
magyar seregek mohácsi csatavesztése
és az azt követõ évtizedek harcai ráéb-
resztették a keresztényeket arra, hogy a
többszörös túlerõvel támadó és a kor

legjobb tüzérségével rendelkezõ török nyílt csaták-
ban nem állítható meg, elõrehaladását csak egy
modern határ menti védõrendszerrel lehet meggá-
tolni. A várak megerõsítésének hatékonyabb mód-
ját keresve dolgozták ki a 16. században a bástyás
rendszert: egy kimondottan ágyútûz ellen kialakí-
tott új védmûtípust, amelyet felfedezõirõl olasz-
bástyás várnak is neveztek. A török elleni várak ki-
építésében térségünkben kulcsfontosságú szerepet
játszottak eleinte az olasz építészek, az új erõdítési
technika legjobb ismerõi. Forrásaink arra utalnak,
hogy ezek a szakemberek nem közvetlenül Itáliá-
ból, hanem az esetek túlnyomó többségében a Ma-
gyar Királyság Habsburg-házi uralkodóinak a köz-
vetítésével Bécsbõl érkeztek térségünkbe, a Habs-
burg-uralkodóknak ti. bizonyos tekintetben érde-
kük volt az erdélyi várak építése, hiszen csak így
remélhették, hogy a török elõrenyomulás a Magyar
Királyság keleti határán megállítható.

A következõkben két olasz építész erdélyi sze-
replését szeretnénk vázolni, akik ugyan több mint
egy évtizednyi különbséggel követték egymást tér-
ségünkben, ám mindkettõjük esetében valószínû-
síthetõ, hogy az éppen hivatalban lévõ tridenti
püspök közvetítésének köszönhetõen jutottak ide.
A bemutatásra kerülõ két építészkarrier lényegé-
ben részeredményét képezi egy átfogóbb kutatás-
nak, amely a kora újkori Erdélyben felbukkanó
külföldi építészek tevékenységének rekonstrukci-
ójára irányul. Hasonló kutatásokra voltak ugyan 2015/1
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korábbi kísérletek is,1 az a tapasztalatunk viszont, hogy a bécsi levéltárban õrzött ko-
rabeli forrásanyagnak az erdélyi forrásokkal (elsõsorban a városi számadáskönyvek-
kel) és a külföldi szakirodalommal való összevetésébõl számos olyan összefüggésre
derülhet még fény, amelyeket a többnyire egynemû forrásbázisra támaszkodó koráb-
bi kutatásoknak eddig nem sikerült felderíteniük. A kutatás idõszerûségét (vagy le-
het már éppen elmaradottságát) továbbá az is jelzi, hogy az utóbbi években soroza-
tosan megjelenõ, az egykori itáliai államocskákra vonatkozó újkori építészszótárak2

szócikkeibõl szinte minden esetben kimaradtak a Magyarországra és Erdélybe is el-
került építészek itteni tevékenységére vonatkozó utalások.

Domenico da Bologna3

A Bolognában született vagy legalábbis korábban ott tevékenykedõ szakembert
1531-ben említik elõször I. Ferdinánd magyar király (1526–1564) környezetében, egy
Bécsújhelyen tett látogatása, valószínûleg várszemléje alkalmával.4 1532–1533-ban
az uralkodó egy peres ügyében támogatta az építészt, akit nagyra értékelt, mert a tö-
rökök elleni védekezésben számos és hasznos szolgálatot tett neki. Utóbb, 1533
szeptemberében Ferdinánd király, Bécsben és másutt teljesített szolgálataiért, évi
300 forint fizetéssel királyi építészei közé fogadta.

Az 1943-ban közzétett, az imént részben ismertetett életrajzi vázlatában Balogh
Jolán meg sem kísérelte az építész itáliai tevékenységét, illetve az általa amúgy sem
túlságosan kedvelt Habsburg-királyhoz való szegõdésének körülményeit tisztázni.
Az újabb olasz szakirodalom és a témánkhoz kapcsolódó forráskiadványok bizonyos
lehetõségeket kínálnak ezeknek a részleteknek a pótlására, ezeket szeretnénk a kö-
vetkezõkben ismertetni. Bernardo Cles, Trident püspök-fejedelme (1514–1539) és
egy (szintén) Domenico da Bologna nevû építész levélváltása került elõ 1531–1532-
bõl, melyben az utóbbi arra kérte a püspököt, hogy eszközöljön ki számára egy ki-
hallgatást a bécsi udvarban, ti. elképzelései vannak a török elleni védekezésrõl, s
ezeket mindenképp meg szeretné osztani a királlyal.5 I. Ferdinánd király titkos taná-
csának elnökeként a püspök kétségtelenül az udvar egyik legbefolyásosabb embere
volt, akinek nem jelenthetett nehézséget az építész érdekében szót emelni az uralko-
dó elõtt. Így került Domenico a bécsi udvarba, ahol bizonyos szolgálatokat teljesített
1532 táján.

A következõ évben Cles maga szegõdtette az építészt Tridentbe, püspöki palotá-
ja, a Magno Palazzo építkezéseihez, ahol 1534-ig dolgozott. 1533 õszén valószínûleg
már tridenti munkáját megszakítva utazott Bécsbe, hogy onnan „királyi mérnökként”
térjen vissza a püspök udvarába 1533 novemberében.6 Az új titulus az építésznek a
királyi szolgálatba való fogadását jelzi, idõben pedig tökéletesen egyezik a Balogh Jo-
lán által közölt adattal, mely szerint 1533 szeptemberében I. Ferdinánd egy
Domenico da Bologna nevû építészt szegõdtetett. Így nagyon kézenfekvõnek tûnik
Cles építészét a Bécsben és utóbb Magyarországon is mûködõ Domenico da Bolog-
nával azonosítani, aki tehát, amennyiben feltételezésünk helytálló, a tridenti püspök
közvetítésével került a Habsburg uralkodó környezetébe. Feltevésünk ellen szól
azonban, hogy az olasz szakirodalom a Cles szolgálatában említett Domenico épí-
tészt – a püspöki palotáról 1924-ben közölt forrásgyûjtemény szerzõinek nyomán7 –
következetesen egy bizonyos Domenico Aimo da Varignanával azonosítja, aki pár év
múlva, már 1539-ben meghalt.8 Minthogy a Magno Palazzo építésére vonatkozó for-
rásokban egyszer sem szerepel Aimo da Varignana utónevével az építész, hanem
csak „Domenico architetto”, „Domenico ingegnero” vagy „Domenico da Bologna”-
ként hivatkoznak rá,9 véleményünk szerint Aimo da Varignanával való azonosítása
kétségbe vonható, annál is inkább, hogy az utóbbit elsõsorban szobrászként tartja10
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számon a szakirodalom. Az építész tridenti tevékenységének részleteirõl keveset
tudni, ám valószínûsíthetõ, hogy a püspöki palota kertjének tervezésén és a könyv-
tár berendezésén dolgozott.10

Ausztriai tevékenységét sem tudjuk egyelõre építkezésekhez kötni, a Balogh Jo-
lán által ismertetett adatok alapján csupán azt állíthatjuk, hogy nagy valószínûség-
gel az újabb török ostromra felkészülõ Bécsújhely és Bécs erõdítményeinek korsze-
rûsítésén mûködhetett.

1540 elején valószínûleg ugyanaz az építész, Dominicus „architectus et edificio-
rum regalium fundator”-ként már Szamosújvárról keltezte levelét, ahol Szapolyai Já-
nos király (1526–1540) megbízásából a vár építésén dolgozott.11 Balogh Jolán volt az,
aki azonosította a szamosújvári vár építkezéseinél feltûnõ Domenico fundátort a fen-
tebb említett Domenico da Bolognával, aki ezek szerint valamikor 1533–1540 között
Ferdinánd királytól Szapolyai Jánoshoz pártolt.12 Egy korabeli forrás szerint a bolo-
gnai mérnök a gyenge ellátás és fizetség miatt hagyta el a Habsburg-uralkodót. Ettõl
eltekintve, elképzelhetõnek tartjuk azt is, hogy I. Ferdinánd maga engedte építészét
Szapolyaihoz valamikor a váradi békeszerzõdés aláírását (1538) követõen, amikor
már szinte biztosra vehette, hogy János király országrésze közelebbrõl az övé lehet.
Forrásaink nem jelölik meg Domenico pontos szerepét a szamosújvári munkálatok-
ban, ám annyi bizonyos, hogy János király haláláig már körvonalazódott a négy sa-
rokbástyás erõdítmény, amelyet így Erdély legkorábbi olaszbástyás váraként tartunk
számon. Vélhetõen Domenico da Bologna vezette az építkezéseket 1540-ben, de az
is elképzelhetõ, hogy már a modern vár tervezésében és alapozásában is szerepet
vállalt 1538–1539 tájától.

A kortársak szerint az építész nagy megbecsülésnek örvendett János király szol-
gálatában. Ennek beszédes bizonyítéka egy nemrég közölt adománylevél. Az irat ér-
telmében I. Ferdinánd 1540 augusztusában, közvetlenül János király halála (1540.
július 17/21.) után megerõsítette Szapolyainak „Dominico da Bononia architecto” ja-
vára tett adománylevelét, amelyben a néhai uralkodó bizonyos budai házakkal jutal-
mazta volt építésze szolgálatait.13 Minthogy a forrás nem részletezi az építész érde-
meit, a tevékenységére vonatkozó ismereteink alapján csak a szamosújvári és a bu-
dai vár építésében Szapolyai halála elõtt betöltött szerepére gondolhatunk.

Ismeretes ugyanis, hogy János király idejében, 1531-tõl már biztosan, komoly
erõdítési munkálatok folytak Budán.14 Ebben az évtizedben épült a déli nagy rondel-
la a hozzá csatlakozó új kaputoronnyal és a tõle északra húzódó, lõréses, fedett fo-
lyosóval. A Vízivár sarkait erõsítõ, két szögletes metszetû torony is valószínûleg
ugyanerre az idõszakra datálható. A város északkeleti sarkának védelmére építtette
továbbá János király az ún. Erdélyi-bástyát, amelyet a források újként említenek
1541-ben. Az Óbuda felõli kapu védelmére két, földdel töltött bástyát emeltetett, az
északnyugati sarok védelmét pedig egy rondellával biztosította. Elképzelhetõ, hogy
a nyugati várfal védelmére emelt két rondella is az 1530-as évekre datálható, hason-
lóképpen a szemközti oldal Híradás bástyája. A János király halálát követõen, 1540
õszén Buda alá vezényelt Habsburg-párti sereg nem merte ostrom alá fogni a jól meg-
erõsített és felszerelt várat, ami igazolni látszik, hogy a néhai király idejében való-
ban jelentõsen megnõtt Buda védõereje. Noha a források nem említik a budai vár
építészeit ebben az idõszakban, az imént idézett adománylevél azt tanúsítja, hogy
Domenico da Bologna már János király idejében Budán tartózkodott és mûködött,
így kétségkívül részt vett az erõdítési munkálatokban. Ugyanakkor néhány újabb
adat arra is enged következtetni, hogy a fent említett adománylevél megerõsítése ré-
sze lehetett az éppen Buda bevételére készülõ Ferdinánd király terveinek. Valószí-
nûleg ezzel próbálta saját pártjára vonni Domenicót, a budai erõdítmények építészét
és így legjobb ismerõjét, remélvén, hogy ezáltal jelentõs mértékben növelhetné az
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ostrom sikerességének az esélyét.15 A Habsburgoknak azonban, úgy tûnik, nem sike-
rült rávenniük az építészt az átállásra, aki egy év múlva, a Roggendorf által vezetett
újabb Habsburg-ostrom ellen földmûvekkel erõdítette a budai vár falait.

Domenico da Bologna személyében tehát egy olyan építészrõl van szó, aki Itáli-
ában, az osztrák tartományokban, a Magyar Királyságban Erdélyt is beleértve mûkö-
dött a Buda elestét (1541) megelõzõ évtizedben. Elképzelhetõ jelentõsége ellenére
térségünkben mindössze két, a kora újkori várkutatás szempontjából azonban alap-
vetõ, emlék esetében (Buda és Szamosújvár) bizonyítható többé-kevésbé meggyõzõ-
en a közremûködése.

Francesco Chiaramella da Gandino

Második építészünk 12 évvel késõbb került térségünkbe, a korábbitól eltérõ politi-
kai körülmények között, Erdély az ötvenes évek elsõ felében ugyanis idõlegesen
Habsburg-fennhatóság alatt állt (1551–1556), az I. Ferdinánd király által kinevezett
Giovanni Battista Castaldo helytartóval az élén. Noha sem a magyar, sem a nemzet-
közi szakirodalom nem figyelt fel eddig Chiaramella erdélyi szereplésére, úgy tûnik,
hogy tevékenységével õ is hozzájárult a kor nagy erdélyi erõdítési hullámához, amely
az állandóan fenyegetõ török hadjáratok visszaverését, a török elõrenyomulás meggá-
tolását célozta. 1551 nyarától kezdve Castaldo szüntelenül kérte a királytól a szakem-
berek kiküldését, nélkülük ugyanis az erdélyi városok és a határok erõdítése folyton
akadozott.16 Sorozatos, a tervezõ építészek hiányát felpanaszoló levelei, úgy tûnik, vé-
gül visszhangra találtak a királynál, 1552 áprilisában ugyanis az uralkodó mindjárt
három „arhitectus” kiküldésérõl biztosította a helytartót. Megnyugtatta ugyanakkor,
hogy az építészek között ott lesz a Castaldo által oly erõsen óhajtott szakember is, az,
aki korábban a tridenti bíborosnál dolgozott.17 Ahogy az egy késõbbi levélbõl kikövet-
keztethetõ, a király Francesco da Gandinóra utalt, akit a forrás tanúsága szerint „mi-
nap” (azaz 1552. június eleje táján) építész gyanánt Erdélybe küldött.18 A Francesco
Chiaramella, Cirombella, Girombella da Gandino neveken emlegetett személy kétség-
kívül kora egyik legfoglalkoztatottabb szakembere volt, aki, noha rezidenciális világi
és egyházi építkezéseken is feltûnik, elsõsorban hadiépítészként szerezte hírnevét.19

Erõdépítészetben való jártassága értelemszerûen komoly haditechnikai ismereteket
feltételezett. Ezt igazolja az a tény is, hogy Castaldo kezdettõl fogva támogatta
Chiaramella tüzérségi intendánssá való kinevezésének a gondolatát is az erdélyi tü-
zérkapitány, Melchior Fieger parancsnoksága alatt.20

A rendkívül mozgékony építész származásáról, tanulmányairól és karrierje elsõ
felérõl igen keveset lehet tudni. Nevébõl ítélve családja a lombardiai Bergamo környé-
kén fekvõ Gandinóból származott, de elképzelhetõ, hogy Francesco már a Velencei
Köztársaságban született, ahova élete során gyakran vissza is tért. Építészként V. Ká-
roly szolgálatában tûnik fel elõször. 1536 tájától dolgozott a német-római császár
megbízásában, elsõsorban a spanyol–francia háborúk alatt épített piemonti erõdít-
ményeken.21

1550 tájától 1554-ig I. Ferdinánd királyt szolgálta. Feltehetõen Prágában találko-
zott a tridenti püspök-fejedelemmel, Cristoforo Madruzzóval (1539–1567), akinek a
szolgálatában még 1550-ben Tridentbe találjuk, a püspök nyári rezidenciája, a
Palazzo delle Albere építésén. Egy a város peremén elhelyezkedõ erõdített villáról
van szó, amelyet 1550–1557 között emeltek. A védõfallal és vizesárokkal övezett,
négy saroktornyos, belsõ udvaros várkastély egy tipikusan Sebastiano Serlio tervei-
re emlékeztetõ elképzelést követ. Chiaramellának döntõ szerepe lehetett a villa he-
lyének a kiválasztásában, és kétségkívül õ irányította az építkezéseket is, ám a terve-
zésben való részvétele egyelõre kérdéses.22 Amennyiben mégis beigazolódna, hogy õ12
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volt a tervezõ is, bizonyítható lenne, hogy közelrõl kellett ismernie Serlio akkor még
kéziratos mûveit, különösen a híres, a kastélyépítészet szempontjából kiemelt fon-
tosságú Libro Sestót.23 1554-ben az építés közben felmerült hibák kijavításáról bizto-
sította a püspököt, ugyanakkor az is kiderül, hogy a mulasztásaiért megbízói az el-
sõsorban erõdítésben gyakorlott szakembernek a kastélyépítészetben való járatlansá-
gát okolták. Ezeket a vádakat Chiaramella természetesen tagadta.24

Tridenti tevékenységével párhuzamosan, 1552-ben Innsbruckban is megfordult,
feltehetõen az ottani Hofkirche építkezésein, 1553 tavaszán viszont az építész nevé-
ben intézkedõ püspök már megtagadta Chiaramella Innsbruckba való vissza-
küldését.25 Az olasz szakirodalom szerint az építész neve ezt követõen több mint egy
évre eltûnt a forrásokból.26 Az olasz forrásokból bizonyára hiányzik, viszont ekkor-
tájt találkozunk nevével az olasz kutatók számára kevésbé ismert bécsi, erdélyi és
magyarországi forrásokban. Mint korábban említettem, a bécsi udvar szolgálatában
álló „Baumeister” 1552 júniusában érkezett elõször Erdélybe, ahol hamarosan a tü-
zérség intendánsa lett.27 Ezt követõen bizonyára visszatért Tridentbe, és szinte egy
év elteltével, 1553 májusában bukkan fel ismét Erdélyben, méghozzá a szebeni
Haller-bástya építésénél, „Francisco Kandy Baumeister” néven.28

A 16. századra Szeben középkori városfalai elavultak, szûk, magas tornyai, vé-
kony kötõgátjai már nem biztosíthatták a település védelmét az esetleges ágyútáma-
dásokkal szemben. A város erõdítményeinek a korszerûsítése így már az 1530-as
években elkezdõdött a Vastag torony (Dicke Turm) – egy félköríves alaprajzú ágyúto-
rony (rondella) – felépítésével, viszont nagyobb lendületet csak késõbb, az
1551–1556 közötti Habsburg-kormányzás idejében vett. További három rondella és
a Haller-bástya épült fel ebben az idõszakban,29 ami valószínûleg elsõsorban a Habs-
burg-hatalom erdélyi képviselõit támogató és egy évig a kincstartói tisztséget is be-
töltõ polgármester, Haller Péter30 befolyásának tudható be. A polgármesternek a vár-
fal elõtt elterülõ majorjában épült31 a Haller-bástya 1551-tõl kezdve. A polgármester
azonban, úgy tûnik, nemcsak kertjét ajánlotta fel az építkezéshez, hanem mivel
kincstárnokként gyakorlatilag szabad kezet kapott az állami pénzek kezelésére,
1552-ben Szeben építésére 2000 forintot vett fel a kincstárból.32 Emellett felajánlot-
ta, hogy saját vagyonából megelõlegezi az építési költségek egy részét. A hitel fede-
zetéül a kincstári jövedelmek szolgáltak, amelyeket igyekezett a saját kezébe
összpontosítani.33

A Haller-bástya építésén közremûködõ építészek közül a szakirodalom mindeddig
csak az olasz Alessandro da Urbino (másképp: Clippa) nevét ismerte, aki az építkezé-
seket elindította,34 és akinek minden bizonnyal a bástya terveit is tulajdoníthatjuk.35

Újabb forrásaink tanúsága szerint azonban feltehetõen már kezdettõl fogva megjelent
a szebeni építõtelepen egy Antonio Bufalo nevû, szintén itáliai származású építész is,
aki vélhetõen Alessandro távollétében irányította az építkezéseket.36 Valószínûleg csak
kivitelezõ építõmesterként dolgozott az Alessandro által tervezett és elfundált erõdít-
ményeknél Gyulafehérváron és Szebenben, a helytartó ugyanis nem tesz említést ró-
la, amikor Erdélyben mûködõ építészeit sorolja.37 Zsoldjának állandó késése miatt, va-
lószínûleg 1553-ban, Antonio visszatért Bécsbe, Alessandro da Urbino pedig valami-
kor 1552 végén vagy 1553 elején egy balesetben Târgoviºtén életét vesztette.38 Az új
adatokból arra következtetünk, hogy az említett szakemberek távozását követõen,
1553 tavaszától Francesco da Gandino királyi építész vette át a szebeni építõtelepet.
Haller Péter erdélyi kincstartóként vezetett számadáskönyve szerint 1553. október 12-
én 25 forintot fizettek neki,39 mely összeg átvételét az építész fennmaradt, saját kezû
nyugtájával igazolta.40 1554-ben távozott I. Ferdinánd szolgálatából, a bástya építésé-
nél pedig vélhetõen az idõközben (1554 júliusában) Erdélybe visszatért41 del Bufalo
váltotta fel, legalábbis felajánlotta hadiépítészi szolgálatát a szebeni városi elöljárók-
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nak, amint megtudta, hogy azok egy új építészt kerestettek Bécsben.42 Valószínûleg
Bufalo irányítása alatt folytatódtak a munkálatok 1556 nyaráig, Izabella és János Zsig-
mond visszatéréséig, amikor az építésznek el kellett hagynia Erdélyt.43 Bástyaépítéssel
kapcsolatos nagyobb kiadásokkal utoljára 1558-ban találkozunk, ezekbõl a munkála-
tok befejezésére következtethetünk.44

A források tanúsága szerint a Haller-bástya helyén eleinte egy gyeptéglákból és rõ-
zsekötegekbõl halmozott földbástya épült, amelyet talán 1553-tól kezdve burkoltak
kõvel és téglával, az építkezések számadásaiban ugyanis ekkor jelennek meg a falazó
anyagokra fordított kiadások.45 Nem kizárt ezek szerint, hogy Chiaramella a földbás-
tya téglával való köpenyezésének a meglehetõsen nehéz és kockázatos munkáját ter-
vezte és irányította ottléte alatt. Az 1558 tájáig elhúzódó építkezések eredménykép-
pen Erdély legkorábbi, nagyméretû, falazott és a fedett ágyúkamráinak, kazamatáinak
védelmét szolgáló, ún. fülekkel. ellátott bástyája jött létre 77, illetve 58 m hosszú
homlokfalakkal. A szebeni munkán kívül egyelõre nem sikerült az építész további er-
délyi mûködési helyszíneit azonosítanunk. Tény az, hogy 1554-ben I. Ferdinánd el-
bocsátotta, így legkésõbb akkor Erdélyt is elhagyta.

Karrierje ezt követõen teljesedett ki igazán a brandenburgi választófejedelmek és
a mecklenburgi õrgrófok szolgálatában, ahová egy feltételezett jeruzsálemi zarán-
doklat után szegõdött (1559 elõtt), és ahol 1578-as hazatértéig dolgozott.46 Legjelen-
tõsebb alkotása mindenekelõtt a spandaui47 négyzetes alaprajzú, sarkain egy-egy
fülesbástyával ellátott citadella, amit maga is tervezett, de évekig õ irányította a
peitzi, küstrini és wolfenbütteli erõdök építkezéseit is. A Berlintõl délre fekvõ
Königs Wusterhausen- és a lichterfeldi kastély is neki tulajdonítható.48

A két építész fentebb ismertetett tevékenysége több párhuzamot mutat, Itáliában
induló pályájuk az Itáliát és Európa többi részét összekapcsoló Dél-Tirol érintésével
vezetett I. Ferdinánd bécsi udvarába, ahol Trident püspök-fejedelmei jelentõs, éppen
a tartomány földrajzi helyzetébõl adódó szerepet játszottak. A magyar ellenkirály-
ként és királyként fellépõ I. Ferdinánd szolgálatában pedig mindketten eljutottak a
magyarországi, illetve erdélyi hadszíntérre, így itteni tevékenységük révén jelentõs,
bár ma még alig tisztázható szerepük lehetett az erdélyi reneszánsz építészet alaku-
lásában is.14
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