
Palota vára és a törökkori végvárak 

A magyarországi végvárak alatt a váraknak egy bi
zonyos láncolatát értjük. Ezekre a várakra nem annyira 
építésmódjuk, tehát egy-egy építési korszak jellemző, 
mint inkább a szervezet — a végvári szervezet - - , ame
lyekbe tartoztak. 

A török nagyhatalom félelmetes hadigépezetet fej
lesztett ki Ázsiában, és ezt egyre többet használta fel a 
Balkánon keresztül Középeurópa irányában. A luxem
burgi házból való Zsigmond, és hadvezérei: Hunyadi 
János és Pippo Scolari, — magyar nevén Ozorai Fü
löp — később pedig Mátyás király a török veszélyt ki
tűnően szervezett, képzett és felszerelt zsoldos-seregeik
kel tudták elhárítani. Lehet, hogy már ebben az időben 
épült bizonyos várren dszer, olasz várépítők igénybevé
telével, kb. a Duna vonala alatt délre terjedő övezetben. 
E várépítésnek azonban nem sok nyoma maradt, kuta
tásaink ez időszerint semmit sem tudnak róla. Kézen
fekvő, hogy e kor kutatói arra gondolnak : ez időben 
nyilvánvalóan azt tartották, a legjobb védelem a táma
dás. A Hunyadiak fé nyes győzelmei e magatartást iga
zolták. A támadó seregek kiképzése és fenntartása 
egészségesebbnek látszott, ezeket nemcsak egyetlen öve
zetben lehetett felhasználni. A várépítés viszont helyhez 
kötött volt, és építése, katonasággal, hadiszerrel való 
megrakása költségesnek látszott. 

Mégis, amikor Mátyás halála után, híres feketesere
gének szétzüllésével az ország elveszti korábbi haté
kony ütőerejét és a nemesi hadkötelezettség alapján 
felállított honvédelem Mohácsnál katasztrofális cső
döt mond. A török az egész Nagyalföldet megszerzi, és 
1541-ben csellel az ország szívének, Budának is birto
kába jut. Ezzel a dunántúli, felvidéki területek is egyre 
kényesebb helyzetbe kerülnek, Bécs és Prága előterében 
a török portyák egyre gyakoribbá válnak. 

Mostmár, a „császárvárosok" veszélyeztetettek, nem
csak Magyarország, és ezért a bécsi udvar a török fe
nyegető előnyomulásának megakadályozására felállítja 
a bécsi és grazi haditanácsokat. Ezek a legjobb külföldi 
szakértők bevonásával és a hadsereg parancsnokaival, 
módolják ki a védelem övezetét, mely Magyarország 
területén át húzódik. Délen a horvátországi főkapitány
ság, majd a dunántúli, északon a felvidéki főkapitány
ság alá szervezik az e területen levő várakat, melyek 
nagyságát, állapotát, harcászatban felhasználható érté
két most, az 1570 körüli években sürgősen számba
veszik : felmérések készülnek, és részletes jelentések, a ja
vasolt legsürgősebb tennivalókról, ezek szerszám, anyag 
és munkásszükségletéről. E felmérésekből bontakozik 
ki a védőövezet többszáz km mélyen tagolt sávjában 
helyet foglaló várak értéke. E szerint vannak alapvető 
fontosságú várak, ún. főerősségek, amelyekre az egész 
várrendszer támaszkodik, majd a rendszer tagjai a ren
des várak, illetve erősségek és végül a kisebb hadirtékű, 

megerősített helyek, várkastélyok. Utóbbiak csak 
a kislétszámú portyák megakadályozására alkalmasak. 
De maguk is ilyenek kiinduló helyeiként, valamint 
jelentős, híradó szerepüknél fogva szintén fontos és 
hasznos részei az egész végvári rendszernek, az egymás
tól gyakran meglehetős nagy távolságban fekvő várak 
összekötői. A rendes várakba, méginkább a főerőssé-
gekbe már nagyobb létszámú őrség, lovasság, tüzérség 
szállásolható el, ezek nagyobb létszámú támadó ellen 
is sikeresen ellenállhatnak. 

Ez röviden a magyar végvárak szervezete, amelyek
nek élete a magyar kamara alatti magyar kapitányok 
és magyar katonaság, valamint az osztrák és német ren
dektől támogatott, fizetett, vagy küldött idegen kapitá
nyok és katonaság váltakozása közepette bonyolódott. 
Az ígért katonaság, ellátmányok, stb. szakadozott kül
dése, illetve hosszú szünetei körül állandóak a reklamá
ciók, és a végek katonaságának ily rosszul ellátása mel
lett gyakoriak a hatalmaskodások, az önhatalmú élés
szerzés, ami a fegyelem meglazulására vezet. Az állandó 
panaszok a túlnyomóan osztrák többségű haditanács
nál kevés orvoslásra találnak, bár ennek feladata lenne 
a várépítés, korszerűsítés anyagi fedezetéről és a védők 
zsoldjáról gondoskodni. A munka maga pedig a ma
gyar megyékre hárul. Ezek kötelesek a szükséges robot
munkát, építőanyagot és fuvart szolgáltatni, ami a te
kintélyes méretű sáncok, árkok, palánkok létesítése 
esetén gyakran egy-egy vár esetében három megye né
pét vette igénybe heteken át. A magyarok hordják a 
földet, fát, égetik a meszet, verik a köteleket, kovácsol
ják a kapcsokat, szögeket, döngölik a földtöméseket, 
míg a haditanács számos olasz hadmérnökei — akik 
közül e kor hadtudományi kutatója, Gyalókay 142 ne
vet sorol fel, — készítik a munkák terveit. Kissé meg
nehezíti a végvárak pontos rekonstrukcióját ma az, 
hogy e hozzátétek, a korszerűsítések legnagyobb része 
földmű volt, amelyek nagyrésze nyom nélkül pusztult 
el azóta. Másrészt a fennmaradt tervek nem mind való
sultak meg, sőt aránylag csak kis részük, és azokat is 
gyakran módosították a helyi kapitányok, a saját há
borús tapasztalataik alapján. 

A korszerűsítésnek legfőbb ideje, mert a várostrom
ban a XV. században bevezetett puskapor — a lőfegy
verek, főleg az ágyúk lassú elterjedése következtében 
(a XVI. században) — a középkorban épített magas-
tornyú, magasfalú várak nem tudtak ellenállni, és azok 
megerősítésére, új védőművekkel ellátására, gyakran 
teljesen új várak építésére volt szükség. 

Minderről a folyamatról részletes tájékozódást nyúj
tanak a haditanács ezidőben végeztetett várvizsgálatai. 
Ez a hatalmas anyag tartalmazza a várkapitányok és a 
hadmérnökök javaslatait, előterjesztéseit a szükséges 
védőművekre, bontásokra és átépítésekre, és a végvá-
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rákról pontos képet nyújt. A bécsi hadilevéltárakban 
szerencsésen megmaradt anyagban végzett búvárko
dásra támaszkodnak Pataki Vidor Jánosnak, az egri 
vár 1920-as években folyt érdemes feltárójának megál
lapításai az ezidőben épített várakról, melyeket három 
csoportba sorol: „a hevenyészett erődítések kora" 
(1541—1556) a „haditanács ó-olasz rendszerű építési 
kora" (1556—1570) végül az „új olasz rendszerű épít
kezések kora" (1570—1590). Hasonlóan hiteles, de még 
sokkal gazdagabb, részletesebb képet kapunk az ugyan
ebből az anyagból merítő Takáts Sándor ízes magyar
ságú kitűnő írásaiból, egész sor könyvéből. 

Mindkét kitűnő kutató eredményeit bedolgoztuk a 
magyar várak fejlődését, építészeti, közelebbről [vár
építési fejlődés alapján elemző munkánkba, és ott rész
leteztük a különféle várépítésmódokat, amelyek a vég
várak idejére jellegzetesek. Már Takáts Sándor rámu
tatott e korszak legfőbb földerősítéseire, azaz 1.) a la
torkertre, amelyet vékonyabb karókból, vagy egy sor 
leásott gerendából kerítettek; 2.) a palánkra, mely két 
sor levert gerendából állt, melyeket vesszővel fontak 
össze és döngölt földdel csömöszöltek meg, kívülről 
pedig — nehogy tüzet kapjon, — sárral vertek be; és 
3.) a rótt palánkra, egymás mellé sűrűn levert erőteljes 
gerendákból, melyeket fakötésekkel „róttak" egymás
ba, vasszögekkel erősítettek — rendszerint a bástyák 
készítésekor, míg az előbbiek a kötőgátak helyén ké
szültek, illetve a lovasság elhelyezését szolgáló „huszár
kerteket" védték. 

A bécsi haditanács irataiból megtudjuk azt is, meny
nyire akadozott, és hézagosan valósult meg a sok 
szép terv az avult várak korszerűsítésére, hadi felszere
lésére. Hány panasz, kérés ment hiába a császár elé a 
katonák elmaradt zsoldja miatt, és az elmaradt fizetés 
miatt nyomorgó katonák hogyan szerezték meg mégis 
mindennapi élelmüket, közben mivé tették a környék 
életét. 

Ebben az általános képben kell látnunk a hosszan 
nyúló, és mélyen tagozott végvár-vonalat, melynek kö
zépső szakasza volt a dunántúli főkapitányság, Győr 
főerősséggel, és a főkapitány székhelyével. Mellette 
Komárom, Székesfehérvár, Palota, Pápa, Veszprém, 

Kanizsa, Sárvár, Szigetvár az erősebb várak, a kiseb
bek : Tata, Somlyó, Devecser, Várgesztes, Vitány, 
Csesznek, Pannonhalma, Tihany, Nagyvázsony, Sü
meg, Csobánc, Szigliget, Siklós, Körmend, Kaposvár, 
Zalaegerszeg, Lenti, és csak őrhelyek Szentgyörgy, 
Keszthely, Zalavár, Dunaföldvár, amilyen a Palota vá
rától nem messze fekvő Pusztapalota vára is. 

A felsorolt várak mind középkori eredetűek, de védő 
berendezéseik értéke különböző. Némelyiknek, mint a 
mocsaraktól védett Szigetvárnak, vagy a Duna—Rába 
folyók könyökében fekvő Győrnek geográfiai helyzete 
ad kitűnő védelmet. Van közöttük lakótornyos vár 
(Nagyvázsony), belsőtornyos, szabálytalan alaprajzú 
vár (Veszprém, Csesznek, Sümeg), belsőtornyos, szabá
lyos alaprajzú (Palota, Tata, Várgesztes), külsőtornyos 
(Szombathely, Körmend, Kőszeg), ó-olaszbástyás (Szi
getvár), új-olaszbástyás (Győr). 

E várak között a törökkel való közvetlen szomszéd
sága miatt, és nagyobb őrség befogadására alkamas 
volta, erőteljes falai és tornyai nyújtotta védelme miatt 
fontos szerep hárul a várpalotai, vagy ahogyan ekkor 
nevezik palotai várra. 

A helységnek névadó vára PALOTA egyik legkoráb
bi vártípusunk az előbb felsorolt tipológiai sorozatban. 
A még túlnyomóan passzív védelemre hagyatkozó ún. 
belsőtornyos várak csoportjába tartozik. Minthogy 
pedig itt nem volt semmiféle folyótorkolat, vagy szikla
meredély, mely egyik oldalát jobban biztosította volna 
támadás ellen a többinél, Palota vára is úgy épült, mint 
a legtöbb síkföldi vár; azaz szabályos alaprajzzal. 

Négyszegletes, négy saroktornyos alaprajzú Palota 
vára, hasonlóan Pozsony, Diósgyőr, Tata korai királyi 
váraihoz. A magyar várépítés legelső kategóriái között 
találjuk tehát. A négytornyos várak típusáról korábban 
úgy gondolták, hogy az az egyedül álló lakótoronyból, 
illetve öregtoronyból fejlődött ki olymódon, hogy ah
hoz később egy, majd kettő, végül három tornyot emel
tek. Közben a tornyok közét lakószárnyakkal építették 
be. Ezt az elméletet kellemes egyszerűségén kívül sem
mi sem támogatja. Pl. legutóbb a pozsonyi négysarok
tornyos vár kutatói megtalálták egy korai lakótorony 
alaprajzát, de nem az egyik torony helyén, hanem az 
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udvarban. Ennek helyzete tehát nem volt azonos egyik 
saroktoronyéval sem. De nem vall ily szétválásra Diós
győr négy tornya sem. 

Igaz, hogy a kisebb szabályos alaprajzú belsőtornyos 
várak csoportjában több olyat találunk, ahol két to
rony volt, köztük fallal, melyek a vár bejáratát is tar
talmazó udvart fogták közre. Ilyenek voltak Várgesz
tes, Vitány várai, Csesznek fölső vára, továbbá feltehe
tően Hegyesd és Salgó várai is. Ez az alaprajzi elrende
zés érdekesen emlékeztet a középső bejáratú, pitvaros-
tornácos elrendezésű XIII. századi magyar kúriákra, 
udvarházakra, ezek XIII—XVI. századi alaptípusára, 
amilyenek a budai vári lakónegyed polgárházai között 
is gyakoriak (pl. Hess András tér 5.), illetve az ugyané 
princípiumot követő háromsejtű magyar parasztházra, 
ahogyan az legfejlettebb típusában a múlt századra ki
alakul. 

De ettől a kéttornyos vártól nem vezet tovább a há
romtornyoshoz semmiféle út. Hasonló ez az itáliai 
reneszánsz paloták toszkán típusához, amelyekből egy 
szobasoros, ún. egymenetes épületet találhatunk, előtte 
egyik hosszoldalán tornáccal, még emeletes kivitelben 
is, de a teljes négyzetet körülvevő többemeletes zárt 
udvart alkotó, tipikusan toszkán-palotának nevezett 
elrendezéshez itt sincs átmenet. 

Várpalota vára ebben az időben tehát négyzet alakú, 
erős külső falakkal épült, négy sarkán belül négy egy
forma erős, magas toronnyal védett vár, melyben a tor
nyok között lakó és más épületszárnyak voltak. Ez a 
várhelyzet legkorábban, melyet azonban még a vég
várak ideje előtt tovább fejlesztettek, a végvárak idejé
ben pedig hatalmas — rondellás — védőövvel láttak el. 

Erről Giulio Turco hadmérnök 1569. évi felmérési 
rajzai tájékoztatnak bennünket. E rajzokat összevethet
jük más általa felmért várak rajzaival, amelyeket a leg
utóbbi években az Országos Műemléki Felügyelőség 
tárt fel, mint Nagyvázsony, Szigliget, Sümeg, stb. vá
rait, ahol bebizonyosodott, hogy e felmérések hitelt 
érdemlőek és megközelítően pontosak. Turco palotai 
rajza szerint a vár bejáratát 1569-ben egy hosszú kapu
szoros, ez előtt derékszögben megtört helyzetben egy 
kaputorony, és az egészet egy óriási méretű rondella 
védte. A várat a kapu védelmének leírt erősítésén túl, más 
berendezéssel is védték. Ez feltehetően korábbi, mint a 
rondella. Gondolunk itt elsősorban arra a belsővár 
négyszöget közvetlenül övező keskeny falszorosra, mely 
a várat teljesen körülveszi, és melyet Turco rajzán a 
DNY-i oldalon két kisméretű külső torony erősít. 
Ugyanennek a falszorosnak, azaz második falövnek 
erősítésére, de valószínűleg későbbi időkben épülhettek 
— a kapuvédő rondellával egyidőben — azok a nagymé
retű rondellák, melyek a vár ÉNY-i sarkán és a K-i ol
dalán álltak Turco rajza szerint. 

Palota szabályos alaprajzú négy belső toronnyal erő

sített vármagját kisméretű külső tornyokkal és nagy
méretű rondellákkal, kapuszorosokkal ellátott falszo
ros védte, és ezt a rendszert még széles vizesárok övezte, 
melynek külső peremén erőteljes földsánc volt, külső 
lejtőjének tövében pedig palánk. A földsánc méreteiről 
megközelítő fogalmat kaptunk, amikor az egykori klasz-
szicista zsinagóga előtt a főgyűjtőcsatorna árkát ásták, 
és előbukkantak a sánc hatalmas gerendákból ácsolt 
rácsának szerkezeti részletei. 

Nem vághatunk elébe a vár most folyamatban levő 
helyreállítása során előbukkanó történeti leletek köz
lésének. A bécsi anyagban fennmaradt kitűnő Turco-
rajz azonban segít bennünket a vár építésének megha
tározásában. A belső magot övező falszoros kisméretű 
külső tornyokkal erősített fala Hunyadi János és Zsig
mond király idejére utal, azaz a XIV. század végére, a 
XV. század elejére. Ez azt is jelenti, hogy a vár magja 
tehát ez idő előtt épülhetett — és nem Mátyás idejében, 
ahogyan a közhit tartja. Ez állításunknak az újabban 
előkerült gótikus faragványok sem mondanak ellent. 

Mindenesetre már most is megállapítható, hogy az 
egész magyarországi végvárvonalban Thury György, a 
magyar végvári élet soha el nem homályosuló nevű, 
legendás hazaszeretetű kapitányának e vára, a település 
névadója jelentős tagja volt a magyar végvárak lánco
latának. Fontos szerepe volt Magyarországnak, és ez
zel Európa kultúrájának védelmében, a mohácsi csapás
tól alélt ország ellenállásának megerősítésében. 

Meg kell állapítani, hogy e jeles, honvédő hagyomá
nyainkban és várépítészetünkben egyformán kiemel
kedő műemlékünk helyreállítása kezdetben bizony na
gyon nehezen indult. A Felügyelőségen kívül voltak a 
város tanácsánál, a megyénél, és az Építésügyi-, Mű
velődésügyi-, valamint a Kohó- és Gépipari miniszté
riumokban kezdettől, akik egyetértettek a nevezetes 
emlék megmentésében, de voltak szép számban akadé
koskodok, sőt határozottan ellenségesek is, akik a vár
ban csak a rosszemlékű múltat látták, és hallani sem 
akartak arról, hogy ezt a helyet valamiféle célra — kü
lönösen kulturális célra —• felhasználjuk. 

Ma már szerencsére ezek nem hallatják szavukat, 
vagy ha mégis — véleményük nem döntő, nem akadá
lyozhatja meg a városképben is oly jellegzetes műemlék 
élménytkeltő bemutatását és helyreállításával új cél 
szolgálatba állítását. Az események az akadékoskodok 
aggályain túlhaladtak, a vár helyre állítása nagy lépé
sekben jutott előre. Környezete is egyre méltóbb lesz a 
város központjához. Mai célokra történő helyreállí
tása, mai életünk szolgálata a műemlékvédelem egyik 
célja, de emellett biztosítéka jelentős történelmi emlé
künk megbecsülésének, megismerésénekés szeretetének, 
és mindezeken keresztül fennmaradásának is. 

Gerő László 
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Die Burg von Palota und die Grenzfestungen der Türkenzeit 

Die furchterregende Entfaltung der türkischen Gross
macht in Asien brachte eine grosse Expansion mit sich, die 
sich bald nach Mitteleuropa richtete. Während des ganzen 
15. Jahrhunderts konnte die Gefahr nur durch die hervor
ragenden Feldherrnfähigkeiten János Hunyadis, später 
durch die musterhaft organisierte „Schwarze Armee" 
seines Sohnes, des Königs Matthias abgewendet werden. 
Sie haben auch schon die italienischen Festungsbaumeister 
in Anspruch genommen. Nach dem Tode Matthias' hat 
sich aber das berühmte Söldnerheer zerstreut; die natio
nale Armee, auf die Wehrpflicht des Adels basiert, erlitt 
bei Mohács (1526) eine katastrophale Niederlage, derzu-
folge die große ungarische Tiefebene zwischen der Donau 
und der Theiß, mitsamt Buda (1541) in den Besitz der 
Türken gelangt ist. Der im Jahre 1556 errichtete Wiener 
Hofkriegsrat, deren Aufgabe die Verteidigung Österreichs 
und der Kaiserstädte war, plante eine Grenzfestungs-

La croissance redoutable de la grande puisance turque 
en Asie entraînait une vaste expansion qui se dirigea 
bientôt vers l'Europe Centrale. Tout au long du XVe 

siècle ce danger ne fut écarté que grâce à la vertu exception
nelle du grand capitaine János Hunyadi, et puis par 
« l'armée noire » organisée d'une façon exemplaire de 
Mátyás de Corvin, fils de János Hunyadi. Les Hunyadi 
firent appel déjà aux Italiens, grands connaisseurs de la 
construction des forts. Mais après la mort de Mátyás, 
ses gros bataillons mercenaires se débandent, l'armée natio
nale organisée à la base de l'obligation au service militaire 
de la noblesse essuie une défaite catastrophique à Mohács 
(1526), à la suite de laquelle la Grande Plaine entre le 
Danube et la Tisza tombe aux mains des Turcs qui occu
pèrent bientôt même Buda (1541). L'Autriche et le Wiener 
Hofkriegsrat institué pour la défense des villes impériales 
(1556) imaginèrent une ligne de places défensive qui 

Экспансия, сопутствовавшая опасному развитию 
в Азии великой турецкой державы, довольно быстро 
направилась в сторону Европы. Эту экспансию на 
протяжении всего XV века могли сдерживать лишь 
выдающиеся полководческие способности Яноша 
ХУНЬЯДИ И прекрасно организованная его сыном, 
королем Матьяшом, „черная гвардия". Уже в то 
время они использовали итальянских архитекторов-
строителей крепостей. После смерти Матьяша про
славленная армия наемников распалась, националь
ная армия, опирающаяся на дворянскую военную 
повинность, потерпела катастрофическое поражение 
при Мохаче (1526), благодаря чему вся Большая 
Венгерская равнина, расположенная между Дунаем 
и Тисой, с БУДОЙ (1541) вместе оказалась в руках у 
турок. Австрия, т. е. организованный для защиты 
городов умперии Венский придворный военный совет 

Linie, die sich durch Ungarn hinzog und teils auf den See 
Balaton stützte. Diese Linie enthielt, in einer Tiefe von 
mehreren hundert Kilometern, bestehende Burgen, deren 
Umbau im italienischen Bastionssystem für den Angriff 
und für die Verteidigung durch Kanonen, die Hauptauf
gabe bildete. 

Die Residenz der transdanubischen Burghauptmann
schaft der Grenzfestungslinie war Györ; eine der bedeu
tenden Burgen war Palota (Várpalota), deren Kern aus 
einer mittelalterlichen Burg bestand, mit regelmässigem 
Grundriß und Innentürmen. Dieser Bau war im 16. 
Jahrhundert von einem Schutzgürtel umgeben, den-neben 
dem breiten Wassergraben — grosse Ringbasteien befestig
ten. Diese Basteien standen im Jahre 1569 schon fertig, 
wie es auf der Zeichnung Giulio Turcos zu sehen ist. 

László Gerő 

s'appuyant en partie sur le lac de Balaton, traversait la 
Hongrie. Cette ligne comprenait sur plusieurs centaines 
de kilomètres de profondeur des places déjà existantes dont 
la réconstruction à l'italienne, le renforcement par des 
bastillons pour qu'elles puissent résister à la canonnade, 
constituaient la besogne majeure. 

Le quartier général du capitaine suprême de la ligne des 
places fortes des confins de Transdanubie était à Győr, 
et Palota (Várpalota) était un chaînon important de ce 
système défensif. Le noyau médiéval de cette place était 
un fort au plan régulier, muni de tours intérieures. C'est 
ce noyau qui fut entouré au XVIe siècle par une ceinture 
de défense, fortifiée par des bastillons ronds de grandes 
dimensions et de larges douves. D'après le dessin de Giulio 
Turco, en 1569 les bastillons étaient déjà construits. 

László Gerő 

(1556) создал линию пограничных крепостей, про
ходящую через всю Венгрию и частично опираю
щуюся на Балатон. Эта линия на протяжении нес
кольких сотен километров включала в себя уже 
существующие крепости. Главной задачей было 
теперь перестроить бастионы, чтобы они могли вы
держать пушечный обстрел и штурм. Местом пре
бывания главного командования линии пограничных 
крепостей был Дьёр, одной из важнейших крепостей 
была Варпалота, ядром которой была средневековая 
крепость правильной планировки и с системой внут
ренних башен. Тогда, в XVI веке, ее окружили ши
роким защитным рвом, усиленным большими круг
лыми башнями. В 1569-м году, выполненные по 
чертежам ЖУЛИО Турсо, они уже стояли в готов
ности. 

Ласло Герё 

Le château-fort de Palota 
et les places de l'époque de la domination ottomane 

Крепость Варпалота и пограничные крепости во времена 
турецких войн 
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