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Erdély 16–17. századi várépítészete szorosan kap-
csolódik a fejedelemség történetéhez, és – a javában
zajló hadügyi forradalomnak köszönhetõen – tulaj-
donképpen ebben a mûfajban jelentkeznek elõször
a tiszta reneszánsz építészeti megoldások. A fejede-
lemség legveszélyeztetettebb határvonala a nyugati
síkságon húzódott, az ellene vezetett hadjáratok so-
rán a királyi csapatok a Kassa–Tokaj–Várad–Me-
szesi-hágó, illetve a Kassa–Szatmár–Szilágyság/Kõ-
vár útvonalon igyekeztek a Szamos völgyébe jutni,
míg a török csapatok többnyire a temesi pasaság fe-
lõl, a Maros völgyében vagy Karánsebes irányából,
az Erdélyi Vaskapun át vonultak az országba. A vé-
dekezésre felkészülve így ezeken az útvonalakon
kellett kiépíteni az ellenség elõrehaladását gátló,
akadályozó várakat, természetesen annyit, ameny-
nyire a fejedelemség határai között élõ gyér népes-
ség energiáiból futotta, s amennyire az újonnan lét-
rejött, de kormányzati módszereiben az erdélyi vaj-
daság korának patriarchális megoldásait alkalmazó
új állami berendezkedésnek sikerült a társadalom
védelmi erõfeszítéseit megszerveznie és összponto-
sítania.

Az olasz reneszánsz hadiépítészet megoldásainak

VÁRAK

elterjedése Erdélyben bizonyos kétarcúságot mutat.
A kezdeti lendület után inkább csak a fentebb emlí-
tett, a tüzérségi ostromnak potenciálisan kitett nyu-
gati végvárrendszert látták el modern erõdítmények-
kel. Az ország belsejében fekvõ, természettõl is vé-
dett középkori eredetû várak esetében azonban elte-
kintettek az ilyen költséges és munkaigényes védõ-
mûvek megvalósításától.

Amikor 1564 és 1567 között a jószemû és nyilván-
való hadiépítészeti tapasztalatokkal rendelkezõ Gio-
vann’ Andrea Gromo Erdélyben járt, a szamosújvári
és a bethleni várról, valamint Gyulafehérvár Castaldo
által kiegészített, számunkra ismeretlen,150 zömük-
ben kevésbé idõtálló, föld- és palánkerõdítésû védõ-
övérõl jegyezte fel, hogy azok korszerûek és „alla mo-
derna” épített (olasz)bástyáikkal, illetve ágyúpadjaik-
kal (piattaforma) hatékonyan vehetik fel a harcot az
ostromlók tüzérségével.151 Az említettekhez még
hozzászámíthatjuk Szeben itt-ott már korszerûsített
impozáns középkori védõövét, Brassó Fellegvárának
belsõ védõgyûrûjét és Tótfalud püspöki várát, Erdély
egyik legkorábbi, olaszbástyával kiegészített védõ-
mûvét, amely azonban Gromo idejére már el is ve-
szítette harcászati jelentõségét.152

59. Tótfalud várának az
alaprajza
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A viszonylag szûk völgyben fekvõ Brassónak a
környezõ magaslatokon elhelyezhetõ, lõszerszámok
tüzének kitett középkori eredetû védõrendszerét a
16. század elején már külsõ védmûvek megépítésé-
vel is bõvítették, amelyekbõl egyúttal a várost elke-
rülõ utat is ellenõrizhették. Ilyen lehetett az az
1520-as években említett, patkó alakú, toronyszerû-
en magas erõdítmény is, amely a márgadombon
emelt Fellegvár magvát alkotta. Ezt az idõközben el-
avult erõdítményt a század közepe után három kis-
méretû, olaszbástya formájú és egy sokszögû ágyú-
torony hozzáragasztásával bõvítették153, majd a 17.
század elején szabályos négyszögletû udvart kerítõ
külsõ védõövbe foglalták, sarkain olaszbástyákkal és
felvonóhidas kapuja felett zömök, szuroköntõkkel
ellátott toronnyal.154 Az 1972-es ásatások során elõ-
került ennek a „zseberõdítménynek” az olasz had-
mérnöki traktátusok megoldásait idézõ „vízmûve”
is : a patkó alakú belsõ toronyudvart ciszternává ala-

60. Brassó. Fellegvár. A belsõ védõöv tornyai. 1568 körül

61. Brassó. Fellegvár. A külsõ védõöv bástyája. 1623 körül
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kították, és feltöltötték kaviccsal. Közepére, vastag
kavicsrétegbe ágyazva egy téglából épült és kõvel,
kaviccsal töltött csonkakúp alakú téglaépítményt ál-
lítottak. A belevezetett esõvíz ennek a hézagokkal
falazott oldalán átszûrõdve töltötte fel fokozatosan a
tároló kavicsrétegeit, ahonnan azután a kapu felõli
oldalon, a vízgyûjtõ szintje alatt elhelyezett csorgón
át ömlött ki. Bár keltezésére konkrét támpontot az
ásatások nem szolgáltattak, nincs kizárva, hogy az
említett ciszterna még az osztrák helyõrség megjele-
nése elõtti idõkben, de mindenképpen a külsõ erõd-
öv megépítése után elkészült.155 A Fellegvár volt a

62. Brassó. Fellegvár. A külsõ védõöv kapuja

63. Brassó. Fellegvár. A középkori torony udvarából
kialakított ciszterna ásatása
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színhelye 1687-ben a kiváltságaik védelmében fegy-
vert fogó brassói polgárok megmozdulásának is,
akik csak a császári csapatok ágyútüzére adták fel ki-
látástalan védelmét.

A korábban, már 1538 után elkezdett szamosújvári
építkezésen kívül valamennyi újonnan erõdített épü-
let a Giovanni Battista Castaldo tábornok kíséretében
Erdélybe érkezett királyi építészeknek tulajdonítha-
tó, tehát megközelítõleg 1551 és 1556 között kelet-
kezhetett. A Szamosújvár és Tótfalud alaprajzából
szembetûnõ ék alakú bástyák az ún. óolasz, a szebeni
Haller-bástya összehúzott szárnyfalaival a fejlettebb,
ún. fülesbástyás változatát képviselik ennek a rene-
szánsz erõdítési rendszernek. Ezeket a bástyákat álta-
lában gazdaságos kerület–terület arányú, szabályos
sokszögû, egyenes kurtina-szakaszokból álló védõ-
övbe foglalták, olyan távolságra egymástól, hogy a
szárnyfalaikban, illetve a „nyakukban” rejtõzködõ ka-
zamatákban elhelyezett ágyúk kereszttûz alá vehes-
sék a várfalak elõtti holtteret és pásztázhassák a szom-
szédos bástyák homlokfala elõtti teret is. Természe-
tes, hogy e bástyák nagy kiterjedésûek kellett hogy le-
gyenek, mert ágyúteraszukra és kazamatáikba vi-
szonylag nagy öblû és nagyméretû tûzszerszámokat

szántak, s mint az erõdítmény legszilárdabb elemei-
nek, ezeknek kellett pajzsként felfogniuk a környezõ
várfalakat veszélyeztetõ ellenséges ágyútûz egy részét
is. Belsejüket a boltozott kazamaták fölött földdel,
homokkal vagy kaviccsal töltötték fel, és szilárd, az
ágyúk súlyát és visszahatását elviselõ teraszokat alakí-
tottak ki a mellvédjük mögött. Így méreteik – a várvé-
delem tûzerejének növekedésével összhangban –
Szamosújvár 40 m-es homlokfalú óolasz bástyáitól a
váradi és gyulafehérvári vár 120 m-es homlokfalú
fülesbástyáiig folyamatosan növekedtek.156 Ezzel a
fejlõdéssel párhuzamosan, a máig fennmaradt és leg-
látványosabb bástyák mellett, e várak építõi számos
külsõ, mára nyomtalanul eltûnt, fõleg fából és föld-
bõl készített védmûelemmel gyarapították az erõdít-
mények védelmi képességeit.

Az utóbbi idõben, a fogalmak és az elemzés szem-
pontjainak tisztázódása s az európai hadtörténeti iro-
dalom eredményeinek feldolgozása rendjén, alapos
kritika érte a bevett, a 20. században alkalmazott hadi-
építészeti kronológiát is.157 Domokos György hívta
fel a figyelmet arra, hogy a vizsgált idõszak nagyobb
részében nem beszélhetünk az új olasz erõdítési
rendszer jelenlétérõl, annak ugyanis csak bizonyos

64. Luigi Ferdinando Marsigli(?): Szamosújvár alaprajza. 1687.



51

elemei jelennek meg várépítészetünkben, így a 15.
század végétõl ismert és alkalmazott fülesbástyák je-
lenléte önmagában még nem jelenti e fejlettebb rend-
szernek a meghonosodását is.158

Az erdélyi fejedelemségben – leszámítva a legtöbb
támadásnak kitett és legelérhetõbb nyugati végvár-
rendszert alkotó erõdítményeket, Borosjenõ, Várad,
Pocsaj, Székelyhíd és Szatmár várait – nem volt kö-
vetkezetes az új erõdítési módszerek elterjedése.
Leginkább még a korszak kezdetén, az 1541-et köve-
tõ évtizedekben törekedtek az erõdítmények olasz-
bástyás kiépítésére, de – úgy tûnik – még a török tá-
madások felfogása szempontjából jelentõs Lippa,
Lugos és Karánsebes várai is kiépítetlenül maradtak,
nyilván azért is, mert a török katonai vezetés béke-
idõben megbocsáthatatlan, ellenséges cselekedetnek
minõsítette volna az ilyen munkálatokat.159

Szamosújvárott 1538-tól kezdve János király ne-
vében és Fráter György megbízásából, egy ideig való-
színûleg Domenico da Bologna királyi építész közre-
mûködésével indult meg a négysarokbástyás vár épí-
tése.160 Az építtetõk címerei a várkaput és a két keleti

65. Szamosújvár. Bánk Pál építési emléktáblája. 1540.

66. Szamosújvár. A palota és a kápolna udvari homlokzata.
1541–1551.
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bástyát díszítették eredetileg. Az eredeti alaprajzi fel-
fogáson változtattak már az 1564-et – Gromo híradá-
sát – megelõzõ években, János Zsigmond uralkodása
alatt, amikor a vár készen álló fõkapuja elé külsõ várat
építettek, s ennek két félbástyával és kaputoronnyal
védett kötõgátját a védõárkon is átnyúló bástyával
terjesztették ki. Ezzel a bõvítéssel egy idõben a vár
másik három oldalán alacsonyabb védõfalakkal
falszorosokat alakítottak ki, melyeknek középtenge-
lyébe lövészeknek szánt, kiugró bástyácskákat építet-
tek.161 Az építkezések a források tanúsága szerint vé-
gigkísérték János Zsigmond és a Báthoryak korát, be-
fejezésükre alighanem csak a 17. század elsõ felében
került sor, amikor a Giovanni Landi által átalakított
(?) nyugati – újabb várkaput védõ félbástya újjáépíté-
sét/átalakítását (?) megörökítõ felirat készült,162 I. Rá-
kóczi György uralkodása alatt pedig a vár árkait széle-
sítették.163 Az õ nevét viselte a 18. században az elõbb
említett félbástya is.164 Akkorra azonban a vár már el-
avultnak számított, mert idõközben – az ágyúk lõtá-
volságának növekedésével – sebezhetõvé vált az épí-
tésekor még távolinak tetszõ magaslatok felõl, a 18.
század elejére pedig az igen szûk, kisszámú védõre
méretezett erõdítmény veszélyes csapdájává válhatott
volna annak a helyõrségnek, amely védelmét megkí-
sérli. Így II. Rákóczi Ferenc 1705-ben, a zsibói vere-
ség után nem mert csapataival a tömör építésû, de
„szûk és szoros” várban maradni, amelynek a bástyái a
védelemre elégtelenek voltak.165

A szamosújvári vár belsejében valószínûleg még
Fráter György életében megépült a kétszintes, az elsõ
nyugati várfalra támaszkodó, annak lõréseihez igazo-
dó alápincézett palotaépület, amelyet kétoldalt a kapu,
illetve a sokszögzáródású kápolna határolt. A ma két-

67. Szamosújvár.
A palota nagyterme

68. Szamosújvár. A belsõ várkapu fölötti zárterkély. 1542 körül
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69. Szamosújvár. A belsõ várkapu. 1542. 70. Szamosújvár. Martinuzzi György címere. 1542.

menetes épület két középsõ nagytermét négy-négy
boltszakaszra osztotta egy-egy négyzetes metszetû
pillér, amelyre középen ráfutottak a boltozattartó
hornyolt gótikus bordák, s hasonló lehetett a környe-
zõ, késõbb négybe osztott helyiségek boltozata is. A
rangos fõhomlokzatot az emeleten nyolc, lécek közé
fogott kímával és pálcával díszített háromosztatú, ere-
detileg kõkeresztes reneszánsz ablak díszítette, és
ugyanilyen ablakok fogták közre az épület középten-
gelyében a lépcsõn át megközelíthetõ magasföldszinti
bejáratot is. A palota szélességénél valamivel rövi-
debb, boltozott kapualjra kétsejtes emelet került kõ-
gyámokra támasztott zárterkéllyel, amelyet a homlok-
zatéval egyezõ keretelésû ablak világított meg.

Golyvázott, szabályos párkányt tartanak a félkör-
íves záródású – a felvonóhíd láncainak nyílásait ma is
õrzõ – belsõ várkapu vájatos toszkán pilaszterei, s a
párkány frízében elegáns reneszánsz betûkkel vésett
felirat hirdeti az építtetõ váradi püspök jelmondatát:
„DOMINVS ADIVTOR ET PROTECTOR MEVS
QVEM TIMEBO”. A hozzáragasztott, ugyancsak
félköríves záródású gyalogkapu keretét egyenes szem-

71. Szamosújvár. A kápolna ablakai. 1551 elõtt
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72. Székelyudvarhely. A vár alaprajza

öldök zárja, fölötte az építtetõ fõpap olaszkoszorúba
foglalt címerét szárnyas puttók tartják. A palota másik
oldalán a kápolna kiugró, sokszögû, kváderezett
élû166 szentélyzáródásának oldalait a megvilágítandó
belsõ térhez méretezett magas ikerablakokkal díszí-
tették. Ezek szárköveit lépcsõzéssel mélyített tükrû
pilaszterekre támaszkodó kannelúrás pilaszterek al-
kotják, amelyekre ugyancsak lépcsõzött tükrû táblák
közvetítésével támaszkodik a golyvázott szemöldök.
A kápolna belsejét párkányfejezetes késõ gótikus fél-
oszlopokra167 támaszkodó késõbbi, 1760 (?) táján ké-
szült hevederes-dongás boltozat fedi. A belsõ térnek
majdnem harmadát foglalja el az ugyancsak párkány-
fejezetes reneszánsz pilaszterek által közrefogott
mellvédû és kétszer hornyolt bordás keresztboltoza-
tos boltszakaszokra támasztott karzatépítmény. 1989
után a helyiséget ismét kápolnának rendezték be, ce-
mentes vakolattal kisimított falait vásári színezésû,
görögkeleti ikonográfiájú, vadonatúj festményekkel
díszítették.168

Ez a palotaépület – az egyik ablakkeret „hic fuit” jel-
legû felirata alapján – 1545-ben már készen állha-
tott.169 Fennmaradt korai díszítõfaragványainak stílu-
sa a kolozsvári Wolphard–Kakas-házzal mutat hason-
lóságokat. Különösen a Wolphard Adorján által ké-
szíttetett ablakok címerpajzsai, feliratainak betûfor-
mái és záródísze,170 amelyekhez egy másik, 1536-os
kolozsvári felirattöredék,171 valamint a gyalui vár
alább idézendõ, 1540 körüli feliratának formái is
hozzárendelhetõk, rokoníthatók a szamosújvári fõ-
kapu feliratával.

A külsõ várudvaron egy 1653-ból származó és II.
Rákóczi György meg Báthory Zsófia névbetûivel je-
lölt feliratos tábla alapján a 17. század közepén emel-
ték az ún. Rákóczi-palotát. Emeletén négy helyiség
található, homlokzatán a Bethlen–Rákóczi-építkezé-
sekre annyira jellemzõ háromszögû oromzatos rene-
szánsz keretek sorakoznak.

Olaszbástyás rendszerben építették át 1562 után
Udvarhely várát is. Korábbi története a marosvásár-
helyiével mutat párhuzamokat: 1492 elõtt Báthory
István erdélyi vajda erõdíttette – a fejedelemség korá-
nak módszereit elõlegezõ – országos közmunkában a
ferences kolostor épületegyüttesét. Valószínû, hogy
ehhez az építkezéshez kapcsolhatók a négyszögletes
udvar déli sarkait védõ sokszög alaprajzú ágyútor-
nyok.172

A székely felkelés leverése, 1562 után János Zsig-
mond fejedelem parancsára épült meg az akkortól
Székelytámadt várának nevezett erõdítmény északi

oldalának és kapujának védelmére egy-egy kisméretû
olaszbástya,173 valamint egy kisebb, kiugró, lövészek-
nek szánt védmû (?) a kapu másik oldalán, a nyugati
és a déli oldalon pedig falszorost alakítottak ki. A volt
kolostor egyik épületszárnyának a várépítés után ki-
alakított „palotáin” Orbán Balázs még megfigyelhet-
te a reneszánsz ikerablakokat.174

Az udvarhelyi vár párjaként épült meg János Zsig-
mond uralkodása idején, 1565-ben, a székely felkelés
leverése után a háromszéki Cófalva határában a vár-
hegyi Székelybánja vár. Története alig három évtize-
des, mert 1599-ben a székelyek le is rombolták. Or-
bán Balázs a terepdomborulatok alapján mérte fel és
vázolta az alaprajzát, amelybõl világosan kirajzolód-
nak a mintegy 60×60 m-es négyzetet határoló
kurtinák sarkaihoz illeszkedõ olaszbástyák körvona-
lai.175

A széles árokkal körülvett vár bejárata, akárcsak
Szamosújváron, Udvarhelyen, késõbb pedig Szilágy-
somlyón, az egyik sarokbástya mellett volt. Ez a meg-
oldás – úgy látszik – általános a fejedelemség 16. szá-
zadi erõdítményein.

1568-ban indult meg Váradon az elsõ olaszrend-
szerû fülesbástya, a Királyfia-bástya építése, s két évre
rá Váradon mûködõ „Julius Caesar fundáló” – felte-
hetõleg Giulio Cesare Baldigara, Szatmár védmûvei-
nek építõje – dolgozta ki azt az új tervet, amelynek
értelmében a már elkezdett bástyát meg a jelenlé-
tében, 1570-tõl építeni kezdett hasonlóan kisméretû
párját, a Csonka-bástyát belefoglalta a megközelítõ-
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74. Georgius Hoefnagel: Várad vára. 1598 után

73. Várhegy. A Székelybánja vár vázlatos alaprajza

leg szabályos ötszögû, a középkori várövet fokozato-
san felváltó, kiterjedt védmûbe. A vár egyetlen kapu-
ját a Csonka- és Bethlen-bástya közötti kurtina kö-
zéptengelyében utólag hozzáragasztott védõfalak
fogják közre.176

A Báthoryak korában következetesen továbbfoly-
tatott országos építkezés során emelték a jóval na-
gyobb méretû Aranyos- (1572) és Veres-bástyát, s el-
készült az ideiglenesen csak palánkszerkezettel vé-
dett Föld-bástya is. A kötõgátak és a Föld-bástya kõ-
burkolatának a teljes kiépítésére már nem került sor
1598 elõtt, amikor az erõdítmény és védõi eredmé-
nyesen hárítottak el egy török ostromot.

Bethlen Gábor uralkodása alatt, 1618-ban a Föld-
bástya (azóta Bethlen-bástya) kõburkolatának az épí-
tése kezdõdött el. 1618-as évszámokat véstek – egyet
tükörben – a bástyaél kvádereibe. A kapu felõli bás-
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tyafülön látható veretdíszes keretû verses feliratot177

azonban a munkálatok elhúzódását tükrözõen csak
késõbb, 1627-ben készítették el. Csúcsán Bethlen
Gábor címere állott ovális pajzsban,178 amelyet
ugyancsak maszkokkal és veretdíszekkel ékes keret
fogott körül. Az ovális pajzsba foglalt fejedelmi címer
Bethlen Gábor 1628-as nagybányai veretbõl ismert
tízszeres aranyforintján fordul elõ.179

A váradi bástyák feltöltése, a falak elõtti vizesárok
mélyítése, bélletfalainak és ellenlejtõjének kiépítése
még I. Rákóczi György uralkodása alatt is folytató-
dott. Erdély legnagyobb és legkorszerûbb végvára
1660-ban úgy került török kézre, hogy a 3–5000180

védõre méretezett, jól felszerelt erõdítményt mint-
egy nyolcszázötven fõnyi, bennszorult környékbeli
nemesekbõl, parasztokból és Várad polgáraiból meg
református scholájának diákjaiból álló, jószerivel
egyetlen bástya védelmére is elégtelen õrség védel-
mezte, képzett parancsnok, a várvédelemben jártas
katonák és gyakorlott tüzérek nélkül. Negyvenöt na-
pos hõsies ellenállásuk a legfényesebb bizonysága an-
nak, hogy a váradi végház erõdítményként még akkor
is helytállhatott volna.181

A Zólyomi család palánkbástyákkal erõdített szé-
kelyhídi várán 1634 januárjában kezdõdtek el az át-
alakítási munkálatok, a fejedelem olasz fundálójának
(Giacomo Restinek vagy Raguzai Bobik Jánosnak) a
tervei szerint, mindjárt azután, hogy a hazaárulással
vádolt korábbi tulajdonost, Zólyomi Dávidot fej- és
jószágvesztésre ítélték (1633). A munkálatokat egé-
szen 1642-ig folytatták Sánta Német Kõmûves
György, Haller Gábor és Sárdi Imre tervei szerint, a
fejedelem és késõbb fiai állandó felügyelete alatt.
Ezek során az Ér lápjába levert égerfa cölöpökre ala-
pozott, terméskõbõl és téglából épített szabályos
négybástyás várrá alakították át, s a késõbbiekben,
még a várnak a vasvári béke értelmében az 1665. év-
ben bekövetkezett lerombolása elõtt, sáncmûvel is
biztosították a mocsáron átvezetõ út hídfõállását.
1642-ben 12 „falkonnyal”, a gyulafehérvári ágyúön-
tõház termékeivel fegyverezték fel az újonnan elké-
szült bástyákat.182

75. Nagyvárad. Bethlen Gábor fejedelmet dicsõítõ felirat a
Bethlen-bástya déli „fülén”. 1627.

76. Nagyvárad. Légi felvétel a várról
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A Berettyó és az Ér találkozásánál, Pocsajon régi
földvárat modernizáltatott I. Rákóczi György. A
négybástyás földmûvet a gyulafehérvári ágyúöntõ-
házban készült 24 darab egyforma, a fejedelem címe-
rével díszített 12 fontos ágyúval fegyverezték fel.183

Ennek a végvárrendszernek a déli szárnyán Za-
ránd vármegye legfontosabb vára Borosjenõn volt. A
17. század elején palánk- és földmû kerítette a Fehér-
Körös egyik kanyarulatának árterületén álló közép-
kori erõdítményt. Jelentõsége különösen Lippa is-
mételt török kézbe kerülése után (1616) nõtt meg, s
az erdélyi országgyûlés szinte évente rendelt országos
vagy vármegyei közmunkát az építésére. A munkála-
tok különös lendülettel folytak a katonai építészetben
jártas Haller Gábor várkapitánysága idején. 1652-re
fejezték be a külsõ védõöv délkeleti bástyájának kõ-
építményét, s az 1658-as veszedelemre már csak az

utolsó, negyedik bástyának hiányzott a kõburkolata.
Közben a Körös medrének szabályozásával kialakí-
tották a várárkot és egy új, híddal kapcsolt palánkos
elõvárat is, amelybe „rácokat és egyéb jövevény embereket”
telepítettek. A vár belsejében, valószínûleg a közép-
kori várból, kastélyszerû, négy saroktornyos palotát
alakítottak ki.184

A fejedelemség határaitól távolabb fekvõ, régebbi s
többnyire hegyre épült, természettõl is védett várak
esetében a 16. század végén és a 17. században le-
mondtak az igen költséges és sok energiát igénylõ
bástyás rendszer alkalmazásáról, a kurtinák kiterjesz-
tésével, legfeljebb egy-egy olaszbástya megépítésével
próbálták ellensúlyozni középkori szerkezetükbõl és
a terepviszonyokból adódó gyengeségeiket.

Az átalakítások oka Görgényben a várudvar köze-
pén magasló, veszélyes célpontot kínáló szikla és a

77. L. Ssicha: Székelyhíd vára 1665-ben
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magasságával ugyancsak veszélyforrást jelentõ órato-
rony volt. Ezeket az 1639-ben elkezdett építkezés
rendjén elhordták, illetve lebontották s – hogy a várat
ne lõhessék a Görgény-völgy egyik északi magaslata
felõl – Haller Gábor egy kazamatás olaszbástyát fun-
dált el, melyhez mintául a sárospataki vár egyik bás-
tyájának alaprajzát használták. I. Rákóczi György
bölcs elõrelátásának köszönhetõen tarthattak ki ben-
ne 1708-ban hónapokig a fejedelem dédunokája, II.
Rákóczi Ferenc által õrizetére odarendelt palotás haj-
dúk a várat ostromló császári sereg ellen.185

Valószínû, hogy csak a terepadottságokat kihasz-
náló ágyúteraszokkal fejlesztették tovább a dévai
vár186 védmûveit, s hasonló módon járhattak el a Lá-
pos vize fölött strázsáló Kõvár esetében is.187

A fejedelemség sorsának az irányítói rájöhettek arra
is, hogy ezeknek a nagyon sok munkát igénylõ építke-
zéseknek sok értelme nincs. Elég, ha – az Erdély meg-
hódítását, hódoltatását célzó 16–17. századi Habs-
burg-, illetve török hadjáratokra visszatekintve – arra
figyelünk, hogy ezen a hadszíntéren szinte soha nem
operáltak ostromtüzérséggel, mert a hadtápvonalak

hosszúsága és a rossz utak miatt elõállott utánpótlási
nehézségek megoldhatatlan feladatok elé állították az
ellenséges hadvezetést. Az Erdélyt hódoltató török
vagy császári csapatok nem tudták magukkal hozni
sem ostromágyúikat, sem a használatukhoz elenged-
hetetlen lövedék- és lõporkészletet az utak állapota
miatt. A Sebes-Körös mentében például mintegy har-
mincszor kellett átgázolni a folyón, és ez a mûvelet a
legkevesebb 20–30 ökör vontatta ostromágyúk eseté-
ben kivihetetlen volt.188 Az ilyen támadásokban legin-
kább alkalmazható kis öblû tábori ágyúk pedig nem
árthattak még az elavult középkori váraknak sem.

Vetéssi István református prédikátor nyilván nem
alaptalanul jegyezte meg 1631-ben, hogy: „Végezetre,
az országnak birodalmát megtartó erõhöz értetnek az or-
szágban lévõ erõsségek is, kik váraknak neveztetnek. Melyek
az kicsiny támadásban erõsek és hasznosak, de az nagyban
(amint immár csak ez mi üdõnkben189 is történt) erõtlenek és
haszontalanok, kiket mindazonáltal nem jó megvetni, mert,
amely várak kiváltképpen az országnak határiban vannak,
azok az ország oltalmazására és az külsõ ellenségre nézve
hasznosok.”190

78. Luigi Ferdinando Marsigli(?): Kõvár vára. 1687.
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E szabályszerûséget erõsítõ kivételek közé tartozik
Gyulafehérvár, amelynek két déli, méreteiben csak a
váradi nagy bástyákkal vetekedõ s részben ma is fenn-
álló bástyáját Bethlen Gábor uralkodása alatt, 1618–
1619-tõl kezdõdõen építették meg, valószínûleg a
Castaldo korából öröklött védmûveket helyettesíten-
dõ. A munkálatok terhét az országgyûlés a fejedelem
és a három natio, a vármegyék, a szászok és a széke-
lyek között osztotta meg – valamennyien egy-egy
bástya megépítését vállalták magukra –, ezek az erõ-
feszítések azonban a harmincas évekre szemmel lát-
hatólag ellankadtak, s az utolsó két bástya már meg
sem épült. Csak a fejedelmi palotát magába foglaló, a
fejedelem által építtetett délnyugati, valamint a szász
székek emelte délkeleti, az ágyúöntõházat (Kender-
vár) magába foglaló bástya készült el 1628–1629-
re.191 Csak gyanítjuk, hogy idõközben – a harminc-
éves háborúban szerzett tapasztalatokból – kiderül-
hetett, hogy a nagy költséggel emelt, fejedelmi szék-
helyhez illõ, reprezentatív bástyák sem védhetik meg
a közeli dombokra telepített tüzérség ellen ostrom
esetén a fejedelmi székvárost,192 melyet vízellátásától

is elvághattak, s ezért a vár további erõdítésérõl le-
mondtak. Késõbb, az 1658–1661-es hatalmi válság
folyamán, Gyulafehérvár valóban kardcsapás nélkül
jutott az Erdélybe tört török–tatár csapatok kezére.

79. Luigi Ferdinando Marsigli(?): Gyulafehérvár vára. 1687.

80. Giovanni Morando Visconti: Fogaras vára. 1699.
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81. Fogaras vára délnyugat felõl

82. Fogaras vára északkelet felõl
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Ilyen körülmények között eshetett a választás a fe-
jedelemasszonyok birtokába került, az Olt árterüle-
tén fekvõ, jóval kisebb alapterületû, de polgári lakos-
ság által nem lakott fogarasi várra, amelyet Bethlen
Gábor és I. Rákóczi György fejedelem korában épí-
tettek ki. Az a tény, hogy ez az erõdítmény ellen tu-
dott állni késõbb a kuruc ostromzárnak is, azt bizo-
nyítja, hogy a 17. század elején jól mérték fel a lehe-
tõségeit.

Fogaras széles vizesárokkal kerített várát három
füles- és egy egyszerû olaszbástya védi, egykor felvo-
nóhidas kapuja fölött pedig viszonylag alacsony,
négyszögletû torony terpeszkedik. A fülesbástyák
egyike, a délkeleti talán még Báthory Boldizsár (mh.
1594) építkezéseinek köszönhetõ, a másik három

bástyát Bethlen Gábor építtette. Az õ építkezésére
utaló 1625-ös felirat éppen az egyetlen „régi”, óolasz
rendszerû bástyán található. Külsõ köpenyük több-
nyire téglából épült, menedékes lábazatukat félkör-
íves metszetû övpárkány választotta el a felsõ regisz-
tertõl. Mellvédjüket lõrés-sor koronázta. A kapuol-
dal bástyáit még I. Rákóczi György korában is alakí-
tották, kétségtelenül azért, hogy kazamatáikból pász-
tázni lehessen a szomszédos bástyák homlokfala elõt-
ti holtteret is.193 A vár két oldalán a falakat belülrõl
földtöltéssel erõsítették meg, az Olton átvezetõ rév
védelmére pedig – az erõdövet kiterjesztve – Bethlen
Gábor fejedelem egy huszárvárat is építtetett, mely-
nek sarkaira két, gerendából összerótt „szép bástyácska
mostani formán, kiben 25 puskás legény férjen” – került.194






