
KOMISZÁR D.: Agriculture and protocol – Decorations of Pál Losonczi in the mirror of the press.
Abstract: Pál Losonczi (1919-2005), President of the Presidential Council of the Hungarian People's
Republic between 1967-1987 presented the collection of his decorations to the Somogy County Council
in 1985. His decorations were accommodated in the Rippl-Rónai Museum of Kaposvár and his proto-
col gifts and personal objects were housed in the Dráva Museum of Barcs. In the stock of orders and
decorations of the head of state are the most highly ranked rareties in few pieces considering that dif-
ferently from the mass conferment of titles, these pieces are worn by a "privileged layer" of narrow cir-
cle, the highest dignities of public law.
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Losonczi Pál (*Bolhó, Somogy megye, 1919. szeptember 18. †Kaposvár, 2005. március
28.) két évtizeden át, 1967-tõl 1987-ig volt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának (a
továbbiakban: NET) elnöke. Ez a tisztség ma a köztársasági elnöki méltóságnak felel meg,
tehát Losonczi a szocializmus négy évtizede alatt Magyarország leghosszabb ideig hivatal-
ban lévõ elnöke, államfõje volt.
Mint ilyen, külföldi hivatalos, baráti stb. látogatásai során, valamint külföldi államfõk, párt-

fõtitkárok magyarországi látogatásakor a diplomáciai-protokolláris szabályok szerint része-
sült magas külföldi kitüntetésekben.
Losonczi Pálnak a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban található kitüntetései1 két, jól elkü-

löníthetõ kategóriába sorolhatóak:
I. az 1948-tól 1960-ig, a barcsi Vörös Csillag Tsz elnökeként kapott és
II. az 1967-tõl 1987-ig, a NET elnökeként, magyar államfõként a viszonossági alapon át-

vett exkluzív kitüntetésekre. (Érdekes módon minisztersége alatt nem kapott állami kitünte-
tést.)
A Losonczinak adományozott kitüntetések átadásáról az esetek döntõ többségében be-

számoltak a legjelentõsebb lapok (az errõl szóló tudósításokat is közlöm) – a Magyar Köz-
löny, a Magyar Népköztársaság hivatalos lapja és a Szabad Nép, majd 1957-tõl a Népsza-
badság, az állampárt központi lapjai –, de néhány kivétel azért akad; ezek felkutatása, pon-
tosítása még további kutatómunkát igényelnek.
Kutatómunkámban a falerisztikai alapmûveknek számító könyvek, folyóiratok stb. és az

internet által kínált lehetõségek, a kitüntetéseket bemutató, a viselési sorrendet közlõ (több-
ségében külföldi, angol nyelvû) honlapok voltak segítségemre.

I. Barcstól Budapestig – Tsz-elnökbõl miniszter lesz

1948-tól 1960-ig a kezdeményezésére alakult barcsi Vörös Csillag Tsz elnöke volt, amely
irányítása alatt országos hírû mintaintézménnyé vált; a szövetkezet Losonczi vezetése alatt
négyszer nyerte el a Minisztertanács vándorzászlaját.2 1953–1989 között parlamenti képvi-
selõ. 1954-tõl a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja. 1954-tõl 1956-ig az MDP
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KV póttagja, 1957-tõl 1989-ig az MSZMP KB, 1975-tõl 1987-ig a PB tagja.3 Varga Zsuzsan-
na történész – akinek szakterülete a magyar mezõgazdaság korabeli története – álláspont-
ja szerint: „Losonczi nagyon sikeres TSZ-elnöknek számított. Az általa alapított barcsi szö-
vetkezet sem 1953-ban (Nagy Imre elsõ miniszterelnökségekor), sem 1956 novemberében
nem oszlott fel. Az ilyen szövetkezetek ritkák és ezért nagyon fontosak voltak a hatalom szá-
mára, és ezért vezetõik elég jó érdekérvényesítõk is voltak. Losonczi azért volt képes egy-
ben tartani a szövetkezetét, mert nem a szovjet mintát másolta. A munkaegység alapú el-
számolás helyett olyan díjszabási rendszert állapított meg, amelyben a tagok jobban meg-
találták a számításukat.”4 Ennek eredményeképpen Losonczi Pál téeszelnökként rövid idõ
alatt a szocialista Magyarország legmagasabb kitüntetéseit, rendjeleit kapta meg.
1. Munka Érdemrend (1953. április 4.). Mint „a barcsi Vörös Csillag termelõszövetkezet

(Somogy megye) elnöke, a felszabadulás 8. évfordulója alkalmából” vette át államfõi-hiva-
tali elõdjétõl, Dobi Istvántól.5 A kitüntetést a Magyar Népköztársaság érdekeinek szolgálatá-
ban, a szocializmus építése terén kimagasló érdemeket szerzett polgári személyek elisme-
résére alapította az Országgyûlés 1953-ban. Egy fokozata volt. 1954-ben külalakja módo-
sult. 1963-ig állt fenn. Szalagsáv (miniatûrrel) tartozott hozzá.6

2. Szocialista Munka Hõse (1954. január 30.). „Népköztársaságunk Elnöki Tanácsa a mi-
nisztertanács javaslatára a termelõszövetkezeti mozgalom erõsítésében és példamutató
társasgazdaságok kialakításában szerzett érdemeik elismeréseül 45 termelõszövetkezeti
elnököt magas kitüntetésben részesített. Heten közülük a Szocialista Munka Hõse címet
kapták.”7

Az 1953-ban alapított, legrangosabb adományozható kitüntetésnek a legelsõ tulajdono-
sa lett, mint (késõbbi) politikus.8 A kitüntetés tulajdonosa nyugdíj-kiegészítést, illetõleg nyug-
díjminimumot kapott akkor is, ha nem volt meg a szolgálati ideje.9 A kitüntetést és kitüntetõ
címet 1953-ban alapította az Országgyûlés. A szocializmus építésében, az állam vezetésé-
ben végzett több évtizedes kiemelkedõ munka elismeréseként, illetve a társadalmat súlyos
következményektõl megóvó, hõsi helytállásért polgári és katonai személyeknek egyaránt
adományozták.10

3. Magyar Népköztársaság Érdemrendje (1954. január 30.). „A Szocialista Munka Hõse
kitüntetõ cím adományozásával 1953-tól 1964-ig együtt járt a Magyar Népköztársaság Ér-
demrendjének adományozása is.”11 Ezt a gyakorlatot a szocialista országok a szovjet
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3 Bölöny József – Hubai László: Magyarország kormányai 1848–2004. Ötödik, bõvített és javított ki-
adás. Akadémiai Kiadó, 386.

4 Magyari Péter: Losonczi: TSZ-elnök az Azték Sas Szalagrendjével.
www.origo.hu/20050329/losonczi.htm. 2005. március 29., kedd, 17:44. (internet).

5 Magyar Közlöny, 1953. április 4. (13. szám); Kitüntetések április 4. alkalmából. Szabad Nép, 1953.
április 4. (94. szám)

6 Makai Ágnes – Héri Vera: Kereszt, érem, csillag. Kitüntetések a magyar történelemben. Helikon Ki-
adó, 2002. (a továbbiakban: Makai – Héri, 2002.) 237.

7 „[…] A kitüntetettek nevében Losonczi Pál, a barcsi Vörös Csillag tsz elnöke, a szocialista munka hõ-
se mondott köszönetet. – Most, a kitüntetés átvétele alkalmából fogadjuk meg valamennyien – mon-
dotta –, hogy fáradságot nem ismerve tökéletesítjük termésfokozó módszereinket és átadjuk tapasz-
talatainkat az egész mezõgazdaságnak. […]” Kiváló termelõszövetkezeti elnököket tüntetett ki az El-
nöki Tanács. Hét termelõszövetkezeti elnök a Szocialista Munka Hõse címet kapta. Szabad Nép,
1954. február 1. (32. szám)

8 Magyar Közlöny, 1954. január 30. (31., 7. szám)
9 Makai – Héri, 2002. 234.
10 Makai – Héri, 2002. 234.
11 A Magyar Népköztársaság kitüntetései. Az elõszót írta: Erdei Ferenc, a Hazafias Népfront Országos
Tanácsának fõtitkára. Összeállította: Dr. Besnyõ Károly, Ruda Ilona. Közgazdasági és Jogi Könyvki-
adó. Budapest, 1966. (a továbbiakban: Besnyõ – Ruda, 1966.) 13.



„útmutatás” nyomán követték; a Szovjetunió Hõse és a Szocialista Munka Hõse kitüntetõ
cím, valamint az ezt szimbolizáló „Arany Csillag” Érdeméremhez automatikusan együtt járt
a Lenin Rend is.12 Ezért nem volt olvasható az adományozás ténye sem a Szabad Népben,
sem a Magyar Közlönyben.
4. Kossuth-díj III. fokozata (1956. március 16.). „A Kossuth-díj III. fokozatával és a vele

járó 20.000 forintos pénzjutalommal tünteti ki a Minisztertanács Losonczi Pált, a barcsi Vö-
rös Csillag termelõszövetkezet elnökét, a barcsi Vörös Csillag termelõszövetkezet kiemel-
kedõen jó irányításáért, mellyel elérte, hogy a szövetkezet évek óta példamutató gazdálko-
dást folytat, kitûnõ eredményeket ér el a növénytermelésben és az állattenyésztésben.”13

„Kossuth-díj adományozható azok részére, akik a kulturális és mûvészeti alkotásukkal,
illetõleg teljesítményükkel olyan kimagasló eredményt értek el, amellyel a szocialista kultú-
rát és mûvészetet gazdagították, s ezáltal a nép, az ország, a társadalmi rendszer nemzet-
közi tekintélyét és megbecsülését növelték.
A Kossuth-díjat megosztva is lehet adományozni, ha a kimagasló eredményt többen

együttes munkában érték el. A Kossuth-díj fokozatai: nagydíj, I., II. és III. fokozattal. A díjjal
együtt járó és fokozatonként különbözõ pénzösszeget, továbbá a díj megosztása esetén a
megosztásra vonatkozó szabályokat a Minisztertanács állapítja meg.
A Kossuth-díjban részesített személy jogosult a „Kossuth-díjas” cím használatára. A díj

adományozásával jelvény, okirat és igazolvány jár. A díj átadása ünnepélyes külsõségek kö-
zött, rendszerint az Országházban, az ország felszabadulásának évfordulója elõtti napon,
április 3-án kerül átadásra.
A kitüntetõ címet a Minisztertanács megvonhatja attól, aki arra érdemtelenné vált. Az, akit

a bíróság belföldi kitüntetéseinek elvesztésére ítélt, egyszersmind elveszti jogát a kitüntetõ
cím viselésére és a kitüntetõ díjjal járó egyéb kedvezményekre.”14

5. Szocialista Munkáért Érdemérem (1958.). A szocializmus építésében kimagasló érde-
meket szerzett polgári személyek elismerésére 1953-ban az Országgyûlés alapította. Kül-
alakja 1954-ben és 1957-ben változott. 1963-ig adományozták.15

6. Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958.). „Az 1956-os ellenforradalom leveré-
sében, az ország rendjének megszilárdításában kifejtett tevékenység elismerésére alapítot-
ta a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1957-ben.”16
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12 A Magyar Népköztársaság kitüntetései. Összeállította: Dr. Besnyõ Károly, Ruda Ilona. Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1979. (A továbbiakban: Besnyõ – Ruda, 1979.) 187. Ld. bõvebben:
Pandula Attila: A magyar falerisztikáról. In: Levéltári Szemle 1989/1. 11–22.

13 Magyar Közlöny, 1956. március 16. (21. szám); Az 1956. évi Kossuth-díjasok. Szabad Nép, 1956.
március 16. (76. szám); Törvények és rendeletek hivatalos gyûjteménye 1956. Közzéteszi az
Igazságügyminisztérium közremûködésével a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkár-
sága. Budapest, 1957. 143. „[…] A falu, a termelõszövetkezetek, az állami gazdaságok, a gépállo-
mások dolgozói közül azok kaptak Kossuth-díjat, akik nagy szaktudással, a legjobb tapasztalatok he-
lyi érvényesítésével, a fejlett agrotechnika alkotó felhasználásával, a mindennapi munka gyakorlatá-
ban bizonyították be ország-világ elõtt, hogy a szocialista mezõgazdasági üzemekben korlátlan lehe-
tõségek vannak a termelés növelésére, a gépek kihasználására. Az új Kossuth-díjasok között van
Losonczi Pál, a barcsi Vörös Csillag Termelõszövetkezet elnöke. Vezetése alatt a híres szövetkezet
évek óta kiválóan gazdálkodik, jól áll az állattenyésztésben és a növénytermesztésben egyaránt, pél-
daként mutatva, mire képes parasztságunk, ha a közös gazdálkodás útjára lép. […]” Az alkotó mun-
ka megbecsülése. Szabad Nép, 1956. március 16. (76. szám)

14 A Minisztertanács által adományozásra kerülõ kitüntetõ díjak, címek és jelvények. A Kossuth-díj. In:
Besnyõ – Ruda, 1966. 98–99.

15 Makai – Héri, 2002. 236.
16 Makai – Héri, 2002. 239.



II. Magyarország „utazó” államfõje

Losonczi Pál 1967. április 14-tõl 1987. június 25-ig az Elnöki Tanács elnöke, 1987. júni-
us 25-tõl 1989. október 23-ig az Elnöki Tanács tagja.17 Rainer M. János történész szerint:
„A negyvenes évek óta élõ hagyomány volt, hogy a teljesen protokolláris államfõi funkciót
paraszti származású politikus töltse be. Losonczi egy volt kisgazdát, Dobi Istvánt követte az
Elnöki Tanács élén.
Mivel a szocialista országokkal elsõsorban pártközi szinten tartották a diplomáciai kap-

csolatot, és a nyugati kapcsolatok nem voltak nagyon aktívak, így Losonczinak a harmadik
világ maradt. Akkoriban a szovjet blokk országai igyekeztek kedélyes viszonyt ápolni az
ázsiai és afrikai országokkal, így Losonczi igen sokat utazhatott egzotikus helyekre. E láto-
gatásoknak elsõsorban protokolláris jellege volt, és sok látványos esemény tarkította õket:
népviseletbe öltözött õslakosok rituális tánca, és diktátorok fényûzõ pompája jellemezte az
utakat. Losonczi találkozott a véreskezû ugandai Idi Aminnal, a kannibalizmussal is megvá-
dolt Bokassa császárral, aki a Közép-Afrikai Köztársaságot tartotta rettegésben, az iszlám
forradalommal megdöntött iráni Reza Pahlavi sahhal és Sukarno indonéziai elnökkel is.
Egyik látogatásán még teknõsháton is lovagolt valamelyik egzotikus országban. […]”18

Losonczi Pál valóságos „utazó államfõ” volt, mert egyrészt hosszú idõ után õ tett hivata-
los külföldi utakat, másrészt pedig alig volt olyan amerikai, afrikai, ázsiai stb. ország, ahova
ne utazott volna el. Államfõként sok országba ellátogatott, útjai során számos protokoll-ki-
tüntetést és egyéb ajándékot kapott. Nyugalomba vonulása után a Somogy Megyei Tanács
rendelkezésére bocsátotta valóban ritka politikatörténeti kuriózumnak számító ajándék gyûj-
teményét, hogy egy állandó kiállítás keretében mutassák be. A gyûjteményt 1992-ben visz-
szakérte, mivel jövedelme felére csökkent és a somogyi önkormányzat nem vállalta, hogy a
kitüntetéseiért, ajándéktárgyaiért végkielégítést, illetve életjáradékot folyósítson számára.
(Az 1991. évi XII. törvény hatályon kívül helyezte azt az 1988-as minisztertanácsi rendele-
tet, amely az általános szabályoktól eltérõen határozta meg az Elnöki Tanács elnökének, a
miniszterelnöknek és az Országgyûlés elnökének nyugdíját.)19 Miután a gyûjtemény 2004-
ben újból múzeumi tulajdonba került (Somogy megye önkormányzata és Barcs város vásá-
rolta vissza Losonczitól) – sajnálatos módon –, nagy hiányosság észlelhetõ az egykoron ki-
állított darabok és a jelenleg múzeumi tárgyakat képezõ kincsek számában. Néhány kitün-
tetésének adományozási ideje még a szakemberek elõtt is ismeretlen, pontatlan, mint
ahogy az idõs és beteg Losonczi Pál sem tudott a muzeológusoknak mindegyik kitüntetésé-
rõl pontos információkat adni nem sokkal halála elõtt. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum lel-
tári számokkal látta el azokat, tehát bizonyíthatóan az õ kitüntetései voltak.
Visszavonulása után Barcson élt családjával, nem nyilatkozott, kerülte a nyilvánosságot.

Saját és felesége kitüntetéseit a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumnak, protokolláris ajándéka-
it pedig a barcsi Dráva Múzeumnak ajándékozta.
Losonczi Pál összesen 51 kitüntetést kapott, ami soknak tûnik, de ez nem számít soknak

ahhoz képest, hogy téeszelnökként 12 éven keresztül, államfõként két évtizedekig töltötte
be tisztségét. (Csak összehasonlításképpen: Göncz Árpád köztársasági elnökre 1990 és
2000 között – 10 év alatt – 54 külföldi „medáliát” tûztek.)
Nemzetközi összehasonlításként II. Erzsébet brit uralkodónõ20 és Tito jugoszláv elnök21

kitüntetéseit bemutató internetes honlap segítségével sorolom fel Losonczi Pál külföldi
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17 Bölöny – Hubai, 2004. 386.
18 Magyari Péter i. m.
19 Elhunyt Losonczi Pál. 2005. március 29. 11:11 [MTI] (internet).
20 List of Titles and Honours of Elizabeth II of the United Kingdom. Foreign honours.
http://www.answers.com/topic/list-of-titles-and-honours-of-elizabeth-ii-of-the-united-kingdom (internet).

21 Tito’s Home Page. Decorations, Orders, Medals… http://www.titoville.com/odlikovanja.html (internet).



kitüntetéseit. Ahol közölt külföldi adományozást a Népszabadság – elsõsorban a kommunis-
ta vezetõk közül – ott a napilap adatait hozom hivatkozásul; a rendszerváltozás után pedig
a Magyar Közlöny számai nyomán lehet összehasonlítást tenni.
(Elöljáróban el kell mondani, hogy eltérés van a külföldi kitüntetések elnevezésénél a Ma-

gyar Közlönyben és a Népszabadságban megjelentek, valamint a szakirodalomban is is-
mert nevük között.)
1. Finn Fehér Rózsa Rend nagykeresztje a láncon (1970. június 22.). Kekkonen finn köz-

társasági elnök 1969-es hivatalos magyarországi látogatása alkalmából adományozta
részére.22 „[…] Dr. Urho Kaleva Kekkonen a finn Fehér Rózsa Érdemrend nagykeresztjét
adományozta a láncokkal Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének.
Az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének gyémántokkal ékesített I.

fokozata kitüntetést adományozta – a nemzetközi béke és biztonság, a különbözõ társadal-
mi rendszerû országok együttmûködése, a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság
kapcsolatai fejlesztésében szerzett kiemelkedõ érdemei elismeréseül – dr. Urho Kaleva
Kekkonennek, a Finn Köztársaság elnökének. […]”23 A rendet 1919-ben alapították. Katonai
és polgári, tudományos, mûvészeti érdemekért egyaránt adományozzák. Államfõk a nagy-
keresztet duplasoros aranyláncon viselik. Öt fokozata van, a viselési sorrendben a Szabad-
ságkereszt Rend után a 2. helyen áll.24 A magas elismerést megkapta Horthy Miklós (1931),
Hruscsov (1964-ben, 70. születésnapján a láncos fokozatot), Kádár János (1970, nagyke-
reszt), Brezsnyev (70. születésnapjára, nagykereszt, 1976), Göncz Árpád (1995), Mádl Fe-
renc (2002) és Sólyom László (2005) köztársasági elnökök is.
2. Iráni Pahlavi Rend lánca (1969. december 19.). 1969-es hivatalos iráni látogatása al-

kalmából Mohammad Reza Pahlavi iráni sahtól kapta.25 „[…] Az uralkodó fogadásán a két
államfõ kitüntetéseket nyújtott át: Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnöke a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének a gyémántokkal ékesített I. fokoza-
tát nyújtotta át az iráni uralkodópárnak, míg a sah Losonczi Pálnak a gyémántokkal díszített
Pahlavi-rendet, Losonczi Pálnénak pedig a Haft Pejkar Rendet adományozta. […]”26 1932-
ben alapította Reza Pahlavi sah egy, vállszalagos fokozattal. Aranylánc is jár hozzá. A di-
nasztia házirendje napjainkban is, a család férfitagjai, külföldi államfõk kaphatták meg.
1979-ben, a sah elmenekülése után Iránban megszûnt.27 A rangos kitüntetés tulajdonosa
volt többek között Dobi István (1966), Tito (1966) és Hailé Szelasszié etióp császár is.
3. Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970. április 1.). „A független, szabad és de-

mokratikus Magyarország megszületéséért”, a szocializmusért vívott küzdelemben szerzett
érdemek elismerésére alapította az Elnöki Tanács 1969-ben.28 Az adományozás tényét csak
a Népszabadság közölte29; Losonczi Pál az alapszabály értelmében volt jogosult a kitünte-
tésre.
4. Szovjet „Lenin születése 100. évfordulójának emlékére” Emlékérem (1970.). Az ado-

mányozást a Magyar Közlöny nem közölte.
5. Osztrák Érdemrend nagycsillaga szalagon (1970. június 21.). Franz Jonas osztrák szö-

vetségi elnök 1970-es hivatalos magyarországi látogatása alkalmából vette át. „[…] A Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Franz Jonasnak, az Osztrák Köztársaság szövetségi
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22 Magyar Közlöny, 1970. január 22. (5. szám)
23 Magas magyar és finn kitüntetések. Népszabadság, 1969. október 2. (229. szám)
24 Makai – Héri, 2002. 254.; Orders and Medals of the Republic of Finland.htm © Lukasz Gaszewski
2002 (internet).

25 Losonczi Pál Iránban. Népszabadság, 1969. november 18. (268. szám); Magyar Közlöny, 1969. de-
cember 19. (94. szám)

26 Losonczi Pál Iránban. Népszabadság, 1969. november 18. (268. szám)
27 Orders and Medals of the Empire of Iran until 1979.htm © Lukasz Gaszewski 2000, 2003 (internet).
28 Makai – Héri, 2002. 240.
29 Népszabadság, 1970. április 1. (76. szám)



elnökének hivatalos magyarországi látogatása alkalmából a Magyar Népköztársaság Zász-
lórendjének gyémántokkal ékesített I. fokozata kitüntetést adományozta a nemzetközi biz-
tonság, a különbözõ társadalmi rendszerû országok együttmûködése, a Magyar Népköztár-
saság és az Osztrák Köztársaság közötti kapcsolatok fejlesztésében szerzett kiemelkedõ
érdemei elismeréséül. […]
Franz Jonas, az Osztrák Köztársaság elnöke az osztrák-magyar kapcsolatok fejlesztésé-

ben szerzett érdemei elismeréséül Losonczi Pálnak, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa el-
nökének az Osztrák Köztársaság Becsületrendjének Nagy Csillaga […] kitüntetést adomá-
nyozta. […]”30 Alapítás: 1922. november 4.31 Az osztrák parlament Theodor Körner köztár-
sasági elnöksége (1951–1957) idején, 1952. április 2-án állította vissza az érdemrendet 8
osztállyal (= 2. típus). A kitüntetést a szövetségi kormány javaslatára a szövetségi elnök
adományozta hazai és külföldi személyeknek, a köztársaság körül szerzett polgári/katonai
érdemekért, kimagasló közhasznú tevékenységért, a közszolgálatban kifejtett áldozatos, ki-
váló munkáért.”32 A kitüntetést jelenleg is adományozzák; megkapta Tito (1965), II. Erzsé-
bet brit uralkodó (1966), Göncz Árpád (1999) és Mádl Ferenc (2004) is.
6. Mongol Szuhe-Bator Érdemrend (1970. augusztus 5.). 1970-es hivatalos mongóliai lá-

togatása alkalmából Zsamszarangijn Szambu, a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurál
Elnökségének elnöke adományozta részére.33 „[…] Losonczi Pál átadta Szambu elvtársnak
a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének gyémántokkal ékesített elsõ fokozatát „a szoci-
alizmus építése, a mongol-magyar kapcsolatok fejlesztése terén elért kiemelkedõ érdemei
elismeréseképpen, 75. születésnapja alkalmából”. „Losonczi Pál örömét fejezte ki, hogy a
kitüntetést személyesen adhatja át. Zs. Szambu köszönetet mondott a megtiszteltetésért,
amely – mint mondotta – meggyõzõdése szerint népeink barátságának és testvériségének
újabb kifejezõje. […]” „[…] Kora délután a parlament épületében Losonczi Pált a béke meg-
õrzése, a szocializmus építése, a mongol-magyar barátság elmélyítése terén szerzett kima-
gasló érdemeiért a legmagasabb mongol állami kitüntetéssel, a Szuhe-Bátor Érdemrenddel
tüntették ki. Losonczi Pál meleg szavakkal mondott köszönetet a kitüntetésért. […]”34 Visel-
te még Hruscsov (1964, 70. születésnapja alkalmából kapta meg), Tito (1968), Fock Jenõ
(1972) és Czinege Lajos (1974), Le Duan vietnami kommunista pártfõtitkár (75. születés-
napján, 1982-ben), Kádár János (1982, 70. születésnapjára kapta meg).
7. Egyiptomi Nílus Rend lánca (1970. szeptember 27.). 1970-es hivatalos egyiptomi láto-

gatásán vette át Gamal Abdel Nasszer elnöktõl.35 „[…] A két ország közötti barátság fejlesz-
tésében szerzett érdemeikért a két államfõt a legmagasabb magyar, illetve egyiptomi ér-
demrenddel tüntették ki. Nasszer elnök a Zászlórend gyémántokkal ékesített elsõ fokozatát,
Losonczi Pál pedig a Nílus-rend nagy szalagját kapta. […]”36 1915-ben alapította Husszein
Kámil szultán, a köztársaság kikiáltása után – 1953. június 18-án – formáját átalakították.
Eredetileg öt fokozata volt (nagyszalag, nagytiszt, parancsnok, tiszt és lovag), 1953-tól csak
egy fokozata van, államfõknek a vállszalagot lánccal együtt adományozzák. A mindenkori
egyiptomi elnök élethosszig tulajdonosa a kitüntetésnek, hivatalba lépésével automatikusan
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30 Magyar és osztrák kitüntetések. Népszabadság, 1970. június 16. (139. szám); Magyar Közlöny,
1970. június 21. (49. szám)

31 A Jósa András Múzeum Kállay Gyûjteményének falerisztikai algyûjteményébõl. A Jósa András Múze-
um Képzõmûvészeti Katalógusa 56. Írta: Lakatos Sarolta történész. Nyíregyháza, é. n. 7.

32 Lakatos Sarolta: Rendjelek és kitüntetések a Jósa András Múzeumban. Kállay Kristóf rendjel- és
kitüntetésadománya. Nyíregyháza, 1994. (a továbbiakban: Lakatos, 1994.) 40.

33 Népszabadság, 1970. július 4. (155. szám); Magyar Közlöny, 1970. augusztus 5. (66. szám).
Losonczi Pál Mongóliában. Népszabadság, 1970. július 1. (152. szám)

34 Befejezõdött Losonczi Pál mongóliai látogatása. Népszabadság, 1970. július 4. (155. szám)
35 (A fokozat megnevezése tévesen: „nagyszalag” volt.) Népszabadság, 1970. augusztus 30. (203.
szám); Magyar Közlöny, 1970. szeptember 27. (82. szám)

36 Magyar-egyiptomi tárgyalások. Népszabadság, 1970. augusztus 30. (203. szám)



megkapja a Nílus Rendet.37 Tito 1955-ben, Hruscsov 1964-ben, II. Erzsébet brit királynõ
1975-ben kapta meg.
8. Szudáni Becsületrend lánca (1970. szeptember 27.). Szudáni látogatásakor kapta

Gaafar Mohamed Nimeri elnök-miniszterelnöktõl.38 A legmagasabb állami kitüntetés.39 Tito
1959-ben, II. Erzsébet 1964-ben vette át.
9. Csehszlovák „A Cseh Kommunista Párt alapításának 50. évfordulójának emlékére”

Emlékérem (1971.). Az 1970-ben alapított, piros szalagos kitüntetés adományozását a hiva-
talos lap nem tette közzé.
10. Mongol Barátság Érdemérem (1971.) Amongol kommunista párt alapításának 50. év-

fordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében vette át.
11. Mongol „A Mongol Népi Forradalom 50 éve” Érdemérem (1971.). Sem ezt, sem az

elõzõ mongol kitüntetés adományozását sem közölte a Magyar Közlöny.
12. Iráni „A Perzsa Birodalom alapításának 2500. évfordulója” Emlékérem (1971.). Az év-

forduló kapcsán az ünnepségre meghívott magas rangú külföldi delegációk tagjait tisztelték
meg az emlékéremmel.
13. Kongói Érdemrend nagykeresztje (1972. március 4.).40 1971. december 8–13. közötti

hivatalos látogatásán vette át Marien N’ Gouabi õrnagytól, a Kongói Népi Köztársaság elnö-
kétõl. A kitüntetés viselésére az engedélyét a következõ év elején adta meg az Elnöki Tanács.
14. Bolgár „Georgi Dimitrov születése 90. évfordulójának emlékére” Emlékérem (1973.

március 18.).41 „A Bolgár Népköztársaság Államtanácsa Georgi Dimitrov születésének 90.
évfordulója alkalmából – a magyar és a bolgár nép, a két párt közötti barátság és testvéri
együttmûködés elmélyítésében, az internacionalista kapcsolatok erõsítésében kifejtett tevé-
kenységükért – Dimitrov-emlékérmet adományozott […] Losonczi Pálnak, a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának elnökének […]. Sztoio Sztanoev, a Bolgár Népköztársaság budapes-
ti nagykövete hétfõn, baráti találkozó keretében a bolgár nagykövetségen adta át az emlék-
érmeket. A kitüntetettek nevében Apró Antal, a Politikai Bizottság tagja, az országgyûlés el-
nöke mondott köszönetet.”42 A piros szalagos kitüntetést 1972-ben alapították.43 Tulajdono-
sa volt még Kádár János, Fock Jenõ, Apró Antal, Aczél György, Biszku Béla, Benke Valéria,
Fehér Lajos, Kállai Gyula és Nyers Rezsõ.
15. Kubai „A Kubai Forradalom 20. évfordulója” Emlékérem (1973.).
16. Argentin Május Rend nagykeresztje rendkívüli fokozata (1973.). „Az érdemrendet

1946. május 23-án alapították Juan Domingo Peron köztársasági elnöksége (1945–1955)
idején hazai és külföldi személyek kiemelkedõ, rendkívüli polgári vagy katonai érdemeinek
elismerésére […]. 1957. december 7-én az Érdemrendet megújították (= 2. típus), 6 fokoza-
ta van. Polgári érdemekért vörös színû és fehér szélsávú, hadi érdemekért sötétkék színû
és fehér szélsávú szalagon adományozzák.44 Államfõknek láncon adják át.45
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37 Decorations and Medals of the Republic of Egypt – Civilian Decorations © Lukasz Gaszewski 2000,
2002 (internet).

38 Magyar Közlöny, 1970. szeptember 27. (82. szám)
39 Medals of the Republic of Sudan (International Electronic Phaleristic Encyclopedia) by Edward S.
Haynes (©1999) last revised 27 September 1999 Ed Haynes (internet).

40 Magyar Közlöny, 1972. január 19. (4. szám)
41 Magyar Közlöny, 1973. március 18. (20. szám)
42 Bolgár kitüntetés magyar párt- és állami vezetõknek. Népszabadság, 1973. február 13. (36. szám)
43 Orders and medals of the People’s Republic of Bulgaria.htm © Lukasz Gaszewski 2000, 2004. Page
updated: May 3, 2004 (internet).

44 Robert Werlich: Orders and decorations of all nations. Washington, 1965. 23–24. Közli: Lakatos,
1994. 38.

45 Republic of Argentina: The Order of May – Orden de Mayo. Megan Robertson: Orders, decorations
and Medals of Argentina. http://www.medals.org.uk/argentina/argentina002.htm. Page last updated:
13 July 2004. (internet).



17. Ghánai Csillag Rend (1974. január 15.).46 1973-as hivatalos látogatásán kapta
Ignatius Kuti Acheampong ezredestõl, a Ghánai Köztársaság elnökétõl. A legmagasabb kül-
földieknek adományozható érdemrend.
18. Lengyel Népköztársaság Szolgálatáért Érdemrend I. fokozata (1974. november

19.).47 1974-es hivatalos lengyelországi látogatásán a varsói „[…] Belweder dísztermében
Jablonski elnök átnyújtotta Losonczi Pálnak a Lengyel Népköztársaság Érdemrendje sza-
laggal díszített elsõ fokozatát. Az Elnöki Tanács elnöke meleg szavakkal mondott köszöne-
tet a magas kitüntetésért, majd átadta Henryk Jablonskinak a Magyar Népköztársaság
Zászlórendje gyémántokkal ékesített elsõ fokozatát. […] A tárgyalások során Losonczi Pál
átnyújtotta a magyar küldöttség ajándékát, a budapesti Tanácsköztársasági Emlékmû kicsi-
nyített mását a lengyel vendéglátóknak. […]”48 A kitüntetést csak külföldiek kaphatták meg,
apró módosításokkal ma is adományozzák.49 Kádár János 70. születésnapja alkalmából,
1982-ben kapta meg,50 Le Duan vietnami kommunista pártfõtitkár 75. születésnapján 1982-
ben vette át.51 II. Erzsébet királynõ 1991-ben kapta meg.
19. Szovjet „A KGST alapításának 25. évfordulója” Emlékérem (1974.).
20. Csehszlovák „A Vörös Hadsereggel a Szabadságért és Felszabadulásért folyó küz-

delem 30. évfordulója” Emlékérem (1975. május 17.). A Csehszlovákia felszabadulásának
30. évfordulójára, 1974-ben alapított piros szalagos emlékérem52 tulajdonosa volt még Ká-
dár János, Lázár György, valamint az MSZMP PB és Titkársága tagjai. A kitüntetéseket dr.
Václav Moravec, a CSSZK budapesti nagykövete adta át a CSKP KB megbízásából.53

21. Szovjet „A Nagy Honvédõ Háborúban aratott gyõzelem 30 éve” Emlékérem (1975.).
22. Tunéziai Függetlenségi Érdemrend nagyszalagja (1976. január 31.).54 1956. szep-

tember 6-án alapították.55 1975. november végi hivatalos látogatása alkalmából vette át
Habib Burgiba elnöktõl. „[…] Este Burgiba elnök díszvacsorát adott Losonczi Pál tiszteleté-
re. Ezt megelõzõen átnyújtotta az Elnöki Tanács elnökének a Függetlenségi Érdemrend
nagyszalagját. Losonczi Pál a Magyar Népköztársaság Zászlórendje gyémántokkal ékesí-
tett elsõ fokozatával viszonozta a magas tunéziai kitüntetést. A díszvacsorán Burgiba és
Losonczi Pál mondott pohárköszöntõt. […]”56 Egy fokozatból áll, államfõk láncon viselik. II.
Erzsébet és Tito is 1961-ben vette át.
23. Szomáliai Érdemrend nagykeresztje (1976. február 7.).57 1975. októberi hivatalos, ba-

ráti látogatásakor kapta Mohammed Siad Barre-tól, a Szomáliai Demokratikus Köztársaság
Legfelsõbb Forradalmi Tanácsa elnökétõl. Emellett protokoll-ajándékban is részesült
Losonczi Pál: „[…] Hasszán Absir Farah, Magadishu polgármestere adott fogadást a ma-
gyar államfõ tiszteletére. A polgármester a két ország közötti baráti kapcsolatok jelképeként
átnyújtotta Losonczi Pálnak Magadishu (elefántcsontból készült – K. D.) városkulcsát. A szí-
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46 Magyar Közlöny, 1974. január 15. (2. szám)
47 Magyar Közlöny, 1974. november 19. (86. szám)
48 Losonczi Pál Varsóban. Népszabadság, 1974. október 29. (253. szám)
49 Decorations Conferred only to Foreigners. Decorations and Medals of the Polish Republic.htm ©
Lukasz Gaszewski 1997, 2005. Page updated: May 16, 2005 (internet).

50 Kádár János 70 éves. Népszabadság, 1982. május 26. (121. szám)
51 Népszabadság, 1982. április 2. (78. szám)
52 Orders and Decorations of the Czechoslovak Socialist Republic 1945–1990.htm Page updated: Dec.
28, 2002. © Lukasz Gaszewski 2000, 2002. (internet).

53 Csehszlovák kitüntetés magyar vezetõknek. Népszabadság, 1975. május 17. (114. szám)
54 Magyar Közlöny, 1976. január 31. (7. szám)
55 Medals of the Republic of Tunisia (International Electronic Phaleristic Encyclopedia) by Edward S.
Haynes (©1999) http://haynese.winthrop.edu/medals/tunisia.html last revised 27 September 1999 Ed
Haynes (internet).

56 Losonczi Pál Tunéziában. Népszabadság, 1975. november 28. (279. szám)
57 Magyar Közlöny, 1976. február 7. (9. szám).



vélyes gesztusért és a szeretetteljes fogadtatásért Losonczi Pál […] mondott köszönetet
[…]”58 A legmagasabb szomáliai kitüntetés, tévesen Leopárd Rendnek is nevezik. 1961. feb-
ruár 12-én alapították Szomália szolgálatáért, érdekeinek elõmozdításáért kifejezett érde-
mekért. Négy fokozata van (nagykereszt, parancsnoki-, tiszti- és lovagkereszt.)59

24. Venezuelai Felszabadító Rend nagykeresztje a láncon (1976. december 4.). Venezu-
elai látogatásakor kapta Carlos Andrés Pérez elnöktõl.60 A legmagasabb venezuelai kitünte-
tés. 1880. szeptember 14-én alapították hat fokozattal, államfõk láncon viselik. 61 Tito 1976-
ban vette át. (1. ábra)
25. Perui Nap Rend gyémántokkal ékesített nagykeresztje (1976. december 4.). Perui lá-

togatásakor vette át Francisco Morales Bermudez Cerutti elnöktõl.62 1821. október 8-án ala-
pította öt fokozattal Jose de San Martin argentin tábornok, akit ideiglenes jelleggel 1821/22
– protektor címen a fiatal köztársaság élére választottak.63 1825-ben megszüntették, –
1921-ben visszaállították. Püspöklila színû vállszalagon viselik. Államfõk részére a nagyke-
resztet gyémántok ékesítik.64 A kitüntetést megkapta még Akihito japán császár, II. Erzsé-
bet brit királynõ (1960), Göncz Árpád köztársasági elnök (1998).
26. Panamai Manuel Amador Guerrero Rend nagykeresztje a láncon (1976. december

4.). Panamai látogatásán kapta Ing. Demetrio Basilio Lakas elnöktõl.65 1953. október 29-én
alapították négy fokozattal: államfõk részére nagykereszt a láncon, nagykereszt, nagytiszti
és parancsnoki kereszt. Jelenleg is a legmagasabb adományozható panamai kitüntetés.66

II. Erzsébet 1953-ban, Tito 1976-ban kapta meg.
27. Mexikói Azték Sas Rend nagykeresztje a láncon (1978. január 9.). 1977-es hivatalos

mexikói látogatásán kapta José Lopez Portillo elnöktõl.67 November 10-én „[…] délben a
köztársasági elnök és felesége a külügyminisztérium épületében díszebéden látta vendégül
Losonczi Pált, és átnyújtotta neki a legmagasabb mexikói kitüntetést, az Azték Sas szalag-
rendjét. […]”68 Másnap Losonczi Pál átnyújtotta „a mexikói elnöknek a Magyar Népköztár-
saság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendjét, a béke, a népek barátsága, a nemzetközi
együttmûködés, a Magyar Népköztársaság és a Mexikói Egyesült Államok kapcsolatainak
elmélyítésében szerzett kimagasló érdemei elismeréséül.”69 A hatfokozatú kitüntetést 1943.
december 29-én alapították külföldi államfõk és külföldi állampolgárok részére, akik Mexikó
érdekeinek elõmozdításában kiemelkedõ szolgálatokat tettek. A sárga szalagos, legmaga-
sabb mexikói kitüntetést, államfõk láncon kapják meg.70 Tito 1963-ban, II. Erzsébet 1973-
ban, Göncz Árpád 1997-ben vette át.
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60 Magyar Közlöny, 1976. december 4. (92. szám)
61 http://www.medals.org.uk/venezuela/venezuela002.htm. Page last updated: 20 December 2006.
(internet).

62 Magyar Közlöny, 1976. december 4. (92. szám)
63 Lakatos, 1994. 59.
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65 Magyar Közlöny, 1976. december 4. (92. szám)
66 Medals of Panama. (International Electronic Phaleristic Encyclopedia) by Jeffrey B. Floyd. last
revised 15 October 1997 Ed Haynes (internet).

67 Magyar Közlöny, 1978. január 9. (1. szám)
68 Losonczi Pál Mexikóban. Népszabadság, 1977. november 11. (265. szám)
69 Folytatódtak a magyar-mexikói államfõi tárgyalások. Népszabadság, 1977. november 12. (266. szám)
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orations and Medals of Mexico. Page last updated: 14 April 2002.
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28. Szíriai Ommajad Érdemrend nagyszalagja (1978. december 30.). HafezAl-Asszad szí-
riai elnök magyarországi hivatalos látogatásakor vette át.71 „[…] Losonczi Pál az Országház
Nándorfehérvári termében kitüntetést nyújtott át Hafez Al-Asszadnak. Az elnököt az országa-
ink közötti együttmûködés és baráti kapcsolatok fejlesztése, a népek közötti egyetértés, köl-
csönös bizalom légkörének elõsegítése, a nemzetközi béke és biztonság megszilárdítása ér-
dekében kifejtett tevékenysége során szerzett kimagasló érdemei elismeréseként a Magyar
Népköztársaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendjével tüntette ki az Elnöki Tanács.
Hafez Al-Asszad Kádár Jánosnak és Losonczi Pálnak átnyújtotta a Szíriai Arab Köztársa-

ság legmagasabb kitüntetést, a Nagy Szalaggal Ékesített Omayad Érdemrendet. […]”72 1934.
július 12-én alapították a névadó dinasztia tiszteletére. Középen fehér, szélein zöld sávos sza-
lagon adományozzák, a legmagasabb szíriai állami kitüntetés, ma is adományozzák.73

29. Szovjet „Az Orenburgi Gázvezeték Építése” Emlékérem (1975–1978) (1978.).
30. Ecuadori Nemzeti Érdemrend nagykeresztje a láncon (1979. február 28.).74 1977. no-

vember 15-én „[…] este a legfelsõbb kormányzó tanács elnöke díszvacsorán látta vendégül
Losonczi Pált és feleségét, valamint kíséretének tagjait. Ez alkalommal nyújtották át
Losonczi Pálnak az Ecuadori Köztársaság Érdemrendjét az aranylánccal – a két ország kö-
zötti baráti kapcsolatok ápolásában és elmélyítésében, a népek közötti barátság és a béke
erõsítésében szerzett kimagasló érdemei elismeréséül, amint azt a pohárköszöntõ hangsú-
lyozta. […]”75 November 16-án „[…] a délutáni órákban került sor a látogatást lezáró közös
nyilatkozat és a magyar-ecuadori kormányközi vegyes bizottság záró jegyzõkönyvének alá-
írására, majd Losonczi Pál díszvacsorát adott vendéglátói tiszteletére. Ez alkalomból nyúj-
totta át a legfelsõbb kormányzó tanács elnökének, Poveda Burbanónak, és két tagjának,
Duran Arcentalesnek és Leoro Francónak a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Ékesí-
tett Zászlórendjét. […]”76 1921. október 8-án alapították, a legmagasabb külföldieknek ado-
mányozható ecuadori kitüntetés. 77

31. Portugál Tengerész Henrik Infáns Rend nagykeresztje a láncon (Ordem do Infante
Dom Henrique) (1979. április 19.).78 Eanes portugál elnök 1979-es hivatalos magyarorszá-
gi látogatása alkalmából vette át. „[…] Antonio dos Santos Ramalho Eanest a béke és a
nemzetközi együttmûködés erõsítésében, a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztár-
saság baráti kapcsolatainak fejlesztésében szerzett érdemei elismeréseként a Magyar Nép-
köztársaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendjével tüntette ki az Elnöki Tanács. A kitün-
tetést Losonczi Pál az Országház Munkácsy-termében nyújtotta át a portugál államfõnek.
Ezután Antonio Eanes átnyújtotta Losonczi Pálnak a Portugál Köztársaság legmagasabb ki-
tüntetését, a Don Henrique Nagy Nyakék Érdemrendet. […]”79 A rendet 1960. június 2-án
alapították a Portugál Köztársaságban, katonai és polgári érdemek jutalmazására, láncos
fokozattal és öt osztállyal.80 A legmagasabb nemzeti érdemrend. Tito 1977-ben, Straub F.
Brunó, a NET elnöke 1989-ben, Göncz Árpád 1999-ben kapta meg.
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73 Medals of Syrian Arab Republic (International Electronic Phaleristic Encyclopedia)
http://haynese.winthrop.edu/medals/syria/syria.html last revised 27 September 1999 © Edward S.
Haynes, 1999 (internet).

74 Magyar Közlöny, 1979. február 28. (9. szám)
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77 Medals of Ecuador. International Electronic Phaleristic Encyclopedia by Jeffrey B. Floyd.
http://haynese.winthrop.edu/medals/ecuador.html last revised 15 October 1997 Ed Haynes (internet).

78 Magyar Közlöny, 1979. április 19. (21. szám)
79 Eanes Budapesten. Népszabadság, 1979. március 24. (70. szám)
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32. Magyar Népköztársaság Érdemrendje (1979. szeptember 27.). Mint „az MSZMP PB
tagja, a NET elnöke, 60. születésnapja alkalmából” kapta meg.81 „Losonczi Pált, az MSZMP
Politikai Bizottságának tagját, az Elnöki Tanács elnökét több évtizedes munkásmozgalmi te-
vékenysége és a szocialista társadalom építésében szerzett kiemelkedõ érdemeinek elis-
meréseként 60. születésnapja alkalmából az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság Ér-
demrendjével tüntette ki. […] A kitüntetés átadása után a Központi Bizottság nevében Ká-
dár János köszöntötte Losonczi Pált.”82 Farkas Mihály hadseregtábornok, honvédelmi mi-
niszter 1954-ben, 50. születésnapján, Dobi István 1955-ben, a felszabadulás 10. évforduló-
ján, Rónai Sándor, a NET volt elnöke, az Országgyûlés elnöke 70. születésnapja alkalmá-
ból 1962-ben, Malinovszkij marsall 1965-ben a felszabadulás 20. évfordulója alkalmából,
Németh Károly, a NET késõbbi elnöke 1982-ben 60. születésnapján vette át.
33. Szovjet Októberi Forradalom Érdemrend (1980. április 28.).83 „A Szovjetunió Legfel-

sõbb Tanácsának Elnöksége 60. születésnapja alkalmából az Októberi Forradalom Érdem-
renddel tüntette ki Losonczi Pált azokért a nagy érdemeiért, amelyeket a Szovjetunió és a
Magyar Népköztársaság közötti testvéri barátság és mindenoldalú együttmûködés fejleszté-
sében szerzett. Az elnökség rendeletét Leonyid Brezsnyev, a Legfelsõbb Tanács Elnöksé-
gének elnöke és Mihail Georgadze, az elnökség titkára írta alá.
A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága 60. születésnapja alkalmából

táviratban köszöntette Losonczi Pált.”84 A viselési sorrendben a Lenin Rendet követte, az 5.
legmagasabb szovjet kitüntetés volt. 1991-ben megszüntették.85 Megkapta többek között
Andropov, az SZKP KB fõtitkára (háromszor), Willi Stoph, az NDK miniszterelnöke, Lázár
György, a Minisztertanács elnöke, Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter
és Nemes Dezsõ, az MSZMP PB tagja, a Népszabadság fõszerkesztõje is. A Csepeli Vas-
és Fémmûvek a NOSZF 60. évfordulóján meghirdetett jubileumi munkaversenyen elért
eredményéért (Brezsnyev adta át Budapesten 1979-ben) kapta meg. Brezsnyev 1980-ban,
74. születésnapjára, Mengisztu etióp diktátor 1980-ban, Raúl Castro kubai hadseregtábor-
nok 1981-ben vette át.
34. Szovjet „Fegyverbarátságért” Érdemérem (1980.).
35. Etióp Februári Forradalom Érdemrend I. fokozata (1980. október 30.). 1980-as hiva-

talos, baráti etiópiai látogatásán kapta meg.86 „[…] A megbeszélések után a Nemzeti Palo-
tában bensõséges hangulatú ünnepségre került sor. Mengisztu H. Mariam a két nép baráti
kapcsolatainak elmélyítésében szerzett érdemeiért Losonczi Pált kitüntette a Februári For-
radalom Érdemrendjének I. fokozatával. A kitüntetést megköszönve Losonczi Pál méltatta
az etióp elnök szerepét a népek közötti barátság és együttmûködés megszilárdításában, va-
lamint az antiimperialista küzdelemben, és viszonzásul átnyújtotta neki a Magyar Népköz-
társaság gyémántokkal ékesített Zászlórendjét. […]”87 A legmagasabb etióp kitüntetés volt,
Mengisztu megbuktatása után megszûnt. Brezsnyev 1980-ban vette át.
36. Kuvaiti Nagy Mubarak Rend lánca (1981. december 8.). Jaber Al-Ahmed Al-Jaber

Al-Sabah sejk, kuvaiti emír 1981-es hivatalos magyarországi látogatásakor vette át.88 „[…]
A tárgyalások után az Országház Nándorfehérvári termében kitüntetéseket adtak át.
Losonczi Pál a Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesített Zászlórendjét nyújtotta át
Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah sejknek, a Magyar Népköztársaság és Kuvait állam
barátságának és gyümölcsözõ együttmûködésének fejlesztésében, valamint a nemzetközi
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béke és biztonság megõrzésében és megszilárdításában szerzett kimagasló érdemei elis-
meréseként. A kuvaiti uralkodó a modern kuvaiti állam megalapítójáról elnevezett Nagy Mu-
barak Lánca kitüntetést adta át Losonczi Pálnak, tevékenységében nagyra értékelve azokat
a jó kapcsolatokat, amelyek Kuvaitot Magyarországhoz fûzik, és szimbolikusan kifejezve a
két népet összekötõ barátságot ezzel a legmagasabb kuvaiti kitüntetéssel is. […]”89 A leg-
magasabb, egyfokozatú kuvaiti kitüntetéshez csillag nem jár. Uralkodók és államfõk részé-
re adományozzák. 1974. július 16-án alapította a 20/1974. számú törvénnyel (III.) Sabah ibn
Salim al-Sabah emír (ur.: 1965–1977).90 II. Erzsébet és Tito 1979-ben kapta meg.
37. Jemeni Október 14. Érdemrend (1981. december 12.). Ali Nasszer Mohamed dél-je-

meni elnök 1981-es hivatalos, baráti magyarországi látogatása alkalmából vette át.91 „[…]
A tárgyalások után az Országház Nándorfehérvári termében kitüntetések átadására került
sor. Losonczi Pál a Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesített Zászlórendje kitünte-
tést nyújtotta át Ali Nasszer Mohamednek, a nemzetközi béke és a biztonság, a népek kö-
zötti egyetértés elõmozdítása, a felszabadulásukért küzdõ erõk következetes támogatása,
valamint a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság gyümöl-
csözõ együttmûködésének, a magyar és a jemeni nép barátságának elmélyítése érdekében
kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Ezután Ali Nasszer Mohamed a JNDK legmagasabb kitüntetését, az Október 14. Érdem-

rendet adta át Kádár Jánosnak és Losonczi Pálnak a Magyar Népköztársaság és a Jemeni
Népi Demokratikus Köztársaság közötti kapcsolatok erõsítésében, a kommunizmus eszmé-
inek elterjesztése, a népek barátsága, a nemzetközi forradalmi mozgalom sikerei, a szocia-
lizmus végsõ gyõzelme érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenységük elismeréséül. […]”92

A kitüntetés elnevezése „Forradalom Érdemrend”-ként is ismert a szakirodalomban. 1963-
ban alapították. A két országrész egyesítése (1990. május 22.) után a kitüntetést 1991-ben
újraalapították, jelenleg a viselési sorrendben a 4. helyen áll.93 Czinege Lajos 1972-ben vet-
te át.
38. A Munkásõrség alapításának 25. évfordulója Emlékérem (1982.).
39. Fülöp-szigeteki Sikatuna Rend nagykeresztje a láncon (1982. szeptember 7.). 1982-

ben, fülöp-szigeteki látogatásakor kapta Ferdinand Marcos elnöktõl.94 „[…] A díszvacsora
kezdetén Losonczi Pál Marcos elnököt a Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesített
Zászlórendjével, Imelda Marcost a Magyar Népköztársaság rubintokkal (sic!) ékesített Zász-
lórendjével tüntette ki. Marcos elnök Losonczi Pálnak a Fülöp-szigetek legmagasabb állami
kitüntetését, a Sekatuna-rend elsõ fokozatát, Losonczi Pálnénak a Diega Saland (helyesen:
Gabriela Silang – K. D.) rendjelet nyújtotta át. […]”95 A legmagasabb külföldieknek adomá-
nyozható polgári kitüntetés, 1953. február 27-én alapította Elpidio Quirino elnök hat fokozat-
tal (Raja – láncos lovag; Datu – megkülönböztetett parancsnok, nagykeresztes lovag;
Maringal na Lakan – I. osztályú parancsnok; Lakan – parancsnok; Maginoo – tiszt és
Maharlika – lovag) Datu Sikatuna tiszteletére. Sikatuna (eredeti nevén: Katuna; a „Si” alany-
eseti jelzõ a filippinó nyelvben) egy helyi (Bohol) törzsfõnök volt, aki vérszerzõdést és szö-
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vetséget kötött Miguel López de Legazpi spanyol konkvisztádorral 1565. március 16-án;
ezzel a szerzõdéssel a spanyolok és a filippinók testvérek lettek. Ennek nyomán a Fülöp-
szigetek ma is az egyetlen katolikus ország Ázsiában.96

40. Bolgár „Georgi Dimitrov születése 100. évfordulójának emlékére” Emlékérem (1982.).
41. Finn Fehér Rózsa Rend nagykeresztje (1982?). Valószínûleg Mauno Henrik Koivisto

finn elnök 1982-es, hivatalos magyarországi látogatásakor, a finn államfõnek a Magyar Nép-
köztársaság gyémántokkal ékesített Zászlórendjével való kitüntetése kapcsán kapta a vi-
szonossági elv alapján.
42. Ciprusi III. Makariosz Érdemrend lánca (1984. január 23.).97 1984-es ciprusi hivata-

los látogatásakor kapta. „[…] Az este bensõséges ünnepség keretében Szpirosz Kiprianu át-
adta Losonczi Pálnak a néhaiMakariosz érsekrõl elnevezett érdemrend Nagy Láncát, a Cip-
rusi Köztársaság legmagasabb kitüntetését. […]”98 Losonczi Pál a ciprusi államfõnek már
1981-ben, annak hivatalos magyarországi látogatásakor átnyújtotta a Magyar Népköztársa-
ság gyémántokkal ékesített Zászlórendjét „[…] a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köz-
társaság barátságának és gyümölcsözõ együttmûködésének fejlesztésében, valamint a
nemzetközi béke és biztonság megõrzésében és megszilárdításában szerzett kimagasló ér-
demei elismeréseként. […]”99 A legmagasabb ciprusi kitüntetés, amelynek névadója III.
Makariosz (született: Mihalis Christodoulou Mouskos) (*1913. augusztus 13. †1977. au-
gusztus 3.) a ciprusi ortodox egyház érseke és prímása (1950–1977), 1960-tól 1977-ig a
Ciprusi Köztársaság elsõ elnöke. (2. ábra)
43. Vietnami Arany Csillag Érdemrend (1984. december 19.).100 „[…] A nap folyamán

Truong Chinh, a VSZK Államtanácsának elnöke átnyújtotta Losonczi Pálnak az Arany Csil-
lag Érdemrendet. A legmagasabb vietnami kitüntetés adományozásáról szóló államtanácsi
rendelet rámutat: az elismeréssel a vietnami nép háláját fejezi ki Losonczi Pálnak a két nép
barátsága erõsítésében kifejtett tevékenységéért. Az Elnöki Tanács elnöke köszönetet mon-
dott, majd átnyújtotta Truong Chinhnek a Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesített
Zászlórendjét. A kitüntetés átadásakor Losonczi Pál hangoztatta: az elismeréssel az Elnöki
Tanács megbecsülését kívánta kifejezni Truong Chinh személye iránt, akinek életútja egy-
beforrt a vietnami nép felemelkedéséért folytatott történelmi küzdelemmel. […]” Kádár Já-
nos 1982-ben 70. születésnapja alkalmából vette át.101

44. Bolgár „40 éves a Szocialista Bulgária” Emlékérem (1984).
45. Szovjet „A Nagy Honvédõ Háborúban aratott gyõzelem 40 éve” Emlékérem (1985.).

Felesége kitüntetései:
1. Iráni Plejádok Rend nagyszalagja (1969. december 19.). Férje iráni látogatásakor vet-

te át Reza Pahlavi sahtól.102 A kizárólag hölgyeknek adományozható, háromfokozatú kitün-
tetés a viselési sorrendben a 4. helyen állt, 1957-ben alapították, Iránban 1979-ben meg-
szûnt. A dinasztia hölgytagjai ma is viselik.103

2. Finn Fehér Rózsa Rend nagykeresztje (1971. október 13.). Kekkonen elnök adomá-
nyozta részére.104
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97 Magyar Közlöny, 1984. január 23. (3. szám)
98 Az Elnöki Tanács elnöke Nicosiában. Népszabadság, 1983. október 19. (247. szám)
99 Szpirosz Kiprianu Budapesten. Népszabadság, 1981. november 28. (279. szám)
100 Magyar Közlöny, 1984. december 19. (55. szám)
101 Népszabadság, 1982. május 26. (121. szám); Orders and Decorations of the Socialist Republic of

Vietnam (internet).
102 Magyar Közlöny, 1969. december 19. (94. szám)
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3. Fülöp-szigeteki Gabriela Silang Rend (1982. szeptember 7.). Férje Fülöp-szigeteki lá-
togatásakor kapta Ferdinand Marcos elnöktõl.105 A legmagasabb külföldi hölgyeknek (vagy
nõi államfõknek) adományozható polgári kitüntetés. Egy fokozata van, a viselési sorrendben
a 8. helyen áll.106

4. Portugál Érdemrend nagykeresztje (Ordem da Benemerência) (1982. november
16.).107 1929. január 30-án alapították 5 fokozattal: nagykereszt, nagytiszti kereszt, parancs-
noki kereszt, tisztikereszt és érdemérem. A legmagasabb polgári érdemrend.

Néhány gondolat az államfõi kitüntetésekrõl

Az államfõi kitüntetések a falerisztika legszebb darabjai, mert aprólékosan kidolgozott,
míves aranyláncok, brilliánsok stb. ékesítik azokat. Losonczi Pál kitüntetéseit azért kell ki-
emelnünk, mivel Horthy Miklós kitüntetései mellett – az 1990 elõtti történelem fontos szerep-
lõi közül – nagyságrendben ez a legnagyobb kollekció. Mint ismeretes, a kormányzó kitün-
tetései 1944-ben a család elhurcolásakor nagy veszteségeket szenvedtek, a gyûjtemény-
nek csak töredéke került haza 1994-ben.108 Ennek tükrében kell feldolgozni, majd bemutat-
ni a Losonczi-gyûjteményt. Ezek közül igazi kuriózumoknak számítanak az afrikai, és a tá-
vol-keleti kitüntetések, mert egyrészt ezekkel az országokkal manapság nem ápolunk olyan
baráti kapcsolatokat, mint a ’70-es, ’80-as években, másrészt ezekben az országokban is
voltak kisebb-nagyobb rendszerváltozások, és ez azt jelenti, hogy ha bukik egy rezsim, a ki-
tüntetéseit is megszüntetik az utódok, újat hozva létre. Azt, hogy mely országgal volt kap-
csolatunk akkoriban a „testvéri szocialista” országokon kívül, azt a viszonossági alapon ado-
mányozott és kapott kitüntetéseken keresztül lehet a legjobban bemutatni: ezt a protokoll, a
diplomácia igen aprólékos, bonyolult kapcsolatrendszere dolgozta ki, már évszázadokkal
ezelõtt.
1945 elõtt a magyar államfõ külföldi kitüntetéseit a Budapesti Közlöny (a Magyar Közlöny

elõdje) nem közölte, csak az évente megjelenõ Magyarország tiszti cím- és névtára vonat-
kozó részében lehetett az évek során gyarapodott kitüntetések számának növekedésével
összegyûjteni a kapott érdemrendeket. 1945 után nem csak a hivatalos lap elnevezése vál-
tozott Magyar Közlönyre, de az 1949-ben létrejött NET elnökeire is az a viselési engedély
megadása vonatkozott, mint minden magyar állampolgárra, akit megtiszteltek egy külföldi
kitüntetéssel – így minden nehézség nélkül tudjuk ma visszakeresni az államfõk részére
adományozott kitüntetéseket.
A Losonczi-gyûjteményt nagysága mellett azért is ki kell emelnünk, mert hosszabb törté-

nelmi távlatból kell vizsgálnunk. „A Monarchia felbomlásával megszûntek annak intézmé-
nyei, köztük azok a rendjelek, kitüntetések, amelyeket a Habsburg uralkodók (1527-tõl
egyszemélyben magyar királyok) az egész birodalomban, így Magyarországon is adomá-
nyoztak. A magyar kitüntetéstörténet közel 400 éves korszaka zárult le.”109 1918-ig minden
magyar király elsõsorban német-római, majd osztrák császár volt, ezért kapott kitüntetése-
ik Bécsben láthatóak. Ezek alól ritka kivétel Mária Terézia királynõnk gyémántokkal és rubi-
nokkal ékesített Magyar Királyi Szent István Rendjének ún. viseleti példánya, amely a Mo-
narchia felbomlása után (1930-ban) került a Magyar Nemzeti Múzeumba. Horthy kormány-
zó nagy kollekciójának – a fentebb leírtak miatt – napjainkban csak kevés példánya látható.
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Összefoglalás

A Losonczi Páléhoz hasonló méretû falerisztikai gyûjteménye csak Kádár Jánosnak volt,
de a pártfõtitkár halála után kitüntetéseit, jelvényeit, puskáit stb. elárverezték. (Csak remél-
ni tudjuk, hogy legalább a kitüntetések hazai gyûjtõk darabjai között „lappanganak”, és
elõbb-utóbb valamelyik múzeum vagy gyûjtemény meg tudja vásárolni azokat.) Losonczi
Pál kitüntetési gyûjteménye nagyságrendben kisebb, mint Göncz Árpádé, aki a Nemzeti Mú-
zeum Éremtárának adományozta „zsákmányait” tartós letétbe110, de politikatörténeti szem-
pontból már egy letûnt kor – a szocializmus – dokumentumainak igen színes és kevés pél-
dányszámú darabjai ezek. Bízunk abban, hogy Losonczi Pál gyûjteménye minél hamarabb
a nagyközönség elõtt is bemutathatóvá válik, a gyûjteményhez méltó állandó kiállítás kere-
tében. Köszönet Losonczi Pálnak – még halála után is –, hogy a „köz” rendelkezésére bo-
csátotta kitüntetéseit.
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Agriculture and protocol – Decorations of Pál Losonczi
in the mirror of the press

DÉNES KOMISZÁR

A collection of orders and decorations of the size similar to that of Pál Losonczi was owned only by
János Kádár, but after the death of the General Secretary of the Party his decorations, badges, guns
etc. were sold at auctions. (We can only hope that at least the decorations are "hidden" among the
pieces of national collectors and soon or later a museum or a gallery can buy them). The collection of
the decorations of Pál Losonczi is smaller in size than that of Árpád Göncz, who donated his "preys" on
a lasting deposit to the Medal Cabinet of the National Museum, but from the viewpoint of political his-
tory these are the pieces very colourful and in low number of the documents of a bygone time - social-
ism. We are confident that the collection of Pál Losonczi can be presented as soon as possible to the
general public as well, in the framework of a permanent exhibition worthy of the collection.
Acknowledge-ment is due to Pál Losonczi – even after his death –, for having made his decorations
avail-able to the "public".
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1. ábra: Venezuelai Felszabadító Rend nagykeresztje a láncon (1976.)
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2. ábra: Ciprusi III. Makariosz Érdemrend lánca (1984.)


