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Tisztelt Törzskapitány Úr, Kedves Laci! 
 
Ne haragudj, amiért leveledre csak most válaszolok! Telefonon történt baráti 
beszélgetésünk során már jeleztem, hogy nem vagyok nagy levélíró, egyúttal 
pedig már most szeretném leszögezni, hogy nem szeretnék semmilyen 
levelezésbe belebonyolódni. Én jobban szeretem ugyanis az élőszóban zajló 
eszmecseréket, ahol szemtől szemben ülve mondjuk el egymásnak a 
gondolatainkat, már csak azért is, mert a szem a lélek tükre. Azt is 
elmondtam, hogy nem tartom szerencsésnek, amikor olyanok írnak nyílt 
leveleket a leveled után, akik alig rendelkeznek információval, mi több, 
esetlegesen téves információval rendelkeznek. Most, a leveled nyilvánossága 
miatt úgy illik, hogy én is így válaszoljak. 
 
Kedves Laci! Régóta ismerjük egymást és mindig nagyra értékeltem azon 
igyekezeted, ahogyan a különböző vitézi ágak közös megjelenéseit szervezted 
Gödöllő térségében. Ezért is fogadtam örömmel, amikor 2011. áprilisában 
azzal kerestél meg, hogy találkozzam a Történelmi Vitézi Rend Egyesület 
főkapitányával, s baráti beszélgetés keretében nézzük meg, mit tehetünk a 
Vitézi Rend egységének helyreállítása érdekében. Erre a találkozóra a Gödöllőn 
került sor 2011. április 18-án.  
Ezen a közel három órásra sikeredett megbeszéléssel kapcsolatban több dolgot 
is furcsának és sajnálatosnak találtam. Megbeszélésünk kezdetén a Ti 
részetekről hangzott el, hogy a HM segítségét az egység megteremtése 
érdekében aggályosnak találjátok. Azt is elmondtátok, hogy egy ilyen 
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tárgyalási folyamat koordinálására nem tartjátok alkalmasnak a Honvédelmi 
Minisztériumot. Itt a lakáscserékre utaltatok a magas pozícióban lévő HM 
tisztségviselőkre vonatkozóan. Én akkor, ott rögtön jeleztem, hogy ezzel nem 
értek egyet, illetve, hogy az ilyen felvetésektől, alaptalan találgatásoktól 
elhatárolódom. Jeleztétek továbbá, hogy óvatosnak kell lennünk, mert félő, 
hogy úgy járunk, mint a koronaőrök. Erre is azt válaszoltam, hogy kizártnak 
tartom és nem értek egyet a HM-nek ilyen színben való feltüntetésével. A 
megbeszélésen - a 2011. április 19-ére akkor már ismerten kitűzött HM HIM-
beli egyeztetéssel kapcsolatban - részemről az hangzott el, hogy régi vitézi 
családból származó nemzetes urak kérték fel a HM illetékeseit az egyesítést 
célzó találkozók megszervezésével, egyúttal kifejtettem, hogy az ilyen segítség 
csak jól jöhet, ha valóban mindenki komolyan gondolja az egyesítést. 
A találkozónkon v. Hunyadi László úr részéről elhangzott, hogy a tagságotok 
fenntartással fogadja a tagságunkat. Én ezt sajnálattal hallottam, mert mióta 
főtiszt lettem a Vitézi Rendben én mindig azt hirdettem, hogy mindegy milyen 
vitézi ág tagja valaki, azt mindenkinek rendtársaként kell tisztelnie. 
Elmondtátok, hogy közöttünk olyan volt katonatisztek vannak, akik a múlt 
rendszerben még, ha kényszerből is, illetve a hivatásuknál fogva, de párttagok 
voltak. Ezzel kapcsolatban arra utaltam, hogy ezen tisztek száma csekély és 
abban az időben egy hazáját szolgáló katonatisztnek nem volt választása. 
Emellett én is jeleztem felétek, hogy éppen Gödöllő térségéből vettetek fel 
olyan embert tagnak, akit az akkor 93 éves főszéktartónk, v. Koós Ottó pont 
az MSZMP tagsága miatt utasított el.  
A beszélgetésünk során felmerült, hogy tartunk e tagrevíziót? Bizonyára jól 
emlékszel még, hogy mit mondtam ezzel kapcsolatban. Egyértelműen 
kijelentettem, hogy a Vitézi Rend alapvető érdeke a tagrevízió. De ezt az 
egyesítés reményében elvárjuk minden más rendi ágtól, tőletek is. Nem 
rejtettem véka alá azon aggodalmamat sem, hogy a tagságotok nagyobb része 
ún. NT vitéz. Bár jól tudom, hogy sokszor egy TB vagy NT vitéz jobban 
szolgálja a Rendet, mint egy várományos vitéz, mégis az a töretlen 
véleményem, egyben határozott álláspontom, hogy a Vitézi Rend nem párt 
vagy tömegmozgalom, ahová jó magyar embereket toborzunk, illetve minden 
jó magyar embert befogadunk. Elmondtam, hogy a Vitézi Rend ugyan a 
soraiba vár minden igaz magyar embert, de csak olyanok válhatnak valódi 
rendi taggá, akik hosszú évekre-évtizedekre visszamenőleg igazolni tudják, 
hogy ők maguk vagy felmenőik mit tettek a Nemzet érdekében, annak 
kiemelésével, hogy ezeknek a felvételre jelentkező személyeknek egyúttal 
fokozottan kell megvizsgálni minden, ide vonatkozó személyes anyagát.  
Ahogy a beszélgetés során haladtunk előre, részetekről egyre gyakrabban 
vetődött fel egy vitézi szövetség igénye. Ezzel kapcsolatban elmondtam, hogy 
nekünk nem szövetségre kell törekednünk, hanem egységre. Nem hiszek a 
vitézi ágak szövetségében, csak az egységben. Már ott jeleztem felétek, hogy 
a Vitézi Rend egysége érdekében minden érintettel tárgyalni fogok. Laci! Vitéz 
Hunyadi László nemzetes úrnak ott, akkor kijelentettem azt is, hogy a több 
mint 4000 fős tagságunk sem az ő, sem más személy örökös főkapitányságát 
nem fogadja el. Mi úgy gondoljuk, a Vitézi Rendnek csak egy örökös 
főkapitánya volt, vitéz nagybányai Horthy Miklós. Erre egy olyan - 
váltógazdasághoz hasonlatos - vitézi vezetést vázoltál fel nekem, amely szerint 
1 évig v. Hunyadi László, majd 1 évig én vezetném a Rendet. Ez szerintem 
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nem reális, mert a Vitézi Rend vezetőjét nem lehet évente váltogatni és utána 
nézni, ki merre vezeti a Rendet.  
Ezt a beszélgetést így utólag sem tartom feleslegesnek, mert legalább 
kölcsönösen megismertük a rendi egyesítéssel kapcsolatos gondolatainkat. 
 
Szervező munkádnak köszönhetően sor került közöttünk még egy 
megbeszélésre, a HM HIM-ben 2011. április 19-én lezajlott eseményt 
követően. Erre a megbeszélésre már úgy mentem el, hogy a Vitézi Rend 
Horthy Miklós Alapítvány és a Vitézi Rend Kárpát-medencei Kormányzósága 
vezetői előzetesen már megkerestek. Ott, akkor elmondtam, hogy a vitézi 
konferencia után kivétel nélkül minden más vitézi ág vezetői tárgyalni hívtak. 
Az a részemről nem hangzott el, hogy önmagamat tekintem az egységes Vitézi 
Rend egyedüli lehetséges főkapitányának, arra ugyanakkor utaltam, hogy a 
konferencia után felhívott a Vitézi Rend Kárpát-medencei Kormányzóság 
vezetője és közölte, hogy egyesülni szeretnének velünk és a személyemet 
tekintik legfőbb elöljárójuknak, főkapitányuknak, illetőleg, hogy ezután kb. egy 
héttel a Vitézi Rend Horthy Miklós Alapítvány vezetői kerestek meg és 
jelentették ki csatlakozási szándékaikat, amellett, hogy ők szintén az én 
személyemet kívánták a Rend főkapitányául.  
Én ezt akkor is elmondtam. Azon kérdésemre pedig, hogy a Történelmi Vitézi 
Rend Egyesületet más rendi ág részéről ki hívta tárgyalni, azt feleltétek, senki, 
illetve, hogy velünk, a Vitézi Rend vezetésével tárgyaltok. Egyebekben ezen a 
találkozón is csak az együttműködésről és a szövetségről beszéltetek. Vitéz 
Hunyadi László nemzetes úr újra figyelmeztetett, hogy vigyázzak a Honvédelmi 
Minisztériummal való kapcsolattartásom során. Idézem akkor elhangzott 
szavait: "virágos mezőt terítenek le elém, és közben nem veszem észre a 
fákat". Bajtársias barátsággal jelzem feléd, jó a szemem.  
A találkozó során elhangzott részetekről, hogy látva a Rend egységére való 
törekvéseket, nem tartok-e a ránk zúduló média- és egyéb támadásoktól?! 
Nem tartok tőle, de ha még tartanék is tőle, ez nem lehet akadálya, hogy a 
rendi egységre törekedjem. 
Újra egyértelművé tettem felétek, hogy a magam részéről egy aktív katonai 
rendben gondolkodom, a Vitézi Rendet ugyanis elsősorban nem 
hagyományőrzésre hozták létre és a mai időkben is vannak olyan feladatok, 
ahol a Nemzet érdekeit tudnánk szolgálni. Itt a katasztrófavédelemre és az 
önkéntes tartalékos szolgálatra gondoltam. Számomra természetes dolog, 
hogy a Vitézi Rend jó kapcsolatokra törekszik a Honvédelmi Minisztériummal - 
ezt kérem nem félreérteni -, amellett, hogy az általam megcélzott és felvázolt 
új dimenzió szerinti feladatok közhatalmi letéteményese „a” Honvédelmi 
Minisztérium.  
A megbeszélésen a tagrevízió kérdése is ismételten téma volt. Hasonlóan az 
első megbeszéléshez elmondtam, hogy a tagrevíziót megtartjuk, de csak a 
tárgyalások befejezése után. Itt újra kértem, hogy ezt Ti is tegyétek meg, 
amire semmilyen választ nem kaptam. 
Voltál szíves a találkozóról hazavinni, útközben pedig elmondtad, hogy v. 
Hunyadi László soha sem fog visszalépni, marad az örökös főkapitányotok. 
Megjegyzem, a tárgyalásaink során elhangzottak alapján ezt én kezdettől 
fogva éreztem. Végül abban maradtunk, ha közelebb nem is kerültünk 
egymáshoz, legalább békességben maradjunk.  
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Kedves Laci! Elég régóta ismersz és tudod jól, mi a véleményem a vitézi 
marakodásokról, pereskedésekről. Még ügyvezető törzskapitány koromban 
kijelentettem, hogy a Vitézi Rend nem kezdeményez pert egyik vitézi ággal 
szemben sem. A feljelentgetéseket, pereket meghagyom azoknak, akik ezt az 
1950-es évekből az anyatejjel magukba szívták. Megbeszéltük, hogy 
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az olykor forró fejű rendtársainkat 
lehűteni és nem azt nézzük, miben különbözünk, hanem, hogy miben 
hasonlítunk. Ezért is fogadtam értetlenül v. Hunyadi László úr vonakodását a 
2011. július 29-i, szintén a MH HIM-ben megtartott ünnepélyes aláíráson való 
megjelenésével kapcsolatban. Telefonon beszéltem vele, amikor is sérelmezte, 
hogy a HM nem hívta meg. Én elmondtam neki, hogy a HM csak a helyszínt 
biztosította erre az eseményre és ide a Vitézi Rend hívja meg őt. Aztán 
keserűen hallottam az azon a reggelen az INFO rádiónak tett nyilatkozatát, 
mely szerint „… mi kommunistákat és fasisztákat vettünk be sorainkba”. Ennek 
ellenére is örültem, hogy végül megjelent az egyesülési megállapodások 
aláírási ceremóniáján, mert ahogy le is írtad, látható lett a Rend több felé 
szakadásának folyamata. 
 
Leveledben azt írod, hogy propaganda hadjárattal próbáljuk meg más rendi 
ágaktól elcsábítani a tagokat. Ezzel kapcsolatban az jut az eszembe, hogy 
vajon miért tartottátok fontosnak már az első megbeszélésen megemlíteni, 
hogy senkit át ne vegyünk, aki át akar állni. Emellett pedig mit is keres nálatok 
az a tőlünk kizárt zalai törzskapitány, aki egyúttal idős embereket 
megtévesztéssel próbált átállásra rábírni?! Megkérdezted tőlem, hogy miért 
került kizárásra? Nem. De én elmondtam, és remélem emlékszel rá! Kérdezem 
én, miért ne legyek nyitott más rendi ágak tagjainak átállási szándékára. Volt 
olyan hölgy, aki a Ti rendi ágaktoktól jött oda hozzánk 2011. augusztus 20-án 
és azt kérte, velünk vonulhasson fel, majd pedig, hogy vegyük állományba. 
Azóta is több ilyen jelentkező volt és hidd el nem csak tőletek. Mi mindig 
nyitottak maradunk a Vitézi Rendbe visszatérők számára.  
Ami a bomlasztást illeti, mi nem próbáljuk bomlasztani a rendi ágatok 
egységét. Azt az irodavezetői levelet v. Mikecz András pusztán azért küldte, 
mert úgy érezte, nem árt, ha némi információval szolgál a tisztikarotoknak. 
Többször előfordult ugyanis, hogy főtisztjeitek a Vitézi Rend főszéktartójától 
értesültek a Ti belső dolgaitokról. Csodálkozva hallgatta a főszéktartó úr, hogy 
még a főtisztjeitek sem tudják, hogy az ügyészség perli a Történelmi Vitézi 
Rend Egyesületet, mely polgári per első fokon a Ti vereségetekkel zárult, a 
bíróság a névviselés megváltoztatására kötelezett benneteket. Ha ilyen fontos 
dolgokban is tájékozatlanok a főtiszt urak, akkor vajon mennyire és hogyan 
lettek informálva az egyesítésre való törekvésekről!? 
Ami azt a bizonyos HM-ből származó levelet illeti, a magam részéről nem 
kívánom az esetet kommentálni, miután a levelet nem én erőszakoltam ki a 
HM tisztjétől. Dr. Töll László alezredes úr levelét magam is ismerem, amit írt a 
magam részéről tudomásul vettem és veszem. Megjegyzem, kezdettől fogva 
mi is arról beszéltünk, hogy egy Vitézi Rend szükséges és nem a vitézi ágak 
szövetsége, így teljességgel korrektnek és egyenesnek tartom a HM 
álláspontját, hogy csak egy, illetve egy egységes Vitézi Rend lehet olyan 
partnere, akit támogatni tudnak. 
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Kedves Laci! Bár vannak olyan emberek, akik tudatosan arra törekszenek, 
hogy a HM és a Vitézi Rend között a kapcsolat a közöny mocsarába süllyedjen, 
én ezt nem fogom hagyni. A miniszter úrnak olyan képviselő tett fel kérdést 
rendi ügyekben, akit a volt MSZMP tagsága miatt nem vettünk fel sorainkba, 
bár most a JOBBIK sorait erősíti. Ennek ellenére a magam részéről mindent 
megteszek, hogy a lehetőségeinkhez képest aktívan részt tudjunk vállalni 
olyan feladatokban amelyek hazánk érdekeit szolgálják. 
Ami a főkapitány-helyettes úr által elmondottakra vonatkozik, az igaz. A 
visszatérőkre semmilyen retorzió nem vár és valóban mindenki megtarthatja a 
rangját. Mert úgy vélem sokan hiányos ismereteiknek és mások megtévesztő 
magatartásának köszönhetően nem is tudják hol tagok. Itthon sok-sok évig 
bejegyzés nélkül működő rendi ágak szedték jogosulatlanul a tagdíjakat és 
vezették félre az embereket lekommunistázva minket. Gondolod engem nem 
háborít fel, amikor ilyeneket hallok? De mindig türelemre intettem vitézi tiszt 
társaimat és teszem ezt ma is.  
Arról, hogy ki honnan vált ki, sokat vitázhatnánk. De úgy gondolom a 
leghitelesebb az, ha megkérdezzük a még élő "nagy öregjeinket". A magam 
részéről feltétel nélkül elfogadom, amit v. Váry József vagy v. Zsigmond 
András ezzel kapcsolatban mond, hisz ők voltak, akik hazahozták a Vitézi 
Rendet. Az általad is ismert v. Koós Ottó nyá. főszéktartónk számomra szintén 
ezen hiteles emberek közé tartozik akik elmondása alapján megtudom ítélni a 
helyzetünk. 
Ami a bajtársias viselkedést illeti, az valóban nehézkesen megy. Amikor 
Kenderesen, a Kormányzó Úr újratemetésének évfordulóján a kriptánál 
elhelyeztem a kegyelet koszorúját, azt láttam, hogy a rendi ág egyik vezetője 
pusmog egy tengerésszel, aki utána amúgy matrózosan elkiáltja magát, hogy 
most az "igazi", a kormányzó által alapított Vitézi Rend koszorúz. Már 
megbocsáss! De ez nem csúsztatás? Úgy tudom Ti a Történelmi Vitézi Rend 
Egyesület néven vagytok bejegyezve! És mintha ez az oda nem illő ordibálás 
nem lenne elég, van ott még három rendtagotok, aki mindehhez veszettül 
tapsol! Ne haragudj, de kegyeleti koszorúzáskor kriptánál tapsolni!?  
 
Úgy vélem a nyílt levelezgetés csak tovább mélyíti majd az ellentéteket. Mert 
olyan fogadatlan prókátorok is belefolynak, akik megcsömörlött életüket és 
sorsuk iránti haragjukat az ellentétek szításában élik meg. 
 
Végezetül közlöm Veled, hogy a Vitézi Rend a 2011. december 3-án tartott 
küldöttgyűlésen ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy tagrevíziót tart. Egyes 
emberek erkölcsi nagyságát jelzi, hogy volt olyan, aki mint küldött 
megszavazta a határozatot, majd utána, mint a Magyar Néphadsereg egykori, 
ma már nyugállományú tisztje könnyes szemmel közölte, hogy kilép a 
Rendből. 
 
Döntés született arról is, hogy a Vitézi Rend lehetőséget biztosít a Tiszteletbeli- 
más néven Nemzetvédelmi Tagozatos vitézeknek a teljes jogú átminősítésre az 
ide vonatkozó előírások alapján, ami vonatkozik a visszatérő vitézekre is. Itt 
jegyzem meg, a számuk nálunk nem haladja meg a 200 főt! 
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Megkezdtük továbbá az állomány felmérését, hogy szükség esetén részt 
tudjunk vállalni a katasztrófavédelmi feladatokban. Emellett a Vitézi Rend 
küldöttgyűlése döntött arról is, hogy az új felvételüket kérő azon 18-40 év 
közötti férfiak, akik sorkatonai szolgálatot nem teljesítettek, jelentkezzenek a 
Magyar Honvédségnél tartalékos szolgálatra, ami egy katonai rendben 
elvárható és szükséges is. 
 
 
 
Alapítónk szellemében dolgozunk hazánk felvirágoztatásán. Emellett kérem az 
Istent, adjon nekünk és nektek elég bölcsességet ahhoz, hogy ne szövetségre 
törekedjünk, hanem egységre. 
 

  Baráti és rendtársi üdvözlettel:  
 

vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány 
 


