
4. A VÁROSERŐDÍTÉS KEZDETEI (Kr.e. 5000 - Kr.e. 1000) 
DR WINKLER GUSZTÁV 

 
41. Az előzmények 
 
 Jelenlegi ismereteink szerint az ember a legelső időszakoktól kezdve használt fa-, csont- és 
kőeszközöket fegyverként. Hogy ezeket a fegyvereket mióta alkalmazta más emberek, 
csoportok ellen, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy az utolsó eljegesedés után (körülbelül Kr. 
e. 8000 körül) az első nagy népvándorlások időszakából találtak olyan tömegsírokat, amelyek 
fegyveres küzdelemre utalnak. A fegyverek használata bizonyított, de itt és most a nagy 
kérdés az számunkra, hogy a fegyveres tevékenység folyamán mikor kezdtek ehhez 
kapcsolódóan védelmi berendezéseket, erődítéseket építeni. Ugyanis ezekkel kapcsolatban a 
régészet és történettudomány nem foglal el egységes álláspontot. 
 A könyv fő idősávját megelőzően, illetve annak elején, Kr.e. 10000 után, az északi 
vadásznépek zónájától délre, Európa középső sávjában a korábbi paleolit népesség 
maradványcsoportjai éltek (aziliek, késő gravettiek stb.), Ibériában és Dél-Itáliában pedig 
korábbi alapokon megjelent egy szintén vadász, de mediterrán típusú népesség (tardenoisi 
művelődés). A Közel-Keleten megindul a földművelés, a szabad parasztság kialakulása. A 
kép tehát adott: halász-vadász, illetve kezdetleges földművelést folytató csoportok, 
közösségek. A Közel-Keleten a földművelés első időszakában párhuzamosan élt a vadász 
(korai pásztor) kultúra a mezőgazdasággal. 
 
 Ezt az "idilli", történet-szemléletünkbe illő képet azonban megbontja Palesztinában egy 
lelet, amire legalábbis nekünk oda kell figyelnünk. Jerikó területén, több települési réteg alatt, 
Kr. e. 9000-8500 körül keltezhető falut tártak fel. A szenzációt a települést körülvevő 
falmaradványok okozták. A mintegy 5 hektár kiterjedésű települést kőfal veszi körül, (az 
eredeti kőfalat több ízben is újjáépítették) a 2 méter vastag kőfalak kb. 4 méter magasságig 
állnak. Kívülről széles árok övezi (7 méter széles, 3 méter mély). Legfigyelemreméltóbb 
azonban egy, még ma is körülbelül 8 m-re magasodó belső lépcsős őrtorony. Ez az idáig 
megtalált legrégebbi kőtorony, egyedülálló, példátlan a régészeti leletek között. Technikailag 
magas színvonalon készült, belsejében a kőlépcső még mindig több tucat lépcsőfokból áll.  
 Ez esetben a torony megjelenése a minőségi ugrás, hiszen az árok és a fal lehet a 
természetes passzív védekezés eleme, de a torony mindenképpen a tervezett, aktív védekező 
harc eszköze, és így együtt már fejlett harcászati érzékre utal, nem beszélve arról a talán már 
mérnökinek nevezhető tudásról, ami egy ilyen lépcső megtervezéséhez és kivitelezéséhez 
kellett. Tulajdonképpen nem is lehet fejlődésről beszélni, hiszen a két védműtípus (fal és 
torony) egyszerre, egy időben jelentkezik. Minden esetre ezt az objektumot tekinthetjük 
jelenlegi tudásunk szerint az első tervszerűen védett településnek. Bár a "halász-vadász" 
környezettel ezt nem tudjuk magyarázni, de a lelet alapján az erődítések kialakulásának 
kezdeteit messze a jégkorszakba helyezhetjük. Ugyanis ilyen technikai tudást nem lehet egy 
csapásra "vadászat közben" csak úgy kitalálni. A későbbi változásokat figyelembe véve az 
erődítések építésének kezdetét legalább 2000-3000 évvel korábbra kell helyezni. Meg kell 
jegyeznünk, hogy általában a régi időkben az építmények mindig fejlettebb katonai képet 
mutatnak, mint az egyéb régészeti leletek. Ez további társadalmi, kulturális kérdéseket vethet 
fel, de ennek kutatása nem tartozik tárgykörünkbe. 
 
 
 Krisztus előtt 8000 után megszaporodnak a katonai tevékenységre utaló nyomok. Sajnos a 
magasabb fokú fegyverzetre utaló leletek hiányoznak, de a települések erődítései magukért 
beszélnek. Çayönü, Gandj Dareh és Wadi Fellah fallal körülvett települések. Valamivel 



később, Kr. e. 7000 táján Dzsarmo, Hacilar veszi át a szerepüket, valamint Çatal Hüyük. Az 
egyik legjobban feltárt település Csoga Mami. Az úgynevezett termékeny félhold körzetébe 
tartozik, tehát az erődített települések ezen a vidéken már nagy területen elterjedtek lehettek. 
A város bejáratát vályogtégla torony védte, a fokozatosan emelkedő bejárat egy kőlépcsőben 
végződik. Ez mindenképpen a kapuvédelem nagyfokú fejlődését tételezi fel. Nehézség adódik 
abból a tényből, hogy az akkori társadalmak felépítéséről, fegyveres tevékenységéről 
nincsenek információink, tehát elfogadható megítélést nem jelenthetünk ki ezekről az 
objektumokról.  Az azonban bizonyos, hogy ahol megjelenik a szervezett társadalom, ott 
megjelenik a politikai és szakrális központ is (város?), és ez magával hozza a védelmi 
létesítmények kialakítását is. 
 Ekkor a városok falai gyakran épülnek agyagtéglából, a korábban említett Jerikó falait is ez 
idő tájt az újabb települési periódusokban vályogtéglából emelték. Megjegyzendő, hogy míg a 
kőfalak datálása sok nehézségbe ütközik, és gyakran a mellette talált eszközök alapján 
feltételezik építési korukat, a vályogtéglák kormeghatározása sokkal könnyebb. Mivel 
azonban az első (biztosan meghatározott építmények) kőből készültek, felmerül a kérdés, a 
téglaépítkezés nem másodlagos, de kezdetlegesebb technikájú erődépítést jelent-e. Erre, igaz, 
hogy kisebb időintervallummal, később sok példa található. Mindenesetre 6000-re a katonai 
építészet már teljesen kifejlettnek tekinthető, a későbbi építkezések alapelemei megtalálhatók. 
Ezek a kő vagy (Mezopotámiában) tégla védőfalak, a belsőépítésű tornyok, és a védelemre 
nagyon alkalmas védőfolyosós, összetett rendszerű kapuművek. Ez nyilván feltételezi, hogy 
az esetleges támadó fél is rendelkezett az ostromhoz szükséges elméleti tudással és 
fegyverzettel. 
 
A neolitikus települések védelme Európában 
 
 Európában az első biztosan felderített, és meghatározott védelmi célokat szolgáló mű Kr.e. 
5500 után épül. Eisleben (Sachsen-Anhalt) mellett feltártak egy 3 méter széles, 2,5 méter 
mély árokkal körülvett telepet (170 méter hosszú sánc). Egy későbbi időpontban ez elé 6 
méter széles árkokat ásnak. Az időrendben második, a Köln mellett feltárt, Kr.e. 4900-ra 
datálható erődítés. Itt már megjelenik az árok mögötti sáncban valamiféle faszerkezet, 
mellvéd. Ennek ellenére a fa-föld erődítmények kialakulásának időszaka nem tisztázott. 
Ugyanis a feljebb említett időpont előtt is hasonló társadalmi-etnikai vonásokat mutató 
népesség élt ezeken a területeken, ami kontinuitást kell, hogy mutasson a védelmi 
elképzeléseknél is. Sőt, az alapnépesség Európa közepén szinte változatlanul él tovább a 
neolitikumon keresztül, és megéri a fémkorokat. Tehát feltételeznünk kell egy nagyon hosszú 
ideig tartó folyamatot, ami elvezet akár a hazai késő neolitikumig is. Az európai 
várépítkezésekről már itt megjegyzendő, hogy a nagy hagyományőrző körökből ez a térség 
jelenti a földművek (belső faszerkezettel együtt) kiterjedt használatának kultúráját. A 
faszerkezet egyébként általában elválaszthatatlan a földművektől, mivel a sáncok belső 
tartását, a sánc falának meredekségét és a sánc tetejére épített cölöpsor állékonyságát ez 
határozza meg. 
 
 
 
Tömören: 
 
- az erődépítés kezdete a jégkorba nyúlik vissza 
- rögtön magas fokú technikai tudás jelenik meg, újabb problémákat felvetve 
- a falak, árkok, (belső) tornyok párhuzamosan fejlődnek 
- Közel-Keleten kő- és agyagtégla építkezések a kezdetektől fogva 
- Európában a neolitikumban már fa-föld védőművek épülnek  



 
 
42. Az erődvárosok megjelenése 
 
A sumer területek és államok (Kr.e. 3500-2500) 
 
 Az öntözéses földművelés kialakulása az ún. "termékeny félholdtól" délre lehetővé 
tette a nagy lélekszámú, városias szerveződésű lakosság megtelepedését az addig gyéren 
lakott térségekben, pl. Mezopotámia középső és déli vidékein. Ez, a szíriai és kisázsiai 
területekkel együtt központja lett a nagy kiterjedésű erődített városok kialakulásának. A 
társadalmak gazdagodása magával hozta a fokozott védelem szükségességét, az erődítés és 
ezzel együtt az ostrommódszerek fejlődését (421. ábra). 

 
 
 A kor városerődítéseinek jó példái a sumer városok (Uruk, Ur, Kis, Lagas, stb.). Kr.e. 
4000 után már megfigyelhetők rajtuk az újabb katonai fejlesztések. Általánosságban 
megjegyezhető, hogy védelmi berendezéseiket általában téglából építik. Legfontosabb újítás a 
védelem rendszerében a városvédelmet alapvetően előrelendítő (kvázi) külsőtornyos 
védőövek létrejötte, ami a sumer és a rokon népek településein figyelhető meg először. Ennek 
alapvető feltétele részben társadalmi, részben műszaki. A sumér településeken már kialakul az 
a társadalmi tagozódás, népességi szám, ami feltétlenül szükséges a város védelmét ellátó, 
nagyszámú fegyveres réteg kialakulásához. Műszakilag pedig ki kellett dolgozni az oldalozás 
lehetőségének, a hadművészetnek és a fegyvertannak együttműködését. A külsőtornyos 
védművek jelentősége abban rejlik, hogy most már a falakat közvetlenül lehet oldalozni, így a 
támadóknak, bejutva a falak tövébe, a korábbi lőárnyékos területre, az már nem nyújthat 
fedezéket a további műveletekhez.  
 
 A sumer világ katonai építészetének következő lépcsőfoka, már párhuzamosan a 
nemzetközi fejlődéssel, illetve meghatározva ennek menetét, a tagolt védőövek létrehozása. 
Kr.e. 3500 után a gazdasági koncentráció lehetővé teszi a mélységében megosztott rendszerek 



elterjedését, általánossá válását. Gyakran a régi település-falak köré építenek új falakat, de 
néha teljesen új kettős falat húznak tornyokkal sűrűn erősítve. Kialakulnak a városok belső 
területén az igazgatási és vallási központok körül a külön védelmi berendezések, amelyek 
később a városi fellegvárakba alakulnak át. A többszörös falaknak (amelyek falszorost 
alkotnak) a jelentősége abban van, hogy a falgyűrűk között kialakult falszoros az első falon 
átjutott ellenséget lelassítja, illetve összezsúfolja, kitéve őket a védők fegyverei koncentrált 
hatásának. Ennek kidolgozása szintén magas fokú műszaki ismereteket tételez fel. Továbbá, a 
falszoros erősen elnyújtja az ostromot, hiszen egy sikeres roham alkalmával is csak az első 
védőövet tudják a támadók birtokba venni. Ezeknél a létesítményeknél általában a belső falat 
tagolják négyszögletű tornyokkal, de ismerünk több olyan rendszert, ahol a külső fal a fő 
védvonal. A több, mint 1000 éves sumer kultúra olyan erődítési eljárásokat hagyott az 
utókorra, amit a helyükön kialakult újabb társadalmak sokáig csak reprodukálni tudtak, 
meghaladni nem. 
 
URUK (Kr.e. 3500-3000) 
 
 Uruk városa (amely Éanna és Kulaba települések összeolvadásából alakul ki) szép 
példája a korai sumer városerődítésnek. A körülbelül 8 kilométer hosszú védvonal mintegy 
300 - 400 toronyszerű erődelemet tartalmaz. A rendszert egy kettős falöv alkotja, amely 
falszorost képez. A falak átlagos távolsága 10 - 12 méter, vastagságuk 2 - 3 méter között van, 
ami még sokkal később is a szükséges minimumot jelenti. Az aktív elemek távolsága 
egymástól  szintén 10 méter körüli. Ha egy használatos 10 - 12 méteres falmagasságot 
tekintünk (ahol is a tornyoknak jóval e fölé kellett nyúlniuk), akkor valószínűsíthetjük, hogy 
inkább sűrű osztású falkiszögelésekkel van dolgunk, melyekről inkább hajítódárdákkal 
harcoltak, illetve az íjaik teljesítményével nem vagyunk tisztában. A második falon vagy csak 
ritkán, vagy egyáltalán nem voltak tornyok. A városfalon több egyszerű átvezetésű kapu nyílt, 
amelyek inkább mélységükkel tűnnek ki. Minden esetre Uruk erődítése mind terjedelmével, 
mind fejlettségével az összetett városerődítések korát nagyon korai időszakra helyezi, és a 
tágabb térségben legalább másfélezer évig példa és tervezési alap (421. kép).   
 



 
421. kép: Uruk Kr.e. 3500-3200 körül  

 
 
HABUBA KABIRA (Kr.e. 3400-3000) 
 
 A mezopotámiai területeken kialakuló Dzsemet Naszr illetve Uruk (gyakorlatilag 
sumer) kultúrák már a korai időkben megkezdték a kereskedőtelepek létesítését a nagy folyók 
mellett. Ezek a telepek ellátták a kereskedők igényeit (raktárak), valószínűleg állami 
feladatokat is, és bizonyos számú fegyveres állomásoztatásának is eleget kellett tenniük. Az 
első olyan település, amit okkal nevezhetünk erődvárosnak is, a mezopotámiai, mai nevén 
Habuba Kabira (422. kép). A település magán viseli az erődvárosok minden ismérvét. 
Szabályos alaprajzú (egy részét a folyó elmosta), viszonylag nagy területű. Kettős falrendszer 
veszi körül, habár a külső vékonyabb fal lehet akár egy árok belső oldalfala is, amennyiben 
előtte földtöltés húzódott. Ez azért is valószínűbb, mert a védelem nélküli, egyenes-vonalú 
falvezetés inkább az ellenségnek nyújthatott volna fedezéket. A belső főfal sűrűn tagolt 
toronyszerű létesítményekkel. Ezek mérete (kb. 6 x 6 m) és egymástól való távolságuk (kb. 
10-12 m) határesetet jelent a sűrűn alkalmazott falkiszögelések és az igazi tornyok között. 



Valószínűleg a kor fő távolraható védelmi eszköze e szerint is inkább a hajítódárda, mint az íj 
volt. Mindenesetre jelenleg ez a település tekinthető az első erődvárosnak. 
 

 
422. kép: Habuba Kabira Kr.e. 3400-3000 körül  

 
 
Az egyiptomi ó- és középbirodalom (Kr.e. 3000-1900)  
 
 Az egyiptomi államok területén Kr.e. 3000 körül egységes birodalom alakul ki. 
Korábbi időszakokból szervezett erődítés-építéseknek nincs nyoma. Gyakorlatilag a fejlődés 
párhuzamos, és azonos színvonalú a mezopotámiaival, azzal a különbséggel, hogy lényegesen 
kevesebb a városerődítések feltárt maradványa. Viszont, az állam szerkezetének megfelelően, 
több a vidéket ellenőrző várszerű építmény. Kialakul az egységes, központi irányítással épített 
erődök rendszere. Ez a rendszer természetesen a Nílusra, mint központi kereskedelmi és hadi 
útvonalra támaszkodik.  Ez az útvonal végigkíséri az egész egyiptomi történelmet. A régészeti 
feltárások eredményeiből, a korabeli leírásokból gyakorlatilag részletes ismereteink vannak 
ennek a rendszernek a működéséről, amely az óbirodalmi időszaktól kezdve egészen az 
újbirodalom végéig folyamatosan épült és használatban volt.  

Itt mindjárt egy érdekes problémával állunk szemben. Az óbirodalom és a következő 
korszak katonai létesítményei olyan magas fokú építészeti ismeretekről és haditechnikáról 
tanúskodnak (mint később látjuk), amelynek előzményei itt helyben nincsenek, illetve ilyet 
nem találtak. Eltekintve a kissé más irányú dél-ibériai párhuzamoktól, a mélységi védelem 
több, a fejlődés legmagasabb fokát jelentő újítását produkálják. Jelenleg nem ismerjük a 
fokozatos fejlesztések lépéseit, illetve azt, hogy ez a nagy erőfeszítést kívánó tevékenység 
(koncentrált tervezés, monumentális megvalósítás) milyen okokra vezethető vissza. Vajon ki 
ellen építették e hatalmas erődrendszereket?    
 



ELEFANTINE (Kr.e. 2800-2600) 
 
 Elefantine szigetén a jó ellenőrzési körülmények miatt már a legkorábbi időkben 
építettek erődítményt. Az általunk megvizsgált erősség az óbirodalmi település és erőd 
együttese (423. kép). El lehet mondani, hogy ilyen sok idővel a tornyos védőövek kialakulása 
után már kiforrott védőrendszert ástak ki a régészek, amely szárított agyagtéglából épült.  A 
kb. 50 x 50 méter alapterületű erőd kialakításában egy fejlett tervezési módszert mutat. A 
sarkokon és a kapuk mellett tornyok helyezkednek el, egymástól való távolságuk már 
lehetővé teszi a magasabbról való védelmi harcot is. Némi gond van a félhenger alakú tornyok 
méretével. A kb. 4 méteres szélesség nem tesz lehetővé (vályogtéglák esetén) olyan belső 
helyiségeket, ahonnan kényelmesen, lőréseken lőhet ki a védő katonaság. Így talán a tornyok 
tetejéről folyt a küzdelem. Az erődhöz kapcsolódó várost is tornyos védőöv keríti, 
természetesen a folyó természetes védelmét felhasználva ritka toronykiosztással.  
 

 
423. kép: Elefantine Kr.e. 2800-2600 körül  

 
 
ABYDOS (Kr.e. 2600-2300)   
 
 Az úgymond számunkra is pontosan értelmezhető erődítéstípusok mellett az 
óbirodalomban megjelenik egy másik objektum is, amelynek pontos védelmi funkcióit nem 
egyszerű meghatározni, tekintve, hogy ezek szakrális helyek, gyakran a fáraók temetkezési 
helyei. Talán legjellemzőbbek ezekre az Abydos (jelenleg Kom el Ahmar) melletti erődök. A 
legnagyobbik körülkerített területe 125 x 68 méter. Ez viszonylag nagy üres térség, ezért 
feltételezhető minimum valamilyen őrállás léte is. A fő védelmi vonal 7-11 méter magas (kb. 
4 méter széles) falai téglalap alakban épültek. A fő védőfal előtt, mintegy 5 méter távolságban 
egy második védőfal húzódott, amelyik lényegesen alacsonyabb volt, mint a belső. Ez a 
mélységében is tagolt védmű később is megjelenik, általában, mint említettük vallási 
épületegyüttesek kísérőjeként. A tárgyalt objektumnál az egyik sarokban viszonylag magas 
torony található (valószínűleg főként megfigyelésre, mivel oldalozásra nem alkalmas). A 
többi saroknál nem találtak hasonló védműveket. Ezek az erődítések is szárított agyagtéglából 
épültek, hű párhuzamai a mezopotámiai építési stílusnak.  
 
BUHEN (Kr.e. 2100-1900) 



 
Az egyiptomi középbirodalom időszakának nevezett szakasz az erődítések szempontjából 

talán a legtermékenyebb. Vizsgáljuk meg Buhen erődváros védelmi rendszereit, mivel ez 
került elő legjobb állapotban, és teljes rekonstrukciója is ismert (424. kép). Itt a 
középbirodalom mesterei Kr.e. 2000 körül gyakorlatilag megvalósították mindazt, amely 
alapelveket Európában csak a középkor végén, az ágyúk megjelenésével kezdtek alkalmazni. 
Természetesen emiatt ez egyaránt jelenti az első ókori csúcstechnikát is. Nézzük részletesen a 
rendszer elemeit. A várrendszer első pillanatra legfeltűnőbb része a kvázi tornyokkal sűrűn 
védett védőfal végül is nem újdonság. Itt is megjegyzendő, hogy a körülbelül 3 méter széles 
toronyszerű védművek szélességüket tekintve nem lehetnek magas tornyok, inkább 
falkiszögelések. Ezt támasztja alá a sűrű toronykiosztás is, valamint az, hogy a sarkokon kb. 8 
x 7 méteres valódi tornyok találhatók. Talán az lehet helyből figyelemre méltó, hogy az 
erődítmény teljesen szabályos, mérnöki tervezést mutat.  

 

 
424. kép: Buhen Kr.e. 2100-1900 körül 

 
 A főfalsík előtt azonban egy újszerű, mélységében tagolt védőrendszert alakítottak ki, és 

ebben van a legfőbb újítás. A külső tornyokkal, falkiszögelésekkel sűrűn erősített főfal előtt 
közvetlenül egy ehhez idomuló, íjászállásokkal (két szinten lőrésekkel ellátott 
falkiszögelések) tűzdelt védőfal húzódik, a kettő között falszorossal. A falkiszögelések úgy 
vannak építve, hogy róluk teljes egészében oldalozható a második védőfal, ferdén lefelé pedig 
pásztázható a főárok. A falkiszögelések lőrései is figyelemre méltók. A hármas nyílású, 
mindhárom fő irányba kilövést biztosító lőréseket ugyanis ezután csak az európai 
későközépkorban "találják fel" újból. Legfontosabb újítás azonban a külső, harmadik védőmű, 
amely már tekintélyes távolságra van a főfaltól. Itt található először kívül-belül falazott 
szárazárok, majd ez előtt a csapatoknak az ellenség tevékenységétől fedett mozgatására 
alkalmas útrendszer mellvéddel (először jelenik meg a fedett út). Mindezek előtt kiépített 
vársík, a körülvevő terep pásztázására. Maga az egész rendszer úgy van kiépítve, hogy mind a 
főfal tornyaiból, mind a falkiszögelésekről, mind a fedett útról egy lősíkban pásztázható a 
vársík.  Mindezekről így együtt elmondható, hogy a tüzérség előtti várépítészet olyan első 
csúcspontját jelentik, amelyet elvileg új dolgokkal már nem bővítettek néhány ezer évig. Ezek 
a védőművek egy 170x130 méteres területet fognak közre, amelyben kaszárnya-, lakó- és 



gazdasági épületek, valamint templomok találhatók, utcahálózattal ellátva. Emiatt lehet 
mondani, hogy Buhen a csapatok ellátását és védelmét ellátó erődváros.  

Egy másik fontos katonai település, Mirgissza kiépítése kissé eltérő. Itt is hármas 
védőövet terveztek, de a belső viszonylag egyszerű, csak a sarkokon találhatók nagyméretű 
tornyok. A második védvonal már erősebben tagolt, a buheninél lényegesen nagyobb területű 
tornyokkal. Ez előtt a fal előtt azonban nem található az árok pásztázására alkalmas kis 
magasságú védvonal. Az árkot a tornyokról kell (nyilván kisebb hatásfokkal) belőni, valamint 
a fedett utat és a vársíkot pásztázni. Érdekes még az erődváros északi kapuja, amelyik több, 
mint 30 méterre ugrik ki a fő falsíkból, és az árkon keresztül vezetve szinte külön oldalozó 
erődítményt képez.  

A nagy erődvárosok mellett az egyiptomi középbirodalom kiépít a Nílus mellett egy 
összefüggő, hatalmas várrendszert, amelyik a fentihez hasonló kiépítettséggel bíró, kisebb-
nagyobb erődökből áll (Dél- és Észak-Szemna, Szerra, Selfak, Kubban, stb.). Ezek végig 
ellenőrzik a vízi útvonalat, és utánpótlási bázisokat biztosítottak az egyiptomi hadseregnek. 
Építésük hasonló a fentiekhez, csak egy eltérő védmű-típus építése figyelhető meg. Ez a falak 
elé erősen kiugró nagyméretű torony, ami részben több tíz méter hosszú, szabályos téglalap 
alaprajzú, de leggyakrabban olyan négyzetes építmény, amelyik egy keskenyebb nyaktaggal 
kapcsolódik a falhoz, mintegy "füles tornyot" képezve. Ennek az lehetett a célja, hogy így 
majdnem önálló kis erődítményeket kaptak, de esetleg a védő-fegyverzetet rejtettebben tudták 
oldalozásra felhasználni. Egyébként mindezeket az erődöket az egyiptomiak szárított 
agyagtéglából építették. 

 
Tömören: 
 
- az összetett városerődítések jelenlegi tudásunk szerint Sumérban alakultak ki  
- a külsőtornyos védelem minőségi ugrást jelent (kb. a VI. évezredtől) 
- falszorosok, mélységében tagolt védőövek megjelenése a III. évezredben 
- Egyiptomban az óbirodalomban már kialakul az ellátó-erődláncolat, az erődváros 
- az egyiptomi középbirodalom eléri a fejlődés egyik csúcspontját az erődépítészetben  
- megjelenik a fedett út fogalma, a vársík és a pásztázási sík 
- az erődvárosok főként utánpótlási célokat szolgálnak, de nem tudjuk, ki ellen  
 
 
A Dél-európai kultúrák városépítészete (Kr.e. 2500-2000) 
 
A sumer államokkal és az egyiptomi királyságokkal párhuzamosan és velük földrajzi, de 
minden bizonnyal kereskedelmi kapcsolatban is kialakult a Földközi-tenger medencéjében 
egy olyan városi kultúra, amely méltó párja ezeknek. A látványos fő különbség a felhasznált 
alapanyagokban van. Míg Egyiptom és Mezopotámia a téglaépítkezések hazája, addig ettől 
északra a Mediterráneumban egyre gyakoribb a kőépítkezés. 
 Kr.e. 2400 körül az Ibériai-félsziget déli részén kialakul Nyugat-Európa első városias 
társadalma. A települések nagy kiterjedésűek, fejlett kereskedelemmel. Pont emiatt gondolják 
a szakemberek, hogy a Mediterráneum keleti feléből származó telepesek alapították e 
városokat, erőteljes keleti kultúrával, majd később kultúrájuk kiterjedt az egész vidékre. 
Valószínüleg kisázsiai kapcsolatok alapján nagyon fejlett várépítészetet alakítanak ki, 
legalábbis ebben az időszakban építészetük párhuzamait a Kikládokon találjuk meg. A kultúra 
nevét legfontosabb várásáról, Los Millaresről kapta.  
 
LOS MILLARES (Kr.e. 2400-2000) 
 
 A város, amely bizonyítottan fejlett iparral és kereskedelemmel bírt, két szempontból 
is figyelemre méltó (425. kép). Az egyik maga a város körül emelt falrendszer. Dél-



Európában (jelen tudásunk szerint) előzmény nélkül megjelenik egy többszörös rendszer, 
összesen három védőövvel. A három öv egymás után alakult ki, de úgy tűnik, együtt is 
használták. A falakat sűrűn erősítik félkör alakú tornyok, illetve falkiszögelésként is 
értelmezhető objektumok. A toronykiosztás 60 méter körüli, a távolra ható fegyverek 
paramétereit tekintve teljesen normális. Van azonban néhány nagyon kiemelkedő jelentőségű 
dolog. Az egyik a kapuk megtervezése, ahol is több kapuudvart alakítanak ki, mindig 
előreugró kettős torony-védelemmel. A másik néhány helyen a falak elé erősen kiugró 
toronyszerkezet. Mindkét esetben úgy néz ki, hogy a tornyok "szárnykapcsolatairól" nagy 
erővel lehetett a falak oldalozását megoldani, ráadásul a tornyok védelmet is nyújthattak a 
szárnyakon tartózkodó védőknek. Ez a "füles torony" első megjelenése. Egyébként a tornyok 
mindig lekerekített alaprajzúak.  Ez mindenképpen a fejlődés komoly lépcsőjének tekinthető. 
 Van azonban egy olyan jelenség, ami nehezen magyarázható meg a korra 
meghatározott haditechnikával. Ez pedig a várost körülvevő erődrendszer. Az előművekként 
kialakított erődök (14 db) nagyon erős védelemmel rendelkeztek. A nagyobbaknál a kettős 
falöv első vonala sűrűn négyzetes tornyokkal van kiépítve, részben a toronysarkok 
lekerekítésével. Ezen belül egy másik védvonalat alkot egy négytornyú rendszer. Az erődök 
egymástól néhány száz méterre vannak, a város falai előtt szintén több száz méterre. 
Felmerülhet a kérdés, vajon milyen fegyverekkel védték az erődöket, ha pásztázni kívánták a 
köztük húzódó térséget is. 
 

 
425. kép: Los Millares Kr.e. 2400-2000 körül 

 
        Közel hasonló módszerrel épülnek ki ez idő tájt a helládikus és kikládikus területeken az 
erődített városok. Halandriani védőrendszere például nagyon hasonlít az előbb tárgyaltra. A 
szintén sűrű toronykiosztású falrendszer félkör alakú, a falsík elé erősen kiugró tornyokat 
tartalmaz. A bejáratok sokrétűek, a tornyokkal közrezárt kapu mellett megtalálható a toronyba 
nyíló, ott derékszögben elforduló szerkezet is. Lerna esetében tűnik ki legjobban az erre a 
területre jellemző erődépítészeti stílus. Ugyanis a fő védőfallal általában egybeépítik a 



település szélső épületeit. A város külső védművei a viszonylag sűrűn épített félkör alakú, 
vagy U-alakú tornyok. Lernánál és Kastrinál is megfigyelhető, hogy a kapukat tornyok 
oldalába építik be, úgy, hogy a bejárat tört vonalban csatlakozik a belső területekhez. Ez 
utóbbi városban megfigyeltek valamiféle második védvonalat, egy lényegesen vékonyabb, 
torony nélküli falat is, a sűrű (8-10 méter) toronykiosztással épített, 2-3 méter vastag főfal 
előtt.   
  
 
Tömören: 
 
- Európában először délen jelennek meg a kőépítésű városerődítések   
- a bronzkorban megkezdődik az elővédművek építése kiserődök formájában 
- a mediterrán térség gyakorlatilag  egységes képet mutat erődépítészeti szempontból  
 
 
43. A bronzkori városok és települések erődítéseinek fejlődése 
 
Városerődítések a Közel-Keleten a középső bronzkorban: 
 
TRÓJA (Kr.e. 2400-2000) 
 
 Röviden át kell tekintenünk a sumér területektől távol eső kultúrák erődépítészetét, 
mivel ezek általában nem mindig követik a mezopotámiai városerődítések építési módszereit, 
és sok helyi jellegzetességgel bírnak. Először a történelemben sokat szereplő Trója városát 
mutatjuk be, ahogy Heinrich Schliemann a múlt század végén feltárta. Itt található meg 
először a térségben nagyon sokáig használt építési módszer, a kő alapokra (sőt viszonylag 
magas falakra) épített vályogtégla fal illetve pártázat. Maga a vár és az alig feltárt város 
igazából nem szolgál sok újdonsággal. A viszonylag vastag körfalat csak egy toronyszerű 
kiugrás szakítja meg, amiről nem bizonyosodott be, hogy valódi torony lenne. Van azonban 
egy érdekes megoldás. A fal alapját és több méter magasságig a testét képező kő falazat ferde 
építésű síkját valamilyen módszerrel oldalozni kellett. Ezt úgy érték el (legalábbis a fal egy 
szakaszán), hogy a függőleges, ráépített téglafalazatban toronyszerű kiugrásokat készítettek, 
és ezek már alkalmasak voltak a feladat megoldására. Természetesen, a várban ebben az 
építési periódusban is épült a falak elé kiugró torony, vagy falkiszögelés, de az egész 
várvédelemben nincs meghatározó szerepe. A kapuk kiképzése is érdekes volt. A téglafalban 
elhelyezett, kettős belső udvarral épített kaputornyokhoz ferde rámpán lehetett feljutni. Trója 
városa eszerint inkább vastag falaival tűnt ki, mint technikai újításokkal.  
 
 Érdemes még megemlíteni a mezopotámiai térségtől keletre fekvő civilizációkat is, 
mivel, úgy tűnik, ezek népessége ebben a korban kapcsolódik az európai kultúrkörhöz. A 
térségben kialakult társadalmak az Indus-civilizáció nevét viselik. Nagy központjaik 
Mohendzso-Daro és Harappa. Kr.e. 2500 és 2000 között ezek a társadalmak is nagy városokat 
alakítottak ki, élénk iparral és kereskedelemmel, amit a nagy kiterjedésű raktárak 
bizonyítanak. Megfigyelhető (valószínűleg a társadalmi különbségek, fejlett munkamegosztás 
miatt) a városokon belül a fellegvárak kiépítése. Például a mohendzso-daroi fellegvár 4-5 
méter vastag falai úgy készültek, hogy az alkalmazott lépcsőzetes falkiugrások, kiszögelések 
segítségével pásztázni lehetett a falak menti területeket. Megjegyzendő, hogy ezen a vidéken 
(az egész Indus-völgyben) az egyiptomival ellentétben égetett agyagtéglákat használtak az 
erődítmények építésénél. Ebben valószínűleg nagy szerepe volt a nedvesebb időjárásnak is. 
 
 



HARAPPA (Kr.e. 2400-1900) 
 
 A harappai lelőhely (Indus-völgye) sok évtizedes ásatási munkái nyomán egyre jobban 
vizsgálhatóvá válnak a terület erődítései. Legjobban az úgynevezett III. periódus települése 
van feltárva. Jól elkülönül a város és a fellegvár, ez utóbbi szinte teljesen felszínre került. A 
település meglepően fejlett erődítési rendszert mutat. A város védművei között találunk 
körülbelül 20 x 20 méter méretű oldalozóművet (ekkora méretű torony ebben a korban nem 
valószínű), nagyméretű kaput előművekkel. A feltárt falak is sűrűn tagoltak 
falkiszögelésekkel. A harappai fellegvár talán a legmonumentálisabb. A 12 méter vastag 
falakat jó néhány helyen a falsíkból erősen kiugró általában 10-15 x 20 méteres toronyszerű 
elemek tagolják, a sarkokon a nagyméretű kiugrások minden bizonnyal oldalozóművek. Az 
oldalozás szempontjából kiemelkedően fontos az északnyugati és a délkeleti erődelem, mivel 
róluk a széles szárnyról kényelmesen pásztázható, ellenőrizhető volt majdnem az egész 
fellegvár. Az egyébként is zegzugos kiképzésű fal a külső elhelyezésű tornyokkal megfelel 
akár az évezredekkel későbbi erődítéseknek is, legalábbis a fő védelmi vonalat tekintve. 
Továbbá, a fellegvár méretei (400 méter hossz) is egy nagyon gazdag, komoly erődítési 
szinten álló társadalmat mutat. 
   
Az akháj és a környező világ városerődítései (Kr.e. 1500-1200) 
 
 A következő, II. évezred első felében a védelmi célú építészet fejlődése a 
Mediterráneumban "stagnál", valószínűleg az északról történő népmozgások miatti 
átrendeződésekből adódóan. Gyakorlatilag nagy térségekben szűnik meg, illetve megtörik a 
fejlődés. Ennek legfőbb oka a városépítés szempontjából nyilván az, hogy az újraalakuló 
társadalmaknak kellett egy hosszabb időszak, amíg ismét szükségük lett a társadalmi 
munkamegosztás miatt központi településekre. Annyi elmondható, hogy Kr.e. 1600 után az 
erődített városok szerepe megnő, és Európa déli részén, valamint Kis-Ázsiában a korábbi 
rombolások nyomán rengeteg új építkezés történik, újból megindul a gyors városiasodás. Az 
építkezések Görögországban a honfoglaló, és az új államalakulatokat megszervező 
akhájokhoz köthetők. Érdekesség, hogy az egyébként harcos mükénéi görögség első 
pillanatban úgy tűnik, hogy egyáltalán nem tart lépést a nemzetközi fejlődéssel, hiszen 
katonai szempontból váraik bizonyos visszalépésről tanúskodnak. Védműveik kialakításánál 
ugyanis általában nem alkalmazzák az ekkor már bevált külsőtornyos erődítést. Talán ennek 
olyan stratégiai oka is lehet, hogy ekkor indul a görögség első expanziója, az anyaterületek 
komolyabb védelmére nem kell gondolniuk, de inkább a társadalmi berendezkedésre kell 
gondolni. Az akháj vonzáskörzetben ugyanis erősen arisztokratikus társadalom alakul ki, 
amely a nemzetségi, illetve feudális elkülönülés alapján szervezi társadalmát, valamint ennek 
megfelelően kisebb várait, városait is, mint a középkori Európa nyugati felében. Mind a 
kontinentális (késő helládikus - Tirünsz, Mükéné), mind a késő kikládikus (Filakopi, Keos) 
várépítészetben főként a védőfalak kiszögeléseivel, lépcsőzetes kialakításával operálnak, 
érdekességként megjegyzendő, hogy ez a módszert sokáig, egészen a római korig 
alkalmazzák a térségben.  Néhol az egyiptomi várépítészetre jellemző erős (7-8 méteres) 
toronyszerű kiugrásokat alkalmaznak. Természetesen, azokon a pontokon, ahol másképp nem 
lehetséges, nagyobb méretű tornyokat építenek. Lassan megindul a falak vastagságának 
növekedése. Minden esetben a védőfalak alapja és teste néhány méter magasságig kő, ezen 
valószínűleg tégla-építménnyel.  
 Kr.e. 1300 után alapvetően megváltozik a helyzet. Görögországban, és az Égeikumban 
újból hatalmas várépítkezések kezdődnek. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a városok 
jelentős része egyáltalán nem volt erődítve. Pontosan nem tudni, de úgy tűnik, hogy az 
úgynevezett kükloptikus építkezés általánosan ekkor terjed el. Ez azt jelenti, hogy egymáshoz 



jól illeszkedő nagyméretű kövekből, általában kötőanyagot nem tartalmazó falazással készül a 
védőfal alsó néhány méteres szakasza. Erre épül rá azután a téglafalazat. A gond a 
kükloptikus falak építési idejével van, de a jelenlegi álláspont szerint a két különféle anyagból 
épített művek egyidejűek. Egyébként jellemző még rájuk az erősen túlméretezett falvastagság, 
a vastag védőfalak építése az egész térségre (Tirünsz 10-15 méter vastag falak) vonatkozik. 
 Egy kicsit eltérő helyzetet tapasztalunk Krétán. A városok körüli erődítések teljes hiánya, 
illetve a sziget bizonyos pontjaira való korlátozódása itt könnyen magyarázható a térség talán 
legerősebb flottájával, és a krétaiak kiterjedt szövetségi rendszereivel. A viszonylag kisszámú 
erődítmény azonban építési módját, funkcióját tekintve hasonló a kontinensen építettekre 
egészen az ezredfordulóig. 
 
MÜKÉNÉ (Kr.e. 1400-1100) 
 
 A mükénéi civilizáció települései, városai változatos formát mutatnak. A 
terepalakulatokat követő erődítés jó példája Mükéné. Az utolsó nagy építkezési periódus 
(XIII. század) eredményeként a város falai 8-10 méter vastagok lettek, és a 900 méter hosszan 
húzódó védmű-rendszer átlagos magassága a feltételezések szerint sem lehetett ennél sokkal 
több. Mivel statikailag az egész nem magyarázható, a kükloptikus falazat nem kíván meg 
ilyen magassági-szélességi viszonyt, fel kellene tennünk az építéstechnika bizonyos 
visszaesését (nem tudtak szilárd falat építeni), ami a kulturális állapotokat ismerve, nem 
valószínű. Vagy az ostromtechnika hirtelen fejlődését kell látnunk benne, új esetleg általunk 
nem ismert módszerek alkalmazását. Ez utóbbi esetben még szembetűnőbb azonban a falak 
védelmének hiánya, hiszen a főfalsíkból kiugró védőtornyot csak ritkán találni a kor akháj 
várain, városaiban. Mükénében is hasonló a helyzet. Nagyobb kiugrású, jó oldalozó-
képességű torony csak a főkapu (oroszlános kapu) mellett található, talán mindkét oldalon. 
Ezen kívül csak az ugyanezen az északi oldalon fekvő kisebb kapu mellett valószínűsíthető. 
Ugyanitt van még néhány olyan falbeugrás, ami védmű jelenlétét mutathatja. Az igaz, hogy a 
tornyok hiánya a déli, meredek oldalon természetes lehet, mivel innen támadás nem 
fenyegethette a fellegvárat. A várat északról, nyugatról körülvevő város védelmi 
berendezéseiről keveset tudunk. Annyi biztos, hogy néhány méter vastag fal vette körül, és 
kiástak toronyszerű maradványokat is.    
 
Tömören: 
 
- az akháj társadalommal megjelennek a nemesi vár- és városközpontok  
- a kükloptikus várépítészeti mód elterjedt az egész térségben 
- Krétán viszonylag kevés az erőd, városerődítés a fejlett haditengerészet miatt 
- Trója városánál megjelenik a kétféle építőanyag hosszú ideig tartó használata  
- az Indus-kultúrák területén a vastag falak építése terjed el 
       
 
Az egyiptomi újbirodalom erődítései (Kr.e. 1500-1200) 
 
 Az egyiptomi kultúra területén a hixosz uralom után is gyakorlatilag töretlenül fejlődik az 
erődépítészet. Az új birodalmi korszak korát közvetlenül megelőző időszakról nincs adatunk, 
de az ezután épített várak és városerődítések elgondolásukban, a fejlett módszerek 
tekintetében azt bizonyítják, hogy a két birodalmi időszak között is az erődítésekkel 
kapcsolatos ismeretanyag nem veszik el, hanem lassan változik az igényeknek megfelelően.  
 Kr.e. 1500 után a hatalom újbóli koncentrációjával megteremtődik az alapja a 
nagyszabású építkezéseknek, ugyanakkor a terjeszkedést támogató külpolitika is megteremti 
az igényeket. A városépítészet szintjét és elgondolásait legjobban a már említett Buhen 



erődváros, valamint Medinet Habu templomváros erődítéseinek vizsgálatával ismerhetjük 
meg.  
 
BUHEN (Kr.e. 1500-1200) 
 
 Buhent a birodalom egyesítése után ismét birtokba veszi az egyiptomi hadsereg. A 
középbirodalmi város védműveit felújítják, gyakorlatilag változatlan formában. Az igények 
szerint felépítenek egy újabb külső várost is, mellyel az erődváros méretei 500 x 230 méter 
nagyságúvá váltak (431. kép). Ezek az újabb építkezések tükrözik az építészeti változásokat 
is. A legfontosabb ezek közül talán az erőteljesen megnövelt alapterületű tornyok a település 
sarkain (16 x 16 méter). Ezenkívül 50 méterenként a falsíkból erősen kiugró keskeny tornyok 
segítik az oldalozást, amelyek 10-10 méterre ugranak ki a fő falsíkból. A fő védelmi vonal 
előtt egy meglehetősen széles árok húzódik, majd a korábbi korszakból ismert fedett út a 
vársíkkal. Az egész elrendezésből kitűnik, hogy ekkor a városerőd közvetlen védelmére 
kisebb súlyt helyeztek, mint korábban, ugyani az árkot nem erősítik meg külön az árkot védő 
állással. Az is igaz, hogy az új típusú tornyok inkább alkalmasabbak nagyobb számú 
védőeszköz elhelyezésére, és az árkok részbeni pásztázására is. Megemlítendő még az erősen 
megerősített kapu. A mintegy 30-40 méterre (már barbakán szerűen) előreugró védőmű külön 
kis tornyokkal erősített, kettős belső udvarral rendelkezik. Úgy tűnik, hogy önállóan is képes 
volt a védelemre, a külső vonal legerősebb védműveként. 
 

 
431. kép: Buhen Kr.e. 1500-1200 körül  

 
 
 
 



MEDINET HABU (Kr.e. 1400-1200) 
 
 A Medinet habui templomerőd az ó - és középbirodalmi szakrális objektumok 
erődítésének hatását tükrözi. A korra jellemzően, a teljesen kőből épült védművek kettős falat 
alkotnak. A külső fal meglehetősen alacsony, sarkain kis védő (inkább megfigyelő) 
tornyokkal. A fal magassága 3-4 méter, vastagsága 2 méter. Az ettől átlagosan 10 méterre 
futó, a fő védelmet ellátó fal 8-10 méteres vastagságával erősen felülmúlja a másikat. 
Azonban ugyanúgy, mint annál, gyakorlatilag hiányoznak az oldalozást lehetővé tévő 
tornyok. Csak a kapuk kivételek ez alól, mivel ezek hatalmas védművek, minden olyan 
elemmel, ami a korban már általánosan ismert (kettős kapuudvar, a falak védelme). Csupán a 
vár belső területét elfoglaló III. Ramszesz temploma és a csatlakozó épületegyüttes 
rendelkezik tornyokkal (esetleg falkiugrásokkal) erősített védvonallal. Mindenesetre a 
példákból is látszik, hogy a hódító politika szempontjait figyelembe véve, egyszerűsített 
formában, de fejlett erődítési elvek szerint építették a városok, várak védműveit.    
   
Tömören: 
 
- az egyiptomi újbirodalom a korábbi elvek folytatója 
- törekednek a többszörös védelmi vonalak kialakítására 
- az erődítések olyan bonyolultsági szinten mozognak, amit sokáig nem múlnak felül  
 
 
Neolitikus és kora- bronzkori erődök Közép-Európában (Kr.e. 4000-2000) 
 
 Európában Kr.e. 4000 körül jelennek meg nagy számban a komolyabb erődítések. 
Jellemző rájuk, hogy ellentétben az eddig tárgyalt térségekkel, de a helyi korábbi 
hagyományok alapján a védőművek a legtöbb esetben földből és fából épülnek (431. ábra). 
Sokan ezt (főleg a sumér városépítkezések miatt) a fejletlenség ismérveként kezelik, pedig a 
későbbi korok példái alapján is látszik, hogy jórészt inkább a célszerűségi okok játszottak 
szerepet. Nyilvánvalóan vannak olyan erődítési elemek (a legszembetűnőbb a tornyok 
hiánya), amelyeket valószínűleg a társadalmi és a hadművészeti fejletlenség miatt nem 
építenek. A vizsgált korszak kezdetén erőteljes védelmi építkezések tapasztalhatók 
Sziciliában, valamint a rösseni és michelbergi kultúrák területén. Ez utóbbiak körülárkolt 
palánkkal erősített töltéseket építenek. Az erődített telepek egyaránt készülnek hegyvidéken 
és sík területen, vízparton is. Kiemelkedően fontos a szicíliai és dél-itáliai területek 
településeinek erődítési technikája (Stentinello, Passo di Corvo, La Quernica). A viszonylag 
nagy kiterjedésű telepek körül többszörös koncentrikus álokrendszer húzódik. Több esetben a 
településen belül kerek vagy ovális objektumok is el vannak kerítve árkokkal. Van olyan 
példa is, hogy a védőárkok száma eléri a nyolcat. Ez már mindenképpen komoly 
szervezettséget és erőt jelent a védelemben. 
 
 Ebben a korban már megfigyelhető két alapvető építési stílus (funkció). Az egyik a 
terephez igazodó, általában lakó- és gazdasági épületekkel tarkított védett település, a másik 
funkciójára idáig még nem született biztos magyarázat. Ez a szabályos jellegű (általában kör 
alakú) erődítések csoportja. Ami biztos, hogy a védett terület körül több koncentrikus árok 
található, a belső oldalukon sánccal. A sáncban több esetben megtalálták a belső faszerkezet, 
illetve cölöpsor maradványát. A furcsa az egészben, hogy a sáncszerkezet több helyen, sűrűn 
meg van szakítva. Ez lehet (valószínű) kapuk helye is. Azonban ebben az esetben nagyon 
fejlett és szervezett hadművészetet kellene feltételezni, hiszen a kapuk sűrűsége megkívánja 
az egységes katonai fellépést. Vagy e telepek esetében másról van szó. Minden esetre Közép-
Európában ez a fejlettnek nevezhető erődítési mód töretlenül fejlődik át a késői bronzkorig. 



 
 
 
 

 
 
 Hazánkban a legkorábbi erődítések Kr.e. 3000 körülire tehetők. Az alábbiakban 
röviden áttekintjük a lényegesebb hazai neolitikus és korai bronzkori erődített települések 
adatait. 
 A Hódmezővásárhely-Gorzsai telep természetes eredetű dombon helyezkedik el. 
Lapos, egykor vízjárásos terület vette körül, ami önmagában is védelmet nyújtott. A Tiszai 
kultúra késői szakaszába tartozik. A település 4. fázisában a domb legmagasabb részét mély 
erődítésárokkal vették körül. Az árok 3-4 méter mély, V profilú. Többször megújították, még 
a neolitikum ideje után is, a középső bronzkorig. Az ásatás központi szelvényében egy 
feltételezett széles fa konstrukció nyomait találták meg, amelyre 50-60 cm-es fa cölöpök 
nyomíai utaltak. Ezek egy 0,5 m mély és 1 m széles árokban helyezkedtek el, 1m-es 
közönként, párhuzamosan az előző árokkal, attól 3 m-re. A konkrét kapcsolatot az árok és a fa 
konstrukció között még nem tisztázták, de egykorúságuk, sőt összetartozásuk valószínű, és 
feltételezhető, hogy azonos struktúra részeit képezték. 
 Berettyóújfalu-Herpály a Herpály kultúra névadó lelőhelye. 5 fő települési szintet 
tártak itt fel, a települést háromszor pusztította el tűz. Kezdettől fogva rendelkezett védelmi 
rendszerekkel, cölöpsor, majd szélesebb árok vette körbe. Amikor a település kiterjedése 
megnőtt, az árkokat távolabbra helyezték. A Herpály kultúrára jellemző, hogy a településeket 
egy vagy több árok vette körül, ha nem foglalta el egy kis sziget teljes területét. Az is 
általános, hogy az árokkal körülvett terület nem túl nagy. 
 Polgár-Csőszhalom tell település, 3-4 m-es vertikális rétegsora, és a herpályi 
tellekéhez hasonló kúpos formája van. Körülötte megfigyelhető egy többszörös körárok-
rendszer, ugyanúgy, mint Európa más részein ebben az időszakban. A külső átmérője az így 
közrefogott területnek 180-190 méter, a belső átmérője pedig 70-75 m. A települést ötszörös 
körárok-rendszer veszi körül, amelyen négy bejárat figyelhető meg. Az árkok 7-10 m 



szélesek, mélységük a mai felszíntől számítva kb. 3,8-4,2 m, V keresztmetszetűek. Az öt 
körárok közül az első három biztosan egyidőben épült (a bejáratoknál radikálisan 
összekötötték őket), a belső kettő időrendi helyzete még nem tisztázott. A körárkokon belül 
hármas cölöpsor-konstrukció alapárka került elő. Egy monumentális faépítmény állhatott a 
telep központi magja körül, melynek közeit agyaggal tölthették ki. A lelőhely a Herpály és a 
Lengyeli kultúra közös vonásait mutatja. A körárkok párhuzamai a Lengyeli kultúra területén 
találhatók meg (Mórágy-Tűzdomb). Általában egy vagy két árok veszi körül a települést, 
ritkán több. Szélességük 1-4 m között, mélységük 1-3 m között változik, átmérőjük 55-400 m. 
Az árkok lekerekített V metszetűek. Általában négy bejárattal rendelkeznek. A belső tér 
legtöbbször üres. Ezzel ellentétben a polgári tell körárkon belüli része beépített, a házak 
különleges módon helyezkednek el. Hossztengelyük a telep központi része felé mutat, 
sugárirányban tájolva. A központi részen kimutatható egy centrális épület megléte. 
Csőszhalom települése nem lehetett egy egyszerű erődített település, szimbolikus funkciót 
tölthetett be. Szerkezete eltér a Tisza-vidék erődítés célú, egyszeres körárkaitól. 
 
Tömören: 
 
- Európában a neolitikumban kialakulnak a különböző funkciójú erődítések   
- a belső faszerkezetű sáncok általánosan elterjednek 
- koncentrikus alakú, többszörös árokkal körülvett települések az egész térségben  
- talán fejlett hadművészet, vagy egységes vallási rendszer 
 
 
Közép-Európa a bronzkor második szakaszában (Kr.e. 2000-1000) 
 
 Közép-Európa területén a középső bronzkor második szakaszában tovább folytatódik a 
korábban használatos erődítési módszerek zöme, az általános kulturális (és talán etnikai) 
környezetnek megfelelően. A falszerkezeteket néha kettős cölöpsor között kialakított gerenda-
hálózattal építik (néha 15-20 méter szélességben), így részben tartós védőművet kapnak, 
részben pedig a sánc külső falát közel függőlegesre lehet kiképezni. Ez az építési mód fejlődik 
ki Kr.e. 2000 után. Egy átmeneti időszakot követően ez az erődítési mód általánossá válik, 
kiegészítve a külső fal gerendákkal való burkolásával. Egyre gyakrabban alkalmaznak a 
sáncszerkezet megerősítésére kő alapozást, ami a benne lévő faszerkezetnek további statikai 
állékonyságot nyújt.  A bronzkor utolsó szakaszában egyre gyakrabban épülnek kisebb 
települések vízpartok közelében (Federsee, Blucin), ahol a védelmet vizesárkok 
kialakításával, mocsarakra való építkezéssel teszik még erősebbé. Az minden esetre 
elmondható, hogy a folyamatos fejlődés az évezred közepéig tart, amikor is egy váltás után 
megjelennek az egyre nagyobb települések, és ezáltal a védelmi létesítmények hossza, 
kialakítása is drasztikusan változik (432. ábra). 
 Hazánkban több kultúra területén lehet erődített települések maradványait felfedezni. 
A hatvani és füzesabonyi kultúrák (pl. Tiszalúc) első időszakára jellemzőek a nyílt települések 
mellett kialakított kisebb várak, amelyeket általában egyszeres árok és sánc határol. Ez az 
erődítési helyzet emlékeztet a középkori települések mellett épített földesúri várak 
rendszerére, és e kultúrák esetében is társadalmi osztályok (nemesség, parasztság) meglétét 
valószínűsíti. Ugyanilyen elkülönülés figyelhető meg a Dunántúl őskori várainál is, különösen 
a vatyai kultúra területén (pl. Sárbogárd - Cifrabolondvár, Pákozd). Itt a viszonylag kis 
területű vár van nyilvánvalóan belső és külső várra osztva, ráadásul úgy, hogy a külső rész a 
nagyobb belső elővárának tekinthető. Egyébként a kor legegységesebb erődrendszere a vatyai 
rendszer. Ugyanis a ma ismert 27 erődített település nagyobb része gyűrűként közrefogja a 
lakott területeket, a Dunántúl és a Gödöllői-dombság felé kialakított védelmi súlyponttal. 
 



 

 
   
 A kor másik erődítési típusa a nagyobb területekre kiterjedő telepek számára, ezeket 
körülölelő, néha többszörös árokkal és sánccal épített védmű. Ilyen például Edelény és 
Tiszabábolna öskori települése. Ezeknél nem találunk kisebb várszerű erődítményt, de az 
egész település védett.  
 A késői bronzkorban hazánkban is megváltozik az erődítések építésének módszere. 
Kialakulnak a nagy területekre kiterjedő védelmi rendszerek. Ezek gyakran dombok tetejére, 
természettől is jól védett területekre épülnek. Területük általában nagy, az erődvonalak hossza 
több száz méter, gyakran meghaladja az egy kilométert. Jellemző rájuk a terephez való 
alkalmazkodás, ami nagyon bonyolult, zegzugos vonalvezetést követel. Gyakori lesz a 
többszörös védővonal. A védművek szerkezete, felépítése az ország egyes területein eltérő. 
Általában belső faszerkezetű erődítések készülnek (Nagybörzsöny), de megjelenik az 
egyenlőre nem pontosítható kőépítkezés is, a sáncok külső falán, valamint a sáncok magjában 
(Bükkszentlászló). Természetesen a sáncokhoz mindenképpen szükségszerűfa mellvéd és 
cölöpsor építése, amire utaló nyomok gyakran kerülnek elő. Hazánkban ez idő tájt kialakul a 
városias civilizáció. Velem települése jó példa a városiasodás magasabb fokára jutott 
társadalom városvédelmi tevékenységének. Szabályos rendszerben kiépített séncrendszereket 
hoztak létre, mély árkokkal választották szét őket. Megkülönböztethető (és a társadalmi 
különbségeket jelzi) a külsővár, és a település központját alkotó fellegvár. Az agyagból épített 
sáncokat itt is belső cölöpszerkezettel erősítik és tetejükön mellvédet alakítanak ki.  
 
 
Tömören: 
 
- az európai erődépítészet a korábbi hagyományokon megfontoltan fejlődik 
- a korszak végére megjelennek a kőépítkezés nyomai, főleg az alapozásoknál 
- Magyarország területe beletartozik a nagy Közép-európai kultúrkörbe 
 
 



A Mediterráneum erődépítészetének speciális típusai 
 
 A Mediterráneumban az uralkodó erődépítészeti elvek mellett (Közép-Európában fa-föld, 
délkeleten kő és tégla) kialakultak olyan egyedi erődítési elvek, amelyek nem illenek e nagy 
kultúrkörökbe. A következőkben röviden áttekintjük ezeket a sajátosnak mondható erődítési 
módszereket. 
 A Földközi-tenger medencéjének nyugati felében (főként Szicíliában és Korzikán) 
kialakulnak a középső bronzkorban olyan speciális védelmi építmények, amelyek távoli 
előfutárai is lehetnének a középkori lakótornyoknak. Ezeket a védműveket Szicíliában 
nurage-nak, Dél-Franciaországban sastelar-nak nevezik. Jellemzőjük a kör alaprajz, gyakran 
3-4 méteres falvastagsággal, minden esetben kőből építve. Egyébként ezeken a vidékeken 
ekkor kezdődik a kőépítészet, és ez nem is fog változni az idő multával. A nuragék 
némelyikének magassága eléri a több emeletet. Az emeleti részeken gyakran találunk 
körkörösen lőréseket. Általában körülöttük épületegyüttes található, valószínűleg ezek 
lakóinak szolgált menedékül.    
 
HATTUSA (Kr.e. 1400-1200) 
 
 Kisázsiában az építkezések az építőanyagokat tekintve a "régi" elvek szerint fejlődnek, 
tehát általában kőből. Jó példa erre a hettita főváros Hattusa városa a maga erősen tagolt, több 
falgyűrűből álló, tornyokkal erősen védett városfalaival. A másfél kilométer hosszú 
dombhátat elfoglaló város szintén többszörös védelmet kapott. Az alsó és a felsővárost külön 
falöv választja el egymástól. Ezen kívül a város területén két külön erőd is található. Az egyes 
falövek a felsővárosban kettős szerkezetűek. A fő védelmi vonal kükloptikus szerkezetű kőfal. 
Ezt 30-35 méterenként nagyméretű, 18-20 méter széles szögletes tornyok tagolják. Ezek 
nagyszámú fegyver elhelyezését tették lehetővé, és kiosztásuk elegendő volt a szomszédos 
tornyok előterének fedezésére is. Ez előtt a vonal előtt, mintegy 10 méterre egy második fal 
húzódik, keskenyebb, és már kisebb tornyokkal, egymástól hasonló távolságokra. A 
felsőváros két erődjének erődítése is hasonló volt, azzal a különbséggel, hogy a tornyok 
sűrűbb kiosztással épültek. A városban több, egyenes átvezetésű, de tornyokkal jól 
megerősített kapu található. A hattusai védelmi rendszer méltán volt kora egyik legerősebb 
városerődítése. 
 
 Itáliában (főleg délen) eközben hatalmas településeket hoznak létre. Érdekességük, 
hogy vegyesen alkalmaznak földsáncokat és kőfalakat (ez főleg Latiumra jellemző), ami 
együttes északi és déli-délkeleti hatásokra utal. Itáliában ettől az időtől kezdve a fa-föld 
erődítések mellett egyre gyakoribbak a kőből készült védművek. Ez kettős hatásra 
alakulhatott ki. Részben a déli, korabronzkori előzmények hatása, részben pedig új népesség 
megjelenése (Villanova kultúra, majd etruszkok). 
 
TRÓJA (Kr.e. 1500-1200) 
 
 Maga a trójai háború időszakából származó város és vár (Trója VII.) igazából nem 
szolgál sok újdonsággal, illetve a lényegesen nagyobb kiterjedésű városnak eddig még nem 
tárták fel a védműveit egy kapun és az azt fedező tornyon kívül, így az egész település még 
okozhat meglepetéseket. A kőből épült erődítmények (csak valószínűsíteni lehet a tégla 
mellvédek meglétét) kialakítása részben követi a kor építkezési elveit. A feltárt részeken két 
nagyobb méretű torony található, melyekről a 8-10 méter vastag falak jól oldalozhatók 
lehettek. A várba vezető kapu is jól védett, a kaputorony oldalából nyílik, rövid egyenes 
szakasz után megtörve halad a belső térség felé. A védőművek érdekessége a déli fal. Itt 



valamilyen okokból nem épültek tornyok. A falak védelmét valószínűleg ezek kisméretű 
töréseivel, valamint falkiugrásokkal próbálták megvalósítani. Azonban a kiugrások kis 
mértéke miatt hogy hatékonyak lehessenek, a mellvédek szintjén kellett valamilyen általunk 
nem ismert megoldást alkalmazni. 
 
Tömören: 
 
- a lakótorony típusú védőművek megjelennek a bronzkorban 
- a hettita állam erődépítészete a legfejlettebbek között van 
- Trója védőrendszere átlagos, a védelem erejét valószínűleg a nagy hadseregek adták 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. AZ EURÓPAI VÁROSERŐDÍTÉSEK FEJLŐDÉSE   

(Kr.e. 1000 - Kr.u. 700) 
 
51. Az átmeneti kor erődépítészete 
 
Dél-Európa a bronzkor után (Kr.e. 1000-500) 
 
 Dél-Európában a bronzkor végén törés következik be mind a társadalom, mind ezzel 
párhuzamosan a várépítészet területén. Általánosságban elmondható, hogy bizonyos stagnálás 
után inkább a középkori Európa nemesi jellegű erődépítészetére hasonlító építkezések 
történnek. 
 A görög világ területén az úgynevezett "dór vándorlás" utáni időszakban megindul a 
városias települések fejlődése. Általános jellemzőjük, hogy maguk a lakott területek egészen a 
VI. századig védőfalak nélkül épülnek és léteznek. A kevés kivétel esetében a nem mindig 
megállapítható időben készített néhány méter magas kőfalakon téglafalak és mellvédek 
készülnek. A készítés idejével azért lehet probléma, mert mind az építőanyag (kő és tégla), 
mind a védművek kialakítása a korábbi korszakhoz viszonyítva sok előrelépést nem mutat. 
Hasonló a helyzet a települések mellett, de összefüggésben velük létesített váraknál. Az alsó 
részén kőből épült falakat néhol szögletes vagy kerek tornyok szakítják meg. Ebben az 
időszakban itt nem mindig ismerhető fel a védőfalak oldalozásának igénye, tehát 
elmondhatjuk, hogy az erődépítészeti kultúra megelégedett az egyszerű (majdnem passzív) 
megoldásokkal. Tehát a távolabbi térségek fejlődési tendenciájától ekkor a görög világ 
elmarad, aminek okát még keresni kell. Az egyre gyorsabb fejlődés majd a városállamok 
megerősödésével indul meg.  
 Dél-Európa területén (Szardínián, Korzikán és Dél-Franciaországban) ez időben 
legmagasabb fokára jut az úgynevezett nurage építészet. A régebbi nemesi-falusi központok 
(pl. Sant' Antine, Barumini) már említett központi védőtornyai köré kiépülnek az összetettebb 
védelmet nyújtó várak. Kr.e. 800 körül elterjed a négyszögletes, sarkain kör alakú 
kiugrásokkal (vagy tornyokkal) erősített védőöv. Anyaguk ugyanúgy, mint korábban kő, amit 
habarcs nélküli falazással készítenek. Figyelemre méltó, hogy passzív védelemként 5-6 méter 
vastag falak is készülnek, valamint a sarkon kiépített védművekből oldalozni lehet a falakat. 
Egyébként lőrések néznek gyakorlatilag minden irányba. Valószínűleg a Szardínia elleni 
fokozott gyarmatosító támadások hatására Kr.e. 600-ig mindenütt külső falövek épülnek. 
Ezek ekkor a fejlődés (várépítészet területén) élvonalába tartoznak. A védőövben sűrűn 
kiépített önálló kerek tornyok és falkiszögelések szolgálnak a falak teljes, holttér nélküli 
oldalozására. Ezt a fejlődést töri meg először a pun, majd a római hódítás. 
 Itáliában, a későbbi római állam területén az első fejlett városi civilizációk a görög 
világ mellett az etruszkokhoz kapcsolódnak. Az etruszk városerődítéseknél, és a hozzájuk 
kapcsolódó várépítészetben az ezredforduló után két periódus különböztethető meg. Először, 
az úgynevezett archaikus szakaszban a falakat és a viszonylag ritkán telepített négyzetes 
tornyokat úgynevezett kükloptikus módon építik. Hatalmas, faragott kövekből, habarcs nélkül 
épülnek a védőművek (pl. Roselle, Volterra), gyakori a kövek sokszögletűvé faragása, és 
tökéletes illesztése a statikai állékonyság elősegítésére. Kr.e. 600 után, a keleti kultúrkörhöz 
való tartozást is demonstrálva, áttérnek a kő alapozású (esetleg néhány méter magas kőfalon) 
az égetett téglafalak építésére. A települések védőművei abban különböznek a görög 
erődítésektől, hogy a tornyokkal jól védett kapuk általában egyenes átvezetésűek (pl. 
Peruggia, Veii). 
 
 



RÓMA (Kr.e. 700-500) 
 
 Az etruszk hatásra és vezetéssel megalakult Róma első erődítései is a kükloptikus 
építkezés nyomait viselik. A második fő erődítési periódus (amit Servius Tullius neve 
fémjelez) már több egyéni vonást tartalmaz, de természetesen beletartozik a térség fő 
stílusáramlataiba. A serviusi falak ötvözik a föld és a kőerődítmények előnyeit (agger). A fő 
védvonal szabályos (kb. 60 cm magas. 70-80 cm széles) kváderkövekből épült, átlagos 
magassága 4 - 5 méter, átlagos szélessége 1,5 méter. A fal előtt néhány méter széles U alakú 
árok húzódik. A fal belső oldalán (gyakorlatilag azt támasztva) nagyobb, legalább 3 méret 
magas és 4 - méter széles töltést építettek. Ez részben a védők mozgatását tette lehetővé, 
részben a falat védte a lövedékek hatása ellen. A falakat viszonylag ritkán, a hatásos 
lőtávolságon kívül tornyok tagolták. Ez a fal, amelyik gyakorlatilag egész Rómát bekerítette, 
kisebb módosításokkal használatban volt egészen a császárság koráig.  Ennek legfőbb 
építészeti oka pontosan a belső földtöltés (a falak mintegy 35 %-nál), és természetesen, mint 
társadalmi ok, a sikeres terjeszkedő politika, amely szinte kizárta az ostrom lehetőségét.        
 
Tömören: 
 
- Dél-Európában a bronzkor után stagnál a várépítészet 
- a nurage építészet rokon vonásokat mutat a középkori európai várépítészettel 
- a római erődépítészet etruszk hatásokra, és részben északi gyökereken alakul ki 
     
 
Városerődítések a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában 
 
 A Közel-Kelet térségében a bronzkori nagyhatalmak összeomlása, a "tengeri népek" 
hadjáratai után az egyik gyorsan fejlődő terület a Kaukázus vidéke. Legjelentősebb állama 
Urartu. Lakossága, nagy valószínűséggel hurri (őshonos kaukázusi népesség), a korábbi 
hagyományokra támaszkodva fejleszti ki sajátos erődépítészeti elveit, módszereit. Az urartui 
várépítészetre jellemző a kükloptikus falak kialakítása, a hegyi erődök építése. Az egyik 
legfontosabb erődítmény a térségben Teisebai (Karmir Bur). A mintegy 30 hektár kiterjedésű 
várost 7 méter magas és 3 méter széles falak övezték. A távolraható fegyverek hatásos 
lőtávolságában a védőfalakat négyszögletes tornyok tagolták. Fontos jellemzője ennek az 
erődítési módnak, hogy a falakat tégla-oszlopokkal, belső faszerkezettel erősítették meg, nagy 
valószínűséggel a gyakori földrengések miatt. Természetesen ez a megerősítés jól szolgálta a 
városvédelmet is, a falanak nagyfokú rugalmasságot biztosítva.  
 A mai Irán területén, a Zagroszban berendezkedő népek nagyon sok kulturális és 
technikai ismeretet szereztek főleg Urartutól. Így rövidesen az itt őshonos és újonnan jött 
népek (zikirtuk, médek, majd a perzsák), valamint a déli népességű Subartu népének feudális 
központjaiban erődített városok keletkeztek. Ezek a kisebb városok, várak erősen 
hasonlítanak a sokkal későbbi, az európai feudális középkor nemesi váraira. A hasonlóság 
kiterjed telepítésük helyére, sűrűségére is. A nagyobb városokat, várakat 2-3000 fős lovasság 
is védhette. Gyakran kettős, hármas fallal, vizesárokkal körülvett, négyszögletes tornyokkal 
erősített erődítéseket építenek. Ez az erődláncolat viszonylag sűrű, építésük leggyakrabban a 
helyszín legfontosabb alapanyagából, a kőből történik. 
 
DUR SARUKKIN (KHORSABAD) (Kr.e. 700-500) 
 
 A városépítésben talán a legnagyobb változások ebben az időszakban Mezopotámiában 
történnek. Az asszír állam eléri fénykorát, ami a központi erőforrások növekedésével, a 
háborús állapotok állandósulásával jár. Ez természetesen az erődépítészet felfutását okozza, 



azonban el kell mondani, hogy az asszír megerősített városok és várak egyáltalán nem jelentik 
a fejlődés következő lépését, inkább a korábbi főként sumer eredetű jól bevált módszerek 
nagy méretekben történő alkalmazására példák. Az asszír erődépítészetre jellemző központi, 
királyi város (vagy erődváros) Dur Sarukkin (Khorszabad). A Kr.e. 700 körül épült 
erődítmény hármas védőövvel rendelkezik. A külső viszonylag egyszerű kialakítású, 
négyszögletes tornyokkal sűrűn (talán túl sűrűn) tűzdelt védőfal hagyományos elveken épül 
fel. Érdekesség, hogy a tornyoknak csak a tetejéről lehet oldalozni a falakat, lőrésekből nem, 
amint a régészeti feltárások kimutatták. Hasonló módon épül fel a palotakörzet védműve, 
illetve a templomok falai. Mindenesetre a város legfontosabb magja legalább a lakókörzetek 
felől többszörös védvonallal vannak körülvéve. Kérdés, hogy pont a várható 
ostromirányokban a mélységi védelem nem alakul ki, vajon nem inkább a belső elnyomást 
jelenti-e.  
   
 Ami Asszíriával kapcsolatban e területen igazán említésre méltó, az a különféle 
emlékműveken megjelenő magas szintű ostromtechnika. Valószínűleg a várak elfoglalására 
tett erőfeszítések egyidősek a védelemmel, de csak ebből a korból vannak először egyértelmű 
ostrom-ábrázolásaink. Természetesen itt olyan fejlett technikával találkozunk, hogy hosszú 
idő kellett ezek fokozatos kifejlődéséhez. Azonkívül a korábbi időszakokban már épültek az 
asszírnál sokkal összetettebb védőművek, tehát ezek leküzdésére szintén magas szintű 
ostromtechnika volt szükséges. Felmerülhet az a megállapítás is, hogy maguknak a 
védműveknek a fejlődése is lehetett az ostromeszközök fejlődésének következménye. 
Mindenesetre Asszíriában már meg voltak mindazok az eszközök és módszerek, amelyek 
leírását majd a klasszikus ókor hadi írói is közlik. Az asszírok komoly műszaki alakulatokkal 
rendelkeztek, és a képek alapján látszik, hogy az ostromok előkészítése során magas szintű 
munkát végeztek. Az ostromárkok, a védőárkok feltöltése, a falakhoz töltések építése állandó 
lehetett. Megjelenik az ábrázolásokon az ostromtorony, és a jelenetek alapján kitűnik, hogy az 
ostromlétrák ebben az időben is inkább csak kiegészítő szerepet játszottak a rohamoknál. 
Legfeltűnőbb eszköz az asszír ábrázolásokon egy olyan torony, amely valószínűleg a falakból 
tudta a nagyobb köveket törni, illetve kiemelni. Az önjáró gépezet első felében a lengő 
gerenda felfüggesztésére szolgáló oszlop "púp" látható, a torony felső szintjén pedig általában 
íjászok helyezkednek el. Mivel ez a gépezet nagyon gyakran szerepel ostromábrázolásokon, 
ezért valószínű, hogy ebben az asszír haderő fontos eszközét láthatjuk. 
 
BABILON (Kr.e. 700-500) 
 
 Az asszír erődépítészettel párhuzamos pályán halad az egész mezopotámiai térség. 
Legjobb példa Babilon városának erődítési rendszere, amelyik nagy gazdasági erőforrások 
birtokában kiépíti a környék legbonyolultabb védelmi rendszerét. A VI. században már a 
város rendszere két nagyszabású védőövből áll. A külső védőöv önmagában három 
védvonalból áll. A fő vonal egy 7 méter vastag szárított téglából álló fal, amelyet 30-40 
méterenként oldalozásra alkalmas (a mellvédekről) tornyok tagolnak. A tornyok mérete 
változó, mindegyik kiöntőnyílásokkal és mellvéddel rendelkezik. A fő fal előtt 12 méterre 
húzódik egy másik, ez 3 méter vastag ferde égetett téglafal, amely a várost körülölelő 
vizesárok belső partját is jelenti. Végül kívülről is határolja egy téglafal az árkot. A két belső 
védőfal között széles hadiút húzódik. A város belső védelmi rendszere további két 
védvonalból áll. A két szárított téglából épült fal közül a belső 6,5 méter, a külső 4 méter 
vastag. A belső falat tornyok tagolják. A két védvonal között 7 méter széles (nem feltöltött) 
katonai út húzódik. A belső védelmi rendszernek is van vizesárka, amely a második faltól 20 
méterre húzódik. Ha még ehhez hozzávesszük a több kapuudvarból álló kapu-védőműveket, 
akkor beláthatjuk, hogy a térség legjobban védett erődítményével állunk szemben. Ezt az 



erődrendszert rohamokkal nem is lehetett bevenni, Babilon elestéhez a védők harci 
szellemének nagymértékű csökkenése is kellett.  
 
SENDSIRLI (Kr.e. 1000-600) 
 
 Sendsirli városának (valószínűleg az egyik első kisázsiai erődváros) vizsgálata érdekes 
következtetésekre nyújt lehetőséget (511. kép). Története a hettita birodalom bukásával 
kezdődik, és átnyúlik a klasszikus ókorba. Az újhettitának mondott város erődítési módszere 
figyelemreméltó. A sokkal korábbi sumer köralakú városok késői utóda. Embertanilag 
egyébként a terület déli jellegű, Subartu, Harrán térsége. Akárhogy is van, ezzel a várossal 
honosodik meg újra a térségre később is jellemző kör alakú erődváros, ami néhány kutató 
szerint sztyeppei hatást is mutat. Lehetséges, hogy ez a város emiatt inkább egy, itt és a 
Kaszpi tenger mellett őshonos népcsoport erődépítészetének tanúja, és rányomta bélyegét az 
úgynevezett sztyeppei (rokon) népek későbbi építészetére. Részletesen, a várost körülvevő 
kör alakú kettős falöv 20-30 méterenként tornyokkal van erősítve. A két fal mintegy 7 méteres 
falszorost alkot, amit a tornyokból jól lehet oldalozni. A védelmet a többszörös kapuudvarok 
(szintén tornyokkal védve) teszik erősebbé. Ezen kívül a belső vármag kialakítása is 
megnehezíti a támadók dolgát. Az egész térség ugyanis falszakaszokkal három részre van 
osztva, így a belső várig három kapuerődön keresztül lehet csak bejutni. Elmondható, hogy a 
kaputornyok kettős kialakítása és a száz félköralapú védőtorony a nyilak hatótávolságában 
elhelyezve, úgy, hogy a teljes falrendszer oldalazhatóvá válik, olyan védelmi együttes, 
amelyet a középkori Európa csak több száz éves fejlődés után ér el. 
 

 
511. kép: SENDSIRLI Kr.e. 1200 körül  

 
 
 



Tömören: 
 
- Urartu erődépítészete újszerű megoldásokat tartalmaz a környezetével szemben 
- Asszíria ostrommódszerei kiemelkedő szerepet töltenek be a térségben 
- Mezopotámia a korszakban nem képviseli a fejlődés élvonalát 
- a Közel-Keleten újból megjelenik egy forma, a kör alakú erődváros 
 
 
A kelta erődépítészet első szakasza, a Közép-európai települések védelme 
 
 Míg Európa déli részén részben helyi hagyományok, részben "görög" és keleti hatások 
alapján fejlődik az erődépítészet (bizonyos visszaeséssel az ezredforduló után), az északi 
részeken egyértelműen a kelta (és talán a germán) világ határozza meg a fejlődést. Már a 
bronzkor meglehetősen mozgalmas vége előtt is épültek ezeken a területeken nagy 
kiterjedésű, fa-föld erődítmények. Az első időkben a hegyfokok megerősítése volt általános, 
majd az erődítések két típusa alakul ki, a hegyi várak és a nagykiterjedésű települések.  
 Amikor már bizonyosan kelta (illetve rokon jellegű) népek uralják Európát (a történelem 
szerint) az ezredforduló után, általánossá válik a vízszintes belső faszerkezetekkel erősített, és 
a külső oldalán kővel borított erődvonalak kialakítása. Mivel a faszerkezet a kitöltő agyagfalat 
szilárddá teszi (ugyanakkor nagy rugalmasságúvá), ezért a védőművek külső fala majdnem 
függőlegessé alakítható ki, így a külső oldali burkoló kőfal is függőleges. A belső oldal lejtős 
kialakítása pedig a védmű szilárdságát fokozza. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a kelta 
erődítések a roham szempontjából hasonló akadályokat jelentettek, mint déli társaik. 
 A fejlődés következő lépése az, hogy a vízszintes kötőelemek mellett megjelennek a 
függőleges gerendák is, a gerendázat merőleges a külső erőd (sánc) falra. A függőleges 
gerendázatot és a keresztkötéseket általában már kőalapozásra építik fel (Biskupin, Stople 
House). 
 Kr.e. 600 után, valószínűleg a kelta zsoldosok déli alkalmazásának hatására az északi 
területeken elterjednek a görög építészet ismeretanyagai. Erre jó példák a Duna menti 
Heuneburg és a francia területen fekvő Entremont. Entermontnál egyszerű a helyzet. A 
dombra épített vár (valószínűleg főúri központ) több szakaszán (valószínűleg a teljes 
védvonalon) kőalapozású, vályogtéglás falakat építenek, ezeket a nehezebben védhető északi 
oldalon négyzetes alaprajzú tornyok szakítják meg. Távolságuk szabályos 20 méter, a tornyok 
5 méterre ugranak ki a falsíkból. Az erődítmény teljes egészében tükrözi a déli építési 
módokat, azzal a kiegészítéssel, hogy több, ez időben épült görög erődítménynél 
szabályosabban tervezett, célszerűbb építmény. Heuneburg esete kicsit más tükröz. A 
kőalapozással nincs semmi baj, ez gondosan megtervezett és megépített munka. Ráadásul a 
ráépített vályogtégla falak gerenda-erősítéssel vannak megtámogatva, ami szilárd falazatot 
alkot, és a mellvédet, valamint a tetőzetet erősen kapcsolja a vályogtégla falhoz. Probléma 
jelentkezik viszont az észak-nyugati oldalon épített négyzetes tornyokkal. Valószínűleg a 
megrendelő főúr nem egészen értette meg az oldalozás lényegét, hiszen a tornyok távolsága 
igazából nem teszi lehetővé a zavarmentes védelmet. Úgy tűnik, a közvetlen cél inkább a 
nagy számú torony építése volt, mint megfontolt védelmi tervezés. Azonkívül a tornyok belső 
terének kialakítása úgy történt (talán a nagyobb szobák kialakítása céljából), hogy 
elvékonyították a fő falat, ezzel a torony esetleges lerombolása végzetes következménnyel 
járhatott volna. Mindenesetre ettől a kortól folyamatosan hatással vannak egymásra a déli és 
az északi erődítési elképzelések, stílusok.     
 
Tömören: 
 
- az északi (kelta, germán) erődépítészet töretlenül a korábbi hagyományokon fejlődik 
- Kr.e. 600 után fokozódik a két nagy kultúrkör egymásra hatása 



 
 
52. A klasszikus ókor erődépítészete, Róma (Kr.e. 500 - 30) 
 
Városerődítések a görög államokban: 
 
 A görög civilizáció az úgynevezett "sötét századok" után felzárkózik a kelet 
színvonalára az erődítések tervezése terén is. Ezután a fejlődés töretlen egészen a 
hellenisztikus kor építészeti csúcspontjáig. Kr.e. 500 körül megindul egy komoly városiasodás 
Hellászban.     A klasszikus görög világ városalapításainál úgy tűnik, hogy a majdnem minden 
esetben megépült fellegvár mellett nem törekedtek az első időkben a városok külön 
erődítésére. Amikor a város gazdasági és politikai jelentőségében egyenrangú lesz a (feudális) 
várral, kialakul a "polisz" jelleg, megkezdődik a városi erődítések gyors kialakítása. Ez a 
korábbi, mükénéi görög várerődítésekkel szemben rövid idő alatt hatalmasat fejlődik, és mint 
látjuk, a tűzfegyverek előtti legfejlettebb állapotot éri el. Lassan a városok köré is 
falrendszereket építenek, nem csak a település felett uralkodó "akropolisz" erődített. Jó példa 
a görög városerődítés színvonalára Eretreia első védelmi rendszere (kb. Kr.e. 500). Az egész 
várost 2,6 méter magas, 2 méter széles kükloptikus fal övezi, rajta szokás szerint téglafal. A 
falakat általában az alsó részükön hatalmas kváderkövekből rakták, felső részükön szárított 
tégla falazattal, mellvéddel és védőpártázattal. Általánosságban elmondható, hogy mindig a 
korábbi építési periódusokra jellemző a hatalmas kőtömbökből rakott fal, a későbbi 
falszerkezetet általában kisebb kövekből rakják, inkább a kötőanyaggal teszik szilárddá azt. 
Eretreia fellegvára (akropolisz) hasonló módon készült, de teljesen kőépítkezéssel.  
 Speciálisan a görög világban alakul ki (korábbi előzményei is ismertek) a 
védőfalaknak az oldalozásra alkalmas tagolása (pl. Priéné 400 körül). Ezt úgy teszik lehetővé, 
hogy a viszonylag rövidebb egyenes falszakaszokat megtörik, majd kicsit változtatva a fal 
irányán, tovább építik. Ezzel a város alakjának megfelelően alakítható a védőrendszer, és a 
töréseknél kialakított beugrásokból jól oldalozni lehet a falak előterét. Természetesen ez azzal 
a hátránnyal jár, hogy a falbeszögelés "kiiktatásával" szabaddá válik a falfelület az ostromlók 
számára, mivel nincs másik oldal (torony), ahonnan szintén pásztázni lehetne a kérdéses 
falszakaszt. 
 
Az első városerődítéssel is foglalkozó történetírók 
 
Thuküdidész (Kr.e 460 körül - Kr.e. 400) 
 
 Az első olyan történetíró, aki a városok védelméről és az ostromokról megbízható 
leírást ad, Thuküdidész. Az író leírja a városok erődítési módszereit, az ostrom közbeni 
ideiglenes építményeket, melyeket az ostromművekkel szemben kell építeni. Kitér a 
faszerkezetek fontosságára (a vályogtégla -falazatot fa gerendázattal erősítik, szilárdítják). 
Megjelenik a többszörös falövek szükségessége és akár ostrom közbeni építése is (Plataiai 
ostroma Kr.e. 431). Kitér az ideiglenes (tábori) ostromművek alkalmazására. Ebből azt látjuk, 
hogy a magasszintű ostromismeretek folyamatosan alkalmazásban voltak, ugyanúgy, mint a 
korábban világban. Szól a megközelítő utakról, sáncokról (fa és agyagtégla erősítéssel), és az 
aknák készítéséről.  
 
Aineasz Taktikosz (Kr.e. IV. század) 
 
 Taktikosz Taktika című művének Poliokrétika elnevezésű részében részletesen 
foglalkozik a városok védelmi létesítményeivel és az ostromok eszközeivel. Gyakorlatilag a 



fentiekhez hasonló állapotot találunk az erődítések készítése tekintetében. Leírja a városfalak 
erősítését fa szerkezetű tornyokkal, téglafalakkal. Nála olvashatunk először a homokkal és 
agyaggal töltött kosarak ideiglenes védműveknél való felhasználásáról. Ez azért is érdekes, 
mert úgy tűnhet, hogy a sánckosarak újkori találmány. Megemlíti a városok területének 
felszabdalását a védelem tagolása érsekében. Ezt árkok létesítésével és belső falövek 
létrehozásával érik el az ostrom időszaka alatt. Ebből is látszik, hogy egy komoly ostrom 
ekkor is hosszú időt vett igénybe. Kitér az aknaharc fontosságára, akár a kitörések 
előkészítésénél, akár az ostromtornyok elleni harcnál. Megjegyzendő, hogy ő is az 
ostromtornyot tekinti a legfőbb eszköznek a városok elfoglalására.  
 
Tömören: 
 
- a görög világra jellemző erődítési mód az V. században a szakaszolt fal 
- megjelennek az első katonai szakértelemmel is rendelkező írók 
 
 
A késő-kelta erődített települések 
 
 A dél-európai görög hatásoktól, az etruszk-római világtól északra eső területeken 
(kelta és germán világ) töretlenül fejlődik tovább az erődépítészet (521. ábra). A kőalapozású, 
belső faszerkezettel ellátott sáncok tervezési és kivitelezési módszerei jelentősen 
megváltoznak. A változás iránya kettős. Közép-Európában és nyugaton a korábbi erődépítési 
módszerek folytatódnak egy magasabb szinten, míg az északi (belga) területeken kialakul egy 
sajátos várépítési stílus. Közép-Európában a III. századtól (középső és késő La-Tene szakasz) 
a kőalapozású védelmi vonal belső és külső oldalán függőleges faszerkezettel kialakított 
rendszer minden esetben a függőlegeshez közel álló habarcs nélkül készített kőburkolattal 
épül a külső oldalon. Ezt erősíti a kőfalazást megszakító függőleges gerendaszerkezet. Az így 
kialakított sánc a III. század körül még általában fa mellvédek nélkül készül, de később a 
külső kőfal, a mellvédek és a belső szerkezet egységessé válik, vastagsága meghaladhatja a 20 
métert is (Manching, Stare Hradisko, Dürnsberg, Avaricum, Bibracte). A függőleges és 
vízszintes elemeket egyaránt tartalmazó fa szerkezetet vasszögekkel kapcsolják össze, így egy 
nagyon szilárd védőművet kapnak. Tulajdonképpen a sáncon keresztbe beépített gerendák 
fogták fel az ostromgépek lökéseit. Az árkokkal, és tornyokkal megerősített ilyen 
erődítmények hatékonyságát jól jellemzi, hogy a rómaiak külön elnevezéssel illették, murus 
gallicusnak nevezték. A védőműveket néhány helyen kapu szakítja meg, mégpedig egy 
harapófogó-kapunak nevezett konstrukció. Ez általában olyan folyosószerű kapu, melynek két 
oldalát kőfal alkotja, és a kapu felett az őrség számára átjáró és védőtetőzet található. Az ilyen 
védelmi berendezésekkel ellátott települések területe gyakran meghaladja a 10 hektárt, és 
beépítettségük alapján igazi városoknak tekinthetők. Megfigyelhető, hogy főként a római 
hódítás hatására ezek a települések folyamatosan erősítik védműveiket, száz év alatt többször 
is megerősítik őket. 



 
 
 Az északi vidékeken a fejlődés kissé másként alakul. A délebbi, gyakorlatilag a 
kőerődítések felé eltolódó építési módokkal ellentétben itt sokáig megmarad a sánc-szerű 
erődítés. A belga területeken a kőalapozásra szintén vízszintes gerendahálózatot alakítanak ki. 
Ezt feltöltik földdel és agyaggal, majd ebbe építik be a mellvédeket. A sánc külső fala 
azonban ferdén kialakított földmű, és a védelmi vonal elé minden esetben széles és mély árkot 
húznak. Ez nagyon megnehezíti az ostromműveleteket (Le Camp d' Artus, Huelgoat, 
Montmédy). Az utolsó időszakban itt is hatalmas kőlapokkal borítják a sánc külső oldalát, de 
a ferde kiképzés nem változik. 
 Biztosan görög hatást mutatnak a nem tiszta kelta lakosságú dél-fanciaországi 
területek várai. Ezek Kr.e. 500 utáni építkezései teljesen hasonlóak a gyarmatosító görögség 
erődjeihez. Általában kőalapozású vályogtégla-falakat emelnek, és átveszik a 
Mediterráneumban ekkor már régóta általános külsőtornyos védelmi létesítményeket is. A 
tornyokkal tagolt védművek azonban csak a déli területeken mondhatók mérnöki tervezés 
eredményének.  
 
Tömören: 
 
- Közép-Európában a fejlődés a kő és faszerkezetek kombinációja felé halad 
- északon az árkok és a földsáncok építése tovább folytatódik 
- lassan megindul a tornyok, kapuvédő művek építése a kelta területeken is 
 
 
A hellenisztikus városépítészet 
 
 A görög-makedón hódítások termékenyen hatottak az erődépítészetre szerte a Közel-
keleten és a görög szárazföldön. A hatás részben a nagy haderőket felvonultató ostromló erők 
oldaláról, részben a tudományos-technikai fejlődés oldaláról jelentkezett. A koncentrálódó 
gazdasági erőforrások lehetővé tették a nagyszabású építkezéseket, a hadmérnökök 
elképzeléseinek maradéktalan végrehajtását. Az ostrommódszerek fejlődése, a 



nagyhatósugarú kőhajítók és dárdavetőgépek, ostromtornyok és az aknaharc kialakulása egy 
sereg olyan újítást hozott, amelyek még a kora-középkorban is ismeretlenek voltak, és 
kísértetiesen emlékeztetnek arra a mérnöki tervezésre, ami az ágyúk megjelenésével 
kezdődött. 
 Az első szabály az alapoknak a szilárd alapkőzetig való lemélyítése, mégpedig az 
aknaharc ellen. Óriási jelentőségű a falsíkra ferde helyzetbe forgatott tornyok tervezése. Ezzel 
a történelemben először érik el azt, hogy egyáltalán nem lesz lőárnyék a védővonalban, és az 
ellenség lövedékei ferdén érik a tornyokat, amelyek ekkor már a védelem hadigépeinek szinte 
egyedüli állomáshelyei. Ezen kívül a tornyok egymást kölcsönösen támogathatják, bármilyen 
közel helyezi el az ellenség az ostromeszközeit. Először fordul elő az a szabály, hogy a falak 
magasságát a szükséges minimumon kell tartani (ez az általánosan használt ostromlétrák 
hossza), mert az ostromlövegek lövedékeinek magas falak kevésbé állnak ellen. Inkább a 
falvastagság növelését támogatják (nem ritka a 4 méteres falvastagság sem). Nagy hangsúlyt 
helyeznek a hajítógépek lőállásainak kialakítására, a lőrések elhelyezésére. 
 Az ostrommódszerek és eszközök fejlődése magával hozta az erődök 
erődrendszerekké való kiépítését. A védelmi létesítmények építése kitolta a védelem 
mélységét a fő vonaltól 150-200 méterre. Általában háromszoros árokrendszert írtak elő. Az 
árkok közé sáncokat, palánkokat terveztek, hogy megnehezítsék az ellenség hadieszközeinek 
telepítését. Emiatt figyelembe vették az esetleges kőhajítók méreteit is. További találmány a 
fő védelmi vonal (fő falak) elé sáncok építése, megakadályozandó, nehezítendő a nehéz 
ostromeszközök pusztító hatását. Ugyanis a földsánc felfogja a lapos röppályán érkező (és így 
a legveszélyesebb) lövedékeket. A görög erődrendszerekre kiemelkedő példa a szürakuszai 
Eurialos magaslat erődrendszere. A fal teljes hosszúsága 30 km, és néhány helyen a falak 6 
méter vastagok. Fő jelentősége azonban abban van, hogy a legveszélyeztetettebb szakaszon 
könnyen védhető, nagy elővédműveket építettek. A központi védmű ötszög alakú, 
kísértetiesen emlékeztet a későbbi pajzsgátakra. Ez előtt egy mindkét oldalán kifalazott széles 
árok húzódik. Ezt és a többi árkot földalatti folyosókkal kötötték össze a katonaság gyors 
mozgatásának céljából. Az elővédmű mögött egy gyalogsági erődelem található, majd újabb 
árok mögött a hajítógépek fő állása, amiről nagy távolságra lehetett lőni. Ezzel a nagy 
mélységű védelmi rendszerrel messze megelőzték a katonai létesítmények tervezése terén 
még a középkori Európát is.  
 
Hellenista hadtudósok 
 
Philón (Kr.e 290 körül - Kr.e. 230 körül) 
 
 Az első igazi, az erődépítészet alapelveivel teljesen tisztában lévő szakíró a görög 
Philón. Fő várépítészettel is foglalkozó művében (Mechanika) pontosan összegzi a kor 
lefejlettebb erődítési technikáit, nem csak a formákat és a tervezhető méreteket írja le, hanem 
ennek okait is. Ez bizonyítja jártasságát az ostromok megvívásában is, és valószínűsíti, hogy a 
leírtak között akad saját ötlet is. Részletesen kitér a falszerkezetek építésére. Az alapokat 
gipszbe rakott kövekből kell elkészíteni a megfelelő szilárdság elérése miatt. Az általában 4,4 
méter vastag falakba néhány méterenként gerendázatot kell beépíteni, a gyakori földrengések, 
de inkább az ostromló hadigépek hatásainak kiküszöbölése végett. Fontos megállapítása, hogy 
a várható különböző terhelések miatt a gépek elhelyezésére szolgáló tornyokat nem szabad 
összeépíteni a kötőfalakkal. A fal külső síkjáról is van megjegyzése. Ezt kiugró kövekből kell 
építeni, hogy a 26,2 kg-os golyó (a nehéz kőhajítók lövedéke) elakadjon bennük. 
 A védvonalak kialakításának Philón által leírt elmélete szintén a fejődés élvonalába 
tartozik. Mivel az ostromgépek fő célpontjai a tornyok, ezért a tornyokat úgy kell kialakítani, 
hogy egyrészt fedezni tudják egymást, másrészt ne legyenek fedezet nélküli részeik. Ezért 



javasolja az ötszögű toronykialakításokat, valamint az élükkel a falsíkra merőlegesen történő 
beépítést. Másik módszer a lépcsőzetes lefutású falaknál az összekötő elemekre épített olyan 
torony, amelyik alkalmas mindkét falsík és a szomszédos tornyok oldalozására is. A gépeket 
tartalmazó tornyokat magasra tervezi, de kitér arra, hogy a többit alacsonyabbra kell építeni, 
inkább a fal vastagságának növelésével. 
 A védelmet szakaszolni kell, a falak tövébe és az elővédművekre fedett lőállásokat 
kell telepíteni. Az árkokba kitörőkapukat, előműveket kell telepíteni, illetve biztosítani kell a 
vár és az árkok földalatti kapcsolatát. Philón az elővédművek néhány száz méteres 
mélységben kívánja tervezni, mégpedig úgy, hogy az ellenség ezek elfoglalása után se tudja 
telepíteni az egy talentumos (nehéz) hajítógépeit. Ezért pontosan meghatározza az árkok, 
sáncok mélységét, szélességét. 
 
Tömören: 
 
- a hellenisztikus világban az erődépítészet a fejlődésének új csúcsát éri el 
- az ostrommódszerek hatására általános lesz a mélységében erősen tagolt védőöv 
- kialakulnak a lőárnyék nélküli pásztázási elvek, a zárt lő-rendszerek 
- megjelenik a várépítészeti szakirodalom 
 
 
Az ostromtechnika fejlődése 
 
 A Kr.e. IV. századtól kezdve a gazdasági-technikai fejlődés és erőkoncentráció 
hatására felgyorsult az ostromeszközök, módszerek fejlődése, és olyan lehetőségek 
jelentkeztek, amelyek erősen hatottak a várvédelem technikáira is. Így a két oldal kölcsönös 
egymásra hatása miatt rövid időn belül mind a védelem, mind a támadás eszközrendszere elért 
egy magas szintű csúcspontot. 
 Az ostromtechnika területén egyrészt az eszközöknél, másrészt a módszereknél 
érdemes áttekinteni a helyzetet, főként a hellenisztikus és kapcsolódó világban. Az eszközök 
területén a technikai ismeretek és a mennyiség a meghatározó. E tekintetben mint az ostrom 
alapvető eszköze, az ostromtorony a leginkább figyelemre méltó. A különböző 
fogaskerékrendszerek, az áttételek és a megmunkálási módszerek teszik lehetővé a hatalmas, 
több emelet magas gépezetek belső mozgatását, aminek a kezelő legénység védettsége miatt 
van jelentősége. Gyakran a tornyokat az első oldalukon fémlemez borítással látják el, a felső 
szinten csapóhidat alkalmaznak. A középső emeleteken pedig a kisebb hatótávolsággal bíró, 
gyalogság elleni lőszerkezeteket helyezik el. Ezt a hatalmas monstrumot működtette 
(mozgatta előre) több tucat (esetleg százas létszámú) emberből álló személyzet.  
 Az ostromeszközök másik csoportja a különféle hajítógépek. A korra kialakulnak a 
nagy hatósugarú, a várostromok célját szolgáló gépek, és a kisebb, gyalogság elleni eszközök. 
Az ostromgépek már elérik a több száz méteres hatótávolságot, és ide kb. 30 kg tömegű 
kőgolyót képesek eljuttatni. Ez már elegendő a falak felé akkora mozgási energiát közvetíteni 
(ilyen távolságból is), hogy az a kőfalak belső oldalából köveket szakítson ki. Ez vezetett 
többek között a védvonalak mélységének sok száz méterig való kiterjesztéséhez. Néhány szót 
érdemel még az ostromok végső szakaszában bevethető eszköz, a faltörő kos. A kosok 
különböző típusainak fejlődése nem olyan látványos. Igazából a kos védelmében van 
jelentősebb változás, mivel a védő fél hajító eszközeinek hatásfoka is erősen megnő. 
Gyakorlatilag ekkor alakul ki véglegesen az az eljárás, hogy először a tornyokat kell 
semlegesíteni (elsősorban a lőeszközöket), hogy a falakhoz lehessen tolni a többi gépezetet. 
 Az ostromtechnika másik területe az eszközök alkalmazása, a terület előkészítése a 
rohamra. A korábbi időszakokban is fennálló műszaki csapatok eszközkészlete, tapasztalata 
valamint a tudományos eredmények emelték magas szintre ezt a tevékenységet is. Az 



előkészítő műszaki tevékenység két fő területre összpontosult. Az egyik a lőeszközök, 
ostromtornyok, falbontó és törő gépezeteknek a falak közelébe illetve a falhoz való juttatása, a 
másik a falak közvetlen rombolása aknák segítségével. Az erődítéséket övező árokrendszerek 
miatt az előbbi feladat minden esetben tereprendezést, és töltések kiépítését jelentette. Ha 
meggondoljuk, hogy általában a feltöltendő árkok 20-30 méter szélesek, 4-5 méter mélyek, 
akkor beláthatjuk, hogy nagy műszaki hozzáértés kellett ekkora földművek stabil 
kiépítéséhez. A töltés ugyanis nem deformálódhatott a soktonnás gépek mozgatásának 
hatására, mert ez meghiúsíthatta az egész műveletet. Azonkívül, a töltéseket több száz méter 
hosszan, néhány fokos egyenletes lejtéssel kellett megépíteni, mindez ellenséges tevékenység 
alatt. Ennek a véghezvitelére képzett hadmérnökökre volt szükség, a felmérések és kitűzések 
pontos elvégzése miatt. A fentiek alapján érthető meg az ostromok több hónapos, esetleg 
féléves előkészítő szakasza. 
 Az aknák kialakítása már a közvetlen támadás eszköze. A műszaki alakulatok 
rendelkeztek azzal az ismeretanyaggal, amelyik szükséges volt a falak statikai képességének 
megítélésére, továbbá arra, hogy milyen módszerek alkalmazása biztosítja leginkább a 
művelete végző csoport biztonságát, ugyanakkor a leghatásosabb eredményt váltja ki. 
Ugyanis az aknák általában úgy működtek, hogy bányászati módszerekkel tárnát hajtottak a 
falak alá, ezeket szabályosan kiépítették. Arra kellett azonban tekintettel lenni, hogy 
amennyiben túl stabilra építik a védő faszerkezetet, ennek megsemmisítése nem lesz-e túl 
nehéz, elérik-e a kívánt hatást. Az akna elkészítése után (ha a védők nem fedezték fel) 
megtöltötték gyúlékony anyagokkal, majd természetesen szellőzést biztosítva, felgyújtották az 
egészet. Az akna összeomolva kiválthatta a falszerkezet megsüllyedését is, vagy a keletkezett 
hőhatás tette tönkre az alapozást, mindkét eset elvezethetett a falszakasz összeomlásához.              
 
 
 
SZÜRAKUSZAI OSTROMA (Kr.e. 415-413) 
 
 A késő görög-kor várvédelmének és ostrommódszereinek szintjét illusztrálja a sziciliai 
Szürakuszai görög város athéni, majd mintegy 200 év múlva római részről történt ostroma. 
Az I. peloponészoszi háború tengeri fordulatát jelenti az athéni hadjárat, amelyet a Spártával 
szövetséges Szürakuszai ellen folytatott 134 triérával (hosszabb tengeri tartózkodásra 
alkalmatlan rohamhajók) és 27 000 katonával. A naxoszi partraszállás után az athéni sereg 
nehézség nélkül elfoglalja a nagy-kikötőt, majd az Angosz folyó torkolatánál megerősített 
tábort ver, a partra vontatott hajóknak hajóvédő sáncot épít több kilométeres hosszban. A 
város körülkerítésére ezután versenyfutás kezdődik. A várost védők megkísérlik elzárni az 
athéniak elől az előnyomulás útját. Az athéni épülő zárósánc útját azonban nem tudják 
keresztezni, mert azok előbb érnek (előbb építik ki saját vonalukat) a tervezett 
keresztsáncokhoz, mint a védők. Az athéni zárósánc hossza megközelíti a hat kilométert. 
Ezután még elfoglalják a stratégiai jelentőségű Epipolai-magaslatot (ahol még nem épült ki a 
későbbi félelmetes erőd), majd ott is beássák magukat. A zárófal középső részén külön egy 
kör alakú megerősített tábor épül. Ezek alapján kimondható, hogy az ostrom legtöbb 
erőfeszítést jelentő műveleteit a hosszú ideig tartó földmunkák jelentették. Bizonyos ideig 
tartó állóháború után Spárta a városnak, mig az etruszkok az athéniaknak nyújtanak fegyveres 
segítséget. 12 korintoszi hajó beérkezése után Szürakuszai tengeri csatát kezdeményez, 
amelyben Athén taktikai győzelmet arat, miközben a spártaiak a szárazföldön elfoglalják 
egyik erődjüket, ami a zárósánc áttörését jelenti. Ezek után a syrakusai flotta elzárja a kikötő 
bejáratát (athéni stratégiai hiba), ezen nem segít egy újabb athéni flotta megérkezése sem 
(Demoszthenész, 73 hajó, 8000 fő). Nem sikerül a kitörés a kikötőből, a szárazföldön sem 
tudnak eredményt elérni. Az athéni sereg közel kétévi ostrom után leteszi a fegyvert. 



 
RODOSZ OSTROMA (Kr.e. 305-304) 
 
 Rodosz Demetriosz általi ostroma inkább a hadigépek nagyszabású alkalmazásával 
tűnik ki. A makedón uralkodó a ptolemaioszi flotta felett aratott győzelme után az 
egyiptomiakkal szövetséges Rodoszt ostromolja meg, hogy megnyíljon a tengeri út déli 
irányban. A város körülzárása tengeren és szárazföldön is megtörtént. Az ostrom első 
időszakában a makedónok a tenger felől próbálják elfoglalni a kikötőt, és a várost. Demetriosz 
egymással összeszerelt hajókra telepít ostromtornyokat, valamint a védők lövedékeinek ellen 
álló fedeleket. A kikötő elfoglalása azonban nem sikerül. A szárazföldön történő 
előkészületek még nagyobb szabásúak. A tornyok elfoglalására egy 9 emelet magas, kb. 15 
méter széles tornyot építtet, amelyet 8 kerékkel lehet belülről mozgatni forgatószerkezetekkel 
mintegy 430 ember által. A tornyot kívülről vaslemezekkel borítják, oldalain lőrésekkel. Az 
alsó emeleten egy falromboló karmos eszközt építettek be, a felső emeletekre különféle 
hadigépeket. Ahhoz, hogy ezt a gépezetet és a többi kisegítő eszközt a falakhoz tudják tolni, 4 
sztadionnyi szélességben megtisztították, feltöltötték a területet, mintegy másfél hónap alatt. 
Még ezek az erőfeszítések sem elegendőek azonban a gép gép elleni harcban, mivel a védők 
az előkészületek időszakában egy másodok falat húznak fel belül, és a veszélyeztetett 
tornyokat megerősítik. Az aknák elhárítására mély árkot is kiépítenek az ellenaknák 
kiindulópontjaként. Végül is a történelem első igazi "anyagcsatája" eldöntetlenül, 
békekötéssel ér véget.     
 
SZÜRAKUSZAI MÁSODIK OSTROMA (Kr. e. 214-212) 
 
 A sorozatos római sikereket erősen veszélyeztette, amikor 215-ben Szürakuszai 
megszakította kapcsolatait vele, átállt a punok oldalára. A helyzet tovább romlott, mert erős 
pun sereg szállt partra Szicíliában (28000 fő), és sorra foglalta el a nyugati városokat, 
Karthágó közvetlen uralmát kiterjesztve. A rómaiak már 214-ben elkezdték ostromolni 
Szürakuszait, de bevételére csak Kr. e. 212-ben kerülhetett sor. Maga a város a tenger és a 
szárazföld felől már korábban is jelentősen meg volt erősítve, ráadásul a különböző 
városrészeket is falak védték. A város védelmét Archimédes, a legnagyobb görög 
természettudósok egyike szervezte. Az általa tervezett hajítógépek hatótávolsága nagyobb 
volt, mint a rómaiaké, így azok nem tudtak a falak közelébe férkőzni sem a tenger, sem a 
szárazföld felől. Jellemző, hogy a híres Epipolai-magaslat megtámadását a rómaiak meg sem 
kísérelték. A hosszú ostrom végül is hadicsel alkalmazásával lendült előre. A hatalmas 
kiterjedésű város egy elhagyott falrészén egy csapat katona behatolt, feltörte belülről az egyik 
kaput, és a római sereg bevonult. A fő erődrendszer (Epipolai-magaslat) védői tárgyalások 
után visszavonultak a belvárosba. A rómaiak a külvárosokban vertek tábort, hogy a védőket és 
a felmentő pun sereget is szemmel tarthassák. Több sikertelen felrnentési kísérlet után a 
karthágói védősereg szabad elvonulás fejében feladta a várost, de az itt tartózkodó 
szökevények és zsoldosok vérfürdő árán néhány fontos belső kerületet megszálltak. Belső 
árulás útján néhány nap múlva a rómaiaknak azokat a városrészeket is sikerült elfoglalniuk. 
Az ostrom tanulsága, hogy még a jól felszerelt római hadsereg sem volt alkalmas a 
fejlődésének csúcspontjára jutott (és anyagilag is támogatott) görög erődrendszerek 
lerohanására. Igazából a korra és a görög városokra jellemző túlzott kiterjedésű védvonalak 
(amiket nem lehetett teljes egészében ellenőrizni) okozták a város elestét. 
 
Tömören: 
 
- a hellenisztikus világban az ostromtechnika is fejlődésének új csúcsát éri el 
- kialakul a várostromok gépi korszaka, a gépnek gép elleni küzdelem 



- az ostrom legfőbb eszköze az ostromtorony, illetve az aknák készítése 
 
 
Itáliai városerődítések 
 
 A római birodalom és a környező államok területén ugyanúgy, mint a görög kultúra 
által befolyásolt térségekben, a városok megerődítését a hellenisztikus szabályozásnak 
megfelelően folytatták, talán csak a külső védőművek tekintetében voltak Itáliában is 
elmaradások. Ennek oka valószínűleg a helyi háborúk intenzitásának viszonylag alacsony 
volta, valamint természetesen a fejlett hadmérnöki ismeretek hiánya. Ez utóbbi legfőbb oka 
talán az, hogy a római állam első néhány száz évében a hódításnak vetette alá stratégiáját, a 
városok védelmének fejlesztésére kevésbé gondolt. Ilyen, viszonylag egyszerű védőművekkel 
épülnek az etruszk és a latin városok is, egyébként kisázsiai és görög mintára (gyakori a 
kőalapozású téglaerődítés). Gyakorlatilag a várfalak egyszerű vonalvezetéssel, a terep 
adottságait követve, külsőtornyos megoldásokkal készülnek. A kapukat azonban a görög 
példákkal ellentétben általában áttekinthető, egyenes átvezetéssel valósítják meg. Ennek is 
talán a legfőbb oka az, hogy a térség háborúiban általában a nyílt terepen végrehajtott 
manőverek és csaták döntöttek, az ostromoknak, főként a meglepetésszerű támadásoknak 
kisebb szerep jutott. Így, amikor a rómaiak gyors hódításokba kezdenek, a déli görög városok 
kivételével általában a városok körül egyszeres, kevéssé tagolt védővonallal találkoznak. 
Ilyen módon építészetileg újat főként a vonuló hadseregek ideiglenes, vagy állandó 
táborhelyeinek kialakítása, illetve az elhúzódó ostromok ostromművei jelentenek. 
 
 
ALESIA OSTROMA (Kr. e. 51) 
 
 A köztársasági kor támadó hadműveleteinek jó példája a galliai Alesia ostroma. A római 
hódítások hatására kitört egy, a gall területek nagy részét átfogó felkelés, melynek vezére 
Vercingetorix volt. Caesar hosszú, szívós harccal részenként leverte a lázadókat, a fő sereget 
pedig Gallia közepére szorította. A gall haderő végül is Alesia városába szorult. Az ostromhoz 
a rómaiaknak 10 légiója, 10000 szövetséges könnyűfegyverzetű harcosa és 2000, főként 
germán lovasa volt. Az ellenség védőserege mintegy 80000 embert tett ki. A kor talán 
legnagyobb szabású ostromművelete kezdődött el itt, egy kelta oppidum murus gallicus 
rendszerű erődítései ellen.  
 Caesar a város elszigetelésére körülbelül 15 km hosszú ostromvonalat (circumvallatio) 
állított fel. A vonal hosszát a város kiterjedése és a város melletti megerősített gall tábor 
méretei indokolták. Az ostromvonal 22 nagyobb erődítményből állt, ezek a különböző légiók 
és lovascsapatok táborai voltak, a tábori erődítmények építési szabályainak megfelelően (8 
légióstábor), valamint a lehetséges kitörési helyeken külön erődökkel. A közöttük lévő 
térségeket Caesar sáncvonallal kötötte össze. Először széles árkot húzatott, hogy a további 
építkezéseket a kitörő ellenség ne tudja zavarni. A fő védvonal mélységében erősen tagolt 
volt. Először a város felé vastüskékből, csapdákból álló vonalat alakítottak ki. Ez után 
vizesárok következett, majd ismét csapdák. A fő árok belső oldalába kivágott fák koronáját 
építették be úgy, hogy a gyökerüket összeillesztették, erősítették. Ez megakadályozta az 
esetleges támadásnál a sánc elleni rohamot. A sánc tetejére mellvéd került, lőtávolságra pedig 
belső építésű tornyok (inkább a megfigyelésre).  Vercingetorix, még a gyűrű bezárása előtt, 
kiküldte lovasságát, hogy segítsék a felmentő sereg toborzását.  Emiatt, a felmentő sereg ellen 
a rómaiak további, körülbelül 20 km hosszú védvonalat (contravallatio) építettek ki, mivel 
egy egyszerre történő kitörés és külső támadás ellen a vonalakat nem lehetett volna tartani. Az 



egész rendszer kialakításához olyan nagy területű erdőt kellett kivágni, hogy ennek hatása 
még napjainkban is érezhető. 
 A kiépített erődvonalak jól vizsgáztak. Igaz, hogy a rómaiak meg sem kísérelték a 
közvetlen támadást a szintén jól megerősített város ellen. Több kitörési kísérlet után az 
öregeket, asszonyokat és gyerekeket a védők eltávolították a városból, hogy az élelmiszer 
tovább tartson. A város és az ostrornművek közötti térségen azután ezek jórészt éhen haltak. 
A gall felmentő csapatok (állítólag 250000 gyalogos, 8000 lovas) beérkezése után három nagy 
összehangolt támadás volt Caesar állásai ellen kívülről és belülről is. Az utolsó, döntő 
összecsapásnál az egész római lovasság kitört táborából, és oldalba kapta a nagy tömegekben 
rohamozó gall gyalogságot. A gallok visszavonultak, majd néhány nap múlva egész táboruk 
elvonult, szétszéledt. Hamarosan a város is megadta magát. Az ostrom tanulsága, hogy erős 
védelem esetén feltétlenül a várak védelmi képességeit megközelítő erődítéseket kell emelni, 
hogy az ostromló fél teljesen el tudja szigetelni a védőket, és győzni tudjon. Ugyanakkor a 
rövid építési idő és a szakmai hozzáértés azt is megmutatta, hogy e korszakra már kifejlődött 
az a komplex harcászati haditechnikai háttér, ami Rómát Európa urává tette. 
 
Tömören: 
 
- az ostromtechnika a római államban fejlettebb volt ekkor, mint az erődépítés 
 
 
 
53. Városerődítések a római államban és a környező világban (Kr.e. 30 - Kr.u. 400) 
 
A római városerődítési technikák változásai, az erődvárosok megjelenése 
 
 A római köztársaság lassú átalakulásának időszakára egy jelentős változás következett 
be az építőanyagok területén. Mind a polgári életben, mind a katonai alkalmazásoknál a kő és 
tégla építőanyagként való felhasználása mellett megjelent egy új anyag, a beton. A római 
beton a maihoz kissé hasonló módon homokból, vízből, égetett mészkőből és 
adalékanyagokból állt. A különbség főként az adalékanyagok és az égetési hőfokok között 
van, mivel a római betont általában magasabb hőfokon készítették (így alkalmas volt a víz 
alatti felhasználásra is). Ezt az építőanyagot azután kötőanyagként, falközök kitöltésére, és 
önálló szerkezetek kialakítására (opus cementicium) is használták. Az erődépítészetben a 
legelterjedtebb típus az úgynevezett opus testaceum volt, ami két kő- vagy téglasor közé 
beöntött, kisebb kődarabokkal erősített betonból állt. Ilyet birodalom-szerte készítettek, főként 
természetesen nagyobb városok védelmi létesítményeinél (a polgári alkalmazás 
leglátványosabb eredményei a vízvezetékek, illetve a fennmaradt kupolák).     
 A római birodalom városi erődítéseiről viszonylag kevés mondanivalónk lehet. Ennek 
oka a katonai erőnek a polgári élettől való különválasztása, és a speciális katonai jellegű 
települések létrehozása. Ennek legfőbb oka természetesen az egész birodalomban az lehetett, 
hogy általában a római elem újonnan, megszálló erőként jelentkezett. Településeiket a táborok 
mintájára erősítették meg, így a térség városainak megerődítése másodlagos szerepet töltött be 
a térség építészetében. A városok védelmi berendezései az I. században nem mutatnak 
komolyabb fejlődést a korábbihoz képest, sőt lényegesen elmaradnak pl. a görög-
hellenisztikus erődépítészettől. A városok védőfalainak vastagsága ritkán haladja meg a 1,5-2 
métert. A városok körül nem épülnek ki a mélységében tagolt védőművek, általában kettős 
árokrendszerrel megelégednek (531. ábra). 
 
 
 



 
 
 
 
 
VERONA (Kr.e. 100 - Kr.u. 200)  
 
 Verona városa méreteinél fogva (mintegy 700 x 700 méter) a római nagyvárosok közé 
tartozott már a késő köztársaság-korban is. A Kr.u. 100 körüli állapotról részletes ismereteink 
vannak. Mivel Itáliában ebben az időben nem kellett ellenséges hadseregek támadására 
számítani, valamint a város méreteinél fogva nagyobb véderőt volt képes mozgósítani, a kor 
keleti városerődítéseihez mérve egyszerűbb védművekkel épült ki. Síkvidéki településről 
lévén szó, a szabályos kialakítás itt is természetes. Érdekesebb a külső tornyok kialakítása és 
elhelyezése. Felváltva építenek kerek és szögletes tornyokat. Úgy tűnik, hogy a szögletes 
tornyok inkább csak kiegészítésként lettek telepítve, ezt mutatja az, hogy egészen hátra 
vannak vonva, hogy a kerek tornyokból való kilövést ne akadályozzák. Ezek a kerek tornyok 
a 20 m körüli átmérőjükkel ugyancsak alkalmasak voltak a nagyszámú hadieszköz 
elhelyezésére. Némi problémát jelent egymástól való távolságuk (mindig 100 méter feletti), 
ami vagy a hadigépek nagy hatótávolságára utal, vagy a négyszögletes tornyokat is 
beleszámolták a pásztázásba. A római településeken szokásos egyenes vonalvezetésű kapukat 
kettős kaputornyok védik. Verona ezekkel az ismérvekkel jó példája az átlagos római 
kereskedővárosnak.    
    
 Sokkal látványosabb a katonai erődítmények fejlődése. A birodalom határainak 
megszilárdulása után kialakulnak az állandó katonai táborai mind a római csapatoknak, mind 
a szövetséges erőknek. Ezek az erődítmények már méltán nevezhetők erődvárosoknak, hiszen 
részben nagyobb katonai egységeknek szolgálnak állandó lakhelyül, részben pedig 
raktárvárosokként hathatósan támogathatták a különböző hadműveleteket. Legjelentősebbek 
közülük a legiósvárosok, de teljesen hasonló funkciót töltöttek be a kisebb cohorstáborok is. 
Az erődvárosok kialakulása természetes folytatása volt a korábbi (és ekkor is alkalmazott) 
megerősített menettáboroknak. Ez abból is kitűnik, hogy felépítésükben követik ezek 
lehetőségeit, funkcióit. Alakjuk azonban már nem mindig hasonlít a korábbi menettáborok 



téglalap alakjára, hiszen méreteiknél fogva mindenképpen alkalmazkodniuk kellett a 
terepadottságokhoz. Általában megmaradt a négy oldalon kialakított kapu, amit a korábbiak 
szerint egyszerű átvezetéssel oldottak meg, valószínűleg mérlegelve a csapatok gyors 
mozgatásának követelményét, a védhetőségi minimum biztosítását. Az építkezés anyaga 
először fagerendákkal erősített földtöltés és palánk, a korábbi táborokhoz hasonlóan a 
palánkhoz belülről kapcsolódó fa tornyokkal. 
 Külső védőműként legfeljebb kétszeres árokrendszert alkalmaztak. Ezeket az 
erődítményeket az idők folyamán többször átépítették, mindig a kívánalmaknak megfelelően. 
Ezekből jól látszik a korszerűsítések, új eljárások alkalmazása mellett az egész birodalmi 
stratégiának a fokozatos védelmi helyzetbe kényszerülése. A légiós városok (és az egyéb 
katonai létesítmények) védőművei egyre gyakrabban kőből épülnek, esetenként belső 
földtöltéssel. A fatornyok helyére kőépítmények kerülnek, a falhoz belülről kapcsolódva. 
Ezek a tornyok, terjedelmüknél fogva még csak könnyű hadigépek elhelyezésére alkalmasak, 
a falszakaszok oldalozása segítségükkel nem mindig megoldott, tehát valószínűleg az átállást 
az új technológiára a területen való végleges berendezkedés és az építőanyagok (kő) 
időtállósága indokolja. 
 A további fejlődést valószínűleg az befolyásolta, hogy a laktanya és raktár funkció 
mellett később konkrét védelmi célok is megjelenhettek, hiszen viszonylag rövid idő alatt az 
erődépítés, városvédelem módszerei teljesen átalakultak. Ennek legfőbb oka részben a 
haditechnika fejlődése (tömeges hadigép-alkalmazás). Az ezredforduló után a tábori 
hadseregeknél is megjelennek a hadigépek, természeresen ez fokozott lehetett a 
városvédelemben is. Az sem elhanyagolható, hogy a későbbi időszakban már az ostromok 
fokozott veszélye is fennállt. Az inkább csak felderítési célokat szolgáló belsőtornyos 
védőművek gyorsan átalakulnak külsőtornyos rendszerekké. Ezeket a korábbi tornyok elé 
épített toldaléktornyokkal oldják meg, illetve az új építkezéseknél már így is tervezik őket. Az 
így kialakított védőöv már azonnal alkalmas a teljes védvonal fedezésére. Ebből is látszik, 
hogy a római hadmérnökök természetesen tudatában voltak az erődvédelem technikai 
megoldásainak, de korábban a komolyabb védművek építése nem illett bele (és felesleges 
volt) az offenzív római stratégia és taktika keretei közé. Az idők folyamán a védőfalak 
vastagsága folyamatosan nő, és eléri gyakran a 2,5 métert. A kapuk védelmére falszorosokat 
építenek ki kettős kaputornyokkal. A kapu átvezetése azonban továbbra is egyenes vonalú 
marad. A III. századra általánossá válik a védvonalak egyenes szakaszain is a távolraható 
fegyverek hatásos lőtávolságában, 30-40 méterenként kiépített szögletes vagy U alakú 
tornyok elhelyezése. Az U alakú tornyok kialakítását valószínűleg az ostromeszközök 
hatásának egyre intenzívebbé válása segítette elő, hiszen a messzebbről leadott lövések 
könnyebben lepattanhattak a domború felületekről.   
 
JERUZSÁLEM OSTROMA (Kr.u. 70) 
 
 A római birodalom első évszázadának hadművészetére jellemző Jeruzsálem ostroma, 
amikor még a korábbi harcászati elvek érvényesek. Míg északon Germánia meghódítása a cél, 
a birodalomnak a keleti térségében nehézségei támadnak. A Judeát megszálló római haderő 
ellen kitör a zsidó felkelés. Vespasianus császár Titust küldi a lázadás leverésére. Az összesen 
mintegy tíz légióval rendelkező hadvezér az országban viszonylag gyorsan végez a 
felkelőkkel, azok csak a fővárosban és néhány hegyi erődben tartják magukat. Jeruzsálemet 
25 000 főnyi sereg védi. Titus ide helyezi a hadműveletek súlypontját (532. kép). Ostromzár 
alá veszi a várost. 7 km hosszú zárófalat építtet körülötte 13 nagyobb toronnyal. A zárófal a 
hagyomány szerint sáncból és előtte mély árokból, valamint a sánc tetején fa mellvédből állt. 
A tornyok elhelyezése és sűrűsége inkább csak a megfigyelést tette lehetővé, komolyabb 
védelmi szerepe nem lehetett. Az építkezés méreteire jellemző, hogy ehhez a város körüli 



erdőket 15 km-es körzetben le kellett tarolni. Maga Jeruzsálem a több évszázados építkezések 
következtében viszonylag erős volt, az északi és nyugati oldalon háromszoros falövvel 
rendelkezett. A vastag, néha a tíz méter magasságot is meghaladó falakat sűrűn tagolták a 
négyszögletes védőtornyok, amelyek nagy méretei lehetővé tették a védők nagyobb 
erőkoncentrációját is. Természetesen ez csak a rohamoknak kitett részeken volt szükséges, 

hiszen pl. a templomkörzet fala (átlag 20 m magasság) és a meredek szikla önmagában 
lehetetlenné tette a támadásokat. 

 
 



  
 

532. kép: Jeuzsálem Kr.u. 70-ben 
 

 
 A rómaiak az első falövvel nehezen boldogultak. Hosszas előkészítések után (terep-
előkészítés, ostromtornyok építése, stb.) csak a harmadik rohammal sikerült a város területén 
belül megvetniük a lábukat. Igaz, hogy már ekkor kezükbe kerül az egyik fontos védelmi pont 
az ún. Antonia-vár. Az ostrom további szakaszában a támadók aknaásásokkal kísérleteznek. 
Több aknát sikerül mélyíteni a falak alá. Az aknák felgyújtását összehangolják a város kapui 
elleni támadással, így a védőket megosztva sikerül több falszakaszt megrongálni, és a 
felgyújtott kapukon is betörni. Ez után a várost hosszú és véres utcai harcok után elfoglalják. 
 
Tömören: 
 
- az ezredforduló környékén általánosan elterjed a beton, mint építési alapanyag 
- a római erődépítészet speciális jelenségei az erődvárosok (légióvárosok) 
 
 
A települések erődítése a sztyeppei világban (Kr.e. 100- Kr.u. 300)  
 
 Mialatt Európa déli felében kialakulnak (jórészt keleti hatásokra) a görög, majd a 
római kultúra vezette várépítészeti eljárások, az ehhez a térséghez csatlakozó Dél-európai 
sztyeppén és a mellette fekvő Észak-kaukázusi területen egy ettől eltérő (csak délkeleti 
gyökerükben közös) erődítési kultúra alakul ki. A szteppén ezekben a korszakokban 
görögösen nevezve szkíta, szarmata és pártus népek élnek, tehát érdemes néhány szóval 
összefoglalni várépítészeti hagyományaikat, mivel közvetlen kapcsolatba kerülnek majd 
hazánk területével is. Továbbá, az ősmagyarok is majd hosszú ideig ebbe a kultúrkörbe 
tartoznak. Noha (történettudományi szempontokból) az úgynevezett nomadizáló népek, mégis 
több nagyszabású erődítményt hagytak az utókorra. Ez önmagában megkérdőjelezi 
(legalábbis műszakilag) a nomád fogalmat, de ennek eldöntése a történettudomány feladata. 
Ennek a nagy térségnek több kulturális és politikai centruma alakult ki, meghatározva a 
kialakult városok erődítési módszereit is. 
 
TOPRAK KALA (Kr.u. 200-300) 
 
 A pártus kultúrára (és a a khorezmi államban is) az egyik legjellemzőbb erődítés a 
Toprak-kalai erődváros (533. kép). A korábbi (és még sokáig fennmaradó) hagyományok 
alapján az egész védőrendszer téglából épül, mégpedig alapozás nélkül. A település 500x300 
méteres területet ölel fel. Az egyik sarkában található a vár, amelyben 3 darab mintegy 40x40 
méter kiterjedésű téglatorony található. A 25 méter magas tornyok a Kaukázus előterében, a 
kultúrkörhöz kapcsolódóan gyakorlatilag a lakótornyok előfutárainak tekinthetők (illetve 
felépítésük szerint valódi lakótornyok). A több méter vastag téglafalakat minden oldalon sűrű 
kiosztással tornyok (vagy falkiszögelések) tagolják mintegy 7 x 7 méteres méretekkel, a 
sarkokon az oldalozást (a közbelső tornyok előterének pásztázását is) elősegítő nagyobb 
alapterületű négyzetes tornyokkal. Azt a kérdést, hogy a korábbi (Sumerig visszamenő) 
hagyományok szerinti falkiszögelések-e, a köztük lévő távolság (átlagosan 14 méter) alapján 
lehet feltenni. A főkapu kettős kapuudvarral rendelkezik, külön védőtoronnyal. Az egész 
erődrendszert széles árok veszi körül. A nyugatabbra elterülő, a szkíta-szarmata kultúrkörhöz 
tartozó többi erődítmény hasonló felépítésű. Ezek az objektumok erősen megkérdőjelezik a 
szkítákkal kapcsolatos társadalmi-történeti elképzeléseket, és alapjai lesznek a későbbi (a 



Kárpát-medencébe is bejutó) sztyeppei népek erődítési ismereteinek. Hiszen, ha egy nép 
hosszú évszázadokig egy helyen él, városokat épít, hogy lehetséges őket a történelem 

perifériájára utalni, mondván, hogy "a szkíta nomádok".  
 

 
533. kép: Toprak Kala Kr.u. 200-300 körül 

 
 
DURA EUROPOS (Kr.e. 100. Kr.u. 100)  
 
 Meg kell emlékezni a kaukázusi kultúrákkal párhuzamosan a hozzájuk délről 
kapcsolódó rokonnép, a pártusok néhány további speciális várépítészeti emlékéről is. Ez azért 
figyelemreméltó, mert részben keleti hatásokra építik városaikat, de részben helyi hatásokra 
(vagy a népességi kapcsolatok miatt) speciális felépítésű erődvárosokat is kialakítanak. Az 
első periódust, illetve a terephez alkalmazkodó városerődítést Dura Europos példázza. A 
város 900 méter hosszan húzódik az Eufrátesz mellett, szélessége meghaladja a 600 métert. A 
földtöltésen húzódó vastag főfalat a lehetséges ostrom irányában mintegy 50 méterenként 
vaskos (kb. 14 x 10 m) tornyok szakítják meg. A folyó felé eső oldalakon a tornyok ritkábban 
helyezkednek el, inkább ellenőrző szerepet töltenek be.  A falak oldalozását itt a falak 



töréseivel, speciális vezetésével oldják meg. A város erődítéseinek színvonalát mutatja, hogy 
még a pártus kor után is használják. 
 
 
 
 
HATRA (Kr.u. 200) 
 
 Hatra városa egyenesen illeszkedik az Uruk, Sendsirli, Kteszifon vonalba. A kerek 
alakú erődvárások egyik utolsó példája (535. kép). Pártus alapítású, később a perzsák és 
arabok is használták. A város nagy területű, átmérője meghaladja a 2 kilométert. Védelmi 
rendszerének alapja egy kettős vonal, a külső tornyokkal tagolt, a belsővel általában falszorost 
képez. A tornyok átlagos távolsága 30 méter (vannak sűrűbben elhelyezkedők is), ez teljes 
egészében megfelel az íjak hatásos célzott lőtávolságának. Ezen kívül a szomszédos tornyok 
előterének pásztázására is lehetőség van. A védvonalat több egyedi erődelem is tagolja. Az 
északnyugati nagy erőd az egyik, 60 méteres oldalakkal, két kis toronnyal, de több 
nagyméretű torony (pl. 15 x 15 méter) is található a rendszerben. Az egész várost széles árok 
övezi. A városnak négy nagyobb kapuja van, mindegyik nagyon bonyolult kapuvédő 
művekkel. Ezekkel a védelmi berendezésekkel Hatra a térség egyik legjobban védett 
erődítménye volt.  
 



535. kép: Hatra Kr.u. 200 körül 
 

 
 
Tömören: 
 
- a Kelet-európai sztyeppén a téglaépítkezés honosodik meg a szkíták hatására 
- a pártus városerődítések egyedi, sumer gyökerű megoldásokat is mutatnak 
    

 
Ország-erődítés a római birodalomban, a Limes 
 
 A természetes határok elérésével és a hatalmi viszonyok megszilárdulásával lehetővé 
vált a római birodalomban az általános határvédelmi rendszer kiépítése (Limes). 
Részletesebben tárgyalni azért érdemes, mivel gyakorlatilag átszelte egész Európát, és 
Angliától Magyarországig viszonylag egységes rendszert alkotott. Ami témánkba vág az, 
hogy az erődrendszer mentén végig kialakulnak az erődvárosok, és az őket támogató kisebb 
erődök. A Limes kiépítését az évszázadok folyamán más és más célból fejlesztették, 
erősítették, és ez lehetővé teszi a rendszer időbeli periódusainak vizsgálatát. Amikor a római 
hódítás elérte a közvetlen utánpótlási és szervezési lehetőségek határát, akkor történt az első 
erődvonalak megalkotása. Emiatt ez először a távolabbi, hosszabb előkészítést igénylő 
katonai vállalkozások utánpótlási, gyülekezési és biztosítási bázisainak láncolatát jelentette. A 
Kr.u. első évtizedekben így az erődök laza láncolata alakult ki. Ezek az erődök (és a 
kapcsolódó erődített települések) szolgáltak a szállítási útvonalak biztosító objektumaiként és 
valószínűleg a raktározási feladatok megoldásában is részt vettek. Természetesen az ilyen 
feladatok ellátását csak fejlett úthálózattal lehetett megoldani, így nagy jelentősége volt a 
limes-útnak, amely összekötötte a határ mentén az erődrendszert, és a birodalom belseje felé 
is kapcsolatot biztosított. Az erődítmények (akár római, akár auxiliáris) általában fa-föld 
védőművekkel készültek.  
 Amikor a birodalom elérte szélső határait, amin túl gyakorlatilag már nem lehetett 
tartós hódításokkal számolni, megkezdődött a Limes "megmerevedése". A Flaviusok alatt 
kiépült a nagy folyók mentén és a közbülső térségekben is egy zárt sáncrendszer az erőd- és 
raktárvárosok kiegészítésére. Ennek alapja kettős árokkal védett cölöpsor volt, a belső oldalán 
töltéssel. E mögött húzódott a Limes-út. Megkezdődött a (cohors erősségű) erődök mellett a 
légiós-erődvárosok kialakítása is. Ezek egymástól 50-100 kilométerre létesültek. Közöttük 
helyezkedtek el a most már kőből épített erődök és kisebb támpontok. Így egy flexibilis 
rendszer alakult ki, amely alkalmas volt az utánpótlás biztosítására éppúgy, mint a betörő 
ellenséges csoportok megfékezésére. 
 Kr.u. 100-140 között kiépült a Limes információs rendszere is. Kőalapozású fa 
tornyokat emeltek (kiszolgáló épületekkel), karósánc védelemmel a Limes-vonal mögött. 
Ezek feladata részben postaállomásként való működés, részben a távíró-hálózat részeként az 
információk nagysebességű továbbítása volt. A következő időszakban ezek a tornyok 
kőtornyokká épültek át. Továbbá az esetleges betörő ellenséges csoportok figyelemmel 
kísérése, a róluk történő információszolgáltatás is ezek segítségével (és a cohors-erődökkel) 
valósult meg. 
 A Limes-vonal továbbépítése először Anglia északi felében kezdődött. Kr.u. 100 és 
140 között kőfal-rendszert építettek ki (Hadrianus- és Antoninus-fal). A néhány méter magas 
és néhol 2 méter széles falat párszáz méterenként kőtornyok tagolták (a Limes többi részéhez 
hasonló feladattal), széles árok védte. Az egész Limes utolsó nagy korszerűsítésére a Kr.u. 
200. években következett be. Ekkor már a közvetlen cél a birodalom védelme. Ezért a 
védvonalakat úgy alakították át, hogy lehetőleg megállítsa még a nagyobb ellenséges 



csoportosításokat is (természetesen a határvédő csapatok részvételével). Amennyiben az 
erődrendszerek megtámadására (ostromára) került volna sor, úgy lehetővé vált volna a 
birodalom belső területeiről a gyorsan mozgó haderők felvonulása, ellentámadása. A korábbi 
védműveket úgy erősítették, hogy a meglévőket további erődelemekkel egészítették ki. Így 
például a németországi felső Limes-szakaszon az árokkal védett sánc és karósor mögé újabb 
nagyszabású árkot és sáncot alakítottak ki, a kiserődök láncolatát is sűrítve. Voltak olyan 
szakaszok (pl. Raetiai-Limes), ahol a megfigyelő tornyokat kötötték össze kőfallal (mint az 
angliai megoldásnál), természetesen a nagyméretű árok és cölöpsor itt sem hiányzott. Ezek a 
védvonalak már egy rugalmatlan (stabil) védelemre készültek, tehát gyakorlatilag a nagy 
erejű, hadseregszintű támadásoknak közvetlenül nem tudtak ellenállni. Az erődítéseket 
elvégezték néha a szövetséges népek határvidékén is (például talán az úgynevezett Csörsz 
árka egy része Magyarországon), így részben politikailag jobban magukhoz kötötték őket, 
részben egy nagyobb támadással szemben biztosabb ütközőzónát kaptak.  
 
Tömören: 
 
- a Limes eredeti célja a csapatok ellátása, az utánpótlás lehetővé tétele 
- később a Limes megmerevedik, erősödik az információs szerepe 
- a merev Limes már egyre kevésbé alkalmas a mélységi védelemre, áttörhetővé válik  

 
 

A késő-római kor erődvárosai, városerődítései 
 
 A II. és III. században részben a politikai viszonyok romlása, részben a városok 
gazdagodása, fejlődése hatására megindul a városok erődítésének újabb szakasza. Európa 
szerte kiépítik a korszerűbb, szintén külsőtornyos védőöveket, gyakran 30-40 méteres 
toronytávolságokkal. Vegyesen alkalmaznak kerek és szögletes toronymegoldásokat. Ezek a 
tornyok azonban már magasabbak és nagyobb alapterülettel rendelkeznek. Így az egyre 
korszerűbb hadigépeket el tudják helyezni, és hatásfokuk is nagyobb lesz. Kissé más a helyzet 
a birodalom keleti részén, ahol a korábbi fejlett hagyományokban nem látható erős törés. A 
IV. század végén történnek azok a nagyszabású építkezések, amelyek a keleti és északi barbár 
támadásokat lesznek hivatva felfogni a következő századokban.  
 
 
 
RÓMA (200-500) 
 
 Ebben az időszakban maga Róma is új falrendszert kap. Aurelianus császár 
megépítteti a róla elnevezett védelmi rendszert, amely hosszú évszázadokig fennmarad, és a 
város védelmének alapját képezi. Mivel ez a kor Európájának legnagyobb kiterjedésű 
védőműve, ezért részletesebben tárgyaljuk (536. kép). A falrendszer első ránézésre egyszerű. 
Egy széles árok övezte téglaerődítés, mintegy 50 méterenként magas szögletes tornyokkal, 
ami megfelel a hajítógépek hatásos lőtávolságának. A fal szerkezete azonban tartalmazza a 
kor legújabb eredményeit. Alsó része tégla és beton alkalmazásával készült (opus testaceum), 
a földfelszínnél vastagsága meghaladja a 10 métert. Ez gyakorlatilag áttörhetetlen a kor 
hadigépeivel. A külső oldalán ferde fal sok helyen mintegy 10 méteres magasságtól 
gyalogsági lőállásokkal van ellátva. Ez egy közlekedőfolyosó, ahonnan nyílnak a lőrések. 
Megoldása olyan (boltozott), hogy a lőréseknél történő esetleges áttörés sem dönti romba a 
falat, a felső járószint védelme (ezzel a fal magassága) nem károsodik. A több emelet magas 
tornyok kiképzése hasonló, az első emelet szintjéig tömör beton. A felső szinteken elhelyezett 
hadigépek teljes hosszában oldalozni tudják a falat, illetve pásztázhatják az előteret. A 



pásztázás elősegítése céljából minden második torony felső szintje kissé hátra van húzva, így 
akár a második szomszéd előtt tevékenykedő ellenség is lőhetővé válik. A kapuk megoldása 
hagyományos, egyszerű átvezetéssel van megoldva, néhol alkalmaznak belső kapuudvart. A 
bejáratokat kettős hatalmas toronyrendszer védi. Ezek a tornyok néha négy emelet magasak, 
magasságuk általában meghaladja a 20 métert. Az építőanyagoknak, és a védművek 

szerkezetének köszönhetően igazából nem volt szükség külön előművekre. Ehhez járul még 
hozzá, hogy a város képes volt nagyszámú, tízezres nagyságrendű katona állomásoztatására 
is.   

 



 Amikor a Limes a III. század közepétől merev védelmi rendszerré válik, 
megszaporodik az erősen védett, általában magaslatokra telepített erődök építése. Szakítanak 
a korábbi szabályos elrendezéssel, mindinkább a terephez igazodó erődítést terveznek. A 
kapuk számát redukálják, gyakran csak egyet alakítanak ki. Mindezek az erődítmények, 
katonai települések funkcióváltását is mutatják. A cél már nem az offenzív hadviselés és a 
csapatok támogatása, az utánpótlás biztosítása, hanem az erődök körzetének védelme, 
valamint az ellenség utánpótlási vonalainak zavarása. Emiatt fokozódik az erődök, 
erődvárosok védőöveinek erősítése. Általánossá válik a falak tagolása U alakú tornyokkal. 
Főleg a saroktornyok esetében kialakul egy speciálisan rómainak mondható forma az 
úgynevezett legyező-alakú saroktorony. Ennek lényege az erősen előreugró, a lövedékek 
elleni védelem miatt lekerekített torony. A tornyot a főfallal összekötő szakasz, ami általában 
közelítőleg derékszögben kapcsolódik ez utóbbihoz, alkalmas a falat oldalozó gépezetek 
elhelyezésére, akár két szinten is, és ezzel a védelem központi helyévé válik. A legyező alakú 
torony kissé hasonlít a későbbi bástyákra és azok szárnyaira, mivel itt is a szárnyakról történik 
(az ellenség lövedékeitől védve) a védőfalak pásztázása. 
 A birodalom utolsó szakaszában jelennek meg a belső területeken a tervezett, de az 
előbb említettekhez képest eltérő funkciójú nagyerődök. Jellemző rájuk a szabályos, 
négyszögletes elrendezés. Védőfalaik vastagsága jelentős, esetenként 4 méter. Általában, és 
ez újdonság a korábbiakhoz képest, kerek tornyok alkotják a külsőtornyos rendszert, 
legalábbis ennek saroktornyait. A tornyok alapterülete nagy, tehát elfér rajta nagyobb számú 
hadigép. Gyakorlatilag önálló erődítményként funkcionálnak, hiszen a fő védővonalban lévő 
fallal szerves kapcsolatuk eredetileg nincs (a későbbi kiegészítések ezt néha eltüntetik). A 
fallal kis metszéssel érintkeznek, így bármelyik elem összeomlása nem vezet a kapcsolódó 
megsemmisüléséhez is. Tervezésük egységes volta a központilag elrendelt építést 
valószínűsíti, feladatuk azonban még vitatott, mert nagyobb létszámú katonaság soha nem 
állomásozott ezekben. Nagyobb épületcsoportokat sem találtak belső területükön (legalábbis 
hazánkban, a Közel-Keleten azonban igen), így talán építésüket háborús események miatt 
közvetlenül már nem követhette a polgári lakosság megtelepedése. Vagy talán előfutárai a 
későbbi királyi jellegű begyűjtő-központoknak, illetve ellenőrzőpontoknak, és a helyi 
nagybirtokos réteg önálló erődvárosai voltak. 
 
ALSÓHETÉNY (Kr.u. 300-400) 
 
 Az előzőkben említett erődítménytípus jó példája az alsóheténypusztai későrómai erőd. 
Méretei (átlagosan 470 m hosszú oldalak) lehetővé tették raktárbázisként való alkalmazását 
(gabonatárolókat is találtak területén). Sajnos, egyébként laktanyaépületeknek kevés nyoma 
van. A vastag főfalhoz kapcsolódó oldaltornyok átmérője kb. 14 méter (a sarkokon még több), 
ami már tekintélyes mennyiségű és méretű fegyver elhelyezését teszi lehetővé. Természetesen 
az erődítményt árok védte, nem tudni, hogy egyszerű, vagy többszörös. Megjegyzendő, hogy 
az építés korának meghatározását az is nehezíti, hogy a települést többször átépítették, 
erősítették. Úgy tűnik, az első saroktornyok legyező alakúak voltak, ami az első fázist 
visszatolhatja 300 előttire. 
 
Római hadtudománnyal foglalkozó írók 
 
Sextus Julius Frontinus (Kr.u. 40 - 105) 
 
 Frontinus Strategematica című művében összefoglalja a korábbi hadtudományi írók 
(Cato, Celsus, Paternus) műveit, és főként az ostromtechnikával kapcsolatos információkra tér 
ki. A kor magas fokú várépítészetére tekintettel előtérbe helyezi az olyan tevékenységeket 



(meglepetés, megtévesztés, kiéheztetés), amelyek feleslegessé teszik a hosszadalmas 
ostromot. Ír a különböző hadicselekről, az ellenfél helyőrségének elvonásáról, vízhiány 
előidézéséről. Fontos lépésként tárgyalja a váratlan irányokból való betörés lehetőségét és 
kivitelezését, a kitöréseket és a rájuk adott választ. Műve inkább a várvívás taktikai részeivel 
foglalkozik, mint az erődítések tervezésével, építésével.        
 
Publius Flavius Vegetius Renatus (Kr. u. IV. század) 
 
 Vegetius Epitoma rei militaris (A hadtudomány foglalata) című műve az egyik 
legátfogóbb hadművészeti anyag a római korban. Több fejezetében foglalkozik az 
erődítésekkel. Külön rész szól a tábori erődítések készítéséről, a szükséges anyagokról, az 
építés módjáról és feltételeiről. Közli a kor szabványos tábori erődítési elveit. A 
városerődítések kialakításánál kitér a falak beszögeléseinek fontosságára, az oldalozásra 
alkalmas tornyok építésére. Kimondja, hogy az egész védvonalon el kell érni a teljes 
pásztázási lehetőséget. A falak építésénél ügyelni kell a többszörös, földdel feltöltött 
falszorosokra, mivel ezek megakadályozhatják a falak betörését. Művében részletezi az 
ostromeszközök alkalmazását, ezek hatását, az ellenük való tevékenységet. Kitér az olyan 
részletekre is, mint az ellenséges város falmagasságainak meghatározása. Elmondhatjuk, hogy 
Vegetius példaszerű összefoglalását adja kora várépítészeti lehetőségeinek, eljárásainak.  
 
 
Tömören: 
 
- a késő római korban magas szintre emelkedik a védelmi objektumok tervezése  
- a fejlődés folyamatos és gyors, a birodalom veszélyeztetettségével párhuzamosan 
- megjelennek a római szakírók is, de nem érik el a görögök színvonalát  
 
 
54. A koraközépkor városerődítései (Kr.u. 400-700) 

 
A germán és szláv erődített települések 
 
 Európa nyugati, északnyugati felében a nagyon erős etnikai változások (germán 
népvándorlás, majd terjeszkedés) a korábbi mediterrán jellegű katonai építészetet, ennek 
fejődését más útra terelték. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy visszaállt, sőt terjeszkedett a 
korábbi fa-föld erődítési mód. A későlatin-kelta és a germán kultúrkörök alapvető módszerei 
(a bonyolultabb kőépítkezés, és a földvárak építése) versengett egymással, ez utóbbi 
térnyerésével. Ennek oka a korai kelta és a germán hagyományok hasonlósága, ezek 
találkozása és egymás erősítése. Az V. századtól megkezdődnek a nagyobb arányú 
erődépítések. Általában az ősi földvárak kiemelkedő pontjain, illetve újonnan a megfelelő 
természeti adottságú helyeken (átkelők, útvonal kereszteződések, stb.). Ezeknek a 
földváraknak a központi magja általában egy feltöltött térség (10-50 méter átmérővel). A 
töltés anyagát a területet övező, sokszor többszörös árokgyűrű kiemeléséből nyerik. A 
központi töltést az árokrendszerhez kapcsolódó sáncmű erődíti, általában belső faszerkezetű 
erősítéssel. A központi mag, sánc tetején és esetleg oldalában is a belső szerkezettel 
összefüggő cölöpsor található.  
 Kelet-Európában, egyelőre a fő várépítészeti vonulatok perifériáján, a szláv 
terjeszkedés magával viszi az őshaza északi típusú erődítési elveket. Ezek teljesen hasonlóak 
a germán építészethez, hiszen azonos alapokból, hagyományokból indulnak ki. A szláv 
települések szintén fa-föld építésűek, gyakran belső faszerkezettel, és a sáncok tetején 
cölöpsorral. 



 A VI. század folyamán a frank konszolidáció rövid időszakait kihasználva megnő a 
települések gazdasági ereje, a hatalom koncentrálódik, így lehetővé válik a városias, nagyobb 
települések kialakulása. Természetesen ezeket a településeket ellátják védőművekkel. A frank 
erődépítészet legjellemzőbb vonása, hogy részben teljesen visszatér a faépítkezéshez (a déli 
mediterrán övezet sávjától eltekintve), részben pedig átveszi a déli, fejlettebb erődépítészeti 
megoldásokat. Ez azt jelenti, hogy megkezdődik a fa-föld sáncok oldalozásának lehetővé 
tétele, de leggyakrabban fából épült négyzet alapú tornyokkal. Ezek sűrűsége egyébként 
megfelel a technikai követelményeknek (kb. 40-50 méter). Sajnos, azonban nagyon kevés 
olyan régészeti maradvány, lelet található, amelyen ez a fejlett faépítkezés tanulmányozható, 
illetve a feltárt leletek kormeghatározásával problémák vannak.  
 A módszert átveszik a nemesi lakhelyek erődítésénél is, a földvárak középpontjában 
faszerkezetű tornyokat építenek, amelyek valószínűleg csak támadás esetén szolgálnak 
tartózkodási helyként, hosszabb ott élésre kevés nyom van. Így inkább a késő-középkor 
öregtornyaira emlékeztetnek. Általában elmondható, hogy nyugaton a feudális-hűbéri 
viszonyok stabilizálódása magával hozza a helyi birtokos nemesség erődített lakhelyeinek 
kialakulását (motte). Ez viszonylag hosszú ideig csak egy- vagy többszörös árok és sáncmű, 
középen a toronnyal. A főúri várakat és egyéb településeket később gerenda- és 
deszkafalakból álló védművekkel veszik körül, ezzel a teljes erődítési rendszer fa építésűvé 
válik. Néha előfordulnak többszörös, tornyokkal erősített fa védvonalak is. Természetesen 
ezek a faerődítmények viszonylag hamar tönkrementek, így a későbbi korokra kevés 
értékelhető maradványuk maradt. Egyébként ez az erődítési mód, a hagyományok mellett 
teljes mértékben megfelelt a kor társadalmi-gazdasági viszonyainak, a hadakozás lehetőségei 
nem kívántak meg komolyabb erődítéseket. 
 
Tömören: 
 
- az átmeneti korban visszaesik az erődépítési technika  
- jórészt a korábbi hagyományok folytatódnak a germán-szláv világban 
- a gazdasági fejletlenség nem kíván meg nagyszabású erődítéseket  
 
 
A Kelet-európai sztyeppék erődítései 
 
 A görög-római befolyás csökkenése, majd megszakadása után a Kaukázus előterében 
és a Kelet-európai (pontuszi) sztyeppén újból főleg déli és keleti hatások érik a várépítészeti 
eljárásokat. Az északi balti-szláv jellegű fa-föld erődítések háttérbe szorulnak az úgynevezett 
szaltovó művelődés területén. Ez azért érdekes számunkra, mert ekkor már (a VI.-VIII. 
században a magyarság vagy a Káma környékén, vagy a Kaukázus északi lejtőin, de 
mindenképpen e kultúra alkotó részét képezte, illetve mindenképpen ennek vonzáskörébe 
tartozott. 
 A művelődés építészeti jellegű első periódusában a kaukázusi alapokon nyugvó 
(legalábbis ezzel rokonságot mutató) erődítési formák terjednek el (pl. Majackoje 
gorogyiscse, Cimljanszkoje gorogyiscse). A kaukázusi erődépítésre ekkor a kőépítésű, esetleg 
több udvarból álló várak a jellemzőek, gyakorlatilag minden esetben több emeletes 
lakótoronnyal. A sztyeppei erődítések közös jellemzője, hogy a falak külön alapozás nélkül 
készülnek. A falat általában öntött technológia szerint építik, két kváderkövekkel kirakott fal 
közé hordalékkövekből és mészhabarcsból álló betétfalat képeznek. Majackoje erődjét 6,5 
méter magas és 6 méter vastag falak alkotják. A torony nélküli négyszögletes mű délnyugati 
oldalához egy fallak körülvett kisebb udvar csatlakozik, benne masszív, lakótorony jellegű 
kőtoronnyal. Az egész várat egy 12 méter széles és 6 méter mély árok övezi. A másik tipikus 
erőd Cimljanszkoje. A különbség az előzőhöz képest abban van, hogy ez az erődítmény 



bonyolultabb rendszerű. A szintén öntött falakkal épített erőd (4 méter vastag falak) két 
védőövből áll, és a falakat 5 torony tagolja. A tornyok külső építésűek, tehát róluk a falak 
előtere pásztázható. A várat szintén árok határolja. 
 
SARKEL (Kr.u. 500-700) 
 
 A korszak második periódusában és az azt követő századokban, valószínűleg keleti és 
déli hatásra megjelennek az Aral-tó és Kaszpi-tenger környékén már korábban elterjedt 
erődépítészeti formák. Legjellemzőbb példájuk (noha állítólag bizánciak tervezték) Sarkel 
városerődje, ami elhelyezkedése alapján a kazár birodalom határerődje lehetett, de 
mindenesetre méretei (160 x 100 m) és szabályosan tervezett elrendezése lehetővé tették 
nagyobb számú katonaság ellátását, és a raktározást is (541. kép). A szabályos téglalap 
alaprajzú, belső falakkal szakaszolt település a keleti, alapozás nélküli téglaépítkezés terméke. 
A több méter vastag falakat négyszögletes, a falsíkból erősen kiugró tornyok tagolják, 5 x 5 
méteres mérettel, mintegy 20-25 méterenként. A sarkokon még markánsabb méreteket látunk, 
a tornyok 8 x 8 m nagyok. A kapu egyszerű átvezetésű, de belső kapuudvarral épült. Külön 
árok nem kapcsolódott az erődítéshez, mivel a folyó egy mellékágát alakították át védelmi 
célokból.  

 
541. kép: Sarkel 500-700 között 

 
 



 Egyébként a fent említett módszerek (téglaépítkezés vagy kő és téglaépítkezés) ekkor 
válnak teljesen általánossá a sztyeppén, és gyakorlatilag a 900-as évekig használatban vannak. 
Igazából az ebben a térségben épített városerődítéseknek csak keleti, kaukázusi párhuzamai 
vannak, noha a történettudomány a bizánci kapcsolatot erősíti. Véleményünk szerint itt 
szerves fejlődés van a Kaukázus-vidéki, Kaszpi-tenger menti, a korábbi szkíta-szarmata 
építkezésekhez és a még korábbi erődítménytípusokhoz viszonyítva. Továbbá 
meggondolandó az a tény, hogy a magyarok elődjei mindenképpen évszázadokat töltöttek 
ebben a környezetben (vagy részesei voltak a kultúra kialakításának) és ezekkel az 
ismeretekkel rendelkezve hajtották végre a honfoglalást. Erre jó példa a szintén e kultúrkörbe 
tartozó bolgár törzsek várépítő tevékenysége, amelyek új hazájukban szintén a szaltovó 
kultúra alapelvei szerint építették váraikat. Nagy kérdés, hogy a magyarok (teljesen hasonló 
társadalmú és gazdaságú nép) miért nem, vagy miért másként, vagy mit építettek 
letelepedésük idején. A történeti újraértékelés szükségességét itt nem vetjük fel.       
 
Tömören: 
 
- a Kelet-európai sztyeppén a nyugati hatásokat ismét a keletiek váltják fel  
- az úgynevezett nomád társadalmaknak is meg voltak az erődépítési szokásaik 
- az ősmagyarok feltétlenül ismerték a várépítészet fejlett módszereit  
 
 
A Kárpát-medence helyzete a népvándorlás-korban 
 
 A Kárpát-medence erődítési viszonyainak vizsgálatánál két dolgot kell figyelembe 
venni. Az egyik a "hagyományos" várépítkezések és erődített települések kérdése, a másik 
pedig a gyakorlatilag az egész medencét kitöltő nagyszabású erődítés-hálózat problémája.  
 Az erődített településekkel, várakkal az a helyzet, hogy a történelem jelen állása 
szerint sem az egész térséget uraló hunoknak, sem az őket követő avaroknak nincs saját 
erődépítészetük. A kijelentés önmagában is problematikus, régészeti oldalról a fő gond abban 
van, hogy jelenleg nincs olyan abszolút kormeghatározó eljárás, amellyel a kérdéses néhány 
száz éven belüli pontossággal megállapítható a fa-föld erődítmények építési ideje. Az 
országban nagyon sok olyan település található, amelyeket egyaránt lehetne akár az őskorba, 
akár a kora-középkorba datálni. Ebből pedig nyilvánvalóan következik az a "tény", hogy a 
nomád hunok és avarok nem tudtak ilyet építeni, illetve nem is volt rá szükségük (mivel nem 
letelepedett életmódot folytattak), tehát nem is építettek. Kő- vagy téglavárat pedig végképp 
nem. Az így gondolkodók azonban elfelejtik, hogy a többi hasonló kultúrával rendelkező nép 
igen is épített várakat (lásd korábban), illetve a nomád állattartás csak téli-nyári legeltető 
vándorlást ismer, a fő szállásterületeket, központokat igen is, meg kell védeni, és meg is 
védték. Tovább bonyolítja a helyzetet az a tény is, hogy a római erődöket sem használják (hun 
és avar leletanyag gyakorlatilag nem került elő ezekből az erődökből), mégis ezek 
rendelkezésre állnak a későbbi magyar felhasználók számára (mintegy 400 évnyi pusztulás, 
romlás után). Továbbá nem hihető, hogy egy nép, amely úgymond "vándorlás közben" a 
sztyeppéken ismeri az erődítések használatát, funkcióját, amikor letelepszik, akkor elfelejti 
ezek fontosságát, katonai jelentőségét. Ehhez kapcsolódik még az a körülmény is, hogy az 
alaplakosság mobilitása az úgynevezett népvándorlásnál viszonylag kisebb volt az uralkodó 
nemzetségek mobilitásához viszonyítva. Így az erődítési szokások sem tűnhettek el 
nyomtalanul. Ezen a ponton a műszaki megközelítés és a történettudomány ellentétes 
eredményekre jutott, ennek feloldása a jövő feladata, és nagyfokú toleranciát, integrált 
feldolgozást igényel.  
 Annyi bizonyos, amiben mindenki egyetért, hogy a nagy területű legelők miatt e 
társadalmak mindenképpen kialakíthattak egy nagy mélységű védvonalat határaikon (gyepű). 



Ennek feladata az ellenséges támadás lelassítása, kifullasztása, hogy utána gyors 
ellencsapással meg lehessen semmisíteni. Általában a gyepű három fő részből állt. A külső 
térségben a szövetséges népekből alakult határvédő csapatok állomásoztak, megfigyelési, 
őrizeti célokkal. E terület mögött főként természetes akadályokkal (de torlaszokkal, egyéb 
zárásokkal is) szabdalt, lakosság nélküli térség húzódott, az ellenség mozgását, utánpótlását 
gátló célokkal. Végül következett az igazi országvédelmi létesítmény, egy árkokkal, 
sáncokkal erősített vonal, amelyre (az ellenséget ily módon lelassítva) már felzárkózhatott a 
fősereg. 
 
 Itt kell foglalkozni röviden a hazánkat behálózó sáncrendszerek kérdésével. Első 
megközelítéssel kijelenthető, hogy mind a Dunántúlon, mind az Alföldön valamikor 
kiépítettek egy összességében több ezer kilométer hosszú sáncrendszert. Ennek részeit a 
hagyomány hol Csörsz-ároknak, hol Ördög-ároknak, hol Kis- és Nagyároknak mondja. A 
vizsgálatnál ki kell térni a szerkezeti kérdésekre, a területi összefüggésekre, valamint a 
védhetőség kérdésére. 
 A sáncrendszereket alkotó földművek felépítésüket tekintve nagy valószínűséggel 
védekezési célból épültek. Általában árok és sánc alkotja a védvonalat. Amennyiben 
elfogadjuk az ország belső területeinek védelmi koncepcióját, ahol az egyszeres sáncot 
megtalálták, az mindig a belső oldalon épült. Maga az árok, mivel 10-15 méter széles is 
lehetett, inkább megmaradt, mint a mögötte húzódó sánc. Gyakoriak a kettős sáncok, tehát 
ahol az árok külső szélén egy alacsonyabb, belül pedig egy magasabb töltés húzódik. 
Általánosan elmondható, hogy ezek a sáncrendszerek átlagosan elérték a 6-7 méteres relatív 
(összes) magasságot, ami már komoly védelmet tett lehetővé, már ha a védő erők képesek 
voltak elfoglalni még a támadók beérkezése előtt. Vannak nyomok a sáncoknak 
cölöpsorokkal való megerősítésére is (főként a Gödöllői-dombság területén). Ez egyértelművé 
teszi a védelmi feladatokat, még akkor is, ha természetesen egy néhány ezer kilométer hosszú 
vonalat nem lehet végig fa erődítésekkel ellátni. 
 Az egész rendszer, mint említettük, végigvonul a Kárpát-medencén. Legjobban ismert 
része a Csörsz-árok rendszere. Korábbi elképzelések szerint építése a szarmata korban történt, 
mégpedig római segítséggel. Meghagyva ezt a lehetőséget is, ki kell emelni a következőket. 
Legfontosabb az építés ideje. Vannak a Csörsz-ároknak olyan szakaszai, amelyek keresztezik 
egymást. Ezenkívül vannak olyan részek, amelyek ma is jól láthatók és követhetők, és 
vannak, amelyek csak légifelvételek segítségével mutathatók ki. Mindez, vagy a teljesen 
eltérő építési módot, vagy az időben való eltérést jelenti. Hozzátéve a vonalak egymásra 
épülését, kimondható, hogy a sáncrendszer nem egy időben készült, sőt, a sáncvonalak 
állapotából és az egymást keresztező elrendezésből következik a viszonylag szélesebb 
időintervallum. Gyakorlatilag az építés nem köthető egy néphez. Mivel azonban az építés 
széles időtartama és a kormeghatározás bizonytalansága együttesen szintén néhány száz éves 
periódust is lehetővé tesz, a rendszer egy része akár a magyar gyepűrendszer (lásd később) 
részét is képezheti. 
 A római eredetnek kicsit ellentmond a nagy védelmi mélység (vagy esetleg csak a 
más-más időpontú, egymástól független vonalak hálózata). Az Alföld északi részén a rendszer 
hármas tagozódású és mintegy 20 kilométer mélységű. Nem beszélve a rövidebb, keresztező, 
önálló részekről, a hármas vonal a Szentendrei-szigettől Debrecen megkerülésével egészen az 
Al-Dunáig tart. Ez tipikus gyepű-elrendezésnek tűnik. A dunántúli sáncok nem ennyire 
tagoltak, és kapcsolódnak egy (föld)vár-rendszerhez.  
 Összefoglalva megállapítható, hogy a sáncvonalak hosszabb időszak alatt kiépült 
gyepű-rendszer részeit képezhették (talán a szkítáktól a magyarokig), és ha hozzátesszük azt, 
hogy a vonal melletti védekezés csak hosszabb felvonulási szakasz után volt lehetséges, ez a 
feltevés meggyőzővé válhat. Mivel ezt a nagyon hosszú védvonalat nem lehetett állandó 



felügyelet mellett tartani, a környéken nagyszámú katonaság rendszeresen nem 
állomásozhatott.                
 
 
Tömören: 
 
- a Kárpát-medence tele van nagyszabású erődítésekkel  
- ezen erődítések (pl. Csörsz-árok) valószínűleg egy gyepű-rendszer részeit képezték 
- a teljes rendszer rekonstruálása hosszú kutatómunkát igényel 
- a kormeghatározás és adathiány problémái sok egyéb kérdést vet fel 
- vajon a hunok, avarok, miért nem építettek erődítményeket 
 
 
Dél-Európa és Bizánc városerődjei 
 
 A Római Birodalom bukása után Európa két felén a fejlődés más-más irányt vesz. 
Bizánc a római hagyományokat megtartja, illetve a századok folyamán továbbfejleszti. Ez azt 
jelenti, hogy Délkelet-Európában és a kapcsolt kisázsiai részeken a városok erődítése magas 
színvonalon tovább folytatódik. A kőépítésű erődítések sűrű toronykiosztással, a falak 
pásztázásának lehetőségével és bonyolult előművekkel rendelkeznek, és ezen a földrajzi 
területen a legfejlettebb módszereket a későbbiekben átveszik a szeldzsukok és az arabok, 
hogy majd a keresztes lovagok ismét felfedezzék őket. 
 Délen ez a hatás gyengébb, így Ibériában, Itáliában és Dél-Galliában továbbra is 
kőfalakkal és tornyokkal erődítik a természetesen az északiaknál jelentősen gazdagabb 
városokat. Az itteni építkezések a régi római példákat követik, tehát gyakorlatilag az 
egyszeres védővonalat. Emiatt a térség városai lemaradnak a keleti birodalomrész mellett. 
Carcassone például a VI. században 2,5-3 méter vastag falakkal, 20-30 méteres 
toronykiosztással, kívül kör alakú, belül négyszögletes tornyokkal büszkélkedhetett., ami a 
kijavított római tornyoknak tekintendők. Gyakorlatilag elmondható, hogy a részben stagnáló 
erődítési technikák alkalmazása ezeken a területeken inkább pénz és szervezés kérdése volt. 
 
 A bizánci várépítészet a korábbi, általában véve hellenisztikus alapokon fejlődik 
tovább, pénzt és energiát nem kímélve. Az erődelemek tervezésénél az ostromeszközök 
számának és hatóerejének megfelelően újabb és újabb elgondolásokat alakítottak ki a 
haditechnikai eszközök fejlettségi színvonalának megfelelően. Az egyik ilyen elem (a már 
korábban feltalált, de kevésbé alkalmazott) ötszögletű tornyok rendszeres építése (pl. Bizánc, 
Ankara). Ezek a tornyok kinézetükre már a későbbi bástyákra emlékezetnek. Az ötszögletű 
kialakítás célja is az, hogy a tornyokat a szomszédos tornyokról oldalozni lehessen. 
Azonkívül ezzel a toronykialakítással elérhető, hogy a kilőtt kövek és dárdák tompaszögben 
érték a tornyok falait, azokban kevés kárt téve. A másik alapvető eljárás, amit folyamatosan 
fenntartottak és fejlesztettek, a mélységében tagolt védőövek kiépítése. 
 
BIZÁNC (400-700) 
 
 Mindkét említett erődítési elemre jó példa Bizánc védőrendszere, amit az évszázadok 
alatt komoly erőforrásokkal folyamatosan építettek ki. A római korból maradt városfalakat II. 
Theodóziosz alatt erősítik meg (413 és 439 között). Az összesen 6 kilométer hosszú 
falrendszer három vonalból áll. A legkülső egy mindkét oldalán kifalazott 20 méter széles, 6 
méter mély vizesárok, belső oldalán mellvéddel és mögötte mintegy 15 méter széles 
felvonulási úttal. Ez a vonal akadályozta meg a közvetlen földalatti tevékenységet, hiszen a 
vizesárok alatt és ellenőrízhetően még 15 méter távolságban az észrevétlen aknaásás szinte 



kizárt. E mögött egy 4,5 méter magas fal található, toronyszerű kiszögelésekkel tagolva. A 
kiszögelések gyalogsági állásként szolgálva a fal kézifegyverekkel való pásztázását tette 
lehetővé. A fal mögött, már az ellenség lövéseitől fedetten 5 méter széles utat alakítottak ki, a 
csapatok gyors mozgatására. Ezt követi a fő védvonal, 12 méteres falakkal (amelyek 4,5 
méter szélesek), 15 - 16 méter magas tornyokkal. Ezek már hadigépeket is ki tudtak szolgálni. 
Az így elkészült védőrendszer egészen Bizánc bukásáig működött, megfelelően nagy 
létszámú védősereg mellett elfoglalása lehetetlennek tűnt. A zárófalat délről, a Márvány-
tenger felől egy hét tornyot magába foglaló önálló erőd védte. 
 Ez a védmű természetesen csak a város közvetlen területét védte, így a környező 
települések megóvása érdekében II. Anasztáziosz császár (500 körül) újabb, külső védőövet 
építtet. Egy 56 km hosszú egyszeres fal készül el. A 4 méter széles (öntött beton-technikával 
készült) kőfalat 80 - 100 méterenként ötszögletű (alaprajzában a sokkal későbbi bástyákra 
hasonlító) 10 - 12 méter magas tornyok szakítják meg, közöttük néha kisebb 
falkiszögelésekkel, tornyocskákkal. A védmű előtt egy laposabb és egy mélyebb V alakú 
árokrendszer húzódik, mintegy 30 méter védelmi mélységben. A kapukat külön is védhető 
négyszögletes kiserődök zárják le, udvaruk egyben kapuudvar is. Sarkaikon négyszögletes 
vagy ötszögű tornyok találhatók. 
 
ANKARA (400-700) 
 
 Az egyedüli város, ahol az V.-VI. századi bizánci erődépítészet eredményeit 
zavartalanul vizsgálni lehet, Ankara (542. kép). A város fontos erőssége volt a birodalomnak, 
így hosszú időn keresztül erősítették, a ránk maradt utolsó nagyobb beavatkozás a VI. század 
elején történt. A település két részből áll, a dombtetőre épült felsővárosból és az alatta elterülő 
alsóvárosból. Erődítési szempontból a felsőváros az érdekesebb. Gyakorlatilag az egész 
védvonalat sűrűn tagolják a korra jellemző ötszög alakú tornyok. Ezzel a megoldással minden 
erődelem előtere teljes mértékben fedezhető, ellenőrizhető. A tornyok egymástól való 
távolsága 10-15 méter, ez az oldalozással együtt az optimális 15-20 méteres távolságot teszi 
ki. E zárt rendszer mellett a felsővárosban található még egy kis fellegvár is, valamint egy 
darab, két ötszögű toronnyal erősített kettős kapu. Ezzel a megoldással Ankara elérte a kor 
csúcstechnológiájával nyújtható legnagyobb védhetőséget. Az alsóváros valószínűleg kicsit 
korábbi építkezés. A hagyományos négyszög alakú tornyok körülbelül 22-25 méterenként 
követik egymást, méretük is a késő római tornyokhoz hasonló (8 x 9-10 méter). A város 
kettős kapuját a szokásos két félkör alakú torony védi.           
 
 
BIZÁNC OSTROMA (ha volt, akkor 718) 
 
 A Bizánci Birodalom első nagy válságát akkor éli át, amikor az arab hódítás eléri 
európai területeit is. III. Leo császár uralkodása alatt az arabok átkelnek a kontinensre 
Maslama és Szulejmán hadvezérek vezetésével. 717-ben feldúlják és elfoglalják Trákiát, majd 
blokádot vonnak Konstantinápoly köré, hogy kiéheztessék, illetve, ha lehet, rohammal 
elfoglalják. Erre az araboknak mintegy 80 000 főnyi hadsereg és 1800 különböző méretű hajó 
áll rendelkezésükre. Sajnos a meglehetősen gyér tudósítások alapján nem lehet egyértelműen 
állást foglalni az ostrom történetéről. 
 A várost a korábbi évszázadok alatt fokozatosan erősített hármas falrendszer védi. A 
tenger felől pedig az Aranyszarv-öbölben kifeszíthető és leengedhető lánc zárhatja el a 
kikötőt. Ezt gyakorlatilag egy arab típusú hadsereg számára csak hosszú, inkább a 
kiéheztetésen, blokádon nyugvó ostrommal lehetett volna elfoglalni. Ráadásul, az amúgy is 
technikailag magasabb szinten álló bizánci flotta a védett kikötőben érinthetetlen volt. Leo 



császár ezt a bizánci taktikai fölényt kihasználva a védett kikötőből a láncot leengedve 
pusztító támadást intéz az arab flotta ellen. Tömegesen itt vetik be a görögtüzet, ami teljes 
káoszt okoz az ellenséges flottánál, hiszen meg sem tudják közelíteni a bizánci hajókat. Azok 
bizonyos távolságról sorra felgyújtják őket, kb. 100 ellenséges hajó pusztul el, bizánci 
veszteség nélkül. Ennek következtében az arab flotta nem tudja fenntartani a blokádot, és a 
beköszöntő tél is tizedeli az ostromló sereget. Természetesen szárazföldi ostrom a 
mélységében tagolt védőöv ellen továbbra is kilátástalan. 718 tavaszán újabb erősítések 
érkeznek Merdasan vezetésével, aki nagyobb számú gályát is hoz. Még kora tavasszal újabb 
bizánci támadás éri az ostromló flottát, az előzőhöz hasonló eredménnyel. Ez demoralizálja az 
arabokat, így bizánci egységek tudnak átkelni az ázsiai oldalra, és sikerül elfogniuk az új 
vezért, Merdasant is. 
 Közben a császár tárgyalásba kezd a bolgár uralkodóval (Tervel), aki felmentő sereget 
küld. A felmentési kísérlet fényesen sikerül, a döntő szárazföldi összecsapásban az arabok 
22000 fős veszteséget szenvednek, aminek hatására el kell hagyniuk Európát.  

542. kép: Ankara 400-700 között 
 
 

Tömören: 
 
- Bizánc képviseli a folytonosságot, fejlődést a korai, európai középkorban  
- megjelenik az ötszög alakú torony, részben az teljes oldalozás lehetőségei miatt 
- a bizánci erődépítészet a koraközépkorban kevésbé fejlődik, inkább stagnál 
 
 
 
 
 


