
„Kedves Dáma és Lovagtársaim,
 
Tájékoztatlak benneteket, hogy rendünk, az Ordo Hungariae jövőjébe vetett feltétlen 
bizalommal és hittel a mai napon a mellékelten csatolt levelet küldtük meg Nagymester úr 
részére.
 
Tisztelettel:
 
Lovag Varga Attila kancellár”
 
 
Kedves Barátaim! 

1./ Meghívást kaptam, hogy a fenti összejövetelen vegyek részt, és el is ígérkeztem oda, de 
mégsem volt módom elmenni. 
2./ Én már évek óta nem vagyok a rend tagja. 

Ezen két hiányosságom ellenére, s mert megtiszteltetek a körlevéllel, kérem, hogy 
álláspontomat fontoljátok meg. Nagyon kérem!

Nagyon kérem, hogy adjatok neki választási lehetőséget, ez pedig a következő: 

1./ Ha úgy gondolja, hogy tisztázni tudja az általatok egyébként jogosan kért elszámolást - 
rendben van.
2./ Ha úgy gondolja, hogy bármilyen okból nem tudja (vagy nem akarja) a kért elszámolást 
elétek tenni, akkor hagyjátok lemondani magyarázkodás és következmények nélkül.

A megküldött levél egy leendő büntetőügy bevezetése. Azt szeretném megkérdezni tőletek, 
hogy tett-e olyan megbocsáthatatlan dolgot veletek szemben Király Csaba nagymesterként, 
hogy azt büntetőperbe való belerángatással kell megtorolni? 

Nagyon kérem, hogy maradjatok emberek!

Meglehet, hogy Király Csaba örömmel lemondana már a nagymesteri felelősségről, ha ezt a 
külvilág felé emelt fővel teheti, ti pedig vagytok annyira okosak, hogy ha ez bekövetkezik, 
akkor megoldjátok az esetleges anyagi hátrányokat, és ne kérdezzetek többet semmit, hanem 
menjetek tovább az utatokon.

Meglehet, hogy Király Csaba örömmel hívja össze a kért káptalant és pontosan el tud 
számolni - ennek én is nagyon örülnék. De ha ez nem megy, hagyjatok neki becsülettel 
menekülési útvonalat. Az Ordo Hungariae nem dögkeselyűk gyülekezete. 

Szeretettel:

Kertész-Bakos Ferenc



Kedves Dáma és Lovagtársaim! 

Sajnos a találkozón részt venni nem tudtam, de a hallott beszámolók alapján a 
megfogalmazott levéllel egyetértek, és támogatom annak továbbítását Király Csaba úr 
részére, sőt amint lehetőségem lesz rá, bár utólag, de szívesen alá is írom azt.
Mindazonáltal egyetértek Kertész-Bakos Ferenc-el, hogy ha arra mód nyílik, Király Csaba 
önkéntes lemondását lenne jó elérni, már csak a Lovagrend megtépázott nevének 
helyreállítása miatt is. Azonban ha Nagymesterünk nem tudja belátni, hogy ideje békében és 
"tisztességben" távozni, akkor egyetértek azzal, hogy mindent meg kell tennünk 
lemondása/lemondatása tekintetében.

Üdvözlettel,

Lovag Cirkó József 

Kedves Barátaink, Dáma és Lovagtársaink!

Mint azt a találkozón is, és korábban Király Csaba Nagymester Úrnak is elmondtuk, szeretnénk a rendi 
tagságunkat megszüntetni. A találkozón felvázoltak ellenére, nem látjuk a megoldását a folyamatban 
lévő ügyeknek. Nem gondoljuk, hogy egyszemélyi felelőst kell keresni, és azt sem, hogy mindenkit 
megnyugtató elszámolást kapunk. Nem látjuk a lehetőséget, sem a pénzügyek, sem a becsületbeli 
ügyek rendbe tételére, sajnos ezekkel korábban kellett volna foglalkozni.

Ennek ellenére bízunk abban, hogy a megkeresésre a Nagymester megnyugtató válasszal bír szolgálni 
a tagság részére, és a lovagrend hírnevét sikerül helyreállítanotok. Külső támogatóként a ezentúl is 
számíthattok a segítségünkre. A baráti társaságotokról nem szívesen mondunk le, így reméljük, hogy a 
későbbiekben is kapcsolatban maradunk.

Köszönjük, hogy eddig is megtiszteltetek bennünket a barátságotokkal, bizalmatokkal!

Üdvözlettel:

Ferenczné Savanya Anett
Ferencz István
Ferencz Lilla


