
ISTEN DICSŐSÉGÉRE, A HAZA ÉPÜLÉSÉRE, EMBERTÁRSAINK JAVÁRA!

Tisztelt Dáma és Lovagtársaim!

Az Ordo Hungariae 1754 óta nemzeti és – a szó hagyományos értelmében –
ökomenikus, befogadó rend volt. Jelképeink a pajzson a kereszt és a korona, 
egyértelműen kifejezik a mai nap is érvényes célunkat, nemzeti törekvéseinket, és a 
keresztény elfogadó gondolkodás megtartását. A keresztényi szeretetben 
megnyilvánuló befogadást és segítőkészséget.

Rendünk a rendszerváltozás időszakában társult, és ezzel szövetségre lépett egy 
kozmopolita renddel, remélve, hogy az akkori szovjet megszállás és elzártság mellett a 
nemzetközi kapcsolatok és a külhonban élő magyarok szervezéséhez ez a szövetség 
majd hozzájárul, segítséget ad. 

15 év közös próbálkozásának az Ordo Hungariae a saját nemzeti céljai érdekében nem 
látta eredményét, ezért 2013. év végétől saját hazai és nemzetközi rendszer 
felépítéséről döntött, és kezdte meg azt. Ennek része, hogy négy, hazai és nemzetközi 
taghálózattal bíró renddel építettünk ki gyümölcsöző kapcsolatot.

Magyarország területén és a Magyarországról kiinduló, határokon átnyúló 
humanitárius tevékenységünk fő célja, hangsúlyozottan és igazolhatóan, a valós 
segítségnyújtás, nem pedig a költséghatékony propaganda. Valószínűleg, az állam által 
anyagilag nem támogatott rendek közül a legaktívabbak és legsikeresebbek vagyunk.

Ez természetesen nem mindenkinek tetszik. Különösen nem az üzleti alapon, és nem 
(nemzeti) ideológia mentén szerveződő csoportoknak.

Az Ordo Hungariae a Rendet magát és a Rend fejlesztését, a minőségi tagság 
létszámának növelését eszköznek tekinti ahhoz, hogy a fentiekben megfogalmazott 
célokat el tudja érni, küldetését végrehajthassa. A korábban már említett és számunkra 
elfogadhatatlan kozmopolita gondolkodás a rendet magát tekinti célnak, és a tagság 
növelésével csak saját pénzügyi stabilitását kívánja biztosítani.

E két gondolkodás összeférhetetlensége, és a Rendünk által megfogalmazott kritikák 
vezettek oda, hogy a KMFAP és az Ordo Hungariae Rendi Szövetsége a mai nappal 
megszűnt. 

Az Ordo Hungariae vezetése eltökélt abban, hogy a 2013. november 30-án kitűzött 
cél, és meghatározott irányvonalak mentén folytatja tevékenységét. 

Király Csaba Phd Nagymester megbízásából:

    Tián Pál Nagyprior
                                                                                    – a Nagymester helyettese –

Budapest, 2014. szeptember 9.
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