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Tisztelt Nemzetes Rendtársam! 
 

Tisztelettel szeretném Önt tájékoztatni a volt ’Vitézi Rend Kárpát-medence 
Kormányzósága’ néhány volt tisztségviselőjének bomlasztó, a Vitézi Rendet eláruló magatartásáról. 
Ezek a személyek az utóbbi időben dömpingszerű elektronikus levelezést folytattak és tettek közzé, 
amely levelekben, üzenetekben a mellőzöttségüket sérelmezték, be nem tartott ígéretekre utalgattak, 
végül pedig úgy döntöttek, hogy újjáélesztik a ’Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzóságát’. 
 

Jogilag ez lehetetlen, de ez a rendi ügyész úr leveléből kiolvasható. Én most néhány 
gondolattal arra kívánok rávilágítani, hogy hogyan is működött ez az egykori ’Vitézi Rend Kárpát-
medence Kormányzósága’. 
 

Nemzetes Rendtársam, íme néhány példa a teljesség igénye nélkül: 

o ebben a csoportban bárki lehetett pár hónap alatt székkapitány, törzskapitány;  

o ebben a csoportban, ha valaki magasabb kitüntetést kapott, akkor levélben felhívták 
a figyelmét arra, hogy az alatta lévő kisebb kitüntetéseket megvásárolhatja;  

o ebben a csoportban, amikor látták, hogy az a Vitézi Renddel való egyesülés 
szükségszerű, abban a pillanatban pénzért elkezdték az átminősítéseket. Ez azt 
jelentette, hogy 20.000,- forintért a tiszteletbeli vitézből kardos vitézt csináltak. (Volt 
olyan tb. vitéz akitől Budapesten, a Nyugati pályaudvar büféje mellett kérték el a 
20.000,- forintot az átminősítő papírért. Kiemelendő, hogy ez a rendtársunk ezt 
vissza utasította és ma is megbecsült tagja a Vitézi Rendnek!); 

o az egyesülés után főkapitányi parancs volt, hogy az avatási költség 32.000,- forint 
lesz avatandónkként. Értesülve arról, hogy a ’Vitézi Rend Kárpát-medence 
Kormányzósága’ vezetői előzőleg 50.000,- forintot szedtek össze avatási 
költségként, a Vitézi Rend Főkapitánya akként rendelkezett, hogy a különbözetet, a 
18.000,- forintot vissza kell fizetni az avatandóknak. Ez sok esetben a mai napig nem 
történt meg, sőt már tudunk olyan esetekről is, amikor 100.000,- forintot kértek az 
avatandótól - függetlenül attól, hogy ebbe benne foglaltatott a pelerin ára is, amely 
25.000 forint volt -; 

o ezen csoport egyes hangadói úgy állítják be a Vitézi Rendet leveleikben, hogy az 
csak pénzt követel és fenyegetőzik. Tudnia kell minden tisztességes Nemzetes 
Rendtársnak, hogy eme követelés nem más, mint ama főszéktartói felszólalásom, 
hogy az avatási költségekkel az érintett volt tisztségviselők számoljanak el, ami a 
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mai napig nem történt meg, a fenyegetőzés pedig nem más, mint annak a kilátásba 
helyezése, hogy elszámolás hiányában vizsgálat és más eljárások következhetnek. 
(Megjegyzem, hogy aki a fenti sorokat közzétette, maga is jelen volt az egyesülés 
ratifikálását megelőző megbeszélésen, ahol többek között ez a kérdés is felmerült, 
egyéb kérdésként.); 

o amikor nyilvánvaló vált, hogy az egyesülés a Vitézi Renddel be fog következni, 
egyes érintettek gyakorlatilag felélték az akkor még fennálló ’Vitézi Rend Kárpát-
medence Kormányzóság’ javait. Az egyesülési megállapodás vonatkozó pontja 
ellenére a ’Kormányzóság’ aktív vagyont nem hozott a Vitézi Rendbe, egy-egy aktív 
levelező korábbi tisztségviselő ugyanakkor a vagyon megosztását követeli. 
Kérdezem én, hogyan és mi alapján teszi ezt?; 

o az utóbbi időben egyes levelekben azt is terjesztették, hogy a pelerin használata tilos, 
ez azonban nem igaz, mint más egyéb sem. A főkapitány úr nem tiltja a pelerin 
viselését, aki azt megvarratta, viselje egészséggel. 

o nem egy levél állítja határozottan, hogy a Vitézi Rend nem tartotta be ígéretét, mert 
nem történt új választás. Nem véletlenül, mert a ’Vitézi Rend Kárpát-medence 
Kormányzóság’ beolvadó tagsága létszám tekintetében nemcsak, hogy nem érte el, 
de még csak meg sem közelítette az egyesülési megállapodásban meghatározott 
létszámarányt. A leveleket közzétevő volt vezetők ott voltak, amikor ez a kérdés is 
megtárgyalásra került, vajon akkor miért nem jeleztek bármit is, hiszen náluk senki 
nem tudhatta jobban saját taglétszámukat és annak megoszlását. Arról már nem is 
beszélek, hogy tagság részemre átadott vonatkozó személyes adatai gyakran 
hiányosak, illetve van aki nem is rendelkezik ilyesmivel;  

o a nyílt leveleket küldözgető és botrányos tartalmú elektronikus leveleket közzé tevő 
személyek felróják a Vitézi Rend vezetésének, hogy meg sem szólíttattak. Kérdezem 
én, ha úgy buzgott bennük a tenni akarás, mint ahogy most fröcsögnek róla, akkor ők 
maguk miért nem jelentkeztek, mert az is tény, hogy az egyesülés után közülük senki 
nem jelentkezett semmilyen munkára. Ugyanakkor nem egy rendtársunk van, aki 
megtalálta a módját, hogy aktív és eredményes munkát fejtsen ki a Vitézi Rend 
érdekében. 

 
Kérem, fogadja el tőlem, hogy dicstelen működésüket nem sorolom tovább! Szégyenkezem 

helyettük és miattuk. Nincs szándékomban minden gyalázatos dolgot nagy nyilvánosság elé tárni, 
de amennyiben ez a pár öntömjénező személy folytatja a gyalázatos tevékenységét, úgy azt meg 
fogom tenni. Nem tűröm, hogy ez a néhány ember, aki a vitézebbnél vitézebbnek tartja önmagát, 
már hónapok óta küldözget mindenféle, a Rendet lejáratni szándékozó írásokat. 
 

Vitéz Illyés Zsolt, vitéz Varga András, vitéz Gosztola Ferenc, vitéz Feyér Zoltán és néhány 
társuk tevékenysége kimeríti a Vitézi Rend elárulását. Ez a bomlasztó és áruló tevékenység nem 
maradhat szankció nélkül, a szükséges intézkedések megtételét magam is kezdeményezni fogom. 
 

Tisztelt Rendtársam! 
 

Azért írtam most Önnek, mert ez a már említett pár személy a megtévesztő és hamis 
leveleivel igyekszik a Vitézi Rendből való kilépésre bírni az egykori ’Kormányzóság’ volt tagságát. 

 
Közlöm Önnel, hogy aki valóban dolgozni akar a Vitézi Rendért, az nincs és nem is lesz 

mellőzve és számítunk is rá, mint ahogy a ’Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága’ számos 
volt vezetője és tagja aktív taggá és megbecsült rendtársunkká vált az elmúlt egy évben, az egyesült 
Vitézi Rendben. 



 
 

 
 

3 

Kérem Önt, hogy ezen levél elolvasása után postafordultával írásban jelezze, hogy a 
Magyarországon törvényesen bejegyzett és törvényesen működő Vitézi Rend tagja kíván- e maradni 
vagy a már említett zendülő urakkal tart. Jelzem, hogy köztes megoldás nincs!  

 
Jelzem továbbá, hogy aki a Rend tagja kíván maradni, annak maradéktalanul be kell tartani a 

Rend előírásait és szabályait, egyúttal tartózkodnia kell és elhatárolódnia nevezett személyek 
bomlasztó magatartásától! 
 

Nem vagyok jogász, mint rendi ügyész úr, de az Alapszabály rendelkezéseit ettől 
függetlenül is értem, és mindenki megérheti, aki azt meg akarja érteni. Rendi ügyész úr kifejtette, 
hogy kik és miként alakíthatnak és milyen új szervezetet, én ahhoz azt teszem most hozzá az, hogy 
aki nem kíván a Vitézi Rend tagja maradni, annak az Alapszabály II. rész 7. § 2. pont alapján az ott 
megfogalmazottak szerint - az elnök/főkapitányhoz címzett írásbeli nyilatkozattal - ki kell lépnie a 
Vitézi Rendből, azzal, hogy az érintett személy tagsága a Rend hivatalos lapjában, illetve weblapján 
való közzététellel szűnik meg. 
 

A döntést mindenki maga kell, hogy meghozza, de a pallos súlya a vállon sohasem lehet 
elég könnyű … 
 

Gárdony, 2012. június 12. 
 
 
 

    Tisztelettel: 
  
                vitéz Varga László  

 
 
 
 
 
 


