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61. Nyugat-Európa az ezredforduló körül
A zavaros történetű frank korszak és a viking támadások után Európa nyugati felén
is viszonylag hosszú ideig külső nagyszabású támadásoktól nem kell tartani. A feudalizmus
első évszázadai a középkori államok kialakításával, a társadalmi viszonyok
megszilárdításával telnek. Ennek ellenére (vagy a nagyobb gazdasági eredményesség miatt)
ekkor kezd Európa szerte egy új építési mód kialakulni, a lakótornyok, és a köréjük
telepített létesítmények együttese. A lakótorony a tulajdonos lakásául, vagyonának
raktárául és a fő védelmi létesítményként is szolgál. Ezért felépítménye nagyon masszív
(mindig kőépítésű), a meglepetésszerű támadások ellen jól védett. Az ezredforduló után
először az Észak-atlanti partvidéken, majd beljebb is a kontinensen kiszorítják a motték
fatornyait, védműveit.
Felmerülhet a gondolat, hogy a kő lakótornyok a fa tornyokból való egyenes vonalú
fejődés eredményei, de ennek sok tény ellentmond. A legfontosabb, hogy nincs semmilyen
átmeneti forma, a lakótornyok mindjárt monumentális, kiforrott formájukban jelennek meg.
Ez nem csak méretükre és felépítésükre jellemző, hanem arra is, hogy az ezredforduló körül
már nagyarányú építkezések folynak szerte Franciaországban. Ez semmiképpen nem egy
lassú fejlődés ismérvei. Azon kívül a fatornyok (illetve a kőalapozású fatornyok) építése
tovább folyik csökkenő mértékben, de ezek lassan általában kapuvédőművek lesznek,
illetve az esetleges külső védőöv berendezéseivé válnak.
A lakótorony eredeti formájában négyszög alaprajzú, a kör alakú tornyok később
jelennek meg. Általában az alsó szinten 5-6 méter vastag falakkal épülnek, itt kijárat (a
védhetőség miatt) nem található. Ide telepítik a raktárakat, kutat, stb. A felsőbb emeleteken
a katonaság szállása, a nemesi család lakosztálya és egyéb kiszolgáló helyiségek találhatók.
Az egyetlen kijárat (gyakran csak egy embernyi széles) az első emeletem található, az első
időkben faszerkezetű feljárattal. Ekkor gyakorlatilag a lakótorony nem rendelkezik aktív
védelmi berendezésekkel, a néhány (csak előre lefelé való lövést biztosító) lőréstől
eltekintve. Ha meggondoljuk a kor "seregeinek" létszámát, felépítését, a földesurak egymás
közötti csetepatéinak ez az egyébként masszív falakból álló toronyszerkezet is megfelelt.
Ennek alapján az az alapvető hiányosság, hogy nem lehetséges a falak oldalozása (a később
megjelenő, fal elé ugró védőfolyosó ezt kiküszöböli), nem tűnik a kort szemlélve
katasztrofálisnak.
Ugyancsak az ezredforduló tájékán már megindul egy következő folyamat is. Lassan
megjelennek a lakótorony fallal övezett formái is, és ezzel a kőépítkezés hosszú időre
kiszorítja a fa-föld erődítéseket. Ennek oka lehet, hogy a fa kevésbé időtálló, és az
ostromlók gyakran gyújtották fel az ilyen védműveket. Amíg az erődök építése központi
feladat, az udvar biztosítja a szükséges javítások fedezetét. Magánvárak esetén inkább lehet
törekedni a hosszútávon gazdaságosabb megoldásra. Azonkívül az sem utolsó szempont,
hogy kisebb erőkkel lehet ellenőrizni egy (függőleges falakkal rendelkező) kővárat, mint a
földerődöket. Ilyen módon az ezredforduló utáni első évszázad végére megjelenik a
földesúri vár típusa, középen a lakótoronnyal, ezt körülvevő gazdasági és egyéb célú
épületekkel. Az egészet most már kőből épült falöv határolja, rajta (főként a kapu
védelmére) esetleg több toronnyal.

Európa nyugati felének városai ebben a korban nem büszkélkedhetnek, mint a
fejlődés motorjai. Gyakorlatilag a római hagyományokat követik, sőt, néhány kivételtől
eltekintve, közvetlenül felhasználják a római építésű, és időközben többször felújított
falrendszereket. Ez még akkor is így van, amikor az új település kisebb, mint a római.
Ekkor viszonylag nagy üres térségek maradnak a lakóépületek és a védvonalak között.
Ezekből következik, hogy a városerődítések az ókori külsőtornyos erődítéseket veszik át, és
alkalmazzák. Főként a déli vidékeken emiatt a fejlődés töretlennek tűnik építészeti
szempontból, noha hosszabb ideig a stagnálás jelei mutatkoznak. Az ezredforduló egyedüli
újítása a lakótornyok (feudális központokként) integrálása a városvédelembe. Ez aztán
ezeknek a tornyoknak a túlburjánzásához vezet, ami negatívan befolyásolja a települések
egységes védelmét. A teljes kontinuitás csak Itáliában valósul meg, ahol állandó a városi
élet, nagy törések nélkül. Ezen a vidéken a fejlődés is kimutatható. A városok (Róma és
néhány nagyváros kivételével) folyamatosan növekednek, és az ezredforduló körül már
több helyen új falakat építenek, mindegyikük külsőtornyos megoldású. Ami figyelemre
méltó, hogy a toronykiosztás már ritkább, mint a római. Ennek lehet egyszerűen pénzügyi
oka is, de a legvalószínűbb, hogy a távolra ható fegyverek számára ekkor már a 70-80
méteres falközök elfogadhatóak voltak.
Tömören:
- Nyugat-Európában az ezredforduló körül elterjed a kőépítkezés
- a lakótornyok eredete még nem tisztázott, teljesen új típusú erődépítést jelent
- a városok erődítési módszerei inkább stagnálnak
A magyar várépítészet a honfoglalás után
A magyar várépítészet kezdeteit a történettudomány általában a Kárpát-medencében
található régi földvárak hasznosításában, illetve új fa-föld erődítések emelésében látja. Ha
azonban (elfogadva a honfoglalás megállapított körülményeit) az ősmagyarság hosszú
évszázadok alatt végig a keleti típusú erődítések építésének övezetében tartózkodott (lásd a
korábban leírtakat), vajon hová tűnhetett ez irányú ismeretanyaguk, miért nem építettek
tégla- és kőerődöket. Mivel el nem felejthették, fel kell tételezni egy valamilyen
kontinuitást a korábbi, hasonló társadalmi berendezkedésű lakosság és a honfoglalás utáni
népesség zöme között. Csak így magyarázható a honfoglalás utáni nagymértékű fa-föld
építkezés. Lehet egy második, kevésbé hihető megoldás is, mégpedig az, hogy ezek a
földvárak a honfoglalást megelőzően épített (germán vagy szláv) települések, és a más
erődépítészeti kultúrával rendelkező magyarok csak felhasználták őket. Ez esetben csak
egyszerű datálási probléma léphet fel. Ehhez zárójelben hozzá tehető, hogy ismerünk egy,
építési idejét még pontosan meg nem határozott téglavárat (hasonlót az Észak-kaukázusi
várakhoz), amely ráadásul alföldi területen épült (Gyula).
Mindenesetre, ha a tudomány jelen állásából indulunk ki, akkor a korai magyar
erődöket alapvetően öt csoportba oszthatjuk. Az egyik a IX-X. században épített központi
(fejedelmi) erősségek, melyek legfőbb jellemzője a nagy kiterjedés. Ezek után az
úgynevezett átmeneti típusú várak az ezredforduló körül. Körülbelül ezekkel
párhuzamosan, de inkább az ezredforduló után a korai feudális magánvárak csoportját
említhetjük. Ezután, a XI. században kezdenek kiépülni a kőből épült úgynevezett
kerekvárak, valószínűleg a korábbi fa-föld erődök átépítéseként. Végül nem lényegtelen
szempont, hogy a korábbi (római) erődítményeket hosszabb ideig használták és bővítették.
Ez ismét alátámasztja azt az elméletet, hogy teljesen ismert volt a kőépítkezés.

Magyarországon a következő nagy fejlődési csoport, a lakótorony csak az ezt követő
időszakban alakul ki, amely már betagozódik az európai fejlődés élvonalába. Ezeken kívül
röviden meg kell emlékezni a magyar gyepűrendszerről is.
Kétségkívül a legtöbbet kutatott és rendszerezett (látványos) erődítési eljárás a
központi hatalom által emelt nagy kiterjedésű fa-föld erődök, települések. A kérdés itt is
felmerülhet azonban, hogy részletes belső szerkezeti vizsgálatok hiányában mindegyik vár
vajon a honfoglalók építményének tekinthető-e, vagy korábbi védműveknek. Mindentől
függetlenül ma ezeket tekinthetjük az első, magyarok által emelt erősségeknek. Közös
tulajdonságuk, hogy általában dombok peremén, lankás területek szélén helyezkednek el,
viszonylag nagy kiterjedéssel, ami elérheti a 2-8 hektárt (Somogyvár, Pata, Borsod, Sopron,
Zalaszentiván, Szabolcs, Abaújvár, Örsúr vára, Tokaj, Csongrád, Várad, Zólyom, Sárvár,
Gyulafehérvár, stb.). A sánc relatív magassága átlagos (10-20 méter), de vannak ennél
sokkal magasabb sáncok is (Pata: 40 méter). A sánc minden esetben úgynevezett széles
talpú sánc (szélessége többszöröse a magasságnak), mivel a belső faszerkezet ezt úgyis
megkívánja. A sáncok belső szerkezete eltérő, de nagyrészt fakazettás elrendezésű
(Nógrádmarcal, Somogyacsa stb.), ami kapcsolatban volt a sánc felső részén kialakított
mellvéddel. Néhol megfigyelhető a sánctest felső részén kőréteg (pl. Szada), ami külső
kőfal meglétére is utalhat. A sáncokat minden esetben árkok kísérik. Az erődítmények
alakja általában ovális, de ismerünk háromszög alakú (Szabolcs) és általános felépítésű
(Zalavár) várakat is. Érdekesség, hogy néhány várunknál a belső faszerkezet kiégése miatt a
kitöltő agyagréteg vörösre égett (Zalaszentiván, Moson, Sopron, Locsmánd, stb.).
Külön érdekesség, hogy teljesen hasonló, ovális alakú erődöket találunk Erdély
területén is. Ezek a viszonylag nagy alapterületű, belső faszerkezetű erődítmények azonban
egységes rendszer szerint épülhettek, 10-11 kilométerenként. Minden nagyobb völgy
torkolatánál megtalálhatók, így összefüggő földvár-láncolatot alkotnak, völgyzárakat
képezve. A magyar gyepű részét képezhették, ha ugyan nem korábbi építmények.
Az átmeneti típusú erődítések legfőbb ismertetőjele a kis kiterjedés (emiatt ebben
láthatjuk az első igazi lokális várak ősét) és az alacsony relatív magasság, az általános 1020 méterrel a környező terep fölött (Hont, Doboz, Diósgyőr, Panyola, stb.). Egy fejlettebb
építési módnak is tarthatnánk az úgynevezett keskeny talpú sáncot, amely jellemző ezekre
az erődítésekre, ha eltekintenénk attól, hogy sokkal korábban is használták ezt a
technológiát. Talán a jobb helykihasználás miatt építik ezeket a várakat kettős cölöpfallal
(vesszőfonattal összekötve), ahol a köztes területet agyaggal töltik fel (Panyola). Így ezek a
sáncok lényegesen keskenyebbek lehetnek, mint a korábbiak. E várak építése gyakorlatilag
a X. és XI. századra tehető. Megtalálhatók ebben a csoportban kétrészes várak is (Mende),
ahol egy belsővárat és egy külső erődítést is meg lehet különböztetni, általában árokkal
elkülönítve. Ezeknél már meg lehet figyelni, hogy gyakori a külső sáncnak a külső árok elé
helyezése. Az árkok méretére jellemző a 10-15 méteres szélesség és a 4-5 méteres mélység.
A belső területeken megjelenhetnek központi épületek (kőből vagy fából) is
(Bakonyszentlászló, Mende, Sajóvelezd, Váchartyán, Kisnána, stb.). A belső épületek körül
gyakran külön erődelemeket találni. Az építmények, amennyiben kőből épültek, masszív,
vastag falakkal készülnek, négyzetes vagy kerek alaprajzzal (lehetséges, hogy ezek későbbi
korból származnak).
A legelső korai feudális várak az ezredforduló után készülnek (Papkeszi, Monoszló
stb.). Általános alakjuk a körhöz közelít, méretük kicsi (0,1-0,2 hektár). Központjukban
általában az árokból kitermelt földhalmon épület áll, ami leggyakrabban faszerkezetű, de
megtalálhatók kőépületek is. Ez a felépítmény az európai mottékhoz hasonló. A belső
földhalmot árok övezi, aminek mindig a külső oldalán sánc is található. Esetleg többszörös
árokrendszerrel is rendelkezhet. A sáncokban belső faszerkezetet eddig nem sikerült találni.

Az 1100-as évek közepétől elkezdődik a központi erődök kővárakká való átépítése.
Ennek legfőbb oka az, hogy a kőfalak kevesebb fenntartási munkát igényelnek, és
felgyújtásuk nem lehetséges. Az igaz viszont, hogy a fa-föld erődök jobban ellenállnak az
ostromgépek lövedékeinek. A legelső kővárak gyakorlatilag a korábbi erődítmények külső
falának kővel történő átépítését jelentik, de megjelennek a teljesen kőből felújított várak is.
Ezek egyik első típusa a kerekvár, amelyik megőrizte a korábbi földerődítések alakját (pl.
Szombathely). Gyakorlatilag sem funkciójában, sem védelmi lehetőségeiben nem jelentett
többet a korábbiaknál, tehát nem lehet, mint a fejlődés következő lépcsőfokát említeni.
Ugyanúgy, mint elődeinél a falak oldalozása lehetetlen, az erődnek inkább csak ellenőrző,
raktározási és gyenge ellenséggel szembeni védőképessége volt.
Nagyobb a jelentősége azoknak a korai ispánsági központoknak, ahol korábbi
(gyakorlatilag római) kőerődökre támaszkodva történik a várak kialakítása. Ennek két
formája ismert. Az egyik esetben (pl. Visegrád-Sibrik domb) átveszik a római védelmi
létesítményeket, majd kissé átalakítva használják őket. Ilyenformán egy, a korban
korszerűnek mondható, külsőtornyos védőövet kapnak. Az igaz, hogy e várak
ellenőrzéséhez nagy létszámú katonaság volt szükséges, ami a feudális széttagoltság
időszakában már csak központi területeken valósulhatott meg. Másrészről azonban ezek a
települések szolgálhattak raktárközpontokként. A másik felhasználási mód (pl. Sopron),
amikor a korábbi falrendszert egy fa-föld erődítés külső falaként, annak megerősítésére
használnak. Ezzel az eljárással egy, a korábbi murus gallicushoz hasonló, az ostromoknak
jól ellenálló védelmi vonalat kapnak. Ezt az is mutatja, hogy például a soproni rendszer
egészen a XIII. századig használatban marad. Ezekkel a várakkal azonban az a probléma,
hogy a római erődítmények mi módon maradhattak fenn (használat nélkül) öt évszázadot,
amíg azokat a honfoglaló magyarok újból bevonták a védelmi rendszereikbe. Ugyanez
másként fogalmazva, vajon a hunok, avarok és az őket megelőző népek miért nem
hasznosították őket (ha ugyan nem használták), vagy miért nem hordták el köveiket. Ez
olyan kérdés, amit csak az ebbe a típusba tartozó erődök nagyon részletes újbóli vizsgálata
oldhat meg. Sopron esetében pedig felmerülhet a már korábban tárgyalt kérdés az ekkor
már anakronisztikus jellegű, belső faszerkezetes erődítéssel kapcsolatban.
Itt kell megemlíteni a magyar országvédelmi rendszert, a gyepűrendszert, amely
valójában megakadályozta, hogy az ország elleni támadások az első századokban nem értek
célt. A gyepű, ugyanúgy, mint a korábbi (úgynevezett avar-korban) védelmi rendszer
mélységében erősen tagolt védvonalakból állt. A gyepű külső területén (gyepű elve) a
szövetséges népekből álló határellenőrző csapatok állomásoztak (tanú rá a helyiségnévtár),
akik között besenyők, székelyek és talán egyéb népcsoportok voltak. A magyar lakosság
ezen az akadályokkal tűzdelt területen belül lakott a fő védvonalon (árkok, sáncok) belül.
Gyakorlatilag a honfoglalás után északon és keleten két-háromszoros gyepűvonal alakul ki,
érdekesség, hogy belső vonala mindenhol ott húzódik, ahol mai napig a magyarság zöme él.
Ettől csak a délvidéki vonal tér el, valamint ismert középkori etnikai okokból Erdély
területén vannak átfedések. Itt egyébként négyszeres védvonal húzódik, a külső az Olt
mentén, majd a Hargita belső oldalán (lásd a völgyzárak erődjeit feljebb). Az erdélyi gyepű
belső vonala a Királyhágó (Meszesi kapu) környékén épül ki.
Talán a legjobban a Dunántúlon követhető a gyepű néhány védvonala. A belső
vonalat jól jelzik a korábbi erődítményeket is magába foglaló vonal (Óvár, Kapuvár,
Sárvár, Ikervár, Vasvár, Győrvár, Egervár, Baltavár, Zalavár, Somogyvár, Baranyavár). E
várak vagy a védvonalat erősítő sáncok mentén, vagy végpontjainál helyezkednek el. A
gyepű sáncai Vasvártól kiindulva 25 kilométeren keresztül követhetők, és 50 kilométerrel
előtte húzódik egy másik vonal a Mura mellett. Érdekes, hogy ez az alföldi, korábban
tárgyalt sáncoktól eltérően nem folytonos, csak a bevezető hadiutakat keresztezve épültek

ki. Jellemző a területen az úgynevezett Katonák útja, amelynek a vasvári sánccal való
találkozása (Vaskapu) ma is fellelhető, vizsgálható. Valószínűleg ilyen kapu-művek a
Kárpát-medence más részein nem épültek, hiszen a Kárpátok természetes akadályt jelentett,
a hágókat kellett lezárni elsősorban (a mögöttes gyepű természetesen megvolt). Azonkívül,
a fő ellenség ebben az időszakban nyugati irányból volt várható.
Megjegyzendő azonban még egy kérdés. A mai ismeretekkel nem lehet az egész
Kárpát-medence területén egyértelműen azonosítani a gyepű szerkezetét, hiszen, mint
korábban említettük, a különféle sáncok keresztezik egymást, többszörös vonalakat
alkotnak. Megoldásnak lehet tekinteni, hogy a ma is látható rendszert használták
folyamatosan, kisebb korrekciókkal, erősítésekkel.
NÁNDORFEHÉRVÁR OSTROMA (1071)
A következőkben néhány sorban bemutatjuk, hogy a magyar erődítési ismeretek
biztosan nem felejtődtek el. Hiszen ha a várépítés területén nem is folytatták (kérdés) a
Pontuszi-sztyeppén megismert építési módszerek alapján az erődítést, az
ostromtechnikában mindazokat az eljárásokat alkalmazták, amelyeket a bizánci technika
alapján lehetséges volt. Erre jó példa Nándorfehérvár ostroma.
A lanyhuló német háborúk közben megerősödik a magyar-besenyő ellentét. A betörő
besenyő haderőt a magyar király Kerlésnél legyőzi. Az újabb támadásukat az erősödő
bizánci politika támogatja, Nándorfehérvár közelében kelnek át a Dunán. Magyarország
ezért büntetőhadjáratot indít a város ellen. Az ostrom áttekintése megmutatja, hogy a
magyar hadművészet megtartva értékes hagyományait, átvette a déli és keleti haditechnika
minden értékes eredményét, magasabb színvonalon, mint jó néhány európai állam hadereje.
A Szalánkeménnél gyülekező, Salamon és Géza vezette magyar hadak annak
ellenére sikeres átkelést hajtottak végre a Száván, hogy a görög flotta folyamatosan támadta
görögtűzzel. Nándorfehérvár körülzárása után a soproni vármegye csapatai visszavernek
egy besenyő támadást. Ez azt jelenti, hogy szabályos ostromzárat alakítanak ki, ügyelve a
felmentő seregek elleni tevékenységre is. A magyarok a két hónapos ostrom alatt fejlett
ostromtechnikát alkalmazva rongálják a falakat, és verik vissza a főleg arabokból álló
védősereg kirohanásait. A leírások szerint bevetnek kőhajítókat, nyíllövő gépeket. A
falaknál magasabb ostromtornyokat készítenek, faltörő kosokat alkalmaznak, megközelítő
folyosókat építenek. Mindezek nem egy lovon nyargalászó és lövöldöző csapat képét
mutatják, hanem az ostromtechnika magas színvonalán álló, és azt alkalmazni tudó
hadseregét. Tisztázatlan körülmények között sikerül felgyújtaniuk az erődítmények egy
részét, és elfoglalják a várost. A védők a várba menekülnek, amit később szabad elvonulás
fejében feladnak. Szomorú momentum, hogy itt kezdődik Salamon és Géza egyre nyíltabbá
váló ellenségeskedése.
Tömören:
- nehéz megkülönböztetni a magyar és az avar (vagy korábbi) erődítéseket egymástól
- érdekes módon a honfoglalók az első időben a nyugati módszereket alkalmazzák
- a jelentősebb központok római erődítményeit felhasználják és erősítik
- nem tudni, mi történt a közben eltelt öt évszázad alatt az erődökkel
- a magyar gyepűrendszer hatékony védelmet nyújtott a nyugati hadjáratok ellen

62. A városerődítések középkori csúcspontja (1100 - 1350)
A keresztes háborúk első időszaka és a gazdasági fejlődés hatása
Az ezredforduló meghozta a lakótornyok (kőépítmények) építésének időszakát.
Ennek fő oka részben az általános gazdasági fejlődés, részben pedig a mérnöki (építészeti)
ismeretek bővülése, igazodás a hadviselés változásaihoz. Azért beszélhetünk nyomatékosan
a mérnöki ismeretekről, mivel a XIII. század elején jelennek meg azok az építők, tervezők,
akiknek rekonstruálhatóan saját elképzeléseik voltak az erődépítészetről, valamint erről
dokumentumaink is vannak. Tulajdonképpen a fejlődéshez szükséges minden eszköz ettől
az időszaktól állt rendelkezésre, mivel a gazdasági élet és a politikai rend megszilárdulása
megadta az alapot az építészeti megoldások átvételének, majd az ezt követő gyors belső
fejlődésnek.
Az egyik első lökést az ezután következő gyors fejlődésnek kétségkívül az európai
hadviselés nemzetközivé válása adta. Ez a nemzetközivé válás a keresztes hadjáratokkal
következett be. Már az első keresztes hadjárat során a nyugati fegyveresek (elsősorban a
lovagság) megismerkedtek, sőt szembe kerületek a bizánci erődépítészet módszereivel.
Gyakorlatilag ez lehetővé tette az ez idáig nem alkalmazott (vagy részben feledésbe merült)
erődépítészeti technikák felélesztését, a keleti, bizánci elemek átvételét. Ráadásul mint
ostromlók a védelmi berendezések lehetőségeit saját bőrükön tapasztalhatták. Emiatt a
legelső közvetlen hatás az ostromtechnika területén érvényesült. A következőkben röviden
áttekintjük a fő ostromokat, hogy alátámasszuk a fenti megállapítást (ami természetesen
rögtön maga után vonta az erődépítések fejlesztését is).
ANTIOCHIA OSTROMA (1098)
A keresztes háborúk folyamán általában, de főként az első keresztes hadjáratban a
legfőbb katonai eseményeket a városok ostroma jelentette. Az 1097-ben indult keresztes
hadjárat első fő célpontja Antiochia városa volt. Ez az ostrom bizonyítja, hogy a XI. század
végének Európája birtokában volt a várostromok minden korszerű módszerének,
természetesen miután az ismereteket kiegészítették a bizánci módszerekkel. A várost 16 km
hosszú falrendszer övezte, 360 db, mintegy 20-25 m magas toronnyal. A tornyok kiosztása
40-50 m, megfelel a hatásos lőtávolságnak. A város védője Jagi Szahin sejk 12000
katonával. A közben a keresztesek támogatására megérkező génuai hajóhad ácsai és
szakemberei segítettek az ostrom előkészítésében. Táborukat megerősítették, és különböző
ostromgépeket szerkesztettek. Rohamot az erős falak ellen közvetlenül nem mertek
indítani. A hosszú hónapokig tartó ostromzár alatt a térség legnagyobb uralkodója, Kerboga
a moszuli atabég nagy hadat gyűjtött össze. Télen már nem csak a városban, hanem az
ostromlók táborában is fogytán volt az élelem. Ráadásul, a védőknek sikerült felgyújtaniuk
a legnagyobb ostromtornyot, mialatt azt lassan a város felé tolták. A helyzet a keresztény
táborban válságos lett, mert a felmentő hadak is közeledtek, bár két kisebb sereget
visszavertek. Végül Bohemund, az ostromlók egyik parancsnoka megegyezett az egyik
falszakasz parancsnokával, aki beengedte a normannokat. Rohammal elfoglalták a
szomszédos tornyokat, kinyitottak egy kaput. A város keresztény lakossága is segített a
támadóknak, akiknek sikerült elfoglalniuk a várost, és később a várat is. Szinte végszóra
érkezett a moszuli haderő, mintegy 50000 fővel. Most a keresztesek voltak bezárva. Mivel
más választásuk nem volt, hosszú tárgyalások után úgy döntöttek, kitörnek. Kerboga nem
tett komoly ellenintézkedéseket, így a nehézpáncélos lovagok rohama elsöpörte csapatait.
Igaz, hogy a harc közben már a damaszkuszi bég csapatai megkezdték az elvonulást. Maga
az ostrom megmutatja, hogy a keresztesek alkalmazták az ostromtornyot, a városok

bevételének fő eszközét. Igaz, hogy talán tapasztalatlanságból, hagyták felgyújtani.
Tanácstalanságra utal az is, hogy az ostrom inkább körülzárás lehetett, nem pedig intenzív
harc. Mindenesetre ez az eset megedzette a keresztes hadat.
JERUZSÁLEM OSTROMA (1099)
Antiochia elfoglalása után a keresztes sereg megérkezett végső célja, Jeruzsálem
alá. A várost ekkor az egyiptomi Fatimida állam birtokolta, amely két évvel korábban
foglalta el Damaszkusztól. A védelmet Iftikár al Davla emír vezette 20000 fővel. Minden
keresztényt kiűzött a városból, feltöltötte a raktárakat fegyverrel és élelemmel. A zsidóknak
megengedte a maradást, ők részt vettek a védelemben. A várost körülzáró keresztény had
40000 főt számlált, de ebben csak kb. 2000 lovag volt. A felvonulás során északon
Flandriai Róbert, nyugaton Tankréd és Boullion Gottfried, keleten pedig Flandriai Róbert
csapatai helyezkedtek el., és építettek ki ostromsáncokat a táboruk vonalai elé. Később
délről a város felé vezető utakat Raymond de Saint Gilles zárta le. Az ostromlók már a
korábbi tapasztalatok után módszeres ostromhoz fogtak. Hadigépeikkel folyton lőtték a
falakat, az árkokat betömték. A hosszú előkészítő munkálatok utáni első rohamokat ennek
ellenére a védők sorra visszaverték. A fő ok abban keresendő, hogy az előkészítőnek
nevezhető rohamok során csak ostromlétrákat alkalmaztak, amelyek elhárítása a támadók
lövedékei ellenére nem okozott nagy problémát. Ezután két nagy ostromtornyot építettek.
Az építés alatt folyamatosan készítették elő a megközelítő utakat. Az egyik tornyot északra
szánták, de itt a falat és a tornyokat nem sikerült ostromgépekkel megrongálni, így a keleti
oldalra tolták át. Az újabb, egész napos roham során sem tudták sokáig közel tolni a
tornyokat a falakhoz. Nagy erőfeszítések után B. Gottfriedék tornya összekapcsolódott a
fallal, a kereszteseknek sikerült megvetni a lábukat a városon belül, ami gyakorlatilag
eldöntötte a város sorsát. Közben Tankréd szakaszán sikerült rést törni a falon faltörő
kossal, és a másik ostromtorony is célt ért. Gottfried már bejutott csapata kinyitott egy
kaput, a sereg többi része betódult. Véres utcai harcok és mészárlás kezdődött.
Tömören:
- az európai fejlődés mozgatórugói közé tartozik a keresztes háborúk első időszaka
- a gazdasági-társadalmi viszonyok megszilárdulása segíti a változásokat
- a bizánci erődépítészet és ostromtechnika ismerete általános lesz nyugaton is
A lovagkor városerődítései
Európában a normandiai és bretagnei háborúskodások befejezése után, illetve a
keleti kapcsolatok megerősödésével a várépítészet, a városerődítések megújultak. A
változások Franciaországból indultak ki, és viszonylag hamar elterjedtek a kontinens
középső részén. Egyrészt a már korábban is épített lakótornyok területe és falvastagsága
erőteljesen megnövekedett, magasságuk általában négyemeletes. A lakótornyok az
ezredforduló után nagy szolgálatokat tettek, de az idő haladtával nyilvánvalóvá vált
legnagyobb hátrányuk. Ezt részben gazdasági okok mutatták meg, részben a katonai
potenciál növekedése. Ez azt jelenti, hogy a keresztes hadjáratok megnövelték a
kereskedelem, a gazdaság teljesítőképességét az új piacok megnyitásával. Az erős
gazdasági élet lehetővé tette a nagyobb létszámú fegyveres erők alkalmazását, valamint
szükségessé vált nagyobb területű erődítmények építése a megnövekedett anyagi javak
védelmére. A lakótorony területileg már nem volt alkalmas egyik jelenség kezelésére sem.

Ehhez járult még egy építészeti probléma is, ami néhány ostromló esetén még nem
jelentkezett, de nagyobb létszámú ellenség működését már nem tudta megakadályozni. Az
ellenséget ugyanis, ha odaférkőzött a falaihoz, a torony ablakaiból már nem lehetett
támadni. Az oldalazás problémáját először úgy oldották meg, hogy a torony tetejére
körbefutó védőerkélyt építettek, amely alkalmas volt a fal tövének fedezésére azáltal, hogy
a kőgyámokon nyugvó védőerkély kinyúlt a fal síkja elé, és az alján lévő nyílásokból
lőhették a támadókat. Ez a védőerkély azután különféle változatokban egészen a XV.
század végéig alkalmazásban van. Mint a védelembe beillesztett hasznos elem, a
védőerkély a lakótorony falait ugyan oltalmazta, de végül is a fejlődés kiegészítője volt, a
megoldást a nagyobb területű, összetett védművek folyamatos építése jelentette.
A nagy változás a kővárak építésének felgyorsulása volt, ami magával hozta a
városok kőfalakkal történő megerősítésének általánossá válását. A falat helyenként belső (a
falsíkba simuló), ritkábban külső (a falsíkból kiugró) elhelyezkedésű tornyokkal erősítették,
ezek kialakítása azonban a kezdeti időkben még nem a bizánci elvek alapján, a teljes
oldalozási rendszert próbálta megvalósítani, hanem inkább megfigyelési célokra szolgált.
Részben ezért a falak tövének védelmére fából készült védőfolyosókat (gyilokjáró)
építettek. A falak tetején a védők védelmét elsősorban kőből készült mellvéd és a
védőpártázat biztosította. A védőpártázat közeinek szélessége az idők folyamán egyre
szűkült, de akkora szélességet mindenképpen meg kellett tartani, hogy a védők
kézifegyvereiket használva küzdjenek a támadókkal. A védőpártázat közei a XIII.
században általában 0,8 m szélesek voltak, 1,6 m széles pártázattal. A védőpártázatban
kialakított lőrések felhasználásával az íjászok védett helyről nyilazhattak. A kiugró
védőfolyosókba lefelé néző kiöntőnyílásokat építettek a falakhoz jutott ellenség
leküzdésének elősegítésére.
Az évszázad folyamán a védművek folyamatosan bővülnek. A folyamatos bővítés
gyakran kaotikus helyzetet teremt, de a védelem egységes megszervezésének igénye csak
később lép fel. Általános cél a XII. században a minél magasabb falak és tornyok építése.
A védelem további erősítésére, falszorosok, kaputornyok épülnek. A falszorosok célja (akár
tervezetten, akár a folyamatos építési fázisok eredményeként épülnek) a betört ellenség
előnyomulásának megakadályozása, és fontos feladatként az összetömörült ellenség felülről
való megsemmisítésének támogatása. Emiatt sokáig a mélységi védelem kedvelt eszköze
lesz. A védelem egyik legfontosabb pontjává a kapu környéke válik, hiszen - főként helyi
háborúkat feltételezve - a magas falak olcsó eszközökkel való ostromlásánál nagyobb
sikerrel kecsegtet a kapuk elfoglalása. Ezért viszonylag gyorsan kiépülnek a különböző
kapuvédő berendezések. A tulajdonképpeni zárható kapu mellett a gyorsan lebocsátható
csapórácsokat alkalmazzák. Ezek feladata a napközbeni gyors beavatkozás lehetősége. A
farkasveremmel ellátott felvonóhíd inkább a kapu hosszabb ideig - például egy éjszakára tartó lezárására, elszigetelésére alkalmas. A XIII. században megjelennek a kapuvédő
művek is (barbakán) jórészt a keleti hatásokra. Ezek a vártól gyakorlatilag függetlenül
védhető, és attól elszigetelhető erődítmények általában két kapuval. Céljuk a közlekedők
ellenőrzése, az esetleges rajtaütésszerű támadások feltartóztatása.
Európa szerte az 1200-as évek derekáig (a magánváraknál az évszázad végéig)
legtöbbször belsőtornyos erődítések épülnek, noha főként délen a külsőtornyos védelmi
rendszereket alkalmazzák. Természetesen, nem arról lehet szó, hogy nem ismerik a korábbi
korok és a párhuzamos (pl. bizánci) hadi építészeti megoldásait, ezek célszerűségét. Az
ilyen védművek építésének fő oka inkább az lehet, hogy (kisebb települések esetében)
részben a helyi jellegű ostromok nem kívánják meg a falak oldalazását, nem is volt pénz
drága védőfegyverek és ostromeszközök beszerzésére. A falak védelmét inkább a
védőfolyosós rendszerekkel oldják meg, ez egyszerűbb és kis létszámú ellenség ellen

elegendő is. Másrészt a kölső elhelyezésű tornyokkal nem tagolt falszakaszokat egyszerűbb
volt a kislétszámú őrséggel figyeltetni.
E korban is speciális hagyományaik vannak főként Itáliában a városi belső
erődítéseknek. Az általában gazdag főnemesség a városok területén magántornyokat
(lakótornyokat) épít. A tornyok funkciója nehezen eldönthető. Lakótoronynak túl keskeny,
kényelmetlen, magasságuk pedig gyakran gátolná a komoly védelmi tevékenységet. Ezért
jórészüket presztízs-okokból építetteknek tekinthetjük. Ezek a tornyok a XIII. század
folyamán jórészt köztulajdonba mennek át, és a városi védőövek részét képezik, általában
előrejelzési célokkal. A jómódú városok - amelyeknek féltenivalójuk is van, és
természetesen nagyfokú önállósággal bírnak - megkettőzött védőöveket, többszörös
kapuműveket építenek. A falak körül árokrendszert, akadályokat alakítanak ki, hogy a
támadó akadályozása mellett, minden közlekedést a jól védhető kapuk felé irányítsanak. Az
északi, ekkor még kevésbé gazdag és jelentős városokra természetesen ez nem vonatkozik.
Itt általános a kapuk, tornyok mellett a földtöltés-cölöpsor erődítés még jó ideig.
AIQUES MORTES (1300)
Aiques Mortes városa azért jó vizsgálati terep, mivel a XIII.-XIV. századi
városerődítés maradék nélkül megtekinthető (621. kép). A védelmi berendezésekben azóta
változás nem történt. A mintegy 500 méter hosszúságú és 300 méter szélességű téglalap
alakú település erősen hasonlít egy római városra, de tudásunk szerint új építés. A város
sarkain nagyobb méretű, 14 méter átmérőjű tornyok találhatók. Ezek vagy római alapokra
épültek, vagy még a XIII. század elején, amikor nem kellet számolni komolyabb távolra
ható fegyverekkel. A település többi védműve félkör alakú torony markáns hátsó
lépcsőházzal, illetve néhány szögletes elem. Átlagos távolságuk mintegy 60 méter, elvileg
megfelel a későrómai építkezésnek is. A kapukat kettős tornyok védik. Megemlítendő az
északi sarkon egy lakótorony, amit belefoglaltak a védőrendszerbe. Mindenesetre a
városban jól szemlélhetők a középkori építészet (talán római alapokon álló) elemei.

CARCASSONE (1300)
A római városok továbbélésének és folyamatos fejlődésének jó példája Carcassone.
A város ebben a korban két védvonallal rendelkezik, tehát kielégíti a mélységi védelem
követelményeit. Az első vonalat az ókori falak alkotják, a ma is látható U alakú tornyokkal.
Ezek távolsága átlagosan a szokásos 20 méter. A több mint 400 méter hosszú város
második vonala már alapelrendezésben a XIII. században épül ki. Teljesen más stílusban,
kerek tornyok osztják fel (10 méteres átmérővel) átlagosan 50 méteres távolságban. Ez a
két adat jól jellemezheti a haditechnika változásait, még az úgynevezett provinciális
területen is. Érdekesség, hogy a védvonalat két helyen lakótorony-szerű erődelemek
egészítik ki, valamint néhány helyen kb. 15 méter átmérőjű nagyalakú tornyok erősítik. A
város belterületén az utolsó mentsvárként lovagvár is található.
VERONA (1400)
Verona városa a római kor után töretlenül fejlődő nagyváros. Jól vizsgálható segítségével a
folyamatosság, az erődítési módszerek változása (622. kép). Az átlagosan 2 x 2 kilométeres
területen fekvő várost a középkorban először a XIII. században bővítik, majd a XV.
századra eléri kiterjedésének maximumát. A több, mint 6 kilométer hosszú védőfal
kiépítése magán hordozza mind a kor erődítési módszereit, mind azt, hogy egy ekkora
védőrendszert hogyan képzeltek el megvédeni. A korábbi városerődítés falait is
felhasználva az egész erődrendszer szakaszokra osztja a várost. Ezen kívül a védelmi
rendszerben beépül két főúri vár is (Castelvecchio, Castel san Pietro). A falakat egymástól
meglehetősen távol eső (100-120 méter) tornyokkal tagolják (így is 93 torony a
védvonalban). Ennek egyik oka lehet a város nagy kiterjedése (nem volt megfelelő számú
védő egy sűrű toronykiosztáshoz), de azon is el kell gondolkodni, hogy a jól megtervezett
védelem mindig a hatásos lőtávolsággal számol. Így lehetséges, hogy a különféle
hajítófegyverek ekkor már ilyen távolságból voltak képesek hatékonyan működni. A falak
előtt széles vizesárkot építettek, amin több, jól megerősített kapu vezet át. Az északi
oldalon a dombvidék felé, többszörös védőöv húzódik. Általánosságban elmondható, hogy
Verona ekkor már olyan nagyváros volt, amelyet már csak méreteinél fogva (és
lakosságszáma alapján is) csak nagy létszámú, jól felszerelt ellenség ostromolhatott az
eredményesség esélyével.

622. kép: Verona 1400-ban
Az 1100-as évek második felének jellemző erődítéstípusát, a belsőtornyos
védműveket a XIV. század elejére felváltják az úgynevezett külsőtornyos erődítések. A
kerítőfalak síkjából kiugró, és a falakat oldalazni tudó tornyok építése nem középkori
találmány, de a megnövekedett ostromkapacitás miatt a falak fokozott védelemre szorulnak.
Ezeket a kívánalmakat a keleti ismeretanyag segítségével már könnyen ki tudják elégíteni.
A gazdasági növekedés hatása (az anyagi javak bővülése és koncentrálása) abban
jelentkezik, hogy megkezdődik a védőfegyverzetnek a tornyokba való koncentrálása. Ezek
területe ugyanis már az első időkben is alkalmasabb hely a hajítógépek, íjászok
elhelyezésére, mint a viszonylag keskeny falak. Emiatt a tornyok közötti falszakaszok
kezdik elveszíteni központi jellegüket. Továbbra is építenek tetejükre fedett gyilokjárókat,
hiszen az esetleges rohamokat továbbra is a falak ellen indítják. De a falak magasságának
folyamatos emelése megáll, hiszen az egyre nagyobb teljesítményű ostromeszközök hatását
az alacsonyabb falmagasság tudja csak részben kompenzálni. Ennek az az oka, hogy az
alacsonyabb falak rezgései kisebbek az őket ért lövedék hatására, másrészt a magasabb
falakat könnyebb eltalálni. Emiatt kezdik el a kötőfalak vastagságát is növelni, de általában
nagy nehézségekkel és nem általánosan, a beépítettségi problémák és a nagy költségek
miatt. Megindul a tornyok alapterületének lassú növelése a bővülő fegyverzet elhelyezése
miatt. Ugyanakkor növekszik a tornyok falvastagsága is, mert az ostrom természetszerűen
egyre inkább először a tornyok lerombolására, elfoglalására irányul, valamint a nagyobb
számú fegyverzet elhelyezése erősebb alépítményeket kíván.

Tömören:
- a bizánci erődépítészeti technikák felgyorsítják az európai fejlődést
- megkezdődik a mélységében tagolt védőövek tömeges kialakítása
- a középkori városok hosszú fejlődése általában spontán jellegű
- a belsőtornyos erődítés építése a fegyveres erők létszámához, feladataihoz igazodik
A mérnöki tervezés első eredményei
A felgyorsult gazdasági fejlődés, az új ismeretek és főképpen az új feladatok
létrehozták a középkor első olyan iskoláit, hadmérnöki ismereteit, amelyek célja az erődök,
a városvédelem felkészítése a teljes, folyamatos lőrendszereket biztosító védelemre. Ezért
megjelentek az első hadmérnökök, akik építményei általában megvalósították a tervszerű
védelmet annak ellenére, hogy erődítési stílusaik különbözőek, a kornak megfelelően másmás védelmi elemre helyezve a hangsúlyt. A következőkben áttekintjük az ágyúk
megjelenése előtti korszak néhány kiemelkedő hadmérnökének munkásságát.
Riccardo da Lentini (munkássága 1220 és 1250 között)
Riccardo da Lentini az első olyan ismert itáliai erődítéstervező személy, akire
munkásságának sokrétűsége, egységes elvei és katonai szempontok szerinti valódi mérnöki
elgondolásai alapján ráillik a hadmérnök kifejezés. Fő munkaterülete Itália középső és déli
része valamint Szicília. Megvalósult elképzelései mind az egységes, a falak oldalazására
alkalmas elemekből való erődépítés példái. Erődjeit négyszög alakúra tervezi, sarkaikon
külső-tornyos védművekkel. A külső-tornyos megoldás természetesen korábbról ismert
alapelv, Lentini ezen a területen abban alkotott újat, hogy erődjeit szigorúan a falak
oldalazását lehetővé tévő elrendezésben készíti. Terveiben a korábbi időszakban
négyszögletes tornyokat alkalmaz (Prato - Castello del Imperatore), később egyre
gyakrabban készít kerek tornyokat is (Castello Mariace). Ez valószínűleg az
ostromeszközök hatékonyságának növekedésével vált szükségessé. A korát meghaladó
újítás az, hogy figyelembe véve a fegyverek hasznos hatótávolságát, minden erődjénél a
tornyok közé a kötőgátak felezőpontjaiba kisegítő féltornyokat tervez. Így megoldható a
falak nagyon hatékony pásztázása. Továbbá szintén előremutató, ahogy ezeket a kiegészítő
tornyokat (elő piattaformák) megvalósítja. A szögletes tornyok esetében arra is gondol,
hogy ezek a saroktornyokból teljes mértékben fedezhetők legyenek, így sarkaikat
"lecsapva" gyakorlatilag minden oldaluk elérhető, oldalazható. Ezekkel az újításokkal
Lentini megelőzi kora többi vártervező kollégáját.
Master James of St George (kb. 1230-1308)
Master James of St George az első angliai mester (hadmérnök), aki a XIII. század
második felében egységes elvek szerint, a falak oldalozását szem előtt tartva építi
erődítéseit. Munkássága főleg Britanniához köthető (Harlech, Caemarfan, Beaumarais), de
épített a kontinensen is. Megvalósult építményei egy egységes szerkezetű, a falak
oldalazására alkalmas elemekből való erődépítést példázzák. Továbbá nála jelenik meg e
tájon először a kettős falöv egységes rendszerben való alkalmazása, ami ebben az esetben
egy külső védvonalat, árokszerű udvart és belső, lényegesen erősebb második védvonalat
jelent. Erődjeit általában négyszög (esetleg ötszög) alakúra tervezi, sarkaikon külső-tornyos
védművekkel. Ezek a tornyok minden esetben a következő korszakra jellemző, általában
kerek nagy alapterületű tornyok. Így St George olyan hadmérnöknek tekinthető, aki ezen a

vidéken részese volt e fejlődés megindításának. Kettős falövéből az első mindig a korban
alkalmazott alacsonyabb, kisebb alapterületű tornyokkal épített védőöv. Ezt egy belső
udvar (gyakorlatilag szárazárok) választja el a belső övtől. A belső öv mindig a már említett
nagy alapterületű (és vastag falú) tornyokból áll. Nála ezek a tornyok még magasságilag
túlnyúlnak a kötőgátakon. A saroktornyok között a falak felezőpontjában mindig kiegészítő
féltornyokat épít. Ezek kialakítása hasonló a saroktornyokéhoz. Természetesen a tornyok
lőrései még nem oldalozásra tervezettek, de a tornyok tetejéről teljesen átláthatók a
falszakaszok. Várkapui mindig kettős tornyokkal védettek, általában két kapuudvarosak.
James of St George erődjei jól felismerhetőek, egységes szempontok szerint készültek, és a
Brit-szigetek meghatározó stílusát képviselik.
Pierre d’Agincourt (munkássága XIV. század első fele)
Pierre d' Agincourt a Lentini utáni korszak kiemelkedő hadmérnöke. Módszereiben
hasonló elveket követ, mint az angol Master James. A kontinensen talán az ő nevéhez
kötődik először a nagy alapterületű tornyok építése (Nápoly - Castelnuovo). Ennek
nyilvánvalóan az oka a hadigépek folyamatos fejlődése, mind az ostromlók, mind a védők
oldalán. Vastag falú tornyai alkalmasak a hadigépek több szinten történő befogadására. A
tornyok általában tetőzet nélküliek (ez is a fejlődés fő irányába hat). Kialakításuk
úgynevezett külső elhelyezés, tehát alkalmasak a köztük lévő falak oldalozására. Az alsó
szinteken keskeny lőrések találhatók. Agincourtnál már általános a védőfolyosók
alkalmazása különféle kiöntőnyílásokkal és lőrésekkel. Erre azért is szükség lehet, mert a
magas tornyok felső szintjeiről az oldalozás nagyobb nehézségekbe ütközne. Ennek további
ellensúlyozására a tornyok alsó harmadánál gyalogsági védő-erkélyeket helyez el. Erődjeit
mély árkokkal övezi. Agincourt tevékenysége összeköttetést jelent az ágyúk alkalmazása
felé, hiszen nála a tornyok kialakítása már elvileg alkalmas az ágyúk elhelyezésére (vastag
falak, boltozatok, nagy alapterület) noha természetesen ő erre még nem gondolhatott.
Tömören:
- a kor első hadmérnökei a korábbi eredmények alapján tevékenykedtek
- egységes elképzelésekkel egységes rendszereket alkottak (zárt védelmi rendszer)
- tevékenységük folyamatos fejlődést jelent, mindig a feltételekhez igazítva
Az ostrommódszerek fejlődése:
A XII. század második felében megindult fejlődés természetesen magával hozza az
ostromeszközök és módszerek továbbfejlődését is. A változásokat ugyanúgy, mint az
erődépítészetben a megnövekedett gazdasági és társadalmi lehetőségek támogatják.
Megjelennek a nagyobb hadseregek, az ostromeszközök építését ismerő szakemberek, és
pénz is van összetett ostromműveletek elvégzésére, ráadásul a támadott erősségek, városok
is egyre többet tesznek a maguk védelméért. Tisztázódik, hogy újra hasznosítva az ókori
ismereteket, hogy az ostrom nem a falak megrohanásának története, hanem hosszas gondos
előkészítés után a hadigépekkel kell az esetleges rohamot előkészíteni. Ugyanis a harci
eszközök pusztító hatása megnövekszik, tehát rohamnak egyre ritkábban szabad kitenni a
katonákat. Mivel az ostromok egyik közvetlen fő célja továbbra a falak lerombolása,
előkészítve a rohamokat, ezért a különböző hajítófegyverek széles skáláját alkalmazzák. Az
ókorban használatos torziós elven működö dárda és kővetők lassan háttérbe szorulnak, noha
a kisméretű katapulta típusú eszközök továbbra is használatosak. Elterjedten használják
viszont a rugós elvű kő és dárdahajítókat, melyekkel többszáz méterről is támadhatók a

falak. Ezek általában rétegelt falemezek hajlításából származó rugóerőt használnak a
kilövéshez. Itt a változás inkább mennyiségi, mint minőségi.
A középkor találmánya viszont a nagyméretű kőtömböket nagy távolságra hajítani
képes, nagyon bonyolult mechanikai szerkezetű (csúcstechnológiával építhető) úgynevezett
trébuchet. Ez nagytömegű ellensúlyok gyors mozgására épülő hajítógép. Ezek az eszközök
már képesek egy töltettel beszakítani a tetőket, és pontos célzás esetén akár a falkoronákat
is pusztíthatják.
A faltörő eszközök csoportjába tartoznak a különböző típusú, védőtető alatt
működtetett faltörő kosok, amelyek a falhoz csapódva, annak belső oldaláról szakíthatnak
ki köveket (ekkor kezdődik a falak belső oldalának feltöltése földdel). Az ostromoknál a
faltörő berendezések mellett az aknakészítés módszereit is használják. Ez esetben
bányászati eszközökkel alagutat ásnak a falak alá, majd a támasztó gerendázatot
felgyújtják. Esély lehet arra, hogy a berogyó föld magával rántja a fal egy darabját is. A
roham fő eszköze továbbra is az ostromtorony, amely lehetővé teszi, hogy a támadók
védetten feljussanak a falak szintjére, vagy a fölé. Mihelyt az ostromtornyot sikerül a
falakhoz tolni, a védők helyzete azon a helyen megpecsételődik. Az ostromlétrák kiegészítő
szerepet játszanak az ostromtorony környékén a nagyobb tömegű behatolás végrehajtására.
Az ostromot ebben a korban már hosszas munkával előkészítik. Először is pontosan
megállapítják a megtámadásra alkalmas szakaszokat. Ez azért szükséges, mert a védelem
fejlettsége miatt még nagy erőkkel is csak koncentrált támadással érhető el eredmény.
Második lépésként az ostromlók táborát földerődítményekkel körülhatárolják, majd hasonló
sáncokat építenek ki az ostromirányokban. A műveletek alatt, az ácsokat, íjászokat, stb.
fából készült görgethető deszka-védművekkel oltalmazzák. Gyakori a terep folyamatos
előkészítése az ostromtornyok előretolásához. A fentiekből kiderülhet, hogy komoly
ostromra csak központi jellegű hatalom képes, hiszen csak ez tudja fizetni, szolgálatban
tartani az ostromgépek készítéséhez értő szakembereket.
Tömören:
- az ostromtechnika fejlődése tükrözi a gazdasági-társadalmi változásokat
- a roham legfőbb eszköze az ostromtorony, ostromlétra csak kiegészítő
- lassan előtérbe kerül az előkészítést végző műszaki alakulatok tevékenysége
Az erődvárosok kialakulása Itáliában
Mint korábban már kitértünk rá, a városépítés és városerődítés töretlen fejlődése
Itáliában történt meg. Ez vonatkozik a települések folyamatos lakottságára és az erődítési
ismeretek megtartására, lassú fejlesztésére is. Ezek alapján várható, hogy az újabb típusú
városok, az erődvárosok most már az európai középkorban is itt jelennek meg. Ennek két
okát láthatjuk. Az egyik a pénzforgalom, a gazdasági élet magas szintje, a másik pedig
néhány nagyváros terjeszkedő politikája. A terjeszkedés folyamán természetesen az
anyavárostól távol szükség van katonaság állomásoztatására, raktárak berendezésére.
CASTELFRANCO (1150)
Az első ilyen központilag tervezett város, amiről tudomásunk van, Castelfranco.
Velence építette Észak-Lombardia ellenőrzésére (623. kép). A majdnem négyzet alakú,
mintegy 230 méter oldalhosszúságú város teljesen római mintára épült, noha nem római
alapokon. A város sarkain markáns, 12 x 12 méter méretű tornyok helyezkednek el,
lehetővé téve a falak oldalozását. A falak közepén három oldalon nagyobb méretű kapu

található, egyszeres átvezetéssel. A kapuk és a saroktornyok közötti kötőgát felében kisebb,
kiegészítő tornyok találhatók (6 x 8 méter). A tornyok közötti távolság a szokásos 50 méter.
Maguk a védművek meglehetősen magasak, jellemzőek a korra, méretüket kiemeli, hogy
körülbelül 5-6 méter magas töltésen fekszenek. Az egész város körül egyszeres vizesárok
található. Castelfrancot méltán tekinthetjük a középkori tervezett városok első példájának.

623. kép: Castelfranco 1150-be
CITTADELLA (1250)
Közvetlenül e korszak után épül Velence következő erődvárosa Cittadella (624.
kép). Már a város neve is utal arra, hogy itt bizony velencei katonaság állomásozott,
velencei kereskedőkkel. A település kialakítása eltér az előzőtől. Egy torz ellipszisre
hasonlít, nagytengelye 500, kistengelye 450 méter. Szokás szerint négy oldalon találhatók a
kapuk. Ezek azonban már jól meg vannak erősítve, 30 - 40 méter mély kapuudvarokkal,
délen ráadásul egy kiserőddel egybeépítve. A körfalat szintén 30 - 40 méterenként tornyok
szakítják meg. Ezek közül vannak önálló, a fal fölé magasodó tornyok, és kisebb, a falakkal
szerves egységet képező kistornyok. A város körül széles vizesárok található. A városnak a
már említett, megerősített kapuk az említésre méltó újdonságai, illetve a kerek alak, ami
legalábbis a tágabb térségben ritka.

624. kép: Cittadella 1250-ben

Tömören:
- a XIII. századra Európában ismét megjelennek az erődvárosok

A magyar városerődítések a középkor derekán
Magyarországon a várépítészet az európai színvonalnak megfelelően folytatódik.
Lakótornyok az 1100-as évek közepétől rendszeresen épülnek. A kővárak építése kissé
lelassul amiatt, hogy ilyeneket gyakorlatilag a nemesség nem építhet, legalábbis a teljes
erődítés szintjén. A központi jellegű székhelyeken azonban a XIII. században megindul az
erőteljes várépítés, mégpedig leggyakrabban körfallal körülvett belsőtornyos várak
építésére kerül sor.
Néhány szót kell szólni a várak, és általában az erődítések építési módszereiről. A fő
védelmi falak 50-150 cm vastag rétegenként készülnek. Minden réteget vízszintesre
egyenlítenek ki, és forró mészhabarccsal öntik ki. A mészhabarcs nagyon szilárd kötést
biztosít megszilárdulása után. Az általános falvastagság 1,5-2,5 méter. A falak
rugalmasságának biztosítására hosszirányban keményfa kötőgerendákat építenek be.
A hazai városok erődítéséről lényegesen kevesebbet tudunk mondani, mint például az itáliai
módszerekről és eredményekről. Ennek az a legfőbb oka, hogy a középkor folyamán,
egészen a XV. század elejéig nem folytak széleskörű városerődítési munkálatok. Ha
megvizsgáljuk a kérdést, a leggyorsabb válasz az, hogy kevés volt a pénz, a szakember,
tehát kevés volt az építkezés. Azonban van egy másik megoldás is, hiszen azért van a
fejlődés élvonalába tartozó városerődítésünk ebből a korból (pl. Sopron). A magyar állam
megszilárdulásától gyakorlatilag (a tatárjárás kisiklásától eltekintve) szilárd rend uralkodott.
Külső ellenség támadásától nem kellett tartani. Nem csoda, ha a városok elhanyagolták a
védelmi berendezések építését, karbantartását, modernizálását. Ennek egyébként nyoma is
van több királyi oklevélben. Így meg tudjuk magyarázni ezt a "hiányosságot", ami ezzel az
értelmezéssel akár erény is lehet.
SOPRON (1300-1400)
Az ókori alapokon történő középkori magyar városerődítések közül Sopron
kiemelkedik, részben kiépítettsége, részben megkutatottsága miatt (625. kép). A 400 méter
hosszú város a XIV. századra három védőövet kapott. Ebből a legfontosabb, a fő (középső)
védvonal teljes mértékben a római falak felhasználásával készült. Átlagosan 30
méterenként mintegy 6 méter átmérőjű oldalozó-tornyok rendszere, jó oldalozási
lehetőségekkel. A város négy sarkán a nagyobb, megerősített tornyok (9 méter átmérővel)
ugyancsak újjáépítésre kerültek. Az, hogy felismerték a római rendszer előnyeit, eleve a kor
egyik legjobban védett településévé tette. Körülbelül 7 méterre a főfal elé egy újabb falat
építettek, ami ezzel falszorost alkotva tovább erősítette a védelmet. Ezen a falon csak az
északi oldalon ismerünk egy kisméretű tornyot, de a fő feladata úgyis inkább a falszoros
létrehozása volt, nem a közvetlen védelem. A külső fal előtt átlagosan 20 méter széles árok
húzódott. Harmadik vonalként a korábban épült, és a római falra támaszkodó sáncba
beépítettek egy újabb falat (2 méteres vastagsággal). Ez funkcionálhatott az utolsó
védvonalként. A hármas védőöv mellett a város két kapuja is védőműveket kapott, az
északi oldal kapuja külön kapuudvart, kettős kaputoronnyal.

625. kép: Sopron 1300-1400 között

Tömören:
- a magyar városerődítéseket ugyanazok a megoldások jellemzik, mint a nyugatit
- a városok megerősítésének hiánya visszavezethető a nagyfokú biztonságra

7. A városerődítések fejlődése a tüzérség megjelenése után (1350 - 1500)
71. Az első megoldások a tüzérség elhelyezésére
Az erődépítészet folyamatos, lassú fejlődésében hirtelen jelenik meg az új fegyver,
az ágyú alkalmazásának kérdése. Ez először csak egy újabb ostromeszközként jelentkezik,
igazából a nagyhatóerejű kőhajítók közé sorolva. Már az első bevetéseknél látszik azonban,
hogy a lőpor energiája jóval nagyobb mozgási energiát biztosít a lövedékeknek, mint a
hagyományos eszközök. Talán az is látható azonnal, hogy ágyúval a nehéz kőgolyókat a
hajítógépekhez viszonyítva laposabb röppályán lehet a falra kilőni, így a lövedék hatásfoka
nagyobb lesz. A tűzsűrűség alacsony mértéke, a célzási pontatlanságok miatt azonban
először csak a fixen telepített ostromeszközök hatékonysági szintjén mozog
eredményessége. További ok az alkalmazásban történő áttörés hiányára, hogy a
hagyományos ostromeszközök is fejlődnek, és így nem lesz rögtön nyilvánvaló a
tűzfegyverek fölénye.
Ugyanakkor a középkornak ebben a végső időszakában már korábban megindul egy
változás, mivel a különféle hajítófegyverek egyre nagyobbá és nehezebbé válnak (pl.
trébuchet). A hajítófegyverek hatását csökkentendő részben a falakat vastagítják, részben
földtöltéseket kezdenek építeni ezek belső oldalán. Ez a lassú átalakulás folytatódik a
tüzérség alkalmazásával. Ugyancsak már korábban megindul a falak magasságának
csökkentése részben a számszeríjak hatékonyabbá válása miatt, részben a hajítógépek
rombolási lehetőségének csökkentésére. A magasabb falakat ugyanis könnyebb eltalálni, de
ami a legfőbb, találat esetén a falszerkezet rezgésbe kezd, és a fal felső részében a rezgés
mértéke olyan nagy lehet, hogy meglazítja a falazatot. Ez a folyamat pedig omláshoz
vezethet. A falvastagításnak elviekben ugyanez a szerepe. A vastagabb fal rezgések ellen
védettebb, a vastagabb alapszerkezet az aknáknak jobban ellenáll, és esetleges omlás esetén
nem biztos, hogy egész szélességében beomlik. Van azonban egy olyan jelenség, amit a
normális méretekben vastagított fal sem küszöböl ki. A fal külső részének meglövésekor a
falszerkezet elemei energiát közölnek a belső részekkel, aminek a következtében a fal belső
oldaláról válnak ki kövek. Az omlás tehát a védett oldalon történhet meg, míg a külső
részen inkább a kőzet törése következik be. Emiatt elkezdik a megvastagított, magasságilag
csökkentett falakat hátulról rugalmas földtöltéssel védeni, aminek jelentős energiaelnyelő
szerepe van. A földtöltés természetesen jól használható a védő erők mozgatására is. A
korábban elterjedten használt védőlétesítményeket (gyilokjáró, stb.) lassan elhagyják,
illetve erősítik vagy lebontják. Egyes területeken, pl. Itáliában erősített kő mellvédeket
építenek ki a korábbi védőfolyosók mintájára, máshol egyszerűsítik a védőpártázatokat. Ez
önmagában ugyan sebezhetővé válik, valamint a találatot kapott faszerkezet szétrepülő
darabjai megsebesíthetik még a (tűztől) fedett állásokban lévő védőket is, de hosszabb ideig
jobb módszert a gyalogosok időszakos védelmére nem találnak ki. Ezek az átalakítások
azonban nem jelentik új erődelemek bevezetését.
Az erődítmények tervezőinek, hadmérnököknek a reakciója először nem is az ágyúk
elleni védelemben testesül meg. A látható, és újszerű megoldásokat kiváltó kérdés a védő
fél ágyúinak elhelyezése lesz. Ez az igény már az 1300-as évek második felétől megjelenik.
Ugyanis az ostromlók ágyúinak és élőerejének megtámadása ekkor már hatásosan szintén
csak ágyúkkal lehetséges. A tüzérség elhelyezésére igazából adottak voltak már a
megnövelt alapterületű tornyok. Az első időkben ez is történik, a hajítógépek mellett, illetve
helyett ágyúkat helyeznek el. Azonban két probléma is felvetődik. Az első statikai. A
falazathoz, padozathoz szilárdan hozzáerősített ágyúk a lövés közben nagy erővel hatnak

ezekre az elemekre, hosszabb távon elvileg nagyobb kárt okozva a torony szerkezetében,
mint az ostromlövegek. Ezért megindul a tornyok falainak vastagítása, boltozott
födémszerkezetek kialakítása. Ezzel hosszabb időre megoldódik a kérdés.
A második probléma már hadművészeti jellegű. Az ágyúk egyik feladata az
ellenséges lövegek elleni harc. A védők ágyúi akkor tudnak igazán hatásosan működni, ha
magasabbról lőhetnek (ez rálátást és nagyobb lőtávolságot is biztosít). Tehát az ágyúkat a
tornyok tetejére helyezik. Azonban hamar rájönnek, hogy a korábban is alkalmazott árkok
szerepe megnőhet, ha az új, most már egyre hatékonyabb fegyverrel azt teljes területén
oltalmazni lehet. Így kialakul a tüzérség második szintje, olyan alacsonyan, hogy lőhető
legyen az árok. Ez a szint gyakorlati okokból az árok felső szintje körül alakul ki. Ezzel
kezd különválni a falakat védő ágyúállás és az ostrom-tüzérséggel harcoló ágyúállás. Ezek
a változások jelentik az új elemet, a már ágyúk számára épített tornyok megjelenését.
Természetesen továbbra is vannak gyalogsági állások, gyakran a közbenső szinteken (pl.
Montmédy), vagy a két felső szinten (pl. Párizs - Bastille). Az 1400-as évek elején tovább
épülnek a tüzérséggel ellátott tornyok, noha gyakorlatilag ezekkel a módosításokkal az
"egyszerű" tornyok lehetőségei ki is merülnek.
A továbbfejlesztés irányába tett első elképzelések a tornyok alapterületének további
növelésével számolnak, mivel lassan szükségessé válik a korábbinál nagyobb tűzerő
koncentrálása az ellenséges lövegek leküzdésére. Azonban a nagytömegű ágyúk
elhelyezése és üzemeltetésük körülményei egyébként is jelentős statikai kérdéseket vetnek
fel, ezért már az első elképzelések is számolnak a tornyok további erőteljes
megerősítésével. A védők ágyúinak ilyen módon való elhelyezése és koncentrálása járhat
némi előnyökkel. Amíg az ellenségre való visszalövöldözés a cél, azért, hogy azt
demoralizáljuk, a tornyok tulajdonképpen megfelelnek. Mindenesetre, magasabbról
messzebbre lehet lőni. Emiatt a fejlődésnek az egyik, magát sokáig tartani tudó útja, az
úgynevezett ágyútornyok megjelenése. Az ágyútorony az ellenség fő feltételezett támadási
irányaiban, valamint a legjobban védendő szakaszokon épített erődítés. Feladata a nagyobb
számú, magas állásokba telepített ágyúk elhelyezése, lehetőleg nagyfokú védelme. A
védelmet a többméteres falvastagság (esetenként 5 - 10 m) és a lőrések rendszere biztosítja.
Az idők folyamán épülnek két-háromemeletes ágyútornyok is.
Az ágyútorony valójában jelentős számú ágyút képes működtetni, de már az elején
meglátszik a legfőbb problémája, az egyre nagyobb találati pontosságú lövegeknek nagy
célpontot nyújt. Ezt a problémát még legalább egy évszázadig a falak folyamatos
vastagításával próbálják ellensúlyozni.
Tömören:
- a tüzérség megjelenése nem változtatott rögtön az erődépítészet lassú fejlődésén
- a változás a főként ágyúk számára kialakított tornyok építésével kezdődik
- az ágyúk mennyiségének növelését támogatják az ágyútornyok
A tüzérség megjelenése időszakának kiemelkedő hadmérnökei
Az átmeneti korszakban a korábbi lefektetett erődítési elveket továbbfejlesztve a
kiemelkedő hadmérnökök lassan megtalálták azokat a lehetőségeket, amelyek a kialakult
tervezési eljárások közé beillesztették az új eszközök (ágyúk) működését lehetővé tévő
erődelemek alkalmazhatóságát. Ezzel hidat képeztek a középkor várépítészete és a már
főként ágyúkra támaszkodó reneszánsz hadviselés között.

Hugues Aubriot (kb. 1315-1388)
Hugues Aubriot abban a korban tevékenykedett, amikor az ágyúk már beleszóltak a
várostromokba, és egyre komolyabb feladat lett a várvédők ágyúinak elhelyezése, hogy
eredményesen tudják rombolni az egyre fejlettebb ostromműveket. Aubriot terveiben már
gondol az ágyúkra. Tornyait úgy alakítja ki, hogy belőlük általános irányokban ágyúval lőni
lehessen. Emiatt tornyait (amelyek már alig magasabbak a kötőgátaknál) nagy
alapterületűre és vastag falúra építi (Bastille). Ágyúállásait az emeleti szinteken alakítja ki,
a tornyok tetején gyalogsági állások találhatók. Természetesen, mivel a kor ágyúi még nem
képviselnek nagy rombolóerőt, és pontosságuk sem nagy, ezért a tornyokban elhelyezett
ágyúk védelmére elegendő az, hogy lőrések mögé helyezi őket. Ezért a kilövési irányok
szabadon változnak. A kapuknál (amit külön tornyokkal véd) a híddal párhuzamosan
mindig található lőrés. Általában, a kor szükséglete szerint, erődjeinek falai még eléggé
magasak, a viszonylag sűrű toronykiosztás miatt a lőfegyverek használata korlátozott.
Aubriot az elsők között van, aki az árok szerepét felismeri. Általában az árkok külső oldalát
is kifalazza, hogy ideális körülményeket teremtsen a védelemre. Elmondható, hogy jól
érzékelte az ágyúk megjelenésével kapcsolatos problémákat, munkáiban megpróbálta
bevonni őket a védelembe.
Filippo Brunelleschi (1377 - 1446)
Filippo Brunelleschi munkásságában összegződik az építész, a képzőművész és a
hadmérnök. Gyakorlatilag az egyik első reneszánsz polihisztornak tekinthető. Katonai
tevékenységét még a középkori erődítési elvek alapozzák meg. Városerődítéseinél (pl.
Vicopisano, Pisa, Lucca) általában magas, négyszögű tornyokat tervez. Figyelemmel van
azonban arra, hogy a kötőfalak esetleges rombolása, összeomlása ne vonja magával a
tornyok rongálódását is (amit ő a védelem fő elemeinek tart). Ezért nem kapcsolja össze
szilárdan a különböző elemeket. Védőrendszereibe már integrálja az ágyúkat, mégpedig
megerősített tornyok formájában. Ezek, noha szerves részei a védvonalnak, robosztus
felépítményükkel kitűnnek, és már a reneszánsz stílust képviselik. Tüzérségi tornyai csak
néhány ágyú elhelyezésére alkalmasak, viszont erős passzív védelemmel rendelkeznek. Így
talán a későbbi erődítési elemek előzményének is tekinthetők. Lőrései általános irányúak a
feladatoknak megfelelően, ebben a korban még nem szükséges a lőrés-kiosztást az ágyúk
védelmének alárendelni.
Tömören:
- megsokasodnak a különféle hadmérnöki elképzelések az átmenet korában
- hosszabb ideig egymás mellett él a középkori és a kora reneszánsz erődítési elv
72. A tüzérség alkalmazásának uralkodóvá válása az erődépítészetben
A rondella, mint az első, a tüzérség számára kialakított védmű
A védő fél tüzérségének tornyokban való elhelyezése folyamatos fejlődés
eredménye. Ugyanakkor a közel hagyományos méretű tornyok nem képesek megoldani azt
a feladatot, hogy az egyre nagyobb számú ágyúval rendelkező ostromtüzérséget szintén
nagyszámú löveggel lehessen ellensúlyozni, valamint egyes irányokban nagyobb

tűzsűrűséget létrehozni. Kb. a XV. század elején kezdődik meg a tüzérség számára tervezett
erődelemek fejlődésének szétválása. Az egyik irány a tornyok továbbfejlődése zárt
erődrendszerekben (erről a következő fejezetekben lesz szó), a másik pedig a nagyobb
kiterjedésű erődítések védelme nagy tűzerővel, de gyakran zárt tűzrendszer nélkül.
Az általános elhelyezésű tornyokban (jórészt a felső részeken) telepített ágyúk
alkalmazási problémája akkor jelentkezik igazán, amikor az ellenség lövetése már nem csak
zavarkeltésre, megfélemlítésre következik be, hanem a módszeresen előrenyomuló (és
egyre fejlettebb ostrommódszereket alkalmazó) ostromlókat roham közben is lőni kellene, a
falak közvetlen közelében is. Mivel a tornyokon elhelyezett ágyúk lőárnyéka meglehetősen
nagy (lefelé nem tudnak lőni), ezért első lépésként ezen kellett javítani. A falakat
megközelített ellenség ugyanis esetleg már száz méter távolságból is kivonhatja magát a
tűzcsapás alól, mivel a védők ágyúi a fejük felett lőnek el. Az ostrommódszerekkel
összefüggésben pedig a közvetlenül rombolt falszakaszokat rohamozó ellenséget a falakkal
párhuzamosan, gyakorlatilag annak egész hosszában pásztázni kell. A másik megoldandó
kérdés, mint említettük a tüzérségi eszközök koncentrációjával függ össze. Ehhez járul még
a passzív védelem nélküli magas tornyok fokozott sebezhetősége is.
Mindezeket a kérdéseket oldja meg az első, már kizárólag a tüzérség számára
kifejlesztett védőmű, a rondella. Jelentése a kerek építmények elnevezéséből eredeztethető.
Nagyon jól kielégíti az előzőkben említett feltételeket. Gyakorlatilag a védendő falak,
tornyok elé, általában a szögletekre épített félkör alakú, nagy átmérőjű objektum, ami
alapfunkciójában az ágyúk telepítésére szolgál. Magassága általában kisebb, mint a
környező (középkori eredetű) falaké. Építését főként a városok megerődítésénél
szorgalmazzák, hiszen itt valósulhat meg leggyakrabban (pénzügyi lehetőségek miatt) a
nagyobb számú tüzérségi eszköz koncentrálása. Valamint, mivel a városok
erődrendszerének kialakulása folyamatos, sokszor nem tervszerű, a rondellák kielégítik az
oldalozás feltételeit, mivel bárhová telepíthetők. Zárt tűzrendszerű, egységes tervezésű
erődöknél általában nem alkalmazzák.
A rondellák általános ismertetőjegyei a viszonylag kis magasság (kisebb függőleges
lőárnyék), az ágyúlőrések általános irányokba való, valamint a falak oldalozására alkalmas
kialakítása. A passzív védelmet a vastag falak és a lőrések gondos kialakítása biztosítja, ami
a század első felében még teljesen elegendő. Hiszen az akkori ostromtüzérség
tűzgyorsaságának és célzási pontosságának megfelel.
A rondellákkal kapcsolatos falszakaszok is átépítésre kerülnek. A korábbi
falszorosokat gyakran feltöltik, így majdnem az oldalozó lőrések szintjében szinte tökéletes
oldalozási körülményeket hoznak létre. Az így kialakított védőmű elterjedt neve a falsa
braga. A megoldás egyszerre több dolgot szolgál. Először is megnövelte az alacsonyabb fal
túlélőképességét, másodsorban az első falon átjutott ellenséget feltartotta a tüzérségi tűz
ideje alatt. Egyébként a rondellák és kapcsolt részeik nem kívánnak egyéb átalakítást,
nagyon jól bele tudnak tagolódni a korábbi rendszerekbe, elterjedésüket ez is
nagymértékben elősegíti.
További előny a körkörös kilövési lehetőség, amivel az ostromtüzérség lövésén
kívül az erődítmény teljes előtere pásztázható, ugyanakkor a kör alakú forma és az alacsony
felépítmény nagyfokú védelmet nyújt. Így elmondható, hogy a (hagyományos értelemben
vett) rondella a tüzérség fejlődésének ebben a szakaszában teljes mértékben megoldja a
nagy kiterjedésű erődítményekben a saját tüzérség elhelyezését. És az sem elhanyagolható,
hogy ekkor jelenik meg először az a motívum, hogy most már széleskörűen támadni lehet
akár egész ütegekkel az ellenséges tüzérséget. Kijelenthető, hogy ezek után az erődítések
fejlődésének további lépései már kizárólag a tüzérség szempontjai szerint történnek, mivel

a rondellák teljes mértékben beváltották a tüzérség alkalmazási feltételeit. Ezzel további
lendületet adnak a kísérletezéseknek, fejlesztéseknek.
A rondellák fejlesztése mellett a század második felében általában megkezdődött a
védelmi létesítmények lábazatának fokozatos védelme, kivonása az ellenséges tűzhatás alól.
Ezt a feladatot a lábazat vastagítása (scarpa) mellett az árkok tervezett, a védelembe
betagolt alkalmazása oldotta meg. Ez tekinthető az első igazi lépésnek a védelmi rendszerek
kifejlődésében. Az árkokat egyre inkább magas külső parttal építik, hogy ezzel
akadályozzák a falak közvetlen lövetését. Egyre gyakrabbá válik az úgynevezett
szárazárkok építése, mivel ezek rendelkeznek a védelem kiterjesztésének lehetőségével,
legtöbb esetben a harc ide történő áthelyezésével. Itt az árok ellenlejtőjét is kővel borítják,
kiépítik, hogy az ellenség lejutását akadályozzák az árokba, és nehezítsék annak
rombolását.
Ugyancsak e tájban alakul ki a rondellának egy speciális ága, amit a fő védelmi
vonal előtt alkalmaznak, ekkor jórészt a kapuk védelmére. Ezeket az előretolt ágyúállásokat
már ekkor is redoutnak nevezik. Felépítésére hasonló a hagyományos rondelláéhoz, azzal a
különbséggel, hogy általában kisebb alapterületűek, kilövési lehetőségei pedig még jobbak
annál. A redout (később a pajzsgátak részeként) folyamatosan fejlődik, és egészen a XIX.
század közepéig önálló tüzérségi feladatokat lát el.
CARCASSONE (1450)

A korábban bemutatott középkori Carcassone városán jól be lehet mutatni a
középkori városok átalakítását a tüzérség igényeinek megfelelően (721. kép). Meghagyták a
korábbi két védelmi vonalat, és ezeket egészítették ki a bárhová beépíthető rondellákkal. A
keleti, sík területen fekvő oldalon az árkot megerősítették, és a kapu elé félkör alakú állást
készítettek. Ugyanilyen rondellaszerű erődelem készült a belső vonal keleti kapuja elé,
illetve a vár hídja elé. A leglátványosabb változás a nyugati oldalon történt. Itt a városfalak
egy meredély szélén épültek, és itt van a középkori főúri vár is. Ide, mintegy 60 méterre a
második faltól a domb aljába egy önálló ágyúállás (redout) készült. Ez minden irányban jó
kilövést biztosított, uralta az egész környéket. A városból falszoroson át lehetett az
ágyúállást megközelíteni. Ezekkel a változtatásokkal a város be tudta vonni védelmébe a
tüzérséget, ami ezen építkezések nélkül nem lett volna lehetséges.
MARIENBURG (1480)
Marienburg, a német keresztes lovagok központja jó példája a középkori város védművei
ágyúk számára való átalakításának. A középkori várból, két városrészből álló település az
idők folyamán egyre bővült (a bemutatott korra 1,4 kilométer hosszúságúvá nőtt), vizektől
jól védett bonyolult védőművekkel rendelkezett (722. kép). Az északi városrészt keletről a
folyó, északról és nyugatról pedig széles (80 - 150 méter) vizesárok határolta. Ezt a
védvonalat bővítették ki oldalozóművekkel és rondellákkal. Méretük átlagosan 20 méter, és
100-120 méteres távolságban vannak egymástól. Ez azt a fejlődési fázist tükrözi, amikor
még csak a gátak pásztázására gondoltak, de a rondellák előterének fedezésére és a
kereszttűzre nem. A város déli részén egy elővédmű építésén kívül nem történt új erődelem
építése, a tüzérséget a meglévő középkori tornyok kisméretű átalakításával oldották meg,
igaz, hogy valószínűleg néhány évtizeddel korábban.

722. kép: Marienburg 1480-ban

SZÉKESFEHÉRVÁR (1480)
Székesfehérvár, a több mint 600 méter hosszan elnyúló magyar város a középkorban
kapott egy védőövet, amely tornyai körülbelül 50 - 60 méterre voltak egymástól. Ezt
erősítik meg a tüzérség számára alkalmas védművekkel, valamikor Mátyás uralkodása
idején (723. kép). A kiterjedésében legnagyobb az északi oldalra telepített nagyméretű
rondella (átmérője 50 méter), amiről az egész északi vonalat, valamint a nyugati oldal egy
részét oldalozni lehetett. Ekkor épül a vár melletti barbakán is. Jelentős építkezés a nyugati
oldal barbakánja, ami egyben egy 30 méter átmérőjű ágyúállás is. Mivel erősen kiugrik a fő
védelmi vonal síkjából, ezért belőle végig tudták lőni a vizesárok jelentős részét. Majdnem
400 méterrel délebbre helyezkedik el a következő ágyúállás. Ez azt mutatja, hogy ebben a
korban a teljes védvonal kereszttűz alatt tartására még nem gondoltak. A város déli csúcsán
lévő barbakán átalakításra került, mégpedig azért, hogy ágyúval a nyugati falat is lehessen
oldalozni. Mindezek az építkezések tanúsítják a magyar városok középkori védműveinek
korszerűsítését a XV. század második felében.

723. kép: Székesfehérvár 1480 körül

Tömören:
- a rondella az első kizárólag tüzérségnek tervezett védmű
- a rondellák változtatás nélkül beleilleszthetők a korábbi védelmi rendszerekbe
- a rondellák sikere biztosítja a további folyamatos fejlődést
Torrione, baluardo, az optimális kerek védművek
A XV. század első felében általánosan ismertté vált rondella jó ideig teljes
mértékben betöltötte azt a szerepet, amit a fejlődő ostromtüzérség elleni harcban neki
szántak. A korabeli ostromágyúk és egyéb lövegek találati pontossága meglehetősen
csekély volt. A lőrések mögött elhelyezett védő lövegek nagy biztonságban voltak,
megsemmisítésükre nem volt nagy esély a rossz célzási lehetőségek miatt. A lőrések
rombolása, és az azokon való keresztüllövés ekkor még inkább csak véletlenszerű esemény
volt. Ezt a védelmi képességet erősítette a rondelláknál megvalósuló nagy tűzsűrűség.
Emellett tovább folyt a később mellékvágánynak bizonyult vastag falú ágyútornyok
fejlesztése, mivel valahogy mégiscsak bizakodtak ezek túlélőképességében, és
megkísérelték a saját ágyúkat minél magasabban elhelyezni az ostromütegek fölé.
Kiegészítésként meg kell említeni, hogy az erődítmények falain belül megkezdik az ágyúk
jó kilövési lehetőségeit biztosító úgynevezett ágyúdombok építése. Ezeket az egyszerűen
épített magaslatokat lehetett csak földből készíteni, mivel így hátravonva nem szükséges
gyalogsági támadás ellen megvédeni. Ezek ebben a korszakban még csak kiegészítő
szerepet játszanak, de az évszázad végére lassan önálló védművekké alakulnak (lásd
később).
Az 1400-as évek elején tovább épülnek a tüzérséggel ellátott tornyok. Ez időszakra
már magasságuk egyre inkább megegyezik a közrezárt falszakaszéval (kötőgáttal). A
tornyok falvastagsága egyre növekszik. Felépítésükre, főleg francia területen az jellemző,
hogy az ágyúk egyre inkább magasabbra, a torony tetejére kerülnek. Ezzel védettebbek,
mint a támadó ágyúi, és távolabbra is lőhetnek. A középső szinteken gyalogsági állásokat
alakítanak ki, míg az alsó szinten (ekkor már az árokban) ismételten ágyúkat helyeznek el.
Ezzel kezd különválni a falakat védő ágyúállás és az ostrom-tüzérséggel harcoló ágyúállás.
Gyakorlatilag ezekkel a módosításokkal az "egyszerű" tornyok lehetőségei ki is merülnek.
Az évszázad közepétől kezdve már ilyen védműveket sehol sem építenek.
Ez idő tájt, az évszázad közepén Itáliában egy új építési irányzat jelenik meg, amit
megkülönböztető néven torrionénak neveznek. A torrione olyan torony, amelyet speciálisan
ágyúk elhelyezésére alakítanak ki, azzal a szándékkal, hogy elsősorban oldalozni tudják a
védett kötőgátakat. A torrionékat igazából az különbözteti meg a rondelláktól, hogy
viszonylag egyszerű integrálni őket egy egységes védelmi tűzrendszerbe (eleve ezért
vezetik be építésüket). Maga a torrione magasságilag gyakorlatilag mindig túlnyúlik a
kötőgáton, toronyszerű, abban is, hogy gyakran tetőzettel fedett. Emiatt látszólag
sebezhetőbb, mint a rondella, de belső kiépítése ezt ebben az időben ellensúlyozza. Ugyanis
a fő támadási irányokban falazata vastag (tömör építésű), ezért rést lőni rajta, illetve
hatásosan rombolni meglehetősen sok időbe telik. Ezenkívül a falak félmagasságtól kifelé
dőlnek (scarpásak), ami további erősítést jelent. Érdekesség, hogy az árokban nincsenek
ágyúlőrések, ezek általában a torrione félmagasságában találhatók. Néha nem csak oldalozó
lőréseket építenek, hanem néhány fontos egyéb irányba nézőt is. Természetesen ez
magyarázható az ostromtüzérség korabeli fejlettségével (irányzási pontatlanságok). A

védművek felső szintjén a gyalogság és könnyű-ágyúk számára alakítanak ki állásokat. Ez
nagyon fontos, mert még nagy szerepet szánnak a falak, tornyok védelmében a
gyalogságnak, így a torrionék tetején húzódó védőpártázat markáns, középkori jellegekkel
bír.
A torrionék kezdetben mindig kör alakúak, megegyezve a kor elképzeléseivel és a
rondella hagyományaival. Kétségkívül általános irányokba néző lőrések kialakítása így a
legkönnyebb. Az évszázad második felében azonban felmerül már egy fontos kérdés.
Igazán zárt tűzrendszer csak úgy alakítható ki, ha az ágyúk lővonala mindenhol súrolja a
védendő falakat. Ezért néhány hadmérnök bevezeti az ötszögű tornyok építését (ami bizánci
előzményekre tekinthet vissza). Így látszólag már a későbbi bástyás rendszerekhez hasonló
alaprajzi forma jön létre, de természetesen a sarkokon magas torrionékkal.
A tüzérség teljesítményének gyors növekedése hozza létre az új elképzelések szerint
épített erődelemet, olasz nevén a baluardót (spanyolul baluarte). A baluardó már teljes
egészében megfelel az ostromágyúk elleni védelemnek (ellenség felé tömör falazat), az
árkok védelmének (oldalozó, kazamatázott ágyúállások) és a saját támadó tüzérség
elhelyezésének (baluardók és kötőgátak teteje). A baluardó a XV. század második felétől
uralja az erődépítészetet. Ez az erődelem annyira beválik, hogy később minden ágyúk
számára tervezett védművet ezzel a névvel is illetnek (még akkor is, ha bástyás rendszerről
van szó). Egyébként a baluardó már a kötőgátakkal egy magasságban épül, és alapterülete
az idők folyamán fokozatosan növekszik. Ennek fő oka az lehet, hogy a tetőre egyre több
ágyút lehessen elhelyezni. Az erődelemek teteje már a tüzérség számára van előkészítve, a
gyalogsági szerep háttérbe szorul, így eltűnnek a középkori jellegek.
E védművek építése egészen a század végéig töretlenül folytatódik, és akkor kezdi
lassan kiszorítani az újabb elem, a bástya. Nem véletlen, hogy az első rendszerbe tervezett
bástyák "csak" abban különböznek a baluardótól, hogy a kör alakot felváltja a lekerekített
ötszög alak. Egyébként magasságuk, megjelenésük azonos. Ezért megfontolandó, hogy
legalábbis olasz területen a bástyák előképe a baluardó. Ezt erősítheti az is, hogy az első
bástyás rendszerek mindig fülesbástyával épülnek, és már a késői baluardós építkezéseknél
is megjelenik a fül mögé helyezett ágyúállás.
A kerek védőművekkel kapcsolatban felmerülnek különböző problémák, amire azért
kell választ adni, mert sok félreértésre adnak lehetőséget. A legfontosabb a szögletes és
kerek felépítmény kérdése. Sokan (sajnos a témáról írók jelentős része) úgy gondolják,
hogy ami kerek, az a rondella, stb., ami pedig szögletes (netán ötszögű), az már bástya.
Hogy ez mennyire nincs így, azt szeretnénk röviden bemutatni a következőkben.
Talán legnagyobb probléma a torrionékkal van. Az első periódus építményeivel
nincs nagy baj, mivel ezek négyszög alakúak, és így inkább a középkori tornyokra
emlékeztetnek. Természetesen az oldalozó ágyúállások és az egyéb szerkezeti részek
nyilvánvalóvá teszik a különbséget. Nagyobb a tévedés lehetősége ott, ahol az erődítmény
(pl. Acquaviva) torrionéi ötszögűre vannak kiképezve. Ráadásul, gyakran az egész
erődítmény építési magassága azonos. A szögletes védművek azonban nem valósítják meg
a teljes oldalozást (nincs is rá eszköz), nem tömörek és ágyúlőrések vannak általános
irányokban is. Legfőképpen pedig ezek a torrionék és kötőgátak nincsenek egységes
védelmi rendszerben. Korabeli elnevezésük is ez. Nyilvánvalóan azonban a szögletes
védőművek létrehozása mindenképpen összefüggésben van oldalozási feladatokkal.
Érdekes fejlődési irányt vesz a "hagyományos" rondella azokon a területeken, ahol
korábban is használták (leggyakrabban városerődítések, vagy középkori várak erősítése). A
tüzérség fejlődése a XV. század közepétől gyakorlatilag nem teszi lehetővé a klasszikus
felépítésű rondellák (pl. Budai vár déli nagy rondella) további kialakítását, mivel az

ellenséggel szemben kis magasságban elhelyezett lőrések egyre sebezhetőbbé válnak.
Emiatt ettől az időponttól kezdve olyan kerek védőműveket építenek, amelyek
funkcióikban hasonlóak egyaránt a rondellához és a baluardohoz is. Tehát rendelkeznek a
nagyszámú ágyú elhelyezésének lehetőségével, de ugyanakkor alkalmasak a kötőgátak
védett oldalozására is. Ezt úgy érik el, hogy a kerek védmű tetejére helyezik el (esetleg már
földsánc mögé, de mindenképpen magasra) az ostromlókkal küzdő ágyúkat, és a "rondella"
torkában kazamatázott oldalozó ágyúállásokat építenek (pl. Padova, Tata, Segesvár). Ezek
az erődelemek, bárminek is nevezzük őket, már más funkciókat is lehetővé tesznek,
bonyolultabbak, belül földdel töltöttek, és mivel időben követik a korábbi rondellaépítéseket, kormeghatározásra is alkalmasak. Úgy tűnik ezáltal, hogy ez az erődítési mód
tekinthető építészetileg a korábbi rondella-erődítés szerves utódjának, és mindenképpen
belejátszik a bástyák fejlődésébe is, noha úgy tűnik, nem döntően.
A kor egyik viszonylag gyakran alkalmazott erődeleme az ágyútorony. Ebbe a
csoportba való sorolása azért reális, mert az ágyútornyoknak a kerek védőtornyokból való
kialakulása kézenfekvő (a XV. század elejétől). Alakjuk lehet szögletes is (leggyakrabban
sokszög, de ötszög alakúra is tervezik), de általában megtartja kerek formáját. Mindkét
esetben felépítményükre jellemző az, hogy az ellenség felé nem tömörek, több szinten
találhatók bennük ágyúállások, és ezek kilövési irányai általános irányok, a belátható tér
lehetőleg minden irányába. Ez első ránézésre teljesen elfogadható koncepció, csak a
probléma ott van, hogy a lőrések (és az ágyuk is) ki vannak téve az ellenséges ostromágyúk
tüzének. A helyzet a rondellához hasonlít. Az ágyútorony esetében az "előremenekülés" a
több szintű védelem, a nagyobb erőkoncentráció. Azonkívül az a gondolat, hogy ha
megfelelő vastagra építik a falakat, az mégiscsak ellenáll ideig-óráig. Noha ez a védmű a
fejlődés oldalágát jelenti (nem fejlődik tovább), szívósan, egész a XVI. század végéig él,
körülbelül eddig az időszakig építik. Ekkorra már az ostromtüzérség fejlődése felülmúl
minden olyan védekezési eljárást, ahol a falak erejében (vastagságában) bízva kísérlik meg
a saját eszközök védelmét.
A puntonék, mint átmeneti formák, és fejlesztési irányaik (1450-1510)
Az ötszög alakú erődelemek korai csoportjának legérdekesebb típusa a puntone
(Volterra). Ezt általában kapuvédelmi célokra építik. Olyan, belül üres védőmű, amelyből
tetszés szerinti (kapu oldalozására mindig) irányban lehet tüzelni. Francesco di Giorgio
nevezi el puntonenak, és ő alkalmazza leginkább. Ez a védmű kívülről ránézésre már
megközelíti a bástyák megjelenési formáját, de természetesen függőleges (toronyszerű)
falazattal épül. Lőrések teljesen általánosan találhatók rajta. Felső szintjén gyalogsági
állásokat telepítenek, gyakran fedett elrendezésben. Itt már látszik a védmű közvetlen célja.
A védő tüzérséget lehetőleg minél távolabb előrevinni a kötőgáthoz képest, és ezzel együtt
jó védelmet biztosítani a kapunak. A puntone a korábbi kapuvédő művek kötőgáthoz
integrált változatának tekinthető. Valószínűleg a falak holtterét csökkentendő, csak
szögletes változata ismert, mivel mindenképpen törekedtek a lehető legkisebb lőárnyékos
területekre.
Ezek a védművek (pl. Tokaj, Volterra, stb.) alaprajzilag teljes mértékben
összekeverhetők a bástyákkal. A fő különbség az ágyúállások kialakításában, a védelem
előkészítésében (alapvetően középkori harcra történik, védőfolyosók kialakítása, stb.), a
homlokfalak kismértékű védelmében, a pásztázási lehetőségek hiányában van és abban,
hogy ezek a védművek az első időkben mindig teljesen önállóan jelennek meg. A
legnagyobb eltérést, ami felismerésüket is segíti, az az általában hosszú szárny, amivel a
létesítmény a gáthoz kapcsolódik. Ez mindig hosszabb, mint a később fejlesztett bástyák

esetében, néha eléri a homlokfal többszörösét is. Többször megfigyelhető azonban, hogy
törekednek a szárnyakon elhelyezett lőfegyverek védelmére, és emiatt a szárnyakat befelé
törik, hegyesszöget alkotva a gáttal. A nagyon hosszú szárnyvonal visszatér későbbi
munkáknál is, pl. a budai vár északkeleti szögletére épített ún. Erdélyi-bástya (Domenico da
Bologna) felépítését, lehetséges funkcióját tekintve átmenetnek tekinthető a valódi bástyák
felé.
Az évszázad második felében a puntonékat, látva a védelemben való fontos
szerepüket, továbbfejlesztik erődépítészeti, hadmérnöki alkalmazásukat (Fortezza di
Medicea, Sansepolcro). Az történik, hogy több puntonét alkalmazva, végül is zárt
tűzrendszert alakítanak ki. Mindegyik védmű oldalozni tudja a gát előterét és gyakorlatilag
be tudja lőni a szomszédos védművek előterét. Ez esetben a puntonék magassága már a
kötőgátakéhoz igazodik, és a szárnyak fokozatos rövidülése, ezek gyakori befelé való törése
"bástyaszerű", sőt "fülesbástya-szerű" megjelenést ad ezen objektumoknak. Azonban a
védművek kialakítása, a falak vékony volta, a belső üreges szerkezet, a függőleges
falfelületek és a markáns gyalogsági állások (védőfolyosó-rendszer, kiöntőnyílások) a
puntonék jellemzői továbbá is. Tehát tervezésüknél még mindig a gyalogsági harcot
tekintik döntőnek. Mégis ezek a XV. század második felében megjelenő rendszerek képezik
(legalábbis részben) az elvi előzményeit a bástyás rendszereknek.
A korszak kiemelkedő hadmérnökei
Antonio Averulino (Il Filarete) (1400-1469)
Antonio Averulino az első olyan gondolkodó, aki az erődök tervezése helyett a
városerődítések ideális felépítésével foglalkozik. Az ideális védelem és berendezkedés
céljából tervezett városa (Sforzinda) tükrözi elképzeléseit az erődépítéssel kapcsolatban.
Nyolcszög alakú várost tervez, viszonylag bonyolult védőművekkel. A fő védelmi vonal
tulajdonképpen két egymásba forgatott négyszög. Ezzel kettős célt ér el. Egyrészt a falak
túlnyomó részén kettős védőöv jön létre, másrészt az egymást metsző falszakaszok helyzete
olyan, hogy a szomszédos szakaszok oldalozhatók. Ezzel a megoldással a kor általános
színvonalán van, rajta kívül csak néhány mérnök gondolkodik hasonló módon (igaz, az ő
terveik meg is valósultak). Az ágyúk szerepe ebben az időszakban felértékelődik, tehát
Averulino is számol használatukkal. A falkiszögelések csúcsaira ágyútornyokat tervez,
amelyek lőrései úgy vannak elhelyezve, hogy a falak előterét (nem tiszta oldalozás) is lőni
tudja az ott elhelyezett tüzérség. Ezek az ágyútornyok viszonylag nagyok, gyakorlatilag
önálló erődként is szerepelhetnek. Jelenleg legismertebb megmaradt műve a milanoi
Castello Sforzesco kaputornya. Az önmagában építészetileg monumentális mű hibája, hogy
nem rendelkezik a kaput közvetlen közelről védeni tudó lőrésekkel, csak a felülről való
(középkori) védelmet teszi lehetővé. Averulino jelentősége katonai jellegű művei mellett
az, hogy felismeri a tüzérség koncentrált alkalmazásának lehetőségét és előnyeit,
ugyanakkor nem tud teljesen elszakadni a középkori hagyományoktól.
Leon Battista Alberti (1401-1472)
Leon Battista Alberti neve azért érdekes, mert katonai művében (De re aedificatoria)
foglalkozik erődítéstannal. Noha főleg hajítógépek alkalmazásával számol, de nála található
meg talán először az a szükségszerűség, hogy a falakat oldalozó eszközt (legyen az akár
hajítógép vagy ágyú) védetten kell elhelyezni, mivel ezek elpusztítása az ostromlók
alapvető érdeke. Rajzaiban többszörös védelmet javasol. A belső védelmi vonal a
"szokásos" baluardókból, romdellákból álló védőöv. Ezt fogja körbe az árkon kívül az a

védőmű, ami ránézésre akár bástyás öv is lehetne. Az erődítmény sarkaira ugyanis olyan
védműveket tervez, amelynek két oldalán hátravonva egy fül mögé helyezhetők el a
kurtinákat oldalozó ágyúk (Martininél megvalósítva). A kurtinák ívelt bevezetése az
oldalozó művekhez itt azt jelenti, hogy Alberti számára fontosabb talán az előtér lövetése,
mint a szűken vett oldalozás. Természetesen ez az elrendezés csak hasonlít a későbbi
bástyás övekhez, mivel a védművek homlokvonalának kiképzése olyan, hogy az a
szomszédos fülek mögül nem pásztázható. Ennek ellenére Albertinél már látható, hogy a
fül mögé vonása az oldalozó tüzérségnek már ebben az időben szükségessé kezd válni, és
ez terveinek előremutató része.
Francesco di Giovanni (il Francione) (1428-1495)
Francesco di Giovanni a XV. század második felének tipikus képviselője.
Erődjeiben (Firmafede, Pisa) általánosan tervez baluardokat. Általában kedveli a
négyszögletes erődítményeket, ha teheti, négyszögletes elemekből építi fel még az összetett
objektumokat is. Tiszta, egyenes elemekből összeállított kötőgátakat tervez. Baluardoi egy
korábbi típust képviselnek, noha természetesen rendelkeznek a kazamatázott oldalozó
ágyúállásokkal. A baluardok néha toronyszerűek, leggyakrabban túlnyúlnak a kötőgátak
magasságán. Az árok kialakítására nagyon odafigyel, általában nagyon széles (akár 30 m)
árkokat tervez. Néha az árokba építi be a különféle erődrészek összekapcsoló elemeit.
Gyakorlatilag a baluardok és gátak tetejére csak gyalogsági állásokat épít, ezek
hasonlatosak a középkori gyilokjárókhoz, ugyanúgy fedettek.
Francesco di Giorgio Martini (1439-1501)

721. ábra: Martini általános rendszere
Francesco di Giorgio az ágyú ostromoknál való alkalmazásának kezdete után talán
az első olyan katonai tervező, aki írásművei mellett a gyakorlatban valósított meg egységes
rendszereket (721. ábra). Erődjei már teljesen figyelembe veszik az ágyúk és gyalogsági

tűzfegyverek hatásmechanizmusát. Ezt alkalmazza az erődelemek lőállóságának
növelésénel, valamint a védelem módszereinek kialakításánál. Tulajdonképpen nála
láthatók először azok az erődítési elemek, amelyek később a bástyás rendszerekbe lesznek
beépítve. A falakat gyakran megtöri (San Leo), sőt már oldalozómű-szerű kiépítést is
használ (Sassocorvano). Ezeket a kor követelményeinek megfelelően gyakran fedi
gyalogsági lőállás. A torrione alkalmazása az első lépés. A szó jelentése a toronyból
származik, de attól jól elkülöníthető. A torrionék általában alkalmasak a kapcsolódó
falszakaszok oldalazására, de igazából nem válik el a gyalogsági és tüzérségi fegyverek
szintje, legalábbis nem nagyon állapíthatók meg különbségek. Fontos tulajdonságuk, hogy
az ellenség felé általában csak a felső (tetőzettel ellátott) szintjükről lehet lőni. Felismerhető
minden esetben a lőrések védelme a tüzérségi tűztől, ami azt mutatja, hogy ebben az időben
már a rondellák ellenséggel szembenéző lőrései lassan veszélyessé kezdenek válni a védők
számára.
Martini munkássága látszik megalapozni a bástyák fejlesztését. Több erődítésénél látható
olyan védőmű, ahol az oldalozó tűzfegyverek védetten helyezkednek el, valamint a kor
fegyvereivel valószínűleg pásztázhatók a homlokoldalak. A puntone, noha korábbi
előzményekre nyúlik vissza, nála válik karakteressé (Volterra). Ezek a védőművek a kapuk
védelmére lettek kifejlesztve. Mindig rendelkeznek a kapu fedezésére szolgáló lőrésekkel.
Formájuk (négy- vagy ötszög) előrevetíti a bástyák külső megjelenésének kialakulását.
Nagyon fontos Martininál az árkok védelme. Sűrűn telepít árokvédő műveket, koffereket,
kaponírokat. Gyakorlatilag ez az a korszak, amikor a védelem lehetőségei megalapozzák az
árokharcot. Megállapítható, hogy Francesco di Giorgio kora talán legnagyobb hadmérnöke,
akinek a megoldásai (a kor színvonalán) már kihasználták a tüzérség alkalmazásában rejlő
minden lehetőséget.
Giovan Francesco Azzolino (munkássága 1460 és 1490 között)
Giovan Francesco Azzolino az olasz erődépítészet első fénykorának mérnöke.
Művei azonban eltérően a szokásos megoldásoktól több sajátos vonást rejtenek.
Legszembetűnőbb a torrionék kialakításának módja. Gyakorlatilag a felületes szemlélők
számára bástyáknak tűnnek, mivel Azzolinonál lehet legtisztábban észrevenni az oldalozás
céljából ötszögűvé alakított torrionékat (Rocca Aquaviva). Noha nem általánosan, de a
védvonal úgy van kialakítva, hogy ennek nagy része folyamatosan ellenőrízhető és
oldalozható legyen. Ez a fontos újítás azonban nála nem jár együtt a baluardóknál
megszokott, az árok szintjén kialakított oldalozó ágyúállásokkal. Torrionéi magas
építésűek, látható, hogy a tüzérség pillanatnyi lehetőségeiből indul ki. Végig a falakon és
tornyokon gyalogsági állások találhatók, a gátakat és (nem mindig) a torrionékat ezekről
felülről lehet oldalozni. Azzolino néhol (talán a fő támadási irányokban) nagyobb kerek
torrionékat is épít, ezek kialakítása már az ágyútornyokra hasonlít.
Donato d’ Angelo Bramante (1444-1514)
Donato d1 Angelo Bramante, mint képzett építész korán felismerte a várvédelem új
feladatait a tüzérség fokozatos megerősödése miatt. Hadmérnöki tevékenységét már az
azonos elvek alapján rendszerbe foglalt erődítések jelentik (Civitavecchia). A falak (később
kötőgátak) egyöntetű oldalazása, az árok pásztázása gyakorlatilag minden tervénél szerepel.
Az időközben a torrionéból továbbfejlesztett baluardo (most már főként a tüzérség
elhelyezésére) már tükrözi azt az elgondolást, hogy lehetőleg a védő tüzérséget ne tegyük ki
az ostromló ellenség tűzhatásának, illetve a közben egyre hatásosabb ostromtüzérséggel
szemben a baluardo építményét lehetőleg tömörré tegyék. Bramante tervein ilyenmódon

ágyúk túlnyomórészt az erődelemek tetején a baluardón és a kurtinán (az ostromlók felett),
illetve az árokban helyezkednek el. Az ágyúlőrések, hasonlóan más mérnökök munkáihoz,
az árokban a baluardok védelmére nem csak pásztázásra, hanem keresztirányú lövésekre
alkalmasan vannak kialakítva. A kor divatja és szükségletei szerint a gyalogság és
könnyűtüzérség tüzének jobb kihasználására vaskos tornyokat is épít a várható fő támadási
irányokban. Bramante elgondolásai, tervei már egy kifejlett egységes erődépítészetet
képviselnek.
Baccio Pontelli (1450-1492)
Baccio Pontelli munkássága alapján a "baluardo-korszak" legkiforrottabb mérnöke
címet kaphatná (722. ábra). Ez egyaránt vonatkozik terveinek egységes, a korábbi
ismereteket ötvöző voltára, valamint arra, hogy nála éri el ez a védmű legnagyobb
kiterjedését és legbonyolultabb formáját. Baluardoi a kötőgátakkal általában egy
magasságúak, és minden korábbinál nagyobb alapterületűek (Ostia, Rocca di Senigallia).
Lent az árok szintjén minden esetben kazamatázott oldalozó ágyúállások találhatók,
egyébként az ellenség felé védművei tömörek. Néha előfordul (főként kapuk környékén) az
ellenség felé néző kazamatázott ágyúállás, de ezekről nem lehet megállapítani, hogy nem-e
szintén az árok felső pereme alatti lőrések-e. Baluardoinak felső szintjén vegyesen alkalmaz
gyalogsági és ágyúállásokat. Ezek kialakítása a kor követelményeinek megfelelő, kőből
illetve téglából épített lőrések és védőpártázat. A baluardok közötti kurtinákon néha
megjelennek ágyúállások, de ezek mindig a hely függvényei és másodlagosak. Pontelli
erődjeinek árokrendszere a rendelkezésre álló anyagok alapján nem tanulmányozhatók.

722. ábra: Pontelli általános tervezete
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Leonardo da Vinci a reneszánsz polihisztor katonai munkásságának megítélése nem
annyira egyértelmű, mint a különböző művészeti területeken végzett alkotó tevékenysége.
Hadmérnöki jellegű terveit folyamatos kettősség jellemzi. Egyrészről felismeri az árokharc
jelentőségét, az árok védelmének fontosságát ("a védelem kulcsa a pajzsgát"), másrészről
viszont továbbra is áthatják terveit a középkori romantikus gondolatok. Pontosan ezért ketté

kell választani tevékenységének vizsgálatát az erődépítés fő védelmi vonalának
kialakítására és az elővédművek terveire. Noha tervezetei elkészítésének idejében már
ismertek a bástyás rendszerek, az elvek tisztázása megkezdődött, Leonardónál majdnem
minden esetben a kor jól bevált védőműve, a baluardo szerepel. Ettől csak a megerődített
torrionék irányába, illetve speciális védőművek irányába mozdul el. Megemlítve, hogy
ilyen erődelem konkrétan nem készült az ő tervei alapján, rajzaiból az látszik, hogy a
kötőgátakra és a baluardok tetejére könnyűágyúk számára állásokat tervez. A falak
oldalozására is hangsúlyt fektet, ez teljes egészében a kor színvonalán áll. Megemlítendő
azonban, hogy néhány javaslata részben megvalósíthatatlan, részben túlhaladott. Ilyen
például a falak nedves szalmával való burkolása a tüzérségi tűz ellensúlyozására. Késői
munkájában speciális többlépcsős védműveket is rajzol, ezeket az árokvédelemnél
elemezzük, itt csak annyit, hogy az előremutató, mélységében tagolt védőrendszert
középkori toronykialakításokkal ötvözi.
Egészen más a helyzet az árok-erődítések vonatkozásában. Nem csak azért, mert
egyedüli bizonyítottan az ő nevéhez köthető építkezés e területen található (Imola), hanem
azért is, mert több olyan elképzelése volt, amelyeket csak jóval később valósítottak meg.
Első periódusában gyakorlatilag az erődök árokrendszerének a korban elfogadott és
általános erősítésével oldja meg a feladatot (félkör-íves pajzsgátak). Későbbi terveiben
felvázolja az árokban lévő gyalogsági védőmű (faussbraie) kezdeményeit (Dürerrel egy
időben), valamint megkezdi a háromszögletű, nagy alapterületű pajzsgátak tervezését.
Legelőremutatóbb elképzelése a konkrét árokvédelemmel kapcsolatban van. Belátja a
tüzérség hatékonyságának növekedését, és javasolja alacsony árokvédő művek (kaponírok)
alkalmazását. Ezt még vizesárkokban is elképzelhetőnek tartja, földalatti összeköttetéssel.
Tervez mélységében tagolt árokrendszereket is. Nála néhány esetben az árok egy külső, a
falakat védő sánc és a fal közötti terület, nem pedig valóságos árok. Ezt a térséget ágyúkkal
tervezi pásztázni ugyanúgy, mint a sáncot és a védett fal mögötti második védvonalat.
Összefoglalva elmondható, hogy Leonardo da Vinci az árokvédelem területén többi
művéhez hasonlóan maradandót alkotott, aminek konkrét megvalósítására az adott
körülmények között még nem gondolhattak.
Tömören:
- a tüzérség fejlődésének hatására funkciójukban speciális védművek alakulnak ki
- lassan elterjed a rendszerelvű tervezés (erődöknél zárt tűzrendszer megvalósítása)
- megjelennek a később felfutó elemek, a fül, a szögletes alakzat, a pajzsgát
73. Az ostrommódszerek változása a tüzérség alkalmazásának kezdete után
A rondellás, ágyútornyos városvédelmi övek által felvonultatott tűzerő fokozatosan
arra késztette az ostromlókat, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítsanak saját csapataik
védelmére, az ostromműveletek zavarásának megakadályozására. Az ágyúk lőtávolságának
növekedése miatt az ostromtáborokat nagyobb távolságra helyezik el a váraktól, városoktól.
Az ostrom részben a hosszadalmas előkészítés, részben a korban szokásos óvatos, inkább a
kiéheztetésen alapuló módszerek miatt általában elhúzódik. Az ostromlónak az ellenség
várható ellentevékenysége miatt nem csak az ostromlott erősség felé, hanem saját
védelmére is kívülről, tábori erődítéseket kell építeni. Az elmondottak miatt az ostrom
általános módszerei lassan megkezdik átalakulásukat. A látványos rohamokat felváltja a
hosszadalmas erődépítés, a futóárkok, megközelítő-árkok és fedett ágyúállások készítése.

Gyakorlatilag ebben az időben már csak földtöltések, sáncok mögött lehet elhelyezni a
faltörést végző nehézágyúkat, hiszen a hatásos tüzelés végrehajtásához a falakat 100-150
méterre meg kell közelíteni. Tehát mindenképpen elmondható, hogy az 1400-as évekre a
városok megostromlása mindenképpen hosszadalmas, lassú műveletté változik.
E mellett a különböző erődelemek kialakítása a közvetlen támadási célokat is
megváltoztatja, illetve ettől a ponttól kezdve előzetesen meg kell határozni az elsődlegesen
támadandó részeket. Korábban egyértelmű volt a tornyok gyors kikapcsolásának feladata.
A tornyok szerepét (főként a városoknál) erre a korszakra a rondella veszi át. Adódik a
lehetőség és a feladat, hogy ugyanebben a szellemben a rondellákat kell kiiktatni. Azonban
ez néha nagy nehézségekbe ütközik. A nagy tűzerőt védetten felvonultató védművekkel
szemben az ostromlövegek kisebb biztonságban vannak, és a vastag falakkal, alacsonyra
épített rondellák pusztítása sok időt vesz igénybe. Pontosan ezért inkább a kötőfalakat
lövik, ahol nagyobb sikereket érhettek el az ostromütegek, és a rondellák elleni harc ekkor
még másodlagos.
Az ágyúk alkalmazása - mint korábban láttuk - először a várostromoknál okoz
látványos jelenségeket. Az első időkben az egyre nagyobb űrméretű lövegektől talán túlzó
eredményeket vártnak. Az 1300-as évek végére már léteznek többszáz kilós kőgolyókat
kilőni képes ágyúk is. Ezek hatása azonban jórészt az irányzási pontatlanságok és a kicsi
tűzgyorsaság miatt nem érik el a hangjuknak megfelelő rombolást. Pontosan ezek miatt
még sokáig párhuzamosan használják a középkor viszonylag hatékony hajítófegyvereit is.
Amit viszont a tüzérség nagyon gyorsan befolyásol, az az ostrommódszerek alkalmazása.
Főként a várvédő tűzeszközök megjelenése gyakorlatilag lehetetlenné teszi az
ostromtornyok bevetését. A kis távolságon nagy átütő és romboló erejű lövedékek ugyanis
teljesen összerombolhatják ezeket a fából készült könnyűszerkezetű eszközöket. A korábbi
időszak hajítófegyverei nem tudtak lapos röppályán ilyen hatásos eredményeket elérni. A
korábbi ostrommódszerekből marad tehát az aknák készítése, mégpedig kibővült
lehetőségekkel, hiszen a lőpor alkalmazása már nem csak az aknák beomlását, hanem nagy
feszítőerejével a vágat és az előtte, fölötte lévő fal szétvetését is el tudja érni. Emiatt a
következő évszázadokban megnő az aknaharc és elhárítás szerepe. Az ostromtornyoknak,
mint a koncentrált támadás eszközeinek kiváltását ezután lassan a tüzérség koncentrált
támadása, a réslövés kísérlete jelenti. Az aknarobbantással, illetve réslövéssel rombolt
falszakaszokat azután kisméretű ostromlétrákkal felszerelt csapatok támadják. Változik az
ostromok előkészítésének és végrehajtásának menete is. A védekezés erősödése, a
gazdagabb erősségek, városok nagyobb fegyveres létszáma miatt ezek körülzárása, blokád
alá vonása lesz az ostromok fő módszere. Emiatt az erősségeket egyre gyakrabban
sáncokkal körülzárják, sőt az ostromok elhúzódása miatt, a felmentő erők bejutásának
akadályozására az ostromló sereget is elsáncolják. Igy a földmunkák mennyisége erősen
megnő, nem beszélve arról, hogy az ágyúk telepítése szintén ágyúállások kialakításával jár.
KONSTANTINÁPOLY OSTROMA (1453)
A magyar hadszintéren elért eredmények alapján az új szultán, II. Mohamed
elérkezettnek látta az időt Konstantinápoly elfoglalására. Az oszmánok 100000 főt vontak
össze az ostromra (40000 szpáhi, 10000 janicsár, 50000 egyéb katona). Összesen 7 km
hosszú ostromvonalat alakítottak ki, tengertől tengerig. Az európai szpáhik tábora a
Márvány-tengernél volt, az ázsiaiaké az Aranyszarv-öbölnél. A stratégiai tartalék Szagán
pasa vezetésével Galatánál helyezkedett el. A sereget jelentős tüzérség kísérte, de a biztos

siker érdekében ezt a tüzérséget főként a Szent Román kapu és a Drinápolyi kapu
környékére koncentrálták. A bizánci hatalom végnapjaiban nem tudott már jelentős véderőt
kiállítani, gyakorlatilag ez okozta igazából a vereséget. Mindössze 2000 külföldi zsoldossal
rendelkeztek a kb. 5000 fegyveres polgár mellett. Ezt az erőt azonban igyekeztek
körültekintően elhelyezni, figyelembe véve a török támadások irányait. A szárazföld felől
ugyanis a középkori eredetű, de még mindig nagyon erős hármas városfal és toronyrendszer
védte, amit erős tüzérségi előkészítés nélkül értelmetlen lett volna rohamozni, ráadásul a
széles vizesárok is nagy nehézségeket okozott volna roham esetén. Így jó néhány falszakasz
csak jelképes véderőt kapott. Mindenesetre Az Aranyszarv-öblöt Galatától a városig lánc
zárta el a hajók ellen. A védősereg fő erői a Szent Román kapu körzetében voltak (3000 fő,
ebből 500 genuai zsoldos). Ehhez kapcsolódott északra a Drinápolyi kapu védelme. A
kikötőhöz legközelebb, a Kynegion kaput római és chiosi zsoldosok védték. A Márványtengerig húzódó szakaszon kisebb zsoldosegységeket helyeztek el, míg a tengerpartot görög
szerzetesek, katalánok és török segéderők védték. Az öböl partját 100 lovas és 500
gyalogos íjász szállta meg. A tartalékot 700 fegyveres szerzetes képezte.
Az ostromot hosszú ideig tartó tüzérségi előkészítés jellemezte. Végül is a Szent Román
kapu körzetében sikerült a falakat megrongálni, és rést lőni. de a janicsárok rohamát a
védők sikeresen visszaverték. A szultán látva a roham sikertelenségét, úgy döntött, hogy
mindenképpen meg kell osztani a védők erejét a siker érdekében. Kemény munkával az
öböl túloldalán Peve és Galata között csúszdát építettek könnyű hajók részére. Ezen sikerült
több hajót a zárólánc mögé juttatni. A védők feladták a záróláncot, és átszervezték a
védelmi vonalat. Csapatokat vontak ki nyugatról a város északi részébe. Harcok árán az
oszmánoknak egy hajóhidat is sikerült készíteni az Aranyszarv fölött. Most már
megindulhatott a döntő támadás. A megosztott városiaknak egyszerre kellett az öböl felől
és nyugatról is védekezniük, a tartalékot is bevetették. A rommá lőtt Szent Román kapunál
ennek ellenére sikeresen visszaverték a janicsárok újabb rohamát is. Egy csoportnak
azonban sikerült bejutni, és a gyengébben őrzött Drinápolyi kaput elfoglalni. Az itt
beáramló csapatok aztán hátbatámadták a másik kapu védőit. Az ellenállás megtört, rövid
idő alatt az ostromlók az egész várost elfoglalták.
NÁNDORFEHÉRVÁR (1450)
Nándorfehérvár (Belgrád) a történelemben, miután a XII. században végleg magyar
határváros lett, hídfőállásként szolgált a déli irányú hadműveletekhez. A Száva és a Duna
találkozásánál jól védhető kikötője az utánpótlás átrakóhelye lett (731. kép). A város a XV.
századra érte el legnagyobb méreteit. A több megerősített városnegyed egységes rendszerbe
foglalása a kor egyik legerősebb településévé tette. Központi része a római településre
épített középkori városmag (mintegy 280 x 150 méter) tornyokkal 40 méterenként sűrűn
megerősítve alkotta a legveszélyeztetettebb szakasz a fennsík védelmi rendszerét. A század
folyamán a falak elé külön gyalogsági védművet építettek, és átlagosan 15 méter széles
árokkal is övezték a védvonalat. Ennek ellenére a település igazából csak innen volt
eredményesen támadható. A belsőváros nyugati végén elkülönítve egy erőd is épült. Ettől
északnyugatra fekszik a vizivárosi rész, szükség szerint tornyokkal, és a kikötő mellett egy
hatalmas ágyútoronnyal megerősítve. Kiegészítésként keleten és nyugaton a vízi zárásként
rondellával erősített korszerű, a legkésőbbi építési szakasz védművei húzódtak. ezeken a
szakaszokon a későbbi török ostrom alatt szintén kevés harccselekmény történt.

731. kép: Nándorfehérvár 1450 körül
NÁNDORFEHÉRVÁR OSTROMA (1456)
Bizánc meghódítása után II. Mohamed szultán megkezdte a Magyarország elleni
közvetlen támadásokat. Az első célpont a fő felvonulási útvonalakat ellenőrző, és hídfőállás
szerepét betöltő Nándorfehérvár volt. A támadás előkészületeit látva a pápa keresztes
hadjáratot hirdetett. A magyar hadak főparancsnoka ismét Hunyadi János lett. A viszonylag
jól megerősített várost Szilágyi Mihály védte 5000 zsoldossal. A felvonuló török had - a
birodalom főereje - 70000 főt számlált, 26 nagyobb ostromlöveggel és 100 kisebb ágyúval
rendelkeztek. Az ostromlók fő hadereje a Duna jobb partján a várat délről szállta meg, a
Duna és a Száva forgalmát egy 200 hajóból álló flotta biztosította.
A nagyon heves, és meglehetősen pontos tüzérségi előkészítés nehéz helyzetbe
hozta a védőket, de a Hunyadi vezette felmentő sereg gyorsan közeledett. Viszonylag nagy
hadában 12000 reguláris katona és 30000 keresztes szolgált (Kapisztrán János vezetésével).
Az összeláncolt török hajókat a magyar naszádosok megtámadták, és kb. ötórai harc után -

3 nagy gálya és sok kisebb hajó elsüllyesztése mellett - áttörték a zárókordont, és megnyílt
a lehetőség a városba való bevonulásra. A zsoldos csapatok a város védelmét erősítették,
míg a keresztesek a Száva túlpartján ütöttek tábort. Ez a felállás eleve gyöngítette a törökök
helyzetét, hiszen erőket kellett a Szávánál állomásoztatni, egy lehetséges támadás
elhárítására. A történtek ellenére tovább folyt a vár ágyúzása, az ostromárkok kiépítése, és
hét nap múlva elérkezett az idő a rohamra. A rohamot siettette a török táborban kitört
pestisjárvány is. A rohamot a janicsárok kezdték a mintegy 34 órás tüzérségi előkészítés
után. A heves támadás hatására néhány alakulatuk bejutott a város piacteréig, ahonnan is a
nehézlovasságnak kellett többször is kiverni őket. Az általános támadás alatt a védők
többször kértek és kaptak segítséget a keresztesektől. A roham visszaverése után, a nagy
veszteségek miatt már a vár feladásáról is eszmét cseréltek, de végül is Hunyadi véleménye
győzött. Tovább folyt a védekezés. Az újabb török roham még aznap éjszaka következett
be. Most is bejutottak támadók a városba, a védőket hősies ellenállásra késztetve (Dugovics
Titusz). Végül a magyar nehézlovasság többszöri támadása teljesen megtörte a támadók
ellenállását, és visszavonultak.
A sikertelen roham után - amely súlyos veszteségeket okozott az oszmánoknak - a szultán
visszavonta erőit a táborokba, de nem vonult vissza. A patthelyzetet egy váratlan esemény
oldotta fel. A keresztesek egy csapata átkelt a Száván, és megrohant egy magaslatot az
anatóliai szpáhik tábora közelében. A támadás sikerült, megvetették a lábukat. Erre szpáhi
csapatok indultak ki ellenük, de a keresztesek is erősítést kaptak. A domb az övüké maradt.
Az események hatására a szultán elkövette a legnagyobb hibát. Az egész hadtestet a domb
ellen vezette, de ezzel komolyabb fedezet nélkül hagyta az ostromágyúk telepeit. Hunyadi
rögtön észrevette a dolgot, hadrendbe állította nehézlovasságát, és támadást indított. A
gyengén védett ágyúkat sikerült elfoglalnia. A roham tovább folytatódott, oldalbakapták a
felfejlődött szpáhikat, amelyek között pánik tört ki, megfutottak. A partot őrző 4000 szpáhi
önfeláldozó közbeavatkozása mentette csak meg őket a teljes megsemmisítéstől. Az
anatóliai szpáhik szétverése után a török sereg többi része is menekülésbe kezdett. Hunyadi
nem üldözte őket, hiszen lovassága fáradt volt, a keresztes had pedig gyalogság volt. A
győzelem döntő jellegű volt, hiszen a harcban mintegy 25000 török halt meg, ehhez hozzá
kell tenni a járványban meghalt kb. 10000 főt. Továbbá elveszett az egész tüzérség, a
hadipénztár. A magyar had veszteségei is elérték az 1000-es létszámot. Sajnos, a győzelem
előnyeit Hunyadi nem tudta kihasználni, mert néhány nap múlva a pestis áldozata lett.
Tömören:
- a tüzérség elterjedése véget vet a középkori ostrommódszerek alkalmazásának
- általánossá válik a réslövés és az aknarobbantás alapvető eljárása
- megkezdődik az ostromcélok tervezett megválogatása

8. AZ ELSŐ BÁSTYÁS RENDSZEREK (1490-1600)
81. A bástyás védőövek kialakulása (1490-1550)
Először Itáliában tűnnek fel a várvédelem újabb útjait vizsgálgató elemzések. Ennek
legfőbb oka a tüzérség teljesítőképességének fokozatos és folyamatos növelése. Ez mind a
védelemben, mind az ostrommódszerekben új elképzeléseket, eljárásokat követelt. Az
úttörő munka jelentős részét Mariano di Jacopo és Antonio da Sangallo hadmérnökök
végezték el. Műveikben először jelenik meg a "sistema bastionata" elnevezésű tervezett
rendszer, amely a későbbi bástyás rendszerek előfutára lesz. Jacopo tervezte az első olyan
szögletes védőművet (bástyát), amely már alkalmas volt arra, hogy oldalfalait egy másik
bástyáról teljes mértékben oldalazni lehessen.
Az új típusú védőművek már kizárólag a tüzérség kiszolgálására, a lehetőségek
fokozott kihasználására jöttek létre. Kialakulásuk egyébként levezethető közvetlenül a
késői baluardókból is. Ugyanis általános ismérveik (az oldalozási problémák kivételével)
ezekkel megegyeznek. Legfőbb tulajdonságuk egyike a kötőgátak pásztázása. Ezt minden
esetben megoldják, a védő és támadó tüzérség szétválasztásával (védők a szárnyakra,
gyakran kazamatázottan, támadók a bástya tetejére). Általános ismérvük még az, hogy a
várható támadási irányokban "tömör" építésűek, tehát a homlokfalakban nincsenek
ágyúállások, lőrések. Ettől való eltérést csak a hegyi várak esetében tapasztalunk, mivel ez
esetben nem várható közvetlen közelről ostromlövegek alkalmazása.
Itt említendő meg az a tévhit, hogy a bástyák fejlődésének első szakaszában fül
nélküli műveket építenek, majd a tüzérség igényei miatt később, a XVI. század közepére
második szakaszként kialakulnak az úgynevezett fülesbástyák. Ezek, mint tudott nevüket
onnan kapták, hogy az oldalozó ágyúkat visszavonják a homlokvonal mögé, és védelmül a
belövések ellen füleket építenek. Azonban az összes korai bástya (kialakulási területükön,
Itáliában) fülekkel épül, természetes következményeként az akkor már funkcionálisan
tisztázott és alkalmazott füles oldalozóműveknek. Véleményünk szerint tehát (a vizsgálatok
alapján) a bástyák fejlődése három lépcsőben történik: A kialakított elméleti megoldások
alkalmazásával első lépcsőben önállóan építenek bástyákat, törekedve az oldalozás és
pásztázás követelményeinek kielégítésére (első periódus). A második periódust a már teljes
zárt tűzrendszert megvalósító (óolasznak is nevezett) építési rendszer képviseli, majd az
igények létrehozzák a már előművekkel is kiegészített harmadik (újolasz) periódust.
Természetesen ha lehetőség adódott rá építettek fül nélküli bástyákat is (pl. Michele
Sanmicheli). Ennek feltétele a meglehetősen mély árok volt, ahová le lehetett süllyeszteni
az ágyúállásokat. További érdekesség, főleg városerődítések eseteiben, hogy a bástya
szárnyait hosszúra tervezik (valószínűleg a nagyobb számú oldalozó ágyú elhelyezése
miatt). Ezért, mivel magukat a szárnyakat is oldalozni kellett, a bástyák szárnyai mellett, az
első időszakban lent az árokban külön oldalozó kazamatázott ágyúállásokat létesítettek.
Érdekes adalék, hogy Itáliában először földből építik a bástyákat (a korábbi
erődítések kiegészítéseképpen), pedig általában itt nem szeretik a földerődítéseket.
Természetesen még a századvég előtt teljesen felhagynak a földművek építésével, és
áttérnek a kőbástyák építésére.
LUCCA (1550)
Lucca városa, viszonylag nagy lakosságával és gazdaságával sokáig önálló városállam volt.
Ezért, amennyiben a város erődítéseinek fejlődését vizsgáljuk, áttekintést kapunk KözépItália városvédelmi létesítményeiről (811. kép). A város méretei (1500 x 850 méter)

lehetővé tették a nagyméretű védművek építését. Valamikor a XV. század vége felé a
középkori erődítést rondellás védőöv váltja fel. A középkori falakat a város nyugati oldalán
ekkor még nem bontják le, így tanulmányozható a sűrű, kb. 60 méteres toronykiosztás.
Ahhoz, hogy a rondellákról és az oldalozóművekről oldalozni lehessen a kötőgátat, jórészt
el kellett bontani a kiugró tornyokat. Ez meg is történt a falak túlnyomó részén. A 400-600
méterre telepített kerek védművek így fedezni tudták a köztük húzódó falszakaszt,
természetesen, nem lehetett elvárni ilyen távolságból, hogy az egyik rondelláról a másik
előterét is pásztázni lehessen. A déli oldalon még kiépül egy barbakánnal erősen védett
kapu is. A XVI. század közepétől az újtípusú védmű, a bástya felváltja a kerek
erődelemeket. Azonban mint sok városban, itt is ez csak fokozatosan történhetett meg. A
XVI. század közepére a források szerint még csak három 2. periódusú bástya és északon
egy piattaforma (ágyúállás) készül el. Ezzel azt akarták elérni, hogy a bástyák közötti
hosszú szakaszok felezőpontjában megmaradt rondellák szintén piattaformaként
működjenek. Ez az állapot aztán fenn is marad az újabb, nagy átépítésig. Érdekes még az
északi oldalon az árokba telepített pajzsgát-szerű elem, ami inkább kapuvédő műként
szolgálhatott.

811. kép: Lucca 1550 körül

TREVISO (1550)
A bástyáknak a korábbi rendszerekben való alkalmazását lehet vizsgálni Treviso
városerődítésén (812. kép). A viszonylag nagy kiterjedésű város a XV. század második
felében a tüzérség számára alkalmas védműveket kapott. A közel téglalap alakú védvonalat
átlagosan 250 méterenként kerek erődelemekkel tagolták. Ez a távolság abban a korban
éppen elég lehetett arra, hogy a szomszédos védműveknek segítséget nyújtsanak, előterüket
lőni tudják. A sarkokra nagy alapterületű (25 - 30 méter átmérőjű) és tűzerejű rondellák
épültek, az egyenes szakaszokon felváltva kisebb és nagyobb oldalozóművek kerültek.
Végig a város körül természetes patakok és vizesárkok erősítették a védelmet. Ezt a
rendszert modernizálták a XVI. század első felében. A város déli oldalán, közel a
kastélyhoz egy nagy felületű ágyúállás épült, jó kilövési lehetőséggel mind nyugat, mind
kelet felé. A délnyugati sarkon egy 2. periódusú bástyát létesítettek, önálló, a város felé is
zárt oldalozó ágyúállásokkal. Ez a bástya néhány száz méteres távolságban fedezte a
nyugati és a déli oldalt, a homlokvonalra telepített lövegekkel pedig az ostromlókat lehetett
erős tűz alatt tartani. Ez az erődítés már nem változott a későbbiekben sem.

A bástyás rendszerek kialakításában részt vett jelentős hadmérnökök
id. Antonio Sangallo (1455-1535)
Talán az első kiforrott bástyás védőövek a Sangallo család első híres tagjának,
Antonionak a nevéhez fűződnek. Tervezetei már messzemenően figyelembe veszik a kor
fejlődési tendenciáit, a tüzérség lehetőségeit (811. ábra). Pontosan ezért már törekszik a
teljes védővonal folyamatos pásztázására, a bástyák homlokvonalainak védelmére
(Brunella). Úgy tűnik, az ágyúk lőtávolsága, a tűzsűrűség ezt már lehetővé tette. Mivel az
oldalazó ágyúk körülbelül az ostromlókkal azonos magasságban álltak az árok
pásztázásának igénye miatt, valamint természetszerűen az erőd falai meglehetősen magasra
emelkedhettek, az oldalozó ágyúk védelméről külön gondoskodni kellett. A közben
megnövekedett találati pontosság megkövetelte a lőrések elfedését. Sangallo rendszeresített
egy olyan megoldást, ami hosszú ideig bevált. Ez volt a bástyafülek alkalmazása (Nettuno).
A fül bevezetése megoldotta az ágyúk tökéletes védelmét, tömör szerkezetükkel (amelyhez
csatlakozott a bástyák tömör homlokfala) sokáig ellenálltak az ellenség tüzének.
Természetesen ettől kezdve már minden esetben tervezni kellett a kötőgátak, homlokfalak
irányát. Antonio Sangallo továbbfejlesztette az aknaharc elleni megfigyelő-folyosók
hálózatát is. Erődjeiben végig a falak mentén megtalálhatjuk ezeket, valamint a szükséges
kitörőajtókat, stb. A mai szemnek talán túl magas, esetenként toronyszerű bástyák
szemlélésekor figyelembe kell venni a kor tüzérségi lehetőségeit is. Sangallo a saját
tüzérség telepítésénél kihasználta az így adódó lehetőségeket, és a bástyák homlokfalára,
valamint a kurtinák (kötőgátak) tetejére végig ágyúlőréseket tervezett. Ezzel megoldotta a
saját ágyúk védelmét is, hiszen ezek jóval magasabban helyezkedtek el az ellenségnél.
Természetesen gyakran épített még a gyalogsági fegyverek számára a kurtinához
kapcsolódó toronyszerű állásokat, őrtornyokat.

811. ábra: Id. Antonio Sangallo tervezete
Gian Battista da Sangallo (1455-1534)
Gian Battista da Sangallo, id. Antonio Sangallo testvére talán Antonio nyomdokain,
talán vele párhuzamosan működve szintén a klasszikus bástyás rendszerek első tervezői
közé tartozik. Bástyái klasszikus "első generációs" bástyák, lekerekített fülekkel, levél
formában. A bástyafülekre az előzőek alapján szintén a megerősödő tüzérség, valamint a
meglehetősen magas építkezések miatt volt szükség. Fő védvonalainak vezetése olyan,
hogy minden szakasz oldalozása a bástyákból megoldott. A kurtinákon és a velük egy
magasságú bástyákon szintén ágyúállásokat tervez, a kor szokásai szerint kő
védőpártázattal. Ez a magasabban telepített védő ágyúk számára ekkor megfelelő védelmet
nyújtott. Gian Battista da Sangallo megvalósított terveinél láthatunk még nagyméretű, a fő
védvonalban elhelyezkedő ágyútornyokat is. Ezek feladata a nagyobb tűzsűrűség
biztosítása volt az ellenséges ostromütegek felé. A vastag falú ágyútornyok alkalmazása
ekkor megfelelő hatékonyságú és védettségű elemet jelentett.
Michele Sanmicheli (1484-1559)
Michele Sanmichelit a fejlett óolasz rendszerek egyik első tervezőjének
tekinthetjük. Városerődítései (Verona, Candia, Lido) a kor szintjének megfelelő, mindent
az egyre fejlettebb tüzérség tevékenységének vet alá. Bástyái egyre nagyobb területűek, de
a kötőgátak hosszát a hatásos lőtávolságnak megfelelően szabályozza, így általában nincs
szüksége sűrűn köztes ágyúállásokra (piattaformákra). Illetve, a kor szokásainak
megfelelően és valószínűleg a pénzügyi háttér miatt a korábbi félkör alakú védművekre
szüksége van. Ezekből minden másodikat meghagy, és piattaformaként is hasznosítja.
Viszonylag magasra épített védművei a XVI. század első felében épült többi erődítésnek
megfelelőek. Nagy súlyt helyez az árok védelmére, felismeri annak fontosságát. Úgy tartják
róla, hogy ő találta ki az árok ellenlejtőjének (contrascarpa) a kötőgátéhoz hasonló

kiépítését. Ez nagymértékben elősegíti a harc árokban való megvívását. A bástyák
homlokfalain megtalálhatók ágyúállások, de nem jellemzően. Talán már részben
földtöltések mögé telepítette őket. Az oldalozó ágyúállások kazamatázottak, és jellemzően
mélyen az árokban vannak telepítve (Verona). Ennek ellenére, ahol a terep szükségessé
teszi füleket is épít a bástyák szárnyaihoz. Ilyen módon az oldalozó ágyúk maximális
védelmet kapnak. A bástyák belső kiépítése speciális, mivel az oldalozó ágyúállásokat
gyakran fallal keríti körül, mint egy kis önálló erődöt. Általában kialakít a hosszú szárnyak
védelmére külön fedező ágyúállásokat, mivel gyakori nála az egymás melletti több oldalozó
ágyúállás. Michele Sanmicheli kiterjedt munkásságával elősegítette a II. periódusú
rendszerek kérdéseinek tisztázását, ezeket magas szinten alkalmazta, és hozzájárult a
továbbfejlesztéshez.

VERONA (1570)
Verona az észak-olasz térség tipikus nagyvárosa. 3 x 2,5 kilométeres kiterjedésével
lényegesen nagyobb, mint Közép-Európa bármely városa. A 7 kilométer hosszú védvonal
korszerűsítése így is sok energiába és pénzbe került (813. kép). Valószínűleg a részleges
pénzhiány okozta, hogy más városokhoz hasonlóan a bástyás átépítés nem valósult meg
teljes mértékben, illetve a védelembe bevontak néhány korábbi rondellát. A város északi
részén a rondellás védőöv meg is maradt, csupán a legészakibb ponton alakítottak ki egy
korszerű ollóművet. Az igaz, hogy ez a védmű a hozzá kapcsolódó pajzsgáttal együtt sokáig
megfelelt a tüzérség állította követelményeknek. A déli-délnyugati fő védelmi vonal
kiépítése a nagy tűzhatás, és a zárt tűzrendszer érdekében történt. Az egymástól 500-600
méterre lévő bástyák még nem a kiforrott 2. periódus szerint települtek, egyelőre a
szomszédos bástyák előterének pásztázásáról szó sem lehetett. Emiatt a bástyák
meglehetősen hosszú szárnyai tövében külön oldalozó ágyúállásokat telepítettek. A
nagyobb tűzsűrűség, és az ellenséges ágyúk elleni harc céljából a gátak felezőpontjában
magas ágyúállások készültek. Verona védelmi rendszerében van egy olyan védmű
(Bastione Grande), amelyik több kérdést vet fel. Ez a bástya méreteit tekintve talán a
bármikor épült egyik legnagyobb. Mindkét homlokvonala 200 méter feletti. Jelenlegi
tudásunk szerint (ha beszámítjuk az oldalozó ágyúk lehetséges helyét), ekkora távolságot
ebben a korban hatásosan belőni nem lehetett. Vagy az itáliai tüzérségi technika ekkor
lényegesen fejlettebb volt az egyéb területeknél. Minden esetre Verona a kor egyik
legjobban kiépített, korai bástyás rendszerével rendelkezett.

813. kép: Verona 1550 körül
PADOVA (1600)
Padova városának erődítési szerkezete sokban hasonlít Veronáéhoz. Méretei ehhez
hasonlóak, természeti viszonyai annyiban különböznek, hogy a sok apró vízfolyás talán
még jobb védelmi körülményeket biztosít (814. kép). A város a XV. század második
felében rondellás védőövet kapott, valószínűleg a méretek miatt (kb. 20 rondella) ezek
távolsága gyakran meghaladja az 500 métert. Emiatt a tűz csak a kötőgátak feléig lehetett
hatások, kereszttűzre így nem volt lehetőség. A XVI. század első felétől fokozatosan
modernizálták a védelmi berendezéseket, természetesen átvéve ezt a beosztást, ami kissé
gátolta a hatásos tüzérségi tüzet. Valószínűleg a nyugati, legvédtelenebb szakaszon
készültek el először a bástyák, legalábbis formájuk és méretük ezt mutatja. A legkésőbbi
forma pedig a déli bástya, igaz viszonylag kis homlokvonalakkal. További erődítésről nincs
tudomásunk, így napjainkban is tanulmányozni lehet a rondellától kezdve több típusú
bástyákig bezárólag egy egész korszak védműveit.

814. kép: Padova 1600 körül
Tömören:
- a bástya közvetlen előfutára a baluardo és a puntone
- a bástyákkal valósul meg a teljes tűzrendszer (ettől fogva bástyás rendszer)

A bollwerk erődítés fejlődése
Az itáliai erődítések fejlődése nagy hatást gyakorolt a német területek építészetére.
Ez a hatás azonban egyszerinek tűnik, és egészen az 1500-as évek második feléig jórészt
önálló utakon halad, kialakítva saját hadmérnök-gárdáját. A XV. század közepén jelennek
meg itt az első baluardok, amit németesen bollwerknek mondanak. A bollwerkek általában
mindig kissé zömökebbek, erőteljesebbek olasz rokonaikénál. Ugyanúgy rendelkeznek az
oldalozásra alkalmas kazamatákkal, az ellenség felé néző irányban pedig tömörek.
Tetejükre könnyűágyúkat telepítenek (Hochkönigsburg). Gyakran kettős, többes
rendszerekké fejlesztik őket, de nincs sok információ arra, hogy önálló erődöket
terveznének segítségükkel. Leggyakrabban meglévő várakat, városokat erősítenek meg
velük. Ezeket a védműveket nagyon könnyű összetéveszteni a magas építésű rondellákkal,
belső szerkezetüket vizsgálva juthatunk arra a következtetésre, hogy teljesen új erődelemről
van szó. A XV. század második felében sorra épülnek a bollwerk típusú védművek az egész
német lakta térségben (pl. Wechenthal). Tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy ebben a
korszakban igazából a baluardok adaptálása folyik, kevés helyi újítással.
A helyzet alapvetően megváltozik a XVI. század elejére. Valószínűleg a régi
rondella hatására, ezek előnyeit felhasználva, hátrányait lehetőleg kiküszöbölve létrejön egy
speciálisan német építkezési mód, amit szintén bollwerknek neveznek, hiszen szintén az
ágyúk elhelyezésére szolgál. Legnagyobb mestere Albrecht Dürer, aki egész rendszerré
fejleszti a bollwerk-elemeket (Ingolstadt, Augsburg). A rondellák sokat mutató falazatának
problémáját azzal oldják fel, hogy a bollwerk általában földből készül. Így építhető
bármilyen magasra (hatalmas művek készülnek), azon az ágyúk védve vannak kiegészítő
földtöltések mögött. Természetesen néha a földműveket téglaborítással fedik. A bollwerkek
vagy kerek, vagy ovális alakúak, így a tetejükön elhelyezett ágyúk oldalozó feladatokat is el
tudnak látni. Természetesen a közeli árokszakaszok pásztázása így lehetetlenné válik. Ezt
kompenzálandó, és amiatt, hogy az esetleges rohamozó gyalogság könnyen megmássza a
földművet, valószínűleg Dürer javaslatára, bevezetik az árokba telepített gyalogsági
védőműveket (faussbraie és kaponier). Az önálló védművek (kaponier) az árokharcot
támogatják, míg a bollwerk elé telepített kő vagy tégla gyalogsági művek legfontosabb
feladata a védett mű rohammentessé tétele. Ezeknek itt most gyakorlatilag csak az a
szerepük, hogy az esetleges rohamot felfogják. Masszív földtömegükkel a bollwerkek
annyira hatásosak, hogy a század végéig németföldön a déli bástyás építkezés csak lassan
terjed. Noha ez az erődítési mód elveiben teljesen más, mint a "hagyományos" rondella,
kerek alakját, a tetejére helyezhető sok ágyút tekintve talán a rondella végső fejlődési
fázisának tekinthető, és előképe lehet az északi nagy kiterjedésű bástyás rendszereknek. Ezt
azzal is alá lehet támasztani, hogy ismerünk ötszög alakú bollwerket is. Ugyanis,
valószínűleg az olasz hatásokra, és az oldalozás elősegítésére, ezek a hatalmas földművek
lassan átalakulnak és bástyaformát kapnak (Lübeck, Ingolstadt). A szögletes homlokvonal
mögött több esetben szabályos hátravont ágyúállásokat is kialakítanak az oldalozó ágyúk
részére.
Albrecht Dürer (1471-1528)
Albrecht Dürer az első olyan német földön élt műszaki ember, aki teljes
koncepcióval rendelkezett a városok, várak korszerűsítése területén, miután nyilvánvaló lett
a tüzérség folyamatos fejlődése (813. ábra). Az ő elképzeléseit nem a korábbi olasz
torrione-baluardo vonal határozta meg, hanem a jóval korábbi rondella-építkezésekből
indulhatott ki. Ez idő tájt ugyanis nyilvánvaló lett, hogy a német városoknál nagy számban
épített rondellák egyre sebezhetőbbekké válnak az elhelyezési szint, valamint az ellenséggel

szemben elhelyezkedő lőrések miatt. Dürer ezért a már ekkor alkalmazott ágyúdombok
építését fejlesztette tovább. Ezeket bevonta a fő védelmi vonalba, amivel a védők ágyúi
kedvezőbb helyzetbe (a bollwerkek tetejére, kasok mögé) kerültek, valamelyest a falakat is
oldalozni tudták (Ingolstadt). Természetesen a bollwerkeket roham ellen védeni kellett,
ezért mindenhol külön gyalogsági védőállásokat készített. Dürer felismerte tervezeteiben az
árok nagy jelentőségét is. Átvette az árokvédő kaponírok kialakításának módszereit, tervein
mindenhol szerepelnek ilyenek. Ezen kívül néha tervezett a falakhoz, rondellákhoz
kapcsolódó árokvédő műveket is (koffer). Ez napjainkban is látható Schaffhausenben
(Unot). Kiegészítésként a korábbi középkori falak védelmére eléjük fedősáncokat építtetett,
amelyek valamelyest egységesítették a védelmi vonalat, és a gyalogság számára állásokat is
jelentettek.

813. ábra: dürer általános tervezete
INGOLSTADT (1570)
Ingolstadt városának védőrendszere Dürer erődítési módszereinek kiváló példája. A
város középkori falai elé, azt megtartva második védővonalként, kiépítettek egy olyan
erődrendszert, amely egészen a XVIII. századig komolyabb átalakítás nélkül megfelelt a
tüzérségi és védelmi követelményeknek (815. kép). A középkori tornyos falszakaszokat a
falakkal egymagasságú sáncvonallal fedték Dunától Dunáig, így ezeket kivonták az
ostromtüzérség hatása alól. A sáncot öt bollwerk tagolja. Ezek viszonylag nagy területűek,
messze kinyúlnak a sáncok elé, azokat oldalozni képesek. A bollwerkek előtt az árokban
gyalogsági védművet alakítottak ki, a rohammentesség elérése miatt. A város keleti végén a
folyó mellett középkori vár található, amelyet integráltak a város védelmi rendszerébe. Az
1500-as évek közepén módosították a védműveket, ami alapvető funkciójukat és
felépítésüket nem befolyásolta. A vár elé a kapuhoz előművet alakítottak ki, de a lényefes a
bollwerkek modernizálása. Az északkeleti két védművet szögletesre építik át, alaprajzilag
már bástyára hasonlítanak. De természetesen ezek ugyanolyan földművek maradtak
(esetleg téglaborítással), mint korábban. Ezzel a védőrendszerrel Ingolstadt megindulhatott
az erődvárossá válás útján.

815. kép: Ingolstadt 1570 körül
AUGSBURG (1580)
A bollwerk-építkezést mutatja meg Augsburg városának tanulmányozása a XVI.
században. Mint nagyváros (majdnem 2 kilométer hosszal és 1 kilométer szélességgel)
lehetősége volt a középkori védművek egységes korszerűsítésére, ami fontos a rendszer
vizsgálata miatt (816. kép). A középkori falak egy részét átalakították (több tornyot
lebontottak), és ehhez építették a bollwerkeket. Ezek átlagosan 70 - 80 méter átmérőjű
földművek. Összesen hat épült belőlük, mindegyikük erősen kiugrik a védelmi vonalból,
így alkalmas az oldalozásra. A rohammentességet biztosító gyalogsági védműveket
mindegyik elé kiépítették. Kissé eltérő a déli nagy védmű szerkezete, valószínűleg egy
fontos kapu megléte miatt. Itt a földmű elé vastag, ágyúlőrésekkel ellátott fal került, és csak
ez elé a gyalogsági védőmű. Ezzel megerősítették a tüzérséget, ugyanakkor sebezhetőbbé
vált a bollwerk. A város falainál meghagytak még két kisebb méretű XV. századbeli
rondellát is, az északi oldalon pedig egy kifalazott, bástyaszerű mű került kialakításra.
Augsburg ezzel a védelemmel sokáig nem szorult átalakításra.

816. kép: Augsburg 1580 körül
ZIEGENHAIN (1570)
Ziegenhain jó példa a bollwerk-erődítéssel épült erődvárosokra. A várost egységes
tervek szerint, katonai célokból hozták létre, egyébként a bollwerk-építés egyik utolsó
területeként (817. kép). A négyszögletes település méretei (270 x 270 méter) alapján
elegendő a négy saroklétesítmény a gátak teljes pásztázására. A két északi bollwerk kör
alakú, kb. 40 méter felső átmérővel, ez biztosítja a tetején elhelyezett lövegek szabad
mozgatását, a védőkasok elhelyezését. A déli bollwerkek hosszúkásak, hosszuk 50 méter.

Ennek valószínű célja az oldalozáshoz minél több ágyú elhelyezése volt. Mindegyik védmű
természetesen földből készült, téglaborítás nélkül. A kötőgátakat is földből készítették,
emiatt tüzérséggel rombolni szinte lehetetlen volt. A rohammentesség létrehozása miatt
ezért a védővonalat teljes hosszában az árokban gyalogsági művel kellett kiegészíteni. Ez
követi az erődelemek vonalvezetését, tehát belőlük kézifegyverekkel oldalozni lehet a gát
előterét. A zárt tűzrendszer létrehozására a gátak közepén a gyalogsági védőművet kis
kiszögeléssel látták el. A városba többszörös kapun lehet csak bejutni, és kettős, egyenként
30 méter széles vizesárok védi. Ezzel a műszaki kialakítással a település olyan erős lett,
hogy még a XVIII. században is több ostromot kiállt.

817. kép: Ziegenhain 1570 körül
Tömören:
- a bollwerk, mint speciálisan német erődelem ötvözi a földmű előnyeit a rondelláéval
- a gyalogsági állások megoldják a bollwerk rohammentességét

82. A klasszikus „II. periódusú” rendszerek (1540-1570)
A XV. század vége körül kristályosodtak ki azok az elképzelések, amelyek
tisztázták az erődítmények védelmi lehetőségeit, a támadások, falrombolások elleni
tevékenységet. Nyilvánvalóvá lett a tüzérség szerepe, várható hatásai. Ezek után már a
fejlődés menetét nem az elvi változások, hanem a technikai lehetőségek fejlődése
irányította. Természetesen az alapelveken több mérnök többféle megoldást is javasolhatott.
Az első olyan általános rendszer, amit több évtizedig szinte változatlanul alkalmaztak itáliai
kialakulása alapján "II. periódusú rendszernek" vagy „óolasz” erődítési rendszernek
nevezhetjük. Viszonylag sok mérnök tervezett e rendszerben. A rendszer alapelvei a
következők: A most már a falakkal azonos magasságú bástyákat a tüzérség hatásos
lőtávolságának megfelelően építik. Az oldalozó tüzérség a kívánalmaknak megfelelően
kazamatázott, esetenként (főleg magas építésű bástyáknál) fül mögé rejtett.
Általánosságban kimondható, hogy a bástyák homlokfalai lényegesen rövidebbek a védett
kötőgátak hosszánál. Az ostromlók elleni távolharcra a bástyák homlokfalain kiépített
állások szolgálnak. Ez mutatja, hogy a védművek magasak, ezáltal a védők ágyúi
meglehetős védelmet élveznek. Természetesen ehhez még hozzá kell számítani a korabeli
ágyúk találati pontosságát. Sajátossága az óolasz erődítésnek az, hogy a gyalogsági
fegyverek hatásos lőtávolságának fejletlensége miatt kiegészítő védműveket alkalmaznak.
A kurtinák középső részein gyalogsági lőállásokat (piattaformákat) képeznek ki, hogy az
egész kötőgátat fedezni tudják. Az árkok meglehetősen szélesek, és minden terven
vonalvezetésüket az oldalozó lövegek pásztázási irányainak megfelelően alakítják.
Megjelenik a fedett út. Bevezetését az indokolja, hogy felismerik az árok szerepét a
védelemben, és azt, hogy az ostromlók tevékenységének hátráltatása, az árok fokozott
védelme érdekében a saját gyalogságot az ellenség tűzétől fedetten mozgatni kell. A fedett
útból történnek az ellentámadások, kitörések is. Gyakorlatilag általánossá válik a bástyák
külső vonalában elhelyezkedő aknafigyelő folyosók (contramina) építése is, amelyek
többek között alkalmasak az árokba való kijutásra. Megkezdődik a földalatti létesítmények
tervszerű kiépítése (caserma). A rendszer alkalmazója hazánkban többek között (talán)
Domenico da Bologna (Buda), valamint Paolo és Battista de Spazio (Eger).
Evangelista Mengas (1480-1571):
Evangelista Mengas az úgynevezett II. periódusú (óolasz) bástyás rendszerek
tervezésének egyik kiemelkedő képviselője. Munkásságát azonban bizonyos korábbi
hatások is érik. Erődjeinek szerkezete megfelel a XVI. század első felének (Barletta,
Copartino). Viszonylag kisméretű és magas bástyákat tervez a kor szokásainak (és a
tüzérség teljesítőképességének) megfelelően lőállásokkal a felső szinten. Ugyanígy
ágyúállások találhatók a kötőgátak tetején is. Ami nála kicsit már anakronisztikus, az a
bástyák homlokfalain, kazamatákban elhelyezett ágyúk. Ezek kialakítása olyan, hogy
pásztázni tudják az erőd előterét (kb. a fedett út magasságában vannak), de természetesen
ezek az ágyúk ekkor már nagyon sebezhetők, még akkor is, ha kisméretű lőrések mögött
helyezik el őket. Egyébként az árok védelmét jól oldja meg, a kazamatázott oldalozó ütegek
általában mélyen helyezkednek el (a közvetlen lövésektől fedetten). A védelmet növelik a
bástyák homlokfalán (itt már indokoltan) az árokban elhelyezett kazamaták is. Maga az
árok széles, a külső oldalán fedett út található. Evangelista Mengas a korszak tipikus
képviselője, erődjei masszív védelemre tervezettek, a folyamatos tűzvonalat biztosítják,
valószínűleg a nagyobb hatás elérése miatti kisebb kockázatokkal.

Paolo Mirandola (munkássága 1540-1570 között)
Paolo Mirandola a második periódusú (óolasz) erődítési rendszer egyik utolsó
képviselője. Gyakorlatilag átmenetet képez az új megoldások felé. Terveinél (hazánkban
Eger és Gyula) dominál az árok szerepének erősítése, a harc kihelyezése a fő védvonal elé.
Bástyái általában nagyobbak, mint a korábbi elgondolások esetében. Vegyesen tervez fülesbástyákat, és ahol a terepviszonyok és az árok megengedi, fül nélküli kazamatázott
ágyúállásokat. A bástya-homlokzatok magassága meglehetősen nagy, minden esetben
jelentősen kiemelkedik az árok előtti erődítések síkjából. Gyakran tervez a bástyák mögé,
vagy a kurtinákhoz magas ágyúállásokat, amelyek nem jellemzőek az óolasz rendszerekre.
Ezt a tüzérség közben elért fejlettsége indokolja. A második periódus jellemzője a hosszú
kurtina. Ezt Mirandola piattaformák kialakításával ellensúlyozza, ahonnan mind a tüzérség,
mind a muskétások oldalozni tudják a falakat. Piattaformái általában szöglelesek, szárnyuk
derékszögben érinti a kötőgátat. Gondot fordít az árkok pásztázására, a bástyák előtt ezeket
lekerekítetten tervezi. Minden esetben fedett utat tervez az árok külső partjára, illetve
alkalmas helyeken ezekből fegyvertereket alakít ki. Megállapítható, hogy Paolo Mirandola
hazánkban elképzeléseivel, terveivel az akkori élvonalhoz tartozó erődítéseket alkotott.
Tömören:
- az óolasz rendszer az első széles körben alkalmazott eljárás
- a tüzérség és muskétások lehetőségeit meghaladó tervek (piattaformák)
- tiszta 2. periódus csak ritkán fordul elő, adottak a továbbfejlődés lehetőségei
83. A klasszikus „III. periódusú” rendszerek (1560-1600)
Az óolasz erődítési rendszer az idők múlásával túlhaladottá vált. Ennek egyik oka a
tüzérség teljesítményének fokozatos növekedése, a másik ok pedig az, hogy időközben a
várvédelem elvei is formálódtak. Az újabb elképzelések először és elsősorban az itáliai
mérnökök műveiben öltöttek formát (ami később sajnos részben megkövült), így ezt az
elterjedt tervezési elméletet gyűjtőnevén "III. periódusú" vagy „újolasz” erődítési
rendszernek nevezzük (831. ábra). A rendszer alapelvei a következők: A falakkal azonos
magasságú bástyákat természetesen továbbra is a tüzérség hatásos lőtávolságának
megfelelően építik. Az oldalozó tüzérség a kívánalmaknak megfelelően gyakran
kazamatázott, de majd minden esetben fül mögé rejtett. Jellegzetesség, hogy az első
időkben a bástyaszárnyak merőlegesek a kurtinára, ami kissé megnehezíti a szomszédos
bástyák előtti terep pásztázását. Általánosságban kimondható, hogy a bástyák
homlokfalainak hosszúsága már eléri a védett kötőgátak hosszát. A bástyák homlokfalain
már nem építhetők közvetlenül ágyúállások, mert a célzási pontosság növekedésével az
amúgy is lejjebb került védő ütegek veszélybe kerülnek. A kurtinák és bástyák magassága,
mint említettük csökken. Annyi azonban elmondható, hogy az újolasz rendszerekben ez a
magasság még bőven túllép az árok külső falának magasságán, tehát a falak az ellenség
által jól lőhetők. Az ostromló tüzérség ellen bevethető ágyúknak ezért új típusú elhelyezést
kell biztosítani. Ekkor kezdik kialakítani tervszerűen a magas ágyúállásokat (cavalier).
Ezek gyakran a bástyák torkába, a kurtinák mögé épített védőművek, máskor a bástyába,
azzal szervesen együttműködő erődök. Ez utóbbi esetben az oldalozó tűz is akár
megkétszereződhet. A bástyák külső vonalában elhelyezkedő aknafigyelő folyosók
(contramina), az egyéb földalatti létesítmények (caserma, kazamata) bonyolult összessége

általában olyan összefüggő rendszert alkot, hogy minden csapatmozgás, raktározás, stb. az
ellenség tűzhatásától és megfigyelésétől mentesen történhet.
Az „újolasz” rendszernél ismerik fel először rendszerezett formában azt, hogy meg
kell kísérelni az ellenséget a fő védelmi vonalaktól hosszabb ideig távol tartani. A védelem
megszervezésében egyre nagyobb szerepet tölt be az árok. Az árok vonalvezetése most már
általánosan megfelel a pásztázási irányoknak, belső faluk (scarpa, magának a kurtinának a
fala) és külső faluk (contrascarpa) téglával, kővel kifalazott. Ennek oka a bejutó ellenség
továbbmozgásának korlátozása. Szükségessé válik a kurtinák közvetlen védelme az
ellenséges tűztől, továbbá (ekkor még csak másodsorban) magának az ároknak a védelme.
E feladatokra alakítják ki egyre általánosabban az újtípusú pajzsgátakat (ravelin), amelyek
oldalfalai a bástyákról fedezhetők. Az árok külső oldalán fedett utat hoznak létre a saját
gyalogság mozgatására, valamint fegyvertereket a csapatok koncentrálására,
ellentámadások előkészítésére. Gyakorlatilag az erődítmények előterét rendezik, vársíkot
(glacis) alakítanak ki, amely a tűzvezetést, tűzcsapást könnyíti, és bizonyos védelmet nyújt
a falaknak.

831. ábra: Az újolasz rendszer
BÉCS (1600)
Bécs városának példáján megfigyelhető egy város folyamatos erődítése, a bástyák
formájának és méretének változásán (831. kép). Az 1200 méter hosszú várost
kiterjedésénél, stratégiai helyzeténél és gazdaságánál fogva gyakorlatilag állandóan
erődítették, igaz nem egyszerre. A XVI. század első felétől megkezdődött a bástyák építése,
először a város keleti (legjobban veszélyeztetett) oldalán. Ezek a füles-bástyák körülbelül
60 méteres homlokvonalukkal, több mint 200 méteres kötőgátakkal a 2. periódusba (óolasz
rendszer) tartoznak. Nem tudjuk, hogy piattaformát építettek-e, mert ezt később
valószínűleg eltüntették volna. A század vége felé magas ágyúállások is épültek ezen a
szakaszon a védelem erősítésére. A déli oldal két bástyája a gát betörésével a szárnyakhoz,
a jó bástya-kötőgát viszonnyal a 3. periódusba tartozik, valamikor a század vége felé
épültek. Ugyancsak ebbe az időszakba tartoznak az északi oldal bástyái. A város minden
bástyája nyílt tüzelőállásokkal rendelkezett, ez is az olasz hadmérnökök keze nyomát

mutatja, mégpedig még az azonos időszakban épültek is több iskola tervezési módszerei
szerint készültek.

831. kép: Bécs 1600-ban
SEDAN (1600)
A francia-németalföldi határ közelében, közlekedési vonalon fekvő Sedan városa
mindig a különböző hadjáratok útvonalába esett. Folyamatos megerősítéséről ezért a
középkortól fogva mindig gondoskodtak. A viszonylag jó helyen lévő város akkor került
nehéz helyzetbe, amikor a tüzérség számára is alkalmas védműveket kellett kialakítani, de a
terjeszkedésnek a közeli magaslatok útját állták. A XV. század végén ez még egyszerűen
megoldható volt egy széles árokkal, amely elválasztotta a védműveket a fennsíktól,
ráadásul olyan módon, hogy az ostromló tüzérség csak az árok szélére kijutva lőhette az
erődítéseket. Első lépésben egy rondella épült egy hozzá kapcsolódó hatalmas ágyúállással,
valamint a vár néhány középkori tornyát alakították át ágyúk elhelyezése érdekében. A

XVI. század közepe hozta meg a bástyás rendszer bevezetését, de egyelőre csak a legjobban
veszélyeztetett északi oldalon a várnál. Itt két szabályos 3. periódusú bástya épült, illetve
talán a bonyolult terepviszonyok miatt két szabálytalan alaprajzú, bástyaszerű mű. A
fennsíktól elválasztó árkot kiszélesítették, az erődelemek magasságát a fennsíkhoz
igazították a védelem fokozása érdekében.
SANSEPOLCRO (1600)
Sansepolcro tanulmányozásán keresztül vizsgálhatjuk a bástyás építkezések
fejlődését, mind méretekben, mind szerkezetben (833. kép). A 470 x 650 méter nagyságú
város első, a tüzérség számára épített védműve a XVI. század legelején épült, ami
átmenetet képez a bástyák és a puntonék között. A megfigyelhető különbség a méretekben
van. A négybástyás erőd 100 méteres átmérőjével 1500 körül korszerű volt, de a század
közepére elavult. Az ekkor épített óolasz rendszerű védművek mérete (bástya
homlokvonalak átlagosan 70 méter, a kötőgátak 250 - 300 méteres hosszal) messze
meghaladja a korábbit. Így a régi erődöt egyetlen elemként használják tovább az északkeleti
sarkon. Ezt hangsúlyozva, még kap egy magas fedőgátat is. Ez a szerkezet mind a mai
napig fennáll, és jól tanulmányozható. Egyébként az újabb bástyák fül nélkül, lőréseikkel
mélyen az árokban készültek.

833. kép: sansepolcro 1600-ban

Michelagniolo Bounarotti Simoni (Michelangelo) (1475-1565)
Michelangelo, a világ egyik legzseniálisabb művésze természetes, hogy "mellesleg"
hadmérnöki tevékenységet is folytatott. Igaz, hogy elképzelései nincsenek úgy
dokumentálva, mint Leonardóé, de legalább néhány műve fennmaradt, amiből
következtethetünk katonai tevékenységére (Forte del Belvedere, Civitavecchia).
Erődítéseiből kitűnik, hogy ismerte a kor élenjáró hadmérnöki elképzeléseit, sőt, mint
látjuk, tevékenyen hozzájárult a továbbfejlesztéshez. Michelangelo a III. periódus (újolasz)
rendszerek kialakulása idején alkot, így egyike azoknak, akik az új módszereket először
alkalmazzák a tüzérség fejlődésének megfelelően. Feltűnő, hogy tervezett bástyái már
alacsonyabbak a társakénál, ugyanakkor alapterületük nagy, és homlokvonalaik a
kötőgátakhoz képest sokkal hosszabbak. Ez tipikus újolasz elv. Az egész rendszer úgy van
kialakítva, hogy az oldalozás teljes az egész védvonalon. Az oldalozó ütegek jól védetten,
nagy fülek mögé visszavonva helyezkednek el. Általában nem tervez kazamatákat, az
ágyúk a bástyák szárnyai mögött, nyíltan állnak. A Forte del Belvedere esetében a bástyás
rendszert tudatosan keveri a csillagművekkel. Alacsony falszakaszokkal (gyalogsági
állások) az előművekkel (ravelin) összeköti a bástyákat, így létrejön egyrészt egy külső
vonal (csillagszerű), és a bástyák fülei és a kurtina alkotja a másodikat. Ez a lépés, az
elővédművek tervezése a pajzsgátak széleskörű elterjedéséhez vezet. Michelangelo épített
erődítményei közé tartozik a partvédő berendezések kialakítása. Civitavecchia erődjét
kiegészíti egy partvédő ágyútoronnyal (redout). Természetesen a partvédő erődítmények
védelme egyszerűbb (a hajóágyúk kisebb hatékonysága miatt), jobban lehet a tűzerő
hatásfokának növelésére gondolni. Így a művész ágyútornya is csupán a kor technikai
színvonalának átvétele, precíz kialakításban. Megállapíthatjuk, hogy Michelangelo
erődtervei a fejlődés élvonalába tartoznak, méltóak nevéhez.
Jean Errad de Bar-le-Duc (1504-1601)
Jean Errad de Bar-le-Duc az újabb elvek alapján álló itáliai erődítési módszerek
franciaországi egyik meghonosítója. Azzal a fő különbséggel, hogy tervezetei viszonylag
egyszerűek, nem alkalkmazza az újolasz rendszerek sok vívmányát. Rendszerének alapelvei
a következők: Bástyáit természetesen a tüzérség hatásos lőtávolságának megfelelően építi.
A bástyák homlokfalainak szöge és hossza megfelel a követelményeknek. A kurtinát
oldalozó tüzérség a kívánalmaknak megfelelően sok esetben fül mögé rejtett. Az
alkalmazott fül általában mindig terjedelmes, ami ugyan védetté teszi az ágyúkat, de
mögülük nagyon korlátozott lehetőség nyílik a szomszédos bástyák előterének a
pásztázására. Ezt a helyzetet fokozza az a tény, hogy a bástyaszárnyak merőlegesek a
kurtinára. Itt kell megjegyezni azt az újítását, hogy több esetben az oldalozó ágyúk
védelmét fül helyett úgy oldja meg, hogy a szárnyakat befelé töri, így nagyon nehéz lesz az
ellenségnek belőni az alig látható lőrésekbe. Ez a megoldás olcsó, ugyanakkor
bonyolultabbá teszi az ágyúállások kialakítását. Bar-le-Duc terveiből kitűnik, hogy a falak
magassága olyan, hogy magas ágyúállások kialakítása szükségtelen. Természetesen ezáltal
megnő a réslövés veszélye. A külső védővonalában elhelyezkedő aknafigyelő folyosók
(contramina), az egyéb földalatti létesítmények (caserma, kazamata) építése általános. Az
árkok védelme nála is nagy szerepet kap, kérdés, hogy a jól kialakított árokszerkezet
pásztázása hogy sikerül. Az árok külső oldalán fedett utat hoz létre a saját gyalogság
mozgatására, valamint többször fegyvertereket a csapatok koncentrálására. Vársíkot mindig
szükségesnek tart kialakítani, pajzsgátak azonban általában nem szerepelnek terveiben.

Pietro Ferrabosco (1512-1599)
Pietro Ferrabosco az egyik legjobban ismert hadmérnök hazánkban. Ugyanis a török
háborúk jelentős időszakában, a végvárrendszer megerősítése alatt volt a császár
szolgálatában (Bécs, Komárom, Kanizsa, Győr). El lehet róla mondani, hogy a III.
periódusú (újolasz) rendszerek teljes fejlettségének időszakában működött, és kiválóan
alkalmazta e módszerek előnyeit. Terveinél nagyméretű bástyákat alakít ki. Ezek azonban
(előremutatóan) már nem olyan magasak, mint a hagyományos újolasz bástyák, és a
homlokvonalak és kötőgátak aránya nagyon jó. Lehetőleg megkísérli magasságukat az árok
felső szintjéhez közelíteni. Tervein gyakran látni a bástyák elé építendő fedőgátak, amelyek
az alkalmazás első példáit jelentik. A nagyméretű bástyák szárnyaihoz gyakran tervez
füleket, hogy az ott kazamatázott oldalozó ütegeknek további védelmet nyújtson.
Valószínűleg a tüzérségi tűz fokozása, a jobb pásztázás érdekében többször tervez
piattaformát, nem is a kötőgát közepén, hanem inkább a veszélyesebb irányokban. A
bástyák torkába magas ágyúállásokat épít. Árkai a kor színvonalának megfelelőek,
különösebb újítások nélkül. Megállapítható, hogy Pietro Ferrabosco magas szinten alkotta
meg erődítményeit, és ezzel hozzájárult az ország védelméhez, a végvárrendszer
hatékonyságának növeléséhez.
Giacomo Castrioto (kb1530-1590)
Giacomo Castrioto az „újolasz” típusú elvekből kiindulva, a kor más újítóival
párhuzamosan jutott el a fejlődés következő fokára. Ezt a fejlődést a tüzérség
hatékonyságának folyamatos növekedése indukálta. Egyrészről növekedtek a védők
lehetőségei, másrészről az ostromló tüzérség ekkorra már gyakorlatilag bármilyen falazatot
viszonylag gyorsan le tudott rombolni. Castrioto munkásságában már megfigyelhetők azok
az újítások, amelyek a korábbi itáliai eljárásokra nem jellemzőek. Az első, talán a
legfontosabb változás a bástyák, kurtinák magasságának erőteljes csökkentése. A cél a
falazatok minél nagyobb felületének takarása lett, azzal a kényszerrel, hogy a védelem még
nem hagyatkozhatott csak a tűzfegyverekre, a rohamok visszaverésében nagy szerepet
játszott a falak magassága is (réslövésnél ne töltődjön fel az árok a maradék falak
magasságáig, stb). Castrioto idejében jelenik meg a bástyák tetején földhányások
kialakításának módszere a gyalogság védelmére. A viszonylag alacsony építésű, nagy
terjedelmű bástyák szárnyait általában fül nélkül építi, az ágyúk védelmét az állások árokba
helyezésével oldja meg, ami jó lehetőséget nyújt a pásztázásra is. Nagy figyelmet fordít a
magas ágyúállások kialakítására. A tűzsűrűség növelése érdekében félkör alakú
cavaliereket tervez nem csak a bástyák torkába, hanem a kurtinák felezőpontjára is. Az árok
kialakítása mintaszerű, teljes mértékben belátható, fedezhető. Fedett utakat alkalmaz, a
kurtinák előtt fegyverterekkel. Castriotonál ravelin általában nincs.
Niccolo Angellini (munkássága 1550-1580 között)
Niccolo Angellini az "újolasz" periódus tervezője. Tervezett védvonalain
dominálnak a rövidebb kurtinák, és a velük összevethető homlokvonalú, nagyobb
kiterjedésű bástyák. Munkásságára egyébként az olasz iskola következetes képviselete
jellemző. Bástyáin oldalozó kazamatákat ritkán tervez, általában az oldalozó ágyúk
hátravont nyílt tüzelőállásokban vannak a szárnyakon. A tüzelőállásokat fedő fülek
erőteljesek és nagyok. Ehhez képest a szárnyak rövidek, ami nagyfokú védelmet nyújt az
ostromtüzérséggel szemben. Ez szükséges is a bástyák (és a falazat) magassági viszonyai
miatt. Az oldalozó ágyúk rejtését és egyben kilövési lehetőségeit is fokozza a

bástyaszárnyakhoz csatlakozó gátszakasz megtörése. A törésvonal egyenese a szomszédos
bástyák előterébe mutat, ami jó pásztázási lehetőségeket mutat. Az ostromtüzérséggel való
harcra a bástyák mögött a gátra magas ágyúállásokat tervez, amelyek nagy kiterjedésűek,
rajtuk jól lehet koncentrálni a tüzérséget. A nem hangsúlyos árkok elé fedett utat tervez, de
nem találhatók ravelinekre utaló nyomok munkáiban.
Ottavio Baldigara (kb1525-1588)
A négy Baldigara testvér közül legismertebb Ottavio, aki munkássága idejének nagy
részét hazánkban töltötte. Méltán nevezhető a fejlett újolasz stílus prominens
képviselőjének, mivel tervezeteiben a jellemző elemek tisztán, elegánsan jelennek meg.
Ebből kifolyólag nagy kiterjedésű bástyákat tervez, legismertebbek az egri, az érsekújvári
és a szatmári védművek. Természetesen, a kor szokásának megfelelően (és ez általános
jellemzője az újolasz építészetnek) erődelemei még viszonylag magasak, noha vannak
példák a terepbe teljesen beilleszkedő bástyák tervezésére (Eger). Nagy súlyt helyez az
oldalozás megoldására. A tökéletes vonalvezetés mellett gyakran alkalmaz többszintű
ágyúállásokat a tűzsűrűség növelésére. Rendszerint a felső oldalozó üteget hátravonja (a
jobb fedezés miatt), legyen ez nyílt, vagy kazamatázott állásban. A jobb pásztázási
lehetőségek miatt az alsó lövegállást a fül vonalába tolja (az árokban), vagy lépcsőzetes
bástyafület tervez. Abban az esetben, ha a kötőgát túl hosszú, mellékszárnyat épít a
pásztázás hatásfokának fokozására. Ahol teheti (pl. Érsekújvár), az árokba, közvetlenül a
bástyák elé gyalogsági állásokat (faussbraie) tervez. Ezekkel a módszerekkel Ottavio
Baldigara nagyban hozzájárult váraink korszerűsítéséhez, valamint az ő idejében (és aktív
közreműködésével) kezdődött az erődvárosok építése, amelyek kiindulási bázisát képezték
a későbbi felszabadító hadjáratoknak.
Tömören:
- hazánkban a nagy erődépítések korszakában az újolasz elveket alkalmazzák
- lényeges az elővédművek építése az ostromtüzérség ellensúlyozására
- a vertikális jellegű városvédelmet véglegesen felváltja a horizontális védelem
84. Speciális megoldások és útkeresés a bástyás rendszerek mellett
Ha áttekintjük a bástyákon alapuló tervezetek fejlődését, változását, kiderül, hogy ez
a fejlődési vonal néhány zseniális tervező tevékenységén alapszik (baluardók, puntonék). A
tüzérség elhelyezését, a védelemben való optimális alkalmazást, az ostromütegek elleni
harcot azonban más alapokon is el lehet képzelni, noha talán nem olyan hatékonyan. Emiatt
megjelentek olyan hadmérnökök is, akik néhány kiemelt szempont előtérbe helyezésével
szokatlan speciális megoldásokat alkalmaztak.
Ezeket a tervezeteket két nagy csoportba lehet sorolni. Az első a teljesen egyéni
megközelítésé. A második külön bemutatást érdemel, mivel már a XV. század második
felében felmerül az az ötlet, hogy a falak oldalozását úgy is meg lehet oldani, hogy a falakat
tört vonalban alakítják ki, így az egyik vonalszakaszról (jól-rosszul) lőni lehet a
szomszédos szakasz előterét. Természetesen ennek a megoldásnak az előnye inkább a
költségek mértékében van. Minden esetre, a lehetőség időről időre felmerül, sőt
alkalmazása túléli a bástyás rendszereket is.

Antonio Fazzuni (kb1470-kb1530)
Antonio Fazzuni az óolasz erődítések virágkorában más utakon járt. Terveiben
részben korábbi elgondolásokra alapoz (árkok elrendezése), részben előremutat a
lépcsőzetes kurtina-védelem felé. Talán nála jelenik meg először kikristályosodottan az
árok oldalazására szolgáló védőmű. Felismeri azt, hogy a bástyák magas szárnyairól nem
lehet hatásos tüzet vezetni az árokba, a kazamatába, alsó szintekre telepített ágyúk mellől
pedig gyalogsági tűz nem adható le. Emiatt az árok külső síkjának magassága alá építi az
oldalozóműveket, amelyek így alacsonyan helyezkednek el, róluk pásztázható az árok,
valamint a felettük a bástyán elhelyezett ütegek tüzelését sem akadályozzák (Nürnberg).
Ilyenmódon egy bizonyos távolságban kettőzött tűzsűrűség érhető el. Oldalozóműveinek
hátránya, hogy ha az ellenség kijut az árok szélére, az ott tartózkodó védők helyzete
kilátástalanná válik. Fazzuninál a bástyák több esetben lépcsős rendszerekké válnak. Ez
lehetővé teszi a kurtinák fokozott pásztázását, viszont a szakaszolás vonalvezetése nem
veszi figyelembe a pásztázási irányokat. A kor technikai színvonala megkövetelte a
kurtinák megszakítását piattaformákkal. Fazzuni ezeket gyakorlatilag bástyákká fejlesztette.
Az árok külső szélének (contrascarpa) kialakítása korábbi elveken nyugszik, fedett út nem
található a külső oldalon.
Pirro Luigi Scriva (1460-1530)
Pirro Luigi Scriva hadmérnöki tevékenysége kettős úton halad. Erődítési terveiben
leggyakrabban a kor szellemének megfelelő bástyás rendszerek szerepelnek. Bástyái
ugyanúgy, mint Sangallonál, viszonylag magasak. Ennek legfőbb oka a tüzérség akkori
színvonala lehet. Nagy súlyt fektet a kötőgátak és bástyahomlokzatok pásztázási
lehetőségeire. A kötőgátak nála azonban gyakran nem szerepelnek az egész védvonal
egységes részeként, hanem különféle, de megerősített épületeket helyez el rajtuk. Így a
bástyák és kötőgátak magassága általában eltérő. Fontos azonban számára az oldalozó
ágyúk védelme. A kazamatába helyezett ágyúk lőréseit kettős füllel védi (Aquila), maguk a
lőrések keskenyek, az ívek belső oldalán helyezkednek el. Nem védett ágyúlőrések csak az
árokban vannak, amelyek tervein meglehetősen mélyek, szélesek. A magas ágyúállások
koncepcióját előrevetítve a bástyák tetején általában lövegeket helyez el. Mai szemmel
nézve természetesen erődítései monumentálisak, talán túlzóan magasak.
Scriva erődépítészetének egy másik iránya visszanyúlik Francesco di Giorgio
elméleti és részben gyakorlati munkáihoz. Ott körvonalazódott először a falak közvetlen
pásztázása vonalvezetésük kialakításával. A módszer, amelyet később csillagrendszernek,
oldalozó- (tenaille) rendszernek nevezhetünk, Scriva munkásságában tisztul le. Terveiben
teljes csillagrendszerek is megjelennek (San Elmo, Nápoly). A falszakaszok irányait úgy
tervezi, hogy törésszögük minél közelebb legyen a 90 fokhoz. Természetesen az ilyen
kialakításhoz nem kapcsolható bástya, az egész falszerkezet egységes rendszert alkot. A
falak mentén ágyúállásokat alakít ki több szinten. A széles árok szintjén oldalozó lőrések
találhatók, talán gyalogsági használatra is. A felső szinten látható több ágyúlőrés,
amelyeken megfigyelhető, hogy a magasan elhelyezett ágyúk védelmére ekkor nem volt
szükség egyéb védelmi eszközökre. A falkiszögelések csúcsain ágyúpadokat alakít ki,
gyakoriak a megfigyelő őrtornyok és egyéb építmények.

Francesco de Marchi (1504-1576)
Francesco de Marchi az „újolasz” építési elvek fénykorában kissé más úton halad.
Terveiben a fő hangsúlyt az erődítmény fő védelmi vonalának az erősítése kapja (841.
ábra). Ezért szakít az általánosan kialakított bástyás rendszerekkel, védelmi vonalát
lépcsőzetesen alakítja ki. Bástyái emiatt viszonylag kicsik (óolasz típusúak) és
hegyesszögűek. A bástyák torkába oldalozóműveket épít. Ezzel megkettőzi a kurtinák
védelmét. Egyébként az oldalozóművek közti falszakaszok meglehetősn rövidek. A fül
mögé helyezett ágyúállásokat úgy alakítja ki, hogy alkalmasak legyenek a kurtinák és a
bástyák előterének pásztázására is. Az állások első fala merőleges a kurtinára, de oldalait
közel párhuzamosra építi a bástyák homlokvonalával. Így lehetőség nyílik az ágyúk
könnyebb mozgatására, a kedvező lőirányokba való forgatásra. Az ostromütegek elleni
harcra a bástyák tetején elhelyezett ágyúk szolgálnak, ami magas építés esetén megfelelő,
de természetesen ez egyéb problémákat vet fel. A követett példa mindenképpen itáliai,
mivel a falak magasságának erőteljes csökkentése ekkor már Európa más részein
megkezdődött. A kurtinák, oldalozóművek és bástyák rendszere erős védelmet jelent. Ez
nem mondható el az elővédművek esetében. Az árok külső oldalán ugyan megjelenik a
fedett út, de sem fegyverterek sem árokvédő pajzsgátak építése nem jellemző. Marchi
ugyanakkor több munkájában felveti a bástyák fedezésére a félholdak (lunetta) építését.

841. ábra: Marchi általános tervezete
Galasso Alghisi da Carpi (1523-1573)
Galasso Alghisi az előzőkben említett hadmérnökök elképzeléseivel ellentétes
irányba indult el (842. ábra). A korábbi (pl. Scriva) előképek alapján terveiben támogatja a
gyakorlatilag bástya nélküli, de a védvonalakat pásztázni képes rendszereket. Az
erődítmények falrendszerét csillag alakúra tervezi. Ezzel eléri, hogy legalább a gyalogság
minden oldalról képes oldalazni a kurtinákat. Újítása (teljesen nem tud szakítani a bástyák
nyújtotta előnyökkel), hogy a faltörések csúcsaira kisebb bástya-jellegű védműveket tervez.
Belsejükben ágyúállások szolgálnak az oldalozásra, és talán az ostrom fő várható iránya
felé is. Az oldalozó ágyúk előtt megerősített gyalogsági állás van, a hatékonyság
növelésére. A megoldás hátránya, hogy a „bástyák” homlokfalainak vonalvezetése nem

teszi lehetővé ezek oldalozását. Talán ellensúlyozza a negatív hatást rövid vonaluk. Az
ellenség ostromütegeivel szembeni harcra ő is magas ágyúállásokat alkalmaz. A
kavaliereket azonban hátra kell húznia, mivel az ellenséges ágyúk kereszttüzébe
kerülhetnek. Még így is, ha beszámítjuk a „bástyákon” elhelyezett ágyúkat, a védelem
komoly tűzerőre támaszkodhatott. Az árok szerepét Alghisi a kor szellemének nem
megfelelően értékeli, mert terveiben (valószínűleg) elhagyja a fedett utak kiépítését.
Pajzsgátakat tervez, olyan kiépítésben, hogy a kurtinák fedezése biztosított legyen. A
pajzsgátak azonban teljes mértékben nem vesznek részt az árok védelmében, igazából, mint
egy fordított fedőgát működnek. Összességében elmondható, hogy Alghisi tervezetei
jelentik az összekötő kapcsot a későbbi bástya nélküli rendszerek felé.

842. ábra: Alghisi tervezete
Tömören:
- a bástyás rendszerek a védelmi elképzeléseknek csak egyik felét alkotják
- az alternatív módszerek alapja a tört falrendszer, az ollóművek alkalmazása
85. A bástyás rendszerek átalakulásának kezdete, a fejlődés irányai
A III. periódusú (újolasz) rendszerek a XVI. század végére elvesztik előremutató
jellegüket. A tüzérség fejlődése olyan mértékűvé válik, hogy részben a klasszikus bástyák
pajzsgátakkal erősített védelmi rendszere már mélységében nem volt elegendő, részben
pedig az ostromtüzérség viszonylag könnyen el tudott pusztítani minden, számára látható
falazatot. Emiatt megindult egy több irányba ható gyors változás, ami a következő fél
évszázadban sok, egymástól eltérő erődítési rendszer kialakulásához vezetett. Ezek egy
része csak a tervezőjére volt jellemző, míg mások a fejlődés konkrét irányait jelenítették
meg. Az alábbiakban két kiemelkedő hadmérnök tevékenységét mutatjuk be. Egyikük,
Giovan Battista G. Tommaso Scala a bástyás rendszerek mélységében való
megerősítésének, a tűzsűrűség növelésének útját járta. A bástyás rendszerek tervezése, a
különféle megoldások (pl. kazamatázott vagy nyílt tüzelőállások kérdése) keresése mellett

már a XVI. század második felében megkezdődik az elvileg új, bástyákon alapuló
rendszerek kutatása, kialakítása is. Az új megoldások legjelentősebb hadmérnöke Daniel
Speckle (Specklin). Természetesen az újolasz rendszerek továbbfejlesztése is folyik. Ennek
az újításnak egyik legfigyelemreméltóbb alakja Vincenzo Scamozzi.
Vincenzo Scamozzi (1552 - 1616)
Scamozzi a 3. típusú bástyás rendszerek továbbfejlesztésének jelentős képviselője.
Munkásságának legfontosabb elemei a bástyákhoz kötődnek. A korábbi, a klasszikus
újolasz megoldások viszonylag magas falazat-építési módszerét feladja, a bástyák
homlokfalait csak az árok felső széléig emeli, a további magasítást földsáncokkal oldja
meg. A másik jelentős újítása az oldalozó ágyúállások téglával, kővel jól kiépített,
bonyolult formáinak cseréje földsáncokkal, a kazamaták végleges feladása. A lövegek
védelmét a bástyák homlokvonalain a sáncok erőteljes megemelésével, magas ágyúállássá
való kiépítésével tervezi. Nagy súlyt helyez az ellenséggel való tüzérségi harcra, a
bástyákban kialakított magas ágyúállások mellett a kötőgátak végeinél újabbakat is telepít.
Scamozzi és társai munkáikkal megadták a bástyák építésének új irányait, amelyek már
megfeleltek a tüzérség új lehetőségeinek, követelményeinek.
Daniel Speckle (1536-1589)
Daniel Speckle a XVI. század kiemelkedő hadmérnöke. Munkássága az olasz
eljárások továbbfejlesztésével kezdődik, és eljut a nagyméretű független erődelemek
felhasználásáig. Tervezeteit, elképzeléseit később több neves hadmérnök is felhasználja.
Speckle már első munkáiban is egyéni utakon jár. Átveszi az „újolasz” elvek nagy részét,
de ezeket egyéni elképzelése szerint módosítja. Úgynevezett első rendszerénél legfőbb
módosítása a főként északon alkalmazni kezdett új árokvédő elemek beépítése. Általános
elnevezéssel ezeket a főleg a gyalogság elhelyezésére szolgáló védműveket braienak
nevezhetjük (idegen szóval). Specklénél ezek a védművek szerves egységet képeznek a
védvonallal (faussbraie), és a kurtinák és bástyák előtt folyamatosan kerülnek kiépítésre. A
további változtatás a magas ágyúállások hátravonása, és az oldalozó állásokkal való
egybeépítése (852. ábra). Ez nagyon jó kilövési lehetőségeket biztosít minden irányba, de
az oldalozó ágyúknak nem nyújt elég védelmet. Későbbi rendszereinél ezért ezt a módszert
már nem alkalmazza. Már az első időszakra jellemző, hogy hagyományos pajzsgátakat nem
tervez erődjeinél, viszont felismeri a fegyverterek jelentőségét.
Daniel Speckle az első tervezetei alapján megalkotta azt a rendszerét, amely több
tekintetben jóval túlmutatott a kor fejlettségi szintjén és követelményein (853. ábra). Ezen
időszakában kezdi alkalmazni a nagyterületű bástyákat. Az oldalozó ütegeket a
bástyaszárnyak (fülek) mögé húzza be. Nála azonban már az optimális lőirányok egyaránt
merőlegesek a kurtinára és a bástyák homlokvonalaira is. Ezt a bástyaszárnyak
megtörésével éri el, valamint a kurtinák csatlakozó szakaszainak a fő védelmi vonalra való
igazításával. A bástyák belsejébe telepített magas ágyúállásokkal együtt így az oldalazásra
három szintű tüzérségi állás képezhető ki. Ekkor már az árokvédő műveknek (faussbraie) a
bástyák előtti szakaszait kazamatázza, ami további lehetőségeket nyújt az ároknak annak
alsó szintjén való pásztázására. Bizonyos fokig hátrányuk, hogy a bástyaszárnyak előtti
szakaszait az ellenség a fedett útra kijutva belőheti. A magas ágyúállások szerepének a
korábbiakkal szemben nagy jelentőséget tulajdonít. A kurtinák közepére is tervez ilyeneket,
ezáltal nagyonmegnöveli a védők tűzerejét, illetve megkönnyíti a tüzérség átcsoportosítását.
A bástyák magasságával kapcsolatban neki tulajdonítják azt az irányelvet, hogy nem szabad
az ellenség számára láthatóvá tenni a falazatokat. Így a falak minimális magasságát már

csupán a gyalogsági támadások elleni védekezés szabja meg, és a glacis ezeket teljes
mértékben fedi (Basel, Haguenau). Speckle (mint a faussbraienál láttuk) nagy szerepet szán
az ároknak. Védelmének erősítésére azonban nem ravelint alkalmaz (amelyeknek
egyébként is korlátozott lehetőségük van a pásztátzásra), hanem a fegyverterek erősített
változatát alakítja ki. A megnagyobbított fegyverterek hátsó részébe árokvédő ütegeket
telepít, evvel tovább erősíti a védelmet. Több esetben a fegyverterekre kifelé, a glacis felé
irányzott ágyúkat is felállít. A fedett utat is védhetőbbé teszi. A fűrészfogas elrendezés
egyrészt bizonyos lehetőséget ad a gyalogságnak, hogy fedezék mögül tüzeljen, másrészt
nehezebbé teszi a fedett út pásztázását.

853. ábra: Speckle második rendszere
Speckle munkásságának harmadik fázisa az, amikor megkezdi nagy árokvédő
művek tervezését. Kiindulási alapja valószínűleg az a felismerés, hogy amennyiben a
bástyák és kurtinák falazatának magassága nem lépi túl a fedett út szintjét, akkor az ott
elhelyezkedő ágyúkat nem kell fül mögé rejteni. Ezért további elképzeléseiben nem
szerepelnek fülesbástyák. A kedvező lőirányok érdekében a fő védelmi vonal vezetését
alárendeli a pásztázási irányoknak, a kurtinákat megtöri, és evvel egységes védelmi vonalat
hoz létre. Az árokvédő lőállásokat függetleníti a tulajdonképpeni bástyáktól és gátaktól
(echte braie, braie). Felismeri, hogy a lehető legmesszebb ki kell tolni a védekezés vonalát,
ezért megkezdi a nagyméretű ravelinek tervezését, rajtuk magas ágyúállásokkal (kavalier),
illetve belsejükben redoutokkal (emelt független ágyúállás). Az így kialakított „előretolt
bástyák” hátsó vonalába telepíti az összes árokvédő ágyút. Így ezek fedezése megoldott, a
fő védelmi vonalból ki lehet az összes oldalozó löveget vonni. A bástyákba, és szokás
szerint a kurtinák felezőpontjába kavaliereket tervez. Gyakorlatilag ezen kívül a fedett út és
a glacis (vársík) szerkezete változatlan marad. Daniel Speckle elveit még évtizedek múlva
is előveszik, és elemeit az újabb elképzelésekbe beépítik.

A németalföldi rendszerek első periódusa (1550-1600)
Míg Európa nyugati és középső részén a fent említett stílusirányzatok fénykorukat
élték, a főként sík vidékekből álló németalföldi területen kialakult az erődítés (főként
városerődítés) egy speciális módszere, amely részben lehetővé tette a nagy volumenű, gyors
építkezéseket, részben pedig teljes mértékben kihasználta a természeti körülmények adta
lehetőségeket. Ezt, a később továbbfejlesztett stílust összefoglaló néven németalföldi
rendszernek nevezzük (856. ábra).

856. ábra: Ónémetalföldi rendszer
Az új építési módszer kialakulásának kedvezett a folyamatos háborús időszak,
amely általában a spanyol hatalom és a függetlenségre törekvő holland (és flandriai)
városok között zajlott. A fő probléma ott jelentkezett, hogy egy hegyvidékkel nem
rendelkező, tehát építési kőnek híján lévő térség mi módon erődítse meg településeit. A
megoldás alapötlete német területekről jöhetett (bollwerk-erődítés), illetve a korábbi
földerődök szolgáltathattak jó kiindulást. Ebből egyenesen következik, hogy a bástyákat,
kötőgátakat földből építették, és az első időktől fogva egységes rendszerként, a bástya kötőgát viszony korszerű elveinek megvalósításával. Ez természetesen olyan előnyt is
jelentett, hogy az ostromlövegek gyakorlatilag semmilyen kárt sem tudtak tenni ezekben a
védművekben. A gyors építés lehetősége, a nehéz megsemmisíthetőség azonban
problémákat is okozott. Az egyik ilyen nehézség az oldalozó ágyúk védelmével
kapcsolatos. Ez a módszer nem teszi lehetővé az ágyúk kazamatába helyezését, így az
ellenség leszerelő ütegeivel szemben csak földhányások és sánckosarak szolgáltak
védelmül. Egyébként ebből némi előny is származott, hiszen az egész védelmi vonal
egynemű, tehát hasonló feltételekkel bárhova lehetett ágyúkat telepíteni, a tüzérséget
koncentrálni. Később kialakultak a tüzérség erejének további fokozására a bástyákban a
magas ágyúállások, amit a sáncvonal megemelt kettőzésével értek el. Ez a további fejlődés
folyamán majd oda vezet, hogy kettéválik a védelmi vonal két szintre, az alsó a gyalogsági,
a felső a tüzérségi védvonal lesz.
Sokkal nagyobb probléma volt a sáncok rohammentességének elérése. Ugyanis nem
épült falazat, amely meggátolta volna a gyalogság előrenyomulását. Ennek megoldására a
mindenhol magas talajvizet és a sok patakot, folyót használták fel. Gyakorlatilag minden

erődítmény széles vizesárkokkal épült, így a közvetlen roham lehetetlenné vált. A
topográfiai viszonyok miatt a vizesárok lecsapolására pedig nem volt lehetőség. A téli
hadjáratok azonban megmutatták ennek a rendszernek a legfőbb gyengéjét. Ha ugyanis
befagyott az árok, a sáncokat nem védte semmi. Ezen először az elővédművek rendszerével
segítettek (úgynevezett ónémetalföldi rendszer), majd bevezették a falazatokat is. Ezek a
periódusok azonban már más korszakra esnek.
Tömören:
- a továbblépés a bástyák tagolásával, a falaknak az árokba helyezésével történik
- az évszázad végére több helyi eljárás (iskola) alakul ki, a fejlődés szétágazik
Az erődvárosok elterjedése, elvi megoldások
A hadviselés fejlődése, az egyre nagyobb anyagi ráfordítások szükségessé tették az
olyan települések kiépítését, amelyek részben lehetővé teszik a nagyszámú katonaság
ellátását, részben pedig egységes, új, ideálisan védhető településeket jelentenek. Minden
korszak jelentős tervezője elképzeli a számára ideális városelrendezést és ezzel együtt
annak védelmi rendszerét is. Gyakorlatilag minden tervezet a település szerkezeti
megoldásainál a legjobb szállítási, ellátási, szervezési körülményeket próbálja megoldani,
ezért már a védőrendszerek nélkül is erődvárásoknak tekinthetjük őket. A bástyás
rendszerek pedig létrehozták azokat az általános lehetőségeket, hogy teljesen szabályos, a
védhetőség szempontjait messzemenően figyelembe vevő terveket készítsenek. Ezek a
tervek (ha megvalósultak) gyakorlatilag a XVI. század második felétől abban különböznek
leginkább egymástól, hogy mekkora területen kívánják felépíteni a települést. Ez ugyanis
alapvetően befolyásolja a város védelmi kapacitását, beleértve az ellenőrzött környező
térség kiterjedését is. A terület megválasztása nyilvánvalóan a kerületet is meghatározza.
Emiatt alakulnak ki egymás után az öt-, hat-, vagy több-bástyás rendszerek. A különbség a
rendszer szerkezetében van, tehát vagy tiszta bástyás, vagy csillag-, vagy a kettő ötvözetén
alapszik az elgondolás.
JÜLICH (1570)
Jülich az első német erődváros az Alpokon túl, amelyik bástyás védőövvel készült.
Az olasz fejlett 3. periódus terméke (851. kép). Funkció szerint két részre tagolódik. A
katonai-védelmi célú egység egy szabályos, négybástyás erőd. A megközelítően 200 x 200
méteres oldalhosszúságú négyzet négy sarkán 110 méter homlokvonalú (arányuk a gátak
hosszához képest megfelelő) bástyák helyezkednek el, nyitott, nagyfelületű oldalozó
ágyúállásokkal. A kornak megfelelően a bástyaszárnyak merőlegesek a kötőgátra, így a
bástyák homlokfalának oldalozása kicsit nehézkes. A polgári lakosság által lakott egység
szabálytalan alakú, követi a vízfolyások alakját. A tervező itt megelégedett kisebb
homlokvonalú bástyákkal és hosszabb kötőgátakkal, valószínűleg anyagi okok miatt. Az
egész erődvárost vizesárok és több egyéb vízfolyás övezi, az árok túlsó oldalán ebben a
korban (jellemzően) fedett út és vársík még nem épül ki.

851. kép: Jülich 1570-ben
GUASTALLA (1580)
Guastalla tipikus, szabályosan tervezett erődváros Közép-Itáliában. Fontos
kereskedelmi és politikai helyzete miatt kb. 500 méter átmérővel, közel köralakban hét
bástyával épül ki. A bástyák a 3. olasz periódust képviselik (újolasz rendszer). Az átlagos
140 méteres kötőgát-hossz és az átlagos 110 méteres bástya homlokvonal viszonya közel
ideális. A merőleges bástyaszárnyak miatt azonban a viszonylag rövid gátak pásztázási
problémát okoznak, a fülek kitakarják az árok egy részét. Úgy tűnik, hogy a város teljes
kiépítése nem egységes terv szerint történt. A várost körülvevő vizesárok (átlag 30 méter
széles) túlsó felén a században megindul a fedett út és a vársík kiépítése. A pajzsgát
későbbi hozzáépítés. A város déli részén megtalálható középkori vár méretei árulkodnak a
közben eltelt időszak védelmi léptékének változásáról.
GROSSETO (1600)
A tervezett, szabályos elrendezésű erődváros szép példája Grosseto. A hatbástyás
rendszer a késő újolasz erődépítészet kiforrott jegyeit viseli magán (853. kép). A ma is
tanulmányozható védműveknél már tudatosan törekedtek az oldalozás és pásztázás
lehetőleg teljes megvalósítására. A közepes méretű bástyák füleinek belső oldalát
megtörték, így lehetővé vált az oldalozó ágyúállásokból a szomszédos bástyák előterének
(az ároknak) teljes pásztázása is. Külön figyelmet fordítottak a szárnyak védelmére azzal,
hogy ezek elé a fül mögött külön kis árkot képeztek ki az esetleges gyalogsági támadás
elhárítására. A város előtt kiépült a fedett út a vársíkkal, valamint a kötőgátak és a
bástyacsúcsok előtt fegyverterekkel. Grosseto egyik legfőbb érdekessége az, hogy milyen

módon építették be a régi (1. periódusú) erődítményt a város új védvonalába. Szemléletes,
ahogy a meglehetősen kicsi, 30-40 méter homlokvonalú kis bástyák elférnek az új bástyába.
Ezekből kettőt lebontottak, így az újolasz bástya, valamint a maradék kettő alkotta az új
Medici-erődöt.

853. kép: Grosseto 1600 körül
PALMANOVA (1600)
Palmanova építése nem annyira a kor legjobb és legerősebb városerődje, hanem az
1800-as évekig tartó időszak élvonalába tartozik, természetesen folyamatosan bővítve (854.
kép). A város kilenc bástyás szabályos tervezésű erődváros, amit azóta sem múltak felül.
Átmérője 1600-ban mintegy 1,4 kilométer, ami nagyszámú katona és nagy mennyiségű árú
raktározását tette lehetővé, valamint a teljes kiszolgáló, iparos személyzetnek is lakóhelyül
szolgált. A városhoz nem csak katonai létesítmények, hanem például egy nagyméretű dóm
is tartozik. A bástyák tervezése már túlmutat a klasszikus újolasz rendszeren. A
legfontosabb újítás, hogy a bástyák homlokvonalainak falazott része nem nyúlik túl a fedett
út előtti vársík síkján. Azonkívül a falak inkább a földsáncok kifalazásának tűnnek a
rohammentesség megvalósítása miatt, mint önálló masszív kőfalaknak. A bástyák oldalozó

ágyúállásait nyílt ágyúállásokba telepítik, az ostromtüzérség elleni védelmet már
földsáncok valósítják meg. Ugyancsak ilyenekkel védik az ide telepített tüzérségi raktárakat
is. A tervező az ellenséges lövegek elleni harcra a bástyák két oldalára szintén
földsáncokból magas ágyúállásokat tervez, ezek a bástya elején kialakított lőállásokkal
együtt nagyon erős tüzet voltak képesek koncentrálni. Minden bástyából a fülek belső
oldalán kitörőkapukon a védők el tudták érni az árkot, hogy ott vívják meg a harcot. Az
árok külső oldalán fedett út és vársík volt. Természetesen ebben az időben még hiányoztak
azok a védművek, amelyek ma is nagyon látványossá teszik ezt a várost.

854. kép: Palmanova 1600 körül
Tömören:
- az erődvárosok kialakítását megkönnyíti az egységes tervezés lehetősége
- a bástyás rendszerek kialakulásának időrendje független a bástyák számától
86. Az ostrommódszerek lassú változása
A bástyás rendszerek kialakulása az ostromtechnikákat gyors változásokra késztette.
Talán ebben a legfontosabb ok a tüzérség fejlődése volt. Mégpedig legfőképpen azért, mert
most már az ostromlók ágyúit, esetleg csapatait nagy távolságból viszonylag pontos
célzással lőni tudták. Az ezután következő ok természetesen a fülek mögé vont, illetve
magas ágyúállásokon telepített várvédő tüzérség egyre nagyobb biztonsága, védettsége volt.
Mindezek arra késztették az ostromlókat, hogy támadó műveleteiket jól megtervezve,
lehetőleg a tűzcsapásoktól fedetten hajtsák végre. A módosulás ott jelentkezett a korábbi
tábori erődítésekhez képest, hogy a bástyákról, pajzsgátakról több irányból lehetett tűz alá
venni az előteret, így az erődök, futóárkok tervezése és kivitelezése nagyobb előkészítő
munkát, az ellenséges objektum felmérését, a lehetséges lőirányok meghatározását
követelte meg. A korszak végére kialakul az ostromárkok építésének általánosan
alkalmazott típusa. A kiválasztott céltól (lásd később) több száz méter távolságból, két

pontból nagyon ferde szögben (hogy a védők ágyúgolyói ne tudják pásztázni) árkot
indítottak. Ezek az árkok keresztezték egymást, továbbfutottak, majd szintén lapos szögben
visszafordultak, és tovább közeledtek a támadott részhez. A kereszteződésekben állították
fel az ostromütegeket. Az árkok egyéb részein pedig raktárakat, szállásokat hoztak létre. Ez
a módszer, mivel folyamatosan úgy tudták építeni, hogy a készítők szinte mindig
fedezékben voltak, alkalmas lett a támadott erődelemek fokozatos megközelítésére.
Nyilvánvaló, hogy az építés időigénye miatt egy ostrom előkészítése hosszú időt vett
igénybe.
Néhány szót a kiválasztott célokról. Egy sokbástyás, előművekkel erősített rendszert
természetesen minden pontján nem lehetett lőni, támadni. Ugyanis, hogy a tüzérség
eredményeket érjen el, tüzét minden esetben koncentrálni kellett. Emiatt elsődleges
célpontokat határoztak meg. Ezek kiválasztása a rombolhatóság és a védők tüzének
kiiktatása alapján történt. Mivel a legkönnyebben (ha láthatóvá vált) a kötőgátak voltak
rombolhatók, leggyakrabban a fontos célok között szerepelt az ezeken való réslövés.
Azonban a résre irányuló rohamot a bástyák oldalozó ágyúi meghiúsíthatták. Ezért ezzel
párhuzamosan azok ellen a bástyák ellen is tevékenykedni kellett, amelyek ezt a fedezést
megvalósították. Az egyik ok, hogy az ostromütegeknek nagyon közel kellett menni az
erődítményhez, pontosan az volt, hogy a kazamatázott, esetleg fülekkel védett ágyúkat csak
közelről, és meghatározott szögből lehetett kilőni, a másik pedig az, hogy maga a gát
általában csak az árok széléről, az ott kiépített ágyúállásból volt hatásosan lőhető.
A tábori erődítések számát szaporította a védők ellentevékenysége. Az esetleges
kitörések, valamint a kívülről érkező felmentő csapatok ellen kettős védvonalat kellett
kiépíteni (circum- és contravallatio). A korban az ostromtevékenységet hátráltató kitörések
lehetősége a fedett utak és a fegyverterek kialakításával megnőtt. A kitörő csapatok
összevonása, mozgatása teljesen rejtetten történhetett, ezért ezek elhárítására külön védelmi
állásokat, ágyúütegeket kellett telepíteni.
Az ostrom menete folyamán nem csak réslövő, a falakat romboló ágyúkat kellett
alkalmazni, hanem legalább ilyen fontos volt a védők ágyúinak leküzdése. Ezek az
úgynevezett leszerelő ütegek párharcot vívtak a várbeli lövegekkel, közöttük az egyensúlyt,
illetve a döntést a védő fél jobb fedezékei és helyzete, és a támadó tűzfölénye befolyásolta.
Az ágyúk lövedékeinek röppályája mindig lapos, hiszen a réslövés, rombolás csak így
hatásos. Pontosan emiatt, mivel a falakon belül, fedetten voltak a fontos építmények
elhelyezve, a XVI. század közepére kialakul egy újabb tüzérségi fegyvertípus, a mozsár. A
mozsár meredek röppályán viszonylag nagy golyókat volt képes kisebb távolságra kilőni. A
nagyobb űrméret hozta magával azt, hogy robbanó lövedéket alkalmazzanak. Ezzel a
mozsár fontos eszközzé vált a városok, erődítmények épületeinek rombolásában,
felgyújtásában.
Az ostrom első lépése a fentiek alapján a fő védelmi vonal lassú megközelítése, az
előművek leküzdése volt. Ez többheti előkészítő műszaki munkát igényelt. A fő védelmi
vonalhoz való kijutással kezdődött el az utolsó szakasz. Most már az árok oldalába
telepített réslövő tüzérség hamar rést tudott lőni, és az árokba leereszkedő aknászok aknák
létesítésével (amit természetesen ellenaknák készítése zavart) pedig újabb réseket kívántak
robbantani. Mikor az ilyen irányú igyekezet eredményes lett, következhetett a roham.
Ebben a korban már minden roham csak rövidtávú lehetett. Ez vonatkozik a távolságra (az
árkok 50-60 méterre közelítik meg a falakat) és az időtartamra is (egy-két órai roham
teljesen kimeríti a támadókat). A rohamot a rések ellen ostromlétrákkal, jó rombolás esetén
esetleg a nélkül hajtották végre. Az ostromlétrák rövid, néhány méteres létrák voltak, hogy
a talajra omlott törmelék-halom és a rés alja közötti távolságot áthidalják. Ehhez hozzá kell

tenni, hogy mindezt az oldalozó ágyúk tüzében kellett megtenni. Amennyiben a roham
sikertelen lett, mindenképpen akár egy heti szünetet is kellett tartani a pszichológiai
regenerálódás illetve az újabb rombolások végrehajtása miatt.
Tömören:
- a tüzérség teljesítőképessége szükségessé teszi az ostromárkok új rendszerét
- megjelenik a réslövő, a faltörő tüzérség és a bombák kilövésére alkalmas mozsár
87. Magyarországi várépítészet a török háborúk első szakaszában
A városok első bástyás megerődítései
Magyarországon a XV. században megindul a városok megerősítése. Ennek az az
előnye van, hogy viszonylag sok lesz az akkor korszerű rondellás erődöv. A század végére
pedig megjelennek ezek továbbfejlesztett változatai, a kazamatázott oldalozóművek.
Amennyiben általánosan vizsgáljuk meg az országot, két fő jelenség tűnik a szemünkbe. Az
egyik az építkezések egyenletes eloszlása az egész ország területén. Ez azt sugallja, hogy
mind a várak, mind a városok korszerűsítésére volt elegendő anyagi fedezet, az ország
(főként Mátyás király alatt) nem volt gazdaságilag rossz helyzetben. Ezen túl bizonyítja,
hogy ebben a korban is az erődítmények építkezései megfeleltek a legfejlettebb
technikáknak, az építkezések sűrűsége pedig megfelel az európai átlagnak. Az egyenletes
eloszlás persze azt is tükrözi, hogy az ország egészében nem számítottak stratégiai
védelemre (országos jellegű erődítés-rendszer nem alakult ki). Ez nyilvánvalóan összefügg
az általános offenzív külpolitikával. A másik figyelemre méltó jelenség a déli,
országhatárra települt városokban történt építkezésekkel kapcsolatos. Maga az egyöntetű
építkezés arra utalhatna, hogy a XV. században már épülőfélben van a végvárrendszer, és a
tárgyalt várak ennek kiemelkedően fontos részei. Azonban, ha megfigyeljük, hogy
mindezek a városok gyakorlatilag az ország természetes határain kívül találhatók, más
magyarázat is felmerülhet. A XV. század első felében ugyanis folyamatosan támadó
hadjáratok indulnak déli irányba. Eloszlásuk, elhelyezkedésük alapján a kérdéses erődítések
a katonai műveletek hídfőállásai, ellátóbázisai lehettek. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a
déli rendszer nem végvárrendszer, hanem egy támadó célú, utánpótlást biztosító rendszer.
További megfontolandó dolog, hogy nincs hadászati mélysége ennek a láncolatnak, tehát a
stratégiai védelemben nem tölthette be egy országerődítés szerepét.
Rátérve a XVI. századra, a magyarországi építkezések részben a korábbi
hagyományokat folytatják. Tehát továbbra is épülnek ágyútornyok, illetve egyre kisebb
számban rondellák (a század közepéig). A legfigyelemreméltóbb, hogy az ágyútornyok
túlnyomó része ebben a korszakban a Felvidéken épül, illetve még az erősen hegyvidéki
területeken. Ennek legfőbb oka valószínűleg a domborzati feltételekben keresendő. Noha
természetesen elvben ismert már a bástyás építkezés az egész országban, felmerülhet a
kérdés, miért építenek hegyes környezetbe ágyútornyot a korszerű bástya helyett. Ez azzal
magyarázható, hogy a magaslati helyeken az ostromtevékenység várható intenzitása kisebb,
így nem kell a védműveket a maximális tüzérségi hatás szempontjából tervezni. Továbbá
nyilvánvalóan a tüzérség koncentrációja jobban és egyszerűbben lehetséges a tornyok
esetében (a lőrések is nehezebben támadhatók a jelentős magasságkülönbség miatt. Így,
főként a Felvidéken természetes lesz az ágyútorony és a többszintes rondella.

KŐSZEG (1550)
Az alig 300 méter hosszú és 220 méter széles város a török elleni háborúkban
játszott szerepe miatt jelentős. Itt történt meg az a ritka esemény, hogy a központi szultáni
seregnek egy város ellen tudott állni (871. kép). Az igaz, hogy a védők segítségére volt a
nagyon esős időjárás is. Közvetlenül az ostrom idejéből nem rendelkezünk pontos
információval, így a város bemutatására a XVI. század közepét kell kiválasztanunk.
Kőszeg, mint egy tipikus kisváros nem rendelkezett olyan anyagi lehetőségekkel, hogy
komoly, bástyás védőövet hozzon létre. Gyakorlatilag megmaradtak az ötven évvel korábbi
erődítések. A legkorszerűbbnek mondható erődelem a vártól délre eső falszoros végénél
készült oldalozómű, vagy ágyútorony. Ez meg volt a török ostromakor is. A többi védmű
ágyúk elhelyezésére kevésbé alkalmas saroktorony, illetve északon egy oldalozómű. Ezek
távolsága általában 100 méter körüli, ami azt mutatja, hogy a cél a köztes kötőgátak
felének-felének pásztázása volt, a tornyok előterének hatásos fedezése nélkül (szakállas
ágyúkat feltételezve). Ezalól az oldalozómű a kivétel, 11 méteres átmérőjével, bonyolult
lőrésrendszerével könnyűágyúk működtetésére is alkalmas volt. A kissé elmaradt fejlesztés
annak köszönhető, hogy Kőszeg már nem volt a későbbi felvonulási útvonalakon.

871. kép: Kőszeg 1550 körül
SEGESVÁR (1550)
Segesvár példája azért érdekes, mivel úgy alkalmazta a tüzérség adta előnyöket,
hogy csak nagyon kis átalakításokat hajtottak végre a város védőrendszerében (872. kép).
Ennek legfőbb oka kettős lehetett. Az egyik a topográfiai helyzet. A város magas dombon
fekszik, tehát egy esetleges ostrom lövegei csak a domb aljából lőhették volna a falakat. A

másik ok, hogy ebben az időben Segesvár körzetében nem számíthattak erős ellenséges
erők megjelenésére. Minden esetre a középkori jellegű vaskos tornyok földszintjén
alakították ki a legtöbb oldalozó ágyúállást. Noha ezek nem alkothattak zárt tűzrendszert,
de az átlagosan 150 méteres távolságuk ez időben elegendőnek látszott. A várost erősítette
még két nagy oldalozómű 20 - 25 méteres átmérővel a XV. század végéről. A keleti védmű
nyaktagjába kazamatázott ágyúállás készült, jó kilövési lehetőséggel ez biztosította mintegy
150 méteres sáv pásztázását. Segesvár ezek után újabb komoly védműveket nem kapott,
néhány helyen falszorosokat alakítottak ki a gyalogság számára.

872. kép: Segesvár 1550 körül
A XVI. század nagy újítása a bástya Magyarországon nagyon gyorsan elterjed,
természetesen a nagyszámú erődépítkezés és a városok fokozott ütemű megerősítése
következtében. Az itáliai hadmérnökök már a század első felétől kiterjedten folytattak
tervezési-építési munkákat, ezzel folyamatosan a legkorszerűbb elvek valósultak meg
hazánk területén. Ez a helyzet a század vége felé változik, attól fogva a német területek
tervezési szokásai is terjednek. A bástyás építkezésekre vonatkozólag azt az általános
megállapítást tehetjük, hogy a bástyák (a magashegységektől eltekintve) szinte ugyanolyan
sűrűségben épülnek az egész ország területén. Ez valószínűleg azért van, mert a török
előrenyomulása miatt mindenhol korszerűsítették a várakat, és (a korábban említettek
mellett) ez leggyakrabban bástyákkal történt. A korábbi adatokkal összevetve ez azt jelenti,

hogy a bástyás építkezések száma lényegesen magasabb, mint az egyéb védműveké.
Továbbá megfigyelhetjük azt is, hogy ezek a korszerűsítések, erődépítkezések nagy
(mintegy 100-200 km) mélységben történik. Ami azt jelenti, hogy a század folyamán
gyakorlatilag kiépül a teljes végvárrendszer. Az ilyen gyors kiépítés fő célja nem az egyes
várak, városok statikus megvédése, hanem az ellenség stratégiai előnyomulásának
akadályozása addig, amíg véget nem ér az aktív harci időszak. A nagy hadjáratok után
aztán meg lehet kísérelni az elfoglalt várak visszaszerzését, vagy tovább lehet erősíteni a
védelmi rendszert. Végül is (történeti elemzések nélkül) kimondható, hogy az így kiépített
végvárrendszer teljesen betöltötte feladatát, és az egyes várak elfoglalásának szomorú (és
hősies) eseményeit nem szabad nagyon negatívan értékelni.
BUDA (1530)
A reneszánsz kor városerődítési technikája jól vizsgálható Buda várán. Ha a
gyengén megerősített vizivárostól eltekintünk, akkor is a 1,5 kilométer hosszúságban
megerősített várhegy Budát Magyarország egyik legnagyobb erődítményévé teszi (873.
kép). Mint fővárost, egészen a XIV. századtól folyamatosan erősítik, a szükséges anyagi
feltételek biztosításával. A középkori védműveket a XV. század első felétől látják el a
tüzérség számára szolgáló erődelemekkel. Ekkor épül meg az egyik legsebezhetőbb ponton
a déli nagy rondella, közel 40 méteres átmérővel, feladata a déli oldal fedezése mellett a
kapu védelme is. Körülbelül ekkor épül a Dunához lefutó erős, kazamatázott kettős fal és a
végén szintén egy rondella. Ezt az együttest később sem módosítják. Kérdéses lehet a
hosszú nyugati fal védelme. A palota mellett megmaradnak a középkori védművek
(falszorosok, tornyok), a déli rondellától 500 méter távolságban kiépül egy másik, amely
erősen kiugrik a falak síkjából, így többszáz méteres szakaszok oldalozására alkalmas. Az
ettől északra található két oldalozómű (150 - 200 méteres pásztázási feladattal) gyakran
szerepel török építésként, de ha meggondoljuk, hogy minden egyéb szakaszt már ekkor
maximális védelemmel látnak el, közel 900 méter távolság üresen hagyása enyhén szólva
felelőtlenség lenne. Egyébként középkori metszeteken látszanak, mint védőerkéllyel ellátott
reneszánsz oldalozóművek. Az északnyugati sarok nagy rondellája után az északi oldalon
hasonló a helyzet, közel 100 méterenként követik egymást a kisméretű oldalozóművek. A
vár modernizálása a XVI. század első felében történt meg, noha a török kézre jutás
megakasztotta a munkákat. Ez alatt a rövid idő alatt a déli rondella fölé egy magas
ágyúállás épült, a védelem további erősítése érdekében. Az északkeleti sarok pedig
megkapta a település első bástyáját. Ez az 1. periódus terméke, még nem kiforrott
technológia alapján épült. Az oldalozó lövegek viszonylag hosszú szárnyon helyezkednek
el (kis füllel), ami sebezhetővé tette a lőréseket. Valószínű azonban, hogy a hosszú szárnykialakítás oka az is volt, hogy az északi oldal jobban fedezhető legyen. Ezekkel az
erődítményekkel, nagyobb változtatások nélkül találkoztak még a felszabadító erők is,
ebből az tűnik ki, hogy a XVII. század végére már nem kiépítettsége, hanem csak nagysága
miatt volt nehezen elfoglalható.

873. kép: Buda 1530-ban
SZIGETVÁR (1560)
Szigetvár a magyar végvárrendszer gyors kiépítésének időszakára esik, bővítése,
korszerűsítése folyamatos egészen a török hódításig. A korszerűsítések elemzését azonban
hátráltatja az a tény, hogy a város védművei megsemmisültek, a vár pedig a török átépítés
utáni állapotot, majd az utána következő módosításokat tükrözi. Először a vár erődítéseit
vizsgáljuk meg (874. kép). A belső- és középső vár felépítését a régészeti kutatások jórészt
meghatározták, erre rekonstrukciók is rendelkezésre állnak. A külső várral már problémák
vannak, egy megoldást közlünk az alábbiakban. Ami biztos, hogy a külső vár négy
védművet kapott. Ennek típusa körül lehet vita, elméletünk a következő: A török a XVII.
században felújította a várat, a belső vár köré egy sokszögletű elem került. A külső vár
korábbi palánkját falazattal vették körül. Mivel a török egész Magyarországon (Budán sem)
nem épített bástyát, ezért a ma is látható bástyaszerű falazott elemek mindenképpen a
korábbi palánk nyomvonalán kell, hogy legyenek, és ezek alapján ott az ostrom előtt
bástyáknak kellett lenniük. A bástyák csúcsainak levágása már az építés egyszerűsítéséből
és az esetleges műszaki meg nem értésből adódik. A vár északi részén a XVIII. században

kazamatázott raktárak, a kötőgát előtt pedig gyalogsági védőmű épült. A város
védőrendszere (alaprajzon megvan) egyszerűbb kérdés. Ez egy gyors, palánkkal történő
erődítést jelent, a rondellákat a török legfeljebb kijavította. Az újvárosi rész egy szarvműszerű tervezettnek tűnő erőd, valószínűleg bástyás kialakítással, amit egy fennmaradt rajz is
mutat.

874. kép: Szigetvár 1560 körül
Tömören:
- a magyar városerődítéseknél már korai időszakban megjelenik a bástya
- a török háborúk elején az erődítések nem központi tervek alapján történtek

Az erődvárosok kialakulása Magyarországon
A korábban is meglévő és folyamatosan bővített, korszerűsített városok a XVI.
század közepére, amikor először áll meg a török terjeszkedés, gyakorlatilag a lehetőségek
szerint kiépülnek korszerű védművekkel, és ellátják a végvárrendszer helyi központjainak
szerepét. Raktárbázisként és katonai központokként (a nagyok kivételével) a század közepe
után a megnövekedett igények miatt egyre kevésbé tudják ellátni feladatukat. Ehhez járul
még az a körülmény is, hogy a városok nem egyenletes sűrűségben találhatók, és a
stratégiailag fontos irányokban több helyen hiány volt. Mindezek szükségessé teszik az új
bástyás rendszereken alapuló egységes, ideálisan védhető települések tervezését, építését a
szükséges területeken, irányokban. Itt is, mint Dél-Európában, a szükségleteknek és
lehetőségeknek megfelelően először az ötbástyás, majd a hatbástyás rendszereket tervezik.
Mivel ezek alapvetően befolyásolják a városok védelmi kapacitásait, az idő előre
haladtával, a háborúk méretének kiterjedésével folyamatosan növekednek az erődvárosok
területei, míg védelmi szempontból elérik (a katonailag szűkösen, de még védhető) hat- és
hétbástyás megoldásokat.
Kérdésként merül fel, hogy ezek az erődítmények várnak vagy erődvárosnak
tekintendők-e? A válaszhoz figyelembe kell venni a következőket: Ezeknek az
erődítéseknek a fő célja a stratégiai védelem szolgálata, ezért a polgári lakosság csak
kiegészítő szerepet tölt be bennük. Az utcák is szabályos szerkezetűek, szintén a katonai
mozgásokat segítendő. A minősítés legnagyobb gondja, hogy a mennyiségi növekedés (öt-,
hat-, hétszögű erődítés) mikor csap át minőségi változásba, tehát lehet-e kilométer átmérőjű
vár, sok száz főnyi állandó lakossal. Véleményünk szerint, mivel alapvető szerkezetükben
és céljukban ezek az objektumok gyakorlatilag megegyeznek, és mindig van lakosságuk is,
egyértelműen az erődvárosok kategóriájába kell sorolnunk őket. Egységes megítélésüket az
is alátámasztja, hogy ezen nagy kiterjedésű, sokbástyás erődtípus előzetes célja is az ellátás,
támadó műveletek biztosítása, és a nagyobb ellenséges seregek elleni hatásos védelem
végrehajtása. Továbbá, ezeket mindig a legkorszerűbb elvek alapján tervezik, és a
rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében építik.
Külön kell vizsgálni a kisebb térségeket ellenőrző, kis létszámú állandó őrséggel
ellátott erődöket, amelyek a minimálisan elégséges négy bástyával rendelkeznek. Ezek fő
feladata az utak ellenőrzése, portyák elhárítása és végzése, gyakorlatilag a határ- és
területbiztosítás. Mivel alapvető feladatuk egyszerűbb, fegyveres erejük is kisebb, ezek
nevezhetők tervezett erődöknek. Méretük is általában lényegesen kisebb az előző
kategóriánál. Azonban itt is lehet probléma, mivel a következő évszázadban (a
terepadottságok miatt) is épül olyan nagy kiterjedésű, városszerű és feladatú erődítmény,
amely négy bástyával rendelkezik (Bród).
ÉRSEKÚJVÁR (1550, 1590)
Érsekújvár fejlődésén jól követhető a magyar erődépítészet változása, a 2. periódus
(óolasz) rendszerétől a központilag tervezett erődvárosig. A Csallóköz és Északnyugat
Magyarország védelmére a XVI. század első felében a korra jellemző négybástyás erősség
épül (875a. kép). Méretei azonban már ekkor is meghaladják a kor várainak átlagos
méretét, a térség ellenőrzésére, ellátó-központjaként hozzák létre. A 300 x 200 méteres
területen elhelyezkedő erődítmény bástyái (80 méteres homlokvonallal) fülek mögé
visszavont ágyúállásokkal rendelkeznek. A kötőgátak és bástyák viszony inkább átmenetet
képez a 3. periódus felé. Mivel ennél kevésbé korszerű erődök később is működtek, a teljes
átalakításnál inkább a megnövekedett feladatok kiszolgálása volt fontos. Az 1560-as

években kezdődő építkezések egy teljesen új, hatbástyás erődvárost hoztak létre (875b.
kép). Megemlítendő, hogy ebben az időben egy 600 méter átmérőjű szabályos város
tervezése Európa-szerte még nem volt általános, tehát Érsekújvár a hatbástyás rendszerek
kialakítása terén élen jár. A bástyák egyébként inkább a 2. periódust képviselik, méretük a
kötőgáthoz viszonyítva meglehetősen kicsi. Azonban kivitelezésük, az alacsony falak,
magas földsáncok, magas ágyúállások már a következő korszakot jellemzik. Az árokban a
gátak előtt gyalogsági állások találhatók. Nyilvánvalóan, ekkor általában még nem épülnek
pajzsgátak, itt sem. A fedett út töréseiben fegyvertereket alakítottak ki. Az erődváros sajnos
lassan épült ki, további fejlesztése is elmaradt.

875.a. kép: Érsekújvár 1550-ben

875.b. kép: Érsekújvár 1590-ben
SZATMÁR (1600)
Északkelet-Magyarország legelső egységes elvek szerint tervezett erődvárosa az
ötbástyás Szatmár (876. kép). A térség legerősebb, mintegy 400 méter átmérőjű
erődítménye nagyszámú katonaság állomásoztatására volt képes. A 70 méter hosszú
homlokvonallal rendelkező bástyákkal kialakított rendszer a fejlett 2. periódusba tartozik
(kötőgáthossz 150 méter). Az oldalozó ágyúállások jól védett, nyílt tüzelőállásokból állnak.
A keskeny szárny és a szélesebb fül tovább fokozza a védelmet, a fülek belső oldalának a fő
védelmi vonalhoz való igazítása a maradék nélküli pásztázást is lehetővé teszi. A fő
védvonal kialakítása után az erődítmény minden gát elé pajzsgátakat kap, délen és nyugaton
fedett út és vársík is épül. A viszonylag erős védelmi berendezések miatt nem véletlen,
hogy Szatmárt a török nem támadta meg.

876. kép: Szatmár 1600 körül
KANIZSA (1600)
Kanizsa átmenetet képez a nagyméretű várak és a városerődök között, teljes
kiépítésében egy 430 méter átmérőjű település lett volna. Ötbástyás erődítményként
tervezték a fejlett 3, periódusú erődítési elvek szerint (877. kép). A bástya-homlokvonalak
hossza 90 méter, a kötőgáté 140 méter lett. Rótt palánk technikával készült, valószínűleg a
kőhiány miatt. Az oldalozó ágyúállások a tervek alapján erősen hátravontak, az ellenséges
tűztől fedettek voltak. Kanizsa a kor színvonalán állt, de sajnos nem épült ki teljesen. A két
nyugati bástya felépülte után kettéválasztották egy palánkkal, a többi bástya helyén az
ostromig csak földhányások készültek a valószínű alapozási síkra. Amennyiben elkészül,
úgy a térség legkorszerűbben megerősített erődvárosa lett volna, nem véletlenül, hogy a
török még építés közben ostrom alá fogta.

877. kép: Kanizsa 1600 körül
GYŐR (1570)
A mintegy 500 x 300 méter kiterjedésű, közel téglalap alakú Győr az egységesen
tervezett erődvárosok közül az egyik első (878. kép). Az ekkor, a XVI. század közepe után
teret kapott újolasz elveknek megfelelően, a síkvidéki erődökre jellemzően téglából
építették. A fülesbástyák homlokvonalainak és a kötőgátaknak a viszonya megfelelő, csak a
nyugati oldalon kellett beiktatni a hosszú gát miatt egy külön ágyúpadot. Az oldalozó
ágyúk védettsége magas, azonban mivel a szárnyak merőlegesek a gátra, illetve a fülek
belső síkja vele párhuzamos, a szomszédos bástyák előterének pásztázása nem teljesen
megoldott. Az ostromágyúk elleni harchoz a déli és a keleti oldalon a bástyák torkában
magas ágyúállások készültek. A XVI. század végére a vizesárok tulsó partján a tervezett
pajzsgátak még nem készültek el, így (ha rövid időre is) a török képes volt elfoglalni.

878. kép: Győr 1570 körül

KÁROLYVÁROS (1600)
Károlyváros, a 450 méter átmérőjű hatbástyás erősség igazi erődváros (879. kép).
Az esetlegesen Horvátországon keresztüli török előnyomulás ellen létesítették, ellenőrzése
alá tartozott egész Nyugat-Horvátország. A XVI. század végi tervezés és építés 3.
periódusú jegyeket visel magán. A bástyák és a gátak viszonya optimális (85 - 120 méter),
az oldalozó ágyúállások hátravontak, meglehetősen kis füllel. A fül belső vonala követi a fő
védelmi vonal irányát, így jó a kilövési lehetőség annak ellenére, hogy a bástyaszárnyak
merőlegesek a kötőgátra. Jelentős az árokvédelmi gyalogsági állás (faussbraie) kialakítása
végig a védvonal mentén. A XVI. század végére a város az árkon kívül nem kapott még
fedett utat és külső védműveket sem.

879. kép: Károlyváros 1600-ban
Tömören:
- a török előnyomulás megállítása után nagy ütemben folyt az erődvárosok építése
- a tervezések, építkezések a kor színvonalán, vagy azt megelőzve álltak

