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EMLÉKEZTETŐ. 

 
v. Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke és v. Kocsis Sándor, a Horthy Miklós 
Társaság elnöke azzal a céllal hívta meg két vitézi rendi ág és három  hozzájuk közel álló társadalmi 
szervezet egyes tagjait, hogy –  fehér asztal mellett, egyenlőre még nem hivatalos megbeszélésen – 
bajtársias légkörben, egymást elfogadva, megbecsülve és egyenrangú félnek tekintve vitassák meg a rendi 
ágak egymáshoz való közeledésének jelenlegi lehetőségeit. A közelmúltban történt rendi események miatt 
ugyanis lehetőségét látják annak, hogy ez a találkozó bevezetője lehet a rendi ágak egyesítését célzó 
további tárgyalásoknak. 
 
A 2012. július 05 - én, Béren az Andezit Szállóban megtartott megbeszélésen az alábbiak képviseltették 
magukat: 
 

- Magyar Koronaőrök Egyesülete / v. Woth Imre elnök, TVR. törzskapitány / 
 
- A Horthy család  / v. Kocsis Sándor HMT. alelnök képviseletével / 

 
- Történelmi Vitézi Rend / v. Hunyadi László főkapitány, Dr. v. Bucsy László törzskapitány,  
      Dr. v. Gyurta Tibor Roland vitézi hdgy, TVR. jogi képviselő,  v. Lovas Károly v. alhadnagy / 

 
-    Vitézi Rend Kárpát – medence Kormányzóság / v. Illyés Zsolt főszéktartó törzskapitány,                                             

 v. Gosztola Ferenc ügyvezető törzskapitány / 
 

- A Horthy István Mártírok és Hősök Alapítvány, valamint a  Horthy Miklós Tisztelői Csoport 
képviseletében v. Zetényi – Csukás Ferenc / 

 
- Horthy István Honvéd – Huszár Bandérium / v. ns. Keskeny Ervin / 

 
- V. nemes Bárdossy Péter mint magánszemély. 

 
A  résztvevők találkozásuk előzményeit és közvetlen okát illetően kiemelendőnek tartották az alábbiakat: 
 

- A HM – ben 2011. április 19 – én tartott egyesülési konferencia után, 2011. július 29 – én a v. 
Gazsó János vezette Vitézi Rend és a Vitézi Rend Kárpát – medence Kormányzóság valamint a 
Horthy Miklós Vitézi Rend Alapítvány – mint „beolvadó” szervezetek – egyesülési megállapodást 
írtak alá. A Vitézi Rend és a Történelmi Vitézi Rend közötti ezirányú, tárgyalások megakadtak, 
mivel v. Gazsó János – többszöri TVR javaslat ellenére -  még az együttműködési megállapodás 
aláírására sem volt hajlandó. 

 
- A három rendi csoportosulás egyesülése – sajnálatos módon – nem bizonyult tartósnak, mivel a 

Vitézi Rend Kárpát – medence Kormányzóság „ beolvadó „ tagjainak nagy többsége úgy látta, 
hogy a Vitézi Rend nem tartotta be a velük kötött megállapodásokat. Ezért ez a rendi ág a VSZ – 
2012/01 ikt. számú levelében már 2012. május 20 – án arról értesítette a Vitézi Rendet, hogy a 
közöttük létrejött „Megállapodás egyesülésről c . anyagban foglaltakat semmisnek tekinti”, 
ugyanakkor közölték, hogy „ a Vitézi Szék döntése értelmében a hozzájuk mind szervezetileg, 
mind eszmeileg legközelebb álló Történelmi Vitézi Renddel felveszik a kapcsolatot” .Az 
egyesülési megállapodást felmondó döntésükről a HM – et is tájékoztatták 2012. május 24 – én . 

 
- A fentiek miatt, - továbbá azért is, mert egyértelmű adatok vannak arra, hogy a v. Gazsó vezette 

Vitézi Renden belül további jelentősnek tűnő  nézeteltérések vannak -, nyilvánvaló, hogy a hazai 
és erdélyi rendi ágak helyzetében lényeges, megbeszélésre érdemes változások következtek be. 
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-  A jelenlegi helyzet kialakulására és a különböző rendi ágakhoz tartozó vitézek bajtársias 
találkozásának jelen kezdeményezésére az is hatással volt, hogy a Horthy család 2012. április 20 – 
i, minden rendi ágnak szóló „ Nyilatkozatában” hívta fel a figyelmet  „ a Kormányzó által 
alapított, Magyarországon bejegyzett egységes Vitézi Rend” szükségességére. A család javaslata 
szerint a rendi ágak jelenlegi főkapitányainak lemondása után a rendi tagságnak kellene „korrekt 
módon ellenőrzött választáson új főkapitányt választani”. A javaslatra  a Történelmi Vitézi Rend 
Vitézi Széke nevében 2012. május 12 - én v. Hunyadi László válaszolt özv. Horthy Istvánné 
Főméltóságú Asszonynak, utalva a TVR. „rendi egység létrehozását szolgáló elvi és gyakorlati 
javaslataira” melyeket már 2011 júniusában eljuttattak az érdekelt feleknek. Ezek szerint a TVR 
elképzelhető megoldásnak tartja egy „a Kormány és valamennyi rendi ág által támogatott 
államférfi megbízását az ideiglenes főkapitányi tisztséggel, aki intézkedne a közös Országos 
Vitézi Szék felállításáról, amely a rendi hagyományoknak megfelelően tagjai közül választaná 
meg a Vitézi Rend új főkapitányát”. 

. 
-  V. Gazsó János azonban tisztségviselőinek teljes körű támogatottságára is hivatkozva a 

leghatározottabban elutasította a Horthy család javaslatát egy tartalmában is kifogásolható., 2012. 
május 17 – én kelt válaszlevélben. 

- Ez a stílusában is kifogásolható levél, valamint a v. Gazsót támogatók Főméltóságú Asszonyhoz 
írt – óvatos fogalmazással is meglepő hangvételű  - levelei többeket felháborítottak és a Gazsó féle 
rendi ágtól való elhatárolódásra késztettek, növelve ezzel a saját rendi águk működésével 
elégedetlenek számát . E csoport néhány   -jelentős rendi tisztséget viselő -  képviselője a 
Történelmi Vitézi Rend és a Vitézi Rend Kárpát – medence Kormányzóság tagjaival együtt, 
bajtársias légkörben tárgyalt Béren a  rendi ágak jelenlegi helyzetéről. 

 
Az egyesítés lehetőségeit mérlegelve egyhangú volt az a vélemény, hogy az egyesülést 
mindnyájan kívánatos célnak tartják, de – különös tekintettel a közelmúlt kudarccal járó 
próbálkozására  – csak rendkívül alapos, mindenre kiterjedő, és nyilván hosszabb időt igénylő 
egyeztetések után tartják azt lehetségesnek. 
 
Rendkívül fontosnak tartják azonban, hogy már az első megbeszélésük kapcsán közös 
nyilatkozatban tájékoztassák valamennyi rendi ág vitézi állományát együttműködési szándékukról. 
 
Közös, eredményes munkájuk és a reménybeli rendi egyesülés érdekében az alábbi  - a v. Gazsó 
féle rendi ágnak részben már korábban is felvetett -  kérdések tisztázást tartják mindenek előtt 
fontosnak: 
 

- Az érintett rendi ágak jelenlegi valós / ! / helyzete, pl. vezetőségük támogatottsága, a rendi ág 
egységessége vagy esetleges megosztottsága, jogi helyzete, jelenlegi valószínűsíthető létszáma 
stb/. Rövid, tárgyilagos, tájékoztató jellegű beszámolók hangzottak el a megbeszélésen./ 

 
- Az érintett rendi ágak szigorú ÁLLOMÁNYFELMÉRÉSE,  A VALÓS TAGLÉTSZÁMOK /!!!!/ 

MEGÁLLAPÍTÁSA, a rendi tagság felmérése a felvétel jogalapja szerint. / várományos, NT, saját 
érdem, TB, különböző formájú átminősítések./ A rendtagok minősítése  az aktív, passzív, 
közömbös és rendhagyó minősítés szerint. 

 
- Tagrevízió / Az állományfelméréssel együtt illetve az után. Egyes esetek egyedi elbírálása./  

 
- A felvételi eljárás egységesítése./ költségek is/ 

 
- Kölcsönös tájékoztatás az elutasított felvételi kérelmezőkről./ a nem megfelelő folyamodók 

egységes megítélése érdekében./ 
 

- Rendi Kódex / Kiskáté harmonizálása. 
 



 3 

- Személyi anyagokba való kölcsönös betekintés biztosítása. / Főszéktartók együttműködése./ 
 

 


