
28  HEKUS

Jubileumi lovagavatás 
az USA-ban

örténelmi jelentő-
ségű lovagavatási 
ceremóniára került 

sor a Jeruzsálemi Szent Já-
nos Szuverén Máltai Lovag-
rend Autonóm Perjelségek 
Szövetsége (KMFAP) meg-
alakulása 111. évfordulója 
alkalmából az USA Florida ál-
lamában, a Miami Beach te-
rületén lévő Ancient Spanish 
Monastery-ben, 2020. feb-
ruár 23-án.

Közismert tény, hogy 
1798-ban Napóleon elfog-
lalta a máltai szigeteket, a 
Jeruzsálemi Szent János Lo-
vagrend tagjai elvesztették 
területüket, ahonnan 268 év 
után távozni kényszerültek. 
A mai napig számtalan nagy-
szerű épület, létesítmény 
emlékeztet a lovagok által 
alapított államra, amelynek 
legitimitását és államiságát 
az 1802-ben kötött ami-
ens-i békeszerződés elvben 
garantálta, de az abban fog-
laltak soha nem teljesültek. 
A Rend nem kapta vissza a 
területét, amelyet 1530-ban 
V. Károly német-római csá-
szár ajánlott fel a Rodoszról 
is elűzött lovagoknak, akik 
független, jól szervezett és 
prosperáló lovagi államot és 
új, erődített fővárost alapí-
tottak, és azt sikeresen meg-
védték a török inváziótól. A 
francia megszállással véget 
ért a Rend élete Máltán, a 
lovagok szétszéledtek, s a 
Vatikánhoz nem csatlakozott 

egyes perjelségek megőriz-
ték függetlenségüket. A XX. 
század elején elérkezettnek 
látták az időt az egyesülésre. 
Többéves tárgyalássorozat 
végén 1919-ben az USA-ban 
megegyeztek és létrehozták 
a Lovagrend Független Per-
jelségei Unióját, mai nevén 
a Jeruzsálemi Szent János 
Szuverén Máltai Lovagrend 
Autonóm Perjelségek Szö-
vetségét (KMFAP), mint az 
1048-ban Jeruzsálemben 
alapított, közel ezeréves 
Rend jogutódját. Az egyesü-
lés után a KMFAP hivatalos 
státuszát több bírósági ítélet 
is megerősítette más máltai 
vagy Szent János Rendekkel 
való jogvitákban, így 1898-
ban Szentpéterváron, majd 
1955-ben a római bíróság is.

A Szent János Rend, 
amelyhez katonai ágként 
csatlakozott a Szuverén Cip-
rusi Rend, más néven a Kard 
és Csend Lovagjai, az USA-

ban hihetetlenül megerősö-
dött és megújult a XX. szá-
zadban. Ennek szellemében 
megszüntetett mindenfajta 
diszkriminációt, így bármi-
lyen vallású, származású, 
identitású hölgyek és urak 
a Rend tagjaivá válhattak, 
ha erre méltónak bizonyul-
tak. Ezekben, az aranykor-
nak tartott évtizedekben az 
USA kongresszusa három 
alkalommal is foglalkozott 
a lovagrenddel, egy-egy lo-
vaggá ütött illusztris személy 
kapcsán.

Az idei jubileumi ava-
tás helyszínéül Sir James 
Angleton, a Rend Floridai 
Nagyperjele az Ancient 
Spanish Monastery (Szent 
Benedek rendi) épületét 
választotta. Ez a 860 éves 
műemlék a spanyolországi 
Segovia mellől származik, 
ahonnan darabjaira bontva 
11 ezer ládába csomagolva 
szállították az USA-ba, ahol 

eredeti formájában épült fel. 
A nagyszabású ceremóniára 
Magyarországról, Portugá-
liából, Máltáról és az USA 
Indiana államából is érkez-
tek lovagok és aktívan részt 
vettek az avatás lebonyolítá-
sában. A Rend Nagymestere, 
Prince José 12 új lovagot és 
dámát avatott az USA több 
államából, köztük sikeres 
üzletemberek, ügyvédek 
és más magas rangú veze-
tők, valamint Miami Dade 
County alpolgármestere.

Az élő zenei kíséretet Sár-
közy Fanni, a Floridában is 
ismert magyar zongoramű-
vész-énekes biztosította. Az 
avatás után a felsorakozott 
gépkocsisort a legmaga-
sabb állami vezetőknek járó 
rendőrségi felvezetéssel és 
biztosítással kísérték a gála-
vacsora színhelyére, a Trump 
International Beach Resort 
bálterméhez. A lovagrend 
vezetőit számos fontos ame-
rikai hivatal, szervezet és vi-
lágcég magas rangú vezetői 
fogadták és tiszteletükre 
díszétkezéseket rendeztek.

Az elmúlt évek során ez 
volt a Rend 5. avatási cere-
móniája az USA-ban, ahova 
több év szünet után megerő-
södve tért vissza. Célja itt is 
tagjaival aktívan végezni a 
Rend fő tevékenységét, a hu-
manitárius segítségnyújtást 
a rászorulóknak, ahogy ezt 
a világ több pontján teszik.
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