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TERMÉS

Háborúk, katonák

Vitéz Bethlenfalvy Gyula,
címzetes tábornok, vitézi székkapitány

Bethlenfalvy János Gyula, címzetes tábornok, Borsod és Gömör vármegye első vitézi szék-
kapitánya Fajgel családnévvel született Miskolcon 1858. augusztus 13-án. Édesapja Fajgel 
József, édesanyja Engel Gizella Vilma. Iskoláinak elvégzése után mint önkéntes, az egri 
cs. és kir. 60. gyalogezred kötelékében 1878-ban részt vett Bosznia és Hercegovina katonai 
megszállásában. 1882-ben elvégezte a Ludovika Akadémia tisztiképző tanfolyamát. Ezt kö-
vetően a borsodi 48. honvédzászlóaljhoz osztatott be, később a miskolci 10. honvéd gyalog-
ezredhez került.1 1890. május 6-án Ferenc József a kellően igazolt ősi magyar nemességének 

épségben tartása mellett megengedte számára a bethlenfalvi elő-
név használatát.2 Ugyanis a Fajgel família régi szepesi család, ősi 
fészke Bethlenfalva, ahonnan később a nevét is vette. Birtokado-
mánya Bethlenfalvára 1563-ban kelt.3

1891. november 1-jével főhadnagy,4 majd december 1-jével áthe-
lyeztetik a brassói 24. gyalogezredhez.5 1893. november 15-én fe-
leségül vette Engel Gizella Klárát (szül. Rozsnyón 1872-ben). Há-
zasságukból négy gyermekük született: Péter (1894), Gizella (1897), 
Márta (?) és Gyula (1905) és Mária.6

1894. május 1-jén a 24. gyalogezredtől ismét a 10. gyalogezred-
hez, annak kötelékében az 1. zászlóaljához helyezték.7 1898. május 
1-jével II. osztályú,8 1900. május 1-jével I. osztályú századossá lé-
pett elő.9 1905. június 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával Ferenc 
József a cs. és kir. kamarás méltóságot adományozta számára.10 Az 
1905–1906. évben elvégezte a törzstiszti tanfolyamot. 1908-ban ki-
tűnő szolgálatai elismeréséül a király elrendelte, hogy számára a 
legfelsőbb megelégedés kifejezése „tudtul adassék”.11 1909. január 

1 Kőrakó Béla–Vér Andor: Miskolc thjf. város társadalmi, kulturális és közgazdasági vezetőférfi ainak albuma. 
Miskolc, 1927. 29.
2 Budapesti Közlöny 1890. május 20. 1.
3 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 2. köt. Bp., 1911. 187–188.
4 A legfelsőbb elhatározás kelte: 1891. október 26. Rendeleti Közlöny a M. Kir. Honvédség számára (a 
továbbiakban: Rendeleti Közlöny) 1891. október 27. 369.
5 Rendeleti Közlöny 1891. november 28. 417.
6 Kempelen 1911. 188.; Kurucz Ádám: A Vitézi Rend társadalmi összetétele Borsod és Gömör vármegyében 
192-ben. Szülőföldünk 2017/36–37. 126–144.
7 Rendeleti Közlöny 1894. április 25. 85.
8 A legfelsőbb elhatározás kelte: 1898. április 19. Rendeleti Közlöny 1898. április 22. 71.
9 A legfelsőbb elhatározás kelte: 1900. évi április 28. Rendeleti Közlöny 1900. április 29. 91.
10 Rendeleti Közlöny 1905. június 28. 156.
11 Rendeleti Közlöny 1908. augusztus 18. 219.
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17-én áthelyezték a nyitrai 14. gyalogezredhez, ahol a II. zászlóalj parancsnoka lett.12 1910. 
április 1-jével az ezredhez kiegészítő parancsnokul osztották be.13 1910. május 1-jei ranggal 
őrnagy,14 november 1-jével magasabb fokozatú havidíjilletményben részesült.15 1913. május 
1-jével alezredes,16 ugyancsak magasabb fokozatú havidíjjal.17 1915. május 1-jén ezredessé 
lépett elő.18

Az első világháborúban a sandomierzi hídfőnél 1914. szeptember hó 13. és 14. közti éjsza-
kán vívott véres harcban zászlóaljának kiválóan kezdeményező, öntevékeny és sikerteljes 
vezetésének elismeréseként19 1915. augusztus 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával Ferenc 
József a hadidíszítményes III. osztályú Vaskorona-rendet adományozta számára.20 1916. 
november 1-jével magasabb fokozatú havidíjilletményben részesült.21 1917. május 19-én a 
háború idején teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül megkapta a Ferenc József-rend tisz-
tikeresztjét a hadidíszítménnyel.22

1918. január 1-jével a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján mint honvédségi csapat-
szolgálatra nem alkalmasat, helyi szolgálatra alkalmasat nyugállományba helyezték.23 1918. 
július 3-ával megkapta a II. osztályú Tiszti Katonai Szolgálati Jelet,24 majd a bolgár királyi 
III. osztályú Katonai Érdemrendet.25 A király 1918. október 24-én kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával az ellenség előtt tanúsított vitéz és eredményteljes magatartásáért a Lipót-rend 
lovagkeresztjét a hadidíszítménnyel és a kardokkal adományozta számára.26

Az 1919. évi 52. és 72. számú Rendeleti Közlönyben (Szabályrendeletek) foglalt 14.550 eln. 
31.,27 illetve 16.034 eln. 31.28 1919. számú Körrendeletek szerint lefolyhatott igazoló eljárás 
eredménye alapján 1920. augusztus 28-án igazoltatott.29 Politikai megbízhatóságát mutat-
ja, hogy amikor a Vitézi Szék 1921. június 25-én a kormányzó elnöklete alatt tartott ta-
nácskozásán elhatározta a vármegyei vitézi székek felállítását, Borsod és Gömör vármegye 
székkapitányi teendőinek ideiglenes ellátásával Bethlenfalvy Gyula ezredest bízta meg.30 
Tisztségét 1927. július 30-ig töltötte be.31

12 Rendeleti Közlöny 1909. január 28. 26.
13 Rendeleti Közlöny 1910. április 8. 84.
14 A legfelsőbb elhatározás kelte: 1910. április 25. Rendeleti Közlöny 1910.április 26. 122.
15 Rendeleti Közlöny 1910. november 8. 385.
16 A legfelsőbb elhatározás kelte: 1913. április 27. Rendeleti Közlöny 1913. április 29. 280.
17 Rendeleti Közlöny 1913. május 17. 331.
18 Rendeleti Közlöny 1915. május 5. 475.
19 M. Kir. Hadilevéltár: A Sandomierz-i hídfőbe történt betörés kivédése (1914. szeptember 14.). Magyar 
Katonai Szemle 1941/3. 613–631. 
20 Rendeleti Közlöny 1915. augusztus 28. 1283.
21 Rendeleti Közlöny 1917. január 6. 57.
22 Rendeleti Közlöny 1917. május 26. 1309.
23 Rendeleti Közlöny 1917. december 15. 3147.
24 Rendeleti Közlöny 1918. január 6. 2573.
25 Rendeleti Közlöny 1918. augusztus 17. 3259.
26 Rendeleti Közlöny 1918. november 16. 4795. Kitüntetéseiről bővebben lásd: Magyarország tiszti cím- és 
névtára. Bp., 1910. 525; Uo. 1911. 532.; Uo. 1914. 581.; Uo. 1916. 40.; Uo. 1929. 471.; Vitézek Albuma. Bp., 1943. 
165.; Vitézek Évkönyve. Szerk.: Pekár Gyula Bp., 1927. 26.
27 Rendeleti Közlöny 1919. augusztus 16. 193–196.
28 Rendeleti Közlöny 1919. november 7. 275–279.
29 Rendeleti Közlöny 1920. augusztus 28. 1626.
30 A tízéves Vitézi Rend 1921–1931. Szerk.: Szécsy Imre–Oszlányi Kornél–Oszlányi József–Farkass Jenő. Bp., 
1931. 84–85. Ennek a dátumnak némiképp ellentmond, hogy a hivatkozott kötet 234. oldalán írottak szerint 
Bethlenfalvy ezredes székkapitányi megbízólevelét 1921. június 21-én vette át.
31 Szécsy–Oszlányi–Oszlányi–Farkass 1931. 233.
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1921. július 21-én elnöklete alatt Miskolcon, a vármegyeházán, a főispán hivatali helyi-
ségében megtartotta alakuló ülését a vármegyei Vitézi Szék.32 Az ülésen jelen volt Halasy 
József főispán, Zsóry György alispán, dr. Görgey László  vármegyei főjegyző, Berzeviczy 
Gábor alezredes és Filberger Gyula kormánybiztos-helyettes. Székfoglaló beszédében 
Bethlenfalvy Gyula vázolta a Vitézi Rend előtt álló célokat, a hősök kultuszának megala-
pozását és az arra érdemesek megjutalmazását.

„Meghajtom a Vitézi Rend kegyeletének, hódolatának és hálájának gyászlobogóját a be-
csület mezején, a vérrel áztatott harctéren hősi halált halt fakeresztes vitézek emléke előtt, 
kik legdrágább kincsöket, életüket áldozták a haza oltárán. Áldott legyen örökké az ő dicső-
séges emlékezetük – magyar földön. A vitézi intézmény célja kettős, egyrészt megjutalmazni 
földdel – úgynevezett vitézi telekkel – azon vitéz harcosokat, kik a haza védelmében becsüle-
tük és vitézségük által kitűntek. Másik célja pedig a vitézség kultuszának terjesztése azáltal, 
hogy a világháborúban magukat kitüntetett vitézek hőstetteit a Vitézi Rend összeíratja és a 
természet nagy pihenése idején a téli időben, a városokban és falukban, ezeket a hőstetteiket 
a Vitézi Rend emberei által felolvastatja és megfelelő lelkesítő és izzó beszéd kíséretében be-
leégetteti a hallgatók csontjaiba, bele az agyvelőkbe, hogy ha majd a hazának szüksége lesz 
rájuk, ők is oly vitézek legyenek, mint elődeik voltak. […] A vitézi rend most még csecsemőko-
rát éli és hasonlatos a bibliabeli mustármaghoz, amely nagyon kicsiny ugyan, de ha gyökereit 
megveti a földben, hatalmas, terebélyes fává lesz. A Vitézi Intézmény is, ha felépítjük, idővel 
korszakalkotó szerepet fog játszani a magyar nemzet történetében. Az élet tanítómestere, a 
történelem azt tanítja, hogy amióta emberek vannak a világon, háborúk mindég voltak és 
ebből nyílegyenes logikával megállapíthatjuk azt a megdönthetetlen igazságot, hogy amíg 
emberek lesznek a földön, háborúk is mindég lesznek. Nem csörtetünk tehát kardot, csak a 
történelem megdönthetetlen igazságai alapján állunk akkor, midőn kijelentjük, hogy egyszer 
valamikor Hadúr kardja is ki fog röppenni hüvelyéből és ez a hüvelyéből kiröpült kard nagyot 
fog villanni, villanása be fogja cikázni az egész világot és szemkápráztató, vakító fényességét 
csodálattal fogják nézni a földnek összes népei. Ha megvillan Hadúr kardja a Vitézi Rend 
első lesz a legelsők közt is. A Vitézi Rend neve, hőslelkű, nagy magyarszívű alapítójának, 
Kormányzó Úr Ő Főméltóságának nevével együtt, örök időkre arany betűkkel fog tündökölni 
a magyar nemzet történetének lapjain.”33

Székkapitányként legfontosabb feladatai közé tartozott a Vitézi Rend helyi szervezeté-
nek kiépítése, szoros együttműködésben az Országos Vitézi Székkel és a vármegyei köz-
igazgatási hatóságokkal. 1922. február 22-én a járási vitézi hadnagyok megbízásával a Vi-
tézi Rend szervezeti kiépítése befejeződött.34 A hadnagyok székkapitányuktól kapták az 
utasításokat, legfontosabb feladataikként a vitézek járásonkénti összefogása, a Vitézi Rend 
népszerűsítése és anyagi javainak gyarapítása említhető meg. Bethlenfalvy Gyula is hason-
lókra utasította hadnagyait, akikhez ennek kapcsán címzett levele nem csak utasításainak, 
de a Vitézi Rend kezdeti vármegyi működésének is fontos és ritka forrásának tekinthető:

„Még ez év tavaszán a járási vitézi Hadnagy Urak gyűlésén a járási Hadnagy Urak felké-
rettek, hogy a Vitézi Intézmény népszerűsítése és vitézi telkek felszerelése, valamint hajlékok 
építési költségeinek gyarapítása céljából a vármegye járásainak mind megannyi népes gaz-
dag községeiben, mint Mezőkövesd, Mezőcsát, Sajószentpéter, Edelény, Ózd, Putnok stb. a 

32 A vármegyei Vitézi Szék megalakulásának dátumáról Zsóry György és Bethlenfalvy Gyula előzőleg július 
22-ében állapodott meg. Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára (a továbbiakban: 
MNLBAZML) IV. 809. b. 7985/1921.
33 Magyar Jövő 1921. július 23. 4.
34 Szécsy–Oszlányi–Oszlányi–Farkass 1931. 92.
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nyár folyamán vitézi ünnepélyt rendezzenek. A nyár elmúlt anélkül, hogy csak egyetlen egy 
vitézi ünnepély rendeztetett volna, elmúlt anélkül, hogy a Vitézi Intézmény népszerűsítését 
és anyagijainak javítását csak egy lépéssel is előbbre vittük volna. Minden intézmény, amely 
nem vitetik előre egy darabig még tengődik, de már ezzel rátért a hanyatlás útjára, arra 
az útra amely a megsemmisüléshez vezet. A Magyarok Istene őrizzen meg bennünket attól, 
hogy a közismert magyar szalmaláng, magyar közöny és magyar nemtörődömség folytán, a 
magasztos, a dicsőséges magyar Vitézi Intézmény felett is meglebegtesse szárnyait az enyé-
szet angyala. Fel a fővel vitéz Hadnagy Uraim! Saját kárán tanul a magyar, feszüljön meg 
kebletekben a minden nehézséget leküzdő akaraterő acél rugója és nyári mulasztásotokat 
tegyétek jóvá azzal, hogy járási székhelyeitek első téli mulatsága a Vitézi Intézmény nép-
szerűsítését és anyagijainak javítását célzó szép hazafi as programmal összeállított általa-
tok rendezendő mulatság legyen. Az erről szóló programot ide legkésőbb december hó 1-jéig 
beküldeni kérem. Egyszersmind felhívom a Hadnagy Urak fi gyelmét a vitézi telek pénz- és 
építkezési anyag önkéntes felajánlási akciójának hathatós további propagálására.”35

1923-ban a Vitézi Rend Széktartóságának a magyar királyi miniszterelnök által előter-
jesztett javaslatára a kormányzó Hejőkürtön 100 katasztrális holdat adományozott számá-
ra vitézi telekként.36 Az átadásra 1923. október 1-jén Mezőcsáton került sor. Ez volt Borsod 
vármegyében az első tiszti vitézi telek beiktatása, amelynek lefolyása jól reprezentálja a 
vitézi telekátadások ünnepélyes lefolyását és a (tiszti) vitézeknek kijáró megbecsülést. Az 
ünnepségen megjelent a kormányzó képviseletében vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok, a 
Vitézi Rend főkapitány-helyettese, a kormány képviseletében Borbély-Matzky Emil főis-
pán, a vármegye részéről Zsóry György alispán és dr. Görgey László főjegyző, a katonaság 
részéről Ludvig György körletparancsnok és a vitézi telek felajánlója részéről dr. Domán 
Aladár. Az ünnepség résztvevői zenés misén vettek részt a római katolikus templomban, 
melyen elhangzott dr. Győry Nagy Lajos hegedűszólója, továbbá közreműködött a mező-
csáti polgári dalkör. A községházán tartott díszközgyűlésen Bodolay Jenő református es-
peres üdvözlő szavai után Nagy Pál tábornok beszélt a vitézi intézmény jelentőségéről, vé-
gül Bethlenfalvy Gyula megköszönte a szép ünneplést. Ezt követően bankettet rendeztek, 
amelyen többen mondtak köszöntőt, majd reggelig tartó tánc következett.37

Bethlenfalvy Gyula a Vitézi Rend megalapozásának munkája mellett a közigazgatás 
törvényes működéséért is síkra szállt. 1929-ben társaival panasszal élt a közigazgatási bí-
róságon, ugyanis a vármegyei tisztújításon hármas jelölés alapján, de közfelkiáltással vá-
lasztották meg szolgabíróvá Simák Ferencet. A bíróság az ügyet kivizsgálta és 1930-ban 
ítéletével megsemmisítette a szolgabíró megválasztását azzal az indokkal, hogy a közigaz-
gatás rendezéséről szóló törvény38 kötelezőleg írta elő a tisztviselők titkos szavazás útján 
való megválasztását.39

A hazaszeretet és a vitézség kultuszát célzó számos cikke jelent meg a miskolci és a fő-
városi sajtóban, valamint a Vitézek és Mezőgazdák Lapjának hasábjain.40 Két hazafi as ér-
zéstől áthatott nagy sikerű drámát írt, a Béri Balogh Ádám – Történelmi színmű a kuruc 

35 MNL BAZML IV. 821. b. 4122/1922.
36 Bejegyezve a hejőkürti 249. számú telekjegyzőkönyvben 1620/ 1., 1518. és 1519. helyrajzi számok alatt. 
Budapesti Közlöny 1923. január 28. 1.
37 MNL BAZML IV. 821. b. 4124/1922.; Reggeli Hírlap 1922. október 3. 5.
38 Az 1929. évi XXX. törvénycikk.
39 Friss Ujság 1930. július 6. 10.
40 1922-ben például Nagysalló címmel jelent meg cikke az 1849. április 19-i nagysallói ütközetről. Szózat 1922. 
július 27. 14.
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korszakból című kuruc tragédiát41 és A mohácsi vész című történelmi tragédiát. A dara-
bok a Miskolci Nemzeti Színházban kerültek előadásra, ahol nagy sikert arattak.42 A Béri 
Balogh Ádám 1926. április 14-én került bemutatásra, II. Rákóczi Ferenc születésének 250. 
évfordulója alkalmából, amikor is a felvonások között számtalanszor hívták a lámpák elé 
a szerzőt.43 A mű előadását a Rákóczi Szövetség – amely dísztagjává választotta44 – még 
1934-ben is a színházak fi gyelmébe ajánlotta.45

1944-ben, 86 éves korában hunyt el Miskolcon.
Kurucz Ádám

Kirner Adalbert Bertalan –
egy református lelkész

a Nagy Háborúban
Kirner Adalbert Bertalan 1884. május 31-én született Békésen. A szepességi német (cipszer) 
Kirner család Rozsnyóról települt át Békés megyébe a XIX. század második felében. 

A rokonságban volt puskaműves is – Kirner József –, de Bertalan terveiben a családi vál-
lalkozás, a kalaposmesterség folytatása vagy a lelkészi hivatás volt. Az utóbbit választotta 
és 1911-ben Sárospatakon megszerezte a református lelkészi képesítést. 

Több szolgálati hely után 1912-ben visszaköltözött szülővárosába, ott lett segédlelkész. 
A békési missziói szolgálatban a tanyákon prédikált, evangelizált és a betegeket látogatta. 
1905-ben – 21 éves korában – katonai nyilvántartásba vették: a 101-es gyalogezred tartalé-
kos állományába.

1914-ben – az első világháború kitörése után – megírta a Haza védelme – Ének, imádság, 
prédikáció című könyvecskét,1 melyért az akkori miniszterelnöktől – Tisza Istvántól – kö-
szönőlevelet2 kapott augusztus 27-én. 

„1914 novemberében aztán, mikor már javában dúlt a világháború, mikor társaim, híve-
im, családapák, testvérek, fi ak már véreztek a hazáért, lelkemben szégyenérzet égett a sírok 
között szolgálni és itthon maradni; kívánkozott a lelkem a hősök után. Velük lenni a szen-
vedők, a vérzők, bátrak között. Úgy éreztem, hogy nem is hazafi  az, aki, és nem is férfi  aki, 
félti magát, aki bármi oknál fogva óvja magát, nélkülözteti magát a háborús szolgálat alól. 
Elmentem, jelentkeztem. A templomi szószékről lejövet várt a behívó és este már az indulás 
ideje kitépett a sirató testvérek és ölelő édes anyám karjaiból és mentem a bizonytalanságba 
a nyugalomból, a párnák közül, mentem utánna azoknak, akik már vérzettek a hazáért.”3

 41 A mű megjelent: Bethlenfalvy Gyula (vitéz). Béri Balogh Ádám. Tört. Színmű. Miskolc, 1932. Ifj . Ludvig és 
Janovits ny. 8-r. 72 1. Corvina 1932. június 26. 130.
42 Kőrakó–Vér 1927. 29. MNL OL K MTI Napi hírek 1927. április 13. 3. kiadás.
43 Színházi Élet 1926/15. 47.
44 Pesti Hírlap 1934. augusztus 22. 11.
45 Magyarság 1934. szeptember 27.

1 Kirner A. B. 1914.
2 Örökletét. Levél, 1914.
3 Kirner-hagyaték. Önéletírás, 1933.


