
Néhány érdemi megjegyzés az Ordo Hungariae által fogalmazott alábbi levélhez  (pirossal) a történelmi 
hűség, a tények és a korrekt elemzés jegyében 

(Popper Anna – 2014. szept. 11.) 
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ISTEN DICSŐSÉGÉRE, A HAZA ÉPÜLÉSÉRE, EMBERTÁRSAINK JAVÁRA!

Tisztelt Dáma és Lovagtársaim!

Az Ordo Hungariae 1754 óta nemzeti és – a szó hagyományos értelmében – ökumenikus, befogadó rend volt.

(Miután az OH semmiféle – a történetét hitelesen igazoló – dokumentummal nem rendelkezik a keletkezésére és 
múltjára vonatkozóan, mindezt tekintsük jóindulatú feltételezésnek. Az OH 2005-ben került Magyarországra Sir 
Popper György jóvoltából, ahogy Sir Király Csaba Máltai és Ciprusi lovag, a KMFAP tagja, is az Ő segítségével 
kapta a megbízatást, s nem választás által!)

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.

(A keresztény szeretetben, elfogadásban és befogadásban benne van a más vallásokkal, nézetekkel és népekkel, a  
mindenféle mássággal szembeni elfogadás, a kölcsönös megértés és a tolerancia. „Keresztény ember nem lehet  
antiszemita” –  legutóbb Őszentsége Ferenc pápa mondta ezt,  szemben az OH egyes tagjai részéről  többször 
elhangzott és visszahallott antiszemita megjegyzésekkel.)

Rendünk a rendszerváltozás időszakában társult –,

(A rendszerváltás 1989-90-ben volt.  Az OH KMFAP Társult Tagsága 2008. szeptember 3-án, Sir Király Csaba, 
Máltai és Ciprusi lovag kérésére, Prince José Nagymester által kiadott dekrétum értelmében jött létre. Egyébiránt 
és a történelmi hitelesség kedvéért megjegyzem, hogy a Rend 2005-ben került vissza Magyarországra, és Sir  
Király Csaba azzal a feltétellel vállalta az OH Nagymesteri megbízatást, ha a „Főnök” – így szólította Sir Csaba 
Sir Popper Györgyöt – támogatja őt ebben a pozícióban. Ezt a feltétlen, szinte az utolsó pillanatig tartó – több 
formában nyújtott – támogatást Sir Csaba mindig megkapta, akkor is amikor az OH Rendben – a közelmúltban  – 
meg akarták „fúrni”, ami majdnem sikerült, ha Sir Popper György és néhány jellemes máltai lovag (egyben OH 
tag is) meg nem akadályozza az azóta is a belső körbe tartozó „pártütők” kísérletét.)

és ezzel szövetségre lépett egy kozmopolita renddel,

(Soknemzetiségű, azaz nemzetközi, akkori nevén Jeruzsálemi Szent János Rend, amelyet közel ezer éve, 1040 
körül alapítottak a Szentföldön.)

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.

(Amikor 2005-ben az OH Rend Magyarországra került már nagyon régen (a szovjet csapatok 1991-ben vonultak  
ki innen, elsőként az összes „megszállt” ország közül), konkrétan 14 éve sem szovjet befolyás, sem katonaság 
nem volt Magyarországon, ahogy az egész volt  szovjet blokkban sem, ezért nem is értelmezhető, hogy mire  
vonatkozik az elzártság.)



15 év közös próbálkozásának az Ordo Hungariae

(Komoly tárgyi  tévedés, ugyanis 15 évvel ezelőtt  még a KMFAP sem volt Magyarországon, az első magyar 
lovagot  2000-ben  avatták  Olaszországban,  Arrezzoban!  Az  OH  pedig  csak  2005-ben  került  vissza 
Magyarországra.)

a saját nemzeti céljai érdekében nem látta eredményét,

(a Társult Tagság nem jelentette az identitás, az önállóság és a hivatkozott, de nem létező nemzeti célok feladását,  
olyannyira  nem,  hogy rendszeresen  a  KMFAP máltai  és  ciprusi  lovagjait  hívták  az  OH soraiba,  gyakran  a  
KMFAP utólagos értesülésével. Sőt, a KMFAP leghatékonyabb tagjai – Sir Popper György nagyvonalú gesztusú 
megbízása alapján – éveken keresztül  alkották az OH-ban betöltött  fontos  pozíciók legtöbbjét  és végezték a 
munka jelentős részét. Tovább megyek: ők ébresztették lovagi tudatra az OH tagokat és nagyszerű közösséget 
építettek ki az OH ezt igénylő tagjaiból, s ezt az értéket azóta „sikerült” felszámolni.)

ezért 2013. év végétől saját hazai és nemzetközi rendszer felépítéséről döntött,

(Nagy tévedés, mert már sokkal korábban elkezdődött az OH-ban a nemzetközi rendszer építése, s ezt csak az  
nem tudja, aki 2013-ban csatlakozott az OH-hoz. Tudomásul kell venni, hogy előtte is volt élet. Érdekes, hogy az 
OH  nemzetközi  kapcsolatainak  összefüggésében  nem  merül  fel  a  levél  írójában  a  szitokszóként  használt  
kozmopolita szó. Vagy ez csak a KMFAP esetében bűn, hogy létezése óta – ismétlem közel 1000 évvel ezelőtt 
már  komoly  mértékben  nemzetközi  volt  a  Máltai  lovagok  tábora,  az  egész  akkori  Európát  megjelenítve,  
összefogva  a  történelemből  jól  ismert  célok  érdekében,  mintegy  megelőlegezve  a  mai  széleskörű  európai  
országok együttműködését, a jelenkori igények és korszellem szerint.)

és kezdte meg azt.

(Tehát megismétlem, folytatta.)

Ennek része, hogy négy, hazai és nemzetközi taghálózattal bíró renddel építettünk ki gyümölcsöző kapcsolatot.

(S  ezek  „természetesen”  nem  kozmopoliták,  csak  simán  és  megbocsáthatóan  nemzetköziek,  mindenfajta  
nézetekkel? Ez az eredménye és csapdája annak, ha valaki nem jól használ egy idegen szót, vagy nincs tisztában 
a jelentésével. Mitől kozmopolita az egyik nemzetközi hálózattal bíró szervezet és nem az egy másik? Ki dönti 
ezt  el?  Biztosan nem az,  aki  életében nem foglalkozott  nemzetközi  szervezet  építésével.  Netán az ENSZ is  
kozmopolita szervezet, a levélíró értelmezésében? Egy szervezetben a legaprólékosabb kiválasztási szisztéma  
ellenére sem egyforma gondolkodású és beállítottságú minden tag, (szerencsére). Ez még a pártoknál sincs úgy, 
pláne nem igaz ez egy lovagrendre. Az az egészséges, ha egy nemzetközi szervezetben a közös érdekek és a  
tagok által képviselt nemzeti, személyes érdekek összehangoltan érvényesülnek. Ha ez nem így van, akkor jöhet  
létre a radikális, elvakultan küldetéstudatos emberek csapata, akik parancsra működnek és nincs szükségük a  
teremtés legnagyobb ajándékára: a szabad gondolkodásra.)

Magyarország területén és a Magyarországról kiinduló, határokon átnyúló humanitárius tevékenységünk fő célja,  
hangsúlyozottan és igazolhatóan, a valós segítségnyújtás, nem pedig a költséghatékony propaganda.

(A médiapropaganda végképp az OH stílusa.)



Valószínűleg, az állam által anyagilag nem támogatott rendek közül a legaktívabbak és legsikeresebbek vagyunk.

(A KMFAP jelentős anyagi segítségét nem lehet figyelmen kívül hagyni: pl. Orphan Program alapból éveken 
keresztül  nagyon  sok  árva  és  félárva  gyereket  részesítettünk  anyagi  támogatásban  tanulmányaikhoz  
hozzájárultunk, ezeket a fiatalokat többek között Varga Attila javaslatára karoltuk fel, illetve ahogy legutoljára 
Kiskőrösön, tavaly karácsonykor is több tucat család kapott ajándékcsomagot, használható termékekkel. Az már 
más történet, hogy az OH krónikása  miért nem említi ezt meg, de a mi honlapunkon érdemes végigolvasni a 
humanitárius linken lévő híreket.)

Ez természetesen nem mindenkinek tetszik.

(A humanitárius munka mindenkinek tetszik, mert egyezményesen ez a fő tevékenysége a lovagrendeknek, és a  
KMFAP ebben együttműködő partner és önzetlen támogató volt, van és lesz. Ami nem tetszik, az a jobbratolódás  
és a politikai  dörgölőzés, mert nem fér össze a lovagi eszmével, a KMFAP alapelveivel,  /ez igaz bármely nem 
politikai szervezet esetében is/, különösen ha mindez később és nem a tagok belépése előtt következik be és jut 
azok tudomására, akik másra tettek esküt!)

Különösen nem az üzleti alapon, és nem (nemzeti) ideológia mentén szerveződő csoportoknak.

(Egy lovagrend nem üzleti vállalkozás, nem is a KMFAP, hanem az OH – Tián Pál ötletére – jegyeztetett be egy 
gazdasági  társaságot  (Kft.)  és  akart  ebbe  mindenkit  bevonni,  azzal  a  céllal,  hogy üzleteljenek  a  lovagrend 
kapcsolatain keresztül.  Egy lovagrendnek nem szabad ideológiai alapon szerveződnie sem, mert  az igazán a 
pártokra jellemző. Régen rossz, ha ez a két szó: lovagrend és (nemzeti) ideológia együtt szerepel.)

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.

(Feladatokat és célokat szoktunk kitűzni és teljesíteni, nem pedig küldetést, ami egy veszélyes fogalom, mert  
gyakran a többség nem tud azonosulni vele.)

A korábban már említett és számunkra elfogadhatatlan kozmopolita gondolkodás

(Tisztázzuk:  a  Máltai  Lovagrend –  KMFAP egy közel  1000  éve  létező  nemzetközi  szervezetnek  a  legitim 
örököse,  ahogy  ezt  egy  1955-ben  Rómában  (Olaszország) hozott  jogerős  bírósági  ítélet  kimondja  (lásd 
www.kmfap.hu), Rendünket „ősi rendnek” nevezve, amely kezdetben 8 nyelvi alapon szervezett perjelséggel, ma 
pedig országonként  működő perjelségekkel  rendelkezik a világ minden részén.  A KMFAP-ban nem felvételi 
kritérium a katolikus vallás, de nemzetközi viszonylatban is a tagok döntő többsége keresztény, s ezen belül is  
katolikus vallású. A KMFAP nyitott bármilyen vallású, vagy vallását nem gyakorló, nem hívő ember számára is:  
a tagok között vannak muzulmánok, zsidók, buddhisták és más vallásúak is. A humánus értékrend, a tisztességes 
életvitel, a szolidaritás és segítségnyújtás a rászorultaknak, többek között ezeket az alapelveket követeljük meg a  
tagjainktól.  Nem  diszkriminálunk  sem  vallási,  sem  politikai  nézetek,  sem  származás  alapján.  A KMFAP 
deklarálja, hogy a politikától és a politikai pártoktól határozottan elzárkózik, de tagjaink politikai nézetei iránt 
nem mutatunk érdeklődést. Mind a vallás, mind a politikai irányultság szigorúan az emberek magánügye kell  
legyen, s ezt maximálisan tiszteletben kell tartani. Ezzel szemben a szélsőséges nézetek elfogadhatatlanok, ezért  
kizártak a KMFAP alkotmánya értelmében.)

a rendet magát tekinti célnak,

(Nem. A fő cél: a humanitárius tevékenység.)

és a tagság növelésével csak saját pénzügyi stabilitását kívánja biztosítani.

(Az elmúlt 14 évben az egész világon összesen kevesebb új lovagot avattunk, mint az OH 9 éves magyarországi 
múltja alatt, 2004 óta.)



E két gondolkodás összeférhetetlensége,

(az  OH  észlelhető  jobbratolódása  és  politikai  beállítódása  áll  szemben  a  KMFAP  soknemzetiségű, 
multikulturális, sokvallású, de apolitikus szemléletével és gyakorlatával.)

és a Rendünk által megfogalmazott kritikák vezettek oda,

(Nem,  a  KMFAP vezetői  és  egyes  tagjai  fogalmaztak  meg  folyamatos  kritikát  az  OH-ban  észlelt  radikális 
változás  miatt,  ezekre  soha  nem  kaptak  érdemi  választ,  helyette  antiszemita,  rasszista  megnyilvánulások, 
viszálykodás és értelmetlen rivalizálás uralkodott el, s az általunk javasolt tisztázó párbeszéd helyett sokasodtak a  
kibeszéletlen konfliktusok.)

hogy a KMFAP és az Ordo Hungariae Rendi Szövetsége a mai nappal megszűnt.

(Mégpedig  a  KMFAP Nagymesterével  történt  helyzetelemzés  és  egyeztetés  után,  a  Nagymester  általános  
helyettese javaslatára.)

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.

Még egy megjegyzés:
Miután újságírói  minőségemben a diplomáciai  körökhöz szoros kapcsolat  fűz,  hadd idézzek egy markáns és 
kevéssé ismert példát a vallási toleranciára:
Indonézia  a  Föld  legnépesebb  muzulmán  többségű  országa,  250  milliós  lakosságának  90%  muzulmán. 
Budapestre akkreditált jelenlegi – s az előzőek között is volt – nagykövete keresztény vallású indonéz.
S a tolerancia másik aspektusa az, hogy az előző budapesti nagykövet hölgy volt.
(Érdemes  a  nők  arányát  megnézni  nálunk  a  parlamentben,  a  minisztériumokban,  vagy  egyéb  döntéshozó 
testületekben, jóllehet ez már nem tartozik szorosan a tárgyhoz.)


