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„Valami letűnt világot keresünk mindannyian a 
mai globalizált, arctalanított környezetünkben. 
Keressük a tündéreket, a szentté avatott 
királyainkat, győztes hadvezéreinket, a halállal 
dacoló vitézeinket, a tündöklő kastélyainkat, 
rendíthetetlen várainkat, fehér falú házainkat, 
aranyló mezőinket, kristálytiszta forrásainkat, 
áttetsző, kék tengereinket és a szűzhófedte, 
égig érő hegyeinket. Keressük a magasabb 
rendű célokért makacsul élő, majd meghaló 
uralkodóinkat és a vezetőikhez hűséges 
és összetartó, öntudatos népünket. Régen 
elveszítettük, s elveszejttették velünk ezt a 
világot. A 2001-ben alapított Hatvannégy 
Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) azért harcol, 
hogy ez az egykor való, a jelenkorban azonban 
meseszerűnek látszó világ ismét feltámadjon...”

toroczkai LászLó
hvim aLapító
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Hit, Hűség, Bátorság!
hit: Bizonyosságtudat, a végső győzelem 
bekövetkezésének tudata. a hittel isten 
az ember kezébe adja a sors irányítását. 
ha hiszünk a győzelemben, akkor annak 
elérése már csak idő kérdése. 

a hit, amely Európa vonatkozásában 
a keresztény vallásban nyilvánul meg, 
egyik természetes fegyverünk a léte-
zésünket fenyegető életellenes erők-
kel szemben. a hit elengedhetetlenül 
szükséges az üdvösséghez. maga az Úr 
mondja: „aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárho-
zik.” (mk 16,16) 

a hit a harcos kereszténységet jelenti, 
szent László védőszentünket követve. 
a mi hitünk nem merül ki vallási taní-
tások passzív befogadásában, hanem a 
hitigazságokat – lovagi hozzáállásunk-
nak megfelelően – a családunkban, a 
társadalmunkban és a világban is képvi-
selni és érvényesíteni akarjuk. Enélkül 
a kiállás nélkül hitünk nem valódi, ha-
nem értéktelen, kispolgári vallásosság 
csupán. Ez a harcos kereszténység az a 
forma, amelyben a magyar lélek tökéle-
tesen kibontakozhat, és amely elegendő 
erőt ad nekünk nem csak a földi céljaink 
eléréséhez, hanem a halál legyőzéséhez 
is.

hűség: a hit bizonyítása, jelenléte éle-
tünkben. kitartás a hit mellett. addig 
tart a hit, amíg a hűség táplálja. a hűség 

önmagunk próbára tétele a hitünkért 
való kiállás mellett. ha nem vagyunk 
hűségesek, hinni sem tudunk. Egy ön-
ként vállalt, de visszavonhatatlan kö-
telezettséget jelent, amely azt diktálja, 
hogy a végsőkig kitartsunk választott 
hitünk és közösségünk mellett. minden-
ki döntse el, milyen személyes áldozatot 
követel tőle a hűség, de nem árt figyelni 
a megváltó szavaira: „aki kicsiben hű, az 
nagyban is hű; és aki a kicsiben hazug, 
az a nagyban is hazug.” (Luk 16,10) 

hűek vagyunk elsősorban szent László-
hoz, mozgalmunk védőszentjéhez. hűek 
vagyunk a   lefektetett úthoz, a magyar 
apostoli királyhoz (akár megnyilvánul, 
akár nem), a mozgalom alapítójához 
és mindenkori vezetőihez, majd tag-
szervezet vezetőihez végül pedig saját 
vármegyés eskünkhöz, ami életünk vé-
géig megtart minket a hűségben. Ez a 
hűség egy láncolatot alkot, a hűségnek 
egy hierarchiáját. Ez a hierarchia a mi 
királyságunk. És hittel valljuk, hogy ez 
a hierarchia méltó a magyar apostoli 
királyság szelleméhez, aminek a feltá-
masztásáért nap mint nap küzdünk, és 
amire minden politikai tevékenységünk 
irányul. tudjuk, hogy az apostoli ma-
gyar királyság 1945 óta de facto nem 
áll fenn, de hisszük, hogy amíg ennek 
eszméje nem veszett ki a magyarságból, 
addig a királyságunk is él. mi ezt az esz-
mét éltetjük és ezt a királyságot építjük 
dacolva a világban elhatalmasodó glo-

Iránymutatás
a hatvannégy vármegye ifjúsági moz-
galom tagjainak számára a következő 
összeállítás olyan gondolatokat tartal-
maz, amelyek meghatározzák a harcos 
hozzáállást, segítenek elsajátítani a lo-
vagi életideált, és iránymutatásul szol-
gálnak nemzetmentő munkánk során. 
Egyfajta normagyűjteménynek tekint-
hető, ami biztosítja mozgalmunk egysé-
gét. 

Gondolkozhatunk eltérően egyes, konk-
rétabb kérdésekről, történelmi helyze-
tekről és személyekről, de ha az irányult-
ságunk azonos, ha az eszmeiségünk 

megegyező, ha az elveink azonosak, ak-
kor sikerül kialakítanunk egy olyan vi-
lágnézetet, ami sziklaszilárd alapja lehet 
mozgalmunknak.

a vármegyés küldetés mindenek felett 
áll: összegezni és közös erővé kovácsol-
ni a különböző stílusokat és területeket. 
mozgalmunk azért képes történelem-
formáló erővé válni, mert képes a sok 
különböző formájú tevékenységet egy 
irányba fordítani. ifjúsági- és akciómoz-
galomként az összes hazafias irányzatot 
képviseljük a valódi hatalom megszerzé-
sének érdekében. 
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Az érzelmek felett
álló kötelék,
a bajtársiasság
mozgalmunk megalapítása óta fárad-
hatatlan harcot folytat a sötétség 
erőivel szemben, melyek a legválto-
zatosabb formában képesek megje-
lenni, így a háború, melyet vállal-
tunk, több fronton zajlik egyidőben.

ahhoz, hogy közösségként hosszú 
távon képesek legyünk jelen lenni a 

küzdelemben, egy olyan összetartó 
kapocsra van szükség, amit nem mu-
landó érzelmek táplálnak. Egy átla-
gos barátság előfeltétele a kölcsönös 
szimpátia, közösen átélt események, 
melyek megközelítőleg azonos elbí-
rálás alá esnek mindkét, vagy akár 
több fél részéről. Ezek elmúló dolgok. 
akár egy félreértés is elég lehet ah-

bális, liberális, hamis hierarchiákkal és 
nem létező egyenlőségen alapuló hamis 
köztársaságokkal.

Bátorság: a hit megjelenése a cselekvés-
ben. ha erős a hit, a bátorság hatalmas. 
csak olyan eszméért lehet bátran küz-
deni, amiben hiszünk. ha nem hiszünk 
a győzelemben, vagy a cél nem helyes, a 
bátorságunk csak önmagában való erő-
fitogtatás. 

a bátorságot lehet úgy is értelmezni, 
mint a félelem leküzdését. ahogy a gyá-
vaságot mindenütt megvetik, a vitéz-
séget pedig méltányolják, úgy nálunk 
sincs másként. Ezer éven át végigkísérte 

a magyar történelem minden korszakát 
a hősiesség, a vitézség, és ezek alapja: a 
bátorság. Ez minden harcos legfonto-
sabb tulajdonsága.

Bátorság nélkül, legyen bármennyire is 
tiszta a szándék, az erények térdre rogy-
nak. a mi mellvértünk az igazság, sisa-
kunk a Gondviselésbe vetett feltétlen 
bizalom, fegyverünk a bátorság. min-
den erény összekapaszkodik, és mind a 
bátorságba fogódzik. mi vármegyések 
pedig büszkén hirdetjük, hogy nincs 
boldogabb nálunk, akiknek a mennyek 
királyságát ígérték, és nincs szebb próba 
annál, mint amelyet naponta állít elénk 
az isten, és nincs szebb küldetés, mint 
párbajra kelni a Gonosszal. Bátran, féle-
lem nélkül, töretlen hittel és határtalan 

hűséggel!

a hármas jelszavunk 
hierarchikusan egy-

másra épül és egy-
séget alkot. a hit 

mindennek az 
alapja, célunk, 
hűségünk és 
bátorságunk 
irányultsága. 
aki mind-
hármat mé-
lyen a szí-
vébe vési, 
az nevezheti 
magát várme-

gyésnek, és az 
nevezheti ma-

gát szent László 
követőjének. 
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Valódi értékeken
alapuló hazafiság
mi sem természetesebb számunkra, 
mint hazafiságunk vállalása. Egy vár-
megyésnek az érzelmeiből táplálkoz-
va, ám tudatosan kell szeretnie hazá-
ját, a magyarságot, de csak a valódi 
értékeket szabad elfogadnia. 

Gyakorolnunk kell a megkülönbözte-
tés bölcsességét. attól, hogy valami 
magyar, még nem feltétlenül üdvös. a 
magyar elsősorban nemzetünk 
közösségének megjelölése, 
és nem csak minőségi jel-
ző. amennyiben minő-
ségi jelzőként tekint-
jük, akkor pedig csak 
az értékes megnyil-
vánulásokat fogad-
hatjuk el magyarnak. 
sajnos nemzetünk tör-
ténelme során eltévelye-
dések és káros tendenciák 
is megmutatkoztak és meg-
mutatkoznak a mai napig. Elvetendő, 
ami nem összeegyeztethető az isteni 
eredettel, ami a valódi rendtől távol 
van és eltávolít, még akkor is, ha az 
formailag magyarnak tekinthető. 

Ezzel a hozzáállással elősegítjük né-
pünk fennmaradását, megvalósítjuk 
a tiszta, értékelvű hazafiságot, és ez-
által biztosítjuk, hogy a magyarság 

mindig az igazságot képviselje. har-
colnunk kell azon magukat „nemzeti 
oldalinak” nevezőkkel szemben, akik 
díszmagyarban (magyaros látszatba 
öltözve), ősmagyarként, vagy éppen 
megmondó emberekként a rombolást, 
az eltévelyedést, az ügyünk kisiklatá-
sát képviselik.

a magyarságunk nem előzheti meg a 
végső igazsághoz, istenhez való 

hűségünket. identitásunk 
ugyanakkor nem lehet 

elutasító más népek 
ugyanolyan magas-
rendű képviselőivel, 
szellemi törekvése-
ivel szemben sem. 
keresnünk kell azt 

a letűnt embertípust 
más nemzetek soraiban 

is, amely felveszi a harcot 
a modernitással szemben. a 

sovinizmusnak idegennek kell lennie 
egy vármegyés számára: ahogy nem 
feltétlenül jó valami attól, mert ma-
gyar, így nem feltétlenül rossz attól, 
mert nem magyar. 

Egy vármegyésnek igaz magyarnak, 
erős nemzettudatúnak és becsületes 
hazafinak kell lennie mindenáron, 
minden körülmények között.

hoz, hogy megromoljon, vagy akár 
tönkre is menjen a kapcsolat, a közös 
emlékek lelkesítő erejét pedig kifa-
kítja az idő.

nekünk olyan kötelékre van szüksé-
günk, ami érzelmek felett áll, és ép-
pen ezért garantálja az idő- és térfe-
lettiséget is. Gondoljunk csak bele, 
hogy alakíthatunk ki érzelmi kötő-
dést egy olyan tagtársunk irányába, 
akit egy évben egyszer, vagy talán 
annyiszor sem látunk? hogy harcol-
junk együtt olyan tagtársainkkal, 
akik nem szimpatikusak számunk-
ra valamilyen okból kifolyólag? Erre 
egyetlen helyénvaló válasz létezik, 
mely történelmi példák alapján bizo-
nyítottan kiállja az érzelmek próbáját, 
és ez nem más, mint a bajtársiasság. 

 

természetesen a bajtársi kötelék ki-
alakulásának is vannak előfeltételei.  
a közös cél – mely felé haladunk – egy 
irányba fordítja tekintetünket, a fo-
lyamatos akcionalitás – melyet közö-
sen fejtünk ki – erős és összetartó kö-
zösséggé kovácsol bennünket, a pró-
batételek – melyeknek minden egyes 
nap ki vagyunk téve – pedig megmu-
tatják, hogy kik azok, akik érdemesek 
a bizalomra. akiben nem elég erős a 
hit a célhoz való eljutáshoz, az bele 
fog fáradni a harcba, és elbukik vala-
melyik próbatétel során, hiszen ezek 
a megpróbáltatások soha nem érnek 
véget. Biztos, hogy a közösségben 
nem mindenki érez szimpátiát min-
denki iránt, de ez nem megy a közös 
munka rovására, hiszen nem egymá-
sért vagyunk itt, hanem a cél felé ve-
zető úton való haladásért. Elképzel-

hető, hogy a kárpát-medence 
két legtávolabbi csücské-
be született vármegyés 
soha nem találkozik egy-
mással, de ennek ellené-
re ugyanúgy él bennük 
egymás iránt a bajtársi 
összetartozás érzelmeket 
meghaladó eszménye, hi-
szen ez az, ami összeköt 
bennünket.

a mozgalom által kitűzött 
célok jóval magasabb ren-
dűek, mint az egyéni érde-
kek. aki nem tudja a bajtár-
siasság eszméjét a személyes 
érdekei és érzelmei fölé ren-
delni, az nem való közénk.
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Harcosok rendje
Egy vármegyés számára természetes, 
hogy a harcot felvállalja, a konfliktuso-
kat megvívja. az igazságot képviselve, a 
rend oldalán minden lehetséges eszköz-
zel harcolnunk kell az ellenségeinkkel 
szemben. azonban törekednünk kell, 
hogy valódi értékekért álljunk csata-
rendbe, és a képességeinket csak ilyen 
esetben vessük be. 

a hősies önfeláldozásra a mai korban 
egyre kevesebb lehetőség van, illetőleg 
sok esetben sajnos ez egy értelmetlen 
öngyilkosságnak is betudható lenne. 
Bűn nem feláldozni magunkat akkor, 
mikor erre szükség van, de bűn értel-

metlen áldozatot is hozni – hiszen a har-
cunkat folytatni kell. 

a legnagyobb harcot önmagunkban, ön-
magunkért, önmagunk által kell meg-
vívnunk. Elsősorban magunkban kell 
rendet tenni, a saját téveszméinket és 
gyengeségeinket kell legyőzni ahhoz, 
hogy a külvilágban eredményesen tud-
junk küzdeni.

téves lenne önmagában a békét eluta-
sítani, a harcot igenelni. a puszta erő-
szakkultusz szellemi háttér nélkül egy 
eltévelyedés. mi békepártiak vagyunk, 
olyan értelemben, hogy a valódi béké-

Szemben az árral
mindannyian abba a modern világ-
ba születünk bele, amely alapvetően 
antispirituális, hagyományellenes és 
sötét befolyásokkal teli. a közoktatás, 
a társadalom, a politikai közbeszéd, 
a média mind-mind káros eszmékkel 
fertőzi meg az elmét, és e fertőzés alól 
mi sem tudjuk magunkat teljesen ki-
vonni. Egy vármegyésnek törekednie 
kell arra, hogy képes legyen felismer-
nie, hogy milyen téveszméket ápol 
önmagában, miben szorul korrekci-
óra. Folyamatosan belső önvizsgá-
latra, saját magunk vizsgálatára van 
szükség, hogy ne sodorjon el minket 
az ár. 

számos abnormalitást próbálnak 
belénk sulykolni. a legtöbb ember a 
megjelenő korszellem hatása alatt 
éli le az egész életét, és fel sem me-
rül benne kérdésként, hogy ez nincs 
rendjén. ilyen tévtan például a „min-
denki egyenlő”-elv, a demokrácia, a 
köztársaság abszolutizálása, a vallás-
talanság, a pacifizmus (mint a sötét-
ség győzelme árán is békére való tö-
rekvés), a „minden relatív” elve, a tár-
sadalmi fejlődés hamis mítosza, vagy 
ilyen általános érvényű hozzáállás 
még a mennyiség uralkodása a minő-
ség felett. természetessé tettek olyan 
nézeteket, amelyek több ezer évig az 
emberiség számára elképzelhetetle-
nek és elfogadhatatlanok voltak. 

Egy magára valamit is adó ember 
igyekszik első lépésként fejben kicse-
rélni ezeket a nézeteket az eredeti, ősi 
felfogásokra, majd képes ezek alapján 
szemlélni a világot, önmagában meg-
valósítani azokat. tudatosan ellen 
kell állni a káros, megalkuvásra kész-
tető befolyásoknak. 

a média egy háborús propagandagé-
pezet, az egyszerű, ártalmatlannak 
tűnő műsornak is burkolt célja van: 
vagy egy embertípust és viselkedési 
normát mutat be, és teszi példává a 
néző számára, vagy politikailag pró-
bálja befolyásolni. konzumidiótáknak 
készített tv-műsorokat legfeljebb csak 
azért nézzünk, hogy mintegy felülről 
szemlélve, valódi értékalapú véle-
ményt tudjunk róluk mondani. meg-
vizsgáljuk, hogy miként próbálnak 
hatni a társadalomra, az egyénre, és 
milyen értéktelenséget képviselnek. 
az internet világa annyiban bonyolul-
tabb, hogy ezen a terepen van lehető-
ségünk nekünk is hatni, bekapcsolód-
ni a folyamatokba. azonban kerülni 
kell, hogy már a magánéletünket is az 
interneten éljük. a modern emberi-
ség fertője az, amikor elidegenedünk 
az emberektől, és valójában csak vir-
tuálisan kezdünk élni. törekedni kell 
a valódi kapcsolatok kiépítésére, az 
érzelmi intelligenciánk fejlesztésére.
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ládja abszolút jóléte megteremtésének 
szenteli, esetleg ha kimegy külföldre, és 
évek múlva meggazdagodva tér vissza 
hazájába. az erős pontosan ugyanezeket 
a következtetéseket vonja le, de ahelyett, 
hogy engedné magát tévútra vinni, in-
kább új alapokra helyezi nemcsak har-
cát, hanem egész életét is. Egyrészt nem 
hagyja magát önnön gyengesége által 
kizökkenteni, másrészt tudja, hogy hi-
ába lesz sok gyermeke, ha azoknak egy 
olyan világot hagy örökül, amit ő maga 
hagyott tönkremenni, harmadrészt nem 
kerget olyan utópisztikus lázálmokat, 
melyek szerint nyugaton kolbászból van 
a kerítés, és az ottaniak semmi másra 
nem vágynak, csak hogy ő megegye azt. 
tisztázza magában, hogy korábbi hazafi-
as tevékenysége nem csupán hobbi volt, 

amire ráunt, nem egy jövedelmező be-
fektetés, ami nem térült meg. átgondol-
ja korábbi céljait és motivációit. ha szük-
séges, ezeket felülvizsgálja, és rádöbben, 
hogy a harc lényege nem a földi, azonna-
li siker, hanem a harc maga a magasabb 
eszmékért.

ahhoz, hogy a fenti elkerülhetetlen vál-
ságból győztesen kerüljünk ki, a koráb-
bi céloknak eszközökké kell válniuk, az 
egyetlen célnak pedig annak kell lennie, 
hogy az egész életünk egy megalkuvá-
sok nélküli tiszta harc legyen. ha ezt a 
felismerést teljes mértékben sikerült 
realizálni, akkor juthatunk csak el arra 
a szintre, melyen magától értetődő lesz, 
hogy a csatát akkor is tiszta erőnkből vív-
juk, ha az már nyilvánvalóan elveszett.

ért küzdünk, az igazság győzelme utá-
ni állapotokért. Ezt az állapotot akar-
juk helyreállítani és megvédelmezni. 
harcolunk ezért a békéért, de csakis a 
helyreállítás értelmében, és elvetjük a 
szellemi sötétség győzelme árán is bé-
két akaró pacifizmus minden formá-
ját, ahogy az értelmetlen erőszakot is.

Egy harcos elfogadja a valódi hierar-
chiát, a valódi tekintélyeket, és kész 
alázatosan szolgálni az adott beosztá-
sában. a döntéseket szó nélkül hajtja 
végre. a vármegyés ugyanakkor a szol-
gálataiért nem vár hálát, elismerést, 
jutalmat, amit megtesz, nem evilági 
javakért, hanem tisztán az eszmei célo-
kért teszi. a vármegyés harcos büszke 
arra, hogy sok más szervezettől eltérő-
en a politikai tevékenységét valódi hi-
erarchiában, heroikus önmegtagadás-
ban, a vezetője megelégedésére végzi. 
a legtöbb nemzeti oldali ember sajnos 
csak addig antidemokratikus, amíg 
olyan döntések születnek, amik tetsze-
nek neki. Egyéni elképzelései alapján, a 
számára nem tetsző döntések nyomán 
egyből a jogait követeli, és hivatkozik 
a demokráciára, a többség jogaira. ke-
rüljük az ilyen álszent rendpártiságot. 
valódi alázatra és szolgálatra van szük-
sége harcos rendünknek. 

vezető csak olyan személy lehet, aki 
képes megvalósítani a valódi hierar-
chiát, uralkodik önmagán, rendel-
kezik egy harcos kritériumaival, mi 
több, kiemelkedik közülük. célunk, 
hogy ilyen harcosokká és ilyen veze-
tőkké váljunk. 

Aktivitás
sokan vagyunk, akik hosszú évek óta tö-
retlenül állunk az első sorban, és fájdal-
mas áldozatok árán tartjuk az állásain-
kat. a kezdeti időkben mindannyiunk 
szeme előtt magasztos, felemelő célok le-
begtek: a határok ledöntése, a közélet 
megtisztítása a devianciától, élhető or-
szág teremtése. a végtelenségig lehetne 
sorolni azokat a célokat, melyekért vál-
laltuk a harcot. az idő múlásával nem 
csökken a nyomás, amit a világ romlott-
sága okoz, inkább csak növekszik. soro-
zatosan jönnek a kiábrándító felismeré-
sek a küzdelem esélytelenségéről, amik 
mellé társulnak a magánéleti problé-
mák. szinte mindenkinek adott egy ké-
nyelmes élet lehetősége, amiben elfelejt-
kezhetünk a korábban kijelölt célról, 
melyben csak saját, esetleg a család jólé-
téről kell gondoskodnunk. csak éppen a 
minden nappal közelgő halál, és az ekkor 
eljövő utolsó ítélet – amiben hiszünk – 
véget vet a hétköznapi élet illúziójának.

Egy idő után bajtársi közösségünk min-
den tagja találkozik a fenti problémával, 
és ekkor mérettetik meg az ember első 
ízben. a gyenge rájön, hogy a határok 
nem mozdulnak, az aberráltak nemhogy 
kiszorulnak a közéletből, de ők irányítják 
azt, az élhető ország – anyagi értelem-
ben – pedig nyugati irányban található. 
saját magát is meggyőzi arról, hogy ki-
nőtt a mozgalmárságból, hogy igazából 
nem a folyamatos küzdelem a győzelem 
kulcsa, hanem ha minden idejét a csa-

12   hvim ir ánymutatás
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Fontos szempont a mértéktartás, 
nehogy az egyébként nemes célok 
szolgálatában álló aktivitás egyfaj-
ta testkultusz szolgálatába álljon, 
hogy azután a 
testet és 

a biológiát tekintse elsődlegesnek, és 
játékszere legyen rendetlen vágyak-
nak, az elpuhult önszeretetnek, és 

az egészség megromlását 
okozza. 

Sport és egészséges
életmód
mi, vármegyések, tisztában vagyunk 
azon bölcsességgel, mely szerint a 
vasként edzett test engedelmeskedik, 
míg a puhány parancsol. utóbbi az el-
puhultak, de nem a vármegyések átka. 
ahogy assisi szent Ferenc tartotta, a 
test olyan, mint egy szamár. Jó szövet-
ségesünk, kísérő társunk, számunk-
ra értékes kincs, de nem úr, így nem 
kényeztetésre, ápolgatásra, paran-
csolgatásra, hanem engedelmességre 
hivatott szolga. a helyes testedzés a 
lelket is erősíti, melynek elhanyagolá-
sa sokszor az erkölcsi bukások mögött 
rejtőző valódi ok. az egészségtudatos, 
sportosan aktív életfelfogás kifejlesz-
tése minden vármegyés feladata, ter-
mészetesen az egyénileg eltérő örök-
letes tényezők és képességek birtoká-
ban. Ennek fényében egy rangos ver-
senyen elért jelentős eredmény sem 
feltétlenül több egy hosszas és adott 
esetben kínkeserves felkészülést kö-
vetően teljesített távnál.

a rendszeres sport, mozgás a hozzáál-
lásunk szerint alapvetően két részből 
áll. napról napra elkezdeni és mindig 
meg is csinálni az adott edzésmunkát. 
Ez alapvetően egy döntés kérdése, így 
az alól alkalmanként igen, de rendsze-
resen felmentést mozgalmunk egyet-
len tagja sem kaphat.

mi, vármegyések, folyamatosan ké-
szülünk minden, ami szent, tiszta és 
érték (hitünk, családunk, bajtársias 
közösségünk, az oltalmunkra bízott 
teremtett világ) megvédelmezésére, 
melyért akár a vértanúságot is vál-
laljuk. azonban prédák, áldozatok, 
a megmérettetés előtt könnyűnek 
találtatott silányok nem kívá-
nunk lenni (és nem is leszünk!). 
a test folyamatos és következe-
tes felkészítése segít a lélek 
jellemessé formálásában 
is, azaz a testi egészség 
ápolása lelki szempont-
okból is elengedhetetlenül 
fontos. a sportos életmód célja az erő, 
a gyorsaság, az ügyesség és a hajlé-
konyság fejlesztésén túl a kitűzött cél 
elérésére összpontosított akaraterő 
fejlesztésében, az önlegyőzésben, a 
kitartás és a bátorság fejlesztésében 
összpontosul.

a függőségek, a káros szenvedélyek 
kialakulását kerüljük, hiszen a lehe-
tő legnagyobb mértékben uralkod-
nunk kell saját magunk felett, és nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy 
bárminek kiszolgáltatottak legyünk. 
mozgalmunk tagja nem lehet kábító-
szerfüggő, alkoholproblémákkal küz-
dő személy. 
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küzdjük le a mai világban gyakori 
„30 éves gyerek” státuszt, a szingli-
ség kényelmességét, a „mának élés” 
hozzáállását. Egy vármegyés lány-
nak le kell mondani nőként a karri-
erista szemléletről, a kényelemről, 
el kell sajátítania azt az önfeláldozó 
életérzést, melyet a házassági szent-
ség, és a gyermeknevelés egész éle-
ten át megkíván.  az igazi női szerep 
a feleség és az anya hivatás szintjére 
való emelése, amit nem szabad bor-
zalomként megélni, és folyamatosan 
bizonygatni férfias szerepek vállalá-
sával a női egyenjogúságot. 

a mozgalomhoz tartozók különbö-
ző családokból érkeztek, különböző 
neveltetéssel. volt olyan szerencsés, 
aki már ilyen hazafias közegben nő-
hetett fel, de ez nem adatott meg 
mindenkinek. ha az elitet kívánjuk 
alkotni, akkor utánpótlást kell bizto-
sítanunk a szellemiségünkhöz is, de 
a hozzáállásunkat leghatékonyab-
ban és legmélyebben csakis saját 
gyermekeinkbe tudjuk elültetni és 
átörökíteni. Ennek előfeltétele a sa-
ját neveltetésünk esetleges hibáinak 
felismerése és önmagunkban való 
kiküszöbölése.

semmilyen más út nincs a tökéletes 
utánpótlás kineveléséhez, mint az, 
hogy saját gyermekeink az anyatej-
jel szívják magukba a vármegyés el-
veket, és kisgyerekkortól a megfelelő 
neveltetésben részesüljenek, ugyan-
is nem elég „megteremteni”, formál-
ni is kötelességünk gyermekeinket.  

a házasságra alapozott család semmi 
mással nem helyettesíthető szerepet 
játszik az élet civilizációjának meg-
teremtésében és segítésében a dest-
ruktív társadalomellenes tendenciák 
terjedésével szemben, amelyeket oly 
sok törekvés és ténylegesen létező 
szervezet táplál. mozgalmunk tagja-
inak lehetőségeinkhez mérten köte-
lessége a felelős anyaság és a felelős 
apaság révén az isten teremtő mun-
kájában való részvétel kitüntetett 
formáit gyakorolni.

Egyik célunk az is, hogy a mozgalmunk 
10 év múlva egy olyan közösség legyen, 
ahol apák és fiúk vállvetve küzdenek a 
hazáért asszonyaik és húgaik háttér-
támogatásával.

a vármegyés tiszteli a szüleit, gondja 
van rájuk öregségükben, még akkor is, 
ha bennük hibákat lel. amint a feszü-
letet is tiszteljük, legyen az aranyból 
vagy korhadt fából.

mindazon erőkkel és/vagy szerveze-
tekkel, mely a fent megfogalmazottak 
jogosultságát megkérdőjelezik, a csa-
lád isteni küldetését és meghatározá-
sát átfogalmazzák, a nemi szerepeket 
a hagyományostól eltérően értékelik, 
különösen ha e nézeteiket nyilvánosan 
hangoztatják, mozgalmunk kérlelhe-
tetlenül szemben áll. Ezen szembenál-
lás során minden vármegyésnek köte-
lessége a törvények adta lehetőségek 
legvégső határáig elmenni, vagy kivé-
teles esetben azt, a következmények 
emelt fővel vállalásával, át is lépni.

a nemzetünk felemelkedéséért vívott 
harc fontos része a családalapítás, hi-
szen minek küzdünk, ha nem lesz kiért, 
kinek átadni a zászlónkat? 

hazánk megmaradásának alapköve a 
családalapítás és a sok gyermek. minden 
magát nemzeti érzelműnek vallónak kö-
telessége lenne legalább három utódot 
vállalnia, és megfelelő szellemben fel-
nevelnie. példamutatással is ki kell ven-
nünk a részünket – a propaganda mel-
lett – a nemzetmentés e területéből.

vármegyésként már az átlaghoz képest 
előbb a családalapításnak kell a sze-
münk előtt lebegnie. törekednünk kell, 
hogy minél hamarabb megteremtsük 
azokat a feltételeket, melyen mindez 
nyugszik. Ennek elsődleges alapja az 
érett hozzáállás.

Gyermekvállalás
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teljesen hibás az a modern hozzáál-
lás, hogy egy multinacionális cégnél 
akar valaki minél előrébb jutni, és ez 
az életcélja. áltekintélyek tisztelete (fő-
nök) és álhierarchiában való előrejutási 
szándék teljesen hibás hozzáállás. ter-
mészetesen nem baj, ha sikeres vagy a 
munkahelyeden, egyénileg a hasznodra 
is válhat a tapasztalat miatt, de hosszú-
távon a munkavégzés nem mehet saját 
utad, szellemi emelkedésed és a mozga-
lom rovására. nekünk, akik a saját lelki 
üdvünkért munkálkodunk, és ezt kisu-
gározva az egész nemzeti oldal, illetve 
a magyarság és Európa felemelkedésén 
dolgozunk, úgy kell tekintenünk a mai 
munkahelyre, mint amolyan szükséges 
rosszra.

ne a vármegyében legyél postás, gyári 
munkás, orvos vagy bármi más, nekünk 
a munkahelyünkön kell vármegyések-
nek lennünk, nem szó szerint persze, 
de ennek kell meghatároznia minket. 

a munkahely nem szeretetotthon, így 
a legkevésbé érdekeljen minket főnö-
keink vagy munkatársaink véleménye 
bármilyen kérdéskörben – fontos, hogy 
ellen tudjunk állni a sötét befolyások-
nak, hiszen a nap jelentős részében ve-
lük vagyunk együtt. minden esetben 
olyan munkahelyet kell keresnünk 
magunknak, amely morálisan nem ösz-
szeegyeztethetetlen hitünkkel, mozgal-
munk irányvonalaival, eskünkkel, célja-
inkkal, és nem gátol az aktív mozgalmi 
tevékenységben, valamint marad erőnk 
és időnk saját magunk fizikai és szelle-
mi képzésére. vármegyés nem végezhet 
olyan tevékenységet, ami a létrontás 
erőit szolgálja, más embereket károsít 
meg, és megkeseríti a mindennapokat. 
Egy vármegyés mindig tisztességes és 
becsületes, és csak ilyen munkát végez-
het.

Munkahely és a
Mozgalom
a mai világban sokak számára elenged-
hetetlen a megélhetéshez egy modern 
értelemben vett munkahely. ugyanak-
kor figyelni kell arra, hogy véletlenül se 
a pénzhajhászás töltse ki minden időn-
ket és kösse le minden erőnket. a pénz 
legfeljebb csak mint eszköz jelenjen meg 
számunkra, és nem mint cél, és mindig, 
minden körülmények között a célra 
összpontosítsunk, hogy az úton tudjunk 
maradni. a modern munkahelynek 
nem szabad vezető szerepet betöltenie 
az életben, nem jelenhet meg életcél-
ként. Biztosítja a stabil anyagi hátteret 
ahhoz, hogy tudj a nemzetért dolgozni, 
de semmi több.  archaikus társadalmak-
ban a „munka” jelentése eltért a maitól: 

megvolt még a hivatás gyakorlása, mint 
életrítus, és az így felfogott „munkavég-
zés” egyben a teremtői alkotással volt 
párhuzamba állítható. az igazi mester-
ember folyamatosan nemesedik a mű 
elkészítése közben, és így a mű is egyre 
tökéletesebb. a mai „termelés” legna-
gyobb bűne, hogy az alkotót elszakítot-
ták a műtől, és csak gépiesített tömeg-
gyártás van. 

aki olyan szerencsés, hogy olyan munka-
helye van, ami az ő természetének meg-
felel, valóban hivatásául tud szolgálni, 
és ténylegesen értéket állít elő, amiből 
önmaga is fejlődik, annak nyilván nem 
csak egy munkahelyről van szó. 
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Egy vármegyés tiszteli és ápolja a múl-
tat, a magyarság hagyományait. a for-
ma által megnyilvánuló szellemiséget 
kell keresni minden „hagyományőrzés” 
során, és nem szabad beleragadni a kül-
sőségekbe. nem elég csak olyan ruhát, 
fegyverzetet, vértet ölteni magunkra, 
mint az adott korban. nem elfogadha-
tó az a hagyományőrzés, amiben egy-
egy letűnt kornak csak a formája kerül 
megvalósításra, ám az akkor uralkodó 
korszellem, az emberi nagyság, a tra-
dicionális embertípus realizálása nem 
történik meg, ez csak anakronisztikus 
menekülés lenne a múltba. nekünk itt 
és most kell helytállnunk, és nem szabad 
légvárakat építenünk. 

a modern filmek legtöbbje, még ha a 
közege történelmi is, azt a képet erősí-
ti bennünk, hogy a több száz, akár ezer 
évekkel korábban élt emberek ugyan-
olyan felfogással rendelkeztek, mint a 
maiak. nem a hősiességet, hanem a ki-
csinyességet, a szentimentalizmust, az 
emberi gyarlóságot emelik ki: körülbe-
lül ugyanaz történik egy mai szappan-
operában, mint egy történelmi filmben, 
csak éppen a környezet más. sajnos a 
legtöbb magát „hagyományőrzőnek” 
mondó ember nem foglalkozik önmaga 
nemesítésével vagy szellemi értelemben 
hagyományossá tételével, és sokszor 
ugyanolyan proletár szellemtelenséget 
valósít meg, mint az átlagos modern em-
ber, legfeljebb 9. századi felszerelésben.

a ruházat, a fegyverzet és egyéb külső-
ség csak a légkör kialakításában segít-
het, mintegy támasztékul az adott kor 

embertípusának megelevenítéséhez. 
Egy vármegyés férfinak természetes 
módon vonzódnia kell a régi, korabeli 
fegyverekhez, és amennyire lehetsé-
ges elsajátítania használatukat. magá-
ért való testedzésen felül szellemi utat 
is jelenthet a gyakorlat. tudnunk kell 
karddal, íjjal ugyanúgy bánni, mint a 
modern fegyverekkel.

az eredeti harcos szellemiség megta-
pasztalásához érdemes valamely jól 
megőrzött, időben fenntartott harcmű-
vészettel foglalkoznunk. Erre az alapra 
építhetjük nagyon körültekintően, az 
eltévelyedéseknek legkisebb esélyt sem 
adva a magyar formai kifejeződést. a 
kitalációkat és képzelgéseket el kell vet-
nünk ezen a vonalon is.

a népművészet, iparművészet, építő-
művészet és képzőművészet esetében 
jóval szélesebb alapról indulhatunk, 
rengeteg forrásanyagunk van. azt gon-
dolnánk, hogy e művészetek vonatko-
zásában könnyebb dolgunk van, hiszen 
lényegük sok esetben a forma, így a 
formai lekövetésből visszatalálhatunk 
a lényeghez. a helyzet nem ilyen egy-
szerű, minden esetben komoly tudás 
szükséges az egyetlen helyes magyará-
zat felismeréséhez.

Valódi
hagyományőrzés
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A vármegyés jellem
Egy vármegyés tűri a hideget, esőt és 
szelet: sziklaszilárdan kiállja a legvadabb 
próbákat, tekintetét egy pillanatra sem 
veszi le a célról. a vármegyés büszke, de 
nem gőgös. nem nyafog, nem vágyik ké-
nyelemre, hanem keresi a harc lehető-
ségét, keresi a próbákat. Egy vármegyés 
tudja, hogy földi élete pusztán átmenet. 
Egy vármegyés a mennyországba törek-
szik, és az oda vezető utat is képes vál-
lalni. az ősi jellemtípust alkotjuk, mi 
vagyunk a Magyar Apostoli Királyság 
utolsó reménye.
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