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Történelmi jelentőségű máltai lovagavatá-
si ceremóniára került sor a KMFAP megala-
kulása 111. évfordulója alkalmából Floridában, 
a Miami Beach területén lévő Ancient Spanish 
Monastery-ben, 2020. február 23-án.

Kevéssé ismert, hogy az 1798-ban területét, 
a máltai szigeteket vesztett Jeruzsálemi Szent 
János Szuverén Lovagrend – amelynek legiti-
mitását és államiságát az 1802-ben kötött 
amiens-i békeszerződés is garantálta – önálló 
perjelségei többéves tárgyalássorozat végén, 
1919-ben az USA-ban megállapodtak és létre-
hozták a Lovagrend Független Perjelségei Uni-
óját, mai nevén a Jeruzsálemi Szent János 
Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjel-
ségek Szövetségét (KMFAP), mint a közel 
ezeréves Rend jogutódját.

Az egyesülés után a KMFAP hivatalos stá-
tuszát több bírósági ítélet is megerősítette más 
Máltai, vagy Szent János Rendekkel való jog-
vitákban, így 1898-ban Szentpéterváron, majd 
1955-ben a római bíróság is.

A Szent János Rend, amelyhez katonai ág-
ként csatlakozott a Szuverén Ciprusi Rend is, 
az USA-ban erősödött meg és újult meg a XX. 
században, megszüntetve mindenfajta diszk-
riminációt, így bármilyen vallású, származású, 
identitású hölgyek és urak a Rend tagjaivá 
válhatnak, ha erre méltóak. Ebben az időben 
az USA kongresszusa három alkalommal is 
foglalkozott Rendünkkel egy-egy lovaggá 
ütött illusztris személy kapcsán.

A jubileumi avatás színhelyéül Sir James Angleton, a Rend Floridai 
Nagyperjele az Ancient Spanish Monastery (Szent Benedek) épületét 
választotta. Ez a 860 éves műemlék Segovia mellől (Spanyolországból) 
származik, ahonnan darabjaira bontva 11 ezer ládába csomagolva szál-
lították az USA-ba, ahol eredeti formájában épült fel. A nagyszabású 
ceremóniára Magyarországról, Portugáliából, Máltáról és az USA 
Indiana Államából is érkeztek lovagok és dámák, akik aktívan részt 
vettek az avatás lebonyolításában, amelyen Prince José, a Rend Nagy-
mestere 12 új lovagot és dámát avatott az USA több államából, köztük 
sikeres üzletemberek, ügyvédek és más magas rangú vezetők, valamint 
a Miami Dade County alpolgármestere.

Az élő zenei kíséretet Sárközy Fanni, a Floridában is ismert magyar 
zongoraművész-énekes biztosította. Az avatás után a felsorakozott gép-
kocsisort a legmagasabb állami vezetőknek járó rendőrségi felvezetéssel 
és biztosítással kísérték a gálavacsora helyszínére, a Trump International 
Beach Resorthoz. A lovagrend vezetőit számos fontos amerikai hivatal, 
szervezet és világcég magas rangú vezetői fogadták és tiszteletükre dísz-
étkezéseket rendeztek.

Az elmúlt évek során ez volt a Lovagrend 5. avatási ceremóniája az 
USA-ban, ahova több év szünet után megerősödve és megújulva tért 
vissza.

Történelmi lovagi esemény az USA-ban
Historic Knighthood Event in the USA

On the occasion of the 111th anniversary of 
the KMFAP’s establishment, a Maltese Knight-
hood Ceremony of historical importance was 
held in Florida, at the Ancient Spanish Monas-
tery in Miami Beach, on the 23rd February 2020.

It is little known that the autonomous prio-
ries of the Sovereign Order of Saint John of 
Jerusalem – which had lost its territory, the 
Maltese Islands, in 1798; and the legitimacy 
and statehood of which was guaranteed by the 
Amiens Peace Treaty of 1802 – at the end of 
several years of negotiations agreed in the Unit-
ed States in 1919 and they established the Un-
ion of Independent Priories of the Order, today 
known as the Sovereign Order of Saint John of 
Jerusalem, Knights of Malta, Federation of the 
Autonomous Priories (KMFAP), as the succes-
sor to the nearly millennial Order.

After the merger, the official status of KM-
FAP was confirmed also by several court judg-
ments in disputes with other Maltese or St. John 
Orders, so in 1898 in St. Petersburg, then in 1955 
the Court of Rome, too.

The Order of Saint John, to which the Sov-
ereign Order of Cyprus also joined as its military 
branch, strengthened and renewed in the USA 
in the 20th century, eliminating all forms of dis-
crimination, so that women and men of any 
religion, origin, identity can become members 
of the Order if they are worthy of it. In this pe-
riod, the US Congress dealt with our Order three 
times in relation to some illustrated knights.

Sir James Angleton, Grand Prior of KMFAP for Florida, chose the 
Ancient Spanish Monastery as the venue of the jubilee investiture. This 
860-year-old monument comes from Segovia (Spain), from where in 11,000 
boxes in pieces it was shipped to the US, where it was built in its original 
form. Knights and dames arrived at this significant event also from Hun-
gary, Portugal, Malta and Indiana State of USA to be involved actively in 
the ceremony, where the Prince José, Grand Master of the Order inaugu-
rated 12 new knights and dames from numerous states of the USA, includ-
ing successful businessmen, lawyers and other high-ranking leaders, as well 
as the Vice Mayor of Miami Dade County.

The live music was provided by Fanni Sárközy, a Hungarian pianist 
and singer known also in Florida. After the ceremony, from the Monas-
tery the line of cars lined-up was escorted and secured by the police – be-
ing the top police escort provided to the highest state leaders – to the 
gala dinner venue, the Trump International Beach Resort. During their 
stay in Miami, the leaders of KMFAP were welcomed by senior executives 
from many important US offices, organizations and large global compa-
nies – hosting dinners in their honour as well.

In recent years, it has been the 5th Ceremony of Investiture of the 
Order in the US, returning strengthened and renewed after several years 
of pause.


