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XV[. Benedek pápa megáldotta
azOrdo Hungariae-t

Rendkívtili megtiszteltetésben részesült az Ordo Hungariae, őszent_

XVI' Benedek pápa áldását küldte a magyar rend tagjai részére.
A rendet 1754-ben, Mária Terézia uralkodása idején alapították a

sége

The Hungarian knightly order Ordo Hungariae was given the outstanding honor of receiving the blessing of His Holiness, Pope Benedict XVI.
The order was founded in 1754, during the reign of Maria Theresa, by

magyar főnemesek a Habs-

burg-udvar

Hungarian nobles in opposition
ro the Habsburg courr's Ger-

elnémetesedésr

manization policies. Th.y

poliriká.iával szemben' lgazi
magyar rendet szándékoztak
létrehozni, amelynek latin ne_
ver adrak. A rend tagiai ritoktartást logadtak, és évtizede'
ken keresztül maguk is igyekezrek inkogniróban maradni. A szervezerer ritkos társa_
ságkénr működrették. amely_
nek célja a magyar érdekek

)

védelme és az ország önáIlósá_

)

gának' lüggetlenségének elérésevolt.

A

wished to create

v

a real

Hungar-

ian order and gave it a Latin
name. Members of the order
swore an oath of secrecy and
s;entsége XVl il}enet'eR

tried to stay anonymous them-

'llupo

selves for decades. The order

fstsn gl6d5Üt o6ío

operated as a secret sociery and

,Í ; grt'o liunggriue ]|iqgíuí
!irúndro

aimed to protect Hungarian
interests, as well as to achieve

the country's independence.
The history of the order is not
documented using traditional
means, which is why lew writ-

l'

rend történetét

nem dokumentálták szokásos

módon, ezért rragyon kevés

ten documents on it exist today.

írásos anyag maradt íenn. Jel_

Their symbols were simple to

képeik egyszerűek volrak'

avoid being ínconspicuous and

kerülve a feltűnést és lelepleződést. Speciális
egyenruhát sem készítettek, az arisztokrácia
által viselt mindenkori díszöltözet töltötte be
ezt a funkciót, illetve a XIX. századtól kezdve

being found out. They chose not to adopt formal

a ,,díszmagyar''.

yar".

A rend tagjai

uniforms either using instead the attire of nobility and from the 19'r'century on, a traditional
Hungarian ceremonial garment' the "díszmag-

a magyar Szent Koronára es_

kridtek fel' ez biztosította a jogFolytonosságot
és 1867 után a legitimitást. Az avatási ceremó_
niákon ma is jelen van a Szent Korona hiteles
másolata. Ma már nem leltétele a lelvételnek a
nemesi származás. Tag.jai között megtalálhatók
magyar és külloldi művészek, polgármesterek,
üzletemberek, közéleti személyiségek' Elvárás
a tagokkal szemben a humánus értékrend, a
jótékony célúmunka és a rászorulók segítése,
mint erkölcsi kötelesség.
A rend mai céljai között szerepel a magyar
kultúra és hagyományok őrzése, a szétszóródott magyarság összefogása. Tevékenységében fo helyet foglal el a
humanitáríus célúmunka és a mai kor fontos feladatainak megoldásában való részvétel,szoros együttműködésben számos szervezettel:
IPA' IBssA' illetve a baráti lovagrendekkel.
Az Ordo Hungariae 2008 óta társult tagja a KMFAP Szövetségnek.
A nagymesteri cím 2005-ben keriilt vissza Magyarországra' mintegy ó0
évig tartó kényszerű külftldi távollét után. A korábbi nagymesterek
között meg kell említeni gróf Vass Albert írót is, aki24 évigtöltötte be
ezt a szerepet. A történelmi múltú,nemzeti ,,Magyar Rend'' jelenlegi,
13' nagymestere őexc. Király Csaba.

Members of the order swore an oath on the
Hungarian Holy Crown, which guaranteed legal
continuityand, after 1867, legitimacy. To thisvery
day, authoritative copies ofthe crown are always
displayed at their initiation ceremonies. Nowadays, noble birth is not a prerequisite of admittance. The order's membership includes Hungarian and foreign artists, mayors, businesspeople
and public personalities. Each member is required
to possess a humane set ofvalues, as well as work

lor charity and a sense of moral duty to help the
Poor.
The current aims ofthe order include preserving Hungarian culture and traditions,

as

well as bringing together Hungar-

ians díspersed all over the world' First and foremost among its activities include humanitarian work and taking part in solving the important issues

of

our age in cooperation with several organizations such as IPA, IBSSA and
íellow knightly orders.
Since 2008, ordo Hungariae has been an assocíate member ofthe KMFAP Association. The title of grandmaster came back to Hungary in 2005
after spending around sixty years abroad out ofnecessity. Former grandmasters include the writer

CountAlbert'!í'ass, who lulfilled this role íor 24years.

The current, l3th Grandmaster of this historical national "Hungarian Order"

P.A.

is

H. E. Csaba Király.
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