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 Az 1530-as években It{li{ban, Franciaorsz{gban és Magyarorsz{gon elterjedt, 

úgynevezett II. periódusú (óolasz) erődítési rendszer az idők múl{s{val túlhaladott{ 

v{lt. Ennek egyik oka a tüzérség és a gyalogs{gi fegyverek teljesítményének 

fokozatos növekedése, a m{sik ok pedig az, hogy időközben a v{rvédelem elvei is 

form{lódtak. Az újabb elképzelések először és elsősorban szintén az it{liai mérnökök 

műveiben öltöttek form{t (ami később sajnos részben megkövült), így ezt az elterjedt 

tervezési elméletet gyűjtőnevén "III. periódusú" vagy „újolasz” erődítési rendszernek 

nevezzük. A rendszer alapelvei a következők: A falakkal azonos magass{gú 

b{sty{kat természetesen tov{bbra is a tüzérség hat{sos lőt{vols{g{nak megfelelően 

építik. Az oldalozó tüzérség a kív{nalmaknak megfelelően gyakran kazamat{zott, de 

minden esetben legal{bb erősen h{travont, a kor{bban is haszn{lt fülek mögé rejtett. 

Jellegzetesség, hogy leggyakrabban a b{styasz{rnyak merőlegesek a kurtin{ra, ami 

kissé megnehezíti a szomszédos b{sty{k előtti terep p{szt{z{s{t. Ennek a fő oka 

azonban nem a „fejletlenség”, hanem a gyalogs{g fegyverhaszn{lat{nak 

körülményei. Által{noss{gban kimondható az is, hogy a b{sty{k homlokfalainak 

hosszús{ga m{r eléri a védett kötőg{tak hossz{t. Tov{bb{ a b{sty{k homlokfalain 

m{r nem építhetők közvetlenül {gyú{ll{sok, mert a célz{si pontoss{g növekedésével 

az amúgy is lejjebb került védő ütegek veszélybe kerülnek. Az ostromló tüzérség 

ellen bevethető {gyúknak ezért új típusú elhelyezést kell biztosítani. Ekkor kezdik 

kialakítani tervszerűen a magas {gyú{ll{sokat (cavalier). Ezek gyakran a b{sty{k 

tork{ba, a kurtin{k mögé épített védőművek, m{skor a b{sty{ba, azzal szervesen 

együttműködő erődök. Ez utóbbi esetben az oldalozó tűz is ak{r megkétszereződhet. 

A b{sty{k külső vonal{ban elhelyezkedő aknafigyelő folyosók (contramina), az 

egyéb földalatti létesítmények (caserma, kazamata) bonyolult összessége {ltal{ban 

olyan összefüggő rendszert alkot, hogy minden csapatmozg{s, rakt{roz{s, stb. az 

ellenség tűzhat{s{tól és megfigyelésétől mentesen történhet.  

 Az „újolasz” rendszernél ismerik fel először rendszerezett form{ban azt, hogy 

meg kell kísérelni az ellenséget a fő védelmi vonalaktól hosszabb ideig t{vol tartani.  

A védelem megszervezésében egyre nagyobb szerepet tölt be az {rok.  



 

Az {rok vonalvezetése most m{r {ltal{nosan megfelel a p{szt{z{si ir{nyoknak, belső 

faluk (scarpa, mag{nak a kurtin{nak a fala) és külső faluk (contrascarpa) tégl{val, 

kővel kifalazott. Ennek oka a bejutó ellenség tov{bbmozg{s{nak korl{toz{sa. 

Szükségessé v{lik a kurtin{k közvetlen védelme az ellenséges tűztől, tov{bb{ (ekkor 

még csak m{sodsorban) mag{nak az {roknak a védelme. E feladatokra alakítj{k ki 

egyre {ltal{nosabban az újtípusú pajzsg{takat (ravelin), amelyek oldalfalai a 

b{sty{król fedezhetők. Az {rok külső oldal{n fedett utat hoznak létre a saj{t 

gyalogs{g mozgat{s{ra, valamint fegyvertereket a csapatok koncentr{l{s{ra, 

ellent{mad{sok előkészítésére. Gyakorlatilag az erődítmények előterét rendezik, 

v{rsíkot (glacis) alakítanak ki, amely a tűzvezetést, tűzcsap{st könnyíti, és bizonyos 

védelmet nyújt a falaknak.  
 

 A b{sty{s rendszerek tervezése, a különféle megold{sok (pl. kazamat{zott 

vagy nyílt tüzelő{ll{sok kérdése) keresése a késő renesz{nsz olasz hadmérnökeinek 

fő feladata. Ezek a különböző elképzelések egyben lehetőséget adnak munk{ss{guk 

elemzésére, tervezeteik megkülönböztetésére is. A III. periódusú olasz rendszerek 

{ltal{nos jellemzője, hogy az {rkok és a b{sty{k előterének p{szt{z{s{ra szolg{ló 

(oldalozó) tüzérség erősen h{travonva jelenik meg, hiszen alapvető feladatuk van az 

esetleges rohamok elh{rít{s{ban, védelmük döntő fontoss{gú. Az 1. {bra egy ilyen 

elrendezést mutat. A b{sty{s rendszerek teljes kiépítésében a sz{rnyakon kétszintes 

{gyú{ll{s épül, a felső nyílt {gyúudvarral, az alsó kazamat{zva. Ennek legfőbb oka 

az, hogy a felső {gyú{ll{sból szélesebb terület p{szt{zható szabadon, míg az alsó 

kiz{rólag az {rkok belövésére való, erősen védetten. A nagyméretű fül egyar{nt 

fedezi az alsó és a felső {ll{st. A kurtina és a sz{rny csatlakoz{s{n{l az udvar 

beugr{sa azért van, hogy a tüzérek a nagy szögben való, a fül melletti ir{nyz{sn{l is 

dolgozni tudjanak (pl. Siena, Grosseto, Jaca). A b{styasz{rnyat a megrohan{s ellen 

{ltal{ban {rok is védi.  

 
1. ábra (füles bástya teljes kiépítésben) 

 

A 2. {br{n bemutatott helyzet olyan elrendezést mutat, amelyik a kevésbé 

t{madható, teh{t kisebb intenzit{sú védelmet igénylő helyekre épül.  



 

Itt hi{nyzik (az egyébként dr{g{n kiépíthető) alsó {gyú{ll{s, csak a nyílt {gyúudvar 

épül meg. Az alkalmazott fül is rövidebb, az {gyúudvar beugr{sa is kisebb.  

 
2. ábra 

 

Vannak olyan esetek, amikor ott, ahol egy{ltal{n nem v{rható semmiféle komolyabb 

ostrom, az igazi füleket elhagyj{k, így a védők {gyúinak kilövési lehetőségei 

megnőnek, a védekezés dinamikusabb{ v{lik. Az is igaz, hogy pl. a folyóparton 

elhelyezkedő b{sty{t az ostromtüzérség meg sem tudja a hat{sos lőt{vols{gra 

közelíteni (3. {bra). M{r az 50-es években építenek olyan b{sty{kat, melyek 

alaprajzilag fül nélküliek, de az oldalozó {gyúkat a felső szinten erősen h{travonj{k 

(fület képeznek), valamint a kilövést keskeny lőrésekkel oldj{k meg (pl. Firenze, 

Volterra) (4. {bra). Abban az esetben, amikor az oldalozó tüzérség kazamat{it sikerül 

mélyen az {rokba telepíteni, a fül szükségtelenné v{lik. Természetesen felül, a nyílt 

tüzelő{ll{sban lévő {gyúkat ekkor is h{tra kell vonni (pl. Padova) (5. {bra). 

 
3. ábra 

 



 
4. ábra 

 
5. ábra 

 

Az „újolasz” erődítési rendszer a XVI. sz{zad közepén terjed el, mint 

kor{bban l{ttuk. Azonban az nem teljesen ismert, hogy tipikus megvalósít{suk 

legfontosabb péld{i It{li{n kívül gyakorlatilag Spanyolorsz{gra és Magyarorsz{gra 

jellemzőek. A német területeken az Alpok északi oldal{n csak 1580 ut{n kezdenek 

elterjedni (Jülich), haz{nktól északra és keletre pedig nem ismerünk ilyen erődítést. 

A Balk{non ekkor m{r a török az úr, n{luk {ltal{ban hi{nyzik a b{sty{s 

erődszerkezet. Ebből következik, hogy haz{nk központi szerepet j{tszik a térségben 

v{répítészeti szempontból, és ugyanígy napjainkban ezen emlékek bemutat{sa 

szempontj{ból is. Sajnos, a kor erődv{rosai közül (Érsekújv{r, Szatm{r, Győr, stb.) 

m{r csak Győr esetében beszélhetünk védendő és rendszerében bemutatható 

maradv{nyokról. Teh{t újolasz típusú erődv{ros titulussal Közép-Európ{ban 

egyedül Győr büszkélkedhet. 
 



 
 

1. {bra (Győr erődv{ros erődelemei a XVI. sz{zad végén) 

 

 

  A mintegy 500 x 300 méter kiterjedésű, közel téglalap alakú Győr az 

egységesen tervezett erődv{rosok közül az egyik első (6. {bra). Az ekkor, a XVI. 

sz{zad közepe ut{n teret kapott elveknek megfelelően, a síkvidéki erődökre 

jellemzően tégl{ból építették. A fülesb{sty{k homlokvonalainak és a kötőg{taknak a 

viszonya megfelelő, csak a nyugati oldalon kellett beiktatni a hosszú g{t miatt egy 

külön {gyúpadot (Sforza-{ll{s). Az oldalozó {gyúk védettsége magas, azonban mivel 

a sz{rnyak merőlegesek a g{tra, illetve a fülek belső síkja vele p{rhuzamos, a 

szomszédos b{sty{k előterének p{szt{z{sa nagyobb odafigyelést igényel, és 

bonyolultabb. Az ostrom{gyúk elleni harchoz a déli és a keleti oldalon a b{sty{k 

tork{ban magas {gyú{ll{sok készültek. Ha {ttekintjük a b{sty{k kiépítettségét, a 

fentiekhez kapcsolódva az al{bbiak {llapíthatók meg.  

Amiről biztosat tudunk, először is az Új-b{stya. Ennek déli oldal{t, az alsó 

{gyúkamr{kat és részben a fület kor{bban felt{rt{k, bemutatható {llapotba hozt{k. 

Megjegyzésként meg{llapítható, hogy a felső {gyúudvar és fül viszonya ebben a 

rekonstrukcióban nem tükrözi a valós védelmi körülményeket. Ami fontos, hogy 

ezek alapj{n, a keleti és déli oldal b{sty{i (Közép-b{stya, Cs{sz{r-b{stya, Magyar-

b{stya) biztosan a fent említett teljes kiépítésben szerepelnek (1. {bra). Ez nem is 

csoda, hiszen ostrom esetén csak ezekből az ir{nyokból volt v{rható tüzérségi 

t{mad{s.  

 



 

A kazamat{zott alsó {gyúsor meglétét erősíti a Sforza-{ll{s ma is jól 

tanulm{nyozható szerkezete (noha jelenkori {tépítések akad{lyozz{k a vizsg{latot). 

Itt kis módosít{ssal a 3. {br{n l{tható esettel {llunk szemben. Ez egyben bizonyítja a 

Magyar-b{stya kazamat{kkal történt kiépítését is. Egyébként a Sforza-{ll{s azért 

épült, mert a kötőg{t hossza szükségessé tett még egy tüzérségi {ll{st, ugyanakkor a 

R{ba miatt b{stya kialakít{s{ra nem volt mód. Nagy kérdés az északi oldal 

b{sty{inak szerkezete (Kastély-b{stya, Duna-b{stya, Szentdombi b{stya). 

Felépítésükre a Kastély-b{stya ad fogódzót (megfeleltethető a 2. {br{nak). Ennek 

mindkét sz{rnya alsó kazamata nélkül épült, a folyók védelmében m{sra nem is volt 

szükség. Zavaró lehet esetükben, hogy később előterüket feltöltötték, így a nyitott 

{gyúudvar nem v{lik el a tereptől, gyakorlatilag alig felismerhető. Csak tov{bbi 

kutat{s döntheti el, hogy konkrétan milyen magass{gban volt a terep felett az udvar, 

építettek-e {rkot, stb. Mindenesetre szintjük lényegesen alacsonyabban van, mint pl. 

a Sforza-{ll{s {gyúudvara. A m{sik két folyóparti b{stya is hasonló szerkezetű, 

konkrét méreteiket csak becsülni lehet (pl. az {gyú{ll{sok magass{gai azonosak, 

stb.). Valószínű azonban, hogy régészeti felt{r{s sor{n legal{bb a falazatok alsó 

részét, valamint az alapokat vizsg{lni lehet. Tov{bb{, a magass{gok előzetes 

ismeretében tal{n az {gyúudvarok is megtal{lhatók valahol a mélyben. 

 

Összefoglalva meg{llapítható, hogy mint Közép-európai kuriózum, a győri 

erődv{ros egy része mind a föld felett, mind a föld alatt kis {talakít{ssal 

bemutatható, valamint esetleg tov{bbi régészeti felt{r{sok ut{n bővíthető. Ezzel a 

v{ros beléphetne abba a sorba, amelyben a renesz{nsz erődépítészetet csod{lhatj{k 

meg a turist{k, jelenleg főként Olaszorsz{gban.  
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