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Agenda

• Waarom mijn interesse?

• Hongarije - wat belangrijke data….

• Oprichting en achtergrond van de orde

• Toekenningscriteria en aantallen toekenningen

• Ordeteken en papierwerk

• Wat foto’s van dragers

• Voorbeelden van een aantal leden van de orde

• Afsluiting: de orde in ballingschap en terugkeer in Hongarije



De dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije
Het Keizerrijk Oostenrijk en het Koninkrijk Hongarije

• Hongaarse revolutie van 1848/49

• Ausgleich 1867 – start dubbelmonarchie

• De wereldoorlog van FF tot het einde van de Dubbelmonarchie 

• Hongarije tussen 1918 en 1920

• 1920 Trianon verdrag 

• 1920 begin van het titulaire koninkrijk Hongarije onder de regent Horthy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/%C3%96sterreich-Ungarns_Ende.png


Het titulaire Koninkrijk Hongarije
1920 - 1945

• 1920 – de eerste regering met Admiraal Horthy als regent en graaf Teleki als 
premier (en minister van buitenlandse zaken)

• 1920 – besluit mbt Vitezi Rend

• 1938 verdrag van Wenen 1 Zuid Slowakijke

• 1939 Ruthenie nav de Duitse annexatie van Tsjecho Slowakije

• 1940 verdrag van Wenen 2 Transylvanie

• 1941 Bombardement op Kassa (Kosice) begin van Hongaarse deelname aan de 2e 
wereldoorlog als onderdeel van de As mogendheden

• 1944 Einde Horthy tijdperk

• 1945 Einde wereldoorlog



Oprichting en achtergrond van de orde

• 1920 oprichting door de regering onder Graaf Teleki en Regent Admiraal Horthy bij 
ministerieel besluit nr 6650/1920

– Geinspireerd op de adellijke Thokoly die in de 17e eeuw een opstand leide en deze titel 
al gebruikte voor dappere strijders

• (Impliciete) Doelen:

– Herleving van een gevoel van trots en “beloning” van diensten in een verloren oorlog

– Binding aan de nieuwe Hongaarse staat (titulair Koninkrijk) van een belangrijke groep 
mensen (strijders met een bewezen staat van dienst) 

– Modernisering landeigenaarschap

• Admiraal Horthy als “kapitein”van de orde en leider van een orde gerelateerde 
organisatie.

• Kenmerken:

– Onderscheiding met een eigen titel (vitéz) en aanspreekvorm (nemzetes ur)

• Titel vergelijkbaar met een adellijke titel en integraal onderdeel van de naam!

– Recht op een grondstuk

• Aparte aanvraagprocedure

– Titel overerfbaar (op oudste zoon bij 18e levensjaar)

– Toekenning op basis van eerder bewezen en beloonde diensten!



Toekenning

• Iedereen mag zichzelf opgeven voor de orde maar moest voldoen aan een 
aantal stringente eisen:

– Hongaar zijn

– Hongaarse naam hebben of bereid zijn die aan te nemen

– Bewezen en beloonde “heldendaden” – volgende pagina meer details

– Van onbesproken gedrag



Toekenning

Minimale onderscheidingen
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Aantallen toekenningen:

• Totaal < 25.000 (en  waarvan < 6000 grondstukken):

– Officieren < 5000

– Onderofficieren < 12000

– Manschappen < 7500



Ceremonie
• Begonnen in Budapest maar later grote centrale uitreikingen in Szekesfehervar. In de ruines 

van het historische kasteel waar de Hongaarse koningen gekroond werden

• Ridderslag met zwaard: ontwerp Gyula Tookos uitvoering door Pacholek



Ordeteken (Jelveny)

•Jeroushek

•Boczan

•Beran

•Walther

•Gal



Papierwerk 1

• Vitezi Rend Igazolvany (bewijs)

• Nummering voor officieren en minderen apart

• Herziening in nummerstelsel in 1928 



Papierwerk 2
• Vitezi Rend Oklevel (diploma)

, 

I vitéz Horthy Miklós de Nagybánya, Regent of Hungary, as the Captain-General of the knights, call to mind to all those whom it

concerns, that in the just-finished war and in the following sadly difficult times, (for his) giving outstanding proofs of GALLANTRY

and PATRIOTIC FEELING, I have dubbed and invested 

vitéz name & rank, 

on the suggestion of the national Council of Vitéz on the date, in the presence of the country's representatives by law, religious and

secular dignitaries and after he took the oath of the knights before me,

Dated this day, in Budapest, ( Signature) Horthy 

Regent of Hungary The Captain-General of the knights



Papierwerk 3

• Vitezi Rend Telek Oklevel



Grondstuk

Minder dan 5600 toekenningen

•Officieren 40 “hold”

•Minderen 8 “hold”

1 hold = 1,43 acre = 60 are

Eigen procedure

Verplichting tot een bord op het 

grondstuk!



Complete nationale structuur met regionale afdelingen





Diversen







Wat foto’s van dragers



En ook in de 2e wereldoorlog



Vitez en vezerornagy (generaal-majoor) van de Levente –
een Hongaars levensverhaal in 4 foto’s…



Herinneringsmedaille WO 1



Csorgey (Uhlig) Karoly







•Bronzen dapperheidsmedaille
•Zilveren dapperheidsmedaille 2e klasse – drie keer (3)
•Zilveren dappherheidsmedaille 1e klasse – vier keer (4!) 
•Karl truppen kreuz
•Verwundeten medaille – 3 keer











De orde in Ballingschap

• Formeel einde

• Ballingschap

• Erkenning als “order of chivalry”

• Na de val van het communisme

– “rivaliserende” orders

– Nieuwe toekenningen


