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A Vitézi Rend felszámolása 

A Vitézi Rend történetével és feloszlatásával már többen is részletesen foglalkoztak1 az 
eddig megjelent munkákban azonban csak az Országos Vitézi Szék felszámolásának 
folyamatát dolgozták fel. Ismeretlen maradt a vitézi intézmény – részben önálló – te-
rületi egységeit képező vármegyei vitézi székek háború utáni sorsa. Ennek a hiányos-
ságnak a pótlására teszek kísérletet, bemutatva Borsod vármegye és Miskolc thj. város 
Vitézi Székének felszámolását, iratanyagának és ingóságainak sorsát. 

A megyében történtek természetesen az országos eseményekre vezethetők vissza. 
1945. január 20-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány Moszkvában aláírta a fegyverszü-
neti egyezményt, melynek 15. pontjában vállalta a fasiszta politikai és katonai jellegű 
szervezetek feloszlatását Magyarországon. A kormány ennek jegyében február 20-án 
megbízta vitéz Pongrácz Pált, a Vitézi Rend utolsó ügyvezető törzskapitányát2 az Or-
szágos Vitézi Szék feloszlatásának előkészületeivel.3 Március 17-én pedig kihirdették az 
529/1945. M. E. számú rendeletet „a fasiszta politikai és katonai jellegű szervezetek 
feloszlatásáról”, amely rendelkezett az Országos Vitézi Szék feloszlatásáról is. 

„A Vitézi Rend szerveinek felszámolását – írja Tátrai Szilárd – egy, a honvédelmi 
tárca felügyelete alá tartozó közeg, az Országos Vitézi Szék Felszámoló Bizottsága 
kezdte meg, melynek vezetésével Pongrácz Pált bízták meg”. A bizottságnak – mely-
nek legfőbb feladata az Országos Vitézi Szék pénzügyeinek rendezése volt – a Vitézi 
Rend központi igazgatásának lebonyolító szervének, a Vitézi Rend Főszéktartóságának 

                                                 
1 TÁTRAI, 2000.; FEKETE, 2011.; KEREPESZKI, 2013. 
2 Az ügyvezető törzskapitány feladata volt az Országos Vitézi Szék ügyvitelének irányítása. 
3 TÁTRAI, 2000. 61. 
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folyamatban lévő ügyeit kellett azok lezárásáig továbbvinnie.4 A vármegyei vitézi szé-
kek felszámolása pedig – amint az alábbiakból kiderül – a helyi törvényhatóságok fela-
data lett. 

A Vitézi Rend felszámolása során azonban „akadályt jelentett, hogy az Országos 
Vitézi Szék [pontosabban a Vitézi Rend Főszéktartóságának K. Á.] – iratanyaga nem 
állt a felszámoló bizottság rendelkezésére, ugyanis egy részük Budapest ostromakor, a 
harci cselekmények során megsemmisült, az Országos Vitézi Szék központi irattára 
például, amely a királyi várban volt elhelyezve, kiégett. Az iratok másik részét pedig 
Benkő Béla vezérőrnagy – az Országos Vitézi Szék vezetője,5 a 9. számú vitézi törzs-
szék volt törzskapitánya – irányítása alatt nyugatra szállították, ahol – bár a felszámoló 
bizottság erőfeszítéseket tett felkutatásuk érdekében – nyomuk veszett”.6  

Borsod vármegye és Miskolc thj. város 
vitézi székének felszámolása 

Az országos törvényhozással párhuzamosan vidéken is folyt a háború előtti politikai 
rendszer felszámolása. Az 529/1945. M. E. rendelettel összhangban dr. Gálffy Imre, 
Miskolc thj. város polgármestere 4902/I. ki. 1945 számú véghatározatával felszámolta 
a Miskolcon működő fasiszta politikai- és katonai jellegű szervezeteket, köztük Borsod 
vármegye és Miskolc thj. város Vitézi Székét. „Elrendelte, hogy az államrendőrség és a 
város számvevőségének egy-egy kiküldöttjének közreműködésével hatósági biztos a 
feloszlatott vitézi székkapitányság vagyontárgyait vegye leltárba, pénzkészletének és 
iratainak megőrzés végett való beszállításáról gondoskodjon, valamint az Egyesület [!] 
helyiségének bezárását is foganatosítsa”.7 

A rendelet – amint az előbb idézett sorokból kiderült – a vármegyei vitézi széket 
egyesületként jelölte meg, de valóban egyesület volt-e a szóban forgó szervezet? A 
közigazgatás szervezeti egységeit a két világháború között jogállásuk szerint három 
csoportba osztották: 1. közhatalmi egységek vagy közintézmények, 2. jóléti egységek, 
amelyek közintézetek vagy köztestületek, 3. gazdasági egységek vagy közüzemek.8 A 
Vitézi Rend – ahogyan a 6450/1931. M. E. számú rendelet9 is kimondta – „mint önál-
ló szervezet alapításától kezdve vagyonjogi személyiséggel felruházott köztestület”,10 

                                                 
4 Tátrai Szilárd az Országos Vitézi Szék volt telek-, személyi-, nyilvántartó- és pénzügyi osztályait említi, 
azonban a Vitézi Renden belül csak a Főszéktartóság hivatala működött osztályokra bontva. 
5 A Szálasi-kormány vitéz Magyarossy Sándor vezérezredest bízta meg a Vitézi Renddel kapcsolatos ügyek 
intézésével, ő mentette fel az Országos Vitézi Szék vezetése alól vitéz Csukonyi Ferencet november vé-
gén, s bízta meg a vezetéssel vitéz Benkő Béla vezérőrnagyot, a 9. sz. Vitézi Törzsszék törzskapitányát. 
(TÁTRAI, 2000. 60.) 
6 TÁTRAI, 2000. 63. 
7 MNL BAZML IV. 1906. b. 3844/1948. 
8 MAGYARY, 1942. 198.  
9 A m. kir. minisztériumnak 6450/1931. M. E. számú rendelete a vitézi intézmény vagyonjogi személyisé-
géről. (Budapesti Közlöny, 1931/273. 1.) 
10 Belügyi Közlöny, 1931/50. 675. 
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tehát a második csoportba sorolandó. És miért nem tekinthető közintézetnek vagy 
egyesületnek? A válasz megtalálható dr. Ereky István, a Magyar Tudományos Akadémia 
egykori tagjának 1928-ban megjelent munkájában: Ha az „érdekeltekben megvan a ké-
pesség arra, hogy szervezkedjenek, és kollektív céljaikat megvalósítsák, illetve megva-
lósításuk érdekében áldozatokat hozzanak; vagy pedig, ha ez a képesség nincs meg, de 
a tárgyi jog az érdekeltek körét mesterségesen kiterjeszti, s ezen a réven legalább a hi-
ányzó anyagi erőket pótolja, akkor közintézetek helyett köztestületek jönnek létre”.11 

Tovább boncolva a kérdést, a köztestületek létrehozásának okait és célját Magyary 
Zoltán, a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem egykori tanára foglalta ösz-
sze: „A szervezkedés eredményeképpen akkor jön létre köztestület, ha az állam a szer-
vezkedés célját olyan közcélnak ismeri el, amelyet a szervezkedés hiányában maga az 
állam, vagy város (község) valósítana meg. Ezt az állam tételes jogával állapítja meg, és 
ilyenkor egyúttal megengedi és szabályozza kényszernek is kisebb-nagyobb mértékben 
való alkalmazását egyrészt avégből, hogy megfelelő szervezet létrejöhessen, másrészt, 
hogy a cél elérhető legyen. Ezáltal válik a köztestület a magánjogi egyesületektől kü-
lönbözővé és közigazgatási jogi jellegűvé, egyúttal pedig a közigazgatás szervezetének 
részévé.”12 Tehát – ahogy az a fentiekből is kiderült – 1945. április 25-én, Miskolcon 
nem egy egyesület, hanem egy köztestület szervezeti egységének felszámolásáról ho-
zott határozatot Miskolc város polgármestere.13  

Mielőtt rátérnénk a felszámolás folyamatára, nézzük milyen szerepet töltöttek be 
a vármegyei vitézi székek a Vitézi Rend életében. A Vitézi Rend tagjai nyolc, majd – az 
ország terület gyarapodása következtében – tíz vitézi törzsszék hatásköre alá tartoztak. 
A törzsszék élén törzskapitány állt, mellette egy törzsszéktartó intézte a segédtiszti te-
endőket. A törzsszékek vármegyei vitézi székekre oszlottak, melyeket székkapitány ve-
zetett. A vármegyei vitézi székek hatásköre kiterjedt a vármegye területén fekvő, tör-
vényhatósági joggal felruházott városokra is. Minden vármegyei vitézi szék külön egy-
séget képezett. A vármegyei vitézi szék élén állt a székkapitány, mint elnök, akit tiszt-
ségével, a területileg illetékes vitézi törzskapitány javaslatára, az Országos Vitézi Szék 
bízott meg. Munkájában beosztott segédszervként a vármegyei vitézi széktartó- és egy 
nemzetvédelmi tiszt segítette. A vármegyei vitézi szék tagja volt az adott vármegye fő-
ispánja, a vármegye területén lévő törvényhatósági joggal felruházott városok főispán-
jai és polgármesterei, a vármegye alispánja, a vármegyei gazdasági egyesület elnöke, a 
vármegyei csendőr-parancsnok, a vármegyei testnevelési és népgondozó kirendeltség 
vezetője, a vitézek vármegyei ügyésze (abban az esetben, ha vitéz), a vármegye mező-
gazdasági bizottságának elnöke, a vármegye területén lévő tiszti telkes vitézek hadna-
gyai, valamint a járási vitézi hadnagyok és a vármegye területén lakó tiszteletbeli vitézi 

                                                 
11 EREKY, 1928. 773. – A Vitézi Rend esetében az állam által elismert közcél a háborúban vitézségükkel 
kitűnt katonák földhöz juttatása volt. 
12 MAGYARY, 1942. 219. 
13 MNL BAZML IV. 1906. b. 3844/1948. (A rendelet alkotóit egyáltalán nem érdekelte, hogy a megszün-
tetésre ítélt szervezeteknek milyen volt a jogállásuk, a kérdés tisztán jogi fejtegése a korszakból kiszakítva 
nehezen értelmezhető. – a szerk.) 
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székkapitányok és tiszteletbeli járási vitézi hadnagyok. A vármegyei vitézi székek 
igénybe vehették a mezőgazdasági kamara, a vármegyei gazdasági felügyelő, a várme-
gyei tiszti főorvos, a tábori lelkészi hivatalok vezetőinek és a vármegyei tiszti állator-
vosnak közreműködését. A vármegyei vitézi székek a közigazgatási beosztásnak meg-
felelően járási szakaszokra oszlottak, melyeknek élén egy-egy járási vitéz hadnagy állt.14 
Az első vármegyei vitézi székkapitányok 1920. június 25-én, július 14-én és augusztus 
12-én kapták meg megbízólevelüket, Bethlenfalvy Gyula nyugalmazott ezredes, Borsod- 
és Gömör vármegye első vitézi székkapitánya június 25-én.15 Borsod- és Gömör vár-
megye Vitézi Széke 1921. július 21-jén alakult meg Miskolcon, a vármegyeházán.16 

Miskolc város polgármesterének rendelete alapján 1945. április 25-én összeült egy 
bizottság Miskolc thj. város tiszti főügyészi hivatalában.17 A megbeszélésen jelen volt 
Gálffy Imre polgármester megbízásából dr. Czibere Kálmán tiszti ügyész, mint hatósági 
biztos, Peske Istvánné jegyzőkönyvvezető, a Számvevőség részéről Irsa József számvevő-
ségi tisztviselő, a magyar államrendőrség részéről Kovács Gusztáv detektív és a feloszla-
tott „Országos Vitézi Szék miskolci kapitánysága”18 részéről Litkey György volt széktar-
tó.19 

Érdemes itt kitérni egy anomáliára: A vármegyei vitézi szék felszámolásáról ké-
szült jegyzőkönyvben Litkey Györgyöt „vitéz” előnévvel illették, annak a szervezetnek 
a tagságát jelölő címmel, amelyet már Budapesten feloszlattak, és amelynek helyi szer-
vének felszámolására éppen összeültek. Ez nem volt egyedülálló jelenség, hiszen a vi-
tézi cím használata a háború után rövid ideig gyakorlatban maradt. Erre vezethető 
vissza az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló – ma is hatályos – 1947. évi 
IV. törvény a vitézi cím használatának tiltására vonatkozó 3. § első bekezdésének in-
doklása: „Tekintettel azonban arra, hogy a »vitéz« cím használata ennek [az Országos 
Vitézi Szék K. Á.] megszüntetése ellenére előfordult és előfordul, e cím használatát is 
tilalmazni kell”.20 

Az ülés kezdetén Czibere hatósági biztos ismertette a város polgármesterének a 
fasiszta politikai és katonai jellegű szervezetek feloszlatása tárgyában hozott 4902/I. ki. 

                                                 
14 SZÉCSY–OSZLÁNYI–OSZLÁNYI–FARKASS, 1931. 120.; HELLEBRONTH, 1941. 30.; A Vitézi Rend kis káté-
ja. 1934. 26. 
15 SZÉCSY–OSZLÁNYI–OSZLÁNYI–FARKASS, 1931. 85. 
16 Magyar Jövő, 1921. július 23. 4. – A Vitézi Rend Borsod vármegyei megszervezéséről és a kutatás le-
hetőségeiről bővebben: KURUCZ, 2016. 245–249. 
17 A megbeszélésen elhangzottakról az arról felvett jegyzőkönyv tanúskodik. 
18 A jegyzőkönyv következetesen Országos Vitézi Szék miskolci kapitánysága néven nevezi a Vitézi Rend 
Borsod vármegyei szervezetét. A Horthy-korszakban is gyakran nevezték így a vármegyei vitézi székeket, 
de a hivatalos elnevezés Borsod vármegye és Miskolc thj. város Vitézi Széke volt. 
19 A vármegyei vitézi széket vezető székkapitány beosztott segédszerve volt a vármegyei vitézi széktartó. 
Litkey György volt tartalékos hadnagy, miskolci tanító 1885. március 15-én született a Gömör-Kishont 
vármegyei Tornalján. Apja szintén tanító volt, tíz testvérével szerény körülmények között nőtt fel. Az első 
világháborúban kiérdemelte az I. Osztályú Ezüst Vitézségi Érmet, a Bronz Vitézségi Érmet és a Károly 
Csapatkeresztet. 
20 Indoklás az „egyes rangok és címek megszüntetéséről” szóló törvényjavaslathoz. Az 1945. évi november 
hó 29-ére összehívott Nemzetgyűlés Irományai. II. kötet. Athenaeum, Bp., 1945–1947, 43–45. 44. 
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1945. számú véghatározatát, mely kimondta Borsod vármegye és Miskolc thj. vitézi 
székének felszámolását. A határozatot Litkey György tudomásul vette, majd előadta, 
hogy „az Országos Vitézi Szék miskolci kapitánysága működését a Vörös Hadsereg 
bevonulása előtt beszüntette. Fontos iratait elégette, vagy pedig elszállította. […] A 
Vörös Hadsereg bevonulása után a feloszlatott Vitézi Szék kapitánysága működését 
nem kezdte meg”. Az elmondottak mellett Litkey György átadta a hatósági biztosnak a 
Komáromba szállított két láda tartalmáról – valamint a vitéz Zirczy József, volt szék-
kapitány által elvitt iratok- és tárgyakról – készült leltárt. Litkey György elmondását 
megerősíti az Egyesületi Értesítőben – az emigrációban megjelenő Magyar Csendőrök 
Családi Közösségének lapjában – szerző nélkül megjelent visszaemlékezés, mely sze-
rint Zirczy ezredes Miskolcról „vonult vissza beosztottjaival és a hivatala irataival 
Breznóbányára”.21 

A szintén elvinni szándékozott pénztárkönyvet és kettő darab pecsétet Litkey 
György elzárta, ezért nem tudták elszállítani. A hatósági biztos kérésére a volt széktar-
tó átadta az említett 68 számozott oldalt tartalmazó pénztári naplót, melyből 52 oldal 
volt beírva, továbbá a naplók mellékleteit képező két csomag nyugtát, elismervényeket, 
két össze nem fűzött füzetet, egy kör- és egy szögletes bélyegzőt. 

Ezt követően a küldöttség a vármegyeházára ment, hogy megtekintse a vármegyei 
vitézi szék egykori hivatalát, mely a második emeleten, a lépcsőtől balra helyezkedett el 
és egy előszobából, valamint három szobából állt. E látogatáskor már a vármegyei 
számvevőség hivatala működött a helyén. A küldöttséget Szentgyörgyi Gergely vármegyei 
irodaigazgató vezette körbe a helyiségekben, melyeket – mint mondta – felszereléssel 
és használati tárgyakkal együtt a vármegye bocsátotta annak idején a vitézi szék rendel-
kezésére. 

A küldöttség a helyszínen egy kétajtós festett zászlótartó szekrényt és egy két 
részből álló zászlórudat, a vitézi címer nagyított zománctábláját, valamint a hivatali he-
lyiség megjelölésére szolgáló zománctáblát talált. Ezeket az ingóságokat Szentgyörgyi 
Gergelyre bízták, aki vállalta megőrzésüket.22 

A vitézi szék egykori hivatalának szemléje után a küldöttség az árvaszéki irattárat 
kereste fel – szintén a második emeleten – ahol az oldalsó irattári helyiségben fellelték 
a vitézi szék iratainak maradványait. Litkey György elmondása szerint ezek telekköny-
vekre vonatkozó iratok voltak. A küldöttség zár alá vett 20 csomag iratot, 3 db köny-
vet és egy albumot, melyeket Vesztig Barna, árvaszéki irattáros őrizetére bíztak azzal a 
meghagyással, hogy azokat csak a hatósági biztos vagy Miskolc város polgármester-
ének írásbeli engedélyére adhatja ki, kivéve az államrendőrség miskolci kapitányságát – 
melyre nem vonatkozott a korlátozás. 

Litkey György arról tájékoztatta a küldöttség tagjait, hogy a vármegyei vitézi 
széknek nem voltak birtokai, ugyanis minden ingatlan vagyon a Vitézi Rend tulajdonát 

                                                 
21 Egyesületi értesítő, 1974. 49–50. 25–26. – Zirczy József volt székkapitány a háború végén Ausztriába 
távozott, ahol fizikai munkásként dolgozott. Grazban halt meg 1972. október 20-án. Egyesületi Értesítő, 
1973. 45–46. 15. 
22 MNL BAZML IV. 1906. b. 3844/1948. 
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képezte, továbbá a miskolci kapitányság az ingatlanokkal kapcsolatban csak vélemé-
nyező szerv volt. „Az ingatlanok telekkönyvi- és birtokívei – közölte Litkey György – 
központilag, az Országos Vitézi Széknél, Budapesten kezeltettek és azoknak ez idő 
szerint ott is kell lenni. […] A miskolci Székkapitányság csak pénzbeszedő volt, a be-
szedett pénzt haladéktalanul a[z] [Országos] Vitézi Széknek küldöttem be. A vitézi 
szék működésének beszüntetése előtt minden pénzt az Országos Vitézi Székhez kül-
döttem be úgy, hogy vitéz Zirczy József ezredes, székkapitány sem vitt magával sem-
miféle vitézi pénzt vagy értéket. Kijelentem, hogy nálam nincs a Miskolci Székkapi-
tányságnak semmiféle értéke vagy pénzkészlete. Több takarékbetétkönyve is volt a Vi-
tézi Szék kapitányságának, az azokon elhelyezett összeget kivettük, és még a működése 
megszüntetése előtt Pestre szállítottuk, a betétkönyvek 5-5 pengő betétállománnyal a 
birtokomban voltak, azonban lakásom felrobbanása következtében megsemmisültek 
vagy eltűntek”. Irsa József a városi számvevőség részéről kijelentette, hogy sem az Or-
szágos Vitézi Széknek, sem a Miskolci Székkapitányságnak Miskolc thj. városánál pén-
ze, letétje vagy egyéb értéke nincsen. Ezzel a vármegyei vitézi szék felszámolása közel 
44 év működés után befejeződött. 

1945. április 25-én Miskolc thj. város tiszti főügyésze – hivatkozással a polgár-
mester 4902/I. ki. 1945 számú véghatározatára – beterjesztette az „Országos Vitézi 
Szék miskolci székkapitánysága” feloszlatásával kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, 
valamint annak mellékleteit Miskolc város polgármesteréhez. A főügyész úgy ítélte 
meg, hogy az iratok a vármegyei árvaszék irattárában védett helyen vannak, ezért a vi-
tézi szék iratanyagának beszállítását mellőzte, de megjegyezte, hogy az iratok csomago-
lásához „egy nagyobb ládára lenne szükség”. 

1945. április 30-án Gálffy Imre polgármester a vármegyei vitézi szék felszámolá-
sáról készült jegyzőkönyv másolatát megküldte Erdei Ferenc belügyminiszternek, to-
vábbá utasította Czibere Kálmánt, hogy a Szentgyörgyi Gergely irodaigazgató és Vesztig 
Barna irattáros őrizetére bízott ingóságokat- és iratokat vegye át, s ezeket ládába zárva 
és a ládát lepecsételve adja át a gazdasági ügyosztálynak, azzal a felszólítással, hogy az 
átadott javak megfelelő őrzéséről gondoskodjanak.23 Az ládák átvételére egyben felszó-
lította a gazdasági ügyosztályt is. 

Az időközben főügyésszé előlépett Czibere Kálmán július 23-án jelentést küldött 
a polgármesternek, melyben arról tájékoztatta, hogy a gazdasági ügyosztálynál és a vá-
rosi mérnöki hivatalnál is megrendelte az iratok elhelyezésére szolgáló ládát, azonban 
többszöri sürgetése dacára sem bocsátottak ilyet rendelkezésére.  

Miután Gálffy Imre augusztus 1-ig sem kapott választ, Czibere Kálmán jelentése 
nyomán ismételten felszólította a gazdasági ügyosztály vezetőjét, hogy az április 30-án 
kelt rendeletére azonnal adjon választ és a késedelem okát igazolja. Az ügy folytatásá-
nak nem maradt fenn forrása, ezért feltételezhető, hogy a gazdasági ügyosztály eleget 
tett a polgármester által szabott augusztus 8-i határidőnek és egy arra alkalmas ládában 

                                                 
23 5932/ki.1945. számú polgármesteri utasítás 
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átvette Borsod vármegye és Miskolc thj. város Vitézi Székének használati tárgyait- és 
iratait további megőrzés végett. 

Borsod vármegye és Miskolc thj. város 
Vitézi Székéke ingóságainak sorsa 

1947. január 26-án Rajk László belügyminiszter leiratot intézett Miskolc város polgár-
mesteréhez, melyben tájékoztatta, hogy a fasiszta politikai és katonai jellegű szerveze-
tek feloszlatásáról szóló 529/1945. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában ki-
adott 3830/1946. M. E. számú rendelet végrehajtásáról szóló 286.850/1946. B. M. 
számú körrendeletben elrendelte, hogy a feloszlatott vitézi szék ingó és ingatlanvagyo-
nát gondosan állapítsa meg, valamint felszólította, hogy ha a vagyontárgyak számbavé-
tele nyomozást igényel, akkor azt haladéktalanul foganatosítsa. A miniszter továbbá 
megállapította, hogy a feloszlatott vármegyei vitézi szék vagyontárgyainak felkutatásá-
hoz szükséges nyomozati eljárást Gálffy Imre nem rendelte el, ezért felszólította, hogy 
a feloszlatott „egyesület” vagyontárgyainak felkutatásához szükséges intézkedéseket 
tegye meg.24 

1947. március 22-én Gálffy Imre megbízásából dr. Hammer Fidél főjegyző megke-
resést intézett az államrendőrség miskolci Kapitányságához, hogy az esetleges vagyon-
tárgyak felkutatásához szükséges nyomozati eljárást indítsák meg és annak eredményé-
ről mielőbb értesítsék. Gálffy Imre még ezen a napon jelentette Rajk Lászlónak, hogy 
a nyomozati eljárást megindították. 

A nyomozást lezáró rendőrségi jelentés 1947. április 17-re készült el és arról tájé-
koztatta Gálffy Imrét, hogy „a jegyzőkönyvben foglaltakon kívül mást beszerezni nem 
sikerült”. Ezt a jelentést a polgármester május 3-án megküldte a belügyminiszternek, 
aki október 31-én a jegyzőkönyvbe foglalt vagyontárgyakat a már említett 3830/1946. 
M. E. számú rendelet 2. §-ára hivatkozva az Államkincstárnak adományozta, és arra 
utasította Gálffy polgármestert, hogy az ingóságokat nyolc napon belül „terjessze fel”. 
Az adományozással egy időben a vagyontárgyakat feloldotta a zár alól. Ennek megfele-
lően november 27-én Gálffy Imre a kincstári jogügyi igazgatósághoz fordult, és kérte, 
hogy az átvételhez egy meghatalmazott személyt rendeljenek ki és utasítsák, hogy Mis-
kolc thj. város közjogi ügyosztályánál haladéktalanul jelentkezzen. 

Miután a kincstártól nem kapott választ, Gálffy 1948. március 2-án Veres Péter 
honvédelmi miniszterhez fordult, közölje a feloszlatott vármegyei vitézi szék vagyon-
tárgyaival megadományozott pontos címét, hogy a vagyontárgyak átvétele ügyében 
megkereshesse a kedvezményezetett. Veres Péter nevében dr. Olchváry László miniszteri 
osztálytanácsos válaszolt április 26-án és közölte, hogy a Vitézi Szék miskolci kapitány-
sága vagyonának átvételével a miskolci 24. honvéd kiegészítő parancsnokságot bízta 
meg. 

Május 3-án Gálffy Imre egy határozatot hozott, melyben felkérte a 24. honvéd kiegé-
szítő parancsnokságot, hogy az átvételhez egy meghatalmazott személyt rendeljenek ki 

                                                 
24 MNL BAZML IV. 1906. b. 3844/1948. (A „vagyon” átvételével kapcsolatos levelezés és az „átadás” 
ugyanezen az ügyszámon futott. – A szerk.) 
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és utasítsák, hogy nyolc napon belül jelentkezzen az átvétel ügyében dr. Czibere Kál-
mán városi tiszti főügyésznél a feloszlatott „egyesület” volt hatósági biztosánál. To-
vábbá tájékoztatta a kiegészítő parancsnokságot arról, hogy utasítsa a volt hatósági biz-
tost, hogy a határozatban felsorolt ingóságokat a kiegészítő parancsnokságnak jegyző-
könyv mellett adja át, s annak megtörténte után a jegyzőkönyvet két példányban juttas-
sa el hozzá. Közölte azt is, hogy a szóban forgó ingóságokat Szentgyörgyi Gergely 
vármegyei irodaigazgató őrzi. A polgármester megbízásából Miskolc város főjegyzője 
május 31-én kérte fel dr. Czibere Kálmán tiszti főügyészt, hogy tegyen eleget a pol-
gármester május 3-ai határozatában foglaltaknak. 

Az átadásra 1948. június 15-én a város tiszti főügyész hivatalában került sor. Jelen 
volt Miskolc város polgármestere megbízásából dr. Czibere Kálmán városi tiszti fő-
ügyész, Borsod vármegye képviseletében Szentgyörgyi Gergely vármegyei irodaigazga-
tó, a miskolci 21. honvéd kiegészítő parancsnokság képviseletében Jakab Zoltán őrnagy 
és Kiss Ferenc törzsőrmester. 

Czibere Kálmán közölte a megjelentekkel Miskolc város polgármesterének 
11.219/ki. 1948. II. számú határozatát, mely szerint a belügyminiszter a feloszlatott 
Országos Vitézi Szék miskolci kapitánysága tulajdonában állt vagyontárgyakat az ál-
lamkincstárnak adományozta. Szentgyörgyi Gergely fenntartotta az április 12-én a tisz-
ti főügyészhez – intézett értesítésében állítottakat, melyben közölte: megállapítást 
nyert, hogy a kétajtós festett zománcszekrény a vármegye tulajdona, továbbá számve-
vősége értesülése szerint a zászlórudat és egy zománctáblát a várostól valaki az enge-
délye nélkül elvitt. „Ezeket – mint mondta – Farkas Pál vármegyei altiszt adta ki 
Hosszufalusi Lajos számvevőségi főnök engedélyével. Állítólag egy sánta járású városi 
altiszt vitte el”. Tehát mindössze a vitézi jelvényt ábrázoló zománctáblát tudta átadni a 
kiegészítő parancsnokság képviselőinek. 

Időközben a főügyészi hivatalban megjelent Farkas Pál vármegyei altiszt, aki 
megerősítette, hogy látta, hogy Hosszúfalusi Lajos számvevőség főnöksége idején egy 
polgári ruhába öltözött kövéres sántítani látszó egyén a vitézi szék zászlórúdját elvitte. 

A kiegészítő parancsnokság képviselői miután a táblát átvették, bejelentették, 
hogy jelenteni fogják a honvédelmi minisztériumnak, mely okból hiúsult meg az ingó-
ságoknak az államkincstár tulajdonába vétele. 

Végezetül Czibere hatósági biztos közölte az érdekeltekkel, hogy mivel a tulaj-
donjog vitás, a zászlótartó szekrény kérdését a kincstárnak és a vármegyének kell majd 
rendeznie, a zászlórúd és a hiányzó zománctábla pedig a nyomozás során kerül majd 
elő. 

A hatósági biztos az elkészült jegyzőkönyvet megküldte Miskolc polgármester-
ének, aki június 23-án azzal terjesztette fel a belügyminiszternek, hogy a hiányzó va-
gyontárgyak felkutatása iránt az államrendőrség miskolci kapitányságát egyidejűleg 
megkereste, és a rendőrég jelentését annak kézhezvétele után haladéktalanul fel fogja 
terjeszteni. 

Az államrendőrség a lefolytatott nyomozásról 1948. augusztus 9-én küldte meg jelen-
tését Gálffy Imrének, mely szerint kikérdezték Farkas Pál vármegyei altisztet, aki el-
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mondta, hogy a zászlórudat nem városi altiszt, hanem egy előtte ismeretlen polgári 
egyén vitte el. Hosszúfalusi Mihály kórházi ellenőr arról számolt be, hogy abban az 
időben a várostól kapott bútorokat szállították és azokkal együtt a zászlórudat is elvitte 
egy ismeretlen egyén. Elismervényt nem kapott, a tábla és a zászlórúd további sorsáról 
nem tudott tájékoztatást adni. A rendőrség a városházán kikérdezte még Balogh István 
városi altisztet is, aki elmondta, hogy tudomása szerint az altiszt társai 1945-ben nem 
vittek zászlórudat a városházára. Tudomása szerint kövér testalkatú sántán járó altiszt 
alkalmazásban nem állt és nincs [!]. A több irányba lefolytatott nyomozás nem hozott 
eredményt, a tettes személyét és az elvitt tárgyak hollétét nem sikerült megállapítani. 

* 

1948. augusztus 19-én a polgármester megküldte a belügyminiszternek a rendőrségi je-
lentést, ezzel Borsod vármegye és Miskolc thj. város Vitézi Székének története befeje-
ződött. A vármegyei vitézi szék „hagyatéka” a háború után egy ládányi irat, egy zászló-
tartó szekrény, egy zászlórúd és két zománctábla volt mindössze. A ládába zárt irat-
anyag Miskolc város gazdasági ügyosztályához kerülése utáni sorsa ismeretlen. Litkey 
György volt széktartó állítása szerint – ahogy a fentiekből kiderült – telekkönyvi ira-
tokról volt szó, amit az is valószínűsít, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárába is ilyen típusú iratok kerültek – ismeretlen körül-
mények között. 

A megmaradt 0,02 ifm. terjedelmű iratanyag Sajósenye községben fekvő, zsidó 
tulajdonban volt 100 holdon aluli ingatlanoknak a vármegyei vitézi szék tulajdonába 
adásáról,25 ezen ingatlanok haszonbérbe adásának dokumentumai 1943–1944. évekből, 
valamint egy adóhivatalhoz intézett megkeresés egy ingatlannal kapcsolatos illetékki-
szabással kapcsolatban. Az iratok – amelyek 1966-ban már bizonyosan a levéltárban 
voltak – a IX. (testületek) fondfőcsoport 702. fondjaként kerültek elhelyezésre. Ennek 
oka, hogy az 1962-ben megjelent „Szerkesztési alapelvek” a vitézi szék és vitézi had-
nagyok iratait a IX. testületek fondfőcsoportba, azon belül a köztestületek, abban az 
érdekképviseletek közé sorolta. A 2006-ban kiadott „Példatár a területi általános és a 
települési önkormányzati levéltárak új fond(jegyzék-)szerkezetéhez” szintén a IX. Tes-
tületek fondfőcsoportba, azon belül – megszüntetve a „köztestületek” kategóriát – az 
érdekvédelmi testületek közé sorolta a „vitézi székek iratai”-t.  

 
Az ismertetett intézkedéssor akár a „sok hűhó semmiért”címet is viselhetné, hiszen egy történeti 
szempontból periférikus ügyet – s itt a helyi vitézi szék értékelhetetlen kicsiségű „vagyonára”, nem 
magára a Vitézi Székre gondolunk – a korabeli viszonyok miatt a helyi közigazgatás szinte min-

                                                 
25 Az iratok keletkezése az 1942. XV. tc. rendelkezéseire vezethetők vissza, melyek újabb földterületek 
megszerzését jelentették a vitézek számára. „A Vitézi Rend ennek folytán lett a zsidókat érintő hátrányos 
döntések egyik fő haszonélvezője. Az 1942. XV. tc. végrehajtása érdekében kiadott 535.438/1942. 
VII.A.2. FÜM számú rendelettel a földművelésügyi tárca »az ország területén zsidókézen lévő, 5 kataszt-
rális holdnál nagyobb, de 20 katasztrális holdnál kisebb szőlő és gyümölcsös birtokokat és az 5 katasztrális 
holdnál nagyobb, de 100 katasztrális holdnál kisebb mezőgazdasági ingatlanokat a Vitézi Rend rendel-
kezésére bocsátja, hogy azokból vitézi telkeket alakítson a mostani és az elmúlt világháború vitézei ré-
szére«.” TÁTRAI, 2000. 54. 
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den vezetőjének komolyan kellett vennie, amit a kialakuló egypártrendszer itt nem érzékelhető nyo-
masztó háttere méginkább nyomatékosított. Persze nem tudható, hogy a korabeli közigazgatás rész-
tevői mennyire adtak hitelt annak, hogy egy vélhetően kitalált „kövér testalkatú sántán járó altiszt” 
illetéktelenül elvitt egy zászlórudat vagy sem… (A szerk.) 
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