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A Sárkányos Lovagrend ünnepi megemlékezése

A Sárkányos Lovagrend, a Műegyetemi Természet és Sporttudományi 
Egyesület valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos 
kutatási és együttműködési szerződése alapján a Lovagrend, Egyesület 
és Intézet javaslata alapján a Lovagrend alapításának 600. évében, 2008. 
december  12-én  közös  programokkal  emlékeztünk  meg  e  jelentős 
évfordulóról.

A Sárkányos Lovagrend 600. éve történt alapítása Európa történelmében 
is kiemelkedő jelentősséggel bír . A megemlékezés szerves részét képezte 
a  HM  Hadtörténeti  Intézet  és  Múzeum  2008.  évi.  Hadtörténeti 
eseményeinek sorában is.

A Sárkányos Lovagrend életében az évforduló kiemelkedő jelentőséggel 
bírt. A rend életében az esemény megünneplése lehetőséget teremetett 
arra, hogy a történelmi események tudományos feldolgozásán keresztül 
megismerjük  a  kort,  annak  kultúráját,  művészetét  hadtörténeti 
vonatkozásait. A hiteles feltárások, elemzések és feldolgozások lehetővé 
tették,  hogy hazánkban valamint  Európában megismerhessék  ennek a 
rendnek a működését és a történelemre ható súlyát.

A Sárkányos Lovagrend, és a Műegyetemi Egyesület előd szervezete a 
Történelmi  Haditorna  Klub  1979-től  kutatja  és  dolgozza  fel  ennek  a 
korszaknak  a  történelmi,  hadtörténelmi  múltját.  Az  1980-as  években 
alapozódott meg az, hogy a Sárkányos Lovagrend szellemiségét, amely a 
maga  korában  jóval  megelőzte  az  ismert  társadalmi  rendet  és 
szokásokat,  a  történelemkutatások  hitelességével  célszerű  feldolgozni. 
Ezt  a  feladatot  valósították  meg  a  Sárkányos  Lovagrend  jelenlegi 
alapítói.  Sajnálatos  módon  kell  megállapítani,  hogy  a  rend  jelvényét, 
filozófiáját,  történelmi  szellemiségét  annak  részeit  felhasználva  sok 
esetben  csepűrágói  szintre  züllesztették  azokat  a  nemes  eszméket, 
melyek a fennmaradt alapító okiratban is szerepelnek. 



A történelmi ismeretek birtokában elméletileg csak egy rend működhet a 
Magyarországon,  valamint  lehetőség  van  egy  Ausztriai  rend 
működésére is.

A  történelmi  évforduló  lehetőséget  teremtett  arra,  hogy  a  Magyar 
Tudományos  Akadémián  egy  konferencia  megszervezésével,  állítsunk 
emléket és elevenítsük fel Zsigmond korának szellemiségét. Értelmezzük 
Zsigmond  Király  és  Német-Római  Császár  Európa  történelmében 
betöltött  kiemelkedő  és  néha  vitatott  cselekedeteit.  Megfelelő 
dokumentumok esetében esetlegesen azt is kimondhassuk, hogy Ő volt 
az  az  uralkodó,  aki,  talán ha  kis  időre  is,  a  kor  társadalmi,  földrajzi, 
katonai vonatkozásában megteremtette az első Európai Uniót.
  
A Sárkányos  Lovagrend elsősorban világi,  társadalmi  és  katonai  rend 
volt. A XV. Század elején közkedveltek voltak a lovagrendek alapításai. 
A  lovagrendeket  csak  és  kizárólagosan  Pápai  engedéllyel  lehetett 
lovagrendnek tekinteni. A Sárkányos Lovagrend alapító okirat tartalmaz 
olyan kitételeket, ami miatt a Pápa több ponton módosította az alapító 
okiratot és csak a módosításokkal együtt hagyta jóvá. Ez azt jelzi, hogy a 
rendet elsősorban társadalmi, katonai feladatokra megoldására alapította 
a Király és a Borbála Királyné.

A  történelmi  elemzések  és  a  kutatómunka  feltárta  azokat  a 
dokumentumokat, melyek alapján biztosak lehetünk abba, hogy a nem 
Magyar  származású,  de  hazánkban  nevelkedett  Luxemburgi  ház 
uralkodója valóban Magyar Király volt a szó nemes értelmében.

Nem feledhetjük, hogy Zsigmond képmását pl. a nürnbergi városi tanács 
rendelte  meg  Albrecht  Dürertől.  Az  összefüggések  erősítik  egymást, 
miután tudott, hogy Zsigmond a birodalmi városok közül Nürnberget 
támogatta, így egyértelműen párhuzamot vonhatunk Dürer: Fecht Buck 
harcművészeti könyve és Zsigmond, mint hadvezér között. Felvethetjük 
azt a kérdést is, hogy Zsigmond és Dürer milyen nyelven beszélhettek 
egymással lehet, hogy Magyarul?



Sorolhatjuk a továbbiakban azokat a fontos történelmi eseményeket is, 
melyek feldolgozása és értelmezése az elkövetkezendő idő történészeire 
várnak:
- A Császárság és a Királyság, valamint az Egyház kapcsolata.
- A pénzverés és kincstári gazdálkodás
- A budai vár építése
- Zsigmond  utazásai  és  a  nemzetközi  diplomáciában  betöltött 

szerepe.
- Az ismert levéltári adat alapján az 1412. május 22.-én megtartott 

„Európai  csúcstalálkozó” elemzése.  (résztvevők:  Zsigmond (mint 
házigazda),  a  Lengyel  király,  Ernő és Albert  osztrák hercegek,  a 
bosnyák király,  a  szerb despota,  a  pápai  legátus,  a  krakkói  és a 
passaui  püspök,  két  német  lovagrend  komturja,  az  angol  és  a 
francia király követe. Jelenleg a történelem homályába vész, hogy 
ezen a találkozón miről volt szó.)

- Zsigmond  1416-ban  Angliába  utazott  azzal  a  céllal,  hogy  a 
százéves háborúban egymással szemben álló Franciák és Angolok 
között közvetítő szerepet töltsön be. Ekkor került sor arra, hogy V. 
Henrik  Angol  király  Zsigmondot  a  Térdszalagrend  lovagjává 
avatta.  Erre  számíthatott  Zsigmond,  mert  a  York  városában 
létrejött  találkozón  az  avatást  követően  átadta  saját  rendjének 
jelképét  a  sárkányjelvényes  díszkardot.  Mely  napjainkban  is 
látható.

- Figyelemre  méltó  Zsigmond  királyi  hatalmának  kiépítése, 
miközben átlátta, hogy egy európai méretű birodalom irányítását 
csupán  egymaga  nem tudja  biztosítani.  Támogatókra,  segítségre 
van szüksége, akik mozgatói a mindennapoknak, a politikának és 
nem utolsó sorban a katonai  hátteret  is  biztosítják.  A Sárkányos 
lovagrend  alapításával  egy  olyan  irányító  képességekkel  bíró 
testületet  állított  maga  mellé,  mely  lehetővé  tette  a  kisebb 
kizökkenésekkel együtt is a Birodalom fennmaradását.

- Figyelemre  méltó,  hogy  Zsigmond  uralkodása  idejében  a 
haditechnikai  újítások  fontos  szerepet  kaptak,  amelyek  már 
kéziratokban  is  megjelentek.  Ismert,  hogy  külföldi  utazásait 
követően  figyelemmel  kísérte  a  tengereken közlekedő hadihajók 
fejlődését és talán ennek hatására építette a dunai flottáját.



A teljesség igénye nélkül felvázolt kutatási területek azt tükrözik, hogy 
Zsigmond  Királynak  és  Német-Római  Császárnak  a  korát  és  annak 
szellemiségét megismerni komoly kihívás. Csak ezeknek az ismeretében 
lehet a Sárkányos Lovagrend szerepét  és helyét megtalálni az európai 
társadalmakban, a kultúrában és mindezek felett a szellemiségben.

A 600. éves jubileumi ünnepség előkészítői munkája során egyértelműen 
kijelenthető volt, hogy a Sárkányos Lovagrendet napjainkban nem lehet 
egy múltba révedező sokszor teátrális jellegű civil szervezetként kezelni. 

Fontos  a  hagyományok  a  rituális  elemek  megtartása  a  Zsigmondi 
elképzelések szerint. A Sárkányos Lovagrendnek azt a feladatot szánta, 
hogy  előremutató  módon  képes  legyen  stabilizálni  a  társadalmat,  a 
gazdaságot.  Biztosítson  nyugalmat  és  kiszámíthatóságot.  Támogatta  a 
művészeteket, a kultúrát és a tudományt.

A fentiek alapján a Sárkányos Lovagrend Nagymestere és Mesterei (az 
alapító Zsigmond Király rendi szabályzatnak megfelelően) a következő a 
XXI. Században történő rendi működésre tesznek javaslatot.

1).  A  2008.  évet  kiemelt  ünnepi  évfordulóvá  nyilvánították.  Társ 
intézményekkel közösen került megrendezésre a jubileumi ünnepség és 
konferencia. 

2).  A  Sárkányos  Lovagrend  a  jövőben  tevékenységét  két  fő  területre 
osztotta fel.
-  A történelmi múlt kutatása, ápolása és a rend életét meghatározó rend 
(rituális) meghatározása és rögzítése. A történelemkutatásoknak fontos 
feladata,  hogy  feltárja  a  társadalmak,  a  filozófiák,  a  gazdaság 
harmonikus  együttműködésének  bonyolult  szövevényeit  és  tisztázza, 
hogy  milyen  módon  működtek  együtt  és  hogyan  feleltek  meg  a  kor 
kihívásainak.
 -  Fel  kell  tárni  mindazokat  az  ellentmondásosságokat,  melyek 
kimozdították az embereket a korra jellemző folyamatos életritmusból, 
azok milyen változásokat, vagy katasztrófákat idéztek elő.
 A  Sárkányos  Lovagrend  alapszabálya  szerint  csak  ezeknek  az  elvek 
mentén végezheti munkáját a rend. 



3).  A  Sárkányos  Lovagrend  szellemisége  azt  kívánja,  hogy  kiemelten 
foglakozzunk a jelenünkkel és a jövőnkkel, politikai hovatartozás nélkül. 
A  Sárkányos  Lovagrend  a  történelmi  múltba  visszanyúló 
bázisvizsgálatival  megalapozhatja,  hogy  jelenkorunk  eseményeit, 
történéseit  értelmezze,  elemezze  és  összefoglalja.  A  felelősségteljes 
munkát a tudományok szilárd talaján interdiszciplináris szemlélettel kell 
végezni.

Megfelelő  ismeretek  birtokában  mód  és  lehetőség  nyílik  arra,  hogy 
jövőkutató elemzéseket is végezzünk. 

A  feladat  nem  tűr  halasztást.  Minden  túlzás  nélkül  állíthatjuk,  hogy 
Földünk, a természet és ezzel maga az Emberiség is veszélybe került.
Nem  zárhatjuk  ki,  ha  ma  élne  Zsigmond  Király  és  a  22  Sárkányos 
Lovagja,  akkor a  rend számos feladatai  sorába  első helyre  sorolnák a 
Természet, Élővilág és az Emberiség jövőjét.

A  Műegyetemi  Egyesület  2004-ben  létrehozta  a  szabad  nyílt 
szellemiségű PALATINUS Klubot. A PALATINUS Klub egyre erősödik, 
hallatja hangját nem botránykeltő módon, hanem a tudomány szolid, de 
határozott  érveléseivel.  Napjainkban  körvonalazódott,  hogy  a  teljes 
független  szabad  szellemiségnek,  ami  elsősorban  természet  és 
társadalomtudományokkal foglakozik, még nem érett meg a társadalmi 
elfogadottsága.

Pálinkás Gábor
Szacsky Mihály 


