
 
 
 

 
9. A BÁSTYÁS RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNEK CSÚCSPONTJA   

(1600-1800) 
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91. A védelem mélységének kiterjesztése, tagolt rendszerek 
 
 A klasszikus bástyák fejlődése a XVI. század végére csúcsára ért. A tüzérség 
lehetőségeinek folyamatos növekedése, az újabb hadművészeti megoldások azonban 
további fejlődést igényeltek. Ennek első lépéseit láttuk már a XVI. század vége felé 
Specklénél. Az a tény, hogy ebben a korban az egyik meghatározó hadmérnök nem olasz, 
mutatja, hogy a következő időszak fő fejlesztési területei áttevődnek Franciaországra és 
Németalföldre. Ez természetesen nem a mérnökök tudásával, hanem főként a háborús 
övezetek áthelyeződésével van kapcsolatban. 
 Az erődítések koncepcióiban történő legnagyobb változás az XVII. század elején a 
védelemnek a fő védelmi vonalaktól való minél távolabbra történő kitolása. Ez 
nyilvánvalóan az ágyúk hatásos lőtávolságának folyamatos növekedésével van 
összefüggésben, és azzal a felismeréssel, hogy a mélységében tagolt rendszer jobban 
védhető, az ostrom sokáig elnyújtható, és ez a sikeres védekezés lehetőségét is jelentheti. 
Ehhez az első lépés, most már kötelezően a kötőgátak elé pajzsgátak építése. Ez egyben 
fedezi a gátakat, és megfelel a védelem előrehelyezési követelményének is.  A pajzsgátak 
tűzerejének fokozása céljából néha már bennük önálló ágyúállásokat (redoutokat) építenek. 
A pajzsgát és az árok lesz az első védelmi vonal. Ezért az árkokat teljesen kiépítik, az 
ároknak tüzérség általi pásztázását zárt, teljes rendszerré alakítják. Folytatódik az árok 
további erősítése gyalogsági védművekkel (faussbraie), ezek vonalát gyakran törik, és 
összehangolják a bástyák szárnyaival, a fő védelmi vonalakkal. A gyalogsági állásokat 
egyre többször kazamatázzák, az árok felől sűrű lőrésekkel. A fedett utak kialakítása a 
vársikkal együtt általános. A fedett út töréseibe fegyvertereket alakítanak ki. 
 Eközben a bástyák is lassan átalakulnak. Területük már nem nő, hiszen a 100-120 
méternél hosszabb homlokvonalú bástyák oldalozása egyre nehezebbé válik, különösen, ha 
golyó helyett az itt hatásosabb kartácsra gondolunk. A homlokfal tetején megjelennek, majd 
állandósulnak a földtöltések, amelyek a gyalogság nagyobb védelmét szolgálják. Ez az 
emelt földtöltés aztán kinyúlik a fülek fölé is. Ezzel megindul az a folyamat, amiben azt 
kísérletezik ki, hogy el lehet-e hagyni a fület, és az ágyúállásokat ezzel a földtöltéssel fedni 
az ellenséges tűzhatások ellen. A megoldás támogatja az a fejlődési irány is, hogy ekkorra 
már a kötőgátak és bástyák magassága nem haladja meg a fedett út magasságát (talán vele 
már egy rendszert alkot, de ez nem általános), tehát a lőrések, oldalozó ágyúállások 
elméletileg fedettek a távolról tüzelő ágyúk hatásától. megkezdődik az oldalozási 
lehetőségek bővítése az árokba telepített újabb oldalszárnyakkal. Ezek védelmét már 
általánosan a földtöltés oldja meg.  
 Általános lesz a fontos irányokban a magas ágyúállások kialakítása, egyre inkább 
nem függetlenül a bástyától, hanem a bástyatorokban, vagy bent a bástyában. 
Természetesen ezek is már csak alacsony falakkal, magas földtöltésekkel épülnek. 
 
 
 A már korábban alkalmazott, de a XVII. század első felében letisztult erődítési 
módszerek mellett a mélységi védelem további erősítésére újszerű védművek is készülnek. 



A kor legelterjedtebb ilyen védműve a szarvmű. A szarvmű lényege két félbástya-szerű 
erődelem, amelyek kölcsönösen fedezik egymást. A szarvmű belsejében magas 
ágyúállásokat is kialakíthatnak, így a saját tüzérséget előbbre telepíthetik. A szarvmű 
elméletileg bármilyen távolságban építhető a fő védelmi vonaltól, mert két egyenes 
sáncvonal köti össze a fő árokkal. Csak az a fontos, hogy ez az oldalsánc vagy a bástyákról, 
vagy a pajzsgátakról pásztázható legyen. Ezzel az erődelemmel hosszabb ideig megoldódott 
a mélységi védelem továbbfejlesztésének kérdése.          
 Egy másik erődelem az ollómű. Abban különbözik az előzőtől, hogy aszarvmű 
külső homlokvonala nem félbástyákból áll, hanem befelé erősen meg van törve. Így az 
egyik szakaszról gyalogsági fegyverekkel viszonylag jól pásztázni lehet a másik előterét. 
Ezáltal egy lényegesen egyszerűbb szerkezetű védművet kapunk, természetesen az említett 
oldalozási hátránnyal. Ennél az erődelemnél fordol elő leginkább, hogy az oldalsáncok nem 
párhuzamosak, hanem vagy szét-, vagy összetartanak. A harmadik érdekes erődelem a 
hóka-gát. A bástyák esetleg védtelenebb oldalán építettek ilyeneket. A hóka-gát itt igazából 
előműként működik. A bástyák, mint a védelem alapvető pontjai, egyre fokozódó 
támadásoknak lettek kitéve. A pajzsgátak nem tudták megakadályozni lövetésüket, így az 
ellenség az árokhoz kijutva, vagy még előbb akadálytalanul elkezdhette rombolni azokat. A 
megoldás az úgynevezett fedőgátak kialakítása lett. A fedőgát (mint neve is mutatja) a 
bástya elé épített erődelem, amely fedi az ellenséges tűztől a bástyák homlokfalait. 
Kialakításuk szerint lehetnek egyszerű (legfeljebb csak gyalogság állomásoztatására 
alkalmas), és szélestalpú, a tüzérség elhelyezésére is alkalmas védművek. Mindezek a 
védművek lehetőséget adtak arra, hogy a különböző előnyöket és hátrányokat egy-egy 
hadmérnök mérlegelje, és tudása szerint a legkülönfélébb megoldásokat alkalmazza. 
 
MONTMÉDY (1640) 
 

Egy teljes erődítési korszak figyelhető meg Montmédy esetében. Az erődítmény 
(katonai város), és a hozzá tartozó település földrajzi helyzete folyamatosan megkívánta a 
fejlesztéseket (911. kép). Időben a legelső erődelem az északon, a kapu mellett épült 
fülesbástya, egyértelműen a 2. periódus elejének terméke. A vizsgálható első teljes rendszer 
a XVI. közepén alakult ki, a zömök bástyák, a 100 - 140 méter hosszú kötőgátak a fejlett 
óolasz típust példázzák. Megjegyzendő a falak jelentős magassága. Ez annak köszönhető, 
hogy az egész erődítmény dombra épült, így a domb aljába telepített ostromlövegek 
általában nem érhették el hatásosan a falazatokat. A XVII. század elején a területileg 
korlátozott védműveket fejlesztik. Újabb, nyílt tüzelőállású oldalozó ágyúállások épülnek, 
valamint az árkokban kazamatázott gyalogsági állások. A keleti és déli oldalon két kisebb 
pajzsgátat is létrehoznak az árokban. A legnagyobb beavatkozás az északkeleti oldalon 
történik, ahol egy újabb nagyobb méretű bástya létesül, és az árokban előretolt ágyúállást 
(redout) is építenek, de ez már átnyúlik a XVII. század végére. Végül a fedett utat 
keresztgátakkal szakaszolják. 



 
911. kép: Montmédy 1640-ben 

MARIENBURG (1650) 
 
 Marienburg, már, mint porosz erődváros jól mutatja a természeti adottságok miatt 
bekövetkező kiegészítő, nem egységes koncepció alapján történő városerődítést (912. kép). 
A korábban már bemutatott védműveket a XVII. század folyamán korszerűsíteni kellett. 
Legfőképpek az északi oldal egyébként széles, 80 - 150 méteres vizesárokkal védett térsége 
vált sebezhetővé.  A XV. század rondellái már nem voltak elégségesek a védelemre. Az 
adottságokat figyelembe véve egy viszonylag nagy szarvmű épült (átlagosan 100 méter 
hosszú oldalakkal) vizesárokkal övezve. Ez megoldotta az előretolt tüzérség problémáját. 
Kiegészítésképpen a korábbi védvonal sarokrondellája elé egy bástya épült, ami 
megnövelte az oldal védelmi képességét, de természetesen magát a bástyát védeni nem 
lehetett. A déli újváros 600 méter hosszú keleti oldala az egyedüli összefüggő terület, ahol 
bástyás rendszer kiépülhetett. A két bástya, valószínűleg elhelyezési okok miatt túlságosan 
messze került egymástól (250 méter), de ez az új védvonal mindenesetre megnövelt a 
védelem mélységét.     



 
912. kép: Marienburg 1650 körül 

 
 
NÜRNBERG (1650) 
 

A nagyvárosok folyamatos erődítésére példa Nürnberg városa. A XV. századra már 
mintegy 1500 x 1000 méter kiterjedésű település ekkor kap komoly védműveket (913. kép). 
Kialakul egy kettős falrendszer, amit tornyok szakaszolnak, átlagos távolságuk 50 -től 100 
méterig terjed. A 10 - 20 méter szélességű falszorost ezek pásztázni tudják, kialakításuk 
olyan, hogy legtöbbször földszintjükön ágyúk is elhelyezhetők. A város külső árkában a 
külső falhoz kapcsolódva úgynevezett árok-tornyokat építenek, szintén az oldalozás 
céljából. Említésre méltó a városkapuk védelme hatalmas területű, és nagy magasságú 
ágyútornyokkal. Ezek tipikusan a XV. század végének termékei, olyan célból, hogy 
nagyszámú könnyűágyúval a bevezető utakat nagyobb távolságból is védeni tudják. 
Mindenesetre ez a megoldás később zsákutcának bizonyul. Az így kialakított védőrendszer 
sokáig alkalmas volt feladatainak ellátására. A XVI. század legkomolyabb átépítése az 
északi oldalon a vár előterében történik. Kiépül egy speciális bástya- és oldalozómű-
rendszer, árokvédő gyalogsági művekkel. E mellett a század első felében a város körül még 
több 2. periódusú bástyát és kisebb rondellát építenek, amelyek lehetővé teszik a tüzérség 
kiterjedt alkalmazását. Természetesen a nagy kterjedés gátolja a folyamatos korszerűsítést, 
így a város újabb védműveket csak a XVII. században kap. Ekkor a magaslati jellegű 
részek kivételével újabb védvonalként fedett út és vársík épül az árok külső oldalán. A 
tüzérség megnövekedett igényeit pedig előmű szerű elemekkel oldják meg. Ezek szerint a 
várost átszelő folyó fedezésére pajzsgátak épülnek (még kettő egyéb helyeken), míg a 
legveszélyeztetettebb déli oldalon egy koronamű-szerű állás és egy szarvmű kerül 



kialakításra. Mindezek a létesítmények szolgálnak egészen addig, míg Nürnberg elveszti 
katonai jelentőségét.   

 
913. kép: Nürnberg 1650 körül 

 
LUCCA (1700) 
 
 Lucca jól példázza a gazdag nagyvárosok korszerűsítését a XVII. században. 
Gyakorlatilag a századfordulóra elavulnak az 1500-as évek közepén épített erődítmények, 
ráadásul akkor is csak részben történt bástyás építkezés. Ilyen módon a város teljes 
terjedelmében, egyrészt új vonalvezetéssel megújul (914. kép). Ennek a változtatásnak 
legfontosabb elemei a bástyák. Kilenc új bástya épül a 3. periódus elveinek megfelelően. 
Homlokvonaluk hossza 100 és 120 méter között van, az átlagos kötőgát hossz mintegy 250 
méter. Az oldalozó ágyúk nyílt, nagyméretű tüzelőállásokban helyezhetők el, a nagy fülek 
által jól védettek, de a szomszédos bástyák elé a kilövés nehézkes. Az ellenséges tüzérség 
elleni harcra öt magas ágyúállás épül a bástyákban. Egyedül az északi oldalon a korábbi 
piattaforma, és délen egy 2. periódusú bástya marad meg (ezzel jól összehasonlíthatóvá 
válik a két fajta építkezés). Ez a városerődítés a XVII. század közepén tovább bővül. A 
hiányosságok kiküszöbölésére és az új védelmi elvek alapján a kötőgátak elé pajzsgátak 
épülnek. A szárazárkot keskeny vizesárokkal egészítik ki. Van olyan városrajz, ami a 
bástyák elé épített fedőgátakat is ábrázol, de a XIX. századi alaprajzon ezeknek nincs 
nyoma, így valószínű, hogy a város erődítése megállt ezekkel az előbb tárgyalt 
erődelemekkel. 



 
 

914. kép: Lucca 1700-ban 
 
RÓMA (1650) 
 
Az egyik legnagyobb kiterjedésű városnak, a pápai állam fővárosának Rómának az 
erődítésében történő változások érdekes összehasonlításra adnak lehetőséget (915a. kép). A 
védendő terület nagysága, a város politikai helyzete a többihez képest eltérő megoldásokat 
mutat. Az ókori betonfalak egészen a középkor végéig kisebb javításokkal megfelelők 
voltak (a problémát inkább általában a szükséges katonai erő hiánya jelentette). A XV. 
század végén kezdődő háborús időszak azonban a tüzérség számára is használható 
védművek kiépítését tette szükségessé. Ennek első lépéseként a XVI. század elején 
megerősítették az Angyalvárat (a pápák fellegvárát) négy oldalozóművel, valamint a város 
déli részén egy meglehetősen elhasználódott falszakaszon bástyából és piattaformából álló 
korszerű összetett mű épült (bastione Ardeatino) (915b. kép). Következő lépésként a 
Vatikán védelmi berendezéseit korszerűsítették egy hétbástyás védőövvel, ami átmeneti 
típust jelent a 3. periódus felé. Ezután a város tenger felőli nyugati oldalának erősítése 
történt meg kilenc bástyával. A bástyák szintén átmeneti formát képeznek, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a bástyafülek meglehetősen kicsik (alig alkalmasak az oldalozó ágyúk 
védelmére), valamint a lőrések viszonylag magasan helyezkednek el. Végül az Angyalvár 
köré egy újabb erődöv épült meg, újolasz elvek szerint, öt bástyával, árokkal és fedett úttal. 
A város nyugati oldala nem kapott új védműveket, talán az anyagi lehetőségek hiánya, talán 
a politikai helyzet változása miatt. 



 
915a. kép: Róma 1650 körül 

 
915b. kép: A római falak kiegészítése 



PALMANOVA (1700) 
 
 Palmanova, Európa legnagyobb (kilenc-bástyás) szabályos tervezésű erődvárosa, a 
XVII. században szinte változatás nélkül kiállta az idő próbáját. Ez méreteinek és 
előremutató kialakításának köszönhető. A történelem is úgy hozta, hogy akik ellen épült, a 
törökök, soha nem jutottak Velence területén eddig a mélységig. De a korszerűsítéseket el 
kellett végezni, mivel a tüzérség lehetőségei még az ilyen nagy kiterjedésű védművek 
képességeit (40 méter széles árkok, fedett kőfalak) is felülmúlták (916. kép). Első lépésként 
a gátak elé földből készült gyalogsági művet építettek ki, amelyre a kijutást a bástyákból, 
illetve a gátak közepén kialakított átjárókból tették lehetővé. Ezzel a kötőgátak elleni 
közvetlen tüzérségi tüzet zárták ki. A XVII. végén tovább erősítették a védelmi 
berendezéseket. Nagyméretű pajzsgátakat építettek a gátak elé, 70 méter hosszú, 
kazamatázott homlokvonalakkal. A fedett utat átvezették a pajzsgátak mögött, külön kis 
védművekkel fedezve. Középre emelt ágyúállásokat hoztak létre, így a bástyák melletti két-
két magas ágyúállással együtt már tekintélyes tűzerőt biztosítottak. Ezzel a pajzsgátak elé 
épített szárazárokkal együtt 200 méter távolsággal sikerült kitolni a külső védvonalat, ami 
tekintélyes érték. A fedett utat és a vársíkot is átalakították. fedett út töréseibe 
fegyvertereket építettek, a vársík szélességét 70 méterben állapították meg. Ez a 
korszerűsítés hozzájárult ahhoz, hogy egészen a napóleoni háborúkig nem volt szükséges új 
elővédművek építésére.      

 
916. kép: Palmanova 1700 körül 

 
 



A következőkben röviden áttekintjük a fejlődést leginkább továbbvivő és meghatározó 
néhány hadmérnök tevékenységét.   

 
Galileo Galilei (1564-1642) 

 
 Galileo Galilei, a nagy természettudós részletesen foglalkozott erődítési 
problémákkal, noha konkrét tervezéséről nincs tudomásunk. A Trattato di fortificatione 
című művében a bástyás rendszerek kialakítása, a pásztázás lehetőségei a fő tárgyalt 
kérdések közé tartozik. Ezek alapján vizsgálhatók Galilei elképzelései, amelyek nagy 
segítséget nyújtottak az erődítések tervezésének tisztázásához. Érdekes módon, noha a kor 
már a fejlett újolasz rendszerekhez tartozik, a tervezetek jelentős része a köztes ágyúállások 
(piattaformák) kialakításával kapcsolatos. Mindenesetre a tudós nagy alapterületű 
bástyákkal számol, viszonylag jó hossz-viszonyokkal a kötőgát vonatkozásában. A bástyák 
tervezett magassági kérdéseiről adataink nincsenek, a rajzokból inkább a vízszintes 
tűzvezetés összefüggései vizsgálhatók. Az oldalozást vizsgálva, a teljes árok területére 
törekszik a pásztázásra, lőárnyékok nélkül. A bástyák fülei is erre vannak tervezve, ezért 
kissé a többitől eltérő formájuk van. A fül belső oldala párhuzamos az árok külső 
falsíkjával, ami több hadmérnökkel szemben komoly előrelépést jelent. A piattaformák 
valószínűleg a tűzsűrűség növelésére szolgálnak. Galilei tervez kisbástya-szerűen működő 
elemeket, ahol a piattaforma ágyúi a szomszédos bástyák védelmi vonalait pásztázza. 
Ugyanakkor láthatók olyan művek is, amelyeknél a bástyák lőirányai továbbra is a fő 
védvonalakat követik, a közbelső művek inkább gyalogsági állásoknak tűnnek. Galilei 
kialakít még úgynevezett negatív formákat is, ugyanazzal az oldalozási szituációval. Ennek 
tüzérségi előnye, hogy a főbástyák oldalozó tüzét a köztes állások nem zavarják, 
negatívuma pedig az átláthatalanság. Ezeken kívül, a szokásokhoz igazodva, a magas 
ágyúállások legalkalmasabb helyét (talán Speckle után) a kötőgátak közepére határozza 
meg. Ezeken kívül néhány tervezetét ismerjük, amelyeknél pusztán oldalozó-művekből épít 
fel  majdnem köralakú erődrendszert, de ez inkább csak érdekességnek tekinthető. 
Összefoglalva, Galileo Galilei részletesen foglalkozott az erődítés korszerű módszereivel, 
és híven követte az újabb megoldásokat.   
 

 
Johann Wilhelm Dilich (1571-1650) 
 
Johann Wilhelm Dilichet a „Speckle utáni” korszak egyik kiemelkedő hadmérnökének 
nevezhetjük, aki az erődfelmérések mellett tervezéssel is foglalkozott. Egyaránt hatnak rá a 
spanyol típusú erődítések, valamint az ekkor kialakuló ún. ónémetalföldi tervezési 
eljárások. Ezeket szerencsésen ötvözi, evvel megmutatja a fejlődés további irányait. Első 
tervezeteiben folytatja a bástyák mélységi szakaszolásának lassú folyamatát. Fontos lépés, 
hogy „igazi” braiét tervez, ahol a gyalogsági védőöv teljesen elválik a bástya belső részeitől 
és a magas ágyúállástól. Mivel az echte braie az árokba van süllyesztve, megvalósul a 
„specklei” elv, az ellenség nem lát falazatot. Az árkot oldalozó ágyúk állásainak vonala 
merőleges a fő védelmi vonalra, tehát a kurtina törtvonalú a két végén. Ez szintén a kor 
fejlődésének iránya. A fül mögé vont oldalozó ágyúk tűzereje fokozható a kavalieren 
hasonló lehetőségekkel telepített ágyúkkal, ezért a magas ágyúállás és a bástyaszárny 
állásait egységes rendszerbe foglalja. Specialitása, hogy a gyalogsági védőállás általában 
nem folytatódik a kötőgát előtt. Az egyébként jól pásztázható árkot minden esetben kis 
pajzsgátakkal látja el, ezek a kurtinát viszonylag jól fedik, de az árok védelmében csak kis 
mértékben tudnak részt venni. A fedett úton csak ritkán tervez fegyvertereket. Dillich 
későbbi terveiben foglalkozik az árok fokozott védelmével, belátva, hogy az ellenséget ettől 



mindenképpen távol kell tartani. Fő elképzelése a pásztázás erejének fokozása. Ezt az 
oldalozó ütegek megkétszerezésével éri el. Az árokba telepített (és már füllel gyakorlatilag 
nem ellátott), a védelmi vonal irányába néző ágyúit kiegészíti még két ágyúállással, 
amelyek előbbiekkel szöget zárnak be. Ez a módszer a kurtinák védelmét erősíti, a bástyák 
homlokvonalait nem érinti. 
 
Pietro Paolo Floriani (1585-1638) 
 
 Pietro Paolo Floriani munkássága szintén a mélységi védelmi rendszer kialakítására 
irányul (911. ábra). Tervezeteiben ezt részben a pajzsgátak megerősítésével (kvázi 
kofferek) éri el, amelyek Specklehez hasonlóan az árok fokozott védelmében játszanak 
szerepet. Ezen kívül a bástyák szárnyait megnöveli és töri a nagyobb tűzerő és jobb 
pásztázási lehetőségek miatt. Ekkor már a glacis fedi a teljes szárnyat, tehát a fül csak 
kiegészítő szerepet tölt be nála a szárnyak védelmében. Megerősíti az árokba telepített 
gyalogsági védőművet (braie), így a fő védelmi vonalban is tagolt védőöv jön létre. A 
gyalogsági védmű vonalvezetése olyan lesz, hogy mintegy a bástya homlokvonalának 
meghosszabbításaként funkcionál, és alkalmas annak kézifegyverekkel való fedezésére. 
További újítása, hogy az ostromtüzérség elleni harc első vonala a megerősített pajzsgát 
lesz. 

 
911. ábra: Floriani általános tervezete 

 
Blaise Francois de Pagan (1604-1665) 
 
 A németalföldi rendszerek ugrásszerű fejlődésével egy időben a hagyományos 
bástyás építkezések is folyamatosan fejlődnek. A folyamatban meghatározó szerepe van 
Blaise Francois de Pagan grófnak, aki a francia területek első nagy hadmérnöke (912. ábra). 
Tervezeteinél megfigyelhető a bástyák szerepének csökkenése, a védelem mélységi 
tagolásának fokozása. A fő védelmi vonal első pillérei a bástyák. Ezek kialakítása 
végigkíséri egész munkásságát. Oldalozó ágyúállásai egységes rendszerben, három szinten 
épülnek ki, amelyek teljes mértékben, nagy tűzerővel pásztázhatják az előttük fekvő árkot. 
A harmadik szintet a magas ágyúállás jelenti. A lőállások oldala merőleges a fő védelmi 
vonalra, így a teljes mértékű, akadálymentes oldalozás megvalósul. Megjegyzendő, hogy 



nála a bástyák homlokrészét már széles árok választja el a magas ágyúállásoktól, ami 
előfutára a későbbi fejlődési iránynak (a bástyák mélységi tagolása). Pagan egyéni fejlődése 
a bástyák előtti második védelmi vonal kialakítására irányul. Az úgynevezett első 
rendszerében hagyományos megoldásokat követ. A kötőgátak elé nagyobb méretű 
pajzsgátakat tervez, belső redoutokkal. Ebben az időben már a bástyák homlokfalai egyre 
sérülékenyebbek, tehát ezek elé fedőgátat épít. Ezek azonban az első időben elég vékonyak, 
a védőknek nem nyújtanak elég teret, ha elfoglalják, az ostromlók is jó fedezéket kapnak. 
Második periódusában ezért a bástyák előtti, most már erősített fedőgátakat azok végénél 
kialakított külön fedező ágyúállásokkal együtt egységes újabb védelmi vonalba vonja össze. 
A kötőgát előtti pajzsgátat a második vonal pásztázó irányaihoz igazítja. Ezzel létrehozza 
az első igazi többszörös, fizikailag is zárt védőrendszert (enveloppe). Megjegyzendő, hogy 
az így megerősített fedőgátak gyakorlatilag előretolt bástyaként működnek. 

 
912. ábra: Pagan első rendszere 

 
Henrik Ruse von Rysenstein (1624 – 1679) 
 
Hasonló utat jár be a kor másik jelentős hadmérnöke Rysenstein. A védelem alapja nála is a 
bástya. Méretei megfelelnek a kor követelményeinek, a bástyák homlokvonalának hossza 
megegyezik a gátak hosszával. A problémamentes oldalozás érdekében a bástyaszárnyak 
merőlegesek a védővonalra, sőt a kötőgátak végeit ehhez az irányhoz töri. Az oldalozó 
ágyúállások kétlépcsősek, magas ágyúállást ritkán épít a bástyák belsejébe. Talán ezt 
kiegyensúlyozandó, az árokba gyalogsági védművet alakít ki a gátak előterében, amelyek 
vonalvezetése idomul az ágyúállásokhoz, ezzel mintegy újabb oldalozó lépcsőt képezve. e 
miatt is bástyái nagyon terjedelmesnek, zömöknek hatnak. Hasonlóan Paganhoz, 
Rysenstein is kialakít egy zárt második vonalat. Ennek alapját a bástyák előtti széles 
fedőgátak képezik. A fedőgátak közé kisméretű pajzsgátakat tervez. A zárt vonalat a 
fedőgátak és pajzsgátak közé beépített ágyúállásokkal oldja meg. Ezek a második vonal 
előtti árok pásztázását végzik. A mélységi védelem fokozására, az ágyúállások védelmére a 
rendszer felezőpontjaiban újabb pajzsgátakat alkalmaz. A külső árok peremén húzódó 
fedett útnál csak ritkán tervez fegyvertereket. 
 
 



Tömören: 
 
- a bástyás rendszerek fejlődésének főiránya az elővédművek építése 
- a bástyák is lassan átalakulnak, általános lesz a magas ágyúállás leválasztása  
 
A németalföldi rendszer kiteljesedése (1600 - 1670) 
 
 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.  
 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. Mivel a németalföldi rendszerek 
kialakulásukkor már lezárultak a nagy útkeresések, a bástyák homlokvonalának hossza 
mindig meghaladta a gátak hosszát. A földművek építése 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. Ennek kivédésére először a gyalogsági 
állások (faussbraie) szolgáltak, később visszatértek az alacsony kifalazott gátak 
alkalmazására, majd az elővédművek rendszerével segítettek rajta. 
 
Adam Freitag (1602-1664) 
 
 Adam Freitag ennek a rendszernek az első kiemelkedő tervezője. Jelentősége abban 
van, hogy a már kialakulóban lévő építési mód legfontosabb kritériumait rendszerezi, és az 
egységes mélységi védelem alapjait lerakja (913. ábra). Fő védelmi vonalának jellemzője a 
homogenitás, azaz a bástyák és kötőgátak csak a törések formáiról ismerhetők meg. Emiatt 



erődítményeinek kialakítása viszonylag egyszerű. Freitagnál kettéválik a védelmi vonal két 
szintre, az alsó a gyalogsági (faussbraie), a felső a tüzérségi védvonal lesz. Ennek egyik 
oka, mint láttuk, a falazott elemek hiánya. Gyakran alkalmazza a bástyák belsejében a 
magas ágyúállásokat, amivel megháromszorozza a védelem mélységét. Gondot fordít a 
mélységi védelem fokozására, de az elővédműveket is egységes rendszerként, a fő 
védelembe integrálva kezeli. Ezért nem találunk tervezeteiben messze kiugró előműveket. 
A kötőgátak elé hagyományosan pajzsgátakat telepít. Jelentős egyéni kezdeményezése az 
árok előtti széles tér, ami fedett utat is tartalmaz, és felfogható fegyvertérként is. 
Jellegzetes, és előremutató védműve a bástyák elé tervezett, a fedőgátakat és pajzsgátakat 
egyesítő elem, kisebb önálló erőd, ami teljesen megvalósítja a bástyák védelmét. Ezek 
méretének csökkentésével és előbbre tolásával alakulnak ki később az előgátak. 

 
913. ábra: Feritag tervezete 

Matthias Döger 
 
Döger, Freitag kortársaként hasonló megoldásokat alkalmaz, mint németalföldi rendszerek 
tervezője. Nála látható először Németalföldön (katonai témájú könyvében) a fő védelmi 
vonal olyan kialakítása, ami az oldalozó ágyúk irányzásának átállítása nélkül teljes 
pásztázás valósítható meg. Ezt a kötőgátnak a fő védelmi vonal szerinti kiépítése valósítja 
meg, vagyis a gát a bástyák meghosszabbított vonalába kerül, felezőpontján töréssel. 
Faussbraie minden tervezetén szerepel, magas ágyúállás azonban nem. A mélységi védelem 
súlypontját a bástyák előterébe helyezi. Ez gyakorlatilag újabb kétszeres védelmet jelent. 
Az első lépcső egy Freitagéhoz hasonló fedőgát, csak kisebb méretben. Mivel ez nem olyan 
széles, mint a bástyák homlokvonala, annak teljes fedezését nem látja el. Talán emiatt, egy 
vizesárok közbeiktatásával újabb fedőgátat is alkalmaz. A kötőgátak elé csak egy kisebb, 
pajzsgátszerű védművet tervez, talán abból a megfontolásból, hogy a bástyák előterében 
lévő masszív védelmi építmények miatt itt nem kell támadásra számítani. 
 
Tömören: 
 
- a németalföldi rendszerek a földerődökön és a vizesárkokon alapulnak 
- nehéz összeegyeztetni a védelmet és a rohammentességet  
 
 



Az ollórendszerek kialakulása, átmeneti formák 
 
 A XVI. században megkezdődött a bástya nélküli úgynevezett olló- oldalozó- 
(tenaille) rendszerek kialakítása. Előnye, hogy a közel 90 fokos szögben törő falak 
mindegyike bástyahomlokzatként és egyúttal szárnyként is működik. Így a tűzhatás nagy 
variációval érhető el, akár több vertikális szinten is. Hátránya volt az oldalozó ágyúállások 
kismértékű védelme (nem lehetett fület kialakítani). Ezért ebben a korban főként hegyi 
váraknál, magaslati településeknél alkalmazták.  
 A XVII. század fordulatot hoz az oldalozó-rendszerek kialakításában. Az egyre 
alacsonyabb falazatok, a fedett utak építése elvben megoldotta az oldalozó ágyúk fedezését, 
legalábbis nagyobb távolságokból. Ezért a század második felében felújítják a korábbi 
elveket, és újabb tervek készülnek, természetesen most már a közben kifejlesztett 
előművekkel együtt. Ezek közül főképpen az ollórendszerhez jól idomuló fedőgátak az 
alkalmasak, illetve a helyet jól kihasználó kisméretű pajzsgátak. Megjegyzendő, hogy az 
oldalozó-rendszerek újbóli megjelenése a bástyák fokozatos átalakulásából vezethető le. 
Ugyanis a változásnak van egy ága, amely egyre több oldalozó löveget állított be a 
bástyaszárnyakra. Így a szárnyak megnyúltak, a fülek kisebbekké váltak, míg a végén egy 
szerkezetté alakultak, és az ágyúk fedezését az előművek vették át. Az ollórendszerek felé 
irányuló változásokat pontosan az lassítja, hogy a bástyák korábbi előnyeit a hadmérnökök 
fel kívánják használni, a tüzérség felhasználásának rugalmas lehetőségével együtt. 
 
Francois Blondel (1617 – 1686) 
 
 Blondel tevékenysége átmenetet képez az ollóművek felé. Rendszere már nem 
bástyás rendszer, de még nem is kiforrott ollómű. Amennyiben a bástyákra vonatkozó 
ismérveket használjuk, nagyon hosszú, a kötőgát hosszát meghaladó szárnyakat tervez. 
Általában kétlépcsős megoldással. A harmadik lépcső lent az árokban gyalogsági állás. A 
szárnyakat elölről két rövid keresztsánc fedi, amely a további magasított sáncokkal együtt 
bástyaszerű felépítményt alkot. Ez néhány tervén el is tűnik, mert a magasított részen is 
tervez beugrásokat kisebb ágyúk számára, illetve az egész elemet magas ágyúállásként 
használja az ostromlövegek ellen. A széles oldalozó ágyúállástól a szomszéd mű felé a 
főárok egyre szűkül, így nagyon nagy tűzsűrűség érhető el az ostromnak legjobban kitett 
szakaszokon. A korban már szükségszerű második védvonalat a szokásos keskeny 
fedőgáttal, és az általuk közrezárt pajzsgáttal oldja meg, ami egyben fedezi is az oldalozó 
állásokat.Végül általában egy előárkot is tervez több kisebb pajzsgáttal, amelyek a 
fegyverterek szerepét töltik be. 
 
Georg Rimpler (1640 - 1683) 
 
 Rimpler működése, tervezetei is a bástyás rendszerektől való szabadulás jegyében 
fogantak. Első tervezeteiben gyakorlatilag a kötőgát oldalain lévő bástyák megnyújtott 
szárnyaival kísérletezik. A szárnyak már nem merőlegesek a gátra, és a fő árokra majdnem 
merőlegesek. A szárnyakon elhelyezett ágyúkat a védmű csúcsán kialakított, ahhoz 
csatlakozó fedőgát-szerű elemmel védi. A fő védelmi vonal mögött végig magas ágyúállást 
alakít ki, ezzel minden ponton kettős védelmet biztosít. Mivel ennek ellenére a szárnyak 
védelme főként az árkok irányából problémás, ezért újabb védvonalat alakít ki 
fedőgátakkal, illetve ezek külső csatlakozásánál nagyméretű előgáttal, ami azonban nála 
közvetlenül az árokhoz csatlakozik. A második árok előtt a fedett úttal kapcsolatban kisebb 
pajzsgátakat tervez. 



 Rimpler tevékenységének utolsó szakaszában kialakította új, letisztult rendszerét 
(914. ábra). Ennél a kötőgátat a védelmi vonallal párhuzamosan töri, így alaprajzilag az 
ollórendszerekhez hasonló erődítést kap. Védműveinek csúcsán (egységes építéssel) 
bástyaszerű kiszélesítéseket alakít ki, előretolt magas ágyúállásként. E vonal előtt 
gyalogsági állások bonyolult szerkezetét tervezi, majd egy zárt kettős védvonalat, 
keresztgátakkal. A korábbihoz hasonlóan marad a nagyméretű előgát és a kisebb 
pajzsgátak. Rimpler munkássága alapján méltaán nevezhető kora egyik kiemelkedő 
hadmérnökének. 

 
914. ábra: Rimpler általános tervezete 

 
Hermann Landsberg (1670-1746) 
 
 Az első hadmérnök, aki tiszta ollórendszereket (tenaille-rendszer) tervezett, 
Landsberg (915. ábra). A fő védelmi vonala általában 200 méter körüli, ami megfelel a kor 
hatásos lőtávolságának. Vonalát folyamatos ollóművekkel készítette. Jellegzetessége, hogy 
az ollók csúcsain emelt ágyúállásokat létesített, amelyek jó kilövést biztosítottak, valamint 
fedezékül is szolgáltak az olló szárnyain védekezőknek. E mögött egy újabb folyamatos 
védvonalat alkotó magasított állás volt, amelyekről jól oldalozható volt az egész védvonal. 
Hátul gyakran a tarackok számára külön toronysor épült. Az így kialakított fő védvonal 
előtt enveloppe-jelleggel fedőgátsorok helyezkedtek el, csúcsaikban ismét emelt állásokkal. 
Landsberg előművekként néha pajzsgátakat is tervezett az ollórendszer belső törései elé. 
Ezekkel a tervezeteivel összekötő kapocs a későbbi csillagerődök felé.  

 
915. ábra: Landsberg tervezete 

 
 



Tömören: 
 
- a bástyás rendszerek felváltásának egyik formája az ollórendszerek kutatása 
- problémákat vet fel, az oldalozó ágyúállások fedezése 
- emiatt a bástyaszerű erődelemek kialakítása ebben a korban szükségszerű 
- az első hadmérnök, aki tisztázza az ollórendszerek kialakítását, Hermann Landsberg  
 
 
92. Új irányzatok az erődépítésben és városerődítésekben 
 
A mélységi védelem új elemei 
 
 Főként az erődvárosok esetében felmerül egy újabb védőmű kialakítása. Ennek 
egyik oka a mélységi védelem fokozása, a másik pedig a különféle raktárak, katonai 
berendezések elhelyezése. Ezek általában szorosan az alaperődítmény mellé települnek, 
attól széles árokkal elválasztva. Az így kialakított védőműveket nevezzük koronaműnek. A 
koronamű nevében benne van, hogy alakja hasonlít a koronára, illetve egy védendő 
szakaszt mintegy körbefog koronaként. A koronamű jellegzetes alakját az őt általában 
alkotó két félbástya, és az általuk közrezárt bástya határozza meg. Ezáltal önálló erődként is 
funkcionál, mivel a gátak előtt pajzsgátakat, valamint árkot és fedett utat is találunk. 
Természetesen az erődváros felé eső oldal nyitott, hiszen ha az ellenség elfoglalja, nem 
szabad neki jó fedezéket nyújtó védelmi létesítményeket átengedni. Végül a koronamű 
oldalai, amelyek a város felé futnak le, a város bástyáiról, vagy pajzsgátjairól fedezhetők. 
 A pajzsgátak esetében a fejlődés kétirányú. Részben a területük nagyságának 
növelésével egyre több ágyú helyezhető el rajtuk. Ugyanezt a célt szolgálják a pajzsgátak 
belsejében kiépített önálló magas ágyúállások, redoutok. A redoutok alkalmazása a század 
végére általános lesz, így a pajzsgátak tűzereje fokozatosan növekszik. Másrészt egyre 
gyakrabban vonják a pajzsgát hátsó síkját az árok külső síkja elé. Az itt kiépített oldalozó 
ágyúállások az árok tűz alatt tartását segítik. Felismerik a bástyákat fedő gátak jelentőségét, 
ezek mérete a század végéig egyre növekszik. A pajzsgátakon, egyéb előműveken az egyre 
gyakoribb és pontosabb átlövések ellen keresztgátakkal (traverzekkel) védekeznek. Ezek 
részben kőfalazással, részben már földtöltéssel készülnek. 
 A kor legelőremutatóbb erődeleme az előgát (fleche). A XVII. század végén alakul 
ki, egyelőre csak a vársík külső szélénél, és kis méretekben. Ugyanis a hagyományos 
erődelemekkel egyre nehezebb kompenzálni a tüzérség növekvő hatékonyságát. Úgy 
gondolják, hogy már a vársíkra előretolt ágyúállásokkal lehet csak eredményeket elérni, az 
ostrom időtartamát jelentősen kitolni. Ez a perspektivikus erődelem a XVIII. század elejére 
terjed el, gyakorlatilag a bástyák, pajzsgátak előterét védve. Ugyancsak ehhez kapcsolódva 
kezd kialakulni az ezeket a védműveket a fedett úttal összekötő árokrendszer is. 
Az erődrendszerek fokozott védelmét, a további mélységi tagolódást szolgálja a második 
vonalként kialakított általában zárt, folyamatos védmű, az enveloppe. Kialakítása olyan. 
hogy törtvonalú kiképzése miatt legalábbis kézifegyverekkel minden szakasz fedezhető. Ez 
a folyamatos elővédmű része lesz majdnem minden új erődítménynek.  
 
BOURTANGE (1680) 
 
 Bourtange a XVI. században megerődített település (talán erődvárosi feladatokkal), 
250 méteres átmérővel, 5 bástyával (921. kép). Az erődítmény szerkezete (noha nincs a 
védművek előtt faussbraie) megfelel a németalföldi elveknek. A bástyák homlokvonala (70 
méter) hosszabb a kötőgátak hosszánál, felépítésük egyszerű, az oldalozó ágyúállások 



fedezését földsáncok szolgálják, nem fülek. Ezt a rendszert bővítették ki a XVII. században. 
A város az északi irányban pajzsgátakat kapott. Leglátványosabb eleme egy koronamű lett, 
szabályos kialakításban, a gátak előtt szintén pajzsgátakkal. Ebben a fő támadási irányban 
még fedőgátat is építettek a koronamű középső bástyája elé. Az erődítmény többi szakaszán 
zárt elővédmű, enveloppe épült. A fedett út és a vársík elé még egy vizesárok is létesült. 
Ennek a városnak a védelmi rendszere mindazokat az új erődelemeket tartalmazza, amelyek 
ez időszakban keletkeztek.  

 
921 kép: Bourtange 1680 körül 

 
BÉCS (1700) 
 
 Bécs városa, mint a Habsburg birodalom fővárosa folyamatosan ki volt téve egy 
várható török ostrom fenyegetésének. Emiatt folyamatos korszerűsítéseken esett át egészen 
a török veszély megszűnéséig. A XVI. század végén kialakult védőrendszer 2. periódusú 
bástyáit a lehetőség szerint a XVII. század közepén modernizálták (a tizenegy bástya teljes 
átépítése nagy anyagi forrásokba került volna). Ezért az építkezések főleg a legjobban 
támadható déli és délnyugati oldalt érintették, ami részben magas ágyúállások kialakítását 
jelenti (922. kép). Másrészt a keleti oldalon a Burg előtt nagyméretű, korszerű bástyát 
emeltek, a szomszédos bástyák oldalozóképességét pedig megnövelték újabb 
ágyúállásokkal. Ez a korszerűsítés csak a bástyák tűzerejét és az árok pásztázási 
lehetőségeit növelte, de a mélységi védelem bővítésére újabb erődelemek építése vált 
szükségessé. Ezért végig az egész vonalon a kötőgátak elé pajzsgátak épültek, az árok elé 
pedig fedett út és vársík készült. Az új rendszer teljesítőképességét végül is a török ostrom 
bizonyította, mikor is jórészt a pajzsgátakon múlt az ostrom elhúzódása a felmentő sereg 
beérkezéséig.   



 
 

922. kép: Bécs 1700-ban 
 
 
SEDAN (1700) 
 
 A korábban tárgyalt Sedan városa a folyamatos háborús helyzet miatt a XVII. 
század végén újabb korszerűsítésen esik át (923. kép). A kedvezőtlen természeti adottságok 
az erődítési módszerek speciális megoldásait kívánták meg. A folyóvölgy sík területén a 
szokásos városvédelmi műveket építették ki (korszerű, 100 méteres homlokvonalú 
bástyákkal, árokba telepített gyalogsági állásokkal (faussbraie), fedett úttal, vársíkkal. A 
keleti és északi oldal fennsíkjai miatt ezeken az oldalakon a hagyományos védművekkel 
nem lehetett számolni. A szabdalt terep miatt érdekes módon öt nagyméretű szarvművet 
alakítottak ki átlag 250 méteres oldalhosszakkal, ami a védelem mélységének nagyfokú 
megnövelését jelenti. Néhány esetben a szarvműveket még szakaszolták is, ezzel további 
lehetőséget adva a védelem megszervezésének. Ráadásul a keleti oldal később még egy 
koronaművet is kapott. Ezzel a módszerrel azt minden esetre elérték, hogy az ellenség 
kénytelen volt az ostrom nagy részét a fennsíkon megvívni, és a várost csak az esetleges 
utolsó fázisban tudta közvetlenül támadni a nagy árok széléről.   



 
923. kép: Sedan 1700 körül 

 
Tömören: 
 
- a legfontosabb lépés a fejlődésben a részben önálló koronaművek kialakulása 
- további tagolódásra ad lehetőséget az ekkor még kisebb kiterjedésű előgát 
 
 
A bástyás rendszerek átalakulása, az erődvárosok korszaka  
 
 Mindezek a változások, amiket minden esetben a tüzérség fejlődése hoz magával, a 
jelentősebb hadmérnököket, iskolákat a bástyás rendszerek kiépítésének, hatásfokának 
áttekintésére ösztönzik. Ennek a hosszan tartó vizsgálódásnak útkeresésnek legfontosabb 
eredménye, hogy ettől az időtől tekintik az egész védendő rendszert egységes egésznek. 
Ebben az elképzelésben a bástya (ha egyáltalán külön megjelenik) már csak az első 
védővonal egy része, a védelem súlya azonban már megoszlik a különböző erődelemek 
között. A XVII. század végére elérkezik a bástyák tervezésének végső korszaka, elvileg 
fejlődésük végére érnek. Természetesen építenek még bástyákat, de egyre kisebb 
mértékben. Érdekes változáson megy keresztül a bástyafül. Míg korábban fontos szerepe 
volt a 3. periódusú rendszereknél az oldalozó ágyúk védelmében, az 1600-as évek végére a 
fül szerepe az alacsony védművek építése miatt csökken, és gyakorlatilag egy emelt 
földsánccá válik. A bástyaszárnyak kiépítése emiatt rugalmasabb lesz, elterjednek a széles, 
ív alakú szárnyak, ami az ágyúk sokrétű felhasználását, irányzását teszi problémamentessé. 
Ez a folyamat a hagyományos rendszerek területén és a németalföldi rendszerek területén is 
bekövetkezik. A tüzérség már nem a bástyákon, a hozzájuk kapcsolódó magas 



ágyúállásokon koncentrálódik, hanem kikerül a redoutokba, önálló, előretolt magas 
ágyúállásokba. 
 Ez az egységes szerkezeti elképzelés segíti az új erődvárosok kialakulását is. A 
XVII. század közepétől ezekre egyre nagyobb szükség van. A hadviselés lassan 
megváltozik. Az állandó hadseregek működése feltételezi a folyamatos ellátást, főként 
háborús körülmények között. Azonkívül egy komoly, hosszantartó nagy létszámokat 
megmozgató hadjárat nem élelmezhető már csak a hadszíntéren bekövetkező 
beszerzésekből. Az élelem, a hadfelszerelés és egyéb segédeszközök előzetes felhalmozása 
lesz a sikeres hadjáratok kulcsa (raktárélelmezés módszere). Ezért a régi városerődöket 
korszerűsíteni kell, és újakat kell építeni. Az új építkezéseket ekkorra már lehetővé teszi 
néhány országban az erősen központosított államszervezet, a pénzügyek. Az 1600-as évek 
végére alakul ki emiatt Európa nyugati felében a máig fellelhető erődváros-rendszer, 
aminek bemutatására feltétlenül szükség van.      
 
ZIEGENHAIN (1700) 
 
 A bollwerk típusú erődítés átalakulásának példája Ziegenhain erődvárosa (924. 
kép). Mivel a városra a XVII. század végén is szükség volt, az egységes védelmi 
alapelveknek megfelelően felújították. A körülbelül 300 x 300 méter kiterjedésű város 
belső védelmi létesítményeit meghagyták, hiszen a bollwerk önmagában megfelelt a 
rombolással kapcsolatos újabb követelményeknek. Tehát az ostromló nem látott falazatot, 
legalábbis az ostrom első időszakában. Második védőövként a gátak elé négy nagyméretű 
(átlagosan 80 méter oldalhosszú) pajzsgátat építettek. Ezek védelmét külön ágyúállásokkal 
oldották meg, és vizesárok is védte őket. Ezzel a rendszerrel a fő védelmi vonaltól 150 
méterre sikerült előbbre helyezni az első támadási sávot. Az így kialakított erődöv elé még 
egy vizesárkot, fedett utat és fegyvertereket hoztak létre.  

 
924. kép: Ziegenhain 1700 körül 

 
 



JÜLICH (1700) 
 
 Jülich az olasz fejlett 3. periódus terméke, a XVII. század végére megérett a 
továbbfejlesztésre. Ennek legfőbb oka a megélénkült háborús tevékenység. A várost, noha 
továbbra is képes volt raktározási feladatainak ellátására, mindenképpen meg kellett 
erősíteni (925. kép). A fejlesztésnél gyakorlatilag nem nyúltak a korábbi újolasz elvek 
szerint épült bástyákhoz, csak szükség szerint kiegészítették őket. Az északi erőd három 
bástyája elé a kor újítását, fedőgátakat építettek. Közéjük, tehát a kötőgátak elé, azok 
fedezésére és a második védővonal kialakítására pajzsgátak épültek. Mindezek elé fedett 
utat, megerősített fegyvertereket és vársíkot létesítettek. A déli város már több problémát 
jelenthetett. Az egymástól meglehetősen távol álló bástyák közötti gátakat csak nagyméretű 
pajzsgátakkal lehetett volna védeni, de ez egyéb nehézséget okozott volna. Így csak kis 
pajzsgátak készültek. Természetesen itt is épült fedett út erősített fegyverterekkel. 
Perspektivikus, hogy a nyugati oldalon megjelent egy előgát. A város jó példája a korábbi 
rendszerek folyamatos erődítésének. 

 
925. kép: Jülich 1700-ban 

 
Wolf Caspar von Klengel (1630-1691) 
 
 Klengel munkássága a tüzérség nagyfokú koncentrálási lehetőségeinek kutatásán 
alapul. Ezt két úton éri el. Az egyik, a bástyaszárnyakon egyre több ágyút kell elhelyezni. 
Ezért ő is megnyújtja a szárnyakat, amelyek a jobb pásztázás miatt a kötőgáttal jelentős 
szöget zár be, ráadásul a gát végeit a szárnyakhoz töri. A fő védővonal két szintes, a 
második szintet a magas ágyúállásból kialakított vonal jelenti. Ez a nagy tűzerőt lehetővé 
tévő elrendezés azonban sérülékeny, mivel az árok vonalában az ellenség gyakorlatilag 
szabadon lőheti az ágyúkat. Ezt ellensúlyozandó, a bástyák homlokvonalait megmagasítja 
fedőgát szerű kiépítéssel, amivel fület is kialakít. A kötőgátak felezővonalában külön magas 



ágyúállásokat tervez, ezzel is a tűzhatást növelve. Az árok előtti védművek a szokásosak, a 
kötőgát előtt pajzsgát, a fedett út töréseiben pedig fegyverterek helyezkednek el. 
 
Sebastien le Prestre (Seigneur de Vauban) (1633-1707) 
 
 Pagan nyomdokain a francia hadmérnöki tudományok a pénzügyi lehetőségek 
megnövekedésével gyors fejlődésbe kezdtek. Itt a mérnöki tervezés csúcspontját, de egyben 
a bástyás rendszerek részbeni felhagyását, az egységes erődvédelem kialakítását Sebastien 
la Prestre (Seigneur de Vauban) neve fémjelzi. Vauban tevékenységére jellemző a több 
mint 40 erődítmény megerősítése, tervezése. Hosszú munkássága során eljutott az egyszerű, 
bástyás rendszerek építésétől a bástyák feladásáig. Úgynevezett első rendszere magán viseli 
a nagy tömegben, egyszerűen építhető védművek és a kor előremutató terveinek minden 
ismérvét (921. ábra). Bástyái egyszerű felépítésűek, a fülön kialakított védősánc csak 
magasságával fedi az ágyúkat, más védmű, esetleg kazamatázott állás e korszakában nem 
található. Bástyái egyébként készülnek fül nélkül is. A kötőgátakat a bástyaszárnyaknál 
töri, így teljesen szabad lehetőséget kap a fő irányok pásztázásához. A bástyák közé 
törtvonalú, vagy ollórendszerű gyalogsági védműveket tervez. Magas ágyúállásokat, ha 
épít, mindig a bástyán belül teszi. Pajzsgátjai nagyméretűek, gyakran belső redoutokat 
tartalmaznak. Már ennél a rendszerénél is megjelenik a zárt második vonal (enveloppe). A 
pajzsgátakat sokszor további erődelemekkel (hókagát) erősíti. Nagy újítása a fedett utak 
szakaszolása keresztgátakkal, mivel felismeri, hogy amennyiben az ellenség befészkeli 
magát a fedett út egy szakaszára, az széles sávban tarthatatlan marad. 

 
921. ábra: Vauban első rendszere 

 
 Vauban észrevette, hogy a bástyák kimerítették lehetőségeiket, és kereste az új 
megoldásokat. A bástyák átalakításának első lépése az volt, amikor a magas ágyúállásokat 
önálló erődelemekként alakította ki, először keresztgátakkal kapcsolva a bástya többi 
részéhez, majd árokkal teljesen különválasztva. Ennél az átmeneti rendszernél jelenik meg 
először a kazamatázott oldalozó ágyúállás, mivel most már az árok lehetővé teszi a magas 
ágyúállásból az árok szintjén való oldalozást. Így gyakorlatilag a bástyák első része és a 
gyalogsági ollóművek önálló védővonalként is funkcionálnak. 
  Végül az úgynevezett III. rendszerénél az egész erődítményt egységesen kezeli, két 
fő védelmi vonalat alakít ki (923. ábra). Rögzíti, hogy az igazi bástyák oldalozó funkciója 
abban az esetben, ha az ellenség eléri és részben megszállja a homlokvonalat, gyakorlatilag 



lehetetlenné válik. Ezért végérvényesen elválasztja a bástya külső részét a magas 
ágyúállástól. A magasabb rendű erődelemekről való tüzelésnél gondoskodik arról, hogy 
minden esetben pásztázni lehessen az ellenség által már megszállt védműveket. A magas 
ágyúállások oldalozó tüzét újabb ágyúpadokkal (piatta) megkettőzi, evvel erős oldalozási 
lehetőséget biztosít az első védvonalnak. A második védvonalat, mint korábban a 
fedőgátként is működő bástyarészek valamint az önálló gyalogsági művek (tenaille) 
jelentik. Természetesen előművekként pajzsgátakat és redoutokat is alkalmaz. Fedett útja is 
keresztgátakkal szakaszolt. Vauban munkásságában megfigyelhető a folyamatos fejlődés, a 
bástyák feladása. Erődítményeivel utat mutatott még a későbbi korok tervezőinek is. 

 
923. ábra: Vauban harmadik rendszere 

 
Leonhard Christoph Sturm (1669 – 1719) 
 
 Sturm tervezeteiben szintén látni a fokozatos fejlődést, noha sok elemet átvesz több 
nagyhírű hadmérnöktől. Bástyás erődítésekkel kezdi, bástyái képesek az egész védvonalat 
fedezni (széles ívelt szárny, betört kötőgát-vég). Már az elején a bástyák elé szorosan 
fedőgátat tervez, amely kielégíti a szárnyak fedezésének követelményét is. Így a bástya 
inkább magas ágyúállásként funkcionál. A kötőgátak elé ő is gyalogsági állásokat épít. 
Későbbi terveiben a bástya mérete fokozatosan csökken, az árokkal elválasztott fedőgát 
szélessége pedig nő. Létrejön egy, a kötőgáttal kapcsolatot tartó emelt ágyúállás, és egy 
széles előmű, mint Vaubannál. A fő védelmi vonal előtt pajzsgátat, fedett utat tervez, 
megemlítendő, hogy a pajzsgátakhoz kivezető utak (árkok) önálló árokvédő műként is 
működnek. A tervezési folyamat végére Sturm is eljut odáig, hogy teljesen feladja a 
bástyát, kisméretű állás lesz belőle, nagyméretű fedőgátakká válnak a bástyatestek, amiket 
külön, az árkot fedezni tudó ágyúállásokkal is ellát.    
 
SAARLOUIS (1730) 
 
 Saarlouis Vauban úgynevezett első rendszeréhez tartozik. A szabályosan tervezett 
hat-bástyás erődváros (átmérője 550 méter) a folyóra támaszkodik, a némi 
szabálytalanságot ez is okozza (926. kép). A bástyák homlokvonala 100 méter, a kor 
kívánalmainak megfelelő. A szárnyak íveltek, tehát rajtuk szabadon helyezhetők át az 
ágyúk. Magas ágyúállások csak két bástyán épültek. A kötőgátak törése a bástyák 
szárnyainál lehetővé teszik a teljes védvonal szabad pásztázását. A gátak előtt az árokban 
gyalogsági állások találhatók, kialakításuk lehetővé teszi a kézifegyverekkel való hatásos 
tüzet. A gátak előtt az egész vonalat lefedő és védő pajzsgátak találhatók, közülük három 



belső redouttal is rendelkezik. A Saar folyó másik oldalára mintegy hídfőállásként szarvmű 
épült, a félbástyákat összekötő gát előtt pajzsgáttal. A szarvmű oldalát a két parti bástyáról 
kielégítően lehetett oldalozni. A nagy újítás Vauban részéről az árok előtti fedett út 
kiegészítő védelme, szakaszolása keresztgátakkal (traverzekkel). A már elvétve korábban is 
használt elemeket ő foglalta rendszerbe, és tette általánosan ismertté. A vársík elé újabb 
vizesárkot tervezett. A vársík aljában a kisebb előgátak későbbi építésűek.  

 
926. kép: Saarlouis 1730-ban 

 
LANDAU (1700) 
 
 Vauban második, átmeneti rendszeréhez tartozik Landau erődvárosa. Az 1000 x 950 
méter méretű város lényegesen nagyobb Saarlouisnál (927. kép). Emiatt kilenc bástyával 
rendelkezik. Az átmeneti tervezési módszert a bástyák kialakítása alapján vizsgálhatjuk. Az 
először elkészült két déli bástya (90 méteres homlokvonallal) esetében már élesen elválik a 
magas ágyúállás a bástya többi részétől. De a szárnyakat beköti a gátba, és az oldalozó 
állásokat keresztgáttal fedezi. Az építés közben szakít Vauban a szokványos bástyákkal. A 
magas ágyúállást árokkal választja szét a bástyatesttől, az árok a bástyát is önálló művé 
teszi. Így gyakorlatilag kétlépcsős rendszert alakít ki, a belső a magas ágyúállás, a második, 
mint előretolt védmű, a bástyatest. A magas ágyúállás, mivel előtte árok húzódik, 
kazamatázott oldalozó ágyúállásokkal készül, mélyen az árokban. Ezzel egy, csak 
közvetlen közelről támadható utolsó védvonalat alakít ki. A kötőgátak előtti gyalogsági 
állások is egyszerűsödnek, vonalvezetésük beleillik a fő védvonal irányaiba. A többi 
erődelem követi a korábbi rendszert (pajzsgátak, fedett út, traverzek, második vizesárok). 
Érdekes még a keleti bástya kialakítása, mivel ezzel többször találkozhatunk. Ez egy 
megnagyobbított szabályos fülesbástya, a várostól is elszeparálva. A parancsnokság 



épületei találhatók benne. További megjegyzésre méltó erődelem a déli oldalon két 
szarvmű (akár csak Saarlouisban). Kialakításuk megfelel a kor követelményeinek, a 
pajzsgátak megerősített előműveinek tűnnek. 

 
927. kép: Landau 1700-ban 

 
NEUBREISACH (1700) 
 
 Vauban munkásságának csúcsát jelenti Neubreisach megépítése (928. kép). Az 1 
kilométer átmérőjű, nyocszögletű erődváros szerkezetében, védelmi képességében a kor 
legjobbjai közé tartozik. Vauban itt alkalmazza úgynevezett 3. rendszerét, amely a fő 
védelmi vonalban sem számol bástyákkal. A nyolc kazamatázott magas ágyúállás közötti 
távolság 280 méter. Mindegyik védmű két oldalán még egy-egy oldalozó ágyúállást kapott, 
így a főárok védelme nagyon megerősödött. A második vonal védelmét a gyalogsági 
ollómű, illetve a bástyatestekből kialakított fedőgátszerű mű jelenti. A pajzsgátak közül 
négyben redoutok is készültek. A fedett út szakaszolt, a fegyverterek bejáratainál minden 
esetben keresztgátak találhatók. Neubreisach esetében figyelhető meg legjobban az az elv, 
hogy mind vízszintes irányokban (árkok, védművek előtereinek pásztázása) mind a 
függőleges irányokban (ferde síkkal jellemezve) a fő védvonaltól kifelé maradék nélkül 
lőhető a terep, illetve az esetleg már ellenség kezére jutott erődelemek. A város minden 
védműve ma is áll, közvetlenül tanulmányozható. 



 
928. lép: Neubreisach 1700 körül 

 
LANDAU (1740) 
 
Érdekes tanulmányozni az erődvárosok gyors fejlődését, amennyiben a háborús térségek 
középpontjában voltak. Jó példa erre Landau továbbépítése (929. kép). A vaubani 
építkezések után rövid idővel megtörtént az első átalakítás. Az ebben a korban már 
nehézkes szarvműveket elbontották, minden bástya és pajzsgát elé előgát épült, az egész 
várost még egy fedett úttal és vársíkkal övezték. Ez a védelmet tovább tagolta, és a 
mélységét mintegy 100 méterrel megnövelte. A következő lépés a korszerű koronamű 
építése, ami külvárosként is funkcionált. Ugyanúgy alakították ki, mint az egész 
városvédelmet. A vársíkra kisméretű gátakat építettek, a kötőgátak elé pajzsgátakat. A nagy 
területű koronamű jelentősen emelte a település védőképességét. Utolsó fázisként a déli és 
kelet oldalon további előgátak készültek, most már hosszú közlekedőárokkal összekötve a 
fedett úttal. Így a védelem mélysége helyenként 300 méterrel is tovább tolódott. Ez a 
kiépítés azután egészen a XIX. század elejéig elegendőnek bizonyult. 



 
929. kép: Landau 1740-ben 

 
Tömören: 
 
 
- a háborús igények maguk után vonják a nagy erődvárosok kiépítését 
- a XVII. század végére megtörténik a bástyás rendszerek felbomlása 
 
 
 
A németalföldi rendszerek tervezésének csúcspontja 
 
Christian Heer (1637 – 1701) 
 
 Heer jelentős képviselője a németalföldi rendszerek továbbfejlesztésének. 
Tervezeteinél alapkiépítésben megmaradnak a földművek, de a rohammentesség elérése 
érdekében már alacsony kőfalat alkalmaz az árok két oldalán. A kornak megfelelően 
bástyaszárnyai megnyúlnak a nagyobb számú oldalozó ágyú elhelyezése érdekében. A 
szárnyak erősen törnek a gáthoz képest, ezzel az árok nagyon jó pásztázását teszi lehetővé. 
A németalföldi rendszerek hármas tagozódása (magas ágyúállás, bástyaszint, gyalogsági 
állás) itt is megjelenik, azzal a különbséggel, hogy a gyalogsági állás kialakítása már más, a 
kötőgát előtt törve követi a fő védelmi vonal (bástyaszárnyak) irányát. Így geometriailag 



egységes vonalvezetés jön létre. Heer a gátak előtt hagyományos, kisméretű pajzsgátakat 
épít. Jelentős újítása a fedett út törtvonalú kialakítása, hogy a gyalogság fedezni tudja a 
fedett út vonalát. Vaubanhoz hasonlóan ő is tervez keresztgátakat a fedett útban. 
 
Menno van Coehorn (1641-1704)   
 
 A németalföldi rendszerek fejlődése majdnem párhuzamos a francia példákkal. Az 
úgynevezett új-németalföldi rendszer legkiválóbb képviselője Menno van Coehorn. 
Vaubannal párhuzamosan ő is eljut a bástyák megosztásáig. Munkásságát végigkíséri a 
speciálisan kiképezett gyalogsági állás, amely az árokban a fő védvonallal összhangban 
épül, tehát a kötőgát közepén a bástyák homlokvonalainak irányába törik. Első 
tervezeteiben már nagykiterjedésű bástyáit tagolja úgy, hogy a hátravont magas 
ágyúállásokat mély árok választja el a bástyák homlokvonali részétől, melyek oldalirányú 
fedezésére harántfalakat épít (924. ábra). Mivel a bástyák szárnyait a nagyméretű 
pajzsgátak, valamint a glacis is fedezi, ezért a szárnyak hosszúak, minden lehetséges 
irányra jó kilövési lehetőséggel az ívelt kiképzés miatt. További fedezéket jelentenek a 
bástyák elé épített fedőgátak, amelyek azonban gyakran kevés lehetőséget nyújtanak a 
védők számára, mivel meglehetősen keskenyek. Megemlítésre érdemes a nagyméretű fülek 
kiképzése. Első tervezeteinél ezek önálló erődelemekként is működnek, kazamatázottak. A 
már említett nagy területű pajzsgátak kialakítása hasonló a bástyákéhoz. Egy redoutszerű 
magot árokkal leválasztott külső gát övez, két oldalán lőállásokkal, amikről ezt a belső 
árkot lehet lőni. A pajzsgát is harántgáttal van szakaszolva. A fedett út és a fegyverterek a 
hagyományos elvek szerint épülnek. 
 Coehorn későbbi tervezetei az elővédművek kiépítésére koncentrálnak. A bástyák 
szerkezete nem változik, csak egyszerűsödik (elmarad a fül erődítése). Az első nagy 
változás a pajzsgátak hátulsó részén az új oldalozó ágyúállások létesítése. Ezzel a fő árok 
védelme kétszeres erejűvé válik. Egyben előképe a későbbi, hasonlóan megosztott 
pajzsgátaknak. További változás a fedőgátak hiányosságának kiküszöbölése. Egy 
emeltszintű, magas ágyúállásszerű gát előterében árokkal leválasztott fedőgát készül, a 
pajzsgáthoz hasonló pásztázási lehetőségekkel. Ezt a második védvonalat még a pajzsgátak 
elé épített keskeny fedőgát egészíti ki. Tervezetei alapján Coehorn is megvalósítja a 
mélységében tagolt védőövet, amit a magas ágyúállás és a gát, valamint a bástya előrésze és 
a gyalogsági állás jelent a nagyméretű pajzsgátakkal, valamint a megerősített fedőgátak. 

 



924. ábra: Coehorn első rendszere 
 
COEVORDEN (1690) 
 

Coevorden a XVII. század első felében, a németalföldi rendszer szerint épített 
erődváros a század végére teljes átépítésre kerül, most már az újabb németalföldi elvek 
szerint. A 900 méter átmérőjű, hétbástyás város impozáns típusa e kor erődépítészetének. A 
bástyák nagy alapterületűek, homlokvonaluk hossza (130 méter) meghaladja a kötőgát 
hosszát. A nagy alapterület lehetővé teszi a kétszintes oldalozó állások kialakítását. Ezen 
kívül négy bástya csúcsán (jó kilövési lehetőséggel) magas ágyúállás is található. Az árok 
pásztázása problémamentes, hiszen a szárnyak merőlegesek a fő védelmi vonalra, a gátak 
végei ennek megfelelően törtek. A kötőgátak elé, fedve az oldalozó ágyúkat is nagyméretű 
pajzsgátak kerültek kialakításra. A szakaszolt fedett út, a fegyverterek és a vársík elé egy 
újabb vizesárkot is építettek. A város ezzel az erődítéssel megfelelt a XVIII. század első 
fele követelményeinek is. 
 
NAARDEN (1700) 
 
 A németalföldi erődítési rendszerek fejlődését lehet vizsgálni Naarden városvédelmi 
berendezésein (9211. kép). A város az első periódusban hat-bástyás rendszerként épült ki, 
és ez nem változott az idők folyamán. A védművek három szinten épültek ki, a bástyákon 
magas ágyúállással és az árokban faussbraieval. A teljesen földművekből készült rendszert 
az évszázad végén az új alapelvek szerint modernizálták majdnem az egész védvonalon. A 
150 métert meghaladó homlokvonalú bástyák nagyméretű fülekkel épültek, szárnyaik 
íveltek, a fő irányokban jó kilövést biztosítva. A délkeleti és a déli bástya a korszerű elvek 
szerint már mélységében osztottan készültek, a délkeletin a magas ágyúállást 
keresztgátakkal is szakaszolták az oldalsó belövések ellen. Pusztán az északi bástya maradt 
meg eredeti formájában, igaz, hogy ezt is kifalazták az árok két oldalán.  A fő védvonal elé 
a vizesárokba pajzsgátak kerültek, fedezve az egyébként mélyen az árokban lévő széles 
bástyaszárnyakat. A mélységi védelem fokozása érdekében a város zárt előműrendszert 
(enveloppe) kapott, amely a hagyományos fedett útból, fegyverterekből és vársíkból 
készült. Kívül az egész várost még egy külső vizesárok határolja. 



 
9211 kép: Naarden 1700 körül 

 
 
ZUTPHEN (1750) 
 
 Zutphen, mint nagyváros az évszázadok folyamán állandó erősítéseken ment 
keresztül (9213. kép). Már a középkorban 700 x 450 méter kiterjedésű város tornyokkal 
tagolt védőövet kapott. Az első bővítés valamikor a XVI. század elején történt, amikor a 
keleti külvárost látták el bástyás védőövvel. Illetve, mivel a védművek mérete kicsi, inkább 
oldalozóművekről lehet szó. A németalföldi rendszerű erődítés az 1600-as évek közepén 
épült ki. A sokbástyás védvonal egy része egységesen tervezett, máshol egyedi bástyák 
épültek. Több helyen kiépült a hagyományos kettős védelmi rendszer, a bástyák és 
kötőgátak aránya ideális. A város egész területét később zárt külső védvonallal vették körül 
(enveloppe), és vizesárkok bonyolult rendszere tette erősebbé a védelmet. Coehorn is 
tervezett két szakaszt a város védelmi rendszerében. Az egyik az északi, nagyméretű (120 
méter hosszú) pajzsgátakból szerkesztett védmű, a másik délnyugaton egy szarvmű 
fedőgáttal és pajzsgáttal. 



 
9213. kép: Zutphen 1750-ben 

 
 
Tömören: 
 
- a németalföldi rendszerek esetében is általános lesz a kőgát a rohammentesség miatt 
- a bástyák általában hosszú, ívelt szárnyakkal épülnek 
- a bástyák tagolása keresztgátakkal a fő védelmi vonal irányában is megtörténik 
 
93. Az ostromtechnika fejlődése 
 
 A védelmi rendszerek fejlődése az ostrommódszerek átgondolására késztette a 
vezető hadmérnököket. Ennek a védők oldaláról két fő oka volt. Az egyik, a már 
évszázadok óta folyamatosan növekvő tüzérségi lehetőségek (tűzerő, tűzsűrűség, találati 
pontosság), a másik pedig az erődrendszerek mélységi tagolása, a védett elemeknek az 
egységes tervezésből adódó teljes fedettsége. Ugyancsak sok problémát jelentett a bástyák 
szerepének csökkenése, hiszen így több koncentrált tüzérségi állást kellett egymás után 
leküzdeni, ráadásul néhányat mindjárt a külső védvonalakban. Mindezek arra késztették az 



ostromlókat, ugyanúgy, mint korábban, hogy támadó műveleteiket most már matematikai 
(geometriai) pontossággal megtervezve hajtsák végre.  Ezért az ostromműveletek 
hosszabbak lettek. A védők állásait fel kellett deríteni, fel kellett mérni, és csak ezután 
lehetett a konkrét lépéseket megtervezni. Ebben a korban lett nagy jelentősége az 
erődítmények felmérésének még a háborús időszak előtt, ami kémtevékenység nélkül nem 
ment. Ugyancsak ki kellett dolgozni a felderített erődelemek felmérését (távolság. irány) 
olyan módszerekkel, hogy a felmérő természetszerűen nem mehetett be a településre. 
 Az ostromot szolgáló tábori erődítések kialakításának változása nem is igazából 
amiatt következett be, hogy a bástyákról, pajzsgátakról, fedőgátakról több irányból lehetett 
tűz alá venni az előteret. Az árkokat a belövések megakadályozása mellett inkább amiatt 
kellett nagyon körültekintően megtervezni, mert az árok kiépítésének ideje alatt a védők 
ellenintézkedésként újabb védműveket építhettek. Továbbá, felderítve az árokrendszer 
irányultságát, a támadott szakaszt tovább erősíthették.  
 
 Mindezeket figyelembe véve, Vauban kialakított egy olyan módszert, amit több, 
mint száz évig alkalmaztak kisebb módosításokkal. A neves hadmérnök abból indult ki, 
hogy az ostrom első fázisában a védő előtt rejtve legyen a fő támadott cél, egyébként is 
ekkor még folynak a felderítés, felmérés munkálatai. Ezért egy alap sánc- és árokrendszert 
alakított ki félkörben az ostromlott erődítmény körül, és elnevezte első párhuzamosnak (a 
fő védelmi vonallal, illetve a többi árokkal párhuzamos). Ebben elhelyezte a fő raktárakat, 
leszerelő ütegeket, valamint azokat a lövegeket, amelyek a település bombázását végezték. 
Ebből a sáncból futóárkok segítségével legalább száz méterre újabb párhuzamost alakított 
ki. Maguk a futóárkok úgy voltak építve, hogy a védők sehonnan sem tudták pásztázni őket. 
Erre az időre már meghatározták azokat az irányokat és pontokat, ahonnan ívelt lövésekkel 
rombolni tudták a fontos elemeket (árkok, esetleg ágyúállások a fülek mögött, stb.). Ebben 
a párhuzamosban az ágyútelepek már közvetlenül hozzáfoghattak a védművek 
pusztításához. A második párhuzamos már rövidebb lett, így csökkentve a támadható 
pontok számát. Nyilván az ellentevékenységre is kevesebb idő volt már. Újabb 
közelítőárkokkal végül is kialakult a harmadik párhuzamos, amelyből már a réstörő lövegek 
is működhettek. A további lépések megegyeztek a korábbiakkal. Lassú munkával ki kellett 
érkezni az első árokhoz, ahonnan az oda telepített réslövő tüzérség már nagyon hamar rést 
tudott lőni az aktuális előművön (pajzsgát, fedőgát, stb.). A réslövés után rohammal 
elfoglalták az elemet, majd tovább építették az árkokat, most már fedezékként használva az 
elfoglalt védművet, a fő védelmi vonalig. Innen réslövéssel, aknarobbantással próbálkoztak. 
A roham ebben a korban is a rések ellen irányult, a törmelék és a rés alja közötti szintet 
ostromlétrák segítségével küzdötték le. 
 Meg kell említeni a támadóknak a védők kitöréseivel és a felmentő seregekkel 
szembeni erődítéseit is. Ahhoz, hogy a városba való bejutást, az információáramlást, a 
kitöréseket megakadályozzák, egy teljesen zárt sáncvonalat kellett építeni körben a 
település körül (circumvallatio). Ezt természetesen ágyúk számára kialakított kiserődökkel 
kellett szakaszolni. Az esetleges felmentő seregek ellen az ostromlók a táborukat 
ugyanilyen, de kifelé néző védvonallal (contravallatio) védték. Mindezek tanúsítják, hogy 
ebben a korban az ostromok inkább műszaki teljesítmények voltak, mint szűken vett harci 
cselekmények. 
 
Tömören: 
- az ostromműveletek gondos felderítést és geodéziai munkákat követeltek 
- a Vauban által kidolgozott ostrom-rendszer sokáig használatban maradt 
 
 



94. Átmenet az új rendszerek felé 
 
 A XVIII. század első felére nyilvánvaló lesz, hogy a bástyás megoldások 
teljesítőképessége már nem elégséges a tüzérség megnövekedett lehetőségeihez képest, 
valamint a mélységi védelem fokozása az alkalmazott erődelemek segítségével szintén 
határaihoz érkezett. Ez utóbbi azért, mert egy-egy védmű csak 50-60 méter szélességben 
növeli a védelem mélységét, és a védvonalak ilyen eszközökkel való kitolása nagyon 
bonyolult és drága. Különben is a XVIII. század a tüzérségnél gyors fejlődést produkált, ezt 
követni csak új módszerek segítségével lehetett. 
 Az útkeresés több irányban folyt. Azt ki kell jelenteni, hogy a már meglévő 
védműveket ebben az időszakban nem bontják el, csak néha kismértékben átalakítják. Így a 
korábbi tervezetekhez kellett igazítani a modernizálást. Az egyik fejlődési irány a 
csillagrendszerek kiépítése, erről a következő fejezetekben lesz szó. A másik a 
hagyományos megoldások átalakításán alapul. Elsőként a már széttagolt bástyák további 
erődítése, a nagyobb, szélesebb előművek tervezése történt meg, majd fő változási 
irányként megindult az előgátak területének növekedése, és lassú kitolásuk a fő védelmi 
vonalból. Ez nagyon könnyen tervezhető volt, csak egy idő után a vársíkban, vagy azon is 
túl összekötő árkokat kellett létesíteni. A fedett úttól eltávolodó előgátat ugyanis már csak 
ilyen árkokon keresztül lehetett az ellenség tüzétől fedetten megközelíteni. Ez az új 
módszer, mivel elméletileg korlátlanul bővíthető volt, adta meg azt az irányt, ami a 
hagyományos erődítési módszerek modernizálását jelenti. 
 
INGOLSTADT (1750) 
 
 A korábban bollwerkekkel megerősített német városok korszerűsítése viszonylag 
egyszerűen történt, amit Ingolstadt esetében vizsgálhatunk (941. kép). A XVI. századi 
erődítések idejében változatlanul hagyott középkori védelmi vonal (harmadik lépcső) és a 
földsáncokon alapuló, ezt takaró bollwerk-erődítés (második vonal) elé most egy harmadik 
került. Ezzel megvalósították a mélységileg tagolt védőövet, noha az egész mélység nem 
érte el a 200 métert. Azonban annak a kívánalomnak, hogy a falak fedettek legyenek az 
ellenséges tűzhatástól, ez a rendszer eleget tett. Ugyanis a középkori falakat az ellenség 
nem láthatta, az ágyúállások előtt a fal pedig mélyen az árokban volt. Így gyakorlatilag az 
egész XVI. századi védelmi rendszert változtatás nélkül át lehetett venni, csak az 
északnyugati bollwerknél történt jelentős átépítés. Ezután az új vonal sűrűn (mintegy 150 
méter távolságra) telepített pajzsgátakból állt, amelyek közeit a bástyák hiány miatt kicsi, 
összekötő gátakkal töltötték ki. Ezzel egy majdnem zárt rendszert hoztak létre. A 
pajzsgátak előtt fedett utat és vársíkot építettek. A legjobban támadható keleti várkörzetet 
újabb pajzsgáttal és egy előgáttal tették védhetőbbé. Ekkor már a város hídfő szerepe 
megnőtt, így a Duna túlsó partjára egy szarvművet készítettek a híd ellenerődjeként. 



 
941. kép: Ingolstadt 1750-ben 

  
 
ROCROI (1750) 
 
 Rocroi folyamatos erődítése jól példázza egy erődváros védműveiben történt 
szükségszerű változásokat (943. kép). A 400 méter átmérőjű, majdnem szabályos ötbástyás 
település a XVI. század végén kapta első komoly védműveit. Az átlagosan 90 méter hosszú 
bástya-homlokvonalak és az ugyancsak átlagos 120 méteres kötőgátak az újolasz 
rendszernek felelnek meg, de a bástyák kivitele egyszerű, németalföldi hatásokkal. Az 
oldalozó ágyúkat nem fül, hanem magasított földsánc védi, ez nagyfokú rugalmasságot 
biztosít az ágyúk elhelyezésének. Az erődítmény a XVII. században külső védműveket 
kapott, átlagos méretű és felépítésű pajzsgátakat, az északi oldalon egy fedőgátat, valamint 
délen a bástya elé egy előművet. A további erősítések már az egyre nagyobb teljesítményű 
tüzérség hatása alatt történtek. Első lépésként a keleti oldal előgátat kapott a régi vársík 
helyén. Ugyanekkor a fedett utat szakaszolták. A nagy változtatás a XVIII. század közepén 
következett be. Az előgátakat már 200-300 méter távolságba kellett kitolni a hatásos 
lőtávolok növekedése miatt. Rocroinak ez az erődítése az elsők között van. Ugyancsak 
megfigyelhető az előgátak területének lassú növekedése is. 



 
943. kép: Rocroi 1750 körül 

 
TORINO (1760) 
 
 A gazdag nagyvárosokra jellemző városerődítési módszerek tanulmányozhatók 
Torino erődrendszerén (944. kép). A több mint 2 kilométer hosszú települést tizennégy 
bástya övezi. Kiépítésük nem egy időben történt, található köztük (északon) hagyományos 
fülesbástya még az újolasz típusból, de többségük a XVII. század végének terméke, mélyen 
az árokba telepítve, fül nélkül, jó oldalozási lehetőségekkel. A védvonalat néhány magas 
ágyúállás erősíti, illetve a kötőgátak előtt részben nagyméretű pajzsgátak. A mélységi 
védelmet az árok előtti fedett út, fegyverterek és vársík fokozza. A város védőrendszeréhez 
tartozik egy a védvonalba beintegrált erőd, ami öt újolasz bástyájával, 400 méter 
átmérőjével külön erődvárosnak is tekinthető lenne. A bástyák fedőgátakkal, a kötőgátak 
pajzsgátakkal lettek erősítve. A XVIII. század első felében a mélységi védelem fokozása 
érdekében újabb védműveket építettek. Az erőd előgátakat kapott, amivel 150 méterrel 



tolták ki a külső védvonalat. A város északi oldalán négy szarvmű készült a megfelelő 
kiegészítő elemekkel. Ezek távolsága a fő védelmi vonaltól 300 - 400 méter, ami ebben a 
korban nagyon előremutató. Ráadásul a nyugati szarvmű mélységében osztott, és integrált 
része a védelmi vonalnak. A déli oldalon megelégedtek egy előretolt előgáttal (fleche), míg 
a város nyugati oldalán egy új hídfőt alakítottak ki. Ez a város legújabb védőműve, egy 
koronamű, amely összefogja a városból kivezető fő útvonalakat is.  

 
944. kép: Torino 1760-ban 

 
Louis de Carmontaigne (1695-1752) 
 
 A bástyás rendszerekben gondolkodó hadmérnökök között talán az utolsó nagy név 
Louis de Carmontaigne (941. ábra). Tervezetei alapján részben továbbgondolja a bástyák 
szerkezetének átalakítását, részben választ kíván adni arra a sürgető kérdésre, mi módon 
lehet az ellenséget egyre távolabbi állásokba kényszeríteni az esetleges ostrom kezdeti 
szakaszában. Bástyái a korra jellemző megosztott bástyák. A bástyaszárnyak a kötőgát 
folytatásai derékszögben törve. A homlokvonalak magasítottak, keresztgát zárja őket. Ezzel 
részben az oldalozó ágyúállások válnak védetté, részben jó állásokat kap az ellenséges 
ágyúk elleni harchoz. Gyakorlatilag magas ágyúállásai önálló erődökként is funkcionálnak, 
megkettőzve mind az oldalozás, mind pedig az ostromütegek elleni harc állásait. Így 
lényegében az eredeti fő védőöv másodlagossá válik. Az árokban a fő védvonalhoz igazított 
árokvédő gyalogsági ollókat alkalmaz. A nagyméretű, redoutokat is tartalmazó pajzsgátak 
tervezése mellett hozzá kapcsolható az előgátak (fleche) általános alkalmazásának 



elterjesztése. Előgátjai már nem a vársík külső részének elemei, hanem árkokkal 
kapcsolódnak a fedett úthoz, tehát elméletileg bármilyen messze telepíthetők. 
Carmontaigne ezzel meghatározta azt az irányt, amit számos későbbi hadmérnök követett a 
XVIII. század folyamán. 

 
941. ábra: Carmontaigne rendszere 

 
 
Tömören: 
 
- az átmeneti időszakban a bástyák további módosítása az egyik módosítási irány 
- az előgátak rendszere az előremutató fejlesztési megoldás 
 
 



 
10. A BÁSTYÁS RENDSZEREK ELHAGYÁSA? ÚJ ERŐDÍTÉSI MÓDSZEREK 

(1750-1830) 
 
101. A tüzérség fejődésének hatása a mélységi védelemre 
 
 A XVIII. század második felében a tüzérség teljesítőképességben és 
mozgékonyságban nagyot fejlődött, ami legelőször a mezei hadseregek által vívott 
ütközetek taktikájának gyors változásában jelentkezett. A teljesítőképesség, ezen belül 
főként a lőtávolság növekedése azután szükségessé tette az erődítések építésének 
áttekintését is. Mivel az eddig általánosságban alkalmazott eljárások már elértek 
teljesítőképességük határához, újszerű megoldásokat kellett kifejleszteni. Az egyik 
általános fő cél ezekkel az újításokkal az erődítmények feletti átlövések megakadályozása. 
Ez amiatt fontos, hogy az ostromló lövegek (megnövelt pontossággal és rombolóerővel) 
hátulról ne tudják tűz alá venni az elölről földsáncok mögé helyezett várvédő ágyúkat. A 
másik fő cél a főerődnek az ostrom első szakaszában való lőtávolon kívül helyezése azért, 
hogy csak az esetleges utolsó fázisban legyen az ellenségnek lehetősége a fő védvonal 
rombolására. Végül a fejlesztések harmadik célja természetesen a védők ágyúinak fokozott 
védelme. Mindezek a célok több fejlesztési irányt hoztak létre, amelyek közül mindegyik 
egy kicsit más alapproblémára helyezte a hangsúlyt. 
   
A nagy előerődök korszaka 
 
 A hagyományos rendszerek (bástyák, előművek) fejlődése a legegyszerűbben 
követhető. Már a XVIII. század derekán kialakulnak az előgátak (fleche), amelyek 
felépítésüknél és elhelyezésüknél fogva alkalmasak voltak a tüzérség új alkalmazási 
feltételeinek biztosítására. Hiszen csak a rajtuk lévő ágyúk védelmét és a tűzerőt kellett 
fokozni, valamint a vársík külső vonalánál jóval előbbre kellett őket helyezni. A változás 
iránya annyira adott volt, hogy ki léptékben már az 1700-as évek közepe után alkalmazták 
is. Csak ekkor még magának a tüzérségnek a fejlettsége szabott határt főként a távolságok 
kialakításában. 
 Az új feltételeknek megfelelően először is meg kellett növelni az előgátak méretét, 
így jöttek létre a nagyméretű, önálló erődök, általában a kölcsönös fedezhetőség miatt 
ötszög alakban. Ezekben a nagyszámú löveget földsáncokkal, illetve keresztgátakkal 
védték. Az erődök homlokvonala és az árok külső széle a rohammentessé tétel miatt 
falazott volt, az árokban gyalogsági védművet a külső fal kazamatázásával alakítottak ki. 
Az erődök előtti árkot a szomszédos elemekről oldalozták, ezért gyakran erődcsoportokba 
vonták őket össze. Az árkokat a központi erődítményekhez hasonlóan fedett úttal, 
fegyvertérrel és vársíkkal egészítették ki. Az ilyen védőrendszer nagyon mobil volt, 
alkalmazkodott a mindenkori tüzérségi követelményekhez. Gyakran kialakítottak 500 - 700 
méterre a fő erődítménytől is védővonalat. Problémaként merülhetett fel az erődök 
megközelítése abban az esetben, ha az ellenség tűz alatt tartja őket. Ezért a korábban is 
alkalmazott összekötő árkokat megnagyobbították, és bizonyos távolságokban 
keresztgátakkal szakaszolták. Ennek az volt az oka, hogy az ellenség ne tudja még kedvező 
helyzetből sem pásztázni az egész árkot, és visszavonulás esetén csak egyes szakaszokat 
kelljen feladni.    
 
 
 
 



ROCROI (1810) 
 
 Érdekes példa Rocroi esete, amikor a topográfiailag lehetséges legnagyobb 
távolságban már kiépítették a XVIII. század közepén az előgátakat (1011. kép). Így az 
erődítmény korszerűsítése csak a központi védműveken keresztül volt lehetséges. Az egyik 
legfontosabb változtatás a bástyák ellátása magas ágyúállásokkal. Ezek kialakítása lehetővé 
teszi az általános irányokban való nagy távolságokra történő tüzelést. A kötőgátak elé 
földművek kerülnek, részben fedősáncként, de egyben a gyalogság számára is 
tüzelőállásnak. A leglátványosabb egy második zárt védvonal (enveloppe) kiépítése a 
korábbi pajzsgátak segítségével, ami ebben a korban már elengedhetetlen szükségszerűség. 
Új fedőgátakkal, és néhány korábbi elemmel együtt a tüzérség számára is alkalmas széles 
vonal jön létre. A város kiterjedése már a további erődítést nem tette lehetővé és 
szükségessé, a napóleoni háborúk után szerepe csökken.    

 
1011. kép: Rocroi 1810-ben 

 
 
 
 



 
PALMANOVA (1800) 
 
 Palmanova erődvárosa nagy kiterjedésével gyakorlatilag bővítés nélkül megfelelt a 
XVIII. század végéig a fokozódó védelmi követelményeknek. A századforduló körül 
azonban már bővítik a védműveket, mégpedig a legegyszerűbb módon (1013. kép). Mivel 
már korábban is úgy épült az erődrendszer, hogy a falazott elemek fedettek voltak a 
tűzhatástól, ezért elegendő volt, ha minden bástya elé nagyméretű előerődöt alakítanak ki. 
A 90 méter homlokvonalú erődök magas ágyúállásokkal épülnek, az előttük húzódó árok 
mindkét oldalán kifalazott, a külső fal kazamatázott is, valamint az árokhoz külön fedett út 
és vársík is tartozik. Az erődöket a fő védvonal fedett útjával közel 100 méter hosszú, a 
végén keresztgáttal szakaszolt árok köti össze. Összességében 230 méter távolságba sikerült 
ezzel kitolni az első védvonalat, ami így túlnyúlik a korábban épített pajzsgátak vonalán is, 
és megfelel a kor követelményének. Ezek után az erődvárost tovább nem erősítik. 

 
1013. kép: Palmanova 1800 körül 

 
 
 
 



PESCHIERA (1830) 
 
 A peschierai erődvárost már a középkortól kezdve folyamatosan erősítik. Első 
bástyás védőövét a velenceiek építik. Ezt a XVIII. században korszerűsítik, a szárazföld 
felőli nyugati oldal fedőgátat, a déli oldal két pajzsgátat kap. Mint fontos közlekedési 
csomópont, része a császári-királyi úgynevezett várnégyszögnek. Emiatt további 
megerősítése a XVIII. század végén szükségessé válik. A víz felőli oldalakon sem 
lehetőség, sem szükség nincs újabb erődelemek kialakítására (innen ostrom nem várható), a 
déli, védtelenebb irányokban azonban a védelem mélységét erőteljesen növelni kellett. Ezt 
előerődök építésével oldották meg (1014. kép). Első lépésben egy-egy erőd készült el a 
napóleoni háborúkra. Távolságuk a főerődtől jelentős, 250 illetve 450 méter. Szokás szerint 
a főárok előtti fedett úttal közlekedőárok köti össze őket. Az erődök kialakítása 
hagyományos, az előttük lévő árok mindkét oldala kifalazott, majd erre földsáncok 
kerülnek kicsit későbbi keresztsáncokkal, a lövegek védelmére. A 70 - 90 méteres 
homlokvonalú erődök előtt szakaszolt fedett út és vársík is található. Néhány évtized múlva 
az erődöket megkettőzik, és egységes védelmi rendszerbe vonják össze. Ezzel mintegy 
újabb védvonalat hoznak létre a fő erődítmény előtt. Érdekesség, hogy az egyik új erőd már 
a XIX. század első felének elvei szerint épül. Csak az árok külső oldala van kifalazva, maga 
az erőd teljes sáncmű. A rohammentességet az árokba telepített alacsony fal biztosítja, ami 
már csak a fedett útra való kijutás után rombolható. Peschiera ezekkel az erődítményekkel 
vesz részt az 1848-as háborúban. 

 
1014. kép: Peschiera 1830 körül 

 
Tömören: 
 
- a meglévő védelmi rendszerek megerősítésének alapmódszere a nagy előerődök  
   létesítése az erődítmény körül 
- a közlekedőárokkal a fő védelmi vonalhoz kapcsolódó erődök maximálisan 1  
   kilométeres  távolságban telepíthetők célszerűen 



 
A csillagrendszerek fejlődése 
 
 A csillagrendszerek (más néven olló- vagy tenaille-rendszerek) fejlődésének, 
kiteljesedésének egyik legfontosabb oka az volt, hogy a hagyományos bástyás megoldások 
már nehezen voltak továbbfejleszthetők, legalábbis a tüzérség XVIII. századi lehetőségeit 
figyelembe véve. Emiatt a század második fele az ollórendszerek végleges, kiforrott 
megoldásait hozza, amelyek azután egészen a XIX. századig virágoznak, illetve valahogyan 
rányomják bélyegüket a többi, velük párhuzamosan kialakított és használt rendszerre. 
 
 
Anton von Herbort (1704 – 1757) 
 
 Herbort az első jelentős hadmérnök, aki a bástyás rendszerektől eljut a tiszta 
ollórendszerekig. Első tervezeteiben még a bástyás védőöv elé csillagalakú zárt sáncvonalat 
alakít ki, ami elé a szokásos pajzsgátas előműveket tervezi. A következőkben ezt módosítja 
úgy, hogy lassan eltűnik a kötőgát, ezáltal a bástyák ollószerű védművekké válnak. A 
magas ágyúállásokkal együtt háromszintes oldalozó állásait a bástya magasított 
homlokvonala fedezi. A második védvonal, az enveloppe már magába foglalja a korábbi 
pajzsgátakat is, ezzel zárt csillagalak alakul ki. A pajzsgátak hátsó részét pedig az 
enveloppét oldalozó szintén háromszintű ágyúállások foglalják el. Harmadik periódusában 
eljut a valódi ollórendszerig. Bástyái teljesen eltűnnek, a homlokvonalak alkotják az olló 
szárait. Mindegyiken belül magas ágyúállás készül, az egész védvonal mögött pedig 
ugyanez, összefüggő emelt sáncként. Az olló oldalait pásztázó lövegeket egészen 
hátravonva, ezek tövében helyezi el. Mivel a lövegek állásai merőlegesek az árok vonalára, 
az oldalozás problémamentesen megoldott. Második vonalában gyakorlatilag nincs 
változás, a külső árkot ugyanúgy fedezik a hátravont ágyúállások. Természetesen a külső 
árok előtt fedett út, fegyverterek és vársík található. 
 
Marc Rene Montalambert (1714 – 1800) 
 
 Az ollórendszerek tervezésének legjelentősebb alakja Montalambert. Aktív 
hadmérnöki tevékenységének első, úgynevezett bástyás időszaka után tovább tökéletesítette 
ezeket az ollórendszereket, eljutva a bennük rejlő maximális lehetőségek kiaknázásáig 
(1011. ábra). Tervezetének alapja egy mélységében kettős ollószárból kialakított csúcs. 
Újítás, hogy a homlokvonalak végig kazamatázottak, így nagyszámú tarack elhelyezésére 
nyílik lehetőség, illetve belőlük az esetleges árokharcot lehet támogatni. A csúcs mögött 
erősen hátravonva mindenhol található egy szintén kazamatázott, a szárakra merőleges 
vonal, amelyből kényelmesen oldalozhatók a kettős szár előterei. Második védvonalként 
egy enveloppeszerű, zárt művet alkalmaz. Rá jellemző az egész védelem erősítése 
úgynevezett kazamatatornyokkal. Ezek a védvonal mögött helyezkednek el, szintén 
nagyszámú ágyú és tarack állásaként szolgálnak. Az enveloppe belső szögei előtt 
pajzsgáthoz hasonló védműveket alkalmaz, így rendszere gyakorlatilag négy független 
védvonalból áll.  



 
1011. ábra: Montalambert általános tervezete 

 
 Montalambert második tervezési periódusában egyre inkább a nagy tűzerejű, de 
önállóan tevékenykedő kiserődökkel (koffer, kaponier) foglalkozott, amelyeket passzív 
jellegű kötőgát köt össze egyetlen erődítménnyé. Először az ollórendszereket egyszerűsíti 
olyan módon, hogy az olló belső törésében helyezi el a kazamatázott oldalozó-ütegeket és a 
meghatározó magas ágyúállást. Így az olló csúcsai részben magas ágyúállásként, részben 
tört vonalú kötőgátként szerepelnek. Ebből jut el azután a gátak közepére telepített 
kofferekig, amelyek az oldalozás feladatát látják el. A koffert előröl többszörös fedőgát-
rendszer fedezi, az oldalait pedig az ezen a részen kazamatázott kötőgátból oldják meg. 
Ezekkel az elképzeléseivel megszabja azt az irányt, amit a XIX. században az önálló 
kiserődök tervezésénél fognak alkalmazni. Munkásságának talán ez a legjelentősebb 
tevékenysége. 
 
 
KOZEL (1740) 
 
 A fontos átkelőhelyen kiépült Kozel városa az ollórendszerek kialakításának jó 
példája (1015. kép). A közepes méretű város erődítését a XVIII. század elején ötágú ollóval 
(csillaggal) oldották meg. Az összetett ollók homlokvonala átlagosan 110 méter hosszú, a 
tüzérség hatásos lőtávolságán belül van. A rendszer két védelmi vonalból áll, a második az 
elsőtől árokkal van elválasztva. A hátsó egyben kétszintes magas ágyúállásként is működik, 
külső részének kialakítása ezt a célt szolgálja. Az ollóművek csúcsaiban az úgynevezett 
blokkházak egyik első példányai találhatók, amelyek főleg tarackok tüzelőállásai. Az 
ollórendszer mélységi védelmét pajzsgátak fokozzák, melyek a védelem tüzérségi 
eszközeinek előretolt állásaiként szolgálnak. Az egész erődítményt az árkon kívül a 
szokásos fedett út és fegyverterek egészítik ki. A városhoz tartozó túlparti hídfőerőd egyedi 
tervezésű bonyolult erődelem, szintén a többlépcsős védelem céljából. Építési ideje követi a 
város berendezéseinek kialakítását. 



 
1015. kép: Kozel 1740-ben 

 
Tömören: 
 
- az ollórendszerek fejlődése adott volt a bástyás megoldások lehetőségének  
   kimerülése miatt 
- az ollók homlokvonalainak felhasználása magas ágyúállásokként hatással van a kor  
   összes egyéb erődítési rendszerére 
 
A porosz rendszer 
 
 A XVIII. század első olyan védelmi rendszere, amelyik gyökeresen szakít a bástyás 
megoldásokkal, valamint a védművek megsokszorozásával gyakorlatilag bármilyen hosszú 
védelmi vonal kialakítására alkalmas, a porosz rendszernek nevezett módszer. Nevéből 
kitűnik, hogy először Poroszországban alkalmazzák, legalábbis egyszerű formáiban. A 
rendszer alapját az úgynevezett fokerődök képezik (1012. ábra). Ezek gyakorlatilag a 
nagyon hosszú homlokvonalú és nagyon rövid szárnyú bástyákból vezethetők le. A 
fokerődök homlokvonala sánccal magasított ágyúállásként működik. Ez a magasított állás 
fedi a kissé hátravont (homlokvonallal fedezett) oldalozó ágyúállásokat. Így, ezzel az 
egyszerű megoldással olcsón, a fokerődök tetszőleges számú összekapcsolásával akár egy 
egész várost körbe lehet keríteni. Már a módszer kialakulásánál különbségek jelentkeztek a 
fokerődök összekapcsolása területén. A kialakult legegyszerűbb eljárás a védelmi vonalra 
merőleges sáncú oldalozó ágyúállások összekötése rövid kötőgáttal. Ekkor a gátnak külön 
védelmi jelentősége nem volt, az ostromlövegek ellen a homlokvonalon (magas 
ágyúállásokon) telepített ágyúk harcoltak. E mellett elterjedt egy másik eljárás, ahol az 



egyszerű kötőgátakat egy befelé hajló íves erődelem helyettesíti. Így ezt is bevonhatták a 
védekezésbe, mivel az íves megoldással alkalomszerűen egy nagy (a homlokvonalakkal 
határolt) szögben a sáncok mögül bármilyen irányban jó kilövést lehetett biztosítani. Talán 
az első időkben ez a módszer terjedt el legjobban. 

 
1012. ábra: A porosz rendszer 

 
 A XVIII. század második felére a tüzérség gyors fejlődése módosításokat kívánt 
meg a rendszerben. Maguk a fokerődök változatlanok maradhattak, hiszen a csak a 
rohammentességet biztosító, fedett falazatok és a magas sánc a sánc mögé helyezett ágyúk 
számára továbbra is megfelelő védelmet nyújtott. A kötőgátak azonban, legyenek akár 
íveltek, jobban ki voltak téve az ellenséges tűznek. Ugyanez vonatkozott az oldalozó 
ágyúállásokra is. Első lépéskent általánossá vált a visszavont állások kazamatázása, így 
gyakorlatilag csak szemből lehetett eredményesen támadni őket. Azonkívül a kötőgátak elé 
gyalogsági állásokat, sáncműveket alakítottak ki az árokban. Ezek legalábbis a falazott 
részeknek fedezéket nyújtottak. Hogy a belövési irányokat még jobban szűkítsék, illetve a 
kötőgátat megóvják a közvetlen rombolástól, a rendszert kiegészítették előművekkel. Ebben 
a korban ez már összetett védműveket jelent, mégpedig egy pajzsgátból és egy hátulról 
hozzákapcsolt kofferből álló erődelemet. A pajzsgát-résznek természetesen hagyományos 
feladata is volt (a gát fedezése), de általánosan magas ágyúállásokat alakítottak ki rajtuk. A 
pajzsgátak homlokvonalai mögé visszahúzott kofferekből pedig a fokerődök oldalozását 
erősítették az oda telepített lövegekkel. Ugyanakkor az egyenes, íves vagy törtvonalú 
kötőgát végeiről fedezni lehetett a koffereket, valamint a fokerődökről a pajzsgátak 
homlokvonalait. Ezzel a század második felére kialakult egy magas fokú, zárt tűzrendszerű 
erődítési módszer, amely alkalmas volt a városok, erődök védelmére a XIX. század 
közepéig. 
 
Gerhard Cornelius Walrave (1692 – 1773) 
 
 Walrave, mint a porosz erődrendszerek főfelügyelője, sokat tett az új erődítési elvek 
elterjesztéséért. Gyakorlatilag nevéhez fűződik a porosz rendszer alapelveinek tisztázása, a 
korszerűsítések tervezése. Nagy hangsúlyt helyezett a fedett utak további erősítésére, emiatt 
szorgalmazta a fegyvertereken újszerű, fedett lövegállások kialakítását. Ezekből 
tarackokkal tűz alatt tarthatták a vársíkot, és az előtte lévő területet is. Ugyancsak 
felismerte, hogy a porosz rendszer hagyományos fokerődjei nem mindig biztosítanak 
elegendő tűzerőt, így tervezeteiben ezeken a helyeken megerősített magas ágyúállásokat 



találunk. Walrave munkássága nem merült ki csak a rendszerek módosításában, hanem 
foglalkozott az önálló erődök újszerű kialakításával és ezek integrálásával a védelmi 
rendszerekbe. Felismerte, hogy noha ezek az erődök komoly erőt képviselnek, de 
elfoglalásukkal a támadó jut előnyökhöz. Ezért a védelmi képességeket mindig csak a 
támadási irányokban növelte meg, így egyik úttörőjévé vált a későbbi överődök 
tervezésének. Természetesen ezeknél a tervezeteinél sem használja fel a bástyás 
megoldásokat, hanem részben ollórendszerekre, részben az ezekbe beintegrált 
oldalozóművekre alapozza műveit. Ezzel az ellenség felé eső oldalon a homlokvonalak 
több állásból való oldalozását oldja meg. Gyakran tervez az erőd hátsó részén külön egy 
zárt ágyúállást, amely nagyszámú löveg elhelyezését teszi lehetővé. A központi részt 
körülvevő enveloppén már koffereket alakít ki az oldalvonalak pásztázására. Ezekkel az 
újításokkaé Walrave méltán nevezhető a kor egyik legjelentősebb hadmérnökének.  
 
Ferdinand Philipp Harsch (1704-1792) 
 
 Ferdinand Harsch az osztrák birodalom egyik legjelentősebb hadmérnöke (1013. 
ábra). A porosz erődítési rendszert honosítja meg a magyarországi déli erődrendszer 
kiépítésénél. Fontossága abban van, hogy szervesen továbbfejleszti a porosz megoldásokat, 
teljesen zárt rendszere egészen a XIX. század közepéig megfelelő védelmet biztosít. Harsch 
bástya nélküli megoldásokat képzel el, a poroszoktól a fokerőd-rendszert veszi át. 
Gyakorlatilag a volt kötőgátak vonalvezetésükben is igazodnak a fő védelmi vonalhoz. 
Mind a fokerődök előterének, mind az előművek oldalozásának megfelelően ez az egységes 
vonal kazamatázott. A fokerődök ezen kívül magas ágyúállásként is funkcionálnak. A 
kornak megfelelően az árok fedezésére összetett védműveket alkalmaz, a pajzsgáton szintén 
magas ágyúállást hoz létre, míg az árkot a kofferből lehet pásztázni. Az árok és a védművek 
további biztosítására külön árokvédő műveket tervez. Rendszerét második lépcsőként egy 
zárt védművel, enveloppéval, külső árokkal zárja.   

 
1013. ábra: Harsch rendszere 

 
 
 
 
 



 
KOZEL (1790) 
 
 Kozel erődvárosának korszerűsítésén jól vizsgálható az ollórendszerek és a fejlett 
porosz rendszer szerkezeti kapcsolata az egymásba történő átalakítás eredményeképpen 
(1017. kép). A korábban bemutatott öt ollóműből álló rendszert a XVIII. század második 
felében az igények szerint átalakítják. Az ollócsúcsokat meghagyják, csupán a mélységi 
tagozódást és a szerkezetét változtatják meg, magas ágyúállássá építik át őket. Ezek közé a 
porosz rendszernél bevált összetett (pajzsgát-koffer) védműveket telepítik, amelyek részben 
fedezik a magas ágyúállások oldalait, részben nagy tűzerővel az egész árok pásztázását 
teszik lehetővé jó kilövési lehetőségekkel. Ezeket a lövegeket külön a pajzsgát-elemek 
kinyúló oldalai is védik. A korábbi fedett útból zárt előművet (enveloppe) alakítanak ki, 
ezzel a védelem mélységét fokozzák. Az enveloppen kívül újabb vizesárok és fedett út 
készül vársíkkal. A túlparti hídfőerődöt lényegesen egyszerűsítik, csillagszerű koronaművé 
alakítják át.   

 
1017. kép: Kozel 1790-ben 

 
Tömören: 
 
- az első igazán nagy területek összefüggő erődítésére kialakított módszer a porosz  
   erődítési rendszer 
- a porosz rendszernél a tűzerő zöme a pajzsgátakra és a hozzákapcsolt kofferre  
   tevődik át, a fokerőd feladata az ostromlövegek elleni harc 
 



11. A MAGYAR ERŐDRENDSZEREK FEJLŐDÉSE (1600-1800) 
 
 
111. Erődvárosok és városerődítések a török háborúk második szakaszában 
 
 A török hódítás a XVI. század végére elérte legnagyobb kiterjedését. Ennek legfőbb 
okát többen a birodalom belső szervezeti problémáiban, a nyugati hadművészet 
fejlettségében, illetve a török felvonulási és utánpótlási vonalak lehetséges szélső 
határainak elérésében látják. Minden esetre a végvárrendszerre ettől fogva nem nehezedett 
állandó nagy nyomás, így a városerődítések kiépítése, új erődvárosok alapítása már sokkal 
tervszerűbben, ráadásul megnövekedett forrásokkal történhetett. Emiatt az ekkor 
korszerűsített, épített településeket a történelmi eseményektől függetlenül is külön 
csoportba lehet foglalni. A következőkben áttekintjük néhány fontos városerődítés 
helyzetét. 
 
 
 
ESZTEGOM (1602) 
 
 Esztergom városának első, a tüzérség szempontjait is figyelembevevő megerősítése 
a XV. század második felében történt (1111. kép). Ekkor a várban és az alatta fekvő 
mintegy 450 méter hosszú alsóvárosban több rondellát létesítettek. Ezek közül az egyik 
legjelentősebb a várhegy északi csúcsán épült. Az egész északi oldalt fedezi, rohamot 
intézni ellene nem volt lehetséges. Fontos még a várba vezető összetett kapuművet védő 
rondella is. Ebben az időben az alsóvárost is rondellákból és tornyokból álló védőövvel 
kerítették be. Ezen kívül ennek keleti, legveszélyeztetettebb oldalán még egy kettős 
árokrendszer is húzódott.  A Duna felőli két bástyaszerű mű inkább már a XVI. század első 
felének terméke. Ugyancsak ez időre tehető az északi bástya kiépítése is, ami egyúttal a 
vízellátási forrásokat is fedezte. A bástya 50 méteres homlokvonalaival a 2. periódusba 
tartozik. Ezeket a védműveket ostromolta a török, amikor sikerült elfoglalni a várost. A 
visszafoglalás után 1601-ben és 1602-ben újabb, korszerű védműveket létesítettek. A 
legsebezhetőbb keleti oldalon egy új árkot alakítottak ki, a külső oldalán pedig fedett utat. 
A szokásos fegyverterek helyett itt két nagyméretű ágyúállás épült. Az egész rendszert déli 
irányban újabb kapuvédőművel, illetve árokkal és fedett úttal (rajta fegyverterekkel) 
kapcsolták az alsóváros szintén felújított védműveihez.     



 
1111. kép: Esztergom 1602-ben 

 
 
KASSA (1650) 
 
 A középkori magyar városok korszerűsítésének jó példája Kassa (1112. kép). A 
XIV.-XV. században kialakított rendszer egy kettős falrendszer, a belső fal tornyokkal 
tagolt, és végig a város körül falszorost alkot. Ezt a védművet a XV. század végén több 
kapuvédő barbakánnal, a keleti oldalon pedig oldalozóművel korszerűsítik. Az 1600-as 
évek elején a város bástyás védőövet kap, a várost körülvevő vizesárkon kívül. A hét bástya 
egymástól való távolsága átlagosan 250 méter, alkalmas arra, hogy mind a köztük húzódó 
kötőgát, mind pedig a szomszédos bástyák előtere oldalozható legyen. A bástyák közül a 
két észak-nyugati füles, nyílt oldalozó tüzelőállásokkal. Csak a keleti oldalon található egy 
furcsa, a korábbi oldalozómű elé épült ágyúállás, talán a bástyáknál kicsit korábbi építési 
idővel. A bástyás öv előtti vizesárok elé csak az északi oldalon épült ki fedett út és vársík. 
Ennek ellenére Kassa a jól megerősített nagyvárosok közé tartozik. 



 
1112. kép: Kassa 1650-ben 

 
 
LIPÓTVÁR (1650) 
 
 Lipótvár a török háborúk második felében, a Pozsony - Bécs irány lezárására épült, 
Érsekújvár eleste után fontos szerepet töltött be. A nagyobb körzet ellenőrzésére tervezett 
erődváros a XVII. század erődépítészetének tipikus terméke (1114. kép). Az 500 méter 
átmérőjű település hatbástyás rendszer. A bástyák és kötőgátak viszonya megfelelő (90 és 
110 méter), a bástyaszárnyak tompaszögben kapcsolódnak a kötőgát irányához, így az árok 
végig jól pásztázható. Ezt segíti még a gátvégek törése a szárnyakhoz. Az oldalozó ágyúk 
kazamatázottak, eredetileg minden bástyán építettek magas ágyúállást. A meglehetősen 
kisméretű pajzsgátak előterét pásztázni lehet a bástyákról, viszont a pajzsgátak nem adnak 
semmi további védelmet az oldalozó ágyúknak. Az egész rendszer előtt az árok túlsó 
oldalán az egész vonalon fedett utat és vársíkot hoztak létre.  



 
1114. kép: Lipótvár 1650 körül 

 
 
 
MAGYARÓVÁR (1700) 
 
 Érdekes megvizsgálni egy kisváros, Magyaróvár fejlődését, amit mint szállítási és 
raktározási központ járt be. A város vízi és szárazföldi közlekedési vonalakon fekszik, 
ráadásul a Duna idáig alkalmas hajók vontatására. Ezért főleg a török elleni felszabadító 
háborúkban szerepe felértékelődött, és egyre korszerűbb és jelentősebb védművekkel látták 
el. A város első komoly megerősítése még bollwerkekkel történt, de a XVI. század második 
felében ezt bástyás védőövvé fejlesztették (1115. kép). Ezzel egy időben a város északi 
részén fekvő várat is elkezdték korszerűsíteni, igaz, hogy később ezzel leálltak, hiszen a 
védműveket nagyobb terület védelmére kellett kiépíteni. A bástyás öv elé még a XVI. 
században néhány pajzsgát épült. Az első nagy bővítés a XVII. század második felére 
tehető, amikor a város keleti oldala egy szarvműn alapuló erődöt kapott, meglehetősen nagy 
alapterülettel. Ezt követte az északi oldal megerősítése szintén viszonylag nagy területen, 
de már a XVII. század végére jellemző sáncművekkel, ágyúállásokkal. Ezekkel a 
védművekkel a város eleget tudott tenni a fokozott raktározási, ellátási feladatoknak.   



 
1115. kép: Magyaróvár 1700 körül 

 
BRASSÓ (1700) 
 
 Az ágyúk alkalmazásának kezdetétől figyelemmel lehet kísérni Brassó 
erődrendszerét (1116. kép). Ez valószínűleg amiatt lehetséges, hogy az építkezések 
folyamatos bővítéssel történetek, a korai erődítéseket nem pusztították el az újabbak 
kedvéért. Maga a város a nagyobbak közé tartozik, így valószínűleg anyagi lehetőség 
mindig volt a fejlesztésekre. A XV. századi építkezések leglátványosabb műve a város 
délnyugati szegletében épült hatalmas oldalozómű 20 méter hosszú szárnnyal. Ebből nagy 
tűzerővel lehetett a tornyokkal erősített délkeleti városfalat oldalozni a tőle körülbelül 400 
méterre létesített másik oldalozómű felé. Nyilvánvalóan a távolságok miatt kereszttüzet 
alkalmazni már nem lehetett. Hasonló volt a helyzet a délkeleti sarokig. Innen az 
északkeleti oldal még a középkorban kialakított többszörös falszorossal , majd széles 
árokkal és sűrűn telepített oldalozóművekkel 60 méter mélységben épült ki a XVI. század 
elejére. Legjelentősebb eleme két nagyméretű, kapukkal is összekötött (bollwerkszerű) 
védőmű. Átlagosan 50 méter hosszú szárnyaikról az egész rendszer előterét tűz alatt 
tarthatták. Valamikor a XVII. században a külső árok elé még fedett út és fegyverterek is 
épültek. A vizesárokkal védett keleti oldal lényegesen kevesebb védművel (jórészt 
középkori tornyok) csatlakozott a nyugati nagy oldalozóműhöz, ahonnan déli irányban 



ismét árok és fedett út húzódott. Ezt a rendszert erősítette tovább a XVI. század közepe 
körül létesített fellegvár, egy kisméretű, négybástyás erőd, 1. vagy 2. periódusú (óolasz) 
bástyákkal. Minden esetre innen a város északi és keleti előtere tűz alatt volt tartható.  

 
1116. kép: Brassó 1700 körül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112. A XVIII. század nagy erődrendszerei 
 
 
 
 
VÁROSERŐDÍTÉSEK 
 
 
BUDA (1750) 
 
 Buda a török alól való felszabadítás után stratégiailag fontos központtá vált, hiszen a 
déli határig nem volt hasonlóan erős és nagy megerősített város. Mivel a török 
gyakorlatilag nem épített új védműveket, a XVIII. század elején egy reneszánsz jellegű 
erődítményt kellett korszerűsíteni (1121. kép). A nyugati oldal hosszú falszakaszának 
oldalozóműveit, rondelláit meghagyták ágyúállásként, az ezek előtt húzódó árkot 
bővítették, fedett utat és fegyvertereket hoztak létre előttük. A viszonylag sebezhető déli 
rondella elé széles árkot, fedett utat és vársíkot alakítottak ki, majd még egy gyalogsági kis 
szarvművet. A legjobban támadható északi oldalt erősítették meg leginkább. Itt egy új 
bástya, a kapu elé egy nagy sáncmű ágyúállással épült, az északkeleti fülesbástyát pedig 
átalakították. Az egész új vonal elé bonyolult vezetésű árok, fedett út, vársík került. 
Mindezek az erődelemek erről az oldalról a várost jól védhetővé tették. A budai építkezések 
legkorszerűbb eleme a középkori, többször átalakított keleti falszakaszon kialakított 
szarvmű (Halász-bástya). Ez a 160 méter széles védmű fedezte gyakorlatilag az egész 
támadható keleti oldalt. A szarvmű úgy épült meg, hogy az oldalozása mindenhol teljeskörű 
legyen, a két szarv közötti gátat is emiatt törték meg. Az árok és a fedett út az északi 
oldaltól egészen eddig tartott. Ezekkel a korszerűsítésekkel működött a budai vár stratégiai 
jelentőségének megszűnéséig, az 1848-as ostromot már jórészt visszabontott védművekkel 
érte meg.      



 
1121. kép: Buda 1750-ben 

 
 
KASSA (1730) 
 
 A török elleni felszabadító háborúk végső szakasza nagy lökést adott néhány 
stratégiailag is fontos város megerősítésének. Kassa városa, mint a felvidékre vezető egyik 
közlekedési folyosó kapuja, a XVIII. század elején korszerű védműveket kap (1122. kép). 
Meghagyva a középkori eredetű városerődítést, a későbbi bástyás övet alakítják át. A déli 
oldal vonalvezetését teljesen megváltoztatják, a bástyák homlokvonalaihoz igazítják. Így 
teljesen zárt tűzrendszert érnek el, két bástya magas ágyúállást is kap. Modernizálják még a 
nyugati és kelet oldal erődelemeit is. Noha továbbra sem épülnek ki előművek, fedett út, de 
a déli oldalon kialakítanak egy korszerű koronaművet oly módon, hogy elfoglalása esetén 
se nyújtson a támadónak teljes körű védelmet. A koronamű az árokban külön gyalogsági 
állást kap, árka előtt fedett út és fegyverterek is létesülnek. Talán ez a legnagyobb 
koronamű az ország városainak területén. 



 
1122. kép: Kassa 1730-ban 

 
 
 
ESZÉK (1750) 
 
  A Dráván átvezető fontos átkelőhely védelme mindig fontos feladat volt, ezért 
Eszék városának korszerűsítése folyamatosan történt az egész XVIII. században (1123. 
kép). A nagy átépítés a század első felében történt meg, amikor is négy bástyából és két 
félbástyából álló hagyományos rendszert alakítottak ki a város körül. A fő védelmi vonal 
érdekessége a déli irányban  épített két nagyméretű magas ágyúállás a bástyák torkában. 
Még ebben a fázisban kiépültek a bástyák elé a fedőgátak, valamint a kötőgátak fedezésére 
pajzsgátak, szintén fedőgátakkal. Ezzel a fő védvonal védelme megerősödött, a védelem 



mélysége elérte a 200 métert. A keleti oldal kapott egy kisebb szarvművet, amely ebbe a 
vonalba illeszkedik. A század közepére növelni kellett a védelem mélységét, ezért a 
fedőgátak elé mintegy 120 méteres távolságba előgátak rendszere épült ki viszonylag 
bonyolult gyalogsági megközelítő és kiegészítő erődelemekkel. Végezetül a hídfő másik 
oldalán egy koronamű épült az átkelés folyamatosságának biztosítása érdekében. 

 
1123. kép: Eszék 1750-ben 

 
 
 
SZEGED (1750) 
 
 A határvédelmi koncepció-váltás eredményeként Szeged városának modernizálása a 
XVIII. század első felében félbemaradt. Ennek ellenére az elkészült védművek nagyszabású 
terveket jeleznek (1125. kép). A város a török kiűzése után hídfőszerepet kap, emiatt első 
lépésként megerősítik a középkori várost, illetve új hídfőerődöt létesítenek. A középkori, 
törökök által is használt városvédő művek ekkorra már elavultak, ezért ezek erősítésére 
három pajzsgát készül. A Tisza felőli oldalon két félbástyából álló erődelem épül, 
kaszárnyával, vizesárokkal és fedett úttal. Ez alakítja át véglegesen a várost katonai 
erődítménnyé. A következő ütemben megkezdődik mintegy 500 méteres körzetben az új 
város kialakítása. A korábbi külvárost is magába foglaló védvonal hat bástyát tartalmaz, 
kialakításuk (hosszú homlokvonal, tompaszögű szárnyak) a kornak megfelelő. Az északi és 
keleti oldalon megépültek a kötőgát előtti gyalogsági ollóművek is. Ha tovább épül, 



valószínűleg a térség legnagyobb kiterjedésű erődvárosa lesz, de a század közepére az új 
erődvárosok övét kitolják a déli határokig.  

 
1125. kép: Szeged 1750-ben 

 
ERŐDVÁROSOK 
 
 
NAGYVÁRAD (1720) 
 
 A nagyváradi erődítmény méreteit tekintve az erődök és erődvárosok között 
helyezkedik el (1126. kép). Mivel külön város, polgári település található környezetében, 
ezért a vár kategóriába eshet. A feladata (az Erdélybe vezető kereskedelmi utak védelme), a 
benne állomásoztatott katonaság létszáma alapján az erődvárosok közé tartozik. A 280 
méteres átmérő és az öt bástya a nyugati nagyvárosok mellé épített katonai központokra 
emlékeztet. Nagyvárad bástyái alkalmasak az időbeli változások figyelemmel kísérésére, 
mivel körülbelül 30 év alatt tervezték és kivitelezték őket. A 60 méteres homlokvonaltól 
egészen a 100 méteresig terjed a bástyák mérete a kötőgáthoz viszonyítva és 
kialakításukban is a 3. periódusba tartoznak. Nagy részükre jellemzőek a kazamatázott és a 
bástyák tetején a nyílt oldalozó ágyúállások. A fő védvonal elé kialakított árok meglepően 



széles (átlag 50 méter). Az árok külső oldalán a XVII. század második felében fedett utat, 
fegyvertereket építettek vársíkkal. Valamikor az 1700-as évek első felében az egyetlen 
kapu elé egy összetett előműrendszer épült. 

 
1126. kép: Nagyvárad 1720-ban 

 
 
KOMÁROM (1750) 
 
 A XVI. században épített komáromi vár fontos kereskedelmi útvonalak mentén 
fekszik, ráadásul két folyó legjelentősebb átkelőpontja is. A szabálytalan, 
oldalozóművekkel és bástyákkal megerősített erődítmény komoly szerepet töltött be a török 
elleni harcokban és a felszabadító háborúk utolsó szakaszában is tovább folyt kiépítése 
nagyobb létszámú katonaságot, raktárakat befogadni képes erődvárossá (1127. kép). Ezt 
szolgálta a mintegy 300 x 300 méter kiterjedésű újvár, amelyet három nagyobb méretű 
fülesbástyával alakítottak ki. A bástyák elrendezésük és méretük alapján a 3. periódus 
szerinti késői bástyás rendszerek közé tartoznak. Ezt tovább bővítették egy külső 
védvonallal, ami kisméretű pajzsgátakat, előgátakat és egyéb védműveket foglal magában. 
Az egészet árok, fedett út és vársík övezi. A XVIII. század elején felépült a dunai és a vági 
oldalon egy partvédő rendszer. Komárom hídfő jellege miatt már a XVII. században 
megépült a két hídfőerőd, amelyeket szintén a XVIII. század első felében korszerűsítettek. 
Mindkettőt kőből építették át, megtartva eredeti négybástyás rendszerüket. 



 
1127. kép: Komárom 1750 körül 

 
 
 
GYULAFEHÉRVÁR (1750) 
 
 A bástyás építkezések egyik utolsó rendszere Gyulafehérvár (1128. kép). Az ország 
déli részén kialakított erődváros-övhöz tartozik. A XVII. századi védőrendszer átalakítása a 
XVIII. század első felében történik meg. A hétbástyás erősség egy domb szélére települt, 
így alaprajza eltér a szabályostól. A bástyák homlokvonala (átlagosan 120 méter) hosszabb 
a kötőgátakénál, a fülek mögé visszahúzott bástyaszárnyak íveltek a jobb pásztázás elérése 
végett. A szárnyak kazamatázottak is, ezzel a rendszer kora legfejlettebb megoldásai közé 
tartozik. Érdekesek az oldalozó ágyúállások elé, önálló elemként az árokba telepített 
gyalogsági állások. Második védvonalként a nyugati és északi oldalon a bástyák elé 
fedőgátak, a kötőgátak elé pajzsgátak épültek. Ezek kialakítása olyan, hogy összefüggő, 
zárt tűzrendszert alkotnak. A fedőgátakról fedezhetők a pajzsgátak oldalai, ez utóbbiak 
bonyolult kialakításukkal az ide telepített lövegek maximális védelmét szolgálják. A 
pajzsgátak megerősített szerepét mutatja az is, hogy ezeken az oldalakon bennük magas 
ágyúállás található. A keleti oldalon a mélyebb fekvésű területen szabályos ollórendszerű 
sánc készült, itt fent a bástyák előtt (a helyszűke miatt) hagyományos pajzsgátak találhatók. 
Végül az egész várost fedett út, fegyverterek és vársík zárja le. 



 
1128. kép: Gyulafehérvár 1750-ben 

 
 
ARAD (1760) 
 
 Arad várát a XVIII. század második felében lebontják, és az új stratégiának 
megfelelően egy új erődvárost építenek ki (1129. kép). A hatszög alaprajzú ollórendszer 
átmérője 650 méter, az ebben a stílusban épített erődítmények egyik legnagyobbika. A hat 
ollócsúcs szárnyai magas ágyúállásként funkcionálnak, a köztük álló törtvonalú gát 
kazamatázottan készült, amiből fedezni lehet a teljes védelmi vonal előterét. Az ollók 
csúcsai közé összetett védmű került, a szintén szokásos pajzsgát-koffer együttes. Ezekről és 
a kiegészítő kis ékművekről (lunette) az egész fő árokvonalat pásztázni lehet. Ez előtt a 
védelmi vonal előtt egy második, zárt védvonal (enveloppe) is kiépítésre került, amely 
homlokvonalait a szomszédos elemekről és a lunettekről lehet oldalozni. A második árok 
elé még fedett út és vársík is kialakításra került. Az árkokat szükség esetén vízzel lehetett 
elárasztani. A közlekedés az önálló erődelemek között alagutakon történt, és ide 
kapcsolódott a kiépített ellenaknák rendszere is. 



 
1129. kép: Arad 1760 körül 

 
PÉTERVÁRAD (1780) 
 
 Pétervárad a középkor óta fontos átkelőhely a Dunán. A töröktől való visszafoglalás 
után megkezdték a vár kiépítését, majd erődvárossá való fejlesztését az 1730-as évek után 
(11210. kép). A fellegvár egy kinyúló dombvonulat szélén található, ettől délre ezt a 
vonulatot megerősítették, és az északi oldalon a síkságon kiépült az alsóváros. Emiatt az 
egész 1,5 kilométer hosszú erődrendszer hármas tagozódást mutat. A fellegvár (helyszűke 
miatti) kisméretű bástyái elé a támadható keleti oldalon pajzsgátak és fedőgátak épültek. A 
fennsíkon fekvő erődítések fő eleme egy két félbástyából álló mű, hosszú, mintegy 120 
méteres homlokvonalakkal. A gát elé nagyméretű pajzsgát került magas ágyúállással, az 
árokba még fedőgátak és kisebb előművek (lunetták). Második védvonalként zárt előmű, 
enveloppe szolgál, majd az egész művet fedett út és vársík zárja. A síksági részen terül el az 
erődváros raktárterülete és a polgári település. A hárombástyás rendszer átmérője 350 
méter. Mélységében jól védett, összesen a védművek 300 méter távolságig húzódnak. A 
pajzsgátak, fedőgátak, kis előművek magasságilag fedik a fő védvonalat, ezért a bástyák 
oldalozó ágyúállásai csak sánctakarást kaptak. Második védvonalként itt is enveloppét 
alkalmaztak, ezelőtt pedig fedett utat és vársíkot. Ez az alsóvárosi rész teljes egészében 
vizesárokkal van körülvéve. A rendszerhez még két hídfőállás is tartozik, a kornak 
megfelelő szarvmű és koronamű kivitelben.   



 
1120. kép: Pétervárag 1780-ban 

 
TEMESVÁR (1800) 
 
 Hazánk talán legjobban kiépített erődvárosa a XVIII. század végére Temesvár lett 
(11211. kép). A töröktől való visszafoglalás után rögtön elkezdték modernizálását, mivel 
fontos stratégiai szerepet töltött be. A védműveivel együtt közel 1,5 kilométer átmérőjű 
város a korábbihoz képest teljesen új erődítést kapott. A viszonylag hosszú építési időszak 
alatt mindig a legmodernebb alapelvek szerint építették, így az egységes elgondolást kisebb 
eltérések színezik. Emiatt a kilenc-bástyásra tervezett erődítmény bástyái más-más 
méretben és koncepció szerint készültek. A keleti és északi négy bástya épült fel először, 
hagyományosnak mondható elrendezéssel. Az átlagosan 120 méteres magas ágyúállásként 



is használt homlokvonalak jó lehetőséget biztosítottak a távolharcot vívó ágyúknak. Az 
oldalozó lövegek fülek mögé, kazamatázottan voltak elhelyezve, a kötőgátak és a szárnyak 
kialakítása miatt az árok pásztázását maradék nélkül megoldották. A keleti oldalon végső 
kialakításában egy pajzsgátból és egy összetett elemből (pajzsgát-koffer) álló ollószerkezet 
jött létre, míg a további három bástya későbbi, részben fül nélküli elgondolással készült. A 
kötőgátak elé nem mindenhol építették meg a gyalogsági állásokat, de a pajzsgátak előttük 
mindenhol elkészültek. A bástyák és az ollómű elé fedőgátak kerültek. Harmadik vonalként 
megépült egy zárt sáncrendszer (enveloppe), majd a külső vizesárok elé fedett út és vársík. 
Temesvár további megerősítésére nem volt szükség részben a korszerű védelmi rendszre, 
részben a stratégiai helyzet megváltozása miatt.  

 
11211. kép: Temesvár 1800 körül 

 
KÁROLYVÁROS (1800) 
 
 A hatbástyás Károlyváros XVI. század végi tervezése és építése a XVIII. század 
második felére elavulttá vált a tüzérség lehetőségeinek (főképp a hatásos lőtávolság) 
növekedése miatt (11212. kép). A korszerűsítés első lépésében a bástyákat alakították át, 
mégpedig a füleket elbontották, az oldalozó ágyúállásokat sáncokkal védetten építették ki. 
Még a XVII. században a déli oldalon épített pajzsgátat megerősítették, ezzel nagyobb 
számú löveg elhelyezését tették lehetővé. Valamikor a század elején teljesen kiépített fedett 
út, fegyverterek és vársík előterébe a mélységi védelem fokozása érdekében előgátakat 
hoztak létre. A viszonylag kis (50 méter) homlokvonalú erődelemek elé árkot alakítottak ki, 



a fedett úttal közlekedőárok kötötte őket össze. Ezzel a védvonalakat északon és keleten 
körülbelül 150 méter távolságba sikerült kitolni. Megemlítendő még az északnyugaton a 
folyóig kialakított sáncmű, ami az erőd kapcsolatát biztosította a hajózással. Az így 
kialakított erődrendszeren már több módosítást nem hajtottak végre, a XIX. századig 
betöltötte feladatát. 

 
11212. kép: Károlyváros 1800 körül 

 
 
 


