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A KOMÁROMI VÁR FEJLŐDÉSE
AZ ÓKORTÓL AZ ÚJKORIG
Évezredekkel ezelőtt a Duna és a Vág összefolyásánál az év
minden szakában járható átkelőhely alakult ki. Ezen a
helyen találkoztak a Vág, a Nyitra és a Zsitva völgyéből
délre vezető utak, itt keresztezték azt az ókori nemzetközi
kereskedelmi útvonalat, amely a folyam déli partja mentén húzódott. E jelentős forgalmi és kereskedelmi csomópont birtoklásával (a közelben más átjáró nem volt)
együtt járt a környék feletti uralom is.
A mai komáromi Öregvár helyén elsőként valószínűleg (egyelőre erre nincs bizonyíték) a rómaiak építettek

erődöt ( a Limes Romanuson belül), akik általában minden folyóátjárót és folyótorkolatot védelemmel biztosítot
tak. A Duna jobb partján fekvő mai város területe stratégiailag a kissé keletebbre fekvő Brigetio (Szőny) körzetébe
tartozott.
Marcus Aurelius római császár (161-180) a kvádok veresége után 171-ben erődök építésére adott parancsot a
folyam bal partján is. Ezek közül az egyik Komáromtól 4
km-nyire, Izsa község határában található (Celemantia –
Leányvár). A földsáncokkal körbevett tábor még Domitia
nus császár uralkodása alatt felépült, amit később az I.
római segédlégió katonái kőfalakkal erősítettek meg. A
tábor kőfalait évszázadokkal később lebontották, és az épí
tőanyag jelentős részét a komáromi Öregvár építésénél
beépítették. Egyelőre nem bizonyítható, hogy létezett-e
hasonló római erőd a mai Öregvár területén is.
A mai komáromi vár helyéről, a környék lakott részeiről és a természet adta védelmi lehetőségekről Anonymus
tudósít először. A Gesta Hungarorum így szól a város ala
pításáról: „De nemcsak ezt kapta Ketel, hanem jóval többet, mivel Árpád vezér egész Pannonia meghódítása után
hűséges szolgálatáért nagy földet adott neki a Duna mellett ott, ahol a Vág folyó beletorkollik. Itt utóbb Ketel fia,
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Alaptolma várat épített, és ezt Komáromnak nevezte. En
nek a várnak szolgálatára odaadta mind a magával hozott,
mind pedig a vezértől nyert népnek kétharmadát. Hosszú
idő múltán ugyancsak ezen a helyen temették el pogány
módra magát Ketelt, meg a fiát, Tolmát.”
Tehát Alaptolma még atyja életében felépítette a várat, minden valószínűség szerint a X. század első felében.
Komárom királyi vár volt, közel az ország nyugati határához, természetes tehát, hogy évszázadokon át állandóan
erősítették, tökéletesítették. A tatárjárás – melynek során
az ország tekintélyes része elpusztult – igazolta ezen erősíté
sek szükségességét. A tatárok sorban foglalták el és rombol
ták le a gyengén védett városokat, támadásaiknak csak né
hány erős kővár tudott ellenállni. Közéjük tartozott Komá
rom is, amelyről IV. Bélának egy 1245-ben kelt levele így
emlékezik meg: „…a mi hű szolgánk, Folwyne a tatárok
betörése alkalmával Komárom városunkat megerősítve,
udvarnokainkat és más igen sok népet megmentett…”
Miután a tatárok elhagyták az országot, IV. Béla király nagy mértékben támogatta a városok kiépítését. Rö
vid idő alatt 25 településnek adott jelentős kiváltságokat, s
köztük Komárom is városi jogokat nyert 1265-ben. IV.
Béla a komáromi várat és a hozzátartozó birtokokat He
nok őrgrófnak adta el. Az őrgróf fiai azonban nem tudták
kiegyenlíteni adósságaikat, ezért a király a várat elkobozta,
és 1265-ben Komáromfalva községgel együtt Walter ispán
nak ajándékozta. Ő veszi körbe a várat és a mostani Öreg
vár területét falakkal. Bár erről nincsenek adataink, feltételezzük, hogy ezek a falak kőből épültek, így az első kőből emelt erőd vagy vár építésének időpontját az 1265-68as évekre tehetjük.
A XIII. századtól Mátyás király uralkodásáig tartó
időszakról (1458-1490) ismét nagyon hiányosak a komáromi várral kapcsolatos ismereteink. 1317-ben a komáromi erődben Csák Máté védte magát Károly Róberttel
(1307-1342) szemben. A vár az akkori ostrom alatt annyira
megrongálódott, hogy újra kellett építeni. Felépítéséhez
Donch mester, zólyomi főispán anyagilag is nagyban hoz
zájárult, így szolgálataiért 1333-ban a királytól más várakért cserébe megkapta Komáromot.
Mátyás király gyakran és szívesen tartózkodott a komá
romi várban. Olasz mesterekkel át is építtette azt. Bonfini,
az olasz történetíró, a király legjelentősebb építményei
közé sorolja a komáromit: „Miképp emlékezzem meg
azokról a nagyszerű templomokról és palotákról, amelye
ket Budán, Székesfehérvárott, Visegrádon, Komáromban
és egyéb helyeken emeltél?” Egy másik művében az Ave
rolinus-fordítás előszavában Visegrád, Komárom és Buda

A komáromi Óvár és a város képe a Duna túloldalán lévő
erődhöz vezető hajóhíddal (XVII. századi metszet)

királyi palotáinak szépségét és nagyságát dicséri. A „legkitűnőbb olasz mesterek” által épített várról bővebben is ír
Bonfini: „Kissé odább, a sziget szögletében, a nagy területen épült Komárom vára látható. Tágas udvarain nagyméretű paloták emelkednek, mindenhol roppant költséggel
készült, gerendázatos mennyezetekkel. Itt állomásozik a
dunai kirándulásokra épített Bucentaurus nevű hajó, berendezése palotaszerű: elejétől végig ebédlő-, alvó- és társalkodótermek sora húzódik rajta végig, külön a férfiak és
külön a nők számára.”
Metszetek, rajzok ugyan nem maradtak ránk ebből a
korból, viszont a rendelkezésünkre álló adatok alapján
állítható, hogy a komáromi vár a XV. század végére csodá
latosan kiépített palotáival királyi igényeket kielégítő
épületegyüttessé vált. Mivel az 1317. évi ostrom óta a vár
nem volt katonai támadás színhelye vagy célpontja, a katonai létesítmények felújítása és kiépítése másodrendű
feladattá vált, érthető, hogy a korabeli építészeket elsősorban a művészi szempontok érdekelték.
A másfél évszázados török megszállás megváltoztatta
a vár jellegét és további fejlődésének irányát. Az állami hi
vatalok központjául és a királyi udvar szórakozására fenntartott királyi vár ismét az ország védelmi rendszerének
legjelentősebb elemévé, fontos harcok és ostromok színterévé vált.
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A komáromi óvár és az erődített város a XVII. század végén (Hadtörténeti Múzeum, Budapest)

AZ ÚJKORI VÁR ÉS ERŐD ÉPÍTÉSE
A NAPÓLEONI HÁBORÚKIG
A középkor végéig – érthetően – a kézi lőfegyvereknek
nem volt különösebb jelentőségük, hisz az angol íjász íja a
crécyi csatában éppoly messzire szállt, mint egy gyalogsági
puskából lőtt lövedék Waterloonál, és talán még pontosab
ban is ért célba, ha nem is olyan hatásfokkal. A tábori
ágyúk még fejlesztésük kezdetén álltak, a nehézágyúk már
széles réseket ütöttek a várak falán. Az 1484-1493. évi Olasz
ország elleni francia támadások is bebizonyították, hogy a
középkori várak bástyái nem képesek a tüzérségi lövegek
támadásainak ellenállni. Az ágyú feltalálásával tehát az
egész világon megváltoztak a vár- és erődépítés alapelvei.
Komárom esetében 1527-ben bizonyosodott be a változtatás szükségessége. Ekkor ostromolták I. Ferdinánd hadai a
várat, melyben Szapolyai János védekezett katonáival. I.
Ferdinánd félnapos ostrom után elfoglalta a várat, és azonnal gondoskodott a lerombolt falak felújításáról, amivel
Decius olasz építészt bízta meg. A javítási munkálatokat
1528-ban fejezték be. Ekkor a jobb védhetőség érdekében
a vár és a város közé sáncot is építettek. Nem tudjuk, milyen mértékben sikerült Ferdinándnak felújítani a várat,
az azonban ismeretes, hogy 1529-ben II. Szulejmán vezetése alatt a törököknek sikerült egy rövid időre elfoglalniok
azt (a császári várőrség ugyanis elhagyta az erődöt, és a török katonaság az üres várat ostromolta). Ferdinánd a vissza
vétel után helyreállíttatta a védműveket, de 1535-ben arra
kényszerült, hogy a várat újra zálogba adja a törököknek.

Buda 1541-es eleste után a törökök Ferdinándot komo
lyabb erődítési munkálatokra késztették. 1544-ben visszaszerzezte a várat, és elrendelte annak kiépítését. Az építkezés terveinek elkészítésével valószínűleg Pietro Ferraboscót
bízta meg, aki a többszögű bástyarendszer kiépítését tartotta a legjobbnak. Ez a bástyarendszer megfelelt mind a
korabeli építészeti törekvéseknek, mind pedig a környék
domborzati és vízrajzi viszonyainak.
A nehéztüzérség megjelenését a korabeli erőd- és várépítészek a várfalak magasságának csökkentésével és azok
földsánccal való megerősítésével látták kivédhetőnek.
Az első várbástya Veronában való felépítésének éve
(1527) számunkra azért jelentős, mert nem egészen 20 évvel később, 1546. március 23-án kezdik el építeni – az új
erődépítészeti tapasztalatok felhasználásával – Komárom
ban a mai Öregvárat. A kőművesmunkákat Hansen de
Spaice mester, a vízi építkezéseket pedig Dusco Mátyás,
Cservenka Vencel és Puls Pál irányította. Az erődépítés
felügyeletét 1546-tól 1550-ig Schick Mihály, 1550-től Leon
hard Müller, 1552 után pedig Castalco látta el. Ferdinánd
Castaldo mestertől kérte az erőd keleti részének gyors
ütemű felépítését.
A hadvezetőség még az építkezések ideje alatt eldöntöt
te, hogy a város jobb külső védelme érdekében a Vág és a
Duna várral szembeni partjainál egy cölöpsorból álló palánkot emel. A 100-200 lovas befogadására alkalmas palánkok felállítására azonban csak 1585-ben került sor.
A vár építése tíz évig tartott. Francesco Benino jelenté
se alapján 1557-ben már csak a várárkok mélyítésén és a
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földépítmények tökéletesítésén dolgoztak. Így készült az a
komáromi erőd, amelyet ma Öregvár néven ismerünk. Az
Öregvár kapuja feletti emléktáblára az 1550-es évszámot
vésték, ami valószínűleg a kapu építésének az éve.
Valószínű, hogy a vár építői nem rendelkeztek elegen
dő tapasztalattal, és nem ismerték kellőképpen a csallókö
zi talajviszonyokat, mert – Orban Süess várfelügyelő építész jelentése szerint – az 1570. évi tavaszi árvíz a falak
nagy részét ledöntötte.
Ugyanennek az Orban Süessnek a személyes vezetése
alatt épült újjá a vár 1572 és 1582 között. Ezekhez a munkák
hoz nagyhírű külföldi szakértők – a német Daniel Speckle
és az olasz Carlo Theti – közreműködéset is igénybe vették. Az újjáépített komáromi vár 1594-ben kiállta a próbát:
Szinán basa százezres seregével körülzárta, egy teljes hónapig ostromolta, de bevenni nem tudta. Az erőd építésének
ebből az időszakából (1572) már pontos alaprajzunk van,
és ebből kiderül, hogy a külső védművek alakja napjainkig
nem változott.
A kelet-nyugati irányban húzódó, a várostól vizesárok
kal elzárt erődnek öt bástyája volt, melyek közül a kelet
felé néző bástya volt a leghosszabb. Ez a bástya a Duna és
a Vág összefolyásának védelmét szolgálta. A főkaput a dél
nyugati bástyához közelebb, az erőd nyugati oldalán helyezték el. A széles és mély várárokból emelkedtek ki a
hatalmas, kőből épített várfalak. Az árkokból kitermelt
földből építették meg a külső védősáncot, amely az alacso
nyan repülő lövedékektől védte az erőd falait. A kiugró
bástyákon (olaszbástyákon) elhelyezett ágyúk védték a vizes
árok teljes szélességét, a szomszédos bástya oldalát és homlokzati falát, valamint a bástyák közti várfalat (cortinát).
Az 1663-64. évi török hadjárat során az érsekújvári
erődváros az ostromlók kezére került. Ezzel a török áttörte az összefüggő védelmi rendszert, így I. Lipót uralkodása alatt az erődépítés ismét fontos feladattá vált. I. Lipót
két új erőd építését rendelte el: a Galgóchoz közeli Lipót
várat, ami a Vág védelmére szolgált és az ún. komáromi
Újvárat. A róla elnevezett erőd 1665 és 1669 között, rekord idő alatt épült fel, az Újvár felépítése pedig 1663-tól
1673-ig tartott. A vár bővítésének gondolatát már 1570ben felvetette a híres erődépítész, Carlo Theti is, aminek
két változatát is kidolgozta, de a gyakorlati megvalósítás
még sokáig váratott magára.
Az Újvár kiépítésének első szakasza 1663-ig tartott. Ek
kor emelték a földsáncokat. Ezután került sor a földsáncok kőből és téglából való átépítésére és bástyákkal való
megerősítésére. A munkálatokat – Franz Wymes mérnök
kari tábornok tervei alapján – a legkorszerűbb olasz és

francia várépítési tapasztalatok felhasználásával végezték.
A nagy alapossággal épített Újvár, a főkapu feletti emléktábla tanúsága szerint 1673-ban készült el. A nyugati bástya és az attól délre eső rész szilárd építőanyagból, az északi szárny pedig földből készült.
És most nézzük, milyen is volt a most már két részből
álló erődrendszer. Segítségünkre van ebben a Bouttats
Gáspár által Franz Wymes tervei alapján készített rézmetszet, amely az erődkomplexum egyes részeinek olasz nyelvű névjegyzékét is tartalmazza. Eszerint az Öregvár megmaradt az eredeti (XVI. században felépített) alakjában.
Az Új- és az Öregvár közti vizesárkot kimélyítették, az
Öregvár főkapuja elé pedig egy megtört bejáró utat és egy
szabálytalan négyzet alakú pajzsgátat emeltek. Feladata – a
barbakánhoz hasonlóan – a főkapu védelme volt.
Az Újvár egy régebbi elgondolás alapján az Öregvár
megerősítését szolgálta. Az Újvárnak ötszögű alaprajza
van, területe nagyobb, mint az Öregváré. Két keleti bástyá
ja szabadon kapcsolódik az Öregvár két nyugati bástyájához (az említett bástyákat vizesárok választotta el egymástól és az Újvártól). Az Újvár öt bástyája közül a város felé
néző középső (nyugati) a legnagyobb. Tőle északra és délre egy-egy pajzsgátat emeltek, közülük a csapóhíddal felszerelt déli védmű az Újvár főkapujának védelmére szolgált. Ez a kapu a nyugati és déli bástyát összekötő várfalban volt. Az Újvár körül széles vizesárok húzódott. A vár
falban kazamatákat alakítottak ki, amelyekből néhány
kazamatakapu vezetett ki a támadó csapatok elleni lovasro
hamokra. Abban az időben építették ki az Új- és az Öreg
vár köré emelt földsáncokon az árok külső oldalát (contraskarp). A földsáncok belső részében védett utakat, néhol pedig gyülekező térségeket is kialakítottak.
Az 1594-es ostrom ábrázolása egy korábbi velencei metszet alapján. Mivel az épületek és erődítések több rajz kombinációjából állnak, az ábrázolás nem hiteles. (Hadtörténeti Múzeum, Budapest)
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Az Öreg- és Újvár alaprajza a XVII. század végéről, Gaspar Bouttats metszete (Duna Menti Múzeum, Komárom) A rajzon jól látszik a két erőd közötti vizesárok.

A hatalmas erőd sem kerülte el a többi komáromi
épület sorsát, mivel az 1682. évi nagy árvíz jelentős mérték
ben megrongálta. Lipót parancsára a javítás költségeire
tetemes összegeket, a sáncmunkák elvégzésére egy ezred
katonát (Dippenthal ezred) küldtek Komáromba. A rend
behozott erőd 1683-ban vészelte át a török háborúk utolsó
ostromát, amikor a törökkel szövetséges Thököly Imre
kurucai vonultak falai alá. Az ostrom eredménytelenül vég
ződött. A török sereg ugyanebben az évben Bécs alatt súlyos vereséget szenvedett, és ezzel kezdetét vette a 16 éves
háború, melynek során egész Magyarország felszabadult a
török uralom alól. Ez a változás Komárom életében is gyökeres fordulatot hozott, mivel Komárom megszűnt végvár
lenni, és így kevesebet törődtek fenntartásával. Az 1783-as
nagy földrengés, melynek epicentruma az erőd közelében
volt, végleg megpecsételte sorsát. A leomlott erődítmények helyreállítását a hadvezetés nem találta szükségesnek,
ezért elvezényelték a benne állomásozó katonaságot. A telkeket, melyeken az erődítmény állt II. József a városnak
adományozta, az épületeket pedig 1784-ben elárverezték.
Az erőd felújítása csak a napóleoni háborúk hatására 1808tól kezdődött meg.
A XIX. SZÁZADBAN ÉPÜLT
ÚJ KOMÁROMI ERŐDRENDSZER
Az 1800-1805 közötti háborús események fordítják az osztrák hadvezetőség figyelmét ismét Komáromra, ugyanis

hadiállásokra és támaszpontokra volt szükség a Duna men
tén. 1807-ben kiváló hadmérnökök szemlélték meg Komá
romot, elvégezték a szükséges méréseket, elkészítették a
terveket, majd helyreállíttatták a központi erődöt. Ekkor
építették újjá téglából az előzőleg földből rakott északnyugati szárnyakat. Ez volt az Újvár építésének harmadik szakasza. A munkálatok 1808. augusztus 20-án kezdődtek, és
ugyanezen év november 4-én már be is fejeződtek.
Szükség is volt a nagy sietségre, mert a következő évben, a Napóleon által elfoglalt Bécsből menekülve, az
uralkodóház az újonnan felépült erődben talált menedéket. A nagy munkák keretében az erőd udvarán 1810-ben,
a falakkal párhuzamosan hatalmas, U alakú laktanyát épí
tettek, belső térségének déli felében pedig 1815-ben tekintélyes parancsnoki épületet emeltek. Az Újvár építése ezzel befejeződött. Kisebb-nagyobb javításokat ugyan még
a század során végeztek rajta, de a vár eredeti alakját már
nem változtatták meg. 1827-1839 között az Öregvárban is
lényeges belső átépítésre került sor, amely során egy új
kazamatarendszert építettek ki az erőd várfalaiban.
1809-ben került sor a hatalmas erődvonal kiépítésére,
mely hat, sánccal összekötött várdából állt. Ezt az erődvonalat földből rakták, jóval a XVII. században épített város
falon túl, a Kis-Duna és az Apályi-sziget között. Az erődíté
si munkálatokat az ország nádora (József nádor) irányította, róla nevezték el az erődvonalat Nádor-vonalnak (Palati
nal Verschanzungen, Palatinal-Linie, Linea Palatinale).
Ebben az időben nagyszabású tervek készültek, de az
eredetileg kétszázezer katona befogadására alkalmas erődmonstrum tervei a megvalósítás során sokat változtak. Az
első tervezet 1810-ből származik. Ez nem valósulhatott
meg, mert rendkívül nagy pénzáldozatot követelt volna.
Le kell azonban szögeznünk, hogy ez az elgondolás a jövő
szempontjából jelentős szerepet játszott, mivel a tervezőket újabb tervek elkészítésére ösztönözte, és meghatározó
szerepe volt a komáromi erődrendszer végleges kialakításá
ban is. A későbbi tervek már szerényebbek voltak és megközelítik az erődrendszer mai alakját.
A következő építkezésnél a hat nádorvonali váradból
négy ideiglenesen az előtérben maradt, valószínűleg abból
az elgondolásból, hogy az új „Nádor-vonal“ építése idején,
illetve katonai támadás esetén biztosított legyen a város
védelme. Az előkészítő munkálatok után megkezdődött a
hatalmas erődvonal kőből és téglából való végleges kiépítése. Az első öt bástya (werk) és az ezeket összekötő vastag
fal 1839 és 1847 között épült fel. Az 1844-es évszám az I.
bástya (werk) mellett lévő Pozsonyi-kapu keleti homlokzatán tehát nem az építkezés kezdetének időpontja, ha-
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nem az említett kapu építésének éve. A központi erődtől
2-2,5 kilométernyire felépített védvonal feladata a Duna és
a Vág közötti térség védelme volt. Öt bástyából állt, melye
ket várfal és egyéb erődelem kötött össze, így az épületegyüt
tes zárt vonalat alkotott. A bástyák alaprajza ötszög alakú.
Nem kétséges, hogy a Nádor-vonal a korabeli erődépí
tészet tökéletes mintaképe, hisz építése során minden korabeli ismeretet felhasználtak. A Nádor-vonal egyben átmenetet is képez a bástyarendszerű védelmi forma és az új,
korszerűbb védelmi forma között. A vonal öt bástyája alap
jában véve egyforma, csupán elenyésző mértékben (csúcsszögekben, sarkok kialakításában és a retranchement szárnyainak törésszögeiben) különböznek egymástól. Az említett eltérések nem a terepviszonyokból, hanem a bástyák
„egymáshoz való viszonyából” (szomszédos bástyák védelme stb.) adódnak. A tervezők még Daniel Speckle alapel-

vét érvényesítették, mely szerint az erőd oldalfalainak merőlegesnek kell lenniük a szomszédos bástya védvonalára.
A Monostori-erőd
Megépítésére a napóleoni háborúk adták az indíttatást.
Létrejötte szorosan összefügg Újszőny (ma Dél-Komárom)
nyugati támadásokkal szembeni védelmével. Ezt az erődöt
az Erzsébet-sziget nyugati csücskével szemben, a Duna
déli partján egy kiemelkedő homokdombra tervezték. A
megépítéséhez szükséges – a Zichy grófok tulajdonában
lévő – területet a kincstár 1817-ben kisajátította. 1849 júniusában, az akkori vár- és hadparancsnok Klapka György
parancsára megerősítették. Az építkezésen ezerkétszáz kőműves és tízezer segédmunkás dolgozott. Az eredeti tervek
szerint csak a szabadságharc után (1851 és 1871 között) épül
meg a hatalmas Monostori-erőd.
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A komáromi Öregvár földszintjének jelenlegi alaprajza és a revitalizációs elképzelés
kapcsán megtervezett beépítés. A tervek
szkennelését, összerajzolását, feldolgozását
végezte Komáromban Varga Péter és Dóczé Szilvia; Budapesten Dárdai Balázs és
Rüll Tamás (fotók: Csernyus Lőrinc)
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Salamin Ferenc
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Ferenc Attila

Őrfi József
Zsigmond László

Jánosi János
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Turi Attila
Csernyus Lőrinc
Grekofski Nathalie

Bata Tibor

Szegedi Antal

Litomericzky Nándor
Fábián Rigó Tamás

41

