Egerből Érsekújvárra szekereztem jó néhány útitárssal, köztük a magyart törve beszélő itáliai
Jacomo Lobersevel, aki nem más, mint Ottavio Baldigara, a hírnévre szert tett itáliai várfundáló
mester kőművese. Néhány pohár tüzes felvidéki bor iszogatása után rendkívül érdekes
hadászati és építészeti tudományt osztott meg velem végváraink építésével kapcsolatban is.
Ez a derék Jacomo előkapott egy levelet is, amelyet ura írt végházaink állapotjáról.
„... ezek az építési ügyek még mindig a régi állapotukban maradtak, ... mert 1568 óta
keveset vagy egyáltalán semmit sem végeztek, noha jól tudjuk, hogy egy ilyen erős
ellenséggel szemben, erődítmények nélkül, pusztán a harcmezőn, túl gyengék vagyunk” 1
Elmondása szerint az 1568-as drinápolyi békét követően a várható újabb török támadásokig
szükségszerű vala a még magyar kézen maradt kulcsfontosságú várak megerősítése. Ráadásul
a legtöbb vár nem is felel meg a haditechnikai normáknak, a török tüzérség könnyedén
lerombolhatná ezeket a várakat. A korszerűsítések érdekében az Udvari Haditanács olasz
várfundáló mestereket hívott az országba. Ezen építőmesterek egyike volt a Baldigara család
több tagja is. A magyarországi hadügyi reformoknak ők voltak az egyik legnagyobb tényezői és
kivitelezői.
Jacomo Loberse még Itáliából ismeri a Baldigarákat. A
Baldigarák családja Habsburg szolgálatban érkeztek
Hungaricába és elképesztő munkát végeztek. A család
tagjai Caspar, Cesaro, Giulio, Ottavio és Marco. A család
tagjai foglalkoztak már hajó- és várépítészettel, emellett
várak tervezésével is. A családfő, Caspar hajóépítéssel
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foglalatoskodott,

míg

Giulio,

Cesaro

és

Ottavio

várépítéssel és tervezéssel. Igaz Giulio nem foglalkozott
annyit várépítészettel, mint Cesaro és Ottavio, de ettől
függetlenül ő is hozzá tett a hazánk védelméhez a gaz
törökkel szemben. Cesaro említésre méltó munkája a
szatmári vár, aminek újjáépítésére három tervvel rukkolt
elő. Azonban a vár átépítése Giuliora hárult. Cesaro terve,
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ami megvalósult egy fülesbástyás vár volt. De Jacomo
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Loberse szerint közülük Ottavio Baldigara a legelkötelezettebb a keresztény erődök
megerősítése szempontjából.
Loberse

sokat

tanult

a

várépítészetről

Ottavio

Baldigaratól, mert alig tudtam pennámmal papírra vetni
a sok ismeretet. A tüzérség fejlődése miatt a régi vékony
magasfalú várak teljesen elavulttá és védhetetlenné
váltak. Ezért az itáliai építőmesterek, köztük Ottavio
Baldigara, valamint a Magyarországon is működő Carlo
Theti és Daniel Speckle 2 kidolgoztak egy új rendszert,
ami kiküszöböli a hiányosságokat. Ezt az új rendszert
nevezzük olasz várépítészeti rendszernek. A vár ahol
lehetséges volt szabályos sokszög alakú volt, így az
Érsekújvár alaprajza 1583-ból

ostromlóknak ugyanolyan erős védelemmel kellett
szembenézniük minden oldalról. A másik jelentős újítás
a bástyák kialakításában történt. A rondellák holtterét
úgy tüntették el, hogy a várban teljesen egyenes
falszakaszokat használtak, a bástyáknál is. A várfalból
kinyúló bástyák szárnyán elhelyezett lövegek teljesen
párhuzamosan tudtak pásztázni a szemközti bástya

Az olasz rendszer ábrázolása

homlokvonalával, így a bástya és a fal teljes hosszát
fedezni tudták. Az újolasz rendszerben ezek az oldalsó
ágyúk a füleknek köszönhetően még több védelmet
kaptak. A másik jelentős előrelépést a kazamata
rendszer megjelenése jelentette. Ezek a várfalban és az
alatt húzódó folyosók, biztosították a biztonságosabb
mozgást a bástyák között. Ezekben aknafigyelő nyílások

Az egri fülesbástyák
kazamatáinak elrendezése

is voltak, ahol az ostromlók aknamunkáját ellenőrizték.
Vizesedényekkel, és borsós dobokkal figyelték a

lehetséges aknák kiépítését. Ha ”jelzett” a készülék egy hadmérnök segítségével contromina-
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kat építettek, amit berobbantva beomlasztották az ellenség folyosóit. A bástyákban több
szinten futottak végig ezek a folyosók, amik a falak végén ágyútermekkel végződtek. Ezekben
a termekben általában falconetto típusú ágyúkat használtak. Ezekkel az újításokkal szinte
bevehetetlenné tették a várakat. 3
Érsekújvárra érve elbúcsúztam Jacomo Lobersetől, de elhatároztam utánajárok mit tett
hazánkban Ottavio Baldigara. A Haditanács Ottavio Baldigarát 1569-ben nevezte ki Eger

Eger vára a 16. század végén Georgius Houfnaglius festményén

várépítő mesterévé, de már előtte is dolgozott Egerben. Baldigarának sok nehézségre kellett
megoldást találnia a vár építése kapcsán. A legfőbb problémája Baldagirának az vala, hogy egy
várat hogyan lehet beépíteni egy meglévő városi környezetbe. A problémát súlyosbította,
hogy egy korábbi erőd falaival kellett az új rendszert egybeépíteni a nehéz felszíni viszonyokkal
rendelkező várdombon. 4 A tervezést nagyban befolyásolták Eger földrajzi elhelyezkedése.
Mivel a tüzérség hatótávolságával már nagy előnyre tudott szert tenni, ezért Baldigara úgy
látta jónak, hogy inkább a belső várat erősíti meg jobban, mivel a külső falat hamar szétlövik.
Ebből adódóan legfőbb probléma a külső és belső vár összekötése és azoknak a pontoknak a
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megerősítése jelentette. Ennek érdekében a várfal déli kiszögellését átalakította befelé
fordított félbástyává előtte árokkal. A belső várba épített bástyák mind fülesbástyák voltak,
ügyelve a szemközti bástya pontos pásztázhatóságára.
Szinte állandó probléma volt a nagy pénzhiány. Sokat kellett sürgetnie az Udvart az
építőanyagok árára, de az ő maga és a munkások bérére is. Hiányban küzdött a munkaerővel
és eszközökben is. Ebből kifolyólag nagyon pontosan és részletesen meg kellett terveznie az
építkezés munkálatait. Erre jó példa, amikor elmagyarázza levelében a Haditanácsnak miért
jobb több kőművessel építeni a falakat - „Mivel ketten vannak, és így van konkurenciájuk,
gyorsabban és jobban fognak dolgozni” 5. Nagyon fegyelmezetten kezelte az építkezést. Nem
egyszer ő maga intézte a legapróbb részletekig a nyersanyagok és a szerszámok beszerzését.
A fegyelem fenntartásáért, és részben a munkafolyamatok átláthatósága miatt Baldigara
javaslatot tett az építkezések rendtartására is, bár az Udvar nem nagyon foglakozott ezzel.

Érsekújvár vára a XVI. század végén Georgius Houfnaglius festményén

Ottavio Baldigara a mi kedves építőnk ismereteim szerint először 1580 május folyamán járt
e l ő s z ö r Érsekújváron. A téglalap alakú, négy sarokbástyás palánkvár a Nyitra bal partján állt,
amely elavult építészeti technikája és védelmi eszközei miatt nem lehetett továbbfejleszteni,
ezért a várat 1571-től elkezdték visszabontani, majd a modern eljárásokkal szabályos hatszög
alakú hat fülesbástyás várat építettek a Baldigara fivérek, Ottavio és Giulio tervei alapján 6. A
tervek alapján a vár egy várost foglal magában. Benne derékszögű utcarendszerrel és téglalap
alakú főtérrel. Ottavio Baldigara Bernardo Magnóval, a győri vár egyik jeles építőjével együtt
irányította és szervezte a várépítést. Legfontosabb feladata természetesen most is a szervezés
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volt. Itt is ugyanazokkal a problémákkal szembesült, mint Egerben. A munkálatokhoz nem állt
rendelkezésre elegendő pénz, illetve az építőanyag és az eszközök megszerzése is akadályokba
ütközött. Az érsekújvári munkái közepette 1580-ban Kállót erősíttette, 1582-ben Kassán
dolgozott, majd 1584-ben Váradon járt, ahol a vár állapotának felmérésén munkálkodott. De
a Haditanács utasítására megfordult Tokajban, Kisvárdán és Munkácson is. Jelenleg ismét
Érsekújvár erődítésén dolgozik 7.
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