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Amikor a "máltaiakat" még rodoszi
lovagokként ismerték

Az utóbbi egy-két évben a Máltai Szeretetszolgálat magyarországi tevékenysé
gének köszönhetően már sokan tudnak nálunk erről a nagy múltú lovagrendről.

Munkálkodásuk súlypontja - mint alapításukkor - a szegények, elesettek is
tápolása. Közben majd fél évezreden keresztül - többek között a Rodoszon
töltött évszázadok alatt - ugyan főként katonai érdemeikről esett SZÓ, de ők

ezalatt sem függesztették fel a betegekkel és rászorultakkal való foglalkozást.
Mindennek kezdetei a keresztes hadjáratok korára nyúlnak vissza. Hirte

len sokszorosára nőtt a Jeruzsálembe érkező zarándokok száma, tehát azoké
is, akik útközben megbetegedtek, és nem voltak annyi pénz birtokában, hogy
ott gyógyittatni tudták volna magukat. Jó emberek ugyan mindenhol voltak,
s ezek a szerencsétlenek általában számíthattak is rájuk. De ahogy egyre nőtt

az igény, ennek a segítségnek egyre szervezettebbé kellett válnia; a beteg
zarándokokkal való foglalkozást magukra vállalók közül kiemelkedett egy
kis csoportregy Amalfiból származó kereskedő vezetésével, akit máig csak
"Gellért testvérr-ként ismerünk. Tevékenységük helye egy kórház volt, így a
jeruzsálemiak ispotályosoknak kezdték hívni őket. Mivel pedig a kórház egy
Keresztelő Szent Jánosnak szentelt templom közelében állott, később a "jo
hannita" megnevezés terjedt inkább el.
Ők a későbbiekben nem csupán kórházi ápolással vagy az arra rászoruló

zarándokok elszálIásolásával, élelmezésével és hasonlókkal foglalkoztak, ha
nem feladatuknak tekintették a már meggyógyult betegek elkísérését a ko
rántsem biztonságos utakon a tengerparti kíkötőkíg, és ha már ott voltak,
nyilván biztosították egy újabb csoport útját Jeruzsálemig. Ez a szolgálat
utóbb más szent helyek irányába is szokássá vált, végül többen voltak úton,
mint odahaza Jeruzsálemban. A zarándokok kísérését természetesen fegyve
resen kellett végezniük, és harci feladatok híján éppen unatkozó fiatal keresz
tes lovagok alkalmi vagy mind állandóbb segítségét is igénybe vették. Igy
vált egyre jelentősebbé a csoport katonai szárnya. Gellért testvér 1120 körül
bekövetkezett halálakor már határozott formát öltött a társulás későbbi for
mája, a lovagrend. Ekkortól immár egyértelmúen kettős feladatot vállaltak:
a betegek ápolását és az eleinte kizárólag az ő védelmükben, majd később a
kereszténység érdekében minden hitetlen ellen vívandó harcot.

A keresztes hadjáratok idején kialakuló lovagrendek a szerzetesség sajátos
formáinak tekinthetők: olyannak, amely az ideális lovagi eszménynek meg
felelő harci tevékenységet is csatolta a szegénység, tisztaság és engedelmes
ség fogadalmához. (Ehhez járult az ispotályosoknál a betegek gondozása.)
Három csoportból állottak: a lovagokból, a fegyvernökökből és a káplánok
ból. Az elsők a kor legfélelmesebb katonai erejének számító, tetőtől talpig
páncél által védett, tehát nem egykönnyen sebezhető lovas katonák voltak; a
fegyvemökök azok a segítők, akik mozgékonyabb lovasságként vagy gyalog
ságként küzdöttek. A káplánok a harcosok, illetőleg a kórházi betegek lelki
támaszául szolgáltak. A lovagok harci értéke olyan nagy volt, hogy hamaro-
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san kimaradtak a betegápolásból; a lovagok ugyanis, mivel többnyire a feu
dális világ felső szférájából toborzódtak - nyilván mindig is éreztek valami
viszolygást az ápoltak kiszolgálásával szemben.

Ez a rend tartotta fenn Jeruzsálem - és az egész akkori Europa -legna
gyobb és leggondosabban vezetett kórházát. Az ott ápolt 2000 beteg még
orvosra, tiszta ágyneműre,gyapjútakaróra és hetenként háromszor húsos ét
kezésre is számíthatott, pedig akkor a többi kórház csak minimális étel-por
ciókat osztott, és inkább a mai elfekvő szerepét töltötte be. Az állandó fenye
getettségben élő keresztény Jeruzsálemi Királyság azonban ennél többre be
csülte azt a katonai erőt, amit a lovagok jelentettek (a valamivel hamarabb
megalapított másik renddel, a templomosokkal együtt). Ók ugyanis a kor
normális fegyveres erőivel, a feudális urakkal ellentétben család nélkül éltek,
akár kaszárnyának is nevezhető rendházakban, tehát hirtelen hadra foghatók
voltak, és mivel állandóan ezt a mesterséget gyakorolták, jobban is értettek
hozzá, mint a birtokáról alkalmanként összehívott nemesség.

Az arabok túlerejének azonban végül is nem tudtak ellenállni az egymás
között állandóan civakodó keresztesek, ki kellett üríteniük a területet. A
Szent János lovagok Ciprusra tették át székhelyüket, ami azonban nem bizo
nyult tartós megoldásnak. A sziget uralkodójával állandóan súrlódások vol
tak, és pár évtized után világossá vált, hogy irreálisak a Szentföldre való
visszatérésről,a hitetlenek elleni harc ottani folytatásáról szövögetett álmok.

Igy települtek át Rodoszra. Ez a sziget méreteinél fogva megfelelt a kicsiny,
de szuverén állam alapítására vágyók igényének, éselég közel feküdt az akkor
már többnyire török kézen lévő Kisázsia partjaihoz, hogya lovagok legfonto
sabb feladatuknak, a hitetlenek elleni harcnak eleget tudjanak tenni. A sziget
ugyan forma szerint a bizánci birodalom része volt, de a hanyatló birodalom
képtelen volt ellenőrizni a távolabbi vidékeket. Jellemző volt a rendezetlenségre,
hogy egy Vignolo de'Vignoli new genovai volt hűbéri jogon a sziget tulaj
donosa, de nem sikerült érvényesíteni akaratát Rodosz városának éskikötójének
görög kapitányával szemben. A görög viszont busás mellékjövedelemre tett
szert azáltal, hogy török kalózhajókat fogadott be, amelyek a kikötőben bármi
kor tárnaszpontra számíthattak a keresztény szigetek közötti forgalom megdézs
máIására irányuló vállalkozásaikkor. De'Vignoli kétes értékű hűbéri jogait eladta
a johannitáknak, akiknek persze fegyverrel kellett elfoglalniuk Rodoszt, ám
utóbb erre hivatkozva nem ismerték el a bizánci császár főségét, és formális
jogalapként utólag egy pápai adománylevelet szereztek hódításukhoz. (Volt a
lovagokban annyi előrelátás, hogy ne pusztító ostrommal, hanem türelmes ki
várással jussanak a becses város birtokába.)

Bár új országuk megszerzési módja jogilag valóban támadható volt, ám az
ekkortól kezdve rodoszinak mondott lovagrend ottani tevékenysége minden
elismerésünket megérdemli. Hősies harcot folytattak az előrenyomuló török
ellen, és nem elégedtek meg azzal, hogy az egyenlőtlen erőviszonyok között
csak saját kis államukat védjék, hanem elfoglalták és majdnem száz éven
keresztül kezükben tartották Szmirna városát, a mai Izmirt, ami kitűnő hídfő
lett volna egy az övéknél nagyobb erővel végrehajtott, az egykori keresztes
hadjáratokhoz hasonló - sajnos soha meg nem valósuló - törökellenes
össz-európai vállalkozás számára. Es természetesen részt vettek abban a
Zsigmond király által szervezett és személyesen vezetett törökellenes hadjá
ratban, amelynek az 1396-os nikápolyi vereség lett a vége. Maga Zsigmond
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a lovagok nagymesterével, Philibert de Naillac-kal együtt menekült a vesztes
csata színhelyéről, mégpedig ide Rodoszra, hogy aztán Itélíán keresztül tér
jen haza. Az ilyen nagyakciókon kívül is minden módon nyugtalanították a
törököket, elsősorban flottájukkal zavarva tengeri útvonalaikat, másodsorban
- vagy talán még inkább - puszta jelenlétükkel téve bizonytalanná a terület
birtoklását. Mert bár Bizánc 1453-ban elsesett, sót a görög szigetvilág egy-két
ritka kivételtől eltekintve már előzőleg is a kezükbe került, ennek a kis szi
getnek a templomaiban - amely csupán kétharmada a legkisebb magyar
megyének, Komáromnak, és amely húsz kilométerre sincs a török partoktól
- egészen 1522-ig a keresztények Istenéhez imádkoztak.

A "keresztények" Istenéhez, mert itt a veszély és a szükség jobb viszonyt
alakított ki a nyugati és a keleti egyház hívei között, mint abban a korban
általában szokás volt. Rodosz urai, a lovagok és néhány velük idetelepedett
hajós vagy iparos a nyugati, a sziget görög őslakóí a keleti egyház hívei
voltak, de villongásról, viszálykodásról nem tudunk közöttük. Az 1437-39-es
ferrara-firenzei zsinat, ahol rövid időre és inkább csak a látszat szerint hely
reállott Róma és Konstantinápoly hitbeli egysége, megbízható jogi kereteket
szolgáltatott ehhez az együttműködéshez; a két hierarchia nagyjából párhu
zamosan működött,a kinevezés mindkét esetben a johannita rend nagymes
terének a kezében volt. Mindez azonban inkább a városokra volt érvényes,
a vidéki, elmaradottabb területen - ahogy a bizánci birodalom legnagyobb
részén - nem vettek tudomást az unióról, azt néhány áruló főpap hitellenes
machinációjának tekintették. Az esetleges viszálykodások inkább a "latin"
papsággal együttműködnihajlandó lelkipásztorok és az ezt felháborodottan
elutasító ortodox közösségak között voltak.

A nagymester teljhatalmát jól mutatja, hogy még az érsekek kinevezésének
jogát is meg tudta szerezni. A lovagok ostromlott erődítménynektekintették
kicsiny birodalmukat, ahol a parancsnok egy személyben döntött minden
elképzelhetőkérdésben.

Jellemző, hogy még a várost is úgyalakították, hogy a lovagok egy elkü
lönített, a többinél jobban védhető részben kaptak otthont. Ez a kikötő és a
nagymesterek egy kis dombra épített palotája között volt, és "Várlt-ként em
legették, szemben a számos nyelven beszélő, etnikailag ugyancsak vegyes
köznép által lakott "Város"-sal. A Várban voltak a fontos épületek, így a
kórház, a székesegyház (a bizánci időkben az ortodox, utóbb a latin rítusú
érsek temploma) és a nagymesterek már említett palotája, amely önálló vé
delmi rendszerrel rendelkezett.

A lovagok pompás kis palotácskákban laktak, amelyeket szerényen fogadó
nak hívtak; a fogadó szö legfeljebb annyiban helytálló, hogya lakók legény
emberként nem vezettek önálló háztartást, mindössze egy-egy szoba állt rendel
kezésükre, pontosabban lakosztály, mert a fegyvereket, ruhákat és más hasznos
apróságokat őrző kamrákon kívül a szolgák lakhelye is közvetlenül uruké mel
lett volt. Emellett voltak "közösségi helyiségek", mint az étkező, a fürdő stb. A
nemzetiségi tagolódás csíráit fedezhetjük fel abban, hogy külön fogadóban lak
tak a provence-iak, az auvergne-iek, a franciák (ez ezek után értelemszerűenaz
észak-franciákat jelenti), az olaszok, az angolok, a németek, a spanyolok, ezek
utóbb kettészakadtak az aragóniaiakra és a kasztíliaiakra. Az egyes csoportokat
egyébként logikusan "nyelv"-eknek nevezték, vezetőiket. akik a nagymester leg
főbb támaszai és a kulcsfontosságú tisztségek viselői voltak, "pillér"-eknek. A
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"nyelvlt~ önálló katonai alakulatoknak számítottak, így az erődítmény

egyes szakaszai fel voltak osztva közöttük; békében a karbantartás költségeit
kellett előteremteniük, háborúban pedig védelmezniük kellett a gondjaikra
bízott kapukat, bástyákat.

Ilyen várostromra több alkalommal is sor került; pontosabban fogalmazva
a törökök, illetőleg az egyiptomiak és a lovagrend közötti állandóan folyó
harc öt alkalommal öltött olyan formát, hogya muzulmánok szárazföldi és
tengeri erői ostromzár alá fogták a várost. Az első hármat, amelyeket inkább
kellőleg elő nem készített, főleg a meglepetésre számító lerohanásnak
nevezhetnénk, viszonylag könnyen sikerült elhárítani. Sokkal nagyobb ve
szélyt jelentett a török birodalom utolsó két hadi vállalkozása.

1480 májusában egy 170 hajóból álló flotta 100 OOO harcosnál is többet tett
partra, akik szoros gyűrűbe zárták Rodosz városát, míg a hadihajók a kikötő

elé kinyúló móló csúcsán újonnan épített erődöt, a Szent Miklós-tornyot PfÓ
bálták ágyúi k tüzével megsemmisíteni. Az erőd elfoglalása ugyanis jó pozí
dót biztosított volna számukra a város ágyúzására a tenger felől. Az erődí
tések jól megtervezett voltát dicséri, hogy egyetlen városkapu megtámadását
sem merték megkísérelni, mert az esetleg befelé nyomulót kisebb kanyarok
kal nagyon ötletesen úgy vezették, hogy tízméterenként új akadállyal találta
magát szembe, és minden akadály elfoglalását egy újabb lőrés nehezítette,
mögötte pedig nemcsak íjászok vagy puskások, de rendszerint ágyú is el
helyezkedett. A Miklós-torony pedig remekül védte magát; ütegeinek ellen
tüze eredményesen tartotta távol a flottát.

Gyenge pontja persze minden erődrendszernek van, és az ellenség ezt
rendszerint fel szokta fedezni. Rodosznál a délkeleti sarokba szorult zsidó
város volt ez, ahol a falat viszonylag kevéssé építették vastagra, ugyanakkor
a tenger közel lévén, a nagyobb űrméretú, pusztítóbb túzű hajóágyúkat is
igénybe lehetett venni. A tartós ágyúzás nyomán a fal beszakadt, az ostrom
lók be tudtak rontani a városba, és már kezükben érezték a győzelmet, ami
kor megfordult az események menete. A szűk utcákban ugyanis a páncélos
lovagok határozottan fölényben voltak a janicsárokkal szemben. Nyilván
nem maradt eredménytelen a nagymester, Pierre d' Aubusson megjelenése
sem, aki az egyéb, kevésbé támadott falakon fölöslegessé vált harcosokkal
együtt idesietett a szorongatott helyzetben lévők védelmére. A jó hadvezér
és kemény katona maga is kivette a részét a kézitusából, és a nap folyamán
összesen öt sebet szerzett. A szívós védelem végül is megtörte a törökök
lendületét, hátrálni kényszerültek, és kiszorultak a városból; majd három
vészterhes hónap után elérték a védők, hogy az ostromlók elvonuljanak.

Sajnos ezt a bravúrt már nem tudták megismételni 1522-ben. A közbenső

évtizedek folyamán az erődítményeket ismét jó állapotba hozták, de a hatal
ma teljében lévő török birodalom nyomásának végül nem bírtak ellenállni. A
végzetes év nyarán hatalmas török hadsereg szállt partra, pusztításuk elől a
sziget lakosainak egy része néhány johannita várba húzódott, a többségük
pedig a fővárosba menekült. Itt ugyancsak elkeIt a segítő kéz, mert a lovagok
jóval kevesebben voltak, mint az előző ostrom alkalmával; a francia király és
a német császár közötti viszály sokuk számára lehetetlenné tette, hogy Ro
doszra siessenek. Az ostromlók elszántságát még növelte, hogy egy hónap
múltán - jelentős további kontingensekkel- maga a szultán is megérkezett.
A küzdelem ez alkalommal szinte teljesen a szárazföld felől folyt, mégpedig
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a korszerűsödő ostromtechnika jóvoltából jelentős mértékben a föld alatt; a
törökök szakképzett bányászkatonákkal valóságos aknákat fúrtak a falak irá
nyába, hogy a bennük felhalmozott lőpor felrobbantásávalledöntsék azokat.
A védőknek ellenaknáikkal ugyan míndig sikerült beomlasztaniuk ezeket a
folyosókat, de az ezzel járó robbantások mégis ártottak a bástyáknak, ame
lyek természetesen ki voltak téve az ellenség pusztító ágyútüzének is.

Az ősz folyamán egyre gyakoribbá váltak a rohamok, amelyek során a
törököknek néhányszor a falon belülre is sikerült behatolniuk. Bár minden
alkalommal visszaverték az ostromot, a vérveszteség jóval nagyobb veszélyt
jelentett a védők, mint a támadók számára. A legnagyobb veszélyt a város
lakosságának hanyatló morálja jelentette. A zsúfoltságot ekkor már nélkülö
zés is súlyosbította, a tél beálltával nem tudtak fűteni, mert az erdők a törö
kök kezén voltak stb. A nagymester belátva azt, hogy hiába számít a nyugati
segítségre, végül is elfogadta a szultán szokatlanul nagylelkű feltételeit: a
lovagok teljes fegyverzetükkel elhajózhattak; a lakosság távozását szintén lehe
tóvé tették; az ottmaradók pedig három éven keresztül adókedvezményben ré
szesültek elpusztult gazdaságuk helyreállítására; a törökök a szigeten eltekintet
tek attól, hogy a fiúgyerekek javát elvigyék a janicsárok utánpótlására.

Rodoszon még ma is sok nyoma van a lovagok 213 éves, a Nyugat védel
me szempontjából hallatlanul fontos jelenlétének. A várost körítő falak, bás
tyák, kapuerődítményekmind állanak, még a mölö végére épített, annyi har
cot látott Szent Miklós-torony is. A legrangosabb látnivaló most is az elhe
lyezkedésével és méreteivel egyaránt kiemelkedő nagymesteri palota, ame
lyet egy múlt századi lőporrobbanásmiatt erősen restaurálni kellett, de ez
nem ártott kissé komor fenségének. Méltó funkciót nyert az egykor ispotályos
nevet viselő rendre jellemzóen, közvetlenül a kikötői kapu mellé épített, szintén
nagyméretű kórház is: ókori emlékeket elénk táró műzeum van benne. A szige
tet körillutazva pedig sokszor látunk part közeli meredek hegyen vagy csak
szirtfokon egy-egy lovagvárat. Ezek azonban a városi erődítményekkel ellentét
ben mára rommá lettek, bár hatásosan emelik a szép és változatos táj érdekes
ségét, és a régi dicsőség elmúltán való túnódésre ösztönzik a látogatót.

A rendnek egyébként nem kellett megelégednie ottani dicsőségével. Né
hány év hányattatás után Máltán telepedtek le (azóta viselik ennek a szíget
nek a nevét). Innen folytatták törökellenes tevékenységüket, amelynek csúcs
pontja az 1565-ös ostrom visszaverése volt. Ezzel, majd a rend csaknem teljes
flottájának részvételével kivívott 1571-es lepantói győzelemmelelhárult a ve
szély a Földközi-tenger nyugati medencéjétől.A török probléma a további
akban csak a Balkánra és az ahhoz közeli országokra korlátozódott (ilyen
módon sajnos, miránk is), Máltának ebbe már nem volt beleszólása.

A nagyhatalmak korszakának beköszöntével egyébként a lovagok katonai
jelentősége csökkent. Jellemző, hogya francia forradalom hajóraja 1798-ban
egyetlen ágyúlövés nélkül kerítette hatalmába a szigetet. De ha katonai tevé
kenységük véget is ért, szuverenitásuk inkább csak formalitás, karitatív fel
adatuk éppen elég maradt. Mi, huszadik századiak őszinte elismeréssel gon
dolkozhatunk azon, hogya világon milyen kevés szervezetnek adatott meg
az, ami őnekik: annyi történelmi váltás, létüket is fenyegető annyi veszede
lem ellenére fenn tudtak maradni, és most is azt a tevékenységet folytatják,
amit megalapításukkor elkezdtek.
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