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ERŐDÍTÉSEK FELDERÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓJA 
TÉRINFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL (XV.-XVI. század)

Winkler Gusztáv

(a tanulmány OTKA támogatással készült)

1. BEVEZETŐ

A  magyarországi  erődítések  általános  leírása  gyakorlatilag  megtörtént,  a 
hozzájuk  köthető  hadtörténeti  események  napjainkra  általában  meghatározottak. 
Több  esetben  azonban  a  konkrét  erődelemekkel  kapcsolatban  téves  funkcionális 
meghatározások, datálási problémák lépnek fel, amelyek nehezen érthetővé tehetnek 
egész  építési  korszakokat,  ilyenek  teljes  egészében  kimaradhatnak  a  hazai 
szakirodalomból („hiszen úgyis elmaradottak voltunk” felkiáltással).

Ez a korszak különösen a XV. századra és a XVI. század elejére vonatkozik, 
mivel  a korábbi  irodalom az ez  időben épített  műveket  sem nemzetközileg,  sem 
hazai viszonyok között nem osztályozta, maradva annál a tarthatatlan álláspontnál, 
hogy ami kerek, az rondella, ami szögletes, az bástya. Ez amiatt sem helyeselhető, 
mert  egyrészt  az  alaprajz  semmit  sem  jelent,  másrészt  a  fejlődési  sorban 
megjelennek  olyan  különleges  erődelemek,  amelyek  pontosan  a  datálási  űr 
kitöltésére alkalmasak.

A fentiek miatt célunk volt olyan adatbázis kialakítása, amely véleményünk 
szerint segítséget nyújt  ezeknek a kérdéseknek megválaszolására. A rendelkezésre 
álló  (és  a  munka  folyamán  begyűjtött)  rengeteg  adat,  a  térbeli  és  időbeli 
kapcsolódások  szükségessége,  valamint  a  XV-XVI.  századi  erődrendszer 
összefüggéseinek feltárása miatt a feladatot térinformatikai rendszer kialakításával 
oldottuk meg.

A  kialakított  adatbázis  alapelvei  a  következők  voltak:  A  megvalósítás 
egységes rendszerben történjen (az egész történelmi Magyarországra vonatkozóan). 
Az adatgyűjtési szerkezet, az esetleges felmérések azonos alapokon történjenek (ez 
minden esetben az erődelemek egységes rendszerű vizsgálata),  valamint  alkalmas 
legyen az egyéb (pl. történeti) vizsgálatok, elemzések támogatására. 

Hogy  a  térinformatikai  rendszer  ne  csak  archiválási  jellegű  legyen 
(lekérdezhető  adathalmaz),  hanem  alkalmassá  váljon  további  kutatásokra  is,  a 
munkát három különálló, de egymásra épülő részre bontottuk.



 Ezenkívül  természetesen  magát  a  datálás  kérdését  is  meg  kívántuk  oldani 
(legalábbis a problémákat csökkenteni). 

Mindenekelőtt  elhatároztuk  egy  referencia-adatbázis  kialakítását,  amely 
alapot képez a hazai erődítések egyes elemeinek kormeghatározásához. Itt kiemelten 
kezeltük  azokat  a  térségeket,  ahol  megmaradtak  ezekből  a  korokból  építmények 
(hadmérnökkel,  pontos  építési  idővel),  illetve  olyan  ismert  mérnökök  munkáit 
vizsgáltuk, akik hazánkban is tevékenykedtek. A referencia-adatbázis kialakítása és 
a típus-meghatározás után megkezdtük a magyarországi (XV-XVI. századi) várak, 
tervezett  erődök  vizsgálatát.  Ez  a  feladat  két  részből  áll.  Részben  az  egyes 
erődítmények elemeinek meghatározásából (funkcionális és datálási kérdés), részben 
pedig az országra kiterjedő olyan adatbázis kialakításából, amelyik alkalmas ezen 
erődök térbeli összefüggéseinek vizsgálatára.

Ehhez kapcsolódik a harmadik fejezete a kutatásnak, amikor is néhány eddig 
nem eléggé  felkutatott  erődítményünk  mélyebb  vizsgálatát  kezdtük  meg  azzal  a 
céllal, hogy be tudjuk illeszteni őket rendszerünkbe. Ez utóbbi feladatsor azért is 
kapcsolódik témánkhoz, mivel mindegyik esetben az eredményeket térinformatikai 
eszközökkel értük el.

2. ERŐDELEMEK TÍPUSMEGHATÁROZÁSA ÉS REFERENCIA-
ADATBÁZISA TÉRINFORMATIKAI ALAPOKON

21. A referencia- és nyilvántartási adatbázis célja és alapelve

Mint  az  előzőkben  rámutattunk,  a  térinformatika  nagy  segítséget  tud 
nyújtani az erődítések típusba sorolása, egyes elemek építési korának meghatározása 
terén.  Sok  esetben  e  nélkül  az  esetleges  rekonstrukció  (mint  végcél)  meg  sem 
valósítható.  Legegyszerűbb  példa,  hogy  amennyiben  pontosan  ismerjük  egy 
erődelem alakját (nem csak vázlatokból), funkcióját, akkor fény derülhet a védelem 
esetleg összetett lehetőségeire, az építés idejének besorolására stb. E célból célszerű 
olyan  adatbázist  kialakítani,  amely részben konstrukciós (stílus,  feladat,  felépítés, 
hadmérnöki  módszerek)  információkkal  szolgál,  részben  pedig  hely  és  idő 
függvényében  nyilvántartást  vezet  a  vizsgált  körzet  feldolgozandó objektumairól. 
Ezek  alapján  referencia-adatbázisunk  kialakítását  egységes  térinformatikai 
rendszerben valósítjuk meg,  és úgynevezett  hadmérnökközpontú leíró és grafikus 
szerkezetet találtunk megfelelőnek. Ezt indokolta még a jó elsődleges adatgyűjtési 
lehetőség  (sok  külföldi  referencia),  valamint  a  könnyű  lekérdezhetőség,  akár 
egyszerű informatikai szoftverekkel is.

Továbbá,  figyelembe  vettük  azt  az  igényt,  hogy  alkalmas  legyen 
adatbázisunk a fejlődési szakaszok bemutatására, a datálás meghatározására. Ennek 
a feladatnak szintén az erődelemek külön kezelése (és kapcsolata a mérnökökkel, 
építési  idővel)  felelt  meg.  Nyilvánvalóan  a  referencia-adatbázis  fő  célja  a  hazai 
erődkutatás  hasonló  jellegű  problémáinak  megoldása,  a  további  kutatások 
támogatása.

Ezek után röviden tekintsük át, mi is a fő kérdés számunkra ezen a területen. 



Az  első,  hogy  hazai  vár-  és  erődépítészetünk  folyamata  a  sokrétű  és 
mozgalmas háborúságok miatt  nehezen áttekinthető,  a  folyamatos  átépítések és a 
dokumentumok  hiányossága  miatt  a  funkciók,  építési  periódusok  meghatározása 
nem mindig problémamentes. Emiatt érdemes olyan külföldi párhuzamok keresése, 
amelyek  meghatározása  egyértelmű,  és  általában  a  kultúrkör  (építők  stb.) 
kapcsolódik Magyarországhoz. Ezek a térségek Itália és a Német-római Birodalom. 
Másodsorban  ehhez  járul  még  néhány  olyan  megrögzült  „ismeretanyag”,  amely 
részben  elavult,  részben  téves,  és  a  minősítés  eredményességét  negatívan 
befolyásolja.  Példaként  itt  csak  néhány:  Ugyanúgy  rondellaként  szerepel  a 
Zsigmond korabeli rondella, a Mátyás korabeli oldalozómű és a XVI. század eleji 
bollwerk típusú erődelem (1. ábra). Nem kell mondani, hogy amennyiben átsiklunk 
ezek felett,  a  kormeghatározás  erősen pontatlan lehet.  Nem beszélve arról,  hogy 
néha minden ötszög alakú építményt XVI. századi bástyának datálnak (2. ábra).

Konkrétabb példák:  A tatai  vár  „rondelláját” szakemberek megfontolások 
alapján Mátyás király korától egészen a XVI. század közepéig próbálják datálni. Ha 
ezt az elemet beillesztjük a referencia-rendszerbe, kiderül, hogy ilyen védműveket a 
XV.  század közepétől  a  végéig  építenek,  esetenként  néhány év  csúszással.  Ezek 
szerint  a  Mátyás-kor  a  megfelelő  időpont.  Érdekes  példa  a  városerődítésekre 
Segesvár. Kerek oldalozóműveket a XVI. század elejéig építenek, illetve alakítanak 
át.  Eszerint  a  Mészáros-bástya  nem  lehet  XVI.  század  végi  építmény. 
Legérdekesebb példa talán Sopron esete.  Az úgynevezett  „nagy rondella” építési 
idejének  az  1600-as  évek  elejét  jelölik  meg.  Elegendő  csak  a  budai  vár  déli 
rondellájával  összehasonlítani  (Zsigmond-kor),  és  látszik  a  datálás  pontatlansága 
(illetve számba jöhet az estleges sokkal későbbi historizáló átalakítás, akárcsak pl. 
Lubló esetében).

AZ ERŐDELEMEK FEJLŐDÉSÉNEK KÉRDÉSEI
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1. ábra: A hagyományos osztályozás és a valóságos helyzet
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2. ábra: A bástyák kialakulásának modellje

22. A Az adatbázis felépítése

A  fenti  elveken  kialakított  adatbázis  két  egymást  kiegészítő  lépcsőből 
valósult meg. Először is nagy figyelmet szenteltünk a különböző időbeli fokozatokat 
képviselő szögletes és kerek erődelemek fejlődési kérdéseinek. Sikerült egy időben 
folyamatos  változást  kimutatni  mindkét  esetben,  tisztázva az  építés  haditechnikai 
hátterét,  követelményeit.  Ugyancsak  sikerült  néhány  olyan  problémára  is 
rávilágítani, mint az alaprajzában hasonló, de időben és funkcióiban eltérő elemek 
meghatározása  (pl.  ötszögletű  puntonék  a  XV.  század  közepéről  vagy szabályos 
elrendezésű szögletes torrione-rendszerek).   

Ennek  a  kutatásnak  az  eredménye  egy  olyan  idősor  lett,  amelynél  a 
változások  sorrendjében,  az  esetleges  fejlődés  irányaival  együtt  szerepeltek  az 
erődelemek, hadmérnökök stb. Ezt fejlesztettük tovább azután adatbázissá. 

Az  alapot  (mint  általában  a  műszaki  területeken)  a  grafikusan  ábrázolt 
objektumok  jelentik.  Ezek  részben  alaprajzok,  részben  látványkép  jellegűek. 
Ugyanis  együtt  a  kettő  fejezi  ki  szerintünk legjobban az  erődelemek jellegét  (3. 
ábra). Ezekhez a grafikus ábrázolásokhoz rendeltünk hozzá egy táblázatos anyagot, 
mégpedig a tervező hadmérnök adataival.



 A táblázat nevet, életidőt, esetleges kiemelt erődítéstervet és megjegyzést tartalmaz. 
Ezek lehetővé teszik az alaprendszer mellett (ArcView) az akár Excel-táblával való 
adatkeresést,  tanulmányozást  is.  A  grafikus  és  táblázatos  információk  mellett 
elkészült  minden hadmérnökről  egy írásos szöveg,  amit  kívánság szerint  csatolni 
lehet a felsorolt adatokhoz.

A  később  részletesen  tárgyalt  adatgyűjtés  során  a  kiválasztott  referencia 
erődökről  számos  fénykép  készült,  így  illusztráló  képeket  is  lehet  integrálni  az 
adatbázisba. 

3. ábra: Erődök elvi alaprajza és látványkép

23. A referencia-gyűjtés lehetőségei és módszere

Szerencsére  lehetőségünk  volt  olyan  területeket  keresni,  ahol  az 
erődítmények  építése  folyamatos  volt,  a  különböző  periódusok  jól  vannak 
dokumentálva.  Természetesen  azt  szem előtt  tartva,  hogy ezeket  felhasználva,  a 
hazai erődelemekkel összehasonlítva, pontosabb elemzést, illetve kormeghatározást 
lehessen  elérni.  Erre  a  kutatásra  jó  terület  Észak-Itália,  Németország  és 
Franciaország. Azzal a megjegyzéssel, hogy a német-francia határvidéken a XVII. 
század végén nagyfokú átalakítások történtek, így a korábbi erődépítések nyomainak 
felderítése ott is nehéz, akárcsak nálunk. Az alábbiakban áttekintést mutatunk be a 
lehetséges csoportosításokról.



KUTATÁSI HELY TÍPUS IDŐSZAK

Olaszország (közép) tervezett erőd (külső tornyos) XIII-XIV. század
Anglia tervezett erőd (külső tornyos) XIV. század
Franciaország (közép) ágyús tornyok XIV-XV. század
Olaszország (észak) tervezett erőd (baluardo) XV. század
Németország rondellás védőmű XV. század eleje
Németország, Svájc ágyús tornyok XV. század
Olaszország (észak) kerek oldalozómű XVI. század eleje
Németország (dél, közép) bollwerk erődítés XVI. század első fele
Olaszország (észak) I. periódusú bástyák XVI. század eleje
Németország (közép) speciális bástyás védőövek XVI. század első fele
Olaszország  (észak, 
közép)

II. periódusú bástyás rendszerek XVI. század közepe

Franciaország (nyugat) korai francia bástyás rendszerek XVI. szd. második fele

Az  adatgyűjtés  ezek  után  a  következőképpen  történt:  Az  előre  (főleg 
szakirodalomból,  de  gyakran  egy-egy  érdekes  erődelemet  felfedezve,  különféle 
képek  alapján)  kiválasztott  erődítményekhez  kiutaztunk  (OTKA  keretekből). 
Naponta  több  erődöt  sikerült  megtekinteni,  természetesen  csak  a  kiválasztott 
védőművek  gyors  vizsgálatára  (pl.  lőrések  elhelyezkedése  stb.)  és  fényképezésre 
volt  idő.  Az egyéb információkat  (pontos általános alaprajz stb.)  megpróbáltuk a 
helyszínen  beszerezni.  Néhány esetben rákényszerültünk gyors  helyszíni  mérések 
elvégzésére  is.  A  bejárás  többször  ütközött  technikai  nehézségbe,  mivel  néhány 
esetben a helyi lakosság, vezetés sem volt tisztában az általunk keresett objektumok 
mibenlétével. 

3. MAGYARORSZÁGI VÁRRENDSZER A XV.-XVI. SZÁZADBAN

31. A rendszer célja és felépítése

A  kialakított  referencia-adatbázis  alapján  el  lehetett  kezdeni  egy  olyan 
térinformatikai  rendszer  kiépítését,  amelyik  a  XV-XVI.  századi  magyar 
várrendszernek  (gyakorlatilag  a  török  elleni  végvárrendszernek)  erődépítészeti 
kutatását  támogatja,  és megoldást  kínál  néhány datálási  és funkcionális  kérdésre. 
Magát a rendszert két összefüggő, de párhuzamosan működő részből állítottuk össze 
(4.  ábra).  Részben  megkíséreljük  az  összes,  a  korban  funkcionáló  vár,  erőd 
elemeinek  vizsgálatát,  osztályozását,  részben  ezek  alapján  egy,  az  ország  teljes 
területére kiterjedő adatbázist alakítunk ki, amely alkalmas a várak építési adatainak 
lekérdezésére, együttes vizsgálatára, az összefüggések keresésére. 



Ugyanígy  alkalmas  legyen  a  fejlődési  szakaszok  bemutatására.  Mindkét 
térinformatikai  rész  grafikus  alapokon működik,  természetesen  nagyságrendekkel 
eltérő méretarányokban.

Először  néhány  szót  szólunk  az  országos  adatbázis  kialakításáról. 
Geometriai  alapul  (részben  korábbi  munkák  eredményéből)  a  történelmi 
Magyarország EOV vetületű térképét használtuk fel. A politikai határok és a vízrajz 
mellett  fontos  kiegészítő  információt  jelentenek  a  domborzati  adatok,  amelyeket 
földrajzi térképekről vezettünk le. A térképi anyag részletessége többnyire megfelelt 
az 1:500000 méretarányú földrajzi térképnek, néhány területen ennél jobb volt (5. 
ábra).

Erre  a  geometriai  alapra  vittük fel  a  várak,  erődök helyét,  részben EOV 
koordinátákkal  (Erdély,  Alföld,  Dunántúl,  Kárpátalja),  részben  GPS  mérési 
adatokkal  (Őrvidék),  és  néhány  esetben  szerkesztéssel  (többször  a  Felvidék 
területén). Az így meghatározott erődökhöz kapcsolódnak az attribútum-táblázatok a 
szükséges információkkal  (erődelemek építési  ideje,  funkció stb.).  Természetesen 
további  információk,  esetleg  a  várak  fényképei,  elemzett  alaprajzai  (a 
nagyméretarányú adatbázisból) is csatlakoztathatók ehhez.

A  várak  szintjén  történő  vizsgálatokhoz  egy,  a  referencia-adatbázishoz 
hasonló felépítése van. Az alapot szintén a grafikusan ábrázolt objektumok jelentik., 
ezek  az  általunk  kiegészített  és  ellenőrzött  alaprajzok  (lásd  később).  Az  erődök 
védműveit  osztályoztuk,  jelkulcsoltuk.  Így  ezek  alkalmassá  váltak  a  további 
hadtörténeti jellegű kutatások támogatására. 

HELYI RENDSZER
OBJEKTUM-REKONSTRUKCIÓS ADATBÁZIS
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4. ábra: A várrendszer-GIS elvi felépítése



Magyarországi várrendszer típuskutatása (XV.Magyarországi várrendszer típuskutatása (XV.--XVI. század)XVI. század)

2. és 3. periódusú erődítmények

5. ábra: Minta.  2. és 3. periódusú erődítmények lekérdezése

32. Az adatgyűjtés módszere

Az erődítmények védműveinek rendszerezése átfogó történeti, hadtörténeti 
adatgyűjtéssel  kezdődött.  Első  lépésként  összegyűjtöttük  a  kor  várairól  szóló 
leírásokat, listákat. Mivel ennek széles körű irodalma van, ezért ennek különösebb 
nehézsége  nem  volt.  A  továbbiakban  „kirostáltuk”  azokat  a  várakat,  amelyek 
különösebb  szerepet  nem  játszottak  a  török  háborúkban,  emiatt  csak  középkori 
jellegű  erődelemekkel  rendelkeztek.  Ezt  a  meglévő  alaprajzokból,  leírásokból, 
fényképekből  végeztük  el.  Megjegyzendő,  hogy a  mai  Magyarország  területéről 
vannak  ilyen  jellegű  adatok  teljes  körűen,  a  határon  túli  várakról  csak  gyér  és 
hiányos információkhoz tudtunk hozzájutni.

Pontosan  ezért  a  kárpátaljai,  erdélyi,  őrvidéki  erődítményeket  személyes, 
terepi  vizsgálat  alá  vettük.  A felvidéki  várak  még  gyakorlatilag  hátra  vannak,  a 
horvátországiakkal idő hiányában nem foglalkozunk.

A várak  vizsgálata  a  következők szerint  történt.  Amennyiben  viszonylag 
elfogadható alaprajz rendelkezésre állt (pl. Őrvidék), bejárással ezeket korrigáltuk, 
ahol  szükséges  volt.  Megemlítendő,  hogy pl.  bástyaként  tüntettek  fel  az  árokba 
telepített gyalogsági védművet, a falsíkok hajlását zavaróan rosszul rögzítették, stb. 
Ezekben az esetekben GPS készülékkel megmértünk néhány fontos, jellemző pontot 



a várak, valamint a védművek méreteinek meghatározására. A bejárások folyamán 
fényképeket és egyéb vázlatokat is készítettünk.

Kárpátalján más módszereket kellett felhasználni. Néhány vár alaprajza csak 
egészen vázlatosan került a birtokunkba, ezért a helyszínen hozzávetőleges felmérési 
vázlatot is kellett készíteni. Természetesen az így készült alaprajzok csak az egyes 
védművek elemzésére jók, az egész vár vizsgálatára már kevésbé. Hasonlóan jártunk 
el  Erdélyben,  azzal  a  különbséggel,  hogy  ezen  a  területen  lényegesen  több 
elfogadható rajzzal rendelkezünk.

A hazai (és részben felvidéki) erődítményeknél átvéve az egyéb forrásokat, 
csak az érdekesebb (XV-XVI.  századra tehető építkezések) esetekben folytattunk 
terepbejárást, illetve tervezünk ilyeneket (6. ábra). 

Magyarországi várrendszer típuskutatása (XV.Magyarországi várrendszer típuskutatása (XV.--XVI. század)XVI. század)

Vár építési periódusai - Jeszenő

6. ábra: Vár építési periódusainak megjelenítése 

4. ERŐDFELDERÍTÉS, ERŐDREKONSTRUKCIÓ



41. A rekonstrukció elméleti alapjai és megvalósítása

A  katonai  objektumok  rekonstrukciója  az  általános 
környezetrekonstrukciónál  lényegesen  összetettebb  feladat  amiatt,  mert  magába 
foglalja  az  objektumok  elvi  felépítésének,  funkciójának  ismeretét,  az  esetleges 
régészeti  elemek  felderítését  és  a  konkrét  környezetelemzést  (rekonstrukciót)  is. 
Emiatt a korábban tárgyalt térképi (felmérési) és fotóanyag mellett nagy szerepe van 
a katonai, történeti és műszaki szakadatoknak is. Sőt sok esetben ezek az adatok a 
döntőek (az objektum részleges vagy teljes megsemmisülése miatt).

Az  objektumrekonstrukció  természetes  kiinduló  információi  a 
történettudományokhoz kapcsolódó adatok. Hiszen a történeti-hadtörténeti források 
alapján kezdődik általában maga a vizsgálat is. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 
történeti leírásokat szigorú forráskritika alá kell venni, mert ezek gyakran a politika 
és  szubjektív  megítélés  hatókörébe  kerülnek  (pl.  akár  a  török  történetírók  túlzó 
várleírásaira,  akár az Árpád-vonallal  kapcsolatos szovjet  jelentésekre gondolunk). 
Sajnos ide tartoznak többnyire  a hadtörténeti  leírások is.  Van azonban egy olyan 
szelete a hadtörténelemnek, amelyre biztosan hagyatkozhatunk. Ilyenek a helyszíni 
katonai jelentések (ostromokról stb.), a hadmérnöki felmérések. Természetesen ezek 
is tartalmazhatnak hiányokat, de általában megbízható forrást jelentenek.

A  műszaki  irányba  történő  elmozdulást  a  régészeti  adatok  feldolgozása 
hozza magával. A régészeti feltárások, információk a maguk grafikai valóságukban 
jelentenek  pontos  kiindulási  adatokat.  Itt  meg  kell  jegyezni,  hogy  a  régészeti 
felmérésekről, adatrögzítésről van szó, nem ezek interpretációjáról.

A  rekonstrukcióhoz  szükséges  műszaki  segédtudományok  közül 
legfontosabb az  építőmérnöki  ismeretanyag.  Ez  magába  foglal  bizonyos  statikai, 
dinamikai  kérdéseket  (mi,  hogyan  épül  és  építészetileg  miért),  közlekedésépítési 
feladatok  megoldását  (szállítás,  logisztika),  valamint  geodéziai  kérdéseket 
(tűzvezetés,  irányzás,  fő  védelmi  irányok  stb.)  is.  Az  ilyen  jellegű  alapadatok 
bevonása  a  feladat  megoldásába  kiküszöbölheti  a  funkciótlan,  „művészi  jellegű” 
elméleti rekonstrukciós elképzeléseket.

Nagyon  fontos  a fegyvertani  ismeretek alkalmazása.  Amennyiben  tudjuk, 
hogy melyik fegyver hogyan működik, alkalmazásának milyen kritériumai vannak 
(pl. mekkora tér szükséges egy ágyú kezeléséhez, mekkora a hatásos lőtávolsága), az 
objektumok „szükséges” méretei, felépítése is a valóságnak megfelelőbbek lesznek. 
Ehhez kapcsolhatók olyan hadművészeti ismeretek is, ami azt világítja meg, hogyan 
és miért úgy hajtottak végre bizonyos védelmi, támadó tevékenységeket.

Mindezek az eddig bemutatott források határozzák meg a keresett objektum 
elméleti  modelljét  (milyen  elemekből  állt,  ezek  hogy  nézhettek  ki,  hogyan 
funkcionáltak) (7-8. ábra).

A  katonai  objektumok  gyakorlati  felépítését  természetesen  valamilyen 
egységes  geometriai  rendszerben  célszerű  megvalósítani.  Ennek  a  rendszernek 
alapja (mint korábban is leírtuk) az 1:10000 topográfiai térkép. Azonban, mivel az 
egyes  várak,  erődök,  sáncok  területe  viszonylag  kis  kiterjedésű  és  egyébként 
bonyolult  felépítésű,  az  esetek  nagy  részében  szükség  van  még  egy  ehhez 
kapcsolódó  nagyméretarányú  alaptérképre  is.  Ugyanez  vonatkozik  a  magassági 



információkra is. A topográfiai térképek pontos magassági adatai itt általában csak 
az átfogó elemzésre alkalmasak. A kiegészítő helyszíni felmérésekre gyakorlatilag 
mindig szükség van. Ez nemcsak a mikrodomborzat meghatározása miatt van így, 
hanem  amennyiben  nem  ismerjük  fel  az  egyes  erődelemeket  (nincs  szakmai 
ismeretanyagunk),  akkor  felmérésünk  nem  célirányos,  nem  mindig  biztosítja  az 
erődelem felismerését. 

A rendelkezésre álló archív térképek közül ez esetben a geodéziai jellegű 
hadmérnöki  felmérések  a  mérvadóak  (a  katonai  topográfiai  felmérések  túl  kis 
méretarányúak). Ezeket mindig alapként lehet felhasználni, még akkor is, ha esetleg 
hiányosak.  Az  egyéb  térképi  anyagokat,  földrajzi  térképeket,  látványképeket 
általában csak kiegészítőként szabad alkalmazni (forráskritika).

A légifényképek kettős szerepet  játszhatnak a rekonstrukcióban. Részben, 
mint régészeti objektumokat vizsgálva, a föld alatti elemek, növényzeti anomáliák 
felismerésével, részben pedig a fotóinterpretáció segítségével, átfogó összefüggések 
felismerésével (9. ábra).

Az  elméleti  modell  ismeretanyagát  alkalmazva,  a  terepfelmérés, 
térképelemzés  és  fotóinterpretáció  együttes  eredményét  integrálva  készül  el  az 
objektum fizikai modellje, ami már a teljes rekonstrukciót (esetenként 3D felépítést, 
funkciót) tartalmazza. 
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7-8. ábra: Az objektumrekonstrukció javasolt felépítése
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9. ábra: A távérzékelés és az adatgyűjtés kapcsolata
42. Rekonstrukció térinformatikai eszközökkel



Az  erődkutatás  területén  a  térinformatika  eszközeivel  konkrét  kutatási 
feladatot oldunk meg. Tehát a térinformatika mint szükséges újszerű eljárás jelenik 
meg  az  erődítmények  feltárásának,  felépítésének  tisztázásánál.  Emiatt  talán  a 
térinformatika  legmagasabb  fokú  alkalmazásának  is  tekinthetjük,  hiszen  új 
információkat hozunk létre segítségével.

A  módszer  lényege  a  következő:  A  térinformatikában  adott  egységes 
rendszerbe kell integrálni minden rendelkezésre álló olyan alapinformációt, amelyik 
a  kérdéses  vizsgált  erődítéssel  kapcsolatos.  Miután  kiválasztottuk  adatbázisunk 
alaprendszerét (ez minden esetben az EOV rendszer), ebbe illesztjük bele az összes 
adatunkat.  A  korábban  tárgyalt  alapanyag-feldolgozási  eljárásokkal  kapcsolatban 
meg kell  jegyezni,  hogy az általában használt  nagyobb méretarányok (pontosság, 
felbontóképesség)  miatt  a  különféle  térképek,  képek  geometriai  bedolgozása 
(integrálása)  körültekintő  munkát  kíván.  Alkalmazhatók  a  pontosság  növelésére 
olyan megfontolások is, hogy az interpretáció eredményeként felismert, azonosnak 
elismert  részletek,  objektumok  transzformáció  nélkül  kerüljenek  az  egységes 
rendszerbe, illetve ezek az elemek illesztő-felületként funkcionálhatnak egy erősen 
megosztott, „töredezett”, kis területeket érintő transzformáció-sorozatnál.

Az  adatok  térinformatikai  összegzése  jelenti  a  kutatási  feladat  kiindulási 
helyzetét. Az együttes értelmezés kijelölheti azokat a területeket, ahol további, terepi 
információgyűjtés  szükséges,  illetve  konkrét  részeredményeket  is  produkálhat.  A 
terepbejárás kiemelten fontos része a munkának. Részben olyan felmérések céljából, 
amelyek  nagyméretarányú  adatgyűjtést  kívánnak  (mikrodomborzat,  kis  mértékű 
terepidom-változások).  Sok  esetben  a  terepbejárás  önmagában  is  fontos 
eredményeket  hozhat  (erődelemek  felismerése  konkrét  alapismeretek  alapján),  és 
kaphatunk olyan  speciális  terepi  információkat  is,  amelyek  további  előrehaladást 
jelenthetnek (pl. lakosság elmondása alapján).

A  terepi  információkkal  kiegészített  térinformatikai  rendszer  végleges 
elemzéséhez ezután hozzávesszük háttér-információként pl. a speciális hadmérnöki 
ismereteket,  és  az  összes  adat  birtokában  nagy  megbízhatósággal  rekonstruálni 
tudjuk az egész létesítményt, a közvetlen környezetével együtt. Így a rendelkezésre 
álló  adatok  együttes  interpretációjával,  építési  megfontolásokkal  magában  a 
térinformatikai rendszerben történik meg a végleges rekonstrukció. Belátható, hogy 
ez  a  módszer  magába  tudja  integrálni  az  összes  információt,  ezek  együttes 
vizsgálatára is alkalmas, a végleges térképezés pedig országos rendszerben történik. 
Így a  lehető  legpontosabb és  leghasználhatóbb erődvizsgálatot  lehet  segítségével 
végrehajtani,  egyben  az  adatok  kapcsolhatók  a  többi  országos  adatbázishoz  is 
(legalábbis az elhelyezkedést illetőleg).

43. Rekonstrukciós adatgyűjtés néhány példán keresztül

Az  erődrekonstrukciós  munkák  adatgyűjtési  eljárásait,  a  feldolgozás 
módszereit két konkrét kutatáson (Magyaróvár,  Pilismarót) keresztül mutatjuk be. 
Mindkettő  azonos  abban  a  tekintetben,  hogy  meglehetősen  nagy  terepi  munka 
(terepbejárás, felmérés) kell a még fellelhető nyomok lokalizálásához.
431. A magyaróvári erődrendszer a XVI. században



A Magyaróvár köré vont erődítmények jó része régóta ismert. Részben ma is 
megvannak (a külső és belső vár), részben a város köré a XVI. században épített 
védőöv a  korabeli  térképek és  jelenlegi  maradványok  alapján.  Ezeket  akár  el  is 
fogadhatnánk, mint teljes erődrendszert (mint ahogy sokan teszik), de több probléma 
is felmerül velük kapcsolatban. Magyaróvár főleg a XVII. század második felében 
fontos  ellátó  központ,  egy  ideig  végvári  jelentőséggel.  A  több  tízezres  seregek 
állomásoztatását,  az  utánpótlás  raktározását  az  ábrázolt  erődvonalon  belül  nem 
lehetett  biztosítani.  Továbbá a különböző térképek nem mindenben felelnek meg 
egymásnak, összehasonlító vizsgálatra szorulnak. Azonkívül ma is vannak szemmel 
látható nyomai további erődítéseknek. Ezért határoztunk úgy, hogy megkíséreljük a 
legvalószínűbb  rekonstrukcióját  lehetőleg  az  egész  rendszernek.  Mivel  sokféle 
anyagot kellett átvizsgálni és integrálni, rendszerezni kellett a célokat, módszereket, 
a térinformatika alapelvei szerinti fő kérdésekkel:
1. kérdés: Mit keresünk?

- Kereshetünk korabeli utalásnyomokat katonai felmérési térképeken.
- Keresünk jelenleg is fellelhető maradványokat a város területén.

2. kérdés: Hogyan keressük, és hogyan dolgozzuk fel?
- Minden rendű és rangú térkép értelmezésével (erős forráskritikával élve).
- Archív és jelenlegi légifotók interpretációjával (árkok, utcahálózat, stb).
- Terepi felmérésekkel és teljes körű bejárással (döntő fontosságú volt).

- Természetesen egységes geometriai rendszer kialakításával (az adatintegrációhoz).
- Az egységes rendszert térinformatikai alapon valósítjuk meg (ArcView környezet).

Első  lépésként  elemeztük  a  rendelkezésre  álló  korabeli  információkat. 
Természetesen csak a hadmérnökök által felvett térképeket vizsgáltuk, a különféle 
művészeti értékű metszetekkel nem foglalkoztunk, ezek nem állták ki a forráskritika 
próbáját. A legjobb kiindulás a Bécsi Hadilevéltárban található 1602-ben készített 
térkép. Ez teljes mértékben ábrázolja a várost közvetlenül körülvevő erődítéseket, 
illetve  a  várat.  Valószínűleg  ez  a  térkép  minden  eddigi  rekonstrukció  alapja. 
Mindenesetre ez is tartalmaz néhány olyan „szabálytalanságot”, amlyre oda kellett 
figyelni,  és ami előre vitte munkánkat.  Az egyébként  szabályosan rajzolt  bástyák 
mellett  a  város  nyugati  bástyája  olyan  szabálytalan  alakot  mutat,  hogy 
legszívesebben térképészeti pontatlanságot tételeznénk fel, továbbá az északnyugati 
oldalon felépült egy pajzsgát, teljesen védtelen oldalakkal. Mindenesetre a térkép a 
város  három  bástyáját  ábrázolja,  ezek  minden  későbbi  rajzon  előfordulnak.  A 
következő anyag a Bécsi Nemzeti Levéltár térképe a XVII. század közepéről. Az 
előzőhöz képest a legérdekesebb változás a vár délkelet bástyájának leválasztása, 
pajzsgáttá alakítása, mivel ezt a bástyát eredetileg szintén nem lehetett védeni. Ezen 
kívül  érdekes  változások  vannak  a  város  nyugati  területein  is  (10.  ábra).  Az  itt 
felsorolt problémákra a Karsruheban található térkép ad magyarázatot (1570 körül), 
mivel  ez  a  terveket  is  ábrázolja,  nemcsak  a  felépített  erődöket  (sorszámozva, 
leírásokkal).  Kiderült,  hogy  a  „levegőben  lógó”  erődelemeket  később  teljes 
védőövvé akarták kiépíteni, de erre nem került sor. 
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10. ábra: Példa a térképek értelmezésére

Az  eddigi,  egyébként  hiteles  ábrázolások,  semmiféle  egyéb  külső 
védőművet nem tartalmaznak. Ennek elfogadott magyarázata az, hogy nem is volt 
más védőmű. Nekünk azonban az volt a véleményünk, hogy a többi védőművet a 
felmérések időpontjai után építették, amire az erődök építési stílus is utal. 

A  fent  felsorolt  anyagok  EOV  alapú  térképbe  transzformálásával, 
elemzésével  kialakult  az  a  kép,  amit  már  ismerünk,  mindenesetre  talán 
térképészetileg  pontosabban  és  katonailag  is  meghatározottabban.  Az  első  olyan 
anyag, ami ezen túlmutat, a Pietro Paolo Floriani által készített városrajz, amely már 
különböző elővédművekre utal (Hanság Múzeum Mosonmagyaróvár), igaz, hogy túl 
szabályosan és vázlatosan. Ezért ezt a szakemberek nem fogadták el. Mindenesetre e 
térkép alapján folytattuk le az első bizonyítási eljárást.  Térképén ugyanis a város 
nyugati bástyája mellett, mint külső védőmű egy hókagát szerepel. Ez átszerkesztve 
a topográfiai térképre, a városi temető területére esik. A terepbejárás kimutatta, hogy 
a gát helyén ma is mintegy egy méteres terepkiemelkedés található, és a környező 
patak alakja is igazodik az erődítményhez.

Ez  a  vizsgálat  indította  el  a  további  kutatást.  Nagy segítségünkre  volt  a 
helyismeret,  és a korábbi helynevek alapos ismerete. Az első komolyabb kutatási 
körzet természetesen a Lucsony városrészhez tartozó korábban Palánknak nevezett 
terület  (ma  Palánk  utca)  Csillag-dombi  része  volt.  Az  ötvenes  években  még 
szánkózni lehetett ezen a területen az árkokban, amelyek túlnyomó része ma már 
nem látható. Az ez időben készült 1:25000-es térképeken ki is rajzolódik egy tipikus 



csillagerőd  részlete  árokszerűen  ábrázolva.  1951-ben  készült  légifelvételeken  az 
akkor még ritka beépítésű területen szintén jól látszanak ezek az árkok, sőt további, 
a sánc előtti  területen lévő nyomok is felfedezhetők voltak. Ezt tovább erősíti az 
1821-es  erdészeti  felmérési  térkép,  ahol  az  erőd  árkai  még  mocsárként  vannak 
ábrázolva. Ennek az úgynevezett lucsonyi erődnek a vonalát a topográfiai térkép, az 
1821-es  térkép  és  a  terepen,  a  kertekben  történt  ellenőrzés,  valamint  kiegészítő 
mérések adatainak integrálása alakította ki. A különböző fedvények gyakorlatilag a 
várható hibahatáron belül fedték egymást, elfogadható eredményt adva az árokra és 
a sáncokra is. Ezzel a művelettel egy kéthektáros területtel „gyarapodott” a város 
védelmi övezete, ami ráadásul a várat dél felől védte (11. ábra). 

Interpretációs részlet az 1821-es
felmérési , és az 1920-as 
topográfiai térkép alapján 

árokrendszer 
(topotérkép)

kiemelkedő területek
(felmérési térkép)

mocsár
(felmérési térkép)

belváros

Lucsony

11. ábra: A lucsonyi erőd fő elemének rekonstrukciója

Ennek az erődnek kelet  felé egyelőre nem volt  csatlakozása a Lajtán túl. 
Ezért ezt a területet vettük vizsgálat alá. Itt jelenleg egy arborétum található, ami 
szerencsére  nem  tette  lehetővé  az  intenzív  területi  beavatkozást,  az  eredeti 
terepfelszín  drasztikus  átalakítását.  A  területen  máig  is  jól  látható  árkoknak 
elkezdtük a fokozatos felmérését, az esetleges erődszerkezetek felderítését (a sűrű 
növényzet  miatt  kizárólag  hagyományos  geodéziai  módszerekkel).  Először  a  jól 
látható  árkokkal  kezdtük.  Már  az  elején  kirajzolódott  egy  ötszög  alakú  erőd  a 
feltételezett  sáncrendszer  végénél,  és  a  hozzá  csatlakozó  sáncok.  Vizsgálatokat 
folytattunk a terep domborzati  viszonyainak tisztázására  is.  Több helyen  sikerült 



korábbi vársíkra és fedett útra utaló nyomokat találni. A munka jelenleg is folyik, de 
sajnos nem nagy intenzitással (12. ábra).

Összefoglalva  megállapítható,  hogy a  város  és  a  vár  korábban (el)ismert 
védőművei mellett a vártól déli irányban egy nagykiterjedésű csillagsánc húzódik, 
amilyeneket általában a XVII. század eleje óta építettek. A vizsgálat szerint vonala 
ismert, egy előtte fekvő pajzsgát lehetősége bizonyos nyomok alapján fennáll. Ehhez 
kapcsolódva keletre a Lajtán túl szintén találhatók sáncvonalak és erődök, amelyek a 
várat  keletről  határolják.  Ezek  területe  szintén  meglehetősen  nagy  kiterjedésű. 
Ennek a vonalnak felmérése még folyik, a rendszer teljes rekonstrukciója későbbi 
feladat.  A  fentiek  mellett  a  város  területén  még  több  helyen  találtunk  árok-  és 
sáncszerű nyomokat, amelyek elvileg illeszkedhetnek a védelmi rendszerhez. Végül 
is kijelenthető, hogy ezekkel az erődökkel együtt  a város már bizonyára elláthatta 
védelmi és ellátó feladatait a török elleni felszabadító háborúkban (13-14-15. ábra)

A

B

A B

A terepi felmérések 
jelenlegi helyzete

felmért terület

jelenlegi úthálózat

töltések, sáncok

árkok

töltések, sáncok

rekonstruált vízfelület

árok metszete a fedett úttal

12. ábra: A terepi munkák felmérési eredményei



A város erődítéseinek rekonstrukciója

A város erődítéseinek rekonstrukciója

13.- 14. ábra: A magyaróvári rekonstrukció építési periódusok szerint



Magyaróvár erődítésrendszere (lucsonyi erőd)

Magyaróvár erődítésrendszere
(a város nyugat felől 1550 előtt)

15. ábra: Erődrészletek 3D ábrázolása

432. A pilismaróti vár térinformatikai adatbázisa

Pilismarót  esetében  a  magyaróvárihoz  képest  egy  kicsit  eltérő  volt  a 
kiindulási  alap,  és  a  feladat  is.  1904-ben  történt  egy  régészeti  feltárás  (Finály 
Gábor),  amikor  is  a  régész  egy római  erődöt  ismert  fel  az  úgynevezett  Kishegy 
(Kálváriadomb) felső részén. Publikációjában utalt arra, hogy az erőd feltárt részein 
későbbi  torony-ráépítéseket  is  felfedezett.  A  90-es  évek  második  felében  egy 
terepszemlén  feltűnt,  hogy egyéb,  szintén  mesterségesnek  tűnő terepalakzatok  is 
lehetségesek  a  domb  területén.  Emiatt  elhatároztuk,  hogy  létrehozunk  egy 
adatbázist, amelyik tartalmazza a mikrodomborzati adatokat, a speciális növényzeti 
információkat, valamint minden felmért, illetve egyéb módon tudomásunkra jutott 
erődelemet, falmaradványt.

Első  lépésként  alaphálózatot  hoztunk  létre  (EOV  rendszerben),  amely 
feladata a meglehetősen szabdalt, erdős területen a különböző geodéziai, régészeti 
jellegű felmérések egységes geometriai rendszerbe való integrálásának biztosítása. 
A  feladatot  geodéziai  GPS-rendszerrel  oldottuk  meg.  Ebből  folyamatosan 
fejlesztünk ki egy felmérési alapponthálózatot (jelenleg 15 ponttal). 

A térinformatikai rendszer alapméretaránya (adatgyűjtési méretarány) 1:500, 
ami  megfelelő pontosságot  nyújt  az  esetleges  lokalizált  elemek összefüggéseinek 
biztosítására.



Az adatbázis grafikus alapjaként folyamatosan történik a terület síkrajzi és 
magassági felmérése, ez utóbbinál különös tekintettel a rézsükre, lejtőátmenetekre, 
jellegzetes  mikrodomborzati  formákra.  Ugyanis  ezek  a  továbblépés  legfontosabb 
támpontjai.

A  következő  lépés  a  fellelhető  erődelemek  felkutatása  és  bemérése.  A 
bemérés az alaprendszer részét  képező alappontokra nagy méretarányban (1:100) 
történik, ezekből az adatokból vezetjük le az objektumok térképezendő jellemzőit. A 
felszínen  még  felderíthető  falakkal  csak  műszaki  problémák  fordulnak  elő 
(bonyolult  bemérési  módszerek  stb.).  A  régészetileg  nem  védett  térségből,  a 
tulajdonosok  engedélyével  a  szétszóródó  maradványok  mellől  minden  esetben 
habarcsmintát  is  veszünk,  ezek  helyét  meghatározzuk.  A  habarcsminták 
vizsgálatával a fal építésének időszakát kívánjuk meghatározni (16. ábra). 

A  felszín  alatt  található  erődelemek  lokalizálása,  felmérése  nagyobb 
probléma. A megoldást  két  dolog jelenti.  Részben a helyi  lakosság folyamatosan 
„kutatást” végez különböző célokból. Ennek folyamán egész toronyrészek, kötőfalak 
kerülnek napvilágra. Az így „megtalált” objektumokat a szokásos módon építjük be 
az  adatbázisba.  Van  olyan  eset,  amikor  a  terepviszonyok,  geofizikai  mérések 
egyértelműsítik falak jelenlétét, de ezeket vékony földréteg, avar fedi.  Itt konkrét 
felmérés  csak  akkor  történhet,  ha  a  kérdéses  falszakaszok  legalább  kis  része 
„megfoghatóvá” válik. Így is behatárolható azonban a falak iránya, hozzávetőleges 
helyzete (17. ábra).

A  különböző  módszerekkel  integrált  erődrészek,  a  domborzati  jellemzők 
alapján folyik a vár elméleti  rekonstrukciója. Az így kialakuló grafikus anyaghoz 
kapcsolódnak a minták elemzéséből, a fellelt ráépítések sorrendje alapján a datálási 
adatok, valamint  metszetek, részletes alaprajzok, fényképek.  Talán ez a felmérési 
adatbázis jól használható segítséget nyújt a további történeti-régészeti kutatásokhoz. 



Pilismarót  várkutatás (a felmérés rendszere 1.)

POZÍCIONÁLÁS
(az objektum minden adatának meghatározása)

IDŐBELI ELHELYEZÉS
(az építés idejének rögzítése)

TÉRBELI ELHELYEZÉS
(a térbeli állapot rögzítése)

FELMÉRÉS

HELYMEGHATÁROZÁS
(a legkényesebb kérdés)

(az objektumok bemérhetőségének 
megvalósítása)

ADATGYŰJTÉS
(habarcsminták gyűjtése)

ELEMZÉS

16. ábra: A rendszer adatgyűjtési szerkezete

Rekonstrukciós részlet felmérések és 
geofizikai mérések alapján

bemérhető falak

bemérhető falak

lecsúszott
falsarok

rekonstruált 
falak

bemérhető falak

ellenőrzött
terepsávok

hipotetikus falak

rekonstruált 
falak

17. ábra: Falszerkezet lokalizálása és rekonstrukció
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