
A dicsõség a keresõt kerüli, a kerülõt keresi
(magyar közmondás)

Bevezetõ

A kitüntetésekrõl, az elismerés tán legismertebb for-
májáról már több kötet megjelent. Ezek részint egy
adott korszak kitüntetetési rendszerét mutatják be, az
alapítások körülményeivel, az adományozások feltéte-
leivel, a kitüntetések leírásával, helyenként statisztiká-
val kiegészítve. Más mûvekbõl egy-egy jelentõsebb
gyûjtemény létrejöttérõl, fejlõdésérõl s annak legszebb,
legbecsesebb darabjairól szerezhetünk információt.
Ritka az olyan szerzõ, aki felvállalja azt a cseppet sem
könnyû feladatot, hogy teljes egészében bemutassa a
kitüntetések történetét a kezdetektõl indulva a mû meg-
születésének idõpontjáig. Ezért – úgy vélem – nem ér-
dektelen a téma iránt érdeklõdõk számára bemutatni
ezek esszenciáját. Megismertetni a kitüntetések kiala-
kulását, hazánk kitüntetésrendszerének korról korra
való változását, megismertetni az olvasót ezek jelképe-
ivel, viselési szabályaival, alapítási és adományozási
körülményeivel, s végül egy rövid ízelítõt nyújtani gyûj-
teményünk legérdekesebb darabjaiból.

A gyûjtemény elsõ darabjait még Gönczi Ferenc mú-
zeumteremtõ igazgató szerezte be. Az anyag vásárlás-
sal, gyûjtéssel, az utóbbi évtizedben leginkább magán-
személyek ajándékozásának köszönhetõen, ha lassan
is, de máig fokozatosan bõvül. Jelenleg mintegy 7000
darabot számlál. A kollekció sajnálatos módon meg-
sínylette az ország területén dúló fegyveres konfliktu-
sokat, számos becses tárgy veszett el ekkor. Ezek pót-
lása, leginkább az intézmény szerény költségvetés-
éhez képest horribilis anyagi vonzatuk miatt napjaink-
ban csak pályázati pénzekbõl lehetséges.

A kezdeti idõkben nyilvántartásba vett darabok mel-
lett sok nem került azonnal leltározásra, hanem késõb-
bi idõkre – 1960-as évek végére – húzódott, ezért sok
esetben nem tudjuk – illetve akik ezek leltározását vé-
gezték – többnyire nem tudhatták, hogy az adott kitün-
tetést ki s milyen érdem(ek)ért viselhette, ki s milyen
módon juttatta el múzeumunk részére. Gyakran, talán
a fellelhetõ szakirodalom hiánya miatt, nem került meg-
határozásra a kitüntetés precíz elnevezése sem, pedig
ennek megléte a feldolgozói munkát mindenképp gyor-
sítaná. E hiányosság mihamarabbi megszüntetésére
törekszünk.

A történeti gyûjtemény numizmatikai anyagának (ér-
mék, kitüntetések, jelvények és kitûzõk) ugyan csak
csekély hányadát – mintegy 5%-át – képezik a kitünte-
tések, erkölcsi értékük alacsonyabb számukhoz mérve
mégis jelentõs. Ha ismerjük azt a korszakot, amelyek-
ben megteremtették õket, ha tudjuk miért s kinek ado-
mányozták, akkor az érmékben materializálódott for-

mában megismerhetjük, hogy mely érában milyen em-
beri értéke(ke)t jutalmazott a hatalom.

A tanulmány utolsó részében intézményünk, ezen
belül is az újkortörténeti numizmatikai gyûjtemény
egyes értékes darabjai kerülnek szóba, példaként a ve-
rifikálás módját is illusztrálják. Ahol erre megfelelõ for-
rás állt rendelkezésre, bemutatom az adott kitüntetés
megszületésének körülményeit, adományozásának fel-
tételeit. Mivel a terjedelmi viszonyok nem teszik lehetõ-
vé, hogy a teljes kollekciót, vagy akárcsak az annak ge-
rincét alkotó darabokat bemutassam, ezért ez csupán
egyfajta ízelítõ. Itt jegyezzük meg egyúttal azt is, hogy
a teljes gyûjteményt, a feldolgozás elkészültével, kata-
lógusban érdemes lenne közzé tenni.

A kitüntetések története

A kitüntetés érdemekért járó társadalmi elismerés,
erkölcsi megbecsülés látható, viselhetõ jele. Köztudott,
hogy a jutalmazás, az elismerés mindig ösztönzõen
hat(ott) az emberi teljesítményre. A hatalom birtokosai
ezzel mindig tisztában voltak. Lojális alattvalóik táborá-
nak megerõsítésére, bõvítésére nem fukarkodtak az
adományozással.

Már az ókori társadalmakban is felfedezhetõk ennek
bizonyos formái. Példaként hozhatók a gyõztesen ha-
zatérõ római hadvezérek, akiknek triumfusa az örök vá-
rosban az egész hadsereg elismerését hirdette.

A rendek

A napjainkban is adományozott kitüntetések közt tán
a rendjelek kialakulása a legérdekesebb. A kitüntetõ
rend és szerzetesrend elnevezés egy tõrõl fakad, a leg-
több európai nyelvben a latin ordo szóból származik.

Egyházi lovagrendek

1095-tõl keresztes háború indul a mohamedán ura-
lom alatt álló szent helyek felszabadításáért. A harcok
miatt szükségessé vált a zarándokok, a betegek és se-
besültek megfelelõ ellátása, fegyveres védelme. Így
kelnek életre az egyházi lovagrendek. Az idõk folyamán
kialakult egyfajta belsõ hierarchiájuk: lovagok, papok,
szolgáló testvérek, akik élén a nagymester állt.

Ebben az érában nagy jelentõsége volt a ruhán, a
fegyverzeten viselt megkülönböztetést és összetarto-
zást jelzõ jegyeknek. Az egyházi lovagrendek tagjai jel-
legzetes színû és alakú kereszteket viseltek. Ezek az
elsõ „rendjelek”. Példaként említhetõk a johanniták,
akik fekete csuhájukon egyszerû fehér, vágott latinke-
resztet hordtak. E formát – mint a máltai kereszt – a ké-
sõbbi századok számos kitüntetéséhez felhasználják.

Az érdem elismeréséül…
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1291-ben a Jeruzsálemi Királyság székhelyének el-
vesztésével a lovagrendek kiszorulnak a Szentföldrõl, s
ezzel együtt elhalványulnak azok az indítékok, melyek
e rendeket létrehozták. Közülük sok megszûnt, a nap-
jainkban még létezõk többsége karitatív tevékenységet
folytat.

Világi lovagrendek

Az egyházi lovagrendek befolyásának csökkentésé-
re törekvõ uralkodók, saját vezetésük alatt álló zártkö-
rû szervezeteket hoznak létre. Ezek célja: az uralkodót
és céljait támogató, uralmát erõsítõ kisszámú, ám befo-
lyásos nemesek szövetsége a feudális államhatalom
védelmére. E lovagrendek magukon viselik a dinaszti-
kus változások, történelmi és politikai események nyo-
mát.

A névadások, az alapítási körülmények érdekesek,
bár hitelességük kétséges.

A rendeket többnyire címerállatokról (pl.: sas, só-
lyom, oroszlán, sárkány), védõszentekrõl (pl.: Szent
György, Szent István, Szent Hubertus) nevezték el.
Egyesek – mint pl.: Bath Rend, Térdszalagrend – ere-
dete ma még részben tisztázatlan.

E rendeknél jelennek meg az ékszer jellegû rendjel-
vények.

A társadalmi haladás hozza magával az uralkodói
lovagrendek helyébe lépõ, nem nemesek számára is
elérhetõ, kitüntetõ szervezetek létrejöttét.

Az érdemrendek

Az abszolutizmus feltételeinek kialakulásával az
uralkodóknak inkább hû alattvalókra volt szükségük,
mint lovagrendekre.

A lovagrendeknél még nem válik szét a katonai, a
politikai, a gazdasági érdemek elismerése. XIV. Lajos a
Szent Lajos Katonai Rend létrehozásával e téren újat
alkot, s csak hadi érdemek elismeréseként adomá-
nyozza. Követõi is akadnak, s a 18. századtól kezdve
megszaporodnak az ilyen jellegû kitüntetések.

A katonai rendek megjelenése után kialakulnak a
nem katonai jellegû érdemrendek, ám ezeket – mivel a
nemesi származás még mindig követelmény – nem il-
lethetjük a polgári jelzõvel.
A korábbi patinás lovagrendek megújulnak: korszerûbb
alapszabályokat kapnak, s osztályokra tagolódnak.

A kitüntetéstörténetnek is megvolt a saját forradalma
Franciaországban. A régi rendeket eltörölték, s létrejött
az elsõ klasszikus – I. Napóleon nevével fémjelzett –
polgári érdemrend, a Becsületrend. Késõbb alapsza-
bállyal látják el, majd fokozatait bõvítik. Ez ma Francia-
ország legmagasabb kitüntetése.

A 19. században az érdemek differenciált elismeré-
sére e rendeket gyakorta 5–7 osztállyal alapítják, a ré-
gebbi alapításokat alsóbb fokozatokkal vagy a rendek-
hez csatlakoztatott éremmel, illetve kereszttel bõvítik.

Általános polgári érdemekért adományozható ren-
deket hadidíszítményes fokozatokkal gyarapítják, sõt
az eleve kettõs, külön katonai és külön polgári érdeme-

kért adományozható osztályokkal mûködõ érdemren-
deket is létrehoznak.

Az általános érdemrendek mellett megjelennek a
speciális kitüntetések a tudományos, a mûvészeti, az
irodalmi teljesítmények elismerésére.

Az 1. világháború a kitüntetések számának jelentõs
gyarapodását hozza.

A világégést követõen a régi, nagy monarchiákkal
együtt tûnnek el rendjeleik, kitüntetéseik is.

A Szovjetunió megalakulása elõtt megjelenik az elsõ
szocialista kitüntetés, melyet azután számos követ. E
kitüntetési rendszer jellegzetessége, hogy módot ad
kollektívák elismerésére is.

A 2. világháborúban a szembenálló felek mindegyi-
kénél megszaporodnak a kitüntetésalapítások, adomá-
nyozások. Több országban megjelennek a kifejezetten
antifasiszta tevékenységért adományozható kitünteté-
sek.

A világégést követõen ismét számtalan kitüntetés el-
tûnik a palettáról. A népi demokráciák új típusú kitünte-
tési rendszert alkotnak. Az elsõ alapítások egyrészt az
ún. felszabadulásra, társadalmi változásokra utalnak,
másrészt bizonyos történelmi hagyományokat idéznek.

Az érem, mint kitüntetés

A szakirodalom az elsõ emlékéremnek azt a 15. szá-
zad közepérõl való, mindkét oldalán megmintázott, la-
pos dombormûvet tartja, amelyet Antonio Pisano VIII.
Palaiologosz János bizánci császárról készített. Né-
hány évtized alatt kibontakozik egy új mûvészeti ág
napjainkig is tartó virágkora.

Késõbb a reneszánsz portréérmék nem próbálják a
valóságot megszépíteni, csupán a névadó személyt je-
lenítik meg a maga valójában. A reneszánsz statikussá-
gát a barokk dinamikussága váltja fel, amely az érem-
tõl is megköveteli a sokalakos jeleneteket, a részlete-
zést, a pompa megjelenítését.

Az éremmûvészek megalkotják a sorozatokat, a
portrék kezdetben képzelet szülte lények.

Az 1500-as évektõl veréssel állítják elõ az érmeket,
megteremtve ezáltal a sorozatgyártás feltételét is. Az
érmék feliratuk, ikonográfiájuk által kifejezett mondani-
valójukkal a propaganda eszközei is voltak, különösen
a nagy tömegben kibocsátott, olcsóbb darabjaik révén.

A 16. század végén német földön megjelennek az
uralkodók által adományozott érmek, melyek a kitünte-
tés funkcióját is ellátják. Ezeket a portréval ellátott ér-
meket többnyire ajándéknak szánták, vagy azt viszo-
nozták.

A kitüntetõ érem kétféle lehet:

1. Az emlékéremhez közelebb álló, valamilyen történel-
mi eseményhez köthetõ (békekötés, koronázás, há-
zasságkötés, stb.), ajándéknak szánt vagy csatában
résztvett katonáknak emlékül, kitüntetõ jelleggel
adott érem. Ezek többször, ugyanabban a formában
nem fordultak elõ. (Pl.: Erzsébet angol királynõ ér-
me, a Spanyol Armada leverésének emlékére.)
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2. A rendjelekhez közelebb álló rendszeresen adomá-
nyozott érem. Formáját, az érdemeket (melyekért
adható), az idõpontot (amikor kiosztásra kerül), eset-
leg idõszakosan kiadható példányszámot is rögzítõ
szabályai vannak. Az adományozás az uralkodótól
származik, s az adomány látható, viselhetõ jele az
uralkodó kegyének.

A jutalmazás, az elismerés motivációs erejét felis-
merõ uralkodók megalapítják jutalomérmeiket. Ez a for-
ma a 18. századtól állandósul.

A 19. században a kitüntetõ érem új szerepkörrel
bõvül: kiállítási díjéremként is kiosztásra kerül. Az
éremmel való díjazásban nagy lehetõségek rejlenek,
mivel viszonylag könnyen sokszorosítható. Így a szá-
zad második felében itthon s külföldön számtalan kitün-
tetõ érem lát napvilágot. Egy részüket az uralkodó el-
határozása hívta életre, más részüket a megfelelõ mi-
nisztérium.

A különbözõ gazdasági, mûvészeti, kulturális és
sportegyesületek a munkájukat kiválóan végzõ tagjai-
kat, az iskolák kitûnõ tanulmányt vagy sportteljesít-
ményt elért tanulóikat éremmel jutalmazzák. Ehhez já-
rult még a számtalan gazdasági kiállítás, ahol szinte ki-
zárólag érem a jutalom. Az emlékérem, mint kitüntetés
ezzel elérte népszerûsége csúcsát. E korszakra jellem-
zõ, hogy a kitüntetõ rendek legalsó osztályai érmek.

A 16. század kitüntetõ jellegû érmeinek formai meg-
oldása ötvösmûvészeti. A német, osztrák, francia pél-
dányokat aranyból öntötték, zománcozással, ékkövek-
kel díszítették, melyek így drága és dekoratív ajándé-
kok voltak. Ám az érem képe, ábrája többnyire egysze-
rû volt. Ezen érméket az uralkodók környezetükben élõ
alattvalóiknak adományozták. A késõbbiekben sem vál-
tozik a kitüntetõ érem ábrájának egyszerûsége, közért-
hetõsége. Mivel az érmek a kitüntetések alsóbb foko-
zatai voltak, a társadalmi rétegzõdés alacsonyabb fo-
kán lévõ személyek kapták, ezért ábrázoltak a köztu-
datban már ismert jelképeket.

Az éremmel való kitüntetés is az uralkodó vagy a
társadalom megbecsülését jelzi, ezért hordhatóvá kel-
lett tenni. A kitüntetõ érmek többnyire fülezettek, hogy
ugyanúgy ruhára akasztva szalagon lehessen hordani,
mint a kereszteket. A polgári jellegû érdemekért ado-
mányozható érmek egy része fül nélküli. Ám, hogy a
társadalom tudatában rögzõdjék az egyén kiválósága,
a kereskedõk, gyárosok levélpapírjaikra, pecsétjeikre
rajzoltatták, termékeik címkéjére nyomtatták az elnyert
cím mását.

Ki gondolná, hogy a kitüntetõ érmek nemcsak jelen-
tõs mûvészeti alkotások, hanem egyben fontos kordo-
kumentumok is?

A modernizáció, a fejlõdés hozta magával, hogy a
korábbi két elismerési forma (rendjelek és érmek) mel-
lett másfajta kitüntetések – pl.: érdem- és emlékjelek,
keresztek, jelvények – is megjelentek. Ez jellemzõ nap-
jainkban is.

A magyarországi kitüntetések története

Középkor

Bár legendák szólnak korábbi lovagrendekrõl, az el-
sõ, alapítólevéllel hitelesített magyar lovagrend, a
Szent György Rend létrehozása Károly Róbert nevé-
hez fûzõdik. A magyar trónért, s uralma megszilárdítá-
sáért küzdõ uralkodó a hozzá hû fõurak szövetségének
biztosítására alapította a rendet 1326-ban. Célja: a ki-
rály és az egyház védelme, a belsõ béke megtartása. A
király nem volt híve a ceremóniáknak, s a késõbbiek-
ben már politikailag sem volt szüksége a lovagrendre.
A Szent György Rend örökségét utódai sem vitték to-
vább.

Hosszabb életû, s jelentõsebb volt a Luxemburgi
Zsigmond által alapított Sárkány Rend (1408). A rend
alapítólevelében nevesített lovagok az akkori Magyar-
ország legelõkelõbb fõurai, legmagasabb állami tisztvi-
selõi voltak, akikre az uralkodó politikai törekvéseiben
leginkább számíthatott. Zsigmond halála után Albert és
Mátyás király diplomáciájában még helyett kap a lovag-
rend, késõbb már csak híre s néhány ábrázolása ma-
radt fenn.

Akkori viszonyaink kedvezõtlenek voltak a speciális
kitüntetõ rendek meghonosodásának, továbbfejlõdésé-
nek. A török terjeszkedése aztán végképp pontot tett a
magyarországi lovagrendek kérdésére.

A török uralom idején a királyi végvárak legvitézebb
katonái, csoportjai sajátos elismerési formaként neme-
si címet kaphattak, felszabadulván ezáltal a földesúri
szolgálat alól. E kitüntetési mód a Rákóczi-szabadság-
harc idején is folytatódott. A legkézenfekvõbb elismeré-
si forma a pénzjuttatás volt, de a fejedelem által kato-
nai kitüntetésként adományozott érmekrõl is tudunk.

Magyarország a Habsburg birodalomban

Magyarországon a királyi hatalmat a Habsburg csa-
lád tagjai gyakorolták közel négy évszázadon át. Mivel
a rendek, kitüntetések kérdése szorosan kapcsolódott
az uralkodó személyéhez, ezért a család éppen uralko-
dó tagja magyar királyként is alapította illetve adomá-
nyozta e rendjeleket, kitüntetéseket. A Habsburg-ren-
dek – élükön a kontinens legelõkelõbbjének tartott di-
nasztikus jellegû Aranygyapjas Renddel – mindenkor
rangosak voltak.

A birodalom elsõ érdemrendjét, a Katonai Mária Te-
rézia Rend kidolgozott tervezetét 1749-tõl csaknem
egy évtizedig melengette a hadsereg korszerûsítésével
megbízott gr. Daun tábornagy. Ellenzõi az Aranygyap-
jas háttérbe szorulásától tartottak. 1757-ben II. Frigyes
porosz seregének legyõzése adta a végsõ lökést a
megalapításához. Vallási, származási kötöttségei nem
voltak az adományozásnak, ám a kitüntetett nemessé-
get kaphatott. A rendfelvételt kérvényezni kellett, mely-
nek megítélése mindvégig szigorú maradt (1757–
1931).

A civil hivatalt viselõ „alattvalók” hû szolgálata és
munkássága elismerésére a katonai rendhez hasonló,
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de polgári jelleggel alkotják meg a Magyar Királyi Szent
István Rendet. Mivel az érdemrend magyar kezdemé-
nyezésre született, ezért az udvarban nagyobb ellenál-
lásba ütközött. Ám az uralkodó mindvégig ragaszkodott
a rendalapításhoz, remélve, hogy a magyar nemesség
pénzesládáit is megnyitja e gesztusért cserébe. A rend
tagjai nemesek lehettek, melynek nagymestere a min-
denkori magyar király. Magyar jellegét a rendi öltözet is
tükrözte. A rendi öltözet karmazsinvörös, hímzett bár-
sony köntösbõl, zöld bársony, hermelines köpenybõl,
kócsagtollas kalpagból állt. Az alapításra József trón-
örökös, római királlyá koronázása alkalmából került sor
(1764).

A 18-19. század folyamán az érdemrendek mellett a
másfajta kitüntetések száma is megnõtt. Kiemelkedik
közülük a II. József alapította ”Katonai érdempénz”,
1809 óta Vitézségi Éremnek hívják. Célja: altisztek,
közlegények nem pénzbeni jutalmazása. A mindenkori
uralkodó képmásával ellátott érmet aranyból és ezüst-
bõl készítették, s nagy becsben állt a katonák körében.

A Vaskorona rendet eredetileg Napóleon alapította.
Hivatali, katonai, kulturális érdemekért adományozták.
Napóleon bukását követõen Ferenc császár, a rend
szabályait kissé megváltoztatva, osztrák császári rend-
dé tette.

E korszak szülötte a „Veteranis” legénységi szolgá-
lati jelvény. Az elsõ osztrák tömegkitüntetés a Hadse-
regkereszt (ismertebb nevén: Ágyúkereszt) volt. 1814-
ben I. Ferenc alapította s adományozta mindazon kato-
nájának, akik 1813-14-ben a franciák ellen harcoltak. E
kitüntetés civil párja a Polgári Díszkereszt.

Az 1848/49-es szabadságharc

A 48-as áprilisi törvények a címek, a rendek alapítá-
si és adományozási jogát a király kezében hagyták.
Mészáros Lázár magyar hadügyminiszter a délvidéki
harcok megindulása után eljuttatta a magyar jellegû Vi-
tézségi Érem tervét az udvarhoz, ám azt V. Ferdinánd
– Latour osztrák hadügyminiszter javaslatára – eluta-
sította. E magyar javaslat azonban hozzájárult a Vitéz-
ségi Érem II. „kis ezüst” fokozatának gyors megalapítá-
sához, 1848 nyarán. Így az uralkodó a magyar kérelem
elutasításakor e kitüntetés meglétére is hivatkozhatott.

Még ez év októberében az Országos Honvédelmi
Bizottmány megbízta Mészáros Lázárt, hogy a haza ér-
dekében szerzett érdemek elismerésére, ösztönzésére
érdemrendet terveztessen. Miután a kormány Debre-
cenbe költözött, alkalmas ötvösmester hiányában a zo-
máncozott arany rendjelvényeket nem tudták elkészít-
tetni.

Kossuth javaslatára, mindeddig egyedülálló módon,
ideiglenes jelvényekkel alapították meg a Magyar Kato-
nai Érdemrendet. Ennek 1849 márciusában közzétett
alapszabálya tudatta, hogy e pót érdem-díszjeleket
nemsokára valóságosakra cserélik. I. osztálya táborno-
kok és törzstisztek elismerésére szolgált, akik soroza-
tos gyõzelmeikkel, várak bevétele által a hadmûveleti
tervet sikerre vittek. A II. osztály elnyerésének feltétele
kisebb, de önálló hadi kombinációt is igénylõ akciók si-

keres végrehajtása, míg a III. osztályé kimagasló sze-
mélyes bátorság tanúsítása volt. Az érdemrend, mely-
nek fokozataival díjazás is járt, egységesen szolgálta a
tisztek s a legénység elismerését, ami a korabeli kato-
nai érdemrendeket nem jellemezte.

Az országgyûlés és a kormány a Katonai Érdem-
rend I. osztályú csillagát ítélte Bemnek Nagyszeben
bevételéért, Görgeynek Budavár visszavívásáért, ám
az utóbbi – politikai okokból – visszautasította.

A kitüntetés népszerûségét jellemzi, hogy évtizedek-
kel a szabadságharc leverése után egyes honvédtisz-
tek – az eredeti tervek szerint – elkészíttették, s visel-
ték a fehér zománcos, magyar címeres kereszteket.

Az 1849-es kormány gondolt a nem fegyverrel szer-
zett érdemek elismerésére is egy Hadi-Polgári Érdem-
rend alapításával, de csak néhányat adományoztak be-
lõle.

Az önkényuralom és a dualizmus kora

Az európai forradalmak lecsendesülése után Ferenc
József, az ifjú uralkodó, aki késõbb oly kínosan ügyelt
arra, hogy rendjei megtartsák értéküket, négyfajta ki-
tüntetést alapított egymás után.

A Katonai Érdemkeresztet olyan tisztek kaphatták,
akik „háborúban belátásukkal, bátorságukkal és hatá-
rozottságukkal, békében kiváló buzgalmukkal és tett-
erejükkel különösen hasznos szolgálatot teljesítettek”.

A Ferenc József Rend adományozási feltételei közül
az állam fejedelme és a haza iránti rendíthetetlen ra-
gaszkodás mellett a földmûvelés, az ipar és kereskede-
lem eredményes fejlesztésében, a mûvészetek és a tu-
dományok terén elért kiváló teljesítményt, s a szenve-
dõ emberiségért kifejtett ténykedést emelte ki alapsza-
bálya. A rend Arany illetve Ezüst Érdemkereszttel egé-
szült ki, melyet koronás illetve korona nélküli fokozatok-
kal adományoztak.

1849-ben vezették be a ”Veteranis” jelvényt felváltó
tiszti és legénységi Katonai Szolgálati Jelet, amelynek
fokozatai a hadseregben eltöltött évek számának meg-
ítélése szerint változtak.
1887-ben, a már 1835-ben megalapított, hasonló ren-
deltetésû érmet „Császári és Királyi Díszjelvény Mûvé-
szetért és Tudományokért” néven újította meg az ural-
kodó.

A tisztikar 1890-ben új kitüntetési lehetõséget ka-
pott, a Katonai Érdemérmet, ismertebb nevén a
Signum Laudis-t.

Elhunyt felesége emlékére alapította Ferenc József
azt a nõi rendet, melyet Erzsébet Rendnek nevezett el.

A korszak hadieseményeit jól dokumentálják a részt-
vevõk számára készült kitüntetések, így pl.: Dán Had-
járat Emlékérme, Bosznia–Hercegovinai Emlékérem,
1912–13. évi Mozgósítási Kereszt.

Ferenc József majd hét évtizednyi uralkodásának
jubileumi ünnepségeirõl a kitüntetési ceremóniák sem
hiányoztak. A császár a meglévõ kitüntetések mellett
tömegesen adományozott új, az évfordulóra készítte-
tett érmeket, kereszteket. A Monarchia kitüntetés-ügye-
ire jellemzõ, hogy az alapítások, adományozások egy-
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aránt történeti-politikai eseményekhez kötõdnek.
A Habsburg kitüntetési rendszer Ferenc József ural-

kodásának végére kiteljesedett, de kezdetektõl meglé-
võ, országok feletti jellege változatlan maradt. Azt,
hogy melyik kitüntetést milyen minõségben hozta létre
egykori alapítója, s hogy a régebbieket, valamint saját
alapításait Ferenc József kinek, milyen minõségben
adományozhatja, e téren teljes közjogi zûrzavar uralko-
dott. A kitüntetések elnevezésénél, feliratozásánál az
”osztrák császári” jelzõ és a német nyelv dominált. Ám
ez egyre kevésbé felelt meg a dualista állam közjogi vi-
szonyainak.

Az 1. világháború a kitüntetések – közülük is a hadi
jellegûek – jelentõs gyarapodását hozta. 1914-ben a
Nemzetközi Vöröskereszt megalakulásának 60. évfor-
dulójára létrehozzák a Vöröskereszt Díszjelvényt, s a
Katonai Érdemkereszt két fokozattal bõvül.

1916-ban az Érdemkereszt vas és koronás vas fo-
kozatokkal egészült ki, megszületett a polgári érdeme-
kért adományozható Hadikereszt.

A Monarchia utolsó uralkodójának IV. Károly nevé-
hez fûzõdik a világháború jelképévé vált Károly Csapat-
kereszt, Tiszti Vitézségi Érem és a Sebesültek Érme.
Kitüntetéseire, sõt a Vitézségi Éremre is immár latin fel-
irat került.

Forradalmak, 1918-1919

A Monarchia 1918 õszi összeomlását kitüntetési rend-
szere is követte. Az Osztrák Köztársaság 1919-ben az
összes monarchiás kitüntetést megszüntette, s így járt
el az 1919. március 21-én létrejött Magyar Tanácsköz-
társasági Forradalmi Kormányzótanács is. Egyik ren-
delete szerint: ”A magyarországi Tanácsköztársaság-
ban nincs nemesség, rang és cím, nincsenek rendje-
lek, érdemrendek és más hasonló kitüntetések”.
A rendelkezésre álló idõ azonban nem volt elegendõ
arra, hogy a Tanácsköztársaság vezetõi saját igényeik
szerinti elismerési rendszerüket megalkossák. Csupán
egy rendelet közzétételéig jutottak el, mely hadi kitün-
tetés alapításáról szólt.

Kitüntetési rendszer a két világháború között

A tanácshatalom megdöntése után országunk ismét ki-
rályság lett, élén választott kormányzóval. Horthy Mik-
lósnak a kedvezõtlen kül- és belpolitikai viszonyok kö-
zepette el kellett fogadtatnia magát és rendszerét, mert
az országnak konszolidációra, stabilizációra volt szük-
sége ahhoz, hogy területi revíziós törekvéseire is szö-
vetségest találjon. A megnyerés egyik hatásos eszköze
az elismerés. Volt azonban egy kényes pont: a kor-
mányzói jogkört meghatározó törvénycikk leszögezte,
hogy a kormányzó – ellentétben a királlyal – nemessé-
get nem adományozhatott; rendek, kitüntetések alapí-
tását és adományozását azonban szó szerint nem til-
totta. Horthy és köre roppant kényesen kezelte az
ügyet, mivel a királykérdés megoldatlansága amúgy is
gyakori támadási felületet szolgáltatott a legitimista el-
lenzéknek. E kényszerbõl fakadt a korszak (1920-

1944) kitüntetési rendszerére jellemzõ kettõsség:
– újfajta, a monarchiabeliekhez nem, vagy csak alig ha-
sonlító, elnevezésükben a rend szót mellõzõ kitünteté-
sek alapítása volt a jellemzõ a korszak elsõ évtizedére;
– a kor második felében a folytonosságot, paradox mó-
don, a Habsburg-kor kitüntetéseihez való visszatérést
képviselte.

Az éra elsõként létrehozott kitüntetõ intézménye a
Vitézi Szervezet volt, tagjai egységes jelvényt (Vitézi
Jelvény) viseltek.

A nyomor enyhítése érdekében tevékenykedõ külföl-
diek elismerésére, 1922-ben Magyar Vöröskereszt
Díszjelvényt alapítanak.

A kormányzó ugyancsak 1922-ben hagyja jóvá, bár
alapítórendelete 1923-ban jelenik meg, azt a reprezen-
tatív kitüntetést, melynek gondolata gróf Bethlen Ist-
vántól származott. Polgári és katonai érdemekért bel-
és külföldiek egyaránt kaphatták. A kitüntetés külseje a
hagyományos, vállszalagos, csillagos rendjelformát kö-
vette. Neve: Magyar Érdemkereszt és Érdemérem. El-
sõ példányai Bécsben készültek, Magyar Érdemrenddé
való elõléptetése 1935-ben történt.

A Magyar Érdemkeresztet majd Érdemérmet, a Bá-
torsági Érmet, a Magyar Érdemérem fokozatait olyan
bel- és külföldi személyek kaphatták meg, akik az or-
szág érdekében különösen hasznos szolgálatokat tel-
jesítettek, legyen az polgári vagy katonai érdem.

1923-ban korszerûsítették a régi, Ferenc József ál-
tal alapított Katonai Szolgálati Jeleket. A rendelkezés
szerint úgy kellett átalakítani a kereszteket, hogy azok
magukon viseljék a magyar nemzeti jelleget.

Az 1. világháború befejezésének 10. évfordulójára
bocsátották ki a Magyar Háborús Emlékérmet, melyet a
volt szövetséges országok polgárainak is odaítélhettek.
A magyar tudomány, irodalom, mûvészet és közmûve-
lõdés fellendítése érdekében kifejtett tevékenység el-
ismerésére hozzák létre 1930-ban a Magyar Corvin
Láncot, -Koszorút és -Díszjelvényt.

1936-ban alapítják a sport és testnevelés terén sike-
resen szereplõk részére a Toldi Miklós Érdemérmet.

1938-ban jogilag legalizálják a Katonai Mária Teré-
zia Rendet és a Szent István Rendet.

1939-ben az egykori osztrák Vitézségi Érem mintá-
jára a király helyett Horthy képmásával díszített Magyar
Vitézségi Érmet alapítanak, melyet 1942-ben Tiszti
Arany Vitézségi Éremmel egészítenek ki.

A bécsi döntések nyomán visszacsatolt területek
megszállásában részt vett honvédség és csendõrség
tagjai számára készült a Felvidéki (1938), az Erdélyi
(1940) és a Délvidéki (1941) Emlékérem.

A Szovjetunió megtámadása után, 1941 novembe-
rében megalapítják a Tûzkeresztet, mely harctéri kitün-
tetést a háborúban való részvételért, a haza védelmé-
ben szenvedett sebekért és rokkantságért adományoz-
ták. Zsidók nem kaphatták meg.

A kitüntetési sort az 1943-ban külföldiek részére ala-
pított Magyar Szent Korona Rend és az 1944-ben lét-
rehozott Honvédelemért Emlékkereszt tette teljessé.

A korszak kitüntetéseit a 2. világháború idején külföl-
dieknek is adományozták, köztük a hitleri Németország
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polgárainak. A magyar államapparátus és a hadsereg
tagjai szintén részesültek a szövetségesek kitüntetése-
iben.

A nyilas hatalomátvételt követõen, a fasiszta diktatú-
ra céljainak kiszolgálására, módosítják a kitüntetési
rendszert, a kitüntetéssel járó ügyeket felgyorsítják, a
legénység számára új teljesítményjelvényeket rend-
szeresítenek.

Szálasi uralmának utolsó heteiben grandiózus kitün-
tetési rendszert dolgozott ki Hungária Rend gyûjtõné-
ven, arra az idõre, ha német gyõzelem esetén álma, a
”Hungarista állam” megvalósul.

1945-1948 közötti kitüntetéseinkrõl

1945-ben megindul a romeltakarítás, az ország újjáépí-
tése. Hadat üzennek a fasizmusnak az élet minden te-
rületén, rendelet születik a fasisztának minõsített jelvé-
nyek érvénytelenítésérõl és betiltásáról. A visszacsatolt
területek megszállásáért adományozott érmek viselé-
sét megtiltják.
Az új vezetés sem veti el a kitüntetések alapítását és
adományozását. Ezek elsõsorban a szovjet katonák-
nak adományozott kitüntetõ érmek.

Terveznek egy, az antifasiszta küzdelemben, a de-
mokratikus Magyarország megteremtéséért fáradozók
számára adható kitüntetést. Ez lett a Magyar Szabad-
ság Érdemrend.

A független és demokratikus Magyarország érdeké-
nek elõmozdítása terén érdemeket szerzõ bel- és kül-
földi állampolgárok részére hozzák létre a Magyar Köz-
társasági Érdemrendet és Érdemérmet.

Az újjáépítés hozta szükségszerû kitüntetések: a
Magyar Munka Érdemrend és Érdemérem, a Kossuth-
híd Emlékérem, melyet a híd építése során kiemelkedõ
munkát végzettek számára jutattak.

1948, a szabadságharc centenáriumának éve. En-
nek tiszteletére számos kitüntetés lát napvilágot. Kife-
jezetten ennek emlékezetére hozzák létre a Kossuth-
díjat az alkotó munka elismerésére és ösztönzésére, il-
letve a Kossuth Érdemrendet.

A szocializmus idõszaka (1949-1989)

1948 utáni években az ország akkori vezetõi a hagyo-
mányos nemzeti szimbólumokat hordozó, köztársasági
kitüntetések adományozását megszüntették, vagy kül-
alakjukat és alapszabályaikat gyökeresen átalakították.

A legmagasabb állami kitüntetések – rendjelek, ki-
tüntetõ címek – alapítására és adományozására a Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa volt jogosult.

A Minisztertanács adományozta és általában alapí-
totta is a szakmai-hivatásbeli, tudományos és mûvé-
szeti jellegû kitüntetõ címeket és díjakat, az érdemér-
meket és a kitüntetõ jelvényeket.
A miniszterek és a tanácsok kitüntetõ jelvényeket, to-
vábbá ágazati és helyi jellegû szakmai-hivatásbeli, mû-
vészeti és tudományos díjakat adományozhattak, me-
lyeket általában a Minisztertanács alapított.

A társadalmi és tömegszervezetek általuk alapított
kitüntetõ jelvényeket adományozhattak, melyek nem
tartoztak a szorosabban vett állami kitüntetések közé.

A Minisztertanács és a miniszterek a társadalmi és
tömegszervezetek országos szerveivel együtt is alapít-
hattak kitüntetést.

Jogszabály írta elõ, hogy a magasabb szintû állami
szerv által alapított kitüntetéshez más állami, illetõleg
társadalmi és tömegszervezet által alapított kitüntetés
sem elnevezésben, sem külsõ formájában nem hason-
líthatott annyira, hogy azok összetéveszthetõek legye-
nek.

Egyes kitüntetéseket nemcsak személyek, hanem
vállalatok, szövetkezetek, intézmények, valamint szoci-
alista brigádok, munkacsoportok, továbbá a fegyveres
erõk, a fegyveres testületek és rendészeti szervek inté-
zete, más szerve és alakulata részére is adományoz-
hattak.

A kitüntetések többsége meghatározott összegû
pénzjutalommal, némelyek nyugdíjpótlékkal jártak
együtt. Az alapító rendelkezések egyéb kedvezménye-
ket is elõírhattak a kitüntetettek számára.

A kitüntetések rangsoránál az adományozó szerv az
állami szervek hierarchiájában elfoglalt helyébõl kellett
kiindulni. A kitüntetési rendszer sajátosságaként egy-
azon szervnek, személynek ugyanaz a kitüntetés több
ízben – a már meglévõnél alacsonyabb fokozattal is –
adományozható volt.

Kitüntetések a Magyar Köztársaságban (1989-)

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl hozott 1991. évi
XXXI. törvénnyel alapjaiban változtatták meg az eddigi
kitüntetési rendszert. Megszûntek a szellemiségüket,
elnevezésüket, megjelenési formájukat tekintve ide-
gen, idejüket múlt kitüntetések és megindult az erkölcsi
súlyukat vesztett elismerések tekintélyének helyreállí-
tása. A törvényalkotók a magyar történelmi hagyomá-
nyokon alapuló, évszázados múltú kitüntetéseket meg-
újították. Olyan rendszert hoztak létre, amely alkalmas
a Magyar Köztársaság által elismert erkölcsi értékek
megbecsülésének kifejezésére.

Mint ahogy arról már fentebb szó esett, 1948 után a
történelmileg kialakult kitüntetési rendszer felszámolá-
sával párhuzamosan új típusú, a magyar hagyomá-
nyoktól idegen, alapvetõen a szovjet modellre épülõ ki-
tüntetési rendszer honosodott meg. Ennek jellemzõi:
nagy számú adományozás, a politikai szempontok el-
sõdlegessége a kitüntetettek kiválasztásánál, s a politi-
kai elkötelezettség elismerésére alapított kitüntetések-
kel járó privilégiumok biztosítása. Mindezek következ-
tében a magyar kitüntetések elvesztették erkölcsi érté-
küket, szellemiségüket és elnevezésüket tekintve is al-
kalmatlanokká váltak arra, hogy eredeti rendeltetésük-
nek megfelelõen, a társadalom elismerését és megbe-
csülését fejezzék ki.

A Magyar Köztársaság kikiáltását követõen a legma-
gasabb közjogi méltóság, a köztársasági elnök jogköré-
be került a törvényekben meghatározott címek, kitünte-
tések, érdemrendek adományozása, viselésük engedé-

GYURÁKOVICS NORBERT262



lyezése. A kitüntetés adományozására a miniszterelnök
tesz elõterjesztést. A köztársasági elnök által adomá-
nyozott kitüntetéseket az államfõ vagy személyes meg-
bízottja adja át. Az elismerésekkel oklevél jár, s az errõl
szóló határozatot a Magyar Közlönyben teszik közzé.
Ez megfelel a polgári demokratikus hagyományoknak,
egyúttal biztosítja a kitüntetések erkölcsi hitelét.

Általában nem korlátozták a korábban adományo-
zott kitüntetések viselését, ezt elsõsorban morális meg-
fontolások alapján a kitüntetettekre bízták. A Nemzet-
védelmi Kereszt, a Felvidéki Emlékérem, a Délvidéki
Emlékérem, az Erdélyi Emlékérem, a Tûzkereszt, a
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, az 1957. no-
vember 1. után adományozott Magyar Szabadság Ér-
demrend viselését azonban megtiltották.

Eltûntek a kitüntetésekkel járó elõjogok, anyagi elis-
merés csak a díjakkal adható. A miniszterek szakmai,
az önkormányzatok helyi jellegû kitüntetõ címet, díjat,
oklevelet, plakettet stb. alapíthatnak és adományozhat-
nak. Ám ezek sem elnevezésükben, sem külsõ formá-
jukban nem hasonlíthatnak a Magyar Köztársasági Ér-
demrend és Érdemkereszthez, a Kossuth- és a Szé-
chenyi-díjhoz, s a kitüntetõ cím kivételével nem visel-
hetõk.

A belügy-, a honvédelmi, az igazságügy- és a pénz-
ügyminiszter a fegyveres erõknél, a rendõrségnél, a
rendészeti szerveknél szolgálatot teljesítõk részére
szolgálati jeleket alapíthat.

A kitüntetések jelképei

A kitüntetés alapítására és adományozására vonatko-
zó ismérvek összessége az alapszabály, illetve az ala-
pító rendelet. Minden változást alapszabály-módosítás
követett, így ezek a rendek, a kitüntetések történetének
hû tükrei.

A rendjelvény az egyházi lovagrendeknél ruhára
varrott, textilbõl készült keresztforma volt. A világi lo-
vagrendeknél jelentek meg a különféle célokat formá-
jukkal, színeikkel szimbolizáló, nem kereszt alakú ék-
szer jellegû rendjelvények. A kereszt motívum, ha hát-
térbe is szorul a korai világi lovagrendeknél, idõvel újjá-
éled. Az érdemrendek s más kitüntetések alapítói to-
vább örökítették a kereszt formát, hiszen nagy hagyo-
mánya volt. A kereszt jelentése és jelentõsége annyira
átértékelõdött, hogy a rendek tagolásánál a kereszt el-
nevezés a rendek fokozatait is jelölte, gyakran akkor is,
ha a rendjelvénynek nem volt domináns része a ke-
reszt. A 19-20. században létrejött katonai és polgári
érdemeket elismerõ kitüntetések jó néhány formája s
elnevezése egyaránt kereszt. Ez a hagyomány tehát,
mint a kitüntetés lehetséges formája – eredeti vallásos
jelentésétõl eltávolodva – változatlanul élt tovább, s az
érem mellett a legkedveltebb kitüntetési forma lett.

A csillag õsi jelkép. Alkalmazása önállóan, vagy
egyes lovag- és érdemrendek magasabb fokozatainál
a rendjel mellre tûzendõ, kiegészítõ jelvényeként egy-
aránt gyakori. A szocialista társadalmi rend jelképe,
ezért ezen országok sok kitüntetése ötágú csillagot for-
máz, illetve az érem képébe foglalja e motívumot.

A korona általában a királyságot jelképezi vagy arra
utal, még akkor is, ha csak díszítõ- vagy függesztõ
elemként alkalmazzák.

A koszorú jelentése roppant változatos. Jelképezhe-
ti a köztársasági államformát, de a civil érdemek, a kul-
túra szimbólumaként, ugyanakkor hadidíszítményként
is elõfordul.

A rendjel, a kitüntetés láncon, szalagon (nyak- és
vállszalag) vagy kitûzve viselhetõ.
A korai rendek szalagjai leggyakrabban vörös (a szere-
tet és a vér, a középkorban az uralkodói méltóság), kék
(az égi hatalmak), zöld (jámborság) színûek voltak. Ké-
sõbb a rendek, a kitüntetések gyarapodásával szüksé-
gessé vált a két, sõt több színû, általában csíkos sza-
lag alkalmazása. A nemzeti színek kialakulása óta egy-
egy ország kitüntetéseinek tervezésekor e színössze-
állításokat részesítik elõnyben. A 18-19. században a
vörös a forradalmiság, majd a nemzetközi munkásmoz-
galom jelképévé vált, a kék napjainkban a béke színe.

A szalag mérete, színe, formája is jellemzõ a kitün-
tetésekre. Sok mindent, így fokozatot is jelölhet. A váll-
szalag általában a legmagasabb, a nyakszalag a kö-
zépsõ, míg a mellszalag az alacsonyabb fokozatokat
jelöli. Manapság azonban rangosabb kitüntetések is
születnek, egyre gyakrabban mellszalagon viselhetõ
formában. A mellszalag formája gyakran az egyes or-
szágokra jellemzõ: ötszögletû (orosz majd szovjet), há-
romszögletû (Osztrák-Magyar Monarchia), egyszerû,
átbújtatott téglalapszalag (pl.: francia).

A szalag önállóan is képviselheti a kitüntetést. A 20.
század elején terjedt el a katonai egyenruhákon a sza-
lagsáv. Az Osztrák–Magyar Monarchiában elõször egy
1909-ben kelt körrendelet írta elõ, hogy háborúban, il-
letve menetöltözeten a kitüntetések helyett csak másfél
centiméter széles szalagsávok viselendõk. Ezeket a
zubbony bal oldalára tûzve, sínbe helyezve viselték a
kitüntetések sorrendjében.

A katonai érdemek mindig különleges elismerésben
részesültek, ezért e kitüntetéseknek speciális jelrend-
szere alakult ki. A kifejezetten katonai rendek, keresz-
tek, érmek esetében éremképük, feliratuk eleve katonai
jellegû volt. A polgári és hadi érdemekért egyaránt ado-
mányozható kitüntetéseknél a rendjelvényre, csillagra
szerelt babér- vagy pálmaággal, koszorúval, a kereszt
szárai közé helyezett függesztõelemként alkalmazott
vagy a szalagra erõsített kardokkal, illetve a szalag szí-
nezésének, csíkozásának változtatásával jelezhetõ ka-
tonai mivolta. Ily módon az is kifejezhetõ, hogy a kato-
na fegyveres harc vagy más háborús tevékenység so-
rán, illetve békeidõben tanúsította-e érdemeit.

Az egyes csatákban, hadjáratokban való részvételt
a szalagra erõsített feliratos fémpántok, a többszöri
adományozást egyszerû fémpántok jelképezhették.
(Pl.: Sebesültek Érme, ahol a sebesülések számát a
szalag vörös csíkjai jelzik.)

Az Osztrák–Magyar Monarchiában 1860-tól létezik
hadidíszítmény.

A többnyire fémbõl készült kitüntetések fokozatait,
rangsorát anyaguk, megmunkálásuk minõsége is jelzi.
A magasabb fokozatok aranyból vagy aranyozással, az
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alacsonyabbak ezüstbõl, bronzból, vasból vagy más
fémbõl készültek. Az ékkövek mindig rangot, eseten-
ként ”osztályon felüli” sorolást jelentenek.

Napjaink kitüntetéseinek csak egy kis része ékszer
jellegû, ugyanakkor a régi, egyedi kivitelû kitüntetések
felveszik a versenyt az ékszerekkel. Ám itt is egyre na-
gyobb teret hódít a gépesített sorozatgyártás. Az ötvös-
ség általánosan alkalmazott díszítõ eljárásai mellett a
rendjelgyártás kedvelt, speciális és mutatós díszítés-
módjává vált a jelvények, csillagok felületének briliáns-
utánzatú, ”fémkristályos” megmunkálása, amely olyan
hatást kelt, mintha csiszolt ékkövekkel lennének sûrûn,
sorokba kirakva.

A kitüntetések számának növekedése fokozatosan
létrehozta az e munkára szakosodott mesterek, cégek
körét. Az egy-egy fõvárosban, uralkodói, államfõi szék-
helyen nemegyszer több generáción át mûködõ udvari
ékszerész, ”kitüntetésgyáros” dinasztiák dolgoztak. Ne-
vük, jelzésük a jó minõséget garantálta.

Az adományozásról és a viselésrõl

A kitüntetéseket az alapító szerv vagy személy, illetve
jogutódja, esetenként olyan szerv vagy személy ado-
mányozhatja, amelyre/akire ez a jogkör törvényesen
átruházható. A fejedelmi lovagrendeknél s az érdem-
rendek egy részénél a nagymester jogkörébe tartozott,
hogy a rendtagokból álló tanáccsal, a káptalannal
együtt, vagy annak javaslatára a kitüntetendõ személy-
rõl döntsön. A nagymester többnyire az uralkodó, ahol
ilyen nem volt, ott az államfõ tölti be ezt a tisztséget. A
kitüntethetõségnek sokféle követelménye lehetett:
többgenerációs nemesi származás, bizonyos beosztá-
sok illetve rangok, vallási, életkori megkötöttségek, stb.
Voltak rendek, amelyeket csak egy másik rend birtoká-
ban lehetett megkapni. (Pl.: a francia Szentlélek Rend-
hez csak a Szent Mihály Rend tagjai juthattak.)

Egyes rendekért, kitüntetésekért tilos volt folyamod-
ni, másokat ellenben kérvényezni, a kérelmet indokolni
kellett. Némely hadjáratok, csaták emlékére kiadott ki-
tüntetéseket az összes résztvevõ megkapta, más kato-
nai vagy polgári kitüntetéseket viszont szolgálati idõhöz
kötötték.

A kitüntetés dokumentációja az adományozási ok-
irat. A rendlovagok, a kitüntetettek kapták. A rendjelek,
kitüntetések elnyerésével esetenként a kitüntetõ gesz-
tuson túlmenõ jogok is jártak. Nemesség és különféle
címek, az uralkodó udvaránál élvezett elõjogok, a rend-
jel viselésének joga és ezzel összefüggésben az is,
hogy a kitüntetett címerét a rendjellel ékesíthette.

Igen fontos kedvezménye volt az egyes rendeknek,
kitüntetéseknek, hogy tulajdonosaik pénzbeli járadékot
kaptak, s ezek egy részében özvegyeik és árváik is ré-
szesültek. Külön szabályok egész sora foglalkozott a
rendjelek, kitüntetések viselésével. Régebbi századok
rendjeleit – büntetés terhe mellett – állandóan viselni
kellett, melyhez ünnepélyes alkalmakkor díszes, drága
rendi ruha is társult.

Az összes kitüntetést csak ünnepélyes alkalmakkor
kellett eredetiben, az alkalomra elõírt módon viselni.

Az ésszerûsítés vezetett a „kisdíszítmény”, a „kisde-
koráció” bevezetéséhez. A Monarchiában erre elõször
1908-ban került sor. A rendelet lehetõvé tette, hogy a
vállszalagos fokozatok tulajdonosai háborúban, had-
gyakorlatok alkalmával a rend lovag-, vagy kiskereszt-
jét viselhessék, melynek háromszögletû szalagjára tûz-
ték a rendjel – csillag – kicsinyített mását. Késõbb a kö-
zépsõ és az alsó fokozatokhoz is készült ilyen kisdeko-
ráció. Polgári öltözeten is szabad volt a rendjelvénye-
ket eredetivel megegyezõ, de miniatûr formában visel-
ni. Esetenként úgynevezett frakkláncra helyezték. To-
vábbi egyszerûsödést jelentett a már említett szalag-
sáv bevezetése. A kitüntetés fokozatát a szalagsávra
tûzött miniatûr jelezte.

A rendjeleknek, kitüntetéseknek minden országban
kialakult a rangsora, amely a viselési sorrendet is meg-
határozta. Általános szabály: a magasabb fokozatú ki-
tüntetés megelõzi az alacsonyabbat, a hadi díszítmé-
nyes az ugyanolyan fokozatú polgári kitüntetés elé ke-
rül. A bal oldalon, mellszalagon viselt kitüntetések rang-
sora belülrõl, a szív felõl kifelé halad, míg a nyakban vi-
selt fokozatok s csillagaik rangsora felülrõl lefelé.

Ízelítõ a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
Történeti Osztályának legérdekesebb kitüntetései-
bõl

1. Magyar Országos Tûzoltó Szövetség Szolgálati
Érem, 20 évi szolgálat után
(magánszemélytõl)

2. Vöröskereszt Ezüst Díszérme hadidíszítménnyel
A Nemzetközi Vöröskereszt megalakulásának 60.
évfordulóján, 1914-ben eddig még nem tapasztalt
vérengzés vette kezdetét. Milliók ragadtak fegyvert s
törtek egymás életére, mikor a harcoló felek közé lé-
pett az irgalmasságot hirdetõ s cselekvõ nemzetkö-
zi szervezet. I. Ferenc József átérezve ennek jelen-
tõségét, egy közös osztrák–magyar vöröskereszt ki-
tüntetést alapított. E díszjel 4 osztállyal indult, de a
kiemelkedõ személyi cselekmények száma és válto-
zatossága rövid idõn belül olyan különbözeteket te-
remtett, hogy alig egy év elteltével szükségessé vált
12 fokozattá való bõvítése. Ebben benne foglaltatik
a díszérem 5 változata is. Az érdemjelek közül a leg-
fontosabb az osztályon felül álló, legmagasabb ki-
tüntetés – a Csillag. Eredetileg csak uralkodóknak
szánták, de 2 év múltán már magas rangú hadvezé-
reknek is adományozták.
Az Érdemcsillagot, amely önálló kitüntetés volt, 4
olyan vezérezredes is megkapta, akik elõzõleg I.
osztályú kitüntetés tulajdonosai voltak, ezért õk a
kettõt együtt viselhették. A Vöröskereszt-Csillagot a
jobb oldalra tûzték fel. Két érdemjelet egyszerre
csak akkor lehetett viselni, ha az egyik hadijelvé-
nyes volt, a másik nem. A tiszti fokozat csak hadidí-
szítményes lehetett, s ezt a bal oldalon feltûzve
hordták.
Ezen érdemjelek még a háború vége felé is – más
kitüntetésekkel ellentétben – anyag és kidolgozás fi-
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nomságukat megtartották. A keresztek mind ezüst-
bõl készültek, a szívpajzsok mindig arany foglalatú
piros zománc keresztek. Az érmek I. osztálya ara-
nyozott ezüst, a II. osztálya ezüst, a III. osztálya
bronz. A hadidíszítményeseknél ezüst és aranyozott
bronzot különböztetünk meg.
A hadidíszítményes érdemkereszt önfeláldozó mun-
ka és veszélyes helyzetben cselekedett harci jellegû
áldozatok elismerése, míg az ékítmény nélküli a
nagy értékû adományok köszönete. Ez utóbbit akár
pénzzel is, s a Vöröskereszt más anyagi támogatá-
sával lehetetett elnyerni.
A Vöröskereszt érdemjeleit a kitüntetett halála után
vissza kellett szolgáltatni, azonban a díszérmeket az
örökösök megtarthatták. Az érdemjelekbõl általában
keveset adományoztak. 1918 végéig 19 csillagot,
184 I. osztályút; tiszti keresztbõl kb. 800-at a fellel-
hetõ adatok szerint. A II. osztályú érdemkereszt és
díszérem száma természetesen az elõbbiek több-
szöröse, de mennyiségük így sem hasonlítható más
kitüntetések nagy számához.
(magánszemélytõl vétel)

3. Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadiszalagon
A Katonai Érdemkeresztet – Verdienstkreuz – Fe-
renc József 1849-ben alapította tisztek számára.
Eredetileg egy, majd 1914-tõl három osztálya volt. A
szalagos fokozatokat fehér-piros szegélyes, kes-
keny fehér-piros csíkos szalagon viselték.
(Pécsi FEK Gyûjtõklub, gyûjtés)

4. Arany Vitézségi Érem
Jelentõségét tekintve kiemelkedik a Habsburg ural-
kodók által alapított jutalom- és érdemérmek közül.
II. József, az általa alapított ”Katonai érdempénz”-t –
1809-tõl Vitézségi Érem – a katonák személyes bá-
torságának elismerésére szánta, hogy az a pénzju-
talomnál maradandóbb kitüntetés lehessen. Elnye-
résének feltételei között szerepelt: veszélyben forgó
bajtárs megmentése, hadi- vagy diadaljelvény,
kincstári vagyon megóvása, visszaszerzése. Az
aranyból és ezüstbõl készült – késõbb kisebb ezüst,
majd bronz fokozattal bõvített – érmet az éppen
uralkodó császár-király arcmásával verték. A Vitéz-
ségi Érem oly becses kitüntetéssé vált, hogy azt a
tisztek is megirigyelték, s 1917-ben hadserege tiszt-
jeinek óhajára IV. Károly Tiszti Arany Vitézségi Ér-
met alapított.
A gyûjteményünkben õrzött Arany Vitézségi Érem
korábban Igmándy-Hegyessy Iván tulajdona volt.
(magánszemély ajándéka)

5. Katonai Jubileumi Kereszt
Ferenc József uralkodásának 60. évfordulójára
(1908) Jubileumi Keresztet alapított a hadsereg tag-
jai, az udvari és polgári alkalmazottak számára. Az
igényjogosultság feltétele: 3 évi szolgálat, a 21. élet-
év betöltése, nyugdíjjogosultság, férfiak és nõk vég-
leges vagy ideiglenes alkalmazása a birodalom
egész területén. Az ideiglenes szolgálatra behívot-

tak nem, viszont a veteránok rang és vallásra való
tekintet nélkül katonai szalagon kapták meg. A jubi-
leumi keresztbõl csak egyet lehetett kapni és viselni.
Mintegy másfélmillió példányban adományozták.
(Gönczi Ferenc gyûjtése, Kozma-hagyaték)

6. 1912-13. évi Mozgósítási Kereszt
A hadsereg azon tagjai számára adományozhatták,
akik az 1912-es mozgósításkor tényleges katonai
szolgálatra voltak behívva, s négyheti szolgálatot tel-
jesítettek. Az Osztrák–Magyar Monarchia az ekkor
fennálló háborús veszély miatt kénytelen volt részle-
ges mozgósítással elõkészületeket tenni. Ennek el-
múltával leszereltette a tényleges állományon felül
behívott katonákat, akik ezután emlékkeresztet kap-
tak. A mozgósítás gyakorlatilag a sereg minden egy-
ségét érintette. Egymillió példányban adományozták.
(Kozma-hagyaték)

7. Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kar-
dokkal
Az I. Ferenc József által alapított Koronás Tiszti Ér-
demérem volt az elsõ olyan katonai kitüntetés,
amely ellenszenvet váltott ki a magyar hadseregben.
Az osztrák császári korona alkalmazása a kitünteté-
seken közjogi szempontból is sérelmes volt, s töb-
ben a hadseregbõl való távozásukkal adtak nyoma-
tékot véleményüknek, míg másokat koholt vád alap-
ján – a nyilvánosság kizárásával – megfosztották
tiszti rangjuktól. Ebbõl okulva, valamint a szentpéter-
vári 1917. februári forradalom rendkívül nagy hatá-
sára, azon év május 12-én IV. Károly által kiadott ér-
meken a császári mellett megjelenik a királyi korona
is, s mindkettõt koszorú övezi. Csak a tiszti állomány
számára adományozták.
(Pécsi FEK Gyûjtõklub, gyûjtés)

8. Károly Csapatkereszt
Példásnak nevezhetõ alapszabálya elõírta, hogy a
jogosultság megállapításakor csak az arcvonalbeli –
12 hetes, folyamatos – szolgálat vehetõ figyelembe.
Így talán nem meglepõ az a tény, hogy a monarchia
753 tábornoka közül mindössze 27 kapta meg. A ki-
tüntetés az 1813-14-es Hadseregkereszt mintájára
készült, de annál lényegesen egyszerûbb formában.
Alapítási éve: 1916.
(Rózsai Ágnes muzeológus gyûjtése)

9. Vitézi Jelvény
A Horthy-kor elsõként létrehozott kitüntetõ intézmé-
nye a Vitézi Szervezet volt. Alapító rendelete a vitéz-
tõl megkövetelte, hogy legyen mintapolgár, keljen
minden belsõ és külsõ ellenséggel szembe a haza
védelmére, támogasson minden nemzeti irányú
szervezkedést. A vitézzé avatandókat az 1. világhá-
borúban kitûnt tisztek és legénység körébõl válasz-
tották ki. Területi alapon szervezõdtek, szervezetei-
ket az Országos Vitézi Szék fogta össze, fõkapitá-
nyuk Horthy Miklós volt. A jelvényt 1921-tõl adomá-
nyozták. (magánszemélytõl vétel)
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10. Magyar Háborús Emlékérem kardokkal, sisak-
kal
Az 1. világháború befejezésének 10. évfordulójára
alapították az emlékérmet, melyet Kisfaludy-Strobl
Zsigmond tervezett. Az 1. világháború frontjain szol-
gálatot teljesítõ katonák, özvegyeik és árváik, to-
vábbá azok a civil személyek kaphatták meg, akik a
honvédségnél vagy a hátországban a fegyveres
erõt segítették, a sebesültek és hadifoglyok érdeké-
ben eredményesen tevékenykedtek. Az emlékérem
kard és sisak nélküli változatát azoknak az igényjo-
gosultaknak – özvegyeiknek, árváinak – adomá-
nyozták, akik tényleges katonai szolgálatot nem tel-
jesítettek. A kitüntetést a volt szövetséges államok
polgárainak is adományozhatták.
(Pécsi FEK Gyûjtõklub, gyûjtés)

11. Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem
1939. áprilisától az egykori osztrák Vitézségi Érem
mintájára, a király helyett – mivel az ország élén,
sajátos módon, kormányzó állt – Horthy képmásá-
val díszített Magyar Vitézségi Érmet alapítottak,
amelyet 1942-ben Tiszti Arany Vitézségi Éremmel
egészítettek ki. A kitüntetést a honvédség, a csend-
õrség, s más fegyveres testületek legénységi állo-
mányából azoknak adományozták, akik az ellen-
séggel szemben személyes vitézségükkel, hõsi ön-
feláldozásukkal értékes szolgálatot teljesítettek a
haza számára.
(magángyûjteménybõl)

12. Tûzkereszt koszorúval, kardokkal
A Szovjetunió megtámadását követõen, 1941 no-
vemberében alapítják a Tûzkeresztet, mely harctéri
elismerést a háborúban való részvételért, a haza
védelmében szenvedett sebekért és rokkantságért
adományozták, ám zsidók nem kaphatták meg. Há-
rom fokozata közül a Tûzkereszt kardokkal és ko-
szorúval a hadsereg tagjai illetve olyan civilek kap-
hatták meg, akik a fronton fegyverrel harcoltak. A
Tûzkeresztet koszorúval a hadmûveleti területre fel-
vonult, a harcban ténylegesen részt nem vett alaku-
latok tagjai és polgári beosztottjai, a Tûzkeresztet
pedig a hátországban mozgósított katonák, vala-
mint polgáriak, továbbá minden olyan személy igé-
nyelhette, aki harceszköz által sebesült meg. A Tûz-
kereszt háborús kitüntetésnek számít.
(törzsanyag)

13. Magyar Vöröskereszt Érdemérme hadidíszít-
ménnyel
A Magyar Vörös Kereszt Díszjelvény gyûjtõnéven
alapított kitüntetés elsõsorban a magyarországi
nyomor enyhítése érdekében tevékenykedõ külföl-
diek elismerését szolgálta. A Vörös Kereszt kereté-
ben, illetve a közegészségügyi és közjótékonyság
terén szerzett érdemek elismerésére. Az 1922-ben
alapított kitüntetésnek 3 fokozata volt, 1938-ban 5
fokozatúra bõvítették.
(magángyûjtõ ajándéka)

14. Magyar Munka Érdemrend és Érdemérem,
bronz fokozat
Az országgyûlés alapította 1948-ban. Elõbb a köz-
társasági elnök, késõbb az Elnöki Tanács adomá-
nyozta. 1953-ban törvény szüntette meg az adomá-
nyozást.
A kitüntetést a hároméves gazdasági terv megvaló-
sítása érdekében, illetve az ötéves terv elõkészíté-
sében és végrehajtásában, a mezõgazdaságban,
az iparban, a közlekedésben, a kulturális és szoci-
ális építõmunkában kiváló érdemeket szerzett civil
személyeknek adományozták.
Arany, ezüst, bronz fokozata volt. Mindhárom foko-
zat az alapszabályban meghatározott zárt számban
volt adományozható. Késõbb kiszélesítették a ki-
tüntethetõk körét.
Az érdemrend mellé pénzjutalom járt.
Összesen 2216 személy részesült e kitüntetésben.
(1978. január 1-i adat)
(magánszemélytõl vétel)

15. Szocialista Hazáért Érdemrend
Az Elnöki Tanács alapította 1966-ban, s egy ízben,
1967. május 1. alkalmával adományozta. Ám méltá-
nyosságból ezután is sor került az adományozásra.
Az érdemrendet – hazánk szocialista társadalmi
rendjének megteremtése érdekében – 1945 elõtt, a
forradalmi mozgalomban kifejtett és elismert kima-
gasló tevékenység kitüntetéseként adományozták.
A kitüntetéssel kedvezmények és juttatások jártak,
így pl.: nyugdíj-kiegészítés, garantált minimális
nyugdíj; vasúti utazási kedvezmény; évenkénti ked-
vezményes családi üdülés; gyermeke(i)nek felsõok-
tatási intézménybe való jelentkezése esetén ked-
vezményben való részesítése; stb.
9.516 személy részesült ilyen elismerésben. (1978.
január 1-i adat)
(magánszemélytõl)

16. Közbiztonsági Érem, arany fokozat
A kitüntetést a közbiztonság fejlesztésében, a köz-
biztonsági szolgálat terén szerzett érdemek elisme-
réseként a belügyminiszter adományozta. Az érem-
nek arany, ezüst és bronz fokozata volt. A rendõr-
ség tagja, a rendõrség kötelékében – esetleg meg-
szakítással is – eredményesen eltöltött 30 évi szol-
gálat után arany, 15 évi szolgálat után ezüst, 5 évi
szolgálat után a bronz fokozatra tarthatott igényt.
Kimagasló érdemek alapján a meghatározott idõ le-
töltése elõtt is adományozhatták az érem bármelyik
fokozatát.
(törzsanyag)

17. Országos Átalános Kiállítás érme (1885)
Felirat: ORSZÁGOS ÁTALÁNOS KIÁLLÍTÁS BU-
DAPESTEN 1885 – FARKAS JÓZSEFNEK
DANTOVAAZ ÉRDEM JELÉÜL
(Gönczi Ferenc gyûjtése)
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18. Országos Iparos Szövetség Aranyérme (1929)
Felirat: ORSZÁGOS IPAROS SZÖVETSÉG
ARANYÉREM 1929 – MAGYAR IPAR FEJLESZTÉ-
SE KÖRÜL • SEBÕK JENÕ VEZÉRIGAZGATÓ
URNAK • SZERZETT KIVÁLÓ ÉRDEMEIÉRT.
(törzsanyag)

19. Falu Országos Szövetség érme (1934)
A Falu Országos Szövetség nagyobb kiállításain
adományozták a jelesebb kiállítók kitüntetéseként.
(törzsanyag)

20. Virágos Hét Kaposváron – Mezõgazdasági és
Ipari Kiállítás érme
Mezõgazdasági és Ipari Kiállításra kiadott érem
(1934.09.23-30.).
Az arra érdemes kiállítókat Arany (I. díj), Ezüst (II.
díj) érmekkel, valamint Elismerõ oklevéllel (III. díj)
jutalmazták. Két kiállító különleges elismerésben
részesült, mivel – idézve a korabeli helyi sajtót –
„azok díjazására még az aranyérem sem
elegendõ…”
(magánszemély ajándéka)

21. Balatonszemesi Nemzetközi Teniszverseny
II. helyezettjének díja (1939)
A korabeli helyi sajtó nem tudósított errõl az ese-
ményrõl.
(magánszemélytõl)

22. Dél-Dunántúli Kerület bajnoka (1940/41), plakett
A Kaposvári Rákóczi AC nagyszerû tavaszi idényt
produkálva szerezte meg a Dél-Dunántúli Kerület
bajnoka címet, s így feljutott a nemzeti bajnokság
harmadik osztályába (NB III).
(magánszemélytõl)

23. Birkózóbajnokság II. helyezettjének érme szala-
gon
Magyar Birkózó Szövetség nyugati kerület görög-
római birkózóbajnokság II. helyezettjének érme.
A Magyar Birkózó Szövetség a Kaposvári Levente
Egyesületet bízta meg a kerület 1944. évi egyéni

bajnoki versenyének megrendezésével. Ez volt a
„Szent László király” sportév elsõ birkózóversenye.
Az eseményre március 12-én került sor a Korona
Szálló nagytermében, szép számú érdeklõdõ elõtt.
A rendezvényre a Dunántúl 10 városából érkeztek a
legjobb birkózók, kik nívós mérkõzéseket vívtak. A
mérkõzéseket vegyes rendszerben (szabadfogás,
görög-római) kerültek megrendezésre, 7 súlycso-
portban. Kaposvár 2, Gyõr 3, Pécs és Szigetvár
1–1 versenyzõje szerzett bajnoki címet.
(törzsanyag)

24. A Magyar Athletikai Szövetség plakettje
A Magyar Athletikai Szövetség kaposvári versenyé-
nek plakettje.
A versenyre 1941. szeptember 14-én került sor a
kaposvári Turul pályán több ezer nézõ jelenlétében.
A sportolók síkfutásban (a férfiak 5, a nõk 2 távon),
magas-, távol- és rúdugrásban (férfiak), diszkosz-
vetésben, súlylökésben (férfiak) -dobásban (nõk),
gerelydobásban (férfiak) vetélkedtek. A 12 elsõ he-
lyezett tiszteletdíjat kapott, a nõk az egyesület
(KTSE) plakettjét kapták emlékül.
(törzsanyag)
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A number of volumes about orders have appeared in
print. These volumes either relate the rewarding
system of a certain period, or else we can read about
the development of a specific, important collection and
its most treasured artefacts. Only a few authors
undertake that difficult task to show as a whole the
history of orders from the beginnings until the present.
Because of this fact – I believe – it is time to give a
short summary of these volumes for the benefit of the
interested public.
People had always had a wish, – and most probably
this feeling will remain in the future – that their work,
diligence and loyalty to be honoured. The donators,

bearing in mind the motivating strength lying in
rewarding, found different forms to award the worthy.
There are a number of different methods to show one's
respect – cash, gift, promotion etc. – but the study
deals only with the appreciation rewarded by medals or
orders.
The reader can learn about the development of orders,
the changes in the Hungarian system of rewarding
(from the Middle Ages until the present), the estab-
lishment circumstances and the conditions of donation.
At the end of the study, to illustrate the written material,
a few interesting pieces of the historical-numismatic
collection are shown.
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