
Óföldeák erődített temploma

templomokat vesszük fi gyelembe, máris nyilvánvaló, hogy 
a „templomvárak” hazája nemcsak Erdély volt. Tisztázásra 
szoruló kérdés, hogy az  árokkal és/vagy fallal körbevett 
egyházi épületeket erődítettnek tarthatjuk-e, vagy csak 
azokat soroljuk ebbe a kategóriába, amelyek övező falán 
megjelennek a  várépítészetből ismert, épített hadászati 
elemek (lőrés, torony, gyilokjáró stb.).

Az általam feltárt erődített templom legjobb erdélyi 
párhuzama a homoródszentmártoni. Az óföldeáki erődí-
tett templom – a Délkelet-Alföldre feltételezhető társai-
val együtt – megépítése idején a teljesen soha be nem 
fejezett délvidéki végvárrendszer részét képezte. Vannak 
olyan adatok, melyek azt igazolják, hogy ezek a kicsiny 
erősségek többezres létszámú haderő támadásának is 
képesek voltak ellenállni, amennyiben a  védők kellően 
felkészülhettek (Szikszó, Nagykőrös). Ugyanakkor a helyi 

lakosság életének, vagyonának és a fi zetendő adójának 
védelmére, a portyázó martalócok, felbérelt zsoldoscsa-
patok támadásai visszaverésére bizonyosan valamennyi-
en alkalmasak voltak. Miként arra is – feltételezhető nagy 
számuk miatt –, hogy felvonuló sereg kisebb-nagyobb 
egységeit ideig-óráig lekössék, s ezzel mozgásukat las-
sítsák, lélegzetvételnyi haladékot nyújtva, élelmiszer- és 
emberutánpótlást biztosítva a  tágabb térség védelmére 
rendelt (vég)várak erejéhez. Temesvár (1552), Gyula (1566), 
Csanád (1573) eleste után Földeák végleg török megszál-
lás alá, de közigazgatási központjaitól távolabb került. Ez 
lehet a magyarázata annak, hogy a már korábban létre-
hozott erődöt a település lakói kijavítgathatták, és szinte 
változatlan formában őrizhették meg a hódoltság alatt.
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Fywldeak (Földeák) 
16. században, erődített 
templomának 
3D rekonstrukciója
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Kontextus

KRéTa szigetén nemcsak a híres ókori romok, gyönyörű tájak, változatos tengerpartok, ízletes 
ételek és italok rajongói találják meg örömüket, hanem a középkori várak szerelmesei is. 
A középkori krétai erődítmények egy része a keresztes háborúk időszakához kapcsolható. 

Az 1202-ben induló IV. keresztes hadjárat eredeti célja Kairó elfoglalása volt, ahová Velence hajóival 
jutottak volna el a keresztes hadak. Azonban a viteldíjat nem tudták kifi zetni, s ezt kihasználva 
az adriai köztársaság saját céljaihoz kezdte el használni őket. Először a magyar kézen lévő Zára alá 
vitték a sereget, melyet így 1202-ben sikerrel el is foglaltak. A zárai ostrom után a következő cél 
Konstantinápoly volt, amit a keresztesek 1204-ben vettek be. Ekkorra Kréta szigete is a keresztes 
sereg vezére, Montferrati Bonifác kezére került, aki azonban nemsokára eladta azt Velencének. 
A nagy rivális Genova elfoglalt ugyan néhány területet a szigeten, azonban a század közepére Kréta 
teljesen velencei uralom alá került. A birtokbavétel után nem sokkal elindultak az erődítési munkála-

tok is. Ekkoriban a sziget szinte teljes 
partvidékén megjelentek a velencei 
erősségek, ezek vagy a korábbi várak, 
erődítmények átépítései, vagy telje-
sen új várak voltak.

Velencei várak Krétán

Bácsmegi Gábor

Fortezza és a tenger, Rethimno

Konstantinápoly meghódítása
a IV. keresztes hadjáratban (1204)

Kréta szigete
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Velencei várak Krétán
A nagyobb krétai városokban általában a korábbi, 

bizánci időszakban épített falakat javították meg és bő-
vítették ki a velencei építőmesterek. Sajnos ezek közül 
sok a későbbi építkezések áldozatául esett, és mára már 
zömük nem látható. Hania (Kánea), Rethimno és Iráklió 
(Candia) korai velencei várai ilyenek, melyek alaprajzait 
a régészeti kutatások során rekonstruálták. A vá-
rak alapanyaga minden esetben a szigeten 
bőségesen rendelkezésre álló kő volt.

A 13. század elején készül-
hetett a Kréta déli partján fekvő 
Ierapetra négyszögletes vára, me-
lyet 1508-ban egy földrengés pusz-

A korábbi, békés bizánci uralommal ellentétben Velence 
olykor igen kemény kézzel bánt a helyi lakossággal, ami 
többször is felkelést szított a hódítókkal szemben. 1371-ben 
éppen a lázadók ellen kezdték a sziget déli részén fekvő 
tengerparti vár, Frangokastello építését, amit 1374-ben fe-

jeztek be. A vár alaprajza – hasonlóan Ierapetra várához 
– négyszögletes, azonban később a tűzfegyverek 

ellen ez már nem nyújtott védelmet.

I. Szulejmán parancsára a Krétához 
közeli Máltát 1565-ben megtámad-
ta egy hatalmas török sereg, mely 

néhány hónapos ostrom után azon-
ban kénytelen volt elvonulni. Ciprust 

Hajreddin Barbaros-
sa török kalóz, majd 

az  oszmán fl otta admi-
rálisa volt, részben neki kö-

szönhetően vált az  Oszmán 
Birodalom a  16. század folya-
mán a  Földközi-tenger urává, 

egészen az 1571-es le-
pantói csatá-

ig.

tított el. A rombolás olyan nagy volt, 
hogy teljesen nem is építették újjá, 
bár még 1626-ban is javítottak a fa-
lakon. A  tűzfegyverek megjelenésével 
azonban a vár falai már elavultnak számítottak.

Szintén a  13. században épült az  északi par-
ti Széteia vára is, melynek falait ugyancsak földrengés 
(1303-ban és 1508-ban is) pusztította, ráadásul 1538-ban 
Hajreddin Barbarossa hajtott végre sikeres rajtaütést itt.

A falakat nem tudták többé teljesen megjavítani, 
így a későbbi oszmán támadás során a velencei védők 
1651-ben védhetetlennek ítélték, és Candiába vonultak. 
Hajreddin Barbarossa Palaiokhóra mellett egy másik, 1279-
ben épített kis velencei erődöt is elpusztított 1538-ban, 
melyet soha többé nem építettek újjá.

1570-ben támadták meg az osz-
mánok, majd 1571-re sikeresen el 

is foglalták a szigetet. Ez a két táma-
dás nagy hatással volt a velenceiekre, 

akik jelentős erődítési munkálatokba fogtak 
Krétán. Mindenhol a korszakban modern nek szá-

mító fülesbástyákkal ellátott, vastag falakat emeltek. 
Először Haniában kezdtek nagyszabású építkezésekbe 
még 1536-ban, melyek 1568-ban be is fejeződtek. A ki-
kötő védelme érdekében 1620-ban egy kisebb erődöt, 
az úgynevezett Firkas-erődöt építették meg. Rethimno 
városfalának építését 1540-ben kezdték meg, és 1570 
körül készültek el vele. 1571-ben azonban török kaló-
zok fosztották ki a várost, mely újabb lökést adott egy 
komolyabb erősség építésének. 1573-ban a korábbi 

Ierapetra vára belülről

Frangokastello a tengerpart felől

A városfalak maradványai, HaniaVelencei világítótorony 
Haniában
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vár helyén kezdtek neki egy jelentősebb, 
fülesbástyákkal ellátott vár építésé-
nek, melyet 1580-ban fejeztek be: 
ez lett az úgynevezett Fortezza. 
Iráklióban 1462-ben kezdtek új fa-

Gramvousza várának építését is, mely 
1579-ben kezdődött és 1584-ben 
fejeződött be.

1645-ben egy hatalmas török 
fl otta hajózott ki Konstantinápoly 

kikötőjéből. A máltai lovagok 
és Velence is feszülten fi gyel-

te, merre tart az oszmán 
hajóhad. Velence húz-

ta a  rövidebbet: 
a  törökök Kréta 
nyugati partján 

szálltak partra, majd 
hozzákezdtek Kánea 

ostromához, melynek 
védői két hónapnyi hősies 

ellenállás után feladták a vá-
rat. Az ostromlókat vezető Juszuf pasa engedélyével a ke-
resztény katonák szabadon elhagyhatták a várat. (Később 
Juszuf az életével fi zetett azért, mert nem tudta elfoglalni 

lakat építeni, melyek befejezéséhez 
azonban több mint 100 év kellett. 
A kikötőt korábban egy bizánci 
torony védte, melyet a velenceiek 
leromboltak, és helyére egy kisebb 
erődöt emeltek 1523 és 1540 
között. A  munkálatok vé-
geztével – a Koules nevű 
kikötői erőd mellett 
– egy mintegy 3 
kilométer hosszú 
vastag fal és hét 
nagy méretű bástya 
védte a várost.

Nemc sak magán 
Krétán, hanem a stratégiai 
fontosságú kisebb szigeteken 
is elszánt erődítési munkálatokat folytattak a velenceiek. 1570 
és 1573 között Szouda szigetén a török kalózok és hajósok 
miatt egy nagyobb erődöt építettek, mely sokáig sikeresen 

védte az öblöt. Az Agiosz Nikolaosz közelé-
ben lévő Spinalongán 1579-ben kezdték 

az első falak építését, majd 1584-ben 
kibővítették a várat. Szintén ehhez 

az „erődítési lázhoz” kapcsolhatjuk 

A z 
i rák l iói 

erődítmény egyik 
bástyáján temették el Ni-

kosz Kazándzakiszt, a világhírű görög 
írót, aki többek között a Zorbász, a gö-

rög és a Krisztus utolsó megkísérté-
se című művek szerzője. Utóbbi 
kötete miatt az egyház nem 

engedélyezte, hogy felszen-
telt földben nyugodjon.

Fortezza, Rethimno

Az ideiglenes kikötő 
nyomai, Rethimno

A kikötőt védelmező erőd, 
a Koules, Iráklió

Sitia vára Kréta északi partján

Hajreddin Barbarossa

török kalóz
I. Szulejmán szultán
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így a későbbi oszmán támadás során a velencei védők 
1651-ben védhetetlennek ítélték, és Candiába vonultak. 
Hajreddin Barbarossa Palaiokhóra mellett egy másik, 1279-
ben épített kis velencei erődöt is elpusztított 1538-ban, 
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Krétát, illetve mert elengedte a védőket.) A velenceieknek 
egyébként kevés katonájuk volt Krétán, ezért inkább a török 
utánpótlást igyekeztek megakadályozni, miközben diplo-
matáik egy széles európai koalíció létrehozásán ügyködtek. 
A máltai hajókra egyébként a török elleni háború végéig 
számíthattak a velenceiek.

1646-ban egy új vezér került az oszmán hadak élére: 
Deli Hüszejn, aki egyenesen Budáról érkezett Krétára át-
venni a parancsnokságot. 1646 őszén a törökök megtá-
madták Rethimnót, és a várost egyetlen rohammal be is 
vették. Mivel a kikötő ennél a támadásnál elesett, ezért 
a védők a várfalak tövében vájták ki a tengerparti aljzatot 
és az alapkőzetet a hajóknak. Ezeket a „szükségkikötőket” 
csak néhány éve tárták fel a görög régészek. A Fortezza 
védői egy darabig ugyan sikeresen védekeztek, azonban 
hamarosan kifogytak az utánpótlásból, így kénytelenek 
voltak feladni a várat.

A következő évben Deli Hüszejn a vidéket hódoltatta, 
majd 1648-ban a legnagyobb „falat”, Candia ostromához 

A hosszú ostrom során ellőtt ágyúgolyók, Iráklió
kezdett, mellyel elindult a történelem egyik leghosszabb 
ostroma (1648–1669). A sikeres védekezés egyik kulcsa 
az volt, hogy az adriai köztársaság tengeri úton folyama-
tosan utánpótlást tudott nyújtani az ostromlott városnak. 
Biztosítani tudta számára mind az élelmiszert, mind a hadi-
anyagokat, mind pedig a katonákat. Ráadásul a kikötőben 
található arzenálokban tárolt hajóalkatrészekből aránylag 
gyorsan össze tudtak állítani egy-egy hadihajót, mely sike-
resen vette fel a harcot a török fl otta hajóival. (A nemrég 
átadott Koulesben meg lehet tekinteni a közelben feltárt 
elsüllyedt hajók rakományának egy részét is.)

A védők nemcsak a falakban bíztak, hanem komoly sánc-
rendszert is emeltek, mely sikeresen tartotta fel az ostrom-
lókat. A rohamok többsége a föld alatti aknákban történt, 
ahol nemritkán több száz ember harcolt egymással a felszín 
alatt. A hosszú ostromot nem úgy kell elképzelnünk, hogy 
21 évig folyamatosan rohamoztak a támadók, hanem olykor 

– akár évekre is – megelégedtek csupán az ostromzárral. 
Mindenesetre a védők kitartását jelzi, hogy 56 rohamot 
vertek vissza, 96 alkalommal törtek, ki és 45 nagyobb csata 
zajlott a föld alatt. A védők kb. 30.000 ágyúgolyót lőttek 
a városból, ezek zöme méretben eltért a török ágyúgolyótól, 
így az oszmánok inkább új ágyúkat öntöttek, amikkel vissza 
tudták lőni a velencei ágyúgolyókat.

Velencei várak Krétán
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1669-ben azonban kritikusra fordult a helyzet, így 
a megfogyatkozott védősereg végül feladta a várost. 
Az ostromot akkoriban vezető Köprülü Ahmed nagylelkűen 
elengedte a védőket és a lakosokat, akik a velencei hajókon 
hagyták el Krétát. Mindössze hat ember maradt a városban. 
Az off enzíva mérlege majdnem 31.000 velencei és 118.000 
török halott volt. Ezzel véget ért Kréta oszmán ostroma.

Illetve mégsem, hiszen három, a közeli szigeteken 
lévő vár továbbra is velencei kézen maradt: Gramvousza 
várát csak 1691-ben adta fel nápolyi kapitánya, azonban 
a  törökök hamarosan elhagyták azt. Később kalózok 
települtek Gramvouszára. Szouda várát 72 napi ostrom 
után foglalták el az  oszmán seregek 1715-ben, míg 
Spinalongát csak az 1715-ben kötött békeszerződés 
keretében adta át Velence.

Az elfoglalt várakba a törökök muszlim lakosokat tele-
pítettek, akiknek a zöme az oszmán uralom végéig maradt 
Krétán, sokuk csak az 1923-as lakosságcsere-egyezmény 
keretein belül hagyta el végleg a szigetet.
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