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         Testvéreim javáért       
      Fáradnom, küzdenem:         
   Erre segélj, óh  Isten         BEMUTATKOZÓ LEVÉL 
Én édes Istenem!   
 
A Szent Lázár Lovagrend a legrégebbi, folyamatosan mûködõ lovagrend. A keresztes háborúk idején a 
rend által fenntartott ispotályokban a szerzetesek biztosították a lovagok részére az akkor lehetséges 
legjobb orvosi ellátását. Miközben a Rend mûködését a kórházi ellátás dominálta, a Szent Lázár 
lovagok számos csatában is részt vettek. Önfeláldozásuk legfényesebb bizonyítéka volt, hogy 1291-
ben az Akko (Acre) melletti nagy csatában a Rend minden egyes tagja elesett, amikor hátvédként 
önfeláldozóan fedezték a keresztény csapatok visszavonulását. Ez az esemény arra késztette a pápát, 
hogy a rend újraélesztését rendelje el. A XIII. szd-ban a Rend elterjedt Európa legtöbb országában, 
Magyarországon is és olyan tagja  volt, mint Dr. Albert Schweitzer. Jelenleg a világ 42 országában 
mûködik, kizárólag közhasznú karitatív szervezetként. A Rend Fõkancellári Hivatala Máltán van.  
A nemzetközi lovagrendek Grand Vikáriusa  Málta nagyhercege Vittorio Galoppini Di Carpenedolo. 
Magyarországon a II. világháború után Rákosiék megszüntették a Rendet és csak a rendszer váltást 
követõen szervezõdött újjá, hazatért lovagtársak segítségével. Továbbra is feladatának tekinti a 
törõdést a betegekkel és minden szükséget szenvedõ embertársainkkal. Egy másik egyenrangú 
aspektusa mûködésünknek az egyetemes tanúvallomás a keresztény hit mellett. Valamennyi õsi 
lovagrend lényegében vallásos lovagi testület volt és a Rendünk elkötelezett abban, hogy a 
társadalomban fenntartsa ennek eszméjét, magáénak vallva az udvariasság, a szolgálat, a becsület, a 
hûség és a jótékonyság lovagi erényeit. Mint ökumenikus rend, egyedülállóan nyitott minden érdemes 
férfi és nõ számára keresztény felekezetétõl függetlenül, ha együtt érez a Rendünk eszményeivel. Bár 
sok prominens személy van tagjai között, mégis a tagok nagy része egyszerû ember, akik büszkék arra, 
hogy fenntartják és vallják az õsi lovagi tradíciókat. Ennek az elit Keresztény Rendnek csak 
szigorúan vett ajánlások rendszerén keresztül lehet a tagságát megszerezni. Sajnos a XX-XXI. század 
embere már nem tudja, ki a lovag, nem tudja mit jelent lovagnak lenni, illetve milyenné kell válnia. A 
lovag ma is, mint mindig � mint nyolcszáz vagy ezer évvel ezelõtt � arra törekszik, hogy valódivá, 
valódi lovaggá váljék. A valódi lovag szakrális személy. Legrövidebben fogalmazva: Híd környezete és 
az ég között�Vagyis Krisztus útján jár. 
A lovag tehát, ha komolyan veszi, hogy valóban igazi lovaggá akar válni, akkor méltóvá válik, és 
átváltozik � nem mássá, hanem lovaggá.  
Mert célunkat eskünk szerint teljesíteni kell, mely nem más mint: 
         A keresztény hit megtartása, védelme és terjesztése,     
         a keresztény lovagiasság elveinek érvényesítése,       
         a rászorulók segítése,            
         a keresztény lovagiasság kiteljesítése. 
        vagyis a nemzeti ágra vonatkoztatva: tántoríthatatlan keresztény hittel élve szolgálni 
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A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend magyarországi ágának az elmúlt 
hónapban megtartott lovaggá avatási szertartást követõen jelenleg 173 tagja van. Sajnos e létszám 
nagy  része már idõs korára tekintettel  kevéssé aktív, inkább a tétlen tagok állományába tartozó. 
Országos vezetõi rendünknek: 
Nagyperjel:            Chev. vitéz Török Ádám GCLJ 
Perjel emeritus:      Dáma  prof. Dr. Kosza Ida DGCLJ 
Perjel:                    Chev. Vida Sándor KLJ 
Grand Marshall:   Chev. Móricz Imre KLJ 
Kancellár:             Chev. vitéz Bognár László KLJ 
Fõspirituális: Excellent H.E. Chev. Tempfli József GCLJ emeritus Nagyváradi Megyéspüspök 
Római katolikus lovagrendi káplán: Chev. Páter Papp László ChLJ Egyeki plébános, akit Galoppini 
máltai nagyherceg a közelmúltban avatott magas tisztségû lovaggá, a Teremtõjéhez nemrég visszatért 
Chev. Páter Dr. Bede István ChLJ atya utódaként, aki sajnos Rákosi és Kádár börtöneit is 
megszenvedte hitéért, papságáért. 
Magyarországi Rendünk 10 területi kommendában mûködik, melyek közül 1-1 Brazíliában  és 
Kárpátalján az ottani magyarság között. 
A jelenlévõk a Debreceni 15 fõs Szent Donát Kommendának tagjai, melynek  személyem Chev.vitéz 
                                                             Haranghy Sándor KLJ vagyok a parancsnoka.  
Tagjaink között van a távollévõk közül Chev. prof. Dr. Altorjay István belgyógyász egyetemi tanár 
                                                               Chev. prof Dr. Frecska Ede pszichiátriai egyetemi tanár 
                                                               és még 9 fõ. 
Mûködésünkrõl-, tevékenységünkrõl tudni kell, hogy a magyar törvények szerint bejegyzett nonprofit, 
jótékony célú nemzetközi jellegû közhasznú társadalmi szervezet, mely közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoktól anyagi támogatást nem kap, 
nekik sem nyújt, kifejezetten személyi indíttatású és költségviselésû minden megmozdulásunk, állami 
és egyéb anyagi támogatás nélkül.       
Minden lovag annak figyelembevételével éli lovagi életét is, hogy állandóan szem elõtt tartja, 
miszerint szükségben szenvedõ rászoruló embertársaink megsegítése  Teremtõnktõl kapott feladatunk. 
Ezért nem pillanatnyi felhevülésrõl, nem a lelkiismeret megnyugtatásáról van itt szó, hanem egy 
Istenbõl élõ, nagy szeretet tervszerû, kötelességszerû tudatos odaadásáról, amelyre olyan égetõ 
szüksége van minden embernek és minden idõnek, nekünk magyaroknak ma talán mindennél jobban. 
Így munkálkodik ezért minden lovagtársunk, mindig Istenünknek tetszõen hazánk és rászoruló 
embertársaink hasznára és a maga becsületére. Hiszen feladatunk, hogy ne a pillanatnak, a 
véletlennek szolgáljunk , hanem intézményesen gyakoroljuk a jóságot, okosan és maradandóan 
szolgáljuk a rászorulókat. Önök kedves keresztény hívõ testvéreink tudtukon kívül is segítségére 
vannak ebben eszmeiségükkel lovagtársainknak, a Kárpát-medence magyarjainak 
összetartozásában-, együttes cselekvésében szolgálatunkat  erõsítve. 
Fõleg külföldi testvér szervezeteink segítésével nagy feladatokat is hajtunk esetenként végre, mint a 
Szent Lázár nevét viselõ Salgótarjáni megyei kórház teljes felszereltségének biztosítása stb. A mi 
kommendánk  pl. tavaly többek között   közel 20 Millió Ft értékben szállított ingyenes adományként 
egy teljes belgyógyászati orvosi rendelõ felszerelést, (nõgyógyászati vizsgáló ággyal is)  
Szatmárnémetibe, amit a Rend Németországi ágától kaptunk ingyen. Szállításáról, Db-i átmeneti 
raktározásáról Vida Sándor perjel úrral gondoskodtunk lovagi szokás szerint saját zsebbõl. 
Kárpátaljára a Felsõ-Tisza vidéki magyaroknak a Técsõi kórháznak szerettük volna átadni, de az 
Ukrán állami törvények szerint csak vám megfizetésével engedték volna be, adományként is. Milliós 
vám kifizetését pedig ugyan melyik lovagtárs tudja vállalni. A Munkácsi Majnek Antal püspök atya 
sem tudott akkora költséget felvállalni.  
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A nagyobb feladatok mellett nap- mint nap azonban ki-ki a maga területén számtalan kisebb- 
nagyobb jótettekkel segít ott, ahol éppen a legnagyobb szükség van reá. 
Eskünkhöz híven gyakoroljuk lovagtársainkkal továbbra, - most már Chev. Páter Papp László 
ChLJ atya spirituális közremûködésével is - az irgalmasságon, értelmes jótékonyságon túlmenõ 
tudatos, kötelességszerû szeretetet, a szociális szeretetet.  
 
Legyünk ernyedetlenek a nagyszámú szükségben szenvedõ embertársaink megsegítésében, mert 
Magyarország minden kín és fájdalom, pusztulás ellenére is megmarad, ha mindenkor Isten  

kegyelmét hívjuk segítségül. 
 

Kérjük a SZENTLELKET, hogy tegyen bennünket továbbra is találékonnyá és nagylelkûvé a 
segítségnyújtásokban rászoruló embertársaink,  közösségeink  javára. 

 
Debrecen, 2011. Enyészet Hava 12.  
                       ATAVIS  ET ARMIS 
                 
 
 
  
 
 
 
                                                     
                   
                    Lovag Vida Sándor  KLJ          Lovag vitéz Haranghy Sándor KLJ 
               a JSzKKL Magyarországi perjele                                                          a JSzKKL Szent Donát Kommenda 
                                                                                   parancsnoka 
      
    A Lélek adományait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele. (1Kor 12,7) 

 
 
 
 
 
 
 


