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Jakab Péter 
Az ispotályos rend letelepedése Máltán 

Bevezetés 1 

 A VAN A TÖRTÉNETTUDOMÁNYON belül olyan terület, amely egyre na- 
   gyobb népszerőségnek örvend, akkor a keresztes háborúk és a szer-
zetes lovagrendek kutatása minden bizonnyal az. A három nagy lovagrend – a 
templomos, a johannita és a Német Lovagrend – évszázadok óta egyszerre tes-
tesíti meg az átlagember szemében a bátor Krisztus-katonát és a misztikumot. 
Utóbbi különösen akkor kerül elıtérbe, amikor a templomosok hírhedt peré-
rıl hallunk vagy olvasunk. A kutatás, de fıleg az oktatás – a Német Lovagrend 
történetét a II. András-féle sikertelen letelepítéssel kiegészítve – a 14−15. szá-
zadban elvarrja e rendek történetét, s ezzel akarva-akaratlanul már a középkor 
kései periódusában mint anakronisztikussá vált szervezeteket jeleníti meg.  

E nézıpont kétségtelenül hamis, és korrekcióra szorul. Éppen azon az is-
potályos renden bukik meg, amely az európai történet viharait túlélve nem-
csak díszes külsıségekben van jelen szinte minden országban, hanem évente 
sok millió ember gyámolításával vívja ki újra és újra a 21. század emberének 
tiszteletét. A Máltai Lovagrend és az azonos elınevő Szeretetszolgálat min-
denki fülében ismerısen cseng. A nyolcágú, nyolc evangéliumi boldogságot 
szimbolizáló keresztet2 is könnyen lerajzoljuk némi gondolkodás után. Isme-
reteink azonban hézagosak: elmosódott az a pár száz év, amelynek során a 
Rhódosz szigetérıl az éj leple alatt tovahajózó ispotályosokból „Máltai Lovag-
rend” lesz, Európa legdélebbi pajzsa. Az oszmán-török tengeri expanzió meg-
állítása Lepantónál (1571) éppen olyan elızmény nélküli, önmagában álló 
évszám lett, mint nemzeti történetünkben 1526. Persze az is igaz, hogy elıbbi 

                                                      
1  Jelen dolgozat eredeti változata (bıvített címmel) a 2004/05. évi OTDK-ra készült (szó-

beli védésére 2005. március 22-én került sor). A szerzı köszönetét fejezi ki témavezetıjé-
nek, Sághy Marianne-nak és opponenseinek. Akárcsak az egész dolgozatot, e munkát is a 
másik konzulens, Sahin-Tóth Péter emlékének ajánlom. Requiescat in pace. 

2  GÖMBÖS, 1993. 129. 
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korántsem egyértelmően a kései keresztes hadjáratok cezúrája a kutatástörté-
netben.3 A kicsiny szigetország 1565-ös ostroma viszont – amely az öntudatos 
máltaiak szóhasználatban „The Great Siege” névre hallgat – mindössze egy évvel 
elızte meg Szigetvár szultáni ostromát. 

A kutatás arra irányult, hogy a letelepedés körülményeit és viszontagságait 
a lehetı legteljesebb módon feltárja, s a késıbbiekben mélyebb, nem pusztán 
az eseménytörténetre és a politikai háttérre koncentráló vizsgálatokat készít-
sen elı. Elsı megközelítésben azonban nem is vállalkozhattunk többre, mint 
hogy egyebek mellett a rendtörténet által is elhanyagolt, V. Károly-féle ado-
mánylevél vizsgálatával megpróbáljuk megközelíteni e folyamatot. 

  „…Rhodo insula a Trucis longissima 
                       acerrima obsidione violenter occupata…” 4 

A johannita Rhódosz végnapjai 

A sors különös fintora, hogy a templomosok veszte a johannita rendnek gaz-
dagságot hozott. Ez nem ítélet, csak tény: V. Kelemen pápa5 1312. május 2-án 
kiadott, Ad providam bullája az Ibériai-félszigeten túl minden templomos bir-
tokot az ispotályosoknak juttatott. Így „gyızelmük legalább olyan látványos volt, 
mint Jacques de Molay és a templomosok bukása.” 6  

A Rhódoszon megtelepedı lovagrend a 15. század végén, illetve a 16. század 
elején külpolitikailag kényes helyzetbe került, amikor egyértelmővé vált, hogy 
a közel-keleti oszmán terjeszkedést meg lehet állítani, de visszaszorítani már 
nem. A sziget három ostromnak is ellenállt a 15. században, ezek közül az 1480-
as támadás szultáni irányítású volt.7 1522 decemberében azonban – nem kis 
részben az elhúzódó harctól elcsigázott lakosság kérésére – l’Isle-Adam egyez-
séget kötött az ispotályosok bátorságától lenyőgözött szultánnal, amely szerint, 
ha átadják az erıdöt, ık és a hozzájuk szabadon csatlakozók ingóságaikkal 

                                                      
3 E metodikai kérdéshez lásd BÁRÁNY, 2006. 160. 
4  Lásd a szerzı fordítását a mellékletben. 
5  Eredeti nevén Bertrand de Got, 1305–1314 között uralkodott. 
6  HOUSLEY, 1992. 213. 
7  Ezen dolgozaton belül az 1455-ös és 1467-es kísérletek hátterérıl és lefolyásáról nincs 

módunk beszámolni. 1480-ban II. Mohamed (1429 – 1481) uralmának utolsó hadi vállal-
kozása akkor tört derékba a d’Aubusson bíboros-nagymester védte rhódoszi erıd alatt, 
amikor az egykori Kolosszus talapzatán álló Szent Miklós-toronynál összedılt és 2500 em-
bert maga alá temetett a török ostromtorony. Lásd MARJAI, 1990. 56. 
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együtt elhagyhatják a szigetet. A fiatal Szulejmán a sikeres ostrom után egy 
fermánban az alábbi módon rendelkezik beglerbégjének: 

„Mivel Rhódosz szigetét, amelyet legyızhetetlen seregeim nemrégiben elfoglaltak, a 
háború szörnyen kimerítette, megparancsolom, hogy ennek a tartománynak a lakóit sen-
ki semmi módon ne igázza le, hogy az igazságszolgáltatás ne legyen szigorú, és hogy az 
adókivetést is mérséklettel hajtsák végre abból a célból, hogy a sziget ismét visszanyerhesse 
régi ragyogását és gazdagságát. Éppen ezért akadályozd meg a kizsákmányolás minden 
olyan formáját, amely lázadást szítna, mivel az a kívánságom, hogy a sziget népe béké-
ben és nyugalomban éljen; egy pillanatra se lanyhuljon igyekezeted, hogy visszaállítsd a 
sziget egykori jólétét olyan gyorsan, ahogy az csak lehetséges. Ha te elnyomod a népet, ha 
túlterheled adóiddal, ha elhinted a népben a győlölet és a lázadás magját, már elıre 
megmondom neked, hogy mentegetızésedet nem fogom elfogadni, éppen ezért kerülj el 
minden tévedést!” 8  

A karácsonyi egyezmény értelmében 1523. január 1-jén éjjel egy harminc 
hajóból álló flottán, fedélzetükön fıbb ingóságaikkal és a teljes levéltárral, a 
túlélı lovagok és kíséretük l’Isle-Adam vezetésével elhajóztak a szigetrıl.9  

A sziget 1522-ben immár megszőnt antemurale Christianitatis10 lenni, s ezzel 
megkezdıdött a rend 1529-ig tartó bolyongása a Földközi-tenger nyugati me-
dencéjében.  

„A próféta szakállára mondom, nagyon nehezemre esett, 
 hogy az öregembert ki kellett őznöm a saját hazájából.”  

(Szulejmán szultán)11 

A hazátlan rend 

Miután Guillaume Caoursin johannita alkancellár12 (a Liber Conciliorum adatai 
alapján) megírta az ostrom történetét Descriptio obsidione Rhodiae címen, egész 
Európa értesült a kulcsfontosságú sziget elvesztésérıl. A veszteség súlyát nö-

                                                      
8  Idézi MARJAI, 1990. 61.  
9  Magyar rendtag ekkor a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint már nem volt az ispo-

tályosok között. A 14–15. században a magyar-szlavón perjelség „nemzetbe”, nyelvbe 
(langue) sorolása sem egyértelmő, lásd HUNYADI, 2006. 203. Engel Pál szerint a rend ha-
zai hanyatlása már a 14. század végén kezdetét veszi, mivel a Jean Fernandez de Heredia 
nagymester által készíttetett, a rend birtokait Európa-szerte felsoroló összeírásban sem 
szerepel Magyarország. ENGEL, 1997. 111.  

10  Idézi HOUSLEY, 2002. 132.   
11  Idézi MARJAI, 1990. 61.  
12 Az alkancellár a Nagymesteri Titkárság vezetıje volt. Mőve 1500 elıtt kilenc különbözı 

nyomdában jelent meg. BRADFORD, 1964. 28.  
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velte, hogy 1521-re Rhódosz a kereszténység legerısebb és legmodernebb 
erıdítménye volt.13  

A rend rábízta magát a Gondviselésre, s a Filermói Boldogasszonyra. Utóbbi 
kegykép a II. Bajazid szultántól kapott Keresztelı Szent János-kézereklye14 
mellett a lovagok legnagyobb kincse volt,15 amely csodás körülmények között 
került elı Rhódoszon. 1513-ban bevitték a Szent Márk-templomba, de szeren-
csére az ostromot is túlélte. A lovagok természetesen magukkal vitték a kegy-
képet, amely mint Hodigitria („útmutató”) Boldogasszony, vezérelte az ispo-
tályos hajókat egy szebb jövı felé.16  

1523. március 1-jén kötöttek ki az ispotályosok Messinában, Szicília szige-
tén, amely ekkor már a spanyol Habsburgok birtoka volt Dél-Itáliával együtt. 
A csapat észak felé haladt, s az egykori antik Cumae elhagyása után augusztus-
ban találkoztak VI. Adorján pápával.17 A császár 1524-ben felajánlotta a rend-
nek Málta és Gozo szigeteit, valamint az észak-afrikai parton a Gabesi-öböl ke-
leti partjának erıdvárosát, Tripolit.18 Ekkor azonban már ismét egy Medici ült 
Szent Péter trónján: VII. Kelemen,19 aki Capua egykori perjeleként maga is a 
rend tagja volt. Megválasztásán a konklávémarsall maga a nagymester volt, 
egyrészt ráirányítva a Szentszék figyelmét a „hazátlan rendre”, másfelıl kife-
jezve támogatását az egykori rendtag Medici-bíboros felé.  

A VI. Adorjánt követı Kelemen pápa 1527-ben felajánlotta az ispotályo-
soknak székhelyül Viterbo városát, ahol a rend végül négy teljes hónapot töl-
tött el a pestis kitöréséig. A járvány bizonyára az utolsó érv volt távozásuk mel-

                                                      
13 SIRE, 1994. 57. – Rhódosz elveszte után Európában felerısödött a törökellenes propa-

ganda, amelynek alapjául Andrea Cambini 1528-ban kiadott mőve szolgált (Libro della 
origine de Turchi et Imperio delli Ottomani), amely szerint az oszmánok nem a trójaiak le-
származottai, hanem „barbárnak születtek és sosem lesznek mások”. Idézi HOUSLEY, 2002. 133.  

14  Az ereklyét a már többször említett d’Aubusson nagymester kapta. Az ajándékozást a 
vallettai társkatedrálisban Antoine de Favray (1706–1798) lunettaképe örökíti meg. 
Lásd CUTAJAR, 1995. 92. 

15  A kegykép mellett a rend többi féltve ırzött ereklyéje, így Keresztelı Szent János jobbja, 
Szent Eufémia vértanú teste és a Szent Kereszt egy szálkája is a Rhódoszról kimenekített 
kincsek között volt. BRADFORD, 2006. 117. 

16  A kegyképet Málta napóleoni meghódításáig a Szent Lırinc-templom, majd a vallettai 
Keresztelı Szent János-társkatedrális ırizte. Késıbb kalandos úton a Karagyorgyevics-
dinasztia birtokába került, jelenleg Albániában ırzik. CUTAJAR, 1995. 48.  

17  Eredeti nevén Adriaan Florent d’Edel, 1522. január 9-tıl 1523. szeptember 14-ig volt 
pápa.  A rövid ideig uralkodó egyházfı egykor maga is V. Károly nevelıje volt Gentben. 

18  Jelenlegi neve: Farabulus-el-Charb. 
19 Eredeti nevén Giulio de’Medici, 1523. november 19-tıl 1534. szeptember 25-ig uralko-

dott. 
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lett, de nem az egyetlen. A Medici-pápa, aki I. Ferenc20 francia király milánói 
sikere után Franciaország és Velence mellé állt a spanyolokkal szemben, az 
1525-ös (vesztes) paviai csata után sem egyezett ki V. Károllyal, hanem a 
cognac-i liga (1526. május 22.) élére állva Velence, Firenze, Milánó, Franciaor-
szág és Anglia szövetségbe tömörítésével válaszolt. Rövidlátó politikája azonban 
hamar megbosszulta magát, s az egyházfı Rómában az Angyalvárba húzódva 
élte meg, amint V. Károly hadai 1527. május 6-i kezdettel felprédálják „az áruló 
pápa” városát („Sacco di Roma”).21 L’Isle-Adam minden bizonnyal felmérte 
az erıviszonyokat Itáliában. Az egykori alexandrettai hısnek mindenkinél job-
ban tudnia kellett, hogy közvetve a kelet-mediterráneumi nagypolitikában 
való aktív részvétel volt a rhódoszi bukás egyik oka. 1527-re a pápa szoronga-
tottabb helyzetbe került, mint valaha. Úgy véljük, nem zárható ki annak lehe-
tısége sem, hogy Kelemen egykori rendtársait saját szolgálatába fogadva vagy 
akár (II. Gyula példájára) elit testırséggé alakítva kívánta maga mellett tartani. 
A rend távozásának legkézenfekvıbb és általánosan elfogadott indoka az, 
hogy a lovagok nem tudtak beilleszkedni a kisváros „szárazföldi” életébe.22  

Mindebbıl viszont nem következik azonnal az ekkor még a császári koro-
nát nélkülözı V. Károly ajánlatának, vagyis Máltának az elfogadása. Milyen 
más alternatíva létezett még elvileg? A „félig szárazföldi-félig vízi” Velence lát-
szólag ideális megoldás lett volna. Valójában az Adria Királynıje végig a rend 
„legnagyobb ellensége” újkori történetében.23 A Signoria elsısorban gazdasági, 
kereskedelmi okokra visszavezethetı törökbarát külpolitikájában gyakorlatilag a 
15. századtól a 17. század második feléig nem állt be fordulat. A városállamra a 
lovagok mint árulóra tekintettek, amely hagyta, hogy a Földközi-tenger szigetei 
– élen Rhódosszal – az oszmánok ölébe hulljanak. A feltétel nélkül Krisztust 
követı ispotályosok szemében nem fért össze a keresztény világváros képe az 
oszmán kereskedelmi partnerével. Velence és a késıbbi máltai állam között 

                                                      
20  1515–1547 között uralkodott. 
21  „A benyomulók csak a zsákmányszerzéssel törıdtek… Mintegy négyezren haltak meg a harcokban és a 

vad fosztogatásban. (…) A megkínzottak panaszaitól visszahangzott a város…” (GUICCIARDINI: 
Itália története. XVII. könyv, 6–11. fejezetek) – Bármennyire is törekedett rá, Károly nem 
tudta elfeledtetni sem a kortársakkal, sem az utókorral a reneszánsz pápaság szimboli-
kus zárásaként értelmezett eseményt.  

22  Egy másik Medici viszont 1562-ben sikerrel járt: I. Cosimo, az 1534-ben létrejött Toszkán 
Nagyhercegség ura Pisa városában megalapította a Szent István-lovagrendet. E katonai 
szervezet – bár szintén elsıdleges feladatának tekintette a török elleni küzdelmet – két-
ségtelenül a Medici-ház nagyhercegi ágának új arisztokráciájának összefogására volt hi-
vatva. FODOR, 1999. 371. 

23  Galeazzo Marescotti apostoli követ és inkvizítor még az 1660-as években is így hivatkozik 
Velencére Máltán, vö. MALLIA-MILANES, 1994. 103. 
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késıbb annyira elmérgesedett a viszony, hogy Manuel Ointo Foncesca nagy-
mester24 1742-ben (!) olyan törvényt hozott (Decreto contro i Veneziani), amely 
megtiltotta velencei patrícius felvételét a rendbe, s elrendelte minden olyan 
hajó megtámadását, amely a Szent Márk-lobogó alatt fut ki a tengerre.25 A „tö-
rökbarát Serenissima” ideológiája mellett az a tény is szerepet játszott Velence 
és az ispotályosok ellenséges viszonyában, hogy – Peter Earle szavait26 idézve – 
Málta a „keresztény kalózkodás fıvárosa” lett a 16. század második felében, s 
mint ilyen, az Adria Királynıjének riválisa. 

A rend harcászati tapasztalataira igényt formált a korszak másik meghatá-
rozó jelentıségő uralkodója, az angol VIII. Henrik is. 1527-ben a király meghív-
ta l’Isle-Adam nagymestert, s kifejezte nemtetszését, amiért az ı véleményét 
nem kérte ki senki ez idáig.27 Henrik kifejtette arra vonatkozó igényét is, hogy 
a rend – de legalábbis az angol nyelv – sorakozzon fel Calais védelmében a 
„legkeresztényibb király”, azaz I. Ferenc francia uralkodó hadai ellen, s nem 
kis célzással, ágyúkat bocsátott az ispotályosok rendelkezésére.28 A nagymester 
a „Vallás Védelmezıje” címmel tisztelte meg az uralkodót, majd személyi kér-
désekben folytattak tárgyalásokat, de megegyezésre nem került sor. A Dél-
Anglia partjaihoz közeli Wight-szigetek szintén üresek voltak, de a nagymester 
számára a Földközi-tengertıl nagyon távolinak tőnhettek. Ráadásul VIII. Hen-
rik centralizált, abszolutista Angliájában még az 1534-es anglikán reform elıtt 
sem lett volna helye egy a katolikus egyházi hierarchiában is alapvetıen szuve-
rén lovagrendnek. Henrik központosító törekvéseivel szembenállt a rend 
„nemzetközi”, ha úgy tetszik, nemzetek fölötti jellege is. Mindezek az okok ve-
zetnek majd (mint késıbb még szó lesz róla) az angol lovagok nyelvének tra-
gédiájához is.  

Az 1520-as évek végén a reneszánsz pápaság itáliai nagyhatalmi törekvései-
nek tulajdonképpeni megbuktatója, V. Károly rendelkezett a legnagyobb ha-
talommal dacára annak, hogy a német nyelvterületen a reformációnak végül 
engedni kényszerült. Az uralkodó és a „spanyol világbirodalom” teoretikusának 
nevezhetı, piemonti származású Gattinara kancellár lényegében hasonló ter-
vet dédelgetett a tengeren, mint Szulejmán, csak éppen ık a nyugati meden-
cét akarták uralmuk alá hajtani. Ehhez természetesen szorosan hozzátartozott 
az észak-afrikai partvidék szisztematikus visszahódításának terve is. Károly 

                                                      
24  1741–1773 között volt a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere. 
25  MALLIA-MILANES, 1994. 104. 
26  Idézi FODOR, 1999. 375. 
27  SEWARD, 1995. 269. 
28  BRADFORD, 2006. 118. 
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mindenekelıtt Dél-Itália és Szicília védelmét látta fontosnak megszervezni,29 
bizonyára ezért sem a spanyol partvidékhez közel esı (szintén jórészt lakat-
lan) Minorcát ajánlotta fel, bár ekkor a lovagok már több éve elkeseredetten 
kilincseltek Szicília, Korzika, Szardínia, illetve Elba szigeteinek egyikéért. 
1524-ben, amint láttuk, „kosarat kapott” a nagymestertıl, sıt, úgy tőnt, hogy a 
Medici-pápa fogja érdekszférájába vonni a székhely nélkül maradt rendet. 
1529-ben azonban, Bécs sikertelen ostroma után pillanatnyi lélegzetvételhez 
jutva, a pápával, majd „az ısellenség” I. Ferenccel kötött barcelonai,30 illetve 
cambrai-i béke31 évében az uralkodónak rendkívül kapóra jött, hogy a Rend 
vezetése – a több éve tartó állapotot megelégelve – maga kérte Károly birodalmi 
követeitıl, hogy uruk vegye fontolóra a máltai szigetcsoport mint lehetséges 
telephely átengedését, a korábbival azonos feltételek mellett. L’Isle-Adam 
fenntartásokkal és belsı ellenzékétıl bírálva ugyan, de elfogadta végül az egyez-
séget; felismerte, hogy ekkor a rend elıtt már nem volt más alternatíva. 

„Donamus omnia jura” 

Az adománylevél 1530. márciusában kelt Castelfranco városában. Az intitulatio 
(az V. Károly uralma alatt álló területek részletes felsorolása, az anyakirályné 
megnevezése donátorként) teljesen szokványos.32 Az adományok felsorolása 
Tripolival kezdıdik,33 a Gabesi-öböl keleti partján fekvı erıd óriási stratégiai 
jelentıséggel bírt Észak-Afrika védelmében. A rend azonban a megkapott javak-
nak, felszereléseknek (vagy a külön passzusban megemlített ostromgépeknek) 
csak egy részével sáfárkodhatott szabadon, s minden, nem az adományozott szi-
get hátrányából származó költségtöbbletet saját bevételeibıl kellett finanszí-

                                                      
29  1530–31-ben is felmerült, hogy a török a tengeren, illetve Itálián át fogja megtámadni a 

Birodalmat. GUNST, 1976. 170. – Nápolyban és Szicíliában súlyos volt a helyzet, a francia 
követek ugyanis nyíltan és folyamatosan agitáltak Károly ellen. ZOMBORI, 2003. 65. 

30  1529. június 29-én. 
31  Az 1529. augusztus 3-iki, „hölgyek békéjének” csúfolt megállapodás (I. Ferenc, illetve V. 

Károly anyja kezdeményezték a megállapodást) közvetlen elızménye a francia részrıl 
vesztes landrianói csata volt, vö. GUNST, 1976. 126. 

32  Lásd RODRÍGUEZ-SALGADO, 1988. 83. 
33 „…Insulas nostras Tripolis, Melibeti, & Gaudisii” – A máltai szigetcsoporttól hozzávetılegesen 

400 km-re délre fekvı erıd 1551-ben végleg elveszett a lovagok, illetve a császár számára. 
Hogy V. Károly mennyire lehetetlen feladat elé állította az ispotályosokat, nézetünk 
szerint igazolást nyer a tényben, miszerint ma sem ismerünk olyan dokumentumot, illetve 
forrást, amely a rendet kárhoztatná vagy felelısségre vonná az egyébként érzékeny vesz-
teségért. 



 
134 

roznia. Cserébe viszont Mindenszentek ünnepére csak egy ölyvet vagy sólymot 
(unius accipitris, seu falconis) tartozott eljuttatni Szicília alkirályához. Ez a szim-
bolikus kötelezettség egyértelmően szabad hőbéri adományra utal, ahogyan 
az adománylevél szövege ezt kifejezésre is juttatja feljebb (feudum perpetuum 
nobile liberum et francum). 

Az okirat második fele szinte egyetlen hatalmas körmondatban megfogal-
mazott, mindenre kiterjedı jogot biztosító litterae privilegiales.34 Egy-két császári 
elıjogot nem számítva a lovagrend élet és halál ura lesz a szigeten, különösebb 
ellenırzés nélkül. A szicíliai alkirállyal egyfajta kollegialitást ír elı a dokumen-
tum, például „fıbenjáró bőnösök” (pártütık, eretnekek) esetében, akiknek 
továbbra sem biztosíthat a sziget menedékjogot.35 A sziget másik fontos tiszt-
ségviselıjével, a máltai püspökkel való súrlódás lehetıségét Károly bölcsen ki-
zárja azzal, hogy ajándékaként (praesentationi nostrae) kedvelt embere, Balthasar 
Waltkirk püspök és alkancellár halála pillanatától már az ispotályosok terjeszt-
hetik fel jelöltjeiket a megüresedett stallumra. Az uralkodó ugyanakkor kiköti, 
hogy a harmadik személy jelölésének joga ıt illeti. A rendi hierarchiában új 
ellenırzési felületet biztosít az oklevél szövege, amikor meghagyja, hogy a fı-
pap automatikusan „nagykereszt”36 lesz, vagyis állandó tagjává válik a nagy-
mester és a nyolc nyelvet (langue) vezetı baillivusok alkotta nagytanácsnak 
(consilium ordinarium).37 

V. Károly egyéb személyi kitételt ugyan nem tesz, ám tanácsolja egy ráter-
mett, s az egész közösség bizalmát bíró admirális kinevezését. A kulcsszereppel 
bíró tisztség viselıje mindig az itáliai nyelvbıl került ki, felelıssége és 
tapasztalatai alapján gyakran ı volt a nagymesteri poszt várományosa is. 
Emiatt tehát mégsem lehet azt mondani, hogy az uralkodó számára érdekte-
len lett volna az ispotályos vezérkar összetétele, mi több, a fentiek fényében 
közvetve befolyást szerzett a kinevezési procedúrát illetıen. 

Az adománylevél záró passzusa, mintegy a fenti megkötéseket enyhítendı, 
rendelkezik arról, hogy a felmerülı szükségleteket – mindazt, amiben a lova-
gok a szigeten hiányt szenvednek – pótolja az uralkodó. Úgy tőnik, a védelmi 

                                                      
34 „…pleno jure habendum, tenendum, dominandum et omnimodam jurisdictionem exercendum […] 

donamus […] omnia jura, omnesque actiones reales et personales…” 
35  „…exceptis tamen illis, qui aut laesae Majestatis, aut haeresis rei decernentur, quos non eijcere 

(sic!), sed ad omnem ipsius Viceregis, aut Locumtenentis requisitionem capere, & captivoseidem 
Viceregi, seu Praesidenti remittere teneantur.”  

36  A rend legmagasabb központi és tartományi méltóságainak megnevezése, lásd FODOR, 
2001. 349. 

37  „…sic ad dictum episcopatum promoto teneatur Magister praedictus Magnam Crucem concedere, 
eumque ad Consilium dicti ordinis cum Prioribus et Bajulivis admittere.”  
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rendszer és a hadieszközök tekintetében ez jórészt csak ígéret maradt, hiszen 
közvetlenül az 1565-ös ostrom elıtt Don García spanyol grand II. Fülöphöz 
írt levelében az alábbira figyelmeztet: „Málta Szicília kulcsa. Ha elvész, Felséged 
birtokainak védelme csak olyan nagy ráfordítással oldható meg, hogy magam is kételke-
dem, kivitelezhetı-e egyáltalán.” 38 

A dokumentum véleményünk szerint egyszeri, földben kifejezhetı responsio-
ként is értelmezhetı. A lovagok által mőködtetett rendház-és birtokhálózatok 
egységeinek, a komturiáknak gyarapítását a századok során minden nagyobb 
(nyugati) keresztény államalakulat vezetése fontosnak érezte.39 A komturiákból 
származó bevétel (responsio) évi beküldése „helyett” V. Károly lehetıvé tette a 
rendi központ újjászervezıdését, amitıl joggal várhatta, hogy egyúttal akár év-
tizedekre elıremenıen megváltotta a rendszeres hozzájárulást. 

Az új otthon 

Málta és Gozo infrastruktúrája és erıforrásai tekintetében a legárulkodóbb 
forráscsoport L’Isle-Adam nagymester követeinek (vagy ha úgy tetszik, „kéme-
inek”)40 jelentései: 

„Máltát pusztán tufának nevezett puha homokkı borítja, maga a sziget 18-21 mér-
föld széles és 9-12 mérföld hosszú. A sziklás felszínen a termıföld alig 4-5 láb vastag, az 
is igen köves és meglehetısen alkalmatlan kukorica vagy bármely kenyérgabona termesz-
tésére. […] [Ugyanakkor a sziget] bıséges mennyiséget biztosít fügébıl, dinnyébıl és 
más gyümölcsökbıl, a sziget fı kereskedelmi cikkei a méz, a gyapjú és a kömény, melyeket 
a lakosok búzára cserélnek.” 41 

A forrásokból az is kiderül, hogy alapvetıen hiánycikk a fa, tüzelıanyagként 
tehéntrágyát, kórókat használ az ıslakosság. „A sziget közepén található néhány 
forrást leszámítva nincs folyóvíz, sem pedig kutak.” 42 A lovagrend végül úgy oldotta 
meg az ivóvíz hiányát, hogy olívaolajért cserébe bort importált Itáliából és Fran-
ciaországból. Még 1754-bıl is ismerünk adatot arra vonatkozóan, hogy az is-
potályosok „nagy hatású gyógyszerként” Nápolyból hozatnak hólét.43      

                                                      
38  Idézi HOUSLEY, 1992. 232. 
39  FODOR, 1999. 376. 
40 Az ispotályos rendet a kezdetektıl kiterjedt információs rendszer jellemezte. A kémhá-

lózat jelentıségét a rend rhódoszi történetére vonatkozóan lásd RÁCZ, 2002. 51.  
41  Idézi BRADFORD, 1964. 20–21.  
42  BRADFORD, 1964. 20–21. 
43  Vö. BRAUDEL, 2004. 278. 
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A környezeti okokon túl Philippe Villers de L’Isle-Adam számára a legna-
gyobb nehézséget saját belsı ellenzéke jelentette. A három francia nyelv (Pro-
vence, France, Auvergne) érthetı módon aggodalommal tekintett a nagymes-
teri orientációra, amely a pápa vezette Liga helyett egyre inkább a spanyol 
Habsburgok felé közelítette a rendet. V. Károly a fentebb tárgyalt módon min-
den kétséget kizáróan befolyást nyert egy szuverén egyházi közösség kormány-
zatába, ami sérthette a nagyszámú francia lovagság és a priorságok érdekeit. 

Bradford nézete szerint a sziget délkeleti oldalán lévı kettıs kikötı nagy 
szerepet játszott abban, hogy a lovagok végül elfogadták a császár ajánlatát.44 
A Földközi-tenger hajósai számára valóban a kezdetektıl fogva ismert volt Mar-
samxett és a Birgu-öböl („Grand Harbour”) vidéke. Stratégiailag ugyanakkor 
meglehetısen nehezen védhetınek bizonyult a terep. Amikor L’Isle-Adam 
nagymester 1530. május 29-én letette a hőbéri esküt, az Il Borgónál45 kikötı is-
potályosok összesen három öreg ágyút találtak a városban.46 

Érdemes arra is kitérni röviden, kik éltek az adományozást megelızıen a 
szigeten, akik lakhelyük révén – a császári oklevél értelmében – immár a lova-
gok fennhatósága alá tartoztak. 

A két sziget közül47 Gozo az ısibb kultúra bölcsıje. Felszínén több a zöld 
terület, mint Máltán, de kikötıkkel abban az idıben nem rendelkezett. A la-
kosokat a középkor óta kalózok tartották rettegésben, akik számára a befelé 
teljesen nyitott, tagolatlan szárazföld falvai könnyő prédák voltak. Gozo szige-
tének legkiemelkedıbb pontján maguk az ispotályosok is csak egy düledezı 
kúriát találtak.48  

Máltán Bradford számításai szerint 12 000, arab dialektusban beszélı föld-
mőves élt. Kereszténységük egyes aspektusai és paraliturgikus cselekményeik, 
szokásaik szöges ellentétben álltak minden bizonnyal az ispotályosok Közel-
Keletrıl, illetve részben bizánci hagyományból táplálkozó szentkultuszával, 
amelynek sarkalatos pontja a Szőzanya (a „Filermói Boldogasszony”) és Ke-
resztelı Szent János tisztelete volt (utóbbinak életnagyságú szobra minden gá-
lyán ott állt). A bennszülött lakosságnak is megvolt persze a saját patrónusa: 
szinte kultikus tisztelet övezte Szent Pál alakját, akinek hajótörését, az apostol 

                                                      
44  BRADFORD, 1964. 21. 
45 1565 után a település a törökök feletti gyızelem emlékére a Vittoriosa nevet kapja. A leg-

újabb kortól a városka ismét Birgu néven szerepel a térképeken. 
46  SEWARD, 1995. 270. 
47  A Málta északi partvonala és Gozo között elterülı apró, szinte egyetlen hatalmas sziklá-

ból álló Comino szigetét ebben az összefüggésben nem vizsgáljuk. 
48  BRADFORD, 1964. 22. 
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karjára kúszott vipera tőzre vetését és a helyi fıtisztviselı, Publius apjának 
meggyógyítását az Apostolok Cselekedetei is tartalmazza.49 

Mindazonáltal valószínő, hogy nem az eltérı vallási hagyományokban gyö-
kerezett a legfıbb probléma a szigetlakók és lovagrend viszonyában. Máltai 
szemmel nézve Károly a laza alkirályi függés helyére ugyanis az emberek min-
dennapjaiban megnyilvánuló, „idegen” uralmat állított. Az ısi, belsı terüle-
ten lévı város, Mdina50 és közvetlen környezetének jellegzetességei a fentebb 
már idézet jelentés interpretációjában a következık: 

„A fıváros, amelyet Nemes Városnak51 neveznek, egy kiemelkedésen áll, a sziget köze-
pén. A házak nagyobb része lakhatatlan… a sziget nyugati partjánál nincsenek  kikötık 
vagy öblök, s a homok is igen köves. A keleti partszakaszon ugyanakkor számos hegyfok 
és kisebb öböl található, s két különösen szép és tágas kikötı, mindkettı elégséges bármely 
típusú flotta befogadására.” 52 

Akár a szerzett információk, akár a tapasztalatok döntöttek, a lovagok vé-
gül a mai Birgu városát választották székhelyül. A Máltai Lovagrend centruma 
még a Nagy Ostrom után is a sziget e keleti, délkeleti partvonala volt, itt hozták 
létre összefüggı erıdhálózatukat is (utóbb Valletta központtal, az 1565-ös os-
trom hıs nagymesterérıl, Jean-Parisot de la Vallette-rıl elnevezve). 

Az ıslakosok között ugyanakkor nagy múltra visszatekintı, az aragón koro-
nához kötıdı arisztokrata családok voltak (Inguanez, Manduca, Sciberra).53 Az 
ı szemükben V. Károly esküszegıvé vált, hiszen Málta egy 1428-as szerzıdésé-
ben megállapított részleges autonómiáját politikai érdekbıl feláldozta.  

A máltai arisztokrácia és a rend ellentétét tovább fokozta, hogy az ispotályos 
hierarchia még a 16. század elején is rendkívül zárt volt, a belsı fegyelemre a 
megváltozott körülmények miatt különösen nagy szigorral figyeltek. A lova-
gok és a káplánok (elkülönülve a szolgálattevıktıl) továbbra is a nyolc langue 
(„nyelv”): Auvergne, Provence, France, Aragónia, Kasztília, Anglia, Germánia 
és Itália kötelékébe tartoztak, melyek élén a baillivus54 („tiszttartó”) állt. A nyolc 
nyelv vezetıje a nagymesterrel (és az adománylevél értelmében immár a püs-
pökkel kiegészülve) alkotta a rendi tanácsot (consilium ordinarium), két-két 
                                                      
49  ApCsel 28, 1–10. – A. Ganado szellemes megjegyzése szerint a régi írók ezt tartották a 

sziget egész történetében a legjelentısebb eseménynek. Idézi CIARLO’, 1999. V. 
50  A település spanyol neve (Citta’ Notabile) ekkor még elterjedtebb volt. 
51  Lásd az elızı jegyzetet. 
52  Idézi BRADFORD, 2006. 119. 
53  BRADFORD, 1964. 23. – A sziget legnagyobb hegysége, amely a két nagy öblöt választja el 

egymástól keleten, ma is a Sciberra nevet viseli. 
54  Célszerőnek látjuk az eredeti, az oklevélben is szereplı terminus használatát az angol 

szakirodalomban elterjedttel (bailif), illetve a hazai munkák egy részében elterjedt baillo, 
illetve bailli ellenében. 
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idısebb lovag részvételével pedig a nagytanácsot (consilium completum).55 Az 
elıremenetel a négyszeri, egyenként hat hónapig tartó hajószolgálat (az ún. 
„karaván”), továbbá rátermettség és szerencse kérdése volt.56 A helyi elıkelık-
nek már a lovagrendbe való bejutását is megnehezítette, hogy a lovagi testület 
a jelöltektıl mindkét szülıi ágon legalább négy nemesi ıst követelt meg.57 A 
tiszttartók közötti feladatmegosztás ebben a korban már olyan precízen mő-
ködött, hogy lefedte az élet szinte minden területét: a francia baillivus az ispo-
tályokért, az auvergne-i a kormányzatért, az angol a partvonal védelméért, a 
német az erıdök karbantartásáért, a kasztíliai-portugál58 pedig a kancelláriáért 
felelt. Összességében a rend felépítése és államigazgatása mit sem változott az 
új székhelyen: továbbra is egy arisztokratikus köztársaság jegyeit hordozta ma-
gán,59 ahol a flottaparancsnoktól a fıorvosig mindenkit a nagymester nevez ki 
helyére. Ez alapján feltételezzük, még ha egy máltai nemesifjú be is jutott a lo-
vagrendbe, számottevı feladat, s így kiugrási lehetıség bizonyosan nem várta. 
Semmiképpen sem beszélhetünk tehát arról, hogy a lakosság bármely társa-
dalmi rétegével könnyő lett volna az együttmőködés; a kölcsönös idegenke-
désbıl lassan, s fıleg kényszerbıl lesz csak egyfajta „szimbiózis”, a 16. században 
kétségtelenül kissé anakronisztikus lovag-vazallus kapcsolat.60 

A lovagrendi sajátosságok új mőködési keretei 

A megváltozott viszonyok, szőkös anyagi körülmények, s a sziget miliıjétıl való 
társadalmi elszigeteltség sajátosan rányomta bélyegét az ispotályosok két alap-
vetı tevékenységére, a gyógyításra és a hadviselésre is. Ezeket tekintjük át az 
alábbiakban. 

A rendi ispotály, amely nem szenvedhette a több évig tartó tengeri-szárazföldi 
vándorutat, Szicília szigetérıl költözött át Birgu városába. Az új épület 1533-ra 

                                                      
55  TÖRÖK, 1997. 28. 
56  A karavánszolgálat értékes forrásai Girolamo di Colloredo lovag feljegyzései 1637-bıl. 

Részletek olvashatók belıle (olasz nyelven): BRADFORD, 2006. 231–239.  
57  FODOR, 2001. 28. 
58  Az 1310-ben alakult portugál és az 1319-ben létrejött kasztíliai nagyperjelség együttesen 

alkotta a nyolcadik nyelvet. Baillivusának címe (feladatkörébıl adódóan) nagykancellár 
(magnus cancellarius) volt, vö. ZOMBORI, 1988. 65. és TÖRÖK, 1997. 28. 

59  FODOR, 1999. 375. 
60  Ez a törékeny egyensúly tört darabokra a napóleoni háborúkat követıen, amikor a gyıztes 

angolok a máltaiak kifejezett kérésére nem adták vissza a szigetet a rendnek.  
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készült el, de 1538-ban már bıvítésre volt szükség.61 Szerkezetében a Rhódo-
szon jól bevált, kétemeletes, körfolyosós-udvaros kórháztípust követte.62 Az 
1520-as évek nagy járványai szintén arra ösztönözhették a lovagokat, hogy a 
betegápolást mielıbb újraindítsák, mégpedig a régi feltételekkel, a hagyomá-
nyos, keleti szaktudásra építı orvoslással. Továbbra is szisztematikusan elkülö-
nítették a betegeket, s egy ágyba csak egy páciens került. A francia baillivus 
(az ispotály vezetésével megbízott tiszttartó) közvetlen munkatársai a két orvos, 
a két sebész és a kórház káplánja voltak.63 Utóbb a két nagyobb sziget (Málta 
és Gozo) egészségügyi ellátása differenciálódott, de még 1538-ból is van ada-
tunk rá, hogy Alonso Predal protomedicus mint „fıorvos” felel a betegápolás 
szakmai részéért.64 Mindezek ellenére Birgu ispotálya érdekes módon nem 
foglalkozott a helyiek gyógyításával és a zarándokok fogadásával,65 ezért A. 
Gabriel xenodochium terminusát erre az intézményre nem fogadjuk el.66 Mivel 
Rabatban mőködött már egy helyi kórház, az ispotályosok nyilván nem érezték 
szükségét egy új közkórház létesítésének, már csak anyagi szempontból sem.67 
Kétségtelen ugyanakkor, hogy az ispotályos betegápolási rendszer a kor egész-
ségügyi ellátásának élvonalába tartozott századokon keresztül,68 a kórház he-
lyétıl függetlenül. Erre enged következtetni az angol Henry Teonge, aki 1674-
ben a szigetre látogatva a már Vallettán székelı infermeria levegıs, függönyök-
kel, ágynemővel jól ellátott termeirıl tesz feljegyzéseket.69 

A Nagy Ostrom elıtti további építkezések elsısorban – értelemszerően – a 
védelmi rendszer és a flotta megteremtésére irányultak. Az erıdhálózat kiépí-
tése – mivel a keleti part adta földrajzi lehetıségeket a rend gondosan kihasz-
nálta – ütemesen haladt elıre, noha a kisebb településeken gyakran több ház, 

                                                      
61  LUTTRELL, 1994. 80. 
62  KARASSAVA-TSINGILIRI, 1994. 92. 
63  KARASSAVA-TSINGILIRI, 1994. 92. 
64  JARDIN − GUYARD, 2004. 83. 
65 A nagymester azonban – valószínőleg az ispotályos szentföldi hagyomány továbbéléseként – 

továbbra is fedezte tizenkét helyi szegény egy napi élelmezésének költségeit. Lásd WILLIAMS, 
1994. 98. 

66  Vö. KARASSAVA-TSINGILIRI, 1994. 92. és LUTTRELL, 1994. 81. 
67  1565 után, részben az ostrom körülményeit figyelembe véve hozzák létre a máltai lova-

gok a vallettai nagykórházat (infermeria), amely már valóban nyitva állt a helyiek és az 
idegenek elıtt is. 

68  Egyetlen sokatmondó adat a máltai orvoslás sikertörténetébıl: az 1533 nyarán porral és 
piszokkal sokak szemét megbetegítı erıs széljárás után alig egy évszázaddal már van tu-
domásunk arról, hogy egyes lovagok védıszemüveget viseltek! JARDIN − GUYARD, 2004. 
109. 

69  BRADFORD, 2006. 195. 
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illetve városrész bontás áldozata lett.70 A „költségkímélı” megoldás mellett 
szólt a Mediterráneum déli-délnyugati medencéjének egyre fokozódó török fe-
nyegetettsége, s az ispotályosok anyagi körülményei, hiszen gyakorlatilag ugyan-
abból a hadikasszából meg kellett oldani Afrika szemközti partvidékének és 
Tripolinak a védelmét is, az oklevél határozatának megfelelıen. 

A flottaépítés a letelepedést követıen azonnal kezdetét vette: még 1530-
ban elkészült a Santa Anna, melynek fedélzetén ötszáz ember tartózkodhatott 
egyszerre, akár hat hónapi élelemmel.71 Maguk a gályák nagy fejlıdésbeli vál-
tozást nem mutattak: hosszuk 125-180 láb volt továbbra is, legnagyobb sebes-
ségük 4,5 csomó. A kétszer 26 evezı mellett 280 rabszolga foglalt helyet. A 
tőzerıt általában egy 48 fontos golyókat kirepítı ágyú és négy kartács képvi-
selte. A hajók kapitánya, továbbá a tengernagy és annak helyettese is csak 
lovag lehetett.72 

Nicolas Marie Ozanne73 hajóépítı mérnök és rézmetszı leírásai sok mindent 
elárulnak az egyes hajótípusokról, még akkor is, ha megfigyeléseit majdnem két 
évszázaddal a mediterrán vízi hadviselés hanyatlása után vetette papírra. A gá-
lyákról így ír: 

„Bevetik ıket a fregattok és más kisebb hadijármővek ellen is, amelyek a hazai ki-
kötıt megtámadni vagy kikémlelni akarják. Ezenkívül vannak más feladatok is, ame-
lyekre a gályák igen alkalmasak.” 74 

A manıverezésre viszont ez a hajótípus nem alkalmas. Ozanne ezért a kor-
ban legtipikusabb földközi-tengeri, shebeck névre hallgató típust ajánlja például 
kalóztámadások kivitelezéséhez: 

„Rendkívül nagy mérető latin vitorlája mérsékelt széljárásban nagyon elınyös: erıs 
szélben a nyílt tengeren kisebb latin vagy keresztvitorlát vonnak fel, ami könnyebben ke-
zelhetı és kevésbé veszélyes. […] A hajó alakja, legyen az kisebb vagy nagyobb, mindig 
egyforma.” 75 

Hiába azonban a sokféle típus és lehetıség, a máltai lovagok flottája lassan 
bıvült, a keresztény kalózkodás pedig még a 17. században is negatív mérleg-
gel jellemezhetı.76 Ritka volt az olyan eset, amikor a belépı rendtag anyagi 
                                                      
70  HOUSLEY, 1992. 231. – Mdina, az ısi központ még 1530-ban új városfalat kap, a század 

közepére kiépül a Mount Sciberras lábánál Málta mind a mai napig leglátványosabb 
erıdítménye, a St–Elmo. 

71  SEWARD, 1995. 271. 
72  BRADFORD, 1964. 32. 
73  A francia származású hadi szakember 1728-ban született, s 1811-ben hunyt el. 
74  A részletet idézi MARJAI, 1990. 51. 
75  A részletet idézi MARJAI, 1990. 55. 
76  Michel Fontenay (az 1630. évre vonatkozó) adatai szerint a ráfordított költség (150 000–

200 000 piaszter) 4,5–6%-a (kb. 9000 piaszter) térült meg. Idézi FODOR, 1999. 377. 
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helyzete lehetıvé tette akár csak egy kisebb gálya felszerelését is. Adomány-
ként sem túl sőrőn került jó állapotú hajó az ispotályosok tulajdonába, ezért a 
drága vízi jármővek nagyobb részét – a jól bevált módon – corso („portya”) al-
kalmával szerezte. Egyetlen nagyobb, már-már európai szintő adományozásról 
van tudomásunk: amikor 1549. szeptember 23-án, az ıszi napéjegyenlıség 
idején a vihar által felkorbácsolt tenger a máltai kikötı valamennyi hajóját 
megrongálja vagy elpusztítja, csak maga II. Fülöp két teljesen felszerelt gályát 
bocsát a lovagrend rendelkezésére.77 

A Máltai Lovagrend tehát a török invázió elıestéjén is éppen hogy teljesí-
teni tudja vállalásait, s az alapvetı tevékenységei ráruházta kötelességeit. Úgy 
véljük, ez a megállapítás egy majdani, a sziget ostromának elıtörténetét vizs-
gáló, monografikus igényő munkában nagy jelentıségő lehet. 

Az elsı évtizedek kihívásai  

Az ispotályosok berendezkedése új otthonukban tehát korántsem volt aka-
dálymentes. A nehézségek a sziget körülményeibıl, az európai nagypolitika 
(és valláspolitika) fejlıdésébıl, illetve a rend belsı struktúrájából egyszerre 
következtek. 

A tény, hogy Málta 1530–1565 közötti történetét egyszerre jellemzik fé-
nyes haditettek és véres vereségek, bátor katonák és pénzéhes kalandorok, 
összefügg azzal, hogy az új államalakulatnak nagyon rövid idı alatt kellett lát-
ványos eredményeket felmutatnia, s így nem mindig válogathatott az eszkö-
zökben. Nem kis katonai erıfeszítést igényelt, hogy miközben a szigeten az 
alapvetı gazdasági és infrastrukturális feltételeket kellett megteremteni, a csá-
szár megkövetelte a katonai részvételt az észak-afrikai törökellenes hadmoz-
dulatokban.78  

V. Károly nagyszabású hadmővelet-sorozata során az ispotályosokkal akarta 
felszámoltatni az Algéria területén menedékre lelı muszlim kalózok uralmát, 
akik az európai kereskedelmet éppen úgy ellehetetlenítették, mint annak ide-
jén az ispotályosok a Mameluk Egyiptomét Rhódoszról.79 1534-tıl erıteljes 
spanyol fegyverkezés kezdıdött, amelynek anyagi forrását a gyarmatokról be-
folyó hatalmas összegek biztosították sokáig. Károly megbízottjai 1530. január 

                                                      
77  MARJAI, 1990. 68. 
78  A hadmőveletek részletes ismertetésére a teljes dolgozat sem tett kísérletet, ezért ilyen 

kis terjedelemben még a tények vázlatos ismertetésére sem vállalkozhattunk.  
79  BARBER, 1970. 259. 
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21-én Bolognában további 1 200000 dukátot vettek át a francia küldöttségtıl.80 
Ezekben az években került sor a német mintára kiképzett spanyol gyalogság, 
az infanterie felállítására, s ekkor nevezték ki a késıbbi „Gyızhetetlen Armada” 
magját alkotó flotta élére a 16. század derekának legzseniálisabb hadvezérét, 
az I. Ferenctıl V. Károlyhoz pártolt81 Andrea Doria genovai admirálist.82 Az 
uralkodó parancsára érkezett Máltára Adeodato Ferramolino itáliai hadmér-
nök is, aki elkezdte a szükséges erıdítési munkálatokat a szigeten, nem utol-
sósorban a Szent Elmo-fok erıddé alakításával.83 A korszak rendkívül színes 
hadtörténetébıl csak egyetlen eseményt emelünk ki: Tunisz ostromát. Doria 
a császár parancsára 1535-ben vette ostrom alá az erıdöt.84 Az adománylevél-
ben is kifejezésre juttatott hőbéreskü értelmében a Máltai Lovagrend is kivette 
részét a harcokból: Fra’ Ottavio Bottigella pisai prior Doria helyetteseként 
négy máltai gályát, tizennyolc kétárbocos vitorlás kalózhajót és a rend nagygá-
lyáját irányította Tunisz alá. A hatalmas gyızelmet követıen, melynek utolsó 
mozzanataként Paolo Simeoni és néhány rab rendtársa lefegyverezte az ırséget, 
s beengedte a császári csapatokat, a fáma szerint V. Károly részt vett a nagygá-
lyán rendezett fogadáson, Bottigella meghívásának eleget téve. Az étellel-itallal 
roskadásig pakolt asztalok mellett lakmározó káplánok látványa bizonyára 
nem volt szokványos a császár számára, mert e szavakkal fordult az admirális 
helyettese felé: „És ezek mit tesznek Isten dicsıségéért?” 

„Ezek – válaszolt hasonlóan metszı stílusban Bottigella – fegyverek és egyenruha 
nélkül, szandálban, durva öltözetben, lenyírt hajjal állnak Isten színe elé, s szemüket is 
lesütik szégyenükben. Ha Felséged csatlakozni óhajt, kaphat egy helyet a stallumon, s 
hozzá fekete kámzsát szentolvasóval.” 85 

Ha a fentebbi történet hitele megkérdıjelezhetı is, jól rávilágít, hogy a 
névleg keresztes hadjáratban, gyakorlatilag V. Károly világbirodalmi expanziós 
hadmőveleteiben való részvétel egyre terhesebbé vált a rend számára. 1544-

                                                      
80  ZOMBORI, 2003. 67. 
81  1528 augusztusában történt, vö. RADY, 1994. 41. 
82  A de la Valette nagymesterrel is jó barátságban lévı Doria 1468-ban született, s 1560-ban 

hunyt el, vö. GUNST, 1976. 177–178.  
83  Ferramolino javasolta elıször – immár Juan de Omédes nagymesternek – egy teljesen új 

erıdváros kiépítését a szigeten. Elképzelése süket fülekre talált egészén az 1565-ös ostrom 
utáni újjáépítésig. BRADFORD, 2006. 123. 

84  A hadmővelet elızménye Barbarossa, a szultáni szolgálatban álló muszlim kalózvezér 
portyája volt Itália partjainál. Tuniszt 1534-ben a spanyolokkal szövetséges helyi ural-
kodótól szintén ı foglalta el, miután V. Károly csapatai elızıleg jelentıs károkat okoz-
tak a Peloponnészoszon a töröknek, vö. MALTBY, 2002. 46. 

85  Idézi SEWARD, 1995. 271. – Élete végén V. Károly mégis felölti a fekete kámzsát és a 
szentolvasót, de egészen más körülmények hatására… 
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ben, amikor az uralkodó Algír ellen vonult, a négyszáz máltai lovag közel egy-
negyede még a kihajózást követıen életét vesztette.86 A spanyol udvar hódító 
háborúja – részint az anyagi fedezet fokozatos kimerülése folytán – a század 
közepére megtorpant, s védekezésbe ment át. Ennek a lovagrend részérıl 
egyenes következménye volt Tripoli 1551-es elvesztése. Közvetlenül a „Nagy 
Ostrom” elıtt a hírhedt oszmán kalózvezér, Dragut („az ördögfattyú”) már a 
Gabesi-öböl egyik szigetén, Jerbán üti fel fészkét.87 

A lovagok számát azonban nemcsak a háborúk tizedelték meg, hanem két 
európai szinten is jelentıs esemény. Az egyik, hogy II. Joachim brandenburgi 
ırgróf 1539-ben a hitújítók oldalára állva önhatalmúlag megszervezte a rend 
protestáns ágát (vezetıjének neve: Herrenmeister), amely hivatalossá válása 
után (1648, vesztfáliai béke) idıvel átörökíti magára a „johannita” elnevezést.88 
A másik nagy megrázkódtatást jelentı esemény VIII. Henrik egyházreformja 
volt. Az anglikán egyházat létrehozó uralkodót minden kétséget kizáróan a 
visszavágás is vezérelte a sikertelen egyeztetést követıen (ebben L’Isle-Adam 
sem akadályozhatta meg, mert a nagymester még 1534 folyamán meghalt). Az 
angol nyelv birtokainak szekularizálása után kezdetét vette a hazatérı rendta-
gok meghurcolása, majd kivégzése.89 A nyelvet végül hivatalosan 1540 májusá-
ban oszlatták fel, baillivusuk széke üresen maradt a nagytanácsban.90 

Vázlatos interpretációnk végén, a vizsgált tényezık tükrében talán már él-
hetünk a gyanúperrel, hogy komoly politikai stratégia húzódik meg az ado-
mányozás ténye mögött, s csak másodsorban keresztény császári gesztus. 

                                                      
86  LUTTRELL, 1997.  
87  Dragut a sors különös fintoraként éppen annak a Jean Parisot de la Valette-nek közben-

járására szabadult ki Andrea Doria fogságából, akinek az ispotályosai által védett Málta 
falai elıtt esik majd el 1565-ben, vö. MARJAI, 1990. 71. 

88  Nézetünk szerint éppen emiatt a „johannita” terminus használata a rend egészére vo-
natkozóan csak a keresztes háborúk idıszakában indokolt, ezért a dolgozat is következe-
tesen az „ispotályos” elnevezést használja az átmeneti idıszakot illetıen.  

89  Az angol nyelv fıbb vezetıi közül Thomas Dingley, illetve az 1970-ben boldoggá avatott 
Adrian Fortescue 1539-ben, David Gunston 1541-ben került vérpadra, vö. SEWARD, 1995. 
272. – A rendelkezésre álló adatok szerint mindössze tíz angol lovag maradt a szigeten. Az 
utolsó közülük az a Sir Oliver Starkey, aki a Nagy Ostrom alatti nagymester, Jean Parisot 
de la Valette személyi titkára és legfıbb bizalmasa volt egyben, vö. BRADFORD, 1964. 35. 
Fortescue „viaticuma”, utolsó leírt gondolatai nemcsak ıszinte, szívhez szóló gondolatok, 
hanem egy újkori teokratikus állam íratlan társadalmi normáinak foglalatai is: „Szeresd Is-
tent mindenekfelett teljes szíveddel. Vágyakozz kegyelmére saját lelki egészségednél is jobban. […] Ne tartsd 
magad többre senkinél. […] Légy csendes, de ha beszélned kell, ne hallgass. […] Légy könyörületes a 
szegények iránt, s akkor Isten nagy kedvét leli majd benned. […] Féld az Istent, s mindenkor tartsd 
szem elıtt akaratát […], de ha mégis vétkezel, hát ne ess kétségbe.” – idézi SEWARD, 1995. 272–273.  

90  Vö. BRADFORD, 1964. 35. 
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Melléklet 

V. Károly oklevelének magyar fordítása91 

Mi, V. Károly,92 Isten kegyelmébıl és irgalmából mindenkor fenséges római 
császár, Kasztília, Aragónia, továbbá mindkét Szicília,93 Jeruzsálem, Magyaror-
szág, Dalmácia, Horvátország, León, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Ga-
lícia, Mallorca, Hispánia, Szardínia, Córdoba, Korzika, Murcia, Jaén, Algarben, 
Algeciras, Gibraltár, a Kanári-szigetek, az óceáni tengerben fekvı ország kirá-
lya, Ausztria fıhercege, Burgundia és Brabant hercege, Barcelona, Flandria 
és Tirol grófja, Vizcaya és Molina ura, Athén és Neopatria hercege, Roussillon 
és Cerdana grófja, Oristan és Gociano márkija,94 s anyánk, Johanna,95 adomá-
nyozzuk a jeruzsálemi Szent János Rend, vagyis az általunk különösen nagyra-
becsült, tiszteletreméltó és istenfélı, számunkra igen kedves nagymester, per-
jelek, tiszttartók, káplánok és lovagok konventjének, rendjének és vallásának 
azért, hogy sok bolyongás után székhelyet nyerjenek, miután a törökök hosszas 
és aljas támadása folytán Rhódosz sziget elveszett. Hitük legyen olyan férfihoz 
illı fegyver, mellyel a bőnös lelkeket megmentik fogadalmuk szerint. Hasonló 
megfontolásból, mellyel a Szent Hithez kötıdünk, úgy döntöttünk, hogy fen-
tebb nevezett nagymesternek és rendnek önként békés székhelyet adunk (hogy 
többé ne bolyongjanak a világban), azonfelül mi és örököseink a birodalom-
ban, megengedjük jelen, minden idıkre érvényes adománylevelünkkel, meg-
ingathatatlan szándékunkkal és királyi hatalmunkkal, tulajdon elgondolásunk 
szerint különösen elrendeljük a tiszteletreméltó nagymester, a jeruzsálemi 

                                                      
91  Deed donation of the Maltese Islands to the Order of St. John of Jerusalem by Emperor 

Charles V in 1530. Latin, English, French, Italian text. Valletta, Archive and Library of 
Valletta, é. n. 

92  (Habsburg) V. Károly. Szép Fülöp és İrült Johanna legidısebb fia 1500-ban Gentben 
született. 1517-tıl spanyol király, 1519. szeptember 1-jétıl német-római király, 1530-tól 
császár. 1556. október 25-én ünnepélyesen bejelentette lemondását, s Yuste kolostora 
melletti kúriájába vonult vissza, itt is halt meg 1558 folyamán. 

93  Utriusque Siciliae. Az elnevezés nem pusztán a sziget, hanem teljes Dél-Itália területét is 
magában foglalja. Az oklevél szövegében a Regni praedicti Siciliae, illetve a Regni praefati 
Siciliae terminusok is elıfordulnak. 

94  V. Károly hivatalos titulatúrájához magyar nyelven lásd POHL − VOCELKA, 1995. 145. 
95  „İrült” Johanna anyakirályné, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella egyetlen, fel-

nıttkort megért gyermeke, (Habsburg) Szép Fülöp hitvese. Elmebetegsége miatt férje 
halála után egy kolostorban volt kénytelen napjait tengetni, de oklevelünk kiadása után 
még negyedszázadot élt (1555-ben hunyt el).  



 
149 

Szent János Rend nemes és kötöttség nélküli földbe: városainkba, várainkba, 
vidékeinkbe és falvainkba történı beiktatását; 

Tripoli,96 Málta97 és Gozo98 területét minden városukkal, váraikkal, egész 
térségükkel, falvaikkal és vidékeikkel, védelmükkel és kormányzásukkal hamisí-
tatlanul egyesítve, továbbá ítélkezési és pallosjoggal a férfiak és asszonyok fölött 
a lakott rész határáig, s a lakosokat jelen törvényükkel, státusukkal, körülmé-
nyeikkel, egyéb jogaikkal, földekkel, mentességekkel, kiváltságokkal, termé-
nyekkel és egyéb engedményekkel mint joghatóságuk alá tartozókat elismerjük, 
és azokat kötöttség nélkül biztosítjuk. 

Következésképpen a földért, amelyet általunk és ugyanezen helyeken az idı 
folyamán uralkodó örököseinktıl birtokba vesznek, minden évben kötelesek 
akár személyesen, akár megbízott küldöttek útján egy ölyvöt vagy sólymot99 il-
lın átadni akár az alkirály, akár a helytartó közvetítésével, aki éppen akkor a 
kormányzatot hőbéri szolgálat jegyében ellenırzi, s akinek hatalma semleges 
és mentes az adófizetéstıl és egyéb katonai szolgálat alól, amely vazallusoknál 
szokásos. Mindazonáltal a földbirtokba való beiktatást minden esetben meg-
újítják majd örököseink; helyreállítják a jogfolytonosságot, s megerısítik a nagy-
mestert és fent nevezett rendet pozíciójában, továbbá említett városokban, 
erıdökben, vidékekben és szigetekben. Esküt tesznek arra, hogy nem tőrik el 
sem megrövidítését, sem megtámadását országainknak, földjeinknek és birto-
kainknak, nem pártoskodnak ellenünk, fentebb említett javadalmuk örököse-
ink uralmát sem tengeren, sem szárazföldön nem veszélyezteti, s nem segítik az 

                                                      
96  Tripoli(sz) a mai Líbia nyugati határvidékén fekszik, a Gabesi-öböl keleti partjánál. Stra-

tégiai jelentıségét növelte kikötıje és a fellegvár, azonban védelmének ellátása – mely 
az oklevél kifejezett utasítása az ispotályosok részére – szinte kivitelezhetetlen volt 400 
km-es távolságból. A kulcsfontosságú erısség még V. Károly uralma idején végleg elve-
szett (1551). Az észak-afrikai védvonalra lásd továbbá KORPÁS, 1998. 53–74. 

97  Az oklevélben elıforduló alakok a Melibetum, -i, n. ragozott változatai. (Málta beszélı ne-
vet visel: a „mézszigetre” szinte valamennyi nyelvben visszavezethetı az országnév.) 

98  Gozo (az oklevélben Gaudisium, -ii, n.), illetve tıle délre a sziklás, kicsiny sziget: Comino 
a fıszigettıl északi irányban fekszenek. Gozo a jelenlegi kutatás számára elsısorban ısi 
prehistorikus kultúrája miatt érdekes, a középkorban és a kora újkorban viszont – nem 
kis részben elınytelenül nyitott, komolyabb védmő nélküli területének köszönhetıen – 
szinte vonzotta a tengeri kalózokat és a rabszolgakereskedıket. 1551-ben gyakorlatilag a 
teljes lakosságot elhurcolja a török, vö. CAMILLERI, 2003. 9. 

99  Sub censu dumtaxat unius accipitris, seu falconis quolibet anno in die festi omnium Sanctorum 
praestandi. A szigeten egyébként nem ıshonos vadászmadár jelképes adó, azt bizonyítja, 
hogy kötöttség nélküli hőbérbirtokként adományozza az uralkodó a rendnek a területet. 
(Ezúton köszönöm Sashalmi Endre opponensi véleményét az oklevél jogi terminusai-
nak fordítását illetıen.) 
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ellenünk törıket, hanem inkább fáradságot nem kímélve igyekeznek elháríta-
ni ıket. 

Ha  valakit fıbenjáró bőn elkövetésével vádolnak meg vagy hasonló eljárás 
folyik ellene, elmenekülhet a szicíliai királyságokból, s menedéket lelhet eze-
ken a szigeteken és birtokaikon, ha viszont az alkirály, a kormányzó vagy az 
éppen mőködı igazságszolgáltató szervek részérıl kívánatos, kötelesek kiőzni 
a menekültet vagy menekülteket a szigeteikrıl. Azokat ellenben, akiket hazaá-
rulással vádolnak, nem őzhetik el, hanem az alkirály vagy helyettese kérése 
alapján kötelesek vasra veretni, s fegyveres kísérettel az alkirály vagy a kor-
mányzó elé vitetni. 

Megmarad továbbá a máltai püspökségnek100 joghatósága rendelkezésünk 
szerint a Szicíliákként említett királyságokban mi és örököseink ajándékaként. 
Püspökünk, s szeretett tanácsosunk, Balthasar de Waltkirk birodalmi alkancel-
lár, az egyházkerület általunk kinevezett fejének halála után, s minden ezután 
bekövetkezı üresedés tekintetében a fentebb említett nagymester, s a rendnek 
nevezett konvent jogosult püspököt megnevezni a fentebbi Szicíliák alkirálya 
elıtt három rendtagból, amelybıl legalább egy lehet és legyen általunk, illetve 
említett királyságainkban örököseink által javasolt személy, aki alkalmas, meg-
felelı és méltó a fıpásztori állás betöltésére, amely egyházkerület, illetve emlí-
tett püspökség élére kinevezzük, amelyre méltónak találtuk vagy találták; neve-
zett nagymester pedig köteles nagykereszt adományozásával elismerni, s az összes 
perjelekkel és tiszttartókkal együtt a rendi tanácsba beengedni.101 

Mivel a rend admirálisa kötelezıen mindig az itáliai nyelvbıl kerül ki,102 ta-
nácsoljuk, hogy alkalmas embert találjanak erre a tisztségre megüresedés ese-
tén. Ésszerő, hogy nyelve legfelkészültebb férfiúját válasszák e hivatal élére, aki 
megbízásának képes úgy eleget tenni, hogy személyében senki sem kételkedik. 

Készüljenek továbbá törvények és határozatok a három elızı cikkelyhez a 
rend szokásai, hagyományai, valamint szentatyánk103 és az apostoli Szentszék 
jóváhagyása és fennhatósága alapján, s kötelezzék jelen és minden elkövetke-

                                                      
100  A máltai püspök (episcopus Melibetani) és az egyházi hierarchián voltaképpen kívülálló 

rend viszonya számos konfliktus forrásává válhatott volna, Károly ezért az okiratban 
mint „ajándékot” (praesentationi nostrae) átadja a püspökjelölés jogát a rendnek, némi 
megkötéssel.  

101  Sic ad dictum episcopatum promoto teneatur Magister praedictus Magnam Crucem concedere, eumque 
ad Consilium dicti Ordinis cum Prioribus, & Bajulivis admittere. A nagykereszt adományozá-
sával a mindenkori máltai püspök a consilium ordinarium, vagyis a Rendi Tanács tagja lesz. 

102  Az itáliai és a provence-i nyelv lovagjai mindig a flottán szolgáltak.  
103 VII. Kelemen (1523–1534), eredeti nevén Giulio de’ Medici, Capua perjeleként maga 

is a lovagrend tagja volt ifjúkorától fogva.    
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zendı nagymestert, hogy ünnepélyes esküt tegyen a hő szolgálatra és említett 
törvényekre, s arra, hogy sértetlenül megırzik azokat. 

Amennyiben sikerül a rendnek visszafoglalni Rhódosz szigetét, s ennek okán, 
de akár egyéb okból a rend fentebb említett szigeteit és velük járó földjeit el-
hagyja, s máshol száll meg, illetve alapít székhelyet, eme földbirtokait hőbérurá-
nak engedélye nélkül semmiféle személynek nem adhatja át vagy idegenítheti 
el. Amennyiben engedély nélkül merészelnek túladni rajta vagy elidegeníteni, 
visszaháramlik ránk és utódainkra minden kiváltságával egyetemben. Nem kü-
lönben azon hajítógépek és hadigépek, amelyek jelenleg Tripoli erıdjében és 
városában vannak a vonatkozó leltári jegyzékek szerint, megtartandók három-
éves idıtartamra a város és a fellegvár védelmére; e kötelezettség a három év 
letelte után feljogosít felújításukra, hacsak akaratunkkal nem látjuk jónak az 
idıtartam meghosszabbításának szükségességét a város és a fellegvár nagyobb 
védelmére.  

Továbbá meghatározott személyeknek jutalmakat és ajándékokat: egysze-
rieket vagy állandóakat kell kiutalni a még nem függésben lévı területeken, 
melyeket érdem vagy más egyéb szolgálat alapján kell kiosztani. Bármely terü-
leten is állomásozik az illetı, nem bocsátható el jutalom nélkül, de szolgálati 
helyén kell maradnia mindaddig, amíg a fentebb említett nagymester és a 
konvent jónak nem látja kitüntetni valahol máshol egy hasonló birtoktesttel. 
A jutalomosztás érdekében elkerülendı minden keletkezı nézeteltérés, bosz-
szúság és további költség az alábbi módon: amint a nagymester és a konvent 
jónak lát bárkit is megjutalmazni, két bírót kell kinevezni; az egyiket, nevünk-
ben, az éppen kormányzó alkirály, a másikat pedig a nagymester és a konvent 
köteles kijelölni. Ezek röviden és precízen tartoznak a jutalmat meghatározni, 
érvekkel alátámasztva mindkét részrıl, de bármely egyéb jogi eljárás nélkül; 
pénz osztása esetén pedig kiszámolják, hogy a jogszabályok mennyit biztosíta-
nak. Amennyiben lehetıségként felmerül a két bíró közt a különbözı és egy-
mással ellentétes véleményezés, mindkét oldal hozzájárulásával egy harmadikat 
kell kinevezni; amíg a kérdést eldöntik vagy megvizsgálják, s a jutalom mértékét 
megállapítják, a birtokosok élhetnek tulajdonjogaikkal az ideiglenes birtokon, s 
elfogadhatják a jogaik érvényesítésébıl származó javakat az ellenszolgáltatás 
kiutalásáig.104 

A fentebb megfogalmazott és leírt feltételek terhe alatt és attól semelyik 
ponton sem eltérve, a bevezetésben említett nagymestert és konventet kizáró-
lagosan iktatjuk be a kinyilvánított birtokba. Ahogy legjobb, legteljesebb és 

                                                      
104  Az oklevél ezen passzusa meglehetısen bonyolult eljárást ír elı. Oka egyrészt a kisszámú 

továbbosztható föld, másfelıl a lovagok állandó fegyverben tartása lehetett. 
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leghasznosabb módon kijelentjük alkalmasságukról és jótéteményeikrıl, áll-
hatatosságukról, jóságukról és eszességükrıl, s megnyerı értelmükrıl, ugyan-
arra a birtokra fentebb nevezett nagymestert, konventet és rendet beiktatjuk, 
s visszavonhatatlanul költöztetjük. Teljes joggal és birtoklással, hatalommal, s 
mindennemő joggyakorlással együtt örök idıkre és a békés állapotok fenntar-
tásával, s ebbıl fakadóan engedményekkel, amint a legjobb, legteljesebb és 
legtartósabb jogok szerint adhatók, adjuk, engedélyezzük és adományozzuk 
nevezett nagymesternek, konventnek és rendnek az összes jogot, hogy szabad 
eljárással dolgok és személyek ügyében, s más egyebekben is, amelyekben jelen-
leg eljárunk, dönthessenek. Minden olyan kiváltságot, amelyet a jog szabadon 
biztosít, azokkal együtt, amelyeket mi gyakorlunk, fentebb nevezett Nagymes-
ternek, Konventnek és Rendnek a kinyilvánítottakkal együtt az egyes helye-
ken valódi, hasznos urakká, befolyásos intézıkké és felügyelıkké tesszük. 
Nem adunk viszont felhatalmazást azon legfelsıbb ügyekben, amelyek hatás-
körét korábban lefoglaltuk, illetve mi magunk és udvarunk gyakoroljuk. 

A felügyelet ettıl az idıtıl kezdve fent nevezett nagymester, konvent és a 
jeruzsálemi Szent János Rend megbízatása, ugyanazzal a hatáskörrel, amellyel 
azelıtt mi gyakoroltuk, mindenen és mindenkin. Azon férfiak és asszonyok, 
akik az említett szigeteken, városokban, földeken, helyeken és várakban laknak, 
vagy a nagymester (az említett területek jogos tulajdonosa) által kiadott jogo-
sítványokkal és feltételekkel a jövıben lakni fognak, ıt szolgálni kötelesek, 
mint ahogy a jó és hőséges vazallusok mindig követik uruk akaratát. Felajánlják 
hőségüket és esküt tesznek nevezett Nagymesternek és Konventnek, ahogyan 
szokás; mi magunk szintén, amely pillanattól fogva letették az esküvést, s hő-
béri fogadalmat tettek, felmentjük ıket minden olyan eskü és szolgálat alól, 
amelyet számunkra és utódainknak vagy egyéb személynek nevünkben tettek. 

Mindazonáltal Nagyságos Fülöp, Asztúria, Granada stb. hercege, legkedve-
sebb utódunk és elsıszülöttünk,105 akit késıbb boldog és számos napot meg-
érı uralmunkat követıen a királyságokban és uradalmainkban Isten kegyel-
mébıl közvetlen leszármazottunknak és örökösünknek nyilvánítunk atyai ál-
dásunktól övezve; a leghatalmasabb és nagyságos, szeretett tanácsosok, továb-
bá hőséges alkirályunk és fıkapitányunk a Szicíliai Királyságokban, a hivata-
lában lévı fıbíróság, felséges királyi udvarunk bírái, tisztségviselıi, udvarmes-
terünk, titkos tanácsosunk, kincstárnokunk és híveink birodalmunkban, […] 
pártfogóink, erıdjeink kapitányai, várnagyai és ırei, kapusaink és kulcsár-
jaink, titkos megbízottjaink, s mindenki más egyéb a hivatalokból és a szicíliai 

                                                      
105  Illustrissimo propterea Philippo Principi Asturiarum et Gerundae &c. Filio primogenito […]: a 

késıbbi II. Fülöprıl (1556–1585) van szó. 
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királyságokból, fıleg a szigetekrıl, Tripoli városából és erıdjébıl jelentıl fogva 
a jövıre vonatkozóan különösen elrendeljük és meghagyjuk megbotrán-
kozásunk és haragunk, továbbá tízezer korona összegő, akár tulajdonukra ki-
rótt, akár kincstárunkba befizetendı büntetés terhe alatt, hogy megtartják, tá-
mogatják, teljesítik és sértetlenül betartatják és teljesíttetik másokkal jelen ha-
tározatainkat és engedményeinket, úgy külön, mint együttesen, ahogy feljebb 
említés történt róla. 

Alkirályunk továbbá maga, illetve az általa kiválasztott vagy megnevezett 
küldött útján átadja jelen üres és szabad birtokot, ahogy említettük, fentebb 
nevezett Nagymesternek és Konventnek vagy a helyére kinevezett kormányzó-
nak juttatunk. A küldött vagy küldöttek befejezik és megkötik a feltételeket és 
az egyezséget, s mi pedig rájuk ruházzuk a hatalmat, összes fennhatóságunkat, 
amelyekben kötelesek megerısíteni a nagymestert és a konventet. Állhatatosan 
megvédik ıket továbbá mindenki ellen, hogy ne kényszerüljenek kölcsönöket, 
vámokat vagy bármely adót és juttatást fizetni. 

Továbbá, hogy érvényt szerezzünk jelen okmánynak, amely esetben szüksé-
ges, minden hiányosságot, érvénytelenséget, hibát vagy mulasztást orvosolunk, 
még ha bármely kevés esély is van felbukkanásukra jelenleg; olyan szükségle-
tekben pedig, amelyekben királyi fennhatóságunk bıvelkedik, kárpótlást biz-
tosítunk.  

Ezen okból rendeltük el jelen oklevél kiállítását és hitelesítését Szicília 
rendes ügyeihez használatos pecsétünkkel. 
 
 
Kelt Castelfrancóban106 március hó 23. napján a 3. indictióban107 az Úr meg-
testesülésének 1530. évében és birodalmi császárságunk 10. évében,108 kasztíliai, 
leóni, granadai és egyéb királynıi uralmunk109 27., Navarra 16., Aragónia, to-
vábbá Szicília, Jeruzsálem és egyebek, továbbá királyságunk 15. évében. 

 
 

(V. Károly saját kező aláírása)110 
  

                                                      
106  Észak-itáliai kisváros Padovához és Trevisóhoz közel, a mai Veneto tartományban. 
107  Adókivetésre utal, hiszen a király ekkor még a spanyol trónon sem ül 15. éve. 
108  Az ünnepélyes bolognai császárkoronázásra pár hónappal jelen oklevél kiállítása elıtt 

került sor, tehát szimbolikusan értelmezendı az uralkodási dátum. 
109  Az anyakirálynéra utal értelemszerően, lásd 95. jegyzet. 
110  Az oklevél eredetijén a spanyol Yo El Rey („Én, a király”) kézjegy olvasható, alatta az 

adományozást és az iktatást megerısítı aláírások. 


