
Pielro Ferabosco. 

Ama előkelő sorozatban, melyet Carlo Promis állított össze 
az olasz katonai építészetnek mesterien megrajzolt arcképeiből, 
hiába keressük Pietro Ferabosco artisztikus egyéniségét. A je 
les művészt és hadiépítészt, ki távol hazájától negyven évet 
töltött a bécsi udvar szolgálatában, honfitársai valóban elfelej-
tették s így az olasz irodalomban említésével sem találkozunk. 
De feledés környezi azok részéről is, akik számára tehetségét 
gyümölcsöztette, minthogy csupán egy vázlatos lexicon-cikk 
mindössze az, amit a német szakirodalom ezideig emlékének 
szentelt.1 

A magyarságnak különös jogcíme van rá, hogy Ferabos-
córa emlékezzék, mivel nevéhez, a Pozsonyban kifejtett nagy-
szabású tevékenységein kívül,2 a legjelentékenyebb végvárak 
erődítése, s többek közt Győr, Komárom és Kanizsa várainak 
építése fűződik. 

1. Ferabosco életrajza. 

Született 1512 körül3 a lombardiai Como tartomány Laino 
nevű falujában,4 ahol atyja, Martino, a kőműves mesterséget 
gyakorolta. Lombardia akkoriban V. Károly napszálltát nem 
látó világbirodalmának volt tartozéka, mely körülmény a becs-
vágyó mesterembert arra birta, hogy a mesés hírű Habsbur-
gok égisze alatt keresse boldogulását. Sorsa Ferdinánd ausztriai 
főherceg, későbbi magyar király bécsi udvarába vezette, hol 
tehetsége folytán sikerült felküzdenie magát az udvar kiválóbb 
művészeinek sorába.5 

1 Ulrich Thiema : Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler, Leipzig 
1915, B. XI. SS. 394-395 . 

8 Herzog József: Adatok a hazai építészet XVI. századi történetéhez, 
„Magyar Művészet" II (1927) évf. 114. 1., hol ismertetve van pozsonyi sze-
replése. 

3 Ezt a bécsi Hofkammer-Archiv egy okmányából következtethetjük, 
mely a mestert 1588-ban 76 évesnek mondja ; v. ö. Franz Kreyczi: Urkun-
den und Regesten aus dem k. und k. Reichs-Finanz-Archiv, „Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses", B. XV. 
(1894), N. 11665. 

4 Hans von Voltelini : Urkunden und Regesten aus dem k und k. 
Haus-, Hof-und Staatsarchiv in Wien, „Jahrb. d. kunsthist. Samml." XI. (1890), 
7482 sz. alatt idézett oklevél szerint. 

6 R. Müller: Wien. Geräumliche Entwicklung, a Mayer-féle Geschichte 
der Stadt Wien, Wien, 1911. B. IV, S. 311. 



Ebben a művészi környezetben nőtt fel fia, Pietro, aki 
természetes hajlamánál fogva, a festészetben képezte ki magát 
s mint ilyen, gróf Salm Miklós szolgálatában talált alkalmazást.6 

A gróf Ferdinánd párthíve és kapitánya volt, aki a törökök és 
Zápolyai párthívei ellen vivőit számos csatában sokszor kitün-
tette magát s Feraboscóra hárult az a feladat, hogy ura hadi-
tetteit a király számára képekben megörökítse. E képek közül 
egy sem származott az utókorra, de nélkülük is következtetni 
lehet a művész tehetségére, miután sikerült megnyernie ve-
lök magának Ferdinándnak tetszését is, aki most már érde-
mesnek tartotta Feraboscót megnyerni saját szolgálatára. 

Ferabosco tehát 1542 körül megtelepedett Bécsben s ettől 
kezdve haláláig a császárváros volt állandó lakhelye, hová 
minduntalan visszatért, bárhová is szólították időnként teendői. 

Eleinte, mint „Kriegsdienstmann und Feldmahler" csak 
alkalmi megbízatásokkal szolgálta az udvart, de 1548-ban már 
állandó szolgálatra szerződtetett, tíz rajnai forint fizetéssel.' Ek 
kor kapott megbízást a bécsi augusztinus kolostornak kifesté-
sére, de itt csak a folyosókat festette, jelesül 1550-ben,y mig 
a többi festmények segédeinek alkotásai. E nemű alkotásai-
val különben annyira kivívta az udvar tetszését, hogy fizeté-
sét havi öt forinttal emelték s Pozsonyba küldték a királyi 
várpalotának szobrász-munkákkal való díszítésére. 

Ferabosco, ily módon biztosítván megélhetését, többé nem 
volt ráutalva, hogy művészi egyénisége szétforgácsolása árán 
keressa meg a mindennapi kenyeret, miért is egész emberként 
az „ars longa" szempontjából a legjelentékenyebb mesterség, 
az építőművészet űzésére szánta magát. Mint szellemi örököse 
a quattrocento nagy mestereinek, sokoldalú művészi hajlamok-
kal dicsekedhetett s így nem esett nehezére, hogy festő és szob-
rász létére Michelangelo, Brunelleschi és Peruzzi nyomdokain, 
az építőművészetnek nem jelentéktelen szakértőjévé képezze 
ki magát. Az udvar szívesen látta Ferabosco tehetségének új 
irányba való fordulását s a maga részére sietett is azt gyümöl-
csöztetni. Ez irányú tevékenységét jelzi a bécsi Burgban a sváj-
ci-kapu (Schweizer-Tor), melyet 1552-ben épített, továbbá a 
linzi Landhaus, bár ennek Feraboscótól való származása nem 
éppen kétségtelen.10 

fl Ezt ő maga vallja („io ho servito cinque anni con il signor conte di 
Salm la bona memoria nei confini di Ungaria alia guerra") 1559-ben kelt 
levelében, v. ö. Kreyczi. „Jahrbuch der kunsthist. Sammlungen" V. (188F), 
4287. 

7 U. ott XV, 11665. 
8 Állítja Pataki Vidor: A XVI. századi várépítés Magyarországon, Bu-

dapest é. n. 16. 1, 70. jegyz., ahol azonban a Reichs-Finanz-Archiv idézett 
aktái nem idevonatkoznak. 

9 Kreyczi : „Jahrb. d. kunsthist. Samml.". V. 4189. 
10 Thieme : id. mű XI, 394. 



Másfelől a birodalom politikai helyzete, mely a fenyegető 
török félhold jegyében állott, feltétlen befolyást gyakorolt a mű-
vész fejlődésére oly irányban, hogy ambícióját a hadiépítészet 
terén elégítse ki. Kétségkívül az udvar rendelete folytán került 
Horvátországba és Dalmáciába,11 hol tervszerű védelmi vonal 
kiépítése céljából sok várnak készítette el modelljét, melyek 
azonban — sajnos — azóta elkallódtak. Ily előkészületek után 
az udvar Ebersdorf erődítésével bízta meg, hogy aztán mint 
kipróbált munkaerőt Pozsony, Bécs és Prága erődítésénél ve-
hesse igénybe.12 Akkoriban a hadiépítészet az átmenet („transi-
zione") stádiumában volt s mint ilyen a középkori erősségek-
nek modernizálásában, azaz ágyúharcra való alkalmazásában 
határozódott. Kétségtelen tehát, hogy Ferabosco, várépítészeti 
tevékenysége ez első fokán, ugyancsak ily átalakító munkála-
tok tervezéseire szorítkozott. így saját vallomásából tudjuk, 
hogy Bécs falainak a Dunára néző frontján egy igen nehéz 
erődítési feladatot oldott meg.13 

Mindazonáltal a hadiépítészet egyelőre csak művészi mi-
voltának bővülését, nem pedig célját jelentette. Az udvar ugyan-
is nem mondott le róla, hogy a művész sokoldalú tehetségét 
elsősorban saját kényelmére és fényűzésére gyümölcsöztesse. 
Ezért Paolo della Stella halála után, őt érte a szerencse, hogy 
megbízták a prágai Belvedere munkálatainak vezetésével, hol 
1552-től 1555-ig szakadatlanul dolgozott a palota építésén.14 Bár 
tevékenysége itt csupán az elődeitől megállapított tervek kivi-
telére szorítkozott, mindazonáltal szabad tere nyílott izlése ér-
vényesítésére, a pompás termek festői és főkép szobrászi díszí-
tésében Sőt a hadiépítészet terén ezúttal is tanúságát nyújtot-
ta szakértelmének, minthogy 1554-ben Piága erődítményeit ja-
vította.15 Mint építész, különben ez időszakban alkotta életpá-
lyájának kétségkívül legharmonikusabb alkotását s ez a Prága 
melletti sterni várkastély, melyet Ferdinánd főherceg számára 
1555 előtt tervezett.15 

A mestert ezután újra Bécsben találjuk, hol 1555-ben a 
Burg kápolnája számára a húsvéti szent-sírt építette.1' 

Ettől kezdve azonbar munkássága kizárólag a hadiépíté-

11 Id. levelében : „Ho designate molte fabbriche et fatti modelli piü 
volte dei confini di Crovatia e Dalmatia." 

12 U. ott : V. Maestá mi diede il carico della fabrica di Posonia, di 
Ebersdorff et finalmente del castello qui in Vienna, le qual tutte ho fatto 
fare, et ancora faccio sequitare. Ho fatti modelli . . . del castello die Pra-
ga . . . etc. 

13 U. ott : „V. Maestá C. m'ha dato il carico di la fortificazione die 
Vienna verso al Danubio, la qual é molto difficile.'' 

14 Luca Beltrami: II Belvedere die Praga, „Arte ltaliana Decorativa e 
lndustriale", v. Vlll. (1899), pp. 21—25. 

15 kétszer : 7hieme id. h. XI. 394. 
16 Kreyczi: „Jahrb. der kunsthist. Sammlungen." V, 4235. 



szel terén érvényesül, miután a törököktől fenyegetett bécsi ud-
var napirendre tűzte a császár-városba vezető út elzárását. Ez 
útnak stratégiai szempontból legfontosabb pontjait Győr és Ko-
márom alkotják, mint „piazza di copertura" és „piazza di ma-
novra", melyeknek „Németország kulcsá"-vá való kiépítése Pietro 
Ferabosco érdeme.1 ' Az általa készített modellek ugyan ma már 
nincsenek meg, de maguk a várak, ha később némi módosu-
lásokat is szenvedtek, legalább formájukban az ő elgondolásait 
tükrözik. Egykorú vázlatok és metszetek igazolják, hogy Fera-
bosco komáromi és főkép győri várai az u. n. olasz bástyás 
rendszerben épültek s mint ilyenek, e várépítészeti rendszernek 
Magyarországon legelső alkotásai voltak. Ez alkotásokban a 
mester önálló vártervezőként lép előtérbe s műveinek jellegze-
tes vonását alkotják a bástyaszerűen képzett ágyúpadok („pi-
attaforma"), melyeknek győri és bécsi példányait még a szá-
zad végén is példaképen idézték az olasz haditechnikai iro-
dalomban.18 

Bizonyos, hogy Ferabosco tervei a legnagyobb mértékben 
kielégítették a bécsi udvar igényeit, minek bizonyítéka, hogy 
Ferdinánd 1556 elejétől fizetését felemelve, huszonnégy rajnai 
aranyforintban állapította meg,19 sőt azonfelül birodalmi lovaggá 
ütötte.20 Mindazonáltal a mester a megváltozott körülmények 
között is szűkös anyagi helyzetben volt. Már korábban csalá-
dot alapított, gyermekei születtek s így annál sajnosabban ta-
pasztalta, hogy az udvari kamara, állandó pénzhiány miatt, a 
legnagyobb pontatlansággal folyósította fizetését. Állandó laká-
sa Bécsben volt s útazásai, melyeket a győri és komáromi vá-
rak építésének ellenőrzése megkövetelt, csaknem teljesen fel-
emésztették fizetését, sőt tárcáját ujabb megbízatások költségei 
is igénybe vették, minthogy 1556-ban Nagyszombat városában 
végzett helyszíni szemlét,21 a védőfalak átépítésének lehetőségét 
tanulmányozva. A kir. építész tehát mellékjövedelmet volt kény-
telen keresni s úgy látszik Miksa cseh király szokta volt jutal-

17 ld. levelében 'rja : „Ho fatti modelli di Comaro, Giavarino . . 
18 V. ö. Vincenzo Scamozzi : L'idea del l'architettura universale, 1714, 

p. 189. 
" 19 Kreyczi: „Jahrb. der kunsthist. Samml." V, 4244; CV, 11665. 

20 Az armá'is eredetije a Bécsi Staatsarchiv-ban, „Reichsreg. Ferd. 1." 
B. Vll, f. 263., hol a címer leírása a következő: „ . . . s c u t u m scilicet in duas 
partes per longitudinem divisum, quarum altera est coloris cerulei et continet 
tres stellas, altera vero pars, quae est coloris albi seu argentei. prae se fert 
leonem rubeum, posterioribus pedibus innixum et corona capiti imposita . . . 
[mely címerpaizs] interriecta per longitudinem trabe col ris rubei, represen-
tans in imo areae montem tricipitem viridem, ex cujus silvula surgat quer-
cus procera. Praeterea imponatur etiam scuto galea tornearia cum corona 
aurea, ex qua prodeat dimidius leo rubeus, gestans in capite coronam . . . 
ex clipeo fasciis undique sese effundentibus . . ." 

21 Wendelin Boekeim.: Urkunden und Regesten aus der k. und k. 
Hofbibliothek, „Jahrb. der kunsthist, Samml." Vll, 4930. 



mázni alkalmi szolgálatait.22 Az élelmes művész képeivel és 
festményeivel igyekezett előteremteni a szükséges anyagi több-
letet, azonban hovatovább erre se maradt ideje, melyet teljesen 
igénybe vett Bécs erődítésére kapott megbízatása. 

Ily körülmények között 1559-ben egyenesen Ferdinándhoz 
fordult az alábbi beadvánnyal,23 mely rendkívül becses forrás 
a mester életének előző szakára : 

„Császári Felség, 
legkegyelmesebb Uram, 

— immár tizenöt év telt el azóta, hogy. Felségedet szolgálom 
a festészet és építészet művészetében. Öt évig szolgáltam volt 
a megboldogult Salm gróf urat a Magyarország határain vivott 
harcokban, midőn Felséged megbízott előbb Pozsony és Ebers-
dorf, majd ezen Bécs erődítésével, mely megbízásokat részben 
elvégeztem, részben jelenleg végzem. Azonkívül több más vá-
rat terveztem, s elkészítettem nem csupán Győr és Komárom 
modelljeit, hanem Bécsét és Prágáét, sőt még Horvátország és 
Dalmácia sok végváráét is. És midőn e dolgokban jártam, a 
a költségeket mindig magam fedeztem, pedig sohasem volt 
egyéb keresetem, rr.int amelyet Felségedtől kaptam, holott ál-
landóan modelleket és terveket kell készítenem. Aztán megbí-
zatást kaptam több ízben is Bécs várának megerősítésére a 
Duna felől, amit, bár igen nehéz feladat, nagy részben már meg 
is oldottam. Azonban az újabb megbízatások miatt, melyeket 
paloták és erődök építésére kaptam, nem tudok többé a festé-
szettel törődni, amellyel Felséged szolgálatában ez ideig ellát-
hattam magamat, feleségemet és gyermekeimet. Pedig családom 
is megszaporodott gyermekekkel, s kettő már nagyocska közü-
lök, akiket szeretnék iskolába adni a művészetek és erények 
elsajátítására. Csakhogy huszonnégy forint havi fizetés nem 
elégségséges családom eltartására, s így nem látom módját ter-
vem megvalósításának. 

— Könyörgöm Császári Felségednek, méltóztassék kegyes 
lenni hozzám és elrendelni, hogy fizetésemet legalább annyival 
növeljék, hogy családomat tisztességesen eltarthassam. A többi 
építészek, akik Császári Felségedet szolgálják, engem megelőzve, 
mind havi negyvenöt forint fizetést kapnak ; holott én régi szol-
gája vagyok Felségednek és szolgálom is minden téren, ahol 
művészetemmel használhatok. Azért a legalázatosabban kérem, 
méltóztassék irgalmas tekintetét reám, feleségemre és gyerme-
keimre vetni, én pedig alázatosan borulok le Császári Felséged 
előtt, kinek jóságos kegyeibe ajánlom magamat. 

— Császári Felségednek legalázatosabb szolgája 
Pietro Feraboscho építész." 

28 Kreyczi: „Jahrb. der kunsthist. Samml.", V, 4277, 
23 Eredetije „Humilima supplicatio Fetri Feraboschi architects c. alat 

voll a Reichs-Finanr-Archiv-ban, ,.Or. Pap., Hoffinanz, fasc. 13610." 



A kegyelt művész kérését meghallgatta a császár, aki havi 
fizetését tizenhat forinttal javítva, negyven forintra emelte.'24 

Ebben az időben, mint a folyamodvány ismételten is hang-
súlyozza, Ferabosco Bécs várát erődítette a Duna felől, Thomas 
Eysler építészeti felügyelő alatt, közben azonban további meg-
bízatások is foglalkoztatták, így különösen a pozsonyi és győri 
építkezések.25 Győrben 1561 és 1562-ben tanácskozott az általa 
emelt vár átépítéséről, melyet Francesco Benigno irányított; 
majd 1563-ban Hamburgban eszközölt szakértői szemlét a vár 
modernizálása céljából.26 Kiváltkép pozsonyi építkezései figye-
lemreméltók, hol a várkastélyban ezúttal építette a kápo'na 
melletti hét öl hosszú és négy öl széles u. n. nagytermet, tég-
lával burkolta a termek padozatát, s elkészítette a réztetőket, 
továbbá vízvezetékkel látta el a kastélyt.27 Művészi egyénisé-
gét egy újabb oldalról láttatja az általa épített pozsonyi hajó-
híd, mely a víziépítészetben való jártasságának igen szeren-
csés bizonyítéka. A hidat, egykorú leírások szerint,2S száz bár-
ka tartotta és oly széles volt, hogy egymás mellett tíz lovas 
haladhatott rajta ; a híd két végén egy-egy díszkapu állott, 
melyek márványból valónak is látszhattak volna. 

A közben szakadatlanul folyó bécsi erődítési munkála-
tokról meg van 1563 julius 22-én kelt jelentése,29 melyben a 
„Porta Rossa" (Rotenturm-Tor) és a „Balloardo del Arsenale" 
körül, a falak alatt a parton egy „cammino di ronda" kiépíté-
sét javasolta oly módon, hogy kocsival is járható legyen, azon-
felül egyéb javaslatokat is tett az Arsenállal való vízi közle-
kedés megkönnyítésére. A jelentésben szó van az Arsenál-bás-
tya mellett levő „félbástya" (bastardo) épüléséről, mely ma-
gyar várépítészeti szempontból is figyelemre méltó, minthogy 
ennek mintájára készült, kétségtelenül Ferabosco közreműkö-
désével, a győri Sforza-félbástya. 

A győri vár átalakítását, illetve falazását, 1564-től mint építé-
szeti felügyelő (Bau-Superintendent) vezette, szóvalalegmagasabb 
rangban, melyet polgári építész a bécsi udvar szolgálatában 
elérhetett.''0 Ebben a minőségben ellenőrizte a komáromi vár 

24 Kreyczi: „Jahrb. der kunsthist. Samml." V, 4287. 
25 U. ott: V, 4324. 
26 Pataki : id. mű. 17. 1. 
27 Herzog: „Magy. Művészet"; Pataki: id. mű. 17. 1. 
28 Natale Conti: Delle historie de'suoi tempi, Venezia 1589, v. 1, p. 

381 b: „Havevano su '1 Danubio fatto un gran ponte da piü di cento barche 
sostentato, e di cotanta larghezza, che su quello commodamente potevano 
andare dieci cavalli a paro a paro. Le porte dell'entrata e dell'uscita del 
ponte erano con somma magnificenza quasi di marmo fabbricate." — A hid 
építésére és Feraboscora v . o . Kreyczi: „Jahrb. der kunsthist. Samml." V, 4353. 

29 Idevonatkozó jelentése a Kriegs-Archiv-ban, FA 1563—9—IV2—c ; 
közölve : F. Banfi és L. A Maggiorotti: La fortezza di Giavarino ed i suoi 
architetti italiani. Roma 1932, pp. 71—72. 

30 Kiadatlan jelentéseit lásd a Kriegs-Archiv-ban ; HKR. 1564, Prot. 
Reg. fol. 7, 33, 39, 41, 50. 65, 66. 



falazását is, hol a naszádosok számára egy templomot is emelt, 
melyet a XVII. századvégi térképek még feltüntetnek.31 Még 
ugyanezen évben megállapította az átalakított győri vár végle-
ges formáját, s novemberben személyesen vitte Bécsbe a vár 
elkészült részeit feltűntető térképeket és modellt, hogy a csá-
szárnak bemutassa. A következő évben is Győr és Komárom 
a szintere működésének, hol az irányítása alatt végbement 
építkezésekről részletes jelentésekben maga tájékoztatta a Ha-
ditanácsot.32 

Ily elfoglaltságok közepette érte Ferdinándnak 1564-ben 
bekövetkezett halála, akit Miksa követett a császári trónon. 
Miksa, miként elődje, nem kevesebb jóindulattal karolta fel 
Feraboscot, akit egyébként már korábban, mint cseh király is 
foglalkoztatott a prágai várkastélyban. Az új fejedelemmel va-
ló szívélyes viszonyát mutatja az a körülmény is, hogy ennek 
testvére, Károly főherceg, szintént kitüntette a művészt magas 
kegyével, s megbízta a görzi tartomány erődjeinek szakértői 
szemléjével.33 Érdekes különben, hogy Miksa sem mulasztotta 
el személyes igényei számára foglalkoztatni a művészt, akire 
1565-ben előbb a pozsonyi,34 majd a prágai3, rezidencia hely-
reállítását bízta, mely utóbbi városban Ferabosco 1578-ig a 
polgári építészeti alkotások egész sorával vívta ki fejedelmi 
pártfogójának tetszését. Prágában különösen kerti pavillon-épít-
kezéseit dicsérik a műtörténeti kritikusok, s kiemelik rövid 
góthai szereplését is, bár itteni műalkotásai ismeretlenek.3'1 

A közben megújuló török-mozgalmak azonban ismételten 
is a kereszténység és pogányság összecsapásainak legendás 
színterére szólították Feraboscot. Már 1566-ban a Győr- és 
Komáromban táborozó császár oldalán találjuk, mely alkalom-
mal ő építette fel azt a nagyszabású dunai hajóhidat, melynek 
fejében Miksa 2,000 tallér tiszteletdíjjal jutalmazta.87 Majd 1568-
ban Eger és Kanizsa váraiban oldott meg különféle vízépítési 
feladatokat, melyek a magyarországi várépítészetben, úgy lát-
szik, az ő kizárólagos különlegességét alkották. 

Egerbe 1568 januárjában érkezett, hol ezúttal felvette a 
vár pontos alaprajzát, s itt végzett munkálataiért 7,000 forint 
fizetésben részesült.38 Az egri számadáskönyvek szerint, ekkor 

31 U. ott: HKR. 1565, Prot. Reg. 59. 
33 U. ott : HKR. 1565, Prot. Reg. 10. 18. 19, 20. 22, 23. 24, 25, 26, 41. 

43, 48, 54, 58, 59, 60, 68, 76, 77, 89. 
33 Voltelini: „Jahrb. der kunsthist. Samml." Xlll, 8677. 
34 Kriegs-Archiv: HKR. 1566, Prot. Reg. 89. 
3- Kreyczi: „Jahrb. der kunsthist. Samml." V, 4406; XV. 11497. 
86 Thieme: id. mü XI. 394; Boeheim: id. mű Vit, 5124. 
37 V. ö. Kriegs-Archiv: HKR 1566. Prot. Reg. 87. hol a Dunán és Drá-

ván („Donau und Drau") épült hidakról van szó. A dunai hidat Gasparo 
Bugali (História universale, Venezia 1570, p 1073) említi. 

38 Pataki: id. mű 17 1., hol közölve is van az. alaprajz, a Kriegs-Ar-
chiv, HGA. 1572, 77—0015 alatt levő eredeti után. 



alapozták meg a belső vár keleti homlokzatának kötőgátját, 
melynek alapfalaiban a legutóbbi ásatások folyamán vörösfenyő-
fából készült csövekre akadtak, minők a győri „püspökvár" 
(Kastély-bástya) földalatti helyiségeiből is előkerültek. Ezek 
mindenesetre a vízvezeték csövei, s épp a győri analógia ta-
núsítja, hogy Ferabosco munkájának gyümölcse, aki Pozsony-
ban is létesített volt vízvezetéket. A mester aztán, 156S nya-
rán eltávozott Egerből, hogy 1574-ben újra visszatérjen Dobó 
városába, tervei kivitelének szakértői szemléjére. 

Ugyancsak 1568 nyarán a Haditanács Kanizsára rendelte, 
a modern bástyaöv építése céljából, mely teljes egészében az 
ő tervének megvalósítása.39 Több mint tíz évig tartott a kani-
zsai vár építése, miközben Ferabosco állandóan szemleúton 
járt egyéb tervei kivitelének ellenőrzésére. Ezek közül, pozso-
nyi és prágai alkotásain kívül, hadiépítészeti szempontból ki-
váltkép figyelemre méltók Bécsben a Moelker-bástya, melyet 
Ottavio Baldigarával tervezett és ugyanott a jelenlegi krema-
torium, eredetileg lövőszeres raktár számára készült kastélysze-
rű épülete, a „Neugebände", melyet a mester Hans Bürger társa-
ságában 1569-ben kezdett építeni.40 De mindezeknél nagyobb-
szabású alkotása, a morvaországi Butschowitz várkastélya, 
mely tervei szerint 1566 és 1587 között épült, nagyszerű árká-
dos udvarával és tritonkútjával, s mint ilyen, nemcsak a mes-
ternek, de a morva cinquecentónak is egyik legszebb főműve.41 

Ily lázas tevékenység közepette Ferabosco még azzal a 
tervvel is foglalkozott, hogy tehetségét II. Fülöp spanyol király-
nak is rendelkezésére bocsátja, ki V. Károly nyomdokain nem 
szűnt meg tovább folytatni az ibériai félszigetnek az olasz bás-
tyás rendszer szerint való tervszerű erődítését. Ezirányban 
megnyerte magának Miksa pártfogását is, aki azonban egye-
lőre csak a castiliai „commendator"-nak ajánlotta ;42 mindazon-
által a császár nem szorgalmazta ezirányban a mester óha-
ját, s egyébként alapos oka volt rá, hogy kegyeltjét ne enged-
je át a spanyol királynak. E végből attól sem vonakodott, hogy 
a mester hiúságának hízelegjen, minthogy 1572-ben maga in-
tette Como kormányzóját, hogy Feraboscot szülőföldje arany-
könyvébe iktassák, a patríciusok közé.43 Sőt a mester fiának 
nevelését is felkarolta, mely célból előbb évi száz forint segélyt 
juttatott neki három esztendőn beresztül, majd 1575-től havi 
tíz forinttal segélyezte.44 Ferabosco tehát teljes odaadással 

"•' Ezzel maga is dicsekszik Kreyczi-tól („Jahrb. der kunsthist. Samml." 
XV, 11605) közölt levelében. 

40 Thieme: id. mű. XI. 394. 
41 V. ö. „Blätter für Archit. und Kunsthandw." B. Xll. (1899), 18 f. Taf. 26. 
42 Voltelini: „Jahrb. der kunsthist. Samml." XIII. 8908 sz. alatt. 1572 

jan. 14-én kelt levél. 
43 U. ott: Xlll. 8909. 
44 boeheim: „Jahrb. d. Kunsthist Samml." VII. 5275, 5303, 5308 



szolgálta Miksát, szakadatlanul dolgozva Kanizsa erődjeinek 
és Pozsony új városának építésén,45 miközben — szerencsét-
lenségére — elvesztette császári pártfogóját, akit 1576-ban 
Rudolf követett a trónon. 

Rudolf, az udvar hagyományaihoz hiven, szintén pártfo-
gásába vette a mestert, s pusztán atyja és nagyatyja iránt 
való kegyeletből, mint akiket Ferabosco hiven szolgált,- decem-
ber 14-én 2.C00 arany forintnyi ajándékkal jutalmazta.46 A kö-
vetkező évben pedig Bécsből Prágába rendelte, melyet állan-
dó székhelyül választott; azonban alighogy ideérkezett a mes-
ter máris elbocsátották útiköltségeinek megtérítése mellett.4 

Valóban Feraboscónak csakhamar alkalma is nyílott tapasz-
talni, hogy a császári udvarban ellenségei támadtak. Ugyanis 
1580-ban azzal a kéréssel fordult az uralkodóhoz,48 hogy győri 
és komáromi építész-felügyelői címe helyett elnyerhesse az 
egyik bécsi felügyelőséget: ekkor azonban Ernő főherceg, 
császári helytartó hevesen elleneszegült a külföldi és a 
német nyelvben kevéssé járatos mester kinevezésének.49 Mind-
azonáltal Rudolf méltányolta Feraboscót, aki 1580—1582-ben 
Szent-György, Bazin és Trencsén várait vizsgálta felül,6" 1582-
ben pedig Bécsben, jelenleg a tűzoltók központi hivatalául 
szolgáló Zeughaus építését vállalta.51 De ezzel már be is kel-
lett érnie, mert hivatalos megbízatásokban többé már nem 
volt része. 

Szorult helyzetében Károly főherceghez folyamodott, aki 
ugyan 1582 február 1-én különféle érdemek elismerése fejében 
évi száz forint kegydíjat biztosított neki hat évre, de alig há-
rom héttel később már megváltoztatta szándékát és a pénz 
folyósítását letiltotta.52 

Szerencséjére talált más pártfogót, IX. Károly francia ki-
rály özvegye, Erzsébet királyné személyében, aki 1582-ben mega-
lapítván a bécsi Klarissza zárdát (Dorothea Gasse), annak épí-
tését Feaboscora bízta.63 

Ez a munka azonban csak rövid időre enyhítette a mes-
ter vigasztalan sorsát, aki negyvenéves szolgálat után öregsé-
gére kenyér nélkül maradt. Ezért tehát 1583-ban újra a csá-
szárhoz fordult, de kérvényét ezúttal válaszra sem méltatták.54 

45 Kreyczi: u. ott XV, 11534. 
46 U. Ott: XV. 11566. 
47 Boeheim: „Jahrb. der kunsthist. Samml." Vll, 5366 
48 Kreyczi; u. ott XV. 11605 sz. alatt közli teljes szövegét, 
49 Ernő főherceg 1580 jul. 6-áról kelt véleményét közli Kreyczi: id. h. 

XV. 11610. 
50 Herzog : „Magy. Művészet" 11. 114. 
51 Kriegs-Archiv: HKR 1582, Prot. Exp. 260. 
52 Vottelini: „Jahrb. des Kunsthist. Samml." Xlll. 9237,9239. 
53 U. ott: MII. 9240. 
54 Eredetije a Hoffinanz-Archiv-ban, Niederösterreich fsc. 18612 ; v. ö. 

Kreyczi : id. h. XV. 11641. 



Ferabosco r em tágított s az udvari kamarához fordult hátralé-
kos fizetése behajtásáért ; öt évig ostromolta szakadatlanul a 
kamarát, mely végre is kénytelen volt engedni s 1588-ban fi-
zetési meghagyást kért az uralkodótól. E célból telt javaslata5" 
Ferabosco életpályájának valóságos mérlege s ekképen szól : 

„Mjvel Pietro Ferabosco építész azon alázatos kérvénnyel 
fordult Ő Császári Felségéhez, hogy tekintettel 76 életévére és 
hosszú fáradságos szolgálatára, nyugdíjaztassék, hátralékos fi-
zetésének kiutalása és évi nyugdíj folyósítása mellett, 

— az Alsó Ausztriai Kamara megvizsgálván az ügyet, az 
idevonatkozó jelentésből megállapította, hogy Ferabosco 1548 
február 1-től hadi szolgálatot teljesített, még pedig mint festő, havi 
tíz forint fizetéssel, mely fokozatosan tizenötre emelkedett 1551-ig 
és huszonnégyre 1556-ig ; továbbá, amikor ő 1564—66 között 
építészeti felügyelő volt, havi fizetése 59 forintra rúgott, de később 
40 forintra lőn csökkentve, melyet azonban ezideig nem sike-
rült behajtania a katonai fizető irodától ; megállapíttatott to-
vábbá, hogy különféle alkalom adtán egyéb tisztelet- és kegy-
díjban is részesült, minthogy részben a maga számára, rész-
ben a fia neveltetése céljára ismételten pénzt vett fel, mely-
nek összege 3,700 forintct tesz ki. 

— Most tehát, hogy a nevezett Ferabosco késő öregségre 
jutott, több mint negyven éves szolgálat után, az Alsó Ausztriai 
Kamara nem tartaná méltánytalannak, hogy a szolgálat alól 
felmentessék és kielégítessék fizetésének hátránya tekintetében, 
továbbá, hogy anyagi gondoktól kiméivé legyen, számára ICO 
forint évi nyugdíj állapíttassék meg. Azt is megfontolva, hogy 
Ferabosco most már öreg és fáradt s mint ilyet többé nem 
lehet alkamazni sem építészeti munkálatokra, sem egyéb szol-
gálatokra, a Kamarának végül is az a nézete, hogy mentsék 
fel őt a szolgálattól évi 100 forint nyugdíj biztosításával, mely 
határozatot Fenséged méltóztassék jóváhagyatni Ő Császári Fel-
ségével." 

Ernő főherceg az eléje terjesztett ezen javaslatot tényleg 
nem vonakodott a császár kezeibe juttatni, aki azt még azon 
évben megerősítette, minek következtében a Magyar Kamara 
a nyugdíj folyósítására utasíttatott.56 Ferabosco még vagy tíz 
esztendeig örvendett az életnek csöndes visszavonultságban, 
míg nem 1599-ben örökre megszűnt szerepelni az udvari ka-
mara számadáskönyveiben. 

Arcvonásait Antonio Abondio 1575-ben készült emlékér-
me" örökítette meg, mely az akkor kb. 63 éves Ferabosco 
mellképét jobb oldali profilban ábrázolja, húsos arccal és he-

55 Eredetije u. ott, Niederösterreich fsc. 16765. 
50 Krei,czi: id. h. XV. 11665 és 11667. 
57 Leíjra G. F Hill : Portrait Medals of Italian Artists of the Renaissan-

ce. London 1912. p. 74, közölve u. ott, Plate XXIX, 56. 



gyes szakállal, az egykorú divat szerint öltözve, mint körirata 
is megerősíti : 

PIETRO . FERABOSCHO . S . C . M . ARCH1T. 1575 

2. Ferabosco komáromi é« kanizsai vártervei . 

Ez a futólagos „curriculum vitae" is eléggé igazolja, hogy 
Feraboscónak helve van a magyar műtörténetben. Jelentőségé-
nek felmérése természetesen ezúttal nem lehet feladatunk, hisz 
nagyszabású pozsonyi tevékenységének vizsgálata merőben mű-
vészettörténeti feladat s így teljesen kívül esik dolgozatunk kö-
rén. Annál inkább tarthatnak számot érdeklődésünkre hadiépíté-
szeti alkotásai, jelesül a győri, komáromi és kanizsai várak, 
melyek a XVI. századi magyar hadi archeológiának igen szép 
fejezeteit alkotják. Ezek közül Feraboscó győri munkáját külön 
tanulmány méltatja,5" úgyhogy ezúttal bátran szorítkozhatunk 
komáromi és kanizsai várterveire. 

Komárom tudvalevőleg már az Árpádok alatt jelentékeny 
erősség („kreml"), melyet Mátyás király, mint Bonfini tanúsítja,09 

várkastéllyá építtetett át, minden bizonnyal a „castello" XIII— 
XV századbeli általánosan elterjedt mintájára. Stratégiai sze-
repe tulajdonkép a mohácsi vész után kezdődött, midőn 1532-
ben Ferdinánd tábornoka, a novarai gróf Filippo Tornielli, fő 
hadiszállásául választotta.60 Tornielli seregében hadakozott Salm 
Miklós is s így nincs kizárva, hogy Ferabosco alig húsz éves 
korában már megfordult Komáromban ; bizonyosnak látszik 
azonban, hogy Komárom korszerű megerősítésének a gondo-
lata Torniellitől származik, aki maga is jelentékeny katonai 
mérnök volt s nevéhez több magyar vár erődítése fűződik. Kor-
szerű megerősítésen a középkori kastélyt körülvevő, gerendák-
ból összerótt és agyaggal kilapasztolt kerítésnek, u. n. palánk-
nak, döngölt és kifalazott földsánccal való helyettesítését ért-
jük, melynek építésé a 40-es évek elején kezdődött Komárom-
ban. Ferabosco ekkor már Ferdinánd király szolgálatában ál-
lott, mindazonáltal a bécsi udvarban végzett munkái nem igen 
bátorítanak arra az állításra, mintha a komáromi előkészítő 
munkálatokat az ő tervei irányították volna. Másfelől hiteles 
adatok igazolják, hogy ekkor Giovanni Maria Speziacasa'1 ve-

58 Leone Andrea Maggiorotfi és Florio Banfi: Győr vára, (Hadtör-
ténelmi Közlemények 1933 évf. 1—45 11.) 

59 Antonii Bonfini: Rerum Ungaricarum Decades quattuor cum dimi-
dia, Basileae 1568, dec. 11. lib. 1, pag. 197 és d. IV, 1.7, p. 655. 

60 V. ö. Historie d. M. Marco Guazzo, Venezia 1549, p. 302; Paolo 
Giovio: Historie del suo tempo, Venezia 1603, v. 11. p. 703; fvfon. Hang Hist. 
SS. 11. 254. — Tornielli életét lásd a „Miscellanea di Storia ltaliana" (Torino 
1871) Xll. köt. 4 5 4 - 5 5 l. 

61 Kreyczi: „Jahrb. d. kunsthist. Samml." VII, 4180. 



zette Komárom erődítését, akinek munkálatairól Giovanni Mar-
tino Stella hiteles tudósításait birjuk.62 E szerint a régi várat 
földtöltéssel („opere et aggere terreo") körülsáncolták s az erős-
ség nyugati homlokzata előtt egy mély árkot létesítettek, mi-
nek következtében a vár szigetként terült el a környező víz 
közepette. A töltési munkálatokkal egyidejűleg hozzáláttak a 
szükséges falanyag kitermeléséhez is, de a Felső-Ausztriából 
e célra iderendelt téglavető munkások az 1542-i hadimozgal-
maktól megfélemlítve, elmenekültek Komáromból. Ily módon 
a vár még 1544-ben falazatlanul állott, sőt így találta Frances-
co de Spazio is,63 aki 1547-ben végezte hivatalos szakértői 
szemléjét, minek következtében elhatározták átformálását és 
kifalazását. 

Minden bizonnyal ekkor lépett itt a munka terére Fera-
bosco s készítette el az általa említett tervet, melynek követ-
keztében a régi komáromi vár elnyerte végleges formáját. E 
szerint64 az erődöv olasz rendszer szerint („alla moderna") épült, 
háromszög formában ; a nyugati oldal kötőgátján két szabályos 
bástyával, melyen kívül még egy-egy bástyaszerűen képzett 
ágyúpad („piattaforma") szolgált a másik két kötőgát oldala-
zására. 

Az egykorú leírások,65 Stellával egyetértően, páratlan erős-
ségnek minősítették a komáromi várat. De a hatvanas évek kö-
zepén már szűknek bizonyult, miért is Ferabosco alkotását 
(„fortezza vecchia") egy ujabb erősség („fortezza nuova") épí-

62 Jounnis Martini Stellae De Turcarum in regno Hungáriáé annorum 
MDXL111 et XL1V successibus ad Gvilielmum et Michaelem Martinum Stellám 
fratres Epistolae Quattuor, Ep. 1 : „. . . et vetusta arx Comarom, quem nostri 
nunc opere et aggere terreo circumdederunt . . ,"; Ep, IV.: „Hanc (sc. Coma-
ronem) nostri toto biennio muniverunt, et fossas ita duxerant ut earn a con-
tinent absciderunt, popugnacula ex terra et lignis opportunissima duxerunt, 
quibus veterem arcem, velut incluserunt Cumque munitiones has, extrinsecus 
muro circumdare vellent atque ad id operis fabros et qui lateres coquerent 
ex Superiori Austria coegissent quia semel ad arma conclamatum fuerat : 
homines in officio retineri nequierunt. Ita opera illa adhuc solum terrea sunt 
. . . loco tarn opportuno et commodo, ut, nisi illa retineri a nostris potuerit 
nihil videam in Ulis regionibus munitionum, quod tarn potenti hosti objici 
possit." V. ö. Georgii Schwandtner: Scriptores Rerum Hungaricarum. Biblio-
polae Vindobonensis 1746, v. I, pagg. 607, 622. 

03 Boeheim : J a h r b . d. kunsthist. Samml." VII, 4817. 
64 A Ferabosco-féle vár egy alaprajzát, melyet Ledentu vett fel 1639-ben, 

a bécsi Nemzeti Könyvtár 8623 sz. kódexéből közzétette Borbély Andor, a 
Hadtörténelmi Közlemények 1932 évf. 173 1. 

65 Lásd Georgius Braun (Vrbium praecipuarum Mundi Theatrum, Co-
loniae 1512, v. V. p. 54.) szép leírását, melyet a magyar irodalomban nem 
találunk idézve : Proxima est Comorra sive Comarium, . . . quod Ferdi-
nando 1. Imperator eo loci, magnis sumptibus extruxit. . . posuitque in angulo 
extremo Danubianae insula Schuta, veluti in navis cuiusdam magnae puppi, 
ubi duo fluminis rami denuo confluunt, et utramque ripam stringentes in for-
mám mucronis execunt. Hos ramos fossa ductitia lata profundaque iungit et 
a fronte Castrum ab oppido separat, quae ponte sublicio versatilique transitur. 



lésével kellett megnagyobbítani.66 Azonfelül a század végén 
már gyenge hírében is állott,6' sőt Vincenzo Scamozzi vicenzai 
mérnök, ki 1599-ben meglátogatta, elhibázottnak tartotta nem 
csupán kicsisége, de formája miatt is, úgy hogy szerinte a vár 
építése kárba veszett munka lett volna.68 Ez a kritika azonban 
szerfelett túlzott, hisz a hadi technika rohamos fejlődése a XVI. 
században hamarosan a korábbi erősségek elavulását eredmé-
nyezte, ámde Ferabosco komáromi vára a maga korában nem-
csak időszerű, hanem Carlo Theti szakértő véleménye szerint, 
„igen erős" (gagliardissimo) is volt. És ezt a véleményt Sca 
mozzival szemben igazolja az, hogy Ferabosconak ez az al-
kotása még a XIX. században is alkalmasnak bizonyult annak 
a nagyszabású átalakításnak véghezvitelére, melynek folya-
mán a XVI. századi falak alapjaiban nem kevssebb mint nyolc-
van kazamatát sikerült létesíteni.09 

A komáromi vár építése Magyarországon mindenesetre az 
első kísérlet az olasz bástyás rendszer szerint s így nincs ben-
ne semmi különös, hogy kevésbbé tökéletes, mint Ferabosco 
többi alkotásai, a győri és kanizsai várak, melyek különben is 
később épültek s következéskép a rendszert is tökéletesebb 
fokon testesítik meg. 

Ezek között Ferabosco legtökéletesebb műve, legalább terv-
ben, a kanizsai vár, melyei a komáromi után húsz évvel ké-
sőbb épített, miközben az idő nemcsak a várépítészeti rendszer, 
hanem a mester fejlődésében is nagy lépésekkel haladt. Ennek 
a várnak magvát a XV. században mocsarak közé épült kastély 

Quo sit ut lo 'ma castri sit triangularis, sed tanquam iacentis in solo pyra-
midis. Cuius ut cacumen fastigiatum longitudine superat duos inferiores an-
gulos; ita etiam e tribus propugnaculis, quibus undique Castrum munitur, 
unum illud ad confluentes ramos inimicas terras respiciens altitudinis subli-
mius, veluti quoddam per se castellum extenditur in medio flumine, et 
amplitudine superat alia duo, quae in reliquis duobus angulis oppidi latera 
tutantur . . . Arcis et propugnaculorum muri aggeres, fornices, spissitudine et 
mole s tupendi: latissima e* vasta propugnacula ab omne parte defensoria, 
tormentis, aenis maximis ad hostes longe globis ferreis propulsandos, in-
sfructa . . . " 

66 V. ö. Carlo Theti : Discorsi delle fortificazoni, Vicenza 1607, p. 100, 
akit félreértve Pataki (id. mű 27. 1.) tévesen azt állítja, mintha Theti tervei 
szerint építették volna át Komárom várát. 

67 Nicola Doglioni: L'Ungheria spiegata, Venezia 1595, p. 194: É posta 
questa fortezza nell capo dell' Isola, di figura triangolare, et la bagna da due 
parte il Danubio, et dall'altra ha due fronti di due bellovardi debolissimi, ma 
pero con buona fossa inanzi " 

68 L'idea dell'architettura universale, Venezia 1615, p. 186: „1 recinti de' 
Castelli, c delle Cittadelle . . . non devono esser mai di forma triangolare, 
come é Comare in Hungaria con un puntone verso Iá ove si unioscono i due 
rami del Danubio . . 

69 A M. Kir. Hadilevéltár térképtárának „G. 1. h. 185" jegyű csomag-
jában lásd a Ferabosco-féle u n. régi vár alaprajzát, az említett kazamaták 
feltüntetésével. 



alkotta, melyet a XVI. század második negyedében kettős olasz 
bástyaövvel vettek körül, de ebben a formában a vár nem bi-
zonyult megfelelőnek, rendkívüli jelentőségéhez képest. Akkor-
tájban a Haditanács körében sok vita folyt Kanizsa erődítéséről 
s megkérdezték Carlo Theti nápolyi hadiépítészt is, aki úgy vé-
lekedett, „hogy a tó (értsd : mocsár) közepében erődíteni nyil-
vánvaló tévedés volna,'' mert könnyen ki lehetne kerülni s így 
nem szolgálná a végvár hivatott szerepét, miért is nézete sze-
rint a várat régi formájában meg kellene hagyni, azonfelül egy 
új erősséget emelni a közellevő magaslaton, miáltal az ellen-
ség felvonulása gátolva volna.70 

Ebben a szellemes elgondolásban maga Ferabosco is osz-
tozni látszott, mindazonáltal költség és munkaerő megtakarítása 
végett célszerűbbnek látta a tó, illetve mocsár lecsapolásával 
a régi várnak kellő megerősítését, mintsem a meglevő vár mel-
lőzésével más helyen egy újnak építését. Szerinte ugyanis a 
a tó lecsapolása árán nem csupán a Theti említette hátrány 
volna kiküszöbölhető, de egyszersmind elérhetők volnának azok 
az előnyök is, amelyeket a nápolyi építész remél a saját el-
gondolása szerint építendő vártól. 

Bizonyos, hogy a Haditanács ilyen értelemben döntött, s 
1568 június 21-én Miksa'1 utasította a Magyar Kamarát, hogy 
a Kanizsára utazó „Salustius kapitány és Pietro Ferabosco kir. 
építészek" költségeiről gondoskodjék, kik „a mocsár vizét bizo-
nyos árok által elvezetni és lecsapolni tartoznak, hogy a ta-
lajra építkezni lehessen." Egyéb oklevelek közelebbről is meg-
határozzák Ferabosco társának kilétét, aki nem más, mint a 
quattrocento egyik legnagyobb művészegyéniségének, asienaiBal-
dassare Peruzzinak fia, Salustio Peruzzi.'2 kit ettől kezdve 1571 
augusztus 15 éig találunk Kanizsán. Körülbelől ez az időtáj jelzi a 
mocsár lecsapolásának befejezett munkáját, úgyhogy a Ferabosco 
tervezte uj erődítmények építését ekkor már megkezdhették. 

Ferabosco eredeti tervrajzai elkallódtak, csupán egy rész-

70 C. Theti id mű, lib. VI. pagg. 129 — 131: „Discorso sopra la fortification 
di Canisia"; v. ö. Florio Banfi ; Carlo Theti és a magyar várépítészet. (Had-
történelmi Közlemények 1932 évf. 18—19. 1.) 

71 ReichsFinanz-Archiv, Gedenkbuch-Ungarn, 395, f. 290.: „Significamus 
nobis benigne, nos architectos nostros capitaneum Salustium et Petrum Fera-
bosco hinc Canisam ablegasse ea de causa, ut paludis aquam per certam 
fossam illinc deviare et expiscari debeant, an fundus paludis structuram fir-
miorem ferre possit. ltaque mandamus vobis benigne, ut ad perficiendum hoc 
opus sine ulla mora quingentos florenos rhenenses praefatis architectis ex Ca-
merae nostrae Hungaricae proventibus assignari et ut provisor Canisiensis 
curam gerat et inspiciat, quomodo ea pecunia erogetur, eamque in rationes 
suas referat curetis. Satisfiet hoc modo certae voluntati nostra^." 

72 Carlo Promis: Biografie di ingegneri militari italiani, „Miscellanea 
di Storia Italiana" Torino 1874, v. XIV, pagg. 351—353; Voltelini : „Jahrb. 
der kunsthist. Samml." XIII. 8757. 8767. 8773. 8791, 8848. — Pataki (id. mű. 
25. 1.) tévesen „Secco Salluslius"-nak mondja. 



leitervét látjuk 1572-ből, mely a kanizsai erődítmények alapraj-
zát szemlélteti az építkezések akkori állapotában.73 Ez a rajz 
is mutatja, hogy a mocsár már le lett csapolva, ellenben a vár 
még a régi formájában bontja ki alapvonalait a szemlélő előtt 
s csupán a déli oldal sarokbástyái vannak részben elkészítve 
a Ferabosco tervezte bástyaövből. A négyszögű középkori kas-
télyt téglalap formában kettős bástyaöv veszi körül, négy-négy 
sarokbástyával ; a belső bástyaöv szabályos idomú, a külső 
ellenben kevéssé szabályos, de keleti kötőgátját egy kiugró 
ágyúpad („piattaforma"), a délit pedig egy hatalmas kaputorony 
is oldalazta. Összes erődjei földből és fából készültek s a fülek 
nélküli bástyák tanúsítják, hogy e korábbi erődítmények építési 
kora a XVI. század második negyede. Érdekes, hogy csaknem 
az összes későbbi metszetek és leírások, mind ezen régebbi 
formájában szemléltetik a kanizsai várat,74 holott Ferabosco 
bástyaöve, mellyel a korábbi erődítményeket körülvették, egé-
szen más formát kölcsönzött a várnak. Ugyanis Ferabosco a 
szóban levő alaprajzon feltüntetett téglalap formájú régi vár 
körülvételére egy modern, ötszögű bástyaövet tervezett; ebből 
a bástyaövből 1572-ben, mint az alaprajz szemlélteti, csak a 
délnyugati bástya volt egészen készen, azonfelül a déli keleti 
építését is már megkezdték volt; ezek a bástyák ú. n. fülekkel 
(„orecchioni") készültek, oldalaikban pedig „torkok" (gole) voltak 
képezve. Az is feltűnik, hogy az erődök földtöltéseit („terrapie-
no") nem falazták, hanem csak gerenda-kötéssel („palificata") 
szilárdították ; a rajz a kötés technikáját is híven szemlélteti. 

E rajzhoz képest folytatódott a többi erődök építése mi-
közben Ferabosco Egerben, Pozsonyban, Bécsben és Prágában 
tevékenykedett, mígnem a Haditanács 1577-ben Ottavio Baldi-
garával újra Kanizsára küldötte,71 hogy az építkezéseket meg-
szemlélje, s azokról modelleket készítsen. Ferabosco megérke-
zése után tüstént jelenthette, hogy a bástyák faépítkezései (Holz-
werk) már elkészültek ; aztán Bécsbe küldte a fából készült 
modellt, de a Haditanács alaprajzokat is kért.''' Három jelen-

73 Kriegs-Archiv „Exp. 1572, maj. No. 77—0065" alatt, honnan közli 
Pataky (id. mű, 24. és 25. 1. között), aki alaptalanul azt állítja, hogy „Polalh 
(Polat) Jeromos építési irnok"-tól való, holott olasz nyelvű felírásai is Fera-
boscora utalnak. 

74 V ö. Ercole Scala: L'Ungheria compendiata, Venezia 1C87, p. 102 
„. . . Ia tanto celebrata fortezza di Canissa, fortificata dal II. Massimiliano, 
in aspetto quadro, e bislungo, con profonde fosse, che le guardano le mura"; 
az itt közölt ábra teljesen azonos Giacomo de Rossi (Teafro della Guerra 
contro il Turco, Roma 1687) művében levő képpel. Hasonlókép Galeazzo 
Gualdo Priorato: História di Leopoldo Cesare, Vienna 1670, v. II. p. 398: 
„Canissa é fbrtezza di quattro ballovardi reali tutli di terra ; d'ogni intorno 
sono cinti da grosse palissata incrostata di creta a bottá di moschelto, alta 
sino al parapetto de ballovardi" 

75 Kriegs-Archiv. HKR 1577 Prot. Rea. 158. és 174; Pataki (id. mű 25. 
1.) szintén említi ,,Bo!digare"(l) e küldetését, de tévesen 1571-re teszi azt. 

76 Pataki: id. mű 17. I.. hol utalás van a forrásokra is. 



tését ismerjük 1577/78-ból, melyek teljesen megvilágítják a ka-
nizsai vér építészeti rendszerét. Az első 1577 július 2-án kelt," 
s jelenti, hogy az öt bástya közül három teljesen elkészült, mig 
a többieknél a kazamaták és egyéb alkatrészek készen álla-
nak ; a jelentés azonkívül 50 klafter szélesre javasolja a várat 
körülvevő árkot. Ettől kezdve a következő év tavaszáig végzett 
munkálatokról egy 1578 április 9 én kelt jelentés számol be,7s 

amelyből kitűnik, hogy most már a Császár- és Schwendi-bás-
tyák fülei, továbbá a „Sallmann" és „Khielman" bástyákhoz) 
tartozó kötőgátak gerendázása az ágyúpadokkal („Bankheta") 
szintén elkészült részben vagy egészben. A harmadik jelentést 
mely 1578 július 22-én kelt,70 az április 2-ától addig végzet 

77 Kriegs-Archiv, HKR 1578 July 155. Lényege: „Erstlichen hab ich 
die dray Pastay ausm Zwerckhgraben, vnnd den Pulluerthurmb, Sambt dem 
Hussaren Thor, gegen dem Marckht werdls ausgethailt. Zum andern hab ich 
in allen fünff Pastayn wo in die Khugelln vnd derselbe zugehörig geschits 
Zeug in der notth vnnd Schlaünikhait gehalten werden solle, ausgethailt. 
zum dritten hab ich Straichweren. so man chasamatta zunennen pflegt, edt-
liche ausgethaillt. W a s die zwo Pastain so Undten dem Grundt die Pürst 
geschlagen, betreffendt, seindt nit viel in Mangel! gewesen, aber doch zue 
Nuts ein wenig in die formb gebesserdt. Zum fünfften die Pastay gegen der 
langen Prueckh werdts, hab ich von Newen der Allerersten beradtschlagung 
nach Aussgethaildt . . . Zum Sechsten, des Schlosses Innwendige gebeid be-
treffendt, hab ich Maister Bernhardten Maurer, vnnd M- Manhardten Zim-
merman, wie dasselbe allenthalben verferdtiget werden solle, bericht einge-
ben, vnnd auch maistenthaills schon inswerckh gerichtet . . . " 

78 Kriegs-Archiv, u. o. „Bericht etc. Erstlichen seindt die zwo Seiten 
an der Khaiser Pastein ober das Wasser von alten gefiret gewessen zwo 
claffter dise zwo seilen haben wie umb anderthalbe claffter heher gefiret 
vnnd seine zwen Orizon welche auch nit auss dem grundt seindt gefirt ge-
wesen samt den Streissweren die seindt auch auss dem grundt virdthalbe 
Claffter hoch, denn Zwayen seitten gleich gefieret worden. An der Schwende 
Pastein ist die eine Seitten gegen dem fleckhen No. 7 von Altem ober dass 
wasser hoch gewesen Annderthalbe claffter, vnnd di Annder seitten gegen 
mitternacht von N. 2 biss auf A auch 6 hoch die seilen No. 7 haben wir 
auch vmb 2 Claffter hecher gefieret, sannt seinem Oratzon vnd Streichwehr, 
welchen mann auss dem grundt hat füren muessen. Item so haben wir im 
Schloss den Graben ferttig vnd denselben oberschittet . . . So haben wir auch 
die Graben räumen mie^sen . . . Mer seindt auch den vergangenen wintter 
zu den zwayen Polwerckhen alss Sallman vnd Kniebmann Pastain sambt 
den zwayen Cortinen die Pallificada sambt der Bankheta geschlagen wor-
den, welche auch nit wenig Arbeit sonnder grosse Arbeit vnd mueh ge-
nomen." 

79 Kriegs-Archiv, u. ott, „Bericht etc. Erstlichen ist en der Schwendi 
Pestein gegen Mitternacht ein stuckh bey 15 Claffter lanng sembt dem Orit-
zon vnd ein stueckh der Cortina gegen der Khielmans Pastein auch bey 
25 Cleffter lang auss dem Grundt drithalbe Claffter hoch eufgefiert vnd er-
schittet worden. Zum Anndern ist ein neuer Graben von der Schwendi P. durch 
dass gemäss an den Perg zum Erdtfueren gerisen worden, helt in die Len-
ge 160 Claffter und ist Praitt 6. Zum dritten ist auch ein stueckht graben 
von der Schw. P. bis auf die Khielmans P. gerisen worden, helt in die 
Lennge 60 vnd die Preitte 6 Cleffter. Zum Vierten ist von der Schw P. ein 
stueckht Cortine. gegen der Kheiser P. euch . . . eufgefurt worden. Zum Fünf-
ten ist euch von der Kheiser P. gegen der Portten die in flecken get ein 



munkálatok eredményeként megállapítja a Schwendi-bástva 
déli oldalán a „fül" befejezését, továbbá a Khielman-bástyától 
a Schwendi-bástyáig, s ettől a „Salben" bástyáig a kötőgát 
felemelését 25 ,,c/" hosszúságban és 2'5 „c/" magasságban, 
azonfelül a Khielmann- és Schwendi-bástya meg a Császár és 
Salben-bástya között az árkok elkészültek. A bástyaöv tehát 
ekkor már nagyjából elkészült volt. Maradt még a kötőgátak 
befejezése, az árkok képzése a contrascarpával és végül a híd 
előtt levő védőmű felépítése. Ezek végett Ferabosco még 1580 
márciusában is Kanizsán tartózkodott, mikor is parancsot kapott 
24 fogoly alkalmazására.80 Utoljára 1587-ben találjuk Kanizsán,81 

mely dátum kétségkívül a vár befejezését jelzi. 
A Feraboscotól tervezett modern bástyaöv, mint egykorú 

hiteles leírások tanúsítják,82 szabályos ötszögben épült, öt bás-
tyával és ugyanannyi kötőgáttal, hasonlóan a váradi és a szat-
mári várakhoz. Formájára tehát valóban a legtökéletesebb ma-
gyar várak egyike volt a XVI. században, mégis irregulárisnak 
mondották, mivel nem volt falazva. Ezt gerendázás helyettesí-
tette. Ez okból történt, hogy stratégiai szerepének megszűntével 
a Haditanács 1702-ben leromboltatta. 

* * 

Pietro Ferabosco, számbavéve győri, komáromi és kani-
zsai várait és egyéb várak körül végzett munkálatait, a magyar-
országi várépítészet terén kétségkívül a legnagyobb teljesítmé-
nyű mérnökök egyike, s mint ilyen az olasz bástyás rendszer-
nek elsőrendű szaktekintélye. Ha időben meg is előzte őt Do-

stueckht Cortina . . . aufgefiert worden. Mehr ist auch ein Graben beim 
Zieglstadt aus Jem Markht graben auf die seitten hinauss gemacht worden... 
. . . Auch ist von der Khaiser P. gegen der Salben Pastain ein stueckht Cor-
tina aufgefurt worden. Es ist auch im neuen Pauhof ein neuer Stockh bey 
20 Cl lang auf paut worden . . . Mer ist zwischen der Khaiser P. vnd Sal-
ben P. ein Graben gerisen worden helt in die Lenng 60 Cl vnd Inn die 
Piaitt 6. Es ist auch schon alberait an den neuen Graben der durch die 
Vestung gehn wirdt angefangen vnd bey 22 Cl lanng und in die Pr. 5 geri-
sen. Auch ist das gemöss hinder der Khaiser Pastein gegen mittag verschidt 
worden . . 

80 Kriegs-Archiv : HKR 1580, Prot. Reg. 232. 
81 Kriegs-Archiv: HKR 1587. Prot. Exp. 152. 
82 V. ö. Ottone Sponcir: História delle Attioni de'Re dell'Ungaria, Ve-

nezia 1685, p. '34 : „Questa (Canisa) é piazza piccola, et fabricate di lotte 
et di travi in forma di pentagono nel mezzo a une palude, con la fossa 
altorno die larghezza dalla punta de'belloardi di sedici piedi in circa, et 
dalia cortina, ove sono le porté tra'belloardi é giudicata vinti piedi larga. 
Ella ha due porte, l'una, che risguarda a Levante, dalla qual parte scenden-
do un fiumicello che fa crescere l 'acqua d'essa palude, et passando per 
mezzo alia Terra, esce per l'altra porta posta a mezzc giorno, onde sivä nel-
Ih Stiria ; é cinta da tre lati da monti, . . . essendovi solamente dalla falda 
«l'essi monti alia Piazza, distanza d un liro d'archibugio." — Rajzát közli C. 
Theti id. mű 80 és 81. I. között. 



menico da Bologna, aki 1534 és 1540 közölt építette Magyar-
országon az első olasz típusú bástvát, tudniillik a budai vár 
északkeleti szögletén, tevékenység dolgában azonban senkinek 
sem sikerült túlszárnyalnia, s a magyarországi építészek nagy-
számú soraiból legfeljebb csak Ottavio Baldigara állítható mel-
léje. Alkotásai az említett várépítészeti rendszer csalatkozhatat-
lan szakértőjének tanúsítják, mintahogy a győri, komáromi és 
kanizsai várak az „antemurale christianitatis"-nak valóban első-
rendű bástyái voltak, melyekkel egysorba a magyarországi vá-
rak közül, mint hasonló alkotások, csak Érsekújvár, Nagyvárad 
és Szatmár erősségei állíthatók. 

E szerény sorok méltó egyéniség homloka köré fonják az 
elismerés koszorúját, kinek dicsősége nem csupán az olasz 
géniuszé, mely őt szülte, hanem a kongeniális magyar „virtus"-é 
is, amely az ő alkotásait a Kereszténység és Nyugat védelmé-
ben nem szűnt meg vérével öntözni. 

Róma. Leone Andrea Maggiorotti és Florio Banti. 


