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K Ö Z L E M É N Y 
 

A Vitézi Rend sajnálattal vette tudomásul vitéz Mága Zoltán művész úr kilépését a Rendből. 
Döntését a Vitézi Rend tiszteletben tartja. 
 

A Vitézi Rend vezetése egyúttal sajnálatát fejezi ki a művész urat és családját ért nemtelen 
támadások miatt.  
 

Amikor a Vitézi Rend felvételi bizottsága Mága Zoltán felvételéről döntött, elsősorban a 
Magyar Nemzet és kultúra érdekében kifejtett kimagasló munkáját vette figyelembe, elismerve 
ezzel azt a misszióját, amelyet Magyarország és az itt élő rászorultak érdekében is végzett - és 
végez ma is -.  

 
A világ jelenleg egy óriási gazdasági válsággal küzd, Magyarország helyzete is nagyon 

nehéz. A Vitézi Rend vezetésének határozott álláspontja, hogy ebben a gazdasági - a társadalom 
egyes rétegeit is egyre inkább elválasztó - helyzetben, egyszersmind szűkre szabott határainkon 
belül csak közös érdekeink lehetnek.  

 
A Vitézi Rend vezetése úgy gondolta, hogy Mága Zoltán személye összekötő kapocs lehet a 

magyar és roma emberek között, rendi tagsága pedig elősegítheti Magyarországon a társadalmi 
megbékélést.  

 
A Vitézi Rend vezetése úgy gondolta, hogy  Mága Zoltán vitézzé avatása üzenet értékű 

lehet.  
 
A társadalom egyes tagjai azonban nem voltak képesek megfelelő módon kezelni ezt az 

üzenetet, amely arról szólt, hogy Magyarországon teljes társadalmi összefogásra van szükség, mert 
csak így tudunk úrrá lenni a nehézségeinken.  

 
A Vitézi Rend ezzel az üzenettel azt is nyilvánvalóvá kívánta tenni, hogy mentes minden 

szélsőségtől. A Vitézi Rend soha nem volt fasiszta és kirekesztő, amit mi sem bizonyít jobban, mint 
hogy a Vitézi Szék fasiszta megbélyegzését kimondó 529/1945. ME. rendeletet még a - pártállami 
időszakban meghozott - 86/1987. (XI. 29.) MT rendelet hatályon kívül helyezte. A Vitézi Rend 
Magyarország Alaptörvényében lefektetett nemzeti elveknek megfelelően - ma is - nemzeti, 
konzervatív, keresztény és polgári értékrend szerint - egyben a hatályos törvényi rendelkezéseket 
betartva - működő szervezet. A Vitézi Rend mindennapi működését ezek az értékek határozzák 
meg, amelyeket egyúttal a tagságától nemcsak elvár, de meg is követel. 

 
A Vitézi Rend szomorú szívvel tapasztalta, hogy ezt - mások mellett - a Magyarországon élő 

roma származású emberek egy része sem így látja. Mága Zoltánt és családját ugyanis roma 
származású emberek több ízben is életveszélyesen megfenyegették. A Vitézi Rend vezetése a 
világszerte ismert és elismert kiváló művész, az államilag is többször kitüntetett vitéz Mága Zoltán 
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személyét és családját ért fenyegetéseket úgy ítéli meg, hogy az országban élő roma nemzettársak 
egy része - köztük magas társadalmi pozíciót betöltő, a romaság véleményét is alakítani képes 
személy - ma még nem áll készen a teljes társadalmi összefogásra.  
 

Ebben a helyzetben a Vitézi Rend megérti és elfogadja a művész és az ember Mága Zoltán 
nehéz szívvel meghozott döntését. 

 
A Vitézi Rend bízik egy olyan jövőben, amikor ismét tagjaként köszöntheti a jótékonysági 

rendezvényén fellépő művészt, egyúttal Isten áldását kéri Mága Zoltán további, a Magyar Nemzetet 
szolgáló művészi és karitatív munkájára. 

 
Budapest, 2012. szeptember 28. 
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