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Veranzio Antal (1504—1573),1 előbb egri püspök, majd
esztergomi érsek, mint politikus és államférfiú is a magyar
cinquecento egyik legtevékenyebb egyénisége, aki hadtörténelmiinkben is élénk szerepet játszott, melynek nyitjára
némi fényt derít ama tény felismerése, hogy oldalán,
legalább egri püspök korában, mint katonai szakértője az
olasz Pigafetta Marcantonio működött.
Ezen ténynek egyetlen, de annál értékesebb okmányszerű emléke az „Itinerario di Marc 'Antonio Pigafetta gentil" huomo vicentino'" (Londra, appresso Wolfio Inglese,
1585.) c. nyomtatvány, melyet a szakirodalom a londoni
British Museum könyvtárának állítólag unikum-példányából ismer. 2
Mielőtt ezen. a magyar és olasz szakirodalomban eddig
ismeretlen műnek a hazai hadtörténelem szempontjából való
rendkívül érdekes tanúságait vizsgálat alá vennők, szólnunk
kell magáról a szerzőről és magyarországi szerepléséről.
Marcantonio azon dicső katonai hagyományokat ápoló
1
Szakítunk a hazai modern történetirodalomban eddig teljesen kizárólagossá vált Yerancsics elnevezéssel, mely — azt hiszem — Podhraczky György leleménye. A régi magyar történetírók, mint még Wenzel is, Veráncz-nak í r j á k a sebenicói származású és olasz anyanyelvű
magyar főpapot, megfelelően saját aláírásai latinos (Verantius) formájának. Neve eredeti formáját családja ma is virágzó két ága, VeranzioDragonic és Veranzio-Cippico, tartotta fenn, míg a szlávosított Yerancsics alak teljesen ismeretlen a család genealógiájában, miért is teljességgel megengedhetetlen e mesterséges név fenntartása.
2
Innen ismerte Hammer (Geschichte d. Osman. Reiches, v. Ill, p.
517: v. X, pp., 57, 336), aki tudtommal elsőül használta az irodalomban.
Tőle vett tudomást róla a zágrábi jugoszláv tudományos Akadémia,
mely felismerve a műnek a balkáni tudományosság szempontjából való
fontosságát, lemásoltatta azt Peter Matkooic (Potupis Marka Antuna
Pigafette u Carigrad od god. 1567. A „Starine", Zágráb, 1890-iki XXII.
köt. 68 s. köv. 11.) által, aki igen részletes tudományos ismertetést is írt
róla: Putovanja po Balkanskom poluotoku XVI. vijeka: Putopis Marka
Antuna Pigafette, ili drugo putovanje Antuna Vrancica u Carigrad
1567 godine, a „Rad" (U Zagrebu, 1890) 100-ik köt., 65—168. II. Az olasz
szakirodalomban Marcantonio neve és műve teljesen ismeretlen.

vicenzai nemes családból 3 származik, mely világhírét Piga- »
fetta Antoniónak 4 köszöni, aki tudvalevőleg mint condittiere
részt vett, Magellan 1519/22-iki kelet-indiai felfedező útjában, melynek szakszerű leírását egyenesen tőle bírjuk. Valószínűleg az ő unokaöccsei voltak Marcantonio és Filippo, tudós katonák, akik mindketten figyelemre méltó emléket
hagytak hadtörténelmiinkben. Bővebbet csak a kisebbikről,
Filippóról (1533—1604)5 tudunk, aki a katonai dicsőség bebérjait már bőven aratta alig huszonhárom éves korában a
Car áfák zászlai alatt, majd Condé iskolájába került, akinek
oldalán alkalma volt kitűntetni magát Paris I56l-i ostromában. Azidétt azonban a kereszténység védelme a török ellen
hevítette a középkori keresztesek unokáinak szívét, s a nagy
palestra Magyarország volt, Alba hercege szerint azon kor
minden valamire való katonájának nevelőiskolája. Előbb a
mi Marcantonionk tűnik fel magyar földön, aki 1566-ban
már Veranzio oldalán Miksa császár és király győri táborában szemléli az események folyását, s részesévé válik ama
diplomáciai tárgyalásoknak, melyek az egri püspök 1567/
68-i konstantinápolyi utazása folyamán, Pigafetta közreműködésével, perfektuálták a drinápolyi békét. 6 Ezen köz^
ben, míg Veranzio kb. egy évtizeden át élt a haza javára
Marcantonio katonai szakértelmével. Filippo serényen forgatta a kardot a török ellen: kitüntette magát 1571-ben Lepantónál, részt vett ez évtized utolsó negyedében az afrikai és
palesztinai expedíciókban, majd 1582-től Angliában látjuk
bátyja mellett, aki ez időtájt, Oxfordban és Londonban
járva kelt közfigyelmet magyarországi szerepléséről írott
munkájával, 7 melynek 1585.-iki londoni kiadása, ékesszólóan
tesz tanúságot Anglia általános érdeklődéséről a magyar
sors iránt. Itt azonban nyoma is vész Marcantonionak;
Filippo is visszatér hazájába, s miután V. Sixtus pápa megbízásából Aleppóban és Jeruzsálemben tanulmányozta a
Szentföld visszaszerzésének égető problémáját, a 90-es évek
3
4

V. ö. Enciclopedia Italiana, v. XXYII (Milano, 1935), pp. 261—3.
Camillo Manfroni: Relazione del primo viagg'io intorno al mondo
di Antonio Pigafetta. Milano 1928, pp. 10—66. s főkép a bibliográfia,
pp. 67—8.
5
Maria Antonio Scotti: Filippo Pigafetta, a „Bolletino della R.
Societá Geografica Italiana", ser. VI. vol. I (Roma 1924), p. 473. s. köv. II.
6
Mindez nyilvánvaló az ,.Itinerario ajánlásából, s magából a
könyvből, melynek alapján azonban Hammer tévesen Veranzio titkárának állítja Pigafettát, akinek szolgálati minőségét Matkovic állapította
meg pontosan.
7
Edoardo Seymer conte di Hertford-hoz írt ajánlásában: „Hora
essendo io venuto in questo regno, et havendolo in Londra et in Ossonia,
pure secondo l'occasione dimonstrato ad alcuni gentil'huomini miéi
amiéi, fui da loro con non poca istanza essortato a mandarlo in
palese..."

elején Ferdinánd toscanai nagyherceg szolgálatába lépett,
mint hadimérnök. E minőségben elkísérte Magyarországba 3
Don Giovanni de' Medici herceget 1594-i expedíciójában, s
részt vett Győr védelmében, majd a következő évben
Magyaróvár és Komárom megerősítésében. Ugyancsak 1595ben vérét ontotta Esztergom visszafoglalásánál, 9 ahonnan a
nagyherceg parancsa Silvio Piccolomini expedíciójához
rendelte, akinek oldalán végigküzdötte az erdélyi és romániai hadjáratot. Innen 1596-ban Yicenzába tért meg, hol
hátralévő éveit Magyarország sorsa iránt nagy irodalmi és
propaganda munkásság kifejtésében töltötte. 10
Marcantonio, aki méltó folytatója volt családja nagy
hagyományainak, tehát először 1566-ban tűnik fel Magvarországon, s szerepel itt az 1567-i portai követség 11 előkészítésében. A követséget tudvalevőleg Veranziö Antal és Teuft'enbach Kristóf látták el, akik mellett mint katonai szakértő
Marcantonio szerepelt, s mint ilyen, a legelső személviség
volt a követség 86 főnyi kíséretében. A követség a pozsonyi
országgyűlésen nvervén megbízatását, 12 július í-én szállott
hajóra, s éppen Pigafettától eredő részletes elbeszélése nemcsak az itineráriumról, hanem ennek életrajzi adalékakép
magáról a szerzőről is igen fontos történeti forrásul szolgál.
L szerint a követség Pozsonyból 13 Nagv-Magvarba hajózott,
hol az éjszakát töltötték, azután a Csalló-közbe, hol a komáromi végvárban várták be Becran csausz érkeztét, ki a
budai basától kíséretül rendelt naszádokat hozta, s Pigafettáéknak a követség egész tartama alatt állandó vezetőül
szolgált. Komáromból 10.-én folytatták útjokat, 14 melyet
Esztergomban szakítottak meg. hol azonban a bég vonakodott fogadni őket. s a vár megtekintését sem engedte meg.
Innen Visegrád alatt elhajózva, még aznap Budára érkez8
Magyarországi szerepléséről lásd: Giacomo Bascape, Le relazioni
fra l'Italia e la Transilvania nel secolo XVI (Roma 1931); pp. 184—91.
9
Vatikáni Könyvtár, Cod. Urbin. 1063, fol. 638.
10
Magyar vonatkozási! munkái közül „Ragguagli sulla spedizione
del 1595" és a „Serittura della difesa di Transilvania" Bascapé-nál, id.
mű, 185 s k. 11.
11
A követségre vonatkozó okmányokat 1. Wenzel Gusztáv: Verancsics Antal egri püspök 2-ik portai követsége 1567—68 (Monumenta
Hungáriáé Historica, Scriptores, v. XI), Pest, 1860.
12
A megbízó levél: Mon. Hung. Hist., SS., VI, p. 8. n. 5., a császári utasítások u. ott, p. 11, n. 6.
ls
Az itinerarinm magyarországi szakaszát Pigafetta művének 2.-ik
fejezetében beszéli el. mely azonban egybevetendő a Mon. Hung. Hist.,
id. köt., 78. l.-on a XXI. sz. alatt közölt itineráriummal.
14
Pigafetta szerint 7.-én. de ennek ellentmondanak a tények: v. ö.
Mon. Hung. Hist., id. köt., 78. 1.

tek,15 hol kétnapos tartózkodásuk idején, mialatt az egész
várost megszemlélték, a változott viszonyok ellenére is Mátyás király hajdani dicsőségének árnya borongott a követség hangulatán. Aztán 13-ikán16 folytatván útjokat, Földváron időztek, 15-én Tolnában. Zeremlyénben és Yeresmarton, hol az éjt is töltötték, majd Erdőd alatt hajózva, látták 17-én Valkóvárát, Bánmonostorát, Péterváradot, 18-án
Salenkement, másnap Zimonyt, s végül 20-án Belgrádban
kötöttek ki. Innen július 28-án útrakelvén, augusztus 22-én
érkeztek Konstantinápolyba, hol egész 1568 január 5-ig maradtak, 17 a békekötés előkészítése céljából. Ezt Drinápolyban kötötték meg, hol január 15-ától március 20-ig tartózkodtak. 18 Ezután kényelmesen folytatták útjokat visszafelé,
mely csaknem két hónapot vett igénybe, mialatt részletesen
megtekintették Bulgáriának, Szerbiának és Magyarországnak a jelzett útvonal mentén fekvő vidékeit. Belgrád változatos élete után Pigafetta megnézte Karlóczát, Mitroviczát,
és Zotint, melynek várfokáról végigtekintett a bácsi síkságon. Voltak Eszéken, de gyönyörködtek Laskafalu magyar
életében, s szórakoztatta őket a mohácsi „sokadalom", mert
épp vásár napján érkeztek oda. Baranyavár, Szekcső és
Bátaszék megtekintése után egy hegyoldalon haladtak,
amely alatt elterülő róna Pigafettának a legszebb magyar
látványt nyújtotta. Tolna is megnyerte szépségét, s igen
csodálkozott Szegszárdon, mert a hódoltság területén csak
itt hallott harangszót. Majd Földvár, Paks és Tertum (Érd,
vagy Tétény?) látogatása után Budán és Esztergomban mulattak. s végül május 10-én Bécsbe értek. Itt 17-én I. Miksa
kihallgatáson fogadta a követeket, mikor Pigafetta is megcsókolhatta a felséges kezeket.
Pigafetta Marcantonio élete e változatos szakának igen
tanulságos elbeszélését n y ú j t j a az „Itinerario" c. munka, az
egyetlen forrásmű, melyet az 1567/68-i követjárásról és a
drinápolyi békéről birunk. Megírására a szerzőnek ösztönzésül nem csupán egyéni ambíció szolgált, hanem az a körülmény is, hogy a magyarországi eseményekkel foglalkozó
külföldi szerzők munkáit tökéletleneknek találta mind a
35
Pigafetta szerint 8.-án volt az andeneia a basánál, melyet részletesen leír: viszont Veranzio Budáról jjil. 11.-én kelt levelében (Mon.
Hung. Hist., id. köt., 65. 1., 15. sz.) ezt í r j a : „Hodie apud passam audientiam habuimus."
16 Pigafetta 10,-ét ír, de ennek ellentmond Veranziónak Budáról
júl. 12.-én a császárhoz írt levele, Mon. Hung. Hist., id. köt., 65. 1., 16.
sz.; v. ö. ugyanott 78. 1. 21. sz.
17
Itinerario, 5—X. fej. és Mon. Hung. Hist., id. köt., 79, 1.; 21. sz,
18
V. ö. Mon. Hung. Hist., vol. cit., 255. 1., 54. sz, alatt a visszautazás itineráriumának naplóját,

történelem, mind a földrajz tekintetében. 19 És Pigafetta oly
szerencsésen oldotta meg feladatát, hogy méltán rászolgált
ama kortársak elismerésére, akik kéziratban látva művét,
annak kiadását szorgalmazták. Ennek ellenére azonban
csak 16 év múlva láthatott napvilágot, midőn 1585-ben
Messer Riccardo Hakluyt oxfordi egyetemi tanár, híres
geográfus, a műnek legalább földrajzi szempontjából való értékét felismerve, lehetővé tette megjelenését. 20
Maga a mű 23 fejezetben beszéli el a követjárás történetét, s a szerző egyéni tapasztalatait. Az igen terjedelmes 1.
fejezetben kifejti a követség küldetésének okait, részletes
előadásban szólva az 1566-ik év hadtörténelméről, mely
előadásnak úgyszólván minden sora megannyi ú j szín, ú j
vonás amaz eseményekben gazdag, tragédiákkal teli év történetéhez. A 2. fejezet a magyarországi, a 3-ik a szerbiai,
a 4-ik a bulgáriai itinerárium eseményeit foglalja magában.
Az 5. fejezet a szultánnál tett látogatása és kihallgatást, a
6-ik Konstantinápolyt és Pérát, a 7-ik a Dardanellákat írja
ie. igen eleven színekkel. A 9. fejezet kiválóan érdekes a török és magyar nép ethnográfiájának párhuzamos ismertetése miatt. A 10. fejezet a török hadseregről, a 11. és 12-ik a
porta udvari és katonai méltóságairól, a 13-ik a pasa méltóságáról szól, míg a 14-iknek tárgya a szultán „felséges
képe", méltóságának eredete, jogai és attribútumai. A 15.
fejezet a török katonai szervezetek és fegyvernemek ismertetésének van szentelve. A 16-ik az eddig elmondottak tanúságait foglalja össze. A 17. fejezet Konstantinápolyból Drinápolyba való utazásukat beszéli el, a konstantinápolyi tárgyalások ismertetésével. A 18. fejezet Drinápoly leírása.
A 19. fejezet a drinápolyi béke ismertetése. A 20—23. fejezetek egyenként Törökországnak, Bulgáriának, Szerbiának
és Magyarországnak, illetőleg ezek útvonalmenti részének
helyes térrajzi leírásai, különös tekintettel a várakra.
A magyar történelem szempontjából kiváltkép az 1.. 2.,
9., 17., 19., 22. és 23. fejezetek bírnak fontossággal, de a
többi fejezetekben is találkoznak főleg ethnográfiai adatok
19
Az Itinerário-nak E. Sevmerhez írt ajánlása: „Ancora m'esorto
a questo il vedere, che alcuni hanno scritto della guerra ultimaniente
fatta in Ungheria, et per ignoranza hanno dette alcnne cose non bene,
per non dir false, et inconvenienti alia gravitä dell'historia . . . Io dunque in questo libro, non per descrivere la guerra d'Ungheria, ma per
dar piü chiara notizia della cagione di questo viaggio, ho scritto sommariamente et meritevolmente (come colui che vi fu presente) tutto
quasi quel tanto. ch' appartiene alia vera cognitione di cotale história."
20
Ugyanott: „Havendo io, giä sedici anni sono, descritto un viaggio
ch'io feci da Vienna a Constantinopoli, piü per tenerlo in p r i v a t o . . .
che ch'io havessi havuto pensiero alcuno di mandarlo a luce, hora per
esortazione d'alcuni a m i c i . . . , et principalmente da messer Riccardo
Hakluyt, mi son contentato di mandare in luce questo viaggio . . . "

a magyarokról (nyelvükről, szokásaikról, stb.). Hadtörténelmünk szempontjából egyenesen nélkülözhetetlen, az igen
részletes 1. fejezet, mely megérdemelné ú j r a nyomtatását;
míg a 2., 22., és 23. fejezetek a hódoltsági részek várairól
tartalmaznak hasznavehető megfigyeléseket. Ezeken kívül
még a komáromi kir. végvár jellegéről és Bécs erődítési
munkáiról ad figyelemre méltó észrevételeket.
Magyarország hódoltsági részeinek várait kivétel nélkül
elavultaknak tartja, építészeti technikájuk középkori jellege
miatt, mely technika részletes és szakszerű leírását, épp a
magyarországi példák alapján Luigi Ferdinando Marsilitól
bírjuk. 2 1 Ezeket a várakat tehát Pigafetta fekvésük többékevésbbé előnyös volta alapján bírálja felül; megfigyelése
szerint,
helyzetükhöz
viszonyított
erősségüket
többékevésbbé befolyásolja a környezet. E sajátságos szempont
rendkívül tanulságossá teszi megfigyeléseit, mely szemponthoz képest az egyes várakról adott helyzetrajzi leírásai valósággal iskolai példái a várak szakszerű szemléletének és
ilyetén ábrázolásának. Már Matkovic is észrevette Pigafetta
hadimérnöki képzettségének e sajátságosan egyéni vonását,
csakhogy míg ő igazoláskép az „Itinerario"-nak a balkáni
várak egész sorozatáról adott leírásaira hivatkozhatott, addig nekünk be kell érnünk csupán Buda, Esztergom és Belgrád várainak szerzőnktől kapott leírásaival, mint olyanokéval. melyek minket egészen közelről érdeklő példákul szolgálhatnak.
Pigafettának ezen magyar várakról adott leírásai kellő
értékeléséhez azonban ismernünk kell az illető várak vonatkozó problémáinak jelen állását is.
Ami Buda várát illeti,22 ezt Pigafetta 1567-ben és 1568ban ismételten szemügyre vehette, s róla mindkét alkalomból leírást készített. Egyéni szempontjához képest helyzetrajzi megfigyelésből indulva ki, azonnal észreveszi az építészeti technikájában elavult 23 várnak fekvésbeli hibáját,
mely a rajta uralkodó magasabb Gellért-hegy közelségében
rejlett. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Buda sikertelen
ostromainak ténye rácáfolt e kissé túlzott, egyébként más
21
Sullo Stato militare delFImpero Ottomano (Hagae 1736) második
részében, igen érdekes illusztrációkkal, hol nagybecsű adatok és képek
találhatók a primitív magyar várépítés u. n. „kalai" típusáról, s többek
közt Belgrád és Buda erődítményeiről, továbbá ez utóbbinak 1686-iki
ostromáról.
22
Y. ö. Leone Andrea Maggiorotti és Florio Banfi: Le fortificazioni
di Buda e di Pest e gli architetti militari italiani, az "Atti dell'Istituto
di Architettura Militare" IV—V. köt. (Roma 1934), 5—92. 11.
23
Lásd Lorenzo Contarini 1548-iki jelentését, a „Miscellanea di
Storia Italiana" IV. köt. (Torino 1865), 588. 1.-án, mely szerint „Buda
sebbene é stimata fortezza inespugnabile, é perö manco che mediocre.

egykori szakembertől is hangoztatott ítéletre, 24 mert Doria
di Cirie genovai műszaki kapitánynak az 1686-iki ostrom
alkalmából szerzett megfigyelései 25 kétségtelenül igazolják,
hogy a várostromnak és eszközeinek technikája még a XYII.
században sem érte el azt a fokot, melyen a Gellért-hegy
előnyeit abszolút fensőséggel kihasználhatta volna. Kétségkívül a vár elavult építészeti jellegén alapul
Pigafetta ama hiedelme, mintha Buda összes erődítményeinek építési kora megelőzné Mátyás király idejét, akinek ő csupán helyreállítási munkálatokat vél tulajdonítani.
Ez észrevételből nyilvánvaló, hogy Pigafetta még a XY.
század második felében divatozott építészeti technika sajátosságait sem konstatálhatta a budai erődítményeken, ami
mindenesetre megfelelt a ténynek, de ha a belőle vont következtetés még sem állja meg helyét, annak oka az, hogy
a Mátyás alatt véghez vitt, különben jelentékeny mérvű
építkezések nem állottak ama kor erődítési technikájának
színvonalán. Buda vára építészeti alakulásáról csaknem a
legújabb időkig fenntartott véleménnyel szemben ma már
beigazolást nyertek a következő tények: a vár magvául egy
várpalota szolgált az ú. n. „István-torony"-nyal, melyet
Zsigmond a XAr. század 30-as éveinek elején egy ú j palotával
bővített, s egy védöv emelése által várkastéllyá alakított,
míg a többi, eddig neki tulajdonított erődök részben Mátyást, részben Zápolya Jánost illetik; az előbbi 1467-től a
várkastélyt a nyugati zwingerekkel és a keleti Yizi-toronynyal erődítette, a Felső-várost pedig fallal vétette körül,
viszont az utóbbi az ilymódon előállott várnak a végleges
formát a déli Olasz-rondella építésével és az északi front
kiképzésével adta meg. főleg az Esztergomi-rondella és az
északkeleti sarok-bástya építése által. 26 Csakhogy a Zsigmond óta véghez vitt építkezések, leszámítva az egyetlenészakkeleti bástyát, annyira távol maradtak a XY. század
második felében már Európa-szerte divatozott „moenia Semiramidis" rekvizitumaitól, hogy Pigafetta a tévedés kockázata nélkül merhette korábbinak vélni keletkezésük idejét.
24
Y. ö. Giovanni Batt. Chiarello: História degli Avvenimenti dell'armi imperiali contro a' Ribelli et Ottomani, successi negli Anni 1683,
1684, 1685, 1686, (Yenezia 1687), p. 237. „Questo [vagyis a szóban levő
defektus] resta notato da professori di fortificazione — per diffetto
essenziale, dominando il palaggio e la stessa eittadella a tiro di cannone."25
Jelentése a torinói lev.-tárban: „É cosa strana, come la situazione
di questa piazza inganna tutti i generali et ingegneri. quali in arrivando
la credono piazza di insultare, ma poi in due a tre giorni l'esperienza
fa loro cangiar di parere."
26
A János király korabeli építkezésekre Maggiorotti—Banfi
id.
m u n k á j á n kívül lásd Florio Banfi: Domenico da Bologna architetto della
fortezza di Buda, „L'Archiginnasio", XXX. köt. (Bologna 1935). 56—71. 11.

Annál érdekesebb már most, sőt szinte meglepő Pigafetta amaz állítása, mely a vár keleti oldalának védelme
szempontjából a nagyszabású Vizi-torony 27 fontosságát
hangsúlyozza, annál is inkább, mert a közvélemény ilyennek az északkeleti sarkot tartotta, bár tévesen, nem az oda
épített bástya, hanem természeti adottság miatt, holott Giovio28 felvilágosításai nem hagynak kétséget ama célszerűség
tekintetében, mely e bástya építtetését megindokolta volt.29
A Pigafettától dicsért vizi-tornyot illetőleg, melyet a Zsigmond-korabeli, helyesebben az 1467 előtti állapotot tükröző
Siebmacher-féle, továbbá az Istituto di Architettura Militare gyűjteményéből ismert metszet, továbbá a Schedelchronica illusztrációja egyaránt mellőz, ennek eredetét azért
tettem Mátyás és nem Zápolya János korába, mikor egyébként a vele szervesen kapcsolódó Olasz-rondella keletkezett,
mert Fioravanti Aristotele 30 és Camicia Chimenti hidraulikai szaktekintélyeknek Mátyással való kapcsolatai ezt inkább megokolják.
Igen értékes megállapítás Pigafettától az az eddig teljesen ismeretlen tény, melyet az Alsóvárosnak a törököktől
való megerősítéséről közöl. Eddigi tudásunk szerint a törökök építették a várban a Fehérvári-kapu védelmére emelt
rondellát, 31 a Vizi-városban a Yizi-kaputól a Dunához leszálló tornyos falat, 32 s erődítették a Felső-városban az
északi front egy falszakaszát. 33 Most Pigafetta, kétségkívül
a budai törököktől nyert értesülései alapján bizonyítja,
hogy nekik kell tulajdonítanunk amaz, a Collignon-féle metszeten világosan szemléltető erődsorozat építését, mellyel egyfelől a Bécsi-kaput védő háromszögű redut, másfelől az Alsóvárost északról záró, s fél-rondellákkal, meg a Kakas-kapu
négyszögű tornyával erősített falazat alkotott. Ezen erődökről
azonban, melyek — azonos modorban lévén építve a Vízi27
Lásd róla: Lodooico Domenichi,
La seeonda parte dell'Istorie
del suo tempo di M. Paolo Giovio (Yenezia 1555); p. 574: s főkép Vincenzo Scamozzi: L'idea dell'architettura universale (Yenezia 1612), p.
263.
28
Historiarum sui temporis (Florentiae 1552), v. II., p. 560.
29
Pigafetta ezen Ítéletét igazolták az 1686-iki ostromnak Marsilitól (Sullo Stato militare dell'Impero Ottomano, Il-r., 148. 1.) elbeszélt
eseményei.
30
Luca Beltrami: Vita di Aristotele di Bologna (Milano 1912), 106.
1.-án idézett okmányon kívül budai működésére vonatkozik még Mátyás
királynak 1465 nov. 15.-án kelt kiadatlan levele a bolognai áll. lev.-tár
„Lettere al Comune, Miscellanea" osztályában.
31
Karácson Imre: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi
utazásai, Budapest 1904, 256. 1.
32
Marsili: op. cit., II. 148. 1.
33
Chiarelli: op, cit., p. 479 és Sempliciano Bisozzeri: La Sagra Lega
contro la potenza ottomana, Milano 1690, p. 181.
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városban emeltekével — tipikusan szemléltetik a törököknek Marsilitől 34 leírt építészeti technikáját, megjegyezi
Pigafetta, hogy ostrom feltartóztatására teljesen alkalmatlanok, s legfeljebb csak portyázásokból védhetik a lakosságot.
De nemcsak Buda erődítményeiről, hanem a királyi
palotáról, s magáról a városról is értékes tapasztalatokkal
szolgál Pigafetta leírása. Itt meg kell jegyeznünk, hogy teljesen alaptalan amaz általános hiedelem, mintha a királyi
várpalota az Anjou-korból származnék, mely véleményt
Salamon Ferenc dobta a köztudatba azon megokolással,
hogy az „István-torony" Nagy Lajos öccsétől vette volna
nevét. Ez azonban tisztára légből kapott állítás, s az elnevezés inkább az Árpádház valamelyik tagjára vonatkozik,
mintahogy magának a várpalotának is azonosnak kell lennie Anonymus „Budavárá"-val, s az árpádkori oklevelet
„arx Budensis"-ével, mely nem pusztulhatott el, mert Nagy
Lajos székhelyül választotta, utódai pedig folytatták kiépítését. Zsigmond építkezéseiről az 1435-ben Budán járt Lraversari Ambrogio eddig teljesen figyelmen kívül maradt két
levele35 egészen szokatlan és rendkívüli élményről tanúskodnak, melyet Pigafetta fokozottabb mértékben tapasztalhatott a királyi palota pompájának Mátyás alatt történt betetőzése után, még az enyésztő változás közepette is.
Pigafetta észrevételei persze e részben is szakértő mérnökre vallanak, akit a helységek rendkívüli konstrukciója
és szokatlan nagysága lep meg. E tapasztalatai, mint a Buv dán 1438/39-ben vendégeskedő spanyol Tafur Pedro leírásaival 36 való egybevetéséből kitűnik, kétségkívül Zsigmond ú j
palotájára vonatkoznak, melynek emeleti terme „a la maniera de Aquella de P a d u a " volt építve. Mátyás lakosztályából
a könyvtár ragadja meg részletesen, s feltűnnek neki a
nagyszámú feliratok; ilyenekről hallgatnak a közismert leírások, de Ungnad Dávid 37 császári követ 1572-iki budai látogatásakor készült feljegyzések elég részletes felvilágosítást
adnak Pigafetta utalásáról. Az ú j palota nagytermének ajtaja felett e felirat volt: „Magnanimum principem sequitur
victoria 1479." A könyvtár termében a csillagos égbolt fres34
Op. cit., 2.-ik rész, 152, 154. l.-on, részletesen leírja és ábrákkal
szemlélteti
az Alsó-város szóban levő erődítményeit.
35
Laurentius Melius: Ambrosii Traversarii Latinae Epistolae (Firenze 1759), vol. II, coll. 256—8, nn. 175, 176. E levelek kéziratai a Vatikáni Könvvtár Ottob. 1647. jegvű kódexében.
- 36
V.'ö. „Századok", XLI (1907) évf., 928. 1.
37
P. Matkovic: Opis dvaju carskih poslanstoa u Carigrad, K. Rvma
god. 1571-i D. Ungnada god. 1572: a ,.Rad" (Zágráb, 1892) 112-ik köt.
115 s köv. 11.

kóját a következő felirat magyarázta: „Aspice Mathiae
micuit quo tempore regis natalis, coeli qualis imago fűit."
Az ajtóval szemben a két angyal által tartott földgömb
felirata: „Cum Rex Matthias suscipit sceptra Bohemiae
gentis erat similis lucida forma poli." A könyvtár közelében
vörös márvány oszlopok közt a királvi lakosztályba nyíló
ajtónak ez volt a felirata: „Yladislai Regis hoc munificum
opus 1502." Izabella királyné hálószobáját szintén felirat
jelezte: „Sic fata volunt: Isabella regina". Az enyészet jelen
képén borongó múlt melankóliája hangolta Pigafettát: „Minden ami csak szemébe tiinik itt a nézőnek, a múlt komoly
és nemes emlékét idézi, de ugyanakkor szánalmat és részvétet kelt az elpusztult királyi dicsőség látványa."
A várost illetőleg, a házak közül említi Hippolit bibornoknak az Esték címerével díszített egykori palotáját, mely
a kastély bejárata közelében a Felső-városban állott. Az
Alsó-városban látta azt a palotát, melyben Veranzio még óbudai prépost korában lakott. Leírja a basának a Vizi-városban levő fényűző palotáját. A Szent István-dómról szólva
megjegyzi, hogy itt lutherocuos papok szolgálták hitüket.
Beszél a Gellért-hegy alatt és az Ó-Buda felé vezető országút
mentén buzgó gyógyforrásokról. 38 Meglepő, amit az elhagyott Ó-Buda romjairól ír. melyről csak hagyomány őrzi
emlékét, hogy valamikor lakott város lett volna. Aztán
Pestre menet leírja a Cselebi szerint 70 tömlőhajóra épített
hidat, melyet viszont I T ngrad szerint 60 oszlop tartott, s
hossza 690, szélessége 7 lépés volt. Pestet nagyobbnak találta Budánál, de erődítményei mit sem érnek, úgy tudja,
hogv védővét a törökök nagy részben újjáépítették vesszővel kötött anyagból, melv mint ilyen inkább az olasz udvarok
keritéseihez, mintsem városfalhoz hasonlít.
Pigafetta Budával inkább egykori történelmi jelentősége miatt foglalkozik érdemlegesen, míg stratégiai érték
szempontjából Belgrádot 39 sokkal többre becsüli, melyn ek
váráról nyújtott részletes leírása művének számunkra a legbecsesebb részt alkotja. Szerinte ez a hódoltsági részek legfontosabb vára, nem ugyan erődítményei, hanem fekvése
miatt, melyet azért írt le részletesebben, hogy lássák, „che
fabbricandolo con ragione diverrebbe fortissimo." Valóban
Pigafetta elsőül ismerte fel és okolta meg szakszerűen Belgrád megerősítésének célszerűségét, melyet a törökök Cor38
39

V. ö. Giovio részletes leírásaival, L. Domeniclii: op. eit., II, 557.
Belgrád topográfiájára és várára 1. Kiss Károly: Hunyadi János
utolsó hadjárata. „Akad. Értesítő" 1856. évf. 577. s köv. 11. és Kiss Lajos:
Nándorfehérvár bukása 1521-ben. „Hadtört. Közi." II. (1889). évf.

naro velencei hadimérnök által végre is hajtattak, 4 0 majd
1717 után Savojai Eugén eszközölt igen gyökeres mértékben
kora haditechnikájának színvonalán. Eddig a vár alakulásának csak utolsó fázisát ismertük behatóbban, míg a korábbi állapotokat illetőleg csak találgatásra voltunk utalva,
miért is igen becses Pigafetta leírása, mely tehát ily módon
nyilt problémának a d j a kielégítő megoldását. Értékeléséhez
persze tekintettel kell lennünk a vár korábbi állapotára,
melynek 1456-iki formájáról a szemtanú Tagliacozzo Giovannitól birunk részletes tudósításokat. 41 Ám ezen tudósításokból több pontban különbséget mutat Pigafetta elbeszélése, mely körülménynek magyarázatát adja az a tény, hogy
Hippolit bíboros az 1517-iki bácsi országgyűlés után korszerűen átalakíttatta a várat. 42 így Pigafetta leírása felbecsülhetetlen támaszpontul szolgál Tagliacozzo tudósításaihoz
való viszonyában a Hippolit által végrehajtott, és Savoyai
Eugén művéhez való viszonyában a Cornarótól eszközölt erődítési munkálatok közelebbi meghatározásához. Alkalomszerű megjegyzés, amit a kastély redutjáról („fortezetta di
forma quadra con quattro torri") mond, mely kevéssel előbb
lőszer robbanás miatt megrongálódván, éppen akkor állott
újjáépítés alatt.
Egyéb minket érdeklő hódoltsági várak közül még Esztergomról 43 ad Pigafetta részletesebb rajzot, világos előadásban szemléltetve a jókarban levő kastélyt és a falakkal körülvett vizivárost. Esztergom erődei azt a formát, melyet Pigafetta látott, kétségkívül a Vitéz János által a XV. sz. 60-as
éveinek második felében eszközöltetett helyreállítás, 44 következtében nyerte, mikor is a közép- és újkori várépítészet ez
40
Candiotto Cornaro belgrádi tevékenységére 1. Marsili: id. mű,
II-r., 150, 158. 1.
41
Lásd első, 1456 júl. 28.-án és második 1457 szept. 15.-én kelt
olasz nyelvű jelentéseit Giovanni Battista Festa kiadásában: Cinque lettere intorno alia vita e alia morte di S. Giovanni da Capistrano, a
„Bulletino della R. Deputazione Abruzzese di Storia Patria", ser. HI, vol.
II (Aquila 1911), 49., ill. 18. s köv. 11. Az 1460 júl. 22,-i jelentés kétféle
szerkesztményét Wadding, Annales minorum (Romae 1735), v. XII, pp
557—8.: és a legújabb kiadás (ad Claras Aquas 1952), 415—4. és 474—5.
lapjain.
42
Hipüolit eddig figyelemre sem méltatott szerepére Belgrád erődítése köriil 1. Celio Calcagnini: Opera (Basileae 1543), p. 511; u. ott 56.
l.-on. Calcagnininak Zieglerhez írt leveléből nyilvánvaló, hogy a bíboros
1518 őszén (okt. v. nov.-ben) Belgrádban tartózkodott; lásd még a 323.
l.-on mondottakat.
43
V. ö. Soós Elemér: Esztergom vára és ostromai, „Esztergom
évlapjai" II (1926). évf. 17—25. 1. és III (1927), 11—19. 1.. mely taniilmánnyal azonban épp a cikkünkben elmondottak tekintetében nem értünk egyet.
44
Bonfini ismert tanúságán kiviil lásd: Vespasiano
da
Bisticci,
Yite di uomini illustri del secolo VI (Bologna 1892), I. köt., 240, 243. 11.

átmeneti periódusának igényeihez képest nemcsupán a felső
vár tétetett alkalmassá ütegek elhelyezésére, hanem a viziváros is fallal vétetett körül. Ez utóbbi állításunkat Janus
Pannoniusnak eddig teljesen figyelmen kívül hagyott tanuságára 45 alapozzuk, mely szerint „János pásztor" egyházát
(értsd: székhelyét) „pompás erődítményekkel" vétette körül, hogy „juhai szabad térségen el ne tévelyegjenek'*,
ahonnan nyilvánvaló, hogy a vizivárosnak addig nem voltak védőfalai, legfeljebb elpusztult palánkjai. Az ily módon
keletkezett alsó várszakasz építészeti technikája, mint azt a
Chiarelli- és De Rossi-féle 46 metszetek egybehangzóan igazolják, jelesül a falövre épített tornyok formája, szintén a
X^. sz. második felére vall. Az így megújított vár azonban
a XYI. sz. nagy vívmányai közepette már 1542-ben teljesen korszerűtlennek tiint fel az akkor odakiildött Vitelli
Alessandro és Tornielli Filippo műszakértőknek, 47 akik modernizálását is javasolták, s talán a folyamatba tett munkálatok eredményéül kell betudnunk a felsővárszakasz kazamatáinak, s az alsó várszakasz egy-egy négy-illetőleg ötszögű
torz bástyájának keletkezését, valamint a Yizi-torony védőművének fél-bástyaszerű kiképzését. A különben is kevésbbé
lényeges munkálatokat megakasztotta a városnak 1543-ban
török kézre való jutása, s az ú j uralom is csak elavult stílusban emelt védművekkel gyarapította a Yizi-várost, úgy
hogy Pigafetta a várnak igen szép fekvésén kívül csak romlatlan állapotát dicséri. Házait azonban nagyon jó építésüeknek találta, s útjait sem alávalóbbaknak a budaiaknál.
Szemet szúrt neki a Yizi-város „igen szép" egyháza, melynek köveit és márványait a törökök saját építkezéseikre
fordítják.
Pigafetta az útazása közben látott többi várakról csak
futólagos jellemzéseket ad. Ezek között csak Péterváradrol
ír valamivel bővebben, jellemezve a már azóta teljesen át45
46

Epigr. TV, 156.
Giov. Giacomo de Rossi: Teatro della guerra contro il Turco
dove sono le piante e le vedute delle principali cittä e fortezze dell'Ungheria (Roma 1687) c. gyűjteményében.
47
V. ö. L. Domenichi, op. cit, p. 690: „Strigonia ha una rocca,.. .
ma le mura non hanno alcun bastione in fuora, da poter sparare
l'artiglieria per fianco a'nemici, Vsavano gli antichi di fabbricare le
mura in questo modo, quando non essendo ritrovato l'artificio dell'artig l i e r i e . . . Et perciö il Sing. Alessandro Vitelli e il conte Filippo Torniello,
i quali l'anno innanzi erano stati mandati dal Re a vedere il sito et la
fortificazione del luogo, gli havevano riscritta, che la cittä con grandissima fatica si poteva difendere, perciocché le mura sono fabbricate
in tal modo che quanto piú i nemici AÍ vanno sotto, tanto piii sicuramente coperti possono ruinare la muraglia da basso; alle quali difficultä i soldati vecchi et pratici riparavano con nnove opere innanzi al
pericolo . . . "

épített vár tipikusan középkori kerek tornyokkal erősített
falait, és liasonló módon épített kastélyát. 48 Eszék falait túlságosan alacsonyaknak találta, s kifogásolta oldalazásra alkalmas védőműveinek liiányát. 49 Elmondja, hogy a törökök
Szekszárdon az apátságot, Pakson a templomot várrá alakították. 50 Baranya várát, és kéttornyú templomát, melyeket
szerinte még Sz. István épített, romokban látta. 51 Itt, valamint Mohácson és Földváron a törökök emeltek ú j várakat.
A királyi részből egyedül Komárom várát 52 említi, amelyet
modernnek, de igen siralmas állapotban levőnek mond, amit
a 70-es évek első felében véghez vitt építkezésekkel igyekeztek reparálni. 53
Csupán teljesség kedvéért utalunk Sirmiumnak archeológiai szempontból igen becses leírására, melyben Pigafetta
elsőül és kimerítően ad számot a kevéssel ottani látogatása
előtt felfedezett híres szarkofágról, közölve annak felírásait,
eg\Téb római feliratokkal együtt, melyeket aztán Mommsen
nagy kiadványa tett közkinccsé. 54 Folklore szempontjából
nagy érdekű Baranyavár leírása az ott részletesen közölt
Szent Istvánról szóló hagyományok miatt. Laskófalu és
Tolna szintén igen részletes leírása föld- és néprajzi becsük
miatt tarthatnak számot figyelmünkre.
Pigafetta Marcantonio katonai szakértői működésének
az 1567/68-iki portai követségben való szerepén kívül nem
maradt egyéb bizonyítéka. De ha \ eranzio bizalmát korábbi szolgálatokkal vívta ki magának, amit fel kell tennünk, akkor föltétlenül őt kell tartanunk ama nagy vállalkozás értelmi szerzőjének és irányítójának, mellyel ura. az
egri püspök, a 60-as évek elején teljesen újjáalakította Dobó
István nagydícsőségű várát. 55
48
Itenerario, cap. 2: „ . . . piccola ma bella cittá, quanto alla verletta che di fuor dimostra, molto vaga, cinta di muraglie con le sue
torri in forma circolare nel cui mezzo vi si vede una picciola fortezza
innalzata con le mura a quel medesimo modo fabbricata."
49
U. ott, cap. 25: u. Questa c i t t a . . . é cinta di mure basse senza
torri et in buona parte da Tw rchi rifatte di gratici."
50
U. ott, cap. 25: „ . . . Sexuar [Szekszárd] era una ricca abatia et
hora é ridotta come in fortezza"; „Paxivilla, ove era una bella ehiesa
cinta di m u r a g l i a . . . "
51
U. ott. c. 25: „Baranyauar, il quale giá era un castello. Ilora
poco distante da quello ve n ' é uno de Turchi. Vedesi ivi le ruine d'una
rocca, et d'una ehiesa con due torri, ogni cosa edificata da S. Stefano . . . "
52
U. ott, c. 2: „Questa cittá é cinta di mura, ma triste. NeH'ultimo
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Bármint legyen is, hasznos munkát végzett az „Itinerario" megírásával: a magyarság számára ú j részletekkel és
színekkel gyarapította ama pár év elhalványuló történetét,
az olaszság számára pedig megörökítette feledésbe merült
életének egy érdekes epizódját.
(Róma.)
Dr. Florio Banfi.

Szemelvények Pigafetta Marcaníonio Itinerariójából*
Budavár leírása.
A) [2. fej.] Buda citta regale... Questa cittá é posta sopra
una collina, alia destra (lel fiume, et ha in capo dalia parte di
mezzo giorno il castello, posto in luogo molto piü alto di quella
e molto risguardevole...
Qui vi si vede il palazzo regale che occupa quasi tutto quel
loco, il quale palazzo fu restaurato dal re Mathias in buona parte,
e per quello che appare, dimostra che fu un superbissimo palaggio, et sarebbe ancora, se fosse tenuto in affetto et governato.
Quivi si vedono amplissime sale et portichi grandi et camere
magnificamente costrutte. Ira queste vedemmo le reliquie d'una
bellissima libraria, con molte pitture et inscrizioni latine. Iutte
cose che rappreisentano a gl occhi di chi le mira, un certo di
grave et di nobile antichitä, et che ad un tratto medesimo, isentendosi tutto rissentire, gli porge horroré et compassione, veggendo
l'alta gloria di quei ré tutta distrutta et rovinata.
. . . L a mattina dietro gli ambasciatori andarono a parlar al
bassa. La sua casa é secondo la foggia loro assai bella, posta
sopra il Danubio nelle radici della collina, sopra la quale é la
cittá murata . . . Finite queste cose, gl" ambasciatori andati a casa,
noi fummo condotti a veder il castello, dal qual ritornando, et anclando noi verso la citá vedemmo le armi d Este sopra la porta
d una di quelle case, ch era quella, ove soleva gia abitare 1!
cardinale Hyppolito da Este al tempo di Mathias . . .
A basso, dirimpetto a questo castello, vi é sopra il Danubio
un ponté su le barche di longhezza circa un quarto di miglia, o
piü, passato il quale per altrettanto viaggio s'entra nella cittá di
Vesta, posta con nn lato, sendo di forma quadrata, sopra la sinistra ripa del Danubio; et é di eircuito piü grandé di Buda, et
cinto di mura basse et triste, rifatte in buona parte dalli Turclii
di creta solo et di vimini con teste, di modo che sembrano piü
tosto ad un nuiro fatto dalli contadini nostri a qualche lor cortile. che a muraglia di cittä. Di dentro é bene accasata et habitata
da I ngari et da Turchi, et vi sono diverse sorti di mercantie, et
in piü abbondanza assai che non é in Buda.
fortezza di Agria, Különnyomat az „Archivio Storico per la Dalmazia" XVI1. köt.-bői, Roma 1934.

B) [23. fej.] Buda citta regale. Questa cittä (che da Tolomeo
e cliiamata Curt a) fu edificata o piu tosto riedificata da Buda.
fratello di Attila di cui tiene il nome, et é posta, come quasi tutte
soiio, sopra una collina . . . La sua longhezza é da tramontana a
mezzo di, et di circuito é picciola. Oltra il castello, dove é il
palaggio regale posto, nella piü rilevata parte della collina in
capo della cittá, vi si innalza pur dalla parte di mezzo giorno un
alto monte piii alto, il quale signoreggia la cittä et il casale tutto
che gli sta sotto 11011 troppo discosto. Nelle radici di questo monte
verso ostro scaturiscono alquante vene d acqua calda, che corrono
poi nel Danubio ivi contiguo. Da questa parte venondo a Buda
per andare a Strigonia si ritrova un stretto et difficile adito, essendovi da una banda il Danubio, et dall'altra il detto monte che
gli sta sopra. Quivi giä era una porta che custodiva questo passo.
11 Danubio corre, da tramontana a mezzo di, et lascia la citta
a ponente. Medesimamente dalla parte occidentale di Buda vi
sono molti altri monti, tra quali ve lie uno ch é fertilissimo, et
il quale era giä in buona parte piantato di viti, et nel quale spesso
solevano andare i ré a diporto cacciando. Da tramontana poi vi
sono pianure et campagne grandi che risguardono verso Strigonia.
Li Turchi per assicurar i borghi della cittä, i quali si distendono
giu per la collina infino al Danubio, hanno tirato un muro, il
quale cominciando dal fiume et andando verso ponente, ascendendo la collina, si congiunge con 1 ultimé parti della muraglia
della cittä. et cosi divide le campagne sopradette dalli borghi et
case di Buda. Et cotal muro non é buono se non per resistere alle
repentine ineursioni de nostri. Dalla parte occidentale di Buda,
per esservi molte valli et monti, difficilmente si puö entrar dentro.
Nelle case di questa cittä i Turchi non vi hanno fatto male alcuno,
perciocché vi entrarono pacificamente.
Restavi ancora in piedi la chiesa episeopale vicina al castello.
et molte altre, nelle quali tutte vi sono predicatori della confessione augustana. Di fuori dal muro novo sopradetto, dove é la
strada comune che conduce a Strigonia, sopra la ripa del Danubio
i Turchi hanno tutte le case, le quali appaiono esser state belle
et buone, distrutte et gettate per terra. Ira queste vedemmo la
casa, ove giä habitava Möns, nostro, quando egli haveva repositura in quella cittä. A longo questa strada vi sono ancora bagni
d acque calde, dove guariscono molti infermi.. .
Lontano da questa cittä di Buda circa due miglia, sopra la
ripa destra del Danubio, pur dietro alia strada che va a Strigonia, vedesi le ruine di Buda Vecchia. Dicono che da questo loco
infino a Tertum, ch'e lo spatio di piü di quindici miglia, tutto
era accasato et habitato, et chiamavasi Buda.
2. Belgrád leírása.
123. fej.] Ella é posta in Rascia alla destra del Danubio, in
quel proprio loco, ove la Sava entra nel detto fiume. La cittä,
cioé quella parte ch" é cinta di mura, insieme con il castello, il
quale é sopra una collinetta et congionto con quella, non é di
troppa grandezza. II Danubio bagna questa cittá da ponente e

da iramontana. II castello, il quale e sopra una collina, sta all'oriente della cittä, et é in fronte proprio del Danubio. Da questo
castello giu per la collina, descende da levante a ponente una
cortina di muraglia, et viene infin sopra "1 Danubio, in quel
proprio loco dove il fiunie Sava entra nel Danubio. Questo fiume
corre in questo luogo da ostro a tramontana. Hora il Danubio
ricevuto in sé il fiume Sava, corre verso tramontana infino allangolo della muraglia della cittä, et poi vi si volta verso Oriente, pur
bagnando la cittä la quale é tutta in pianura, posta sotto alla
collina sopra la quale é il castello. Questa cittä della parte, che
risguarda da tramontana, si slarga piú dalia collina, che da
quella che risguarda verso ponente, nella quale verso l'angolo
piu Orientale v é il datio della pescaria. Da questo angolo é tirata
un altra cortina, la quale ascendendo da tramontana a mezzo
giorno, si va a congiungere con il castello, il quale é di forma
quadra, ma piu longo dalia parte d Oriente verso occidente. La
muraglia del castello é assai buona, circondata da una fossa, che
poco munita tengono. In un angolo di detto castello, cioé il piu
occidentale et settentrionale, v' é un' altra fortezzetta pur di forma
quadra con quattro torri, et quivi tengono la monitione, la quale
queisti anni ultimamente passati accendendosi l abbrugiö tutta.
et io vidi che la reedificavano. Giii al basso della collina all'oriente di quella. fuori della muraglia della cittä, vi sono molte
case de Turehi, Giudei, et Rasciani, et molte botteghe di mercanti
Ragusei et d altri. Et questa é la parte piu frequentata et piena
di mercantie, et non é cinta di mura. Dalia parte poi di mezzo
giorno vi é un poco di pianura cinta da alcune basse colline, et
dal fiume Sava. il quale corre da ostro verso tramontana.
Oltra l'haver io descritto piu copiosamente questa fortezza
di Belgrado, ehe alcun' altra, ho vogliuto ancor delineare questo
sito, acciö si puoesa vedere ehe fortezze sono nell imperio turchesco, essendo questa la principale che habbiamo vista. Et in vero
quanto a me, questo mi pare esser un sito che, fabbricandolo con
ragione, diverrebbe fortissimo.
5. Esztergom leírása.
[23. fej.] . . . Questa cittä é divisa in due parti, l'una lontana
dall altra un buon t::*ar di balestra, et ciascheduna cinta di mura.
Nel mezzo tra queste vi corre un picciolo fiumetto, il quale verso
occidente andando entra nel Danubio. La parte piú grandé
risguarda verso mezzo giorno, et é in piano in un bellissimo sito.
Questa da levante ha certi monti non troppo lontani, et altresi da
mezzo giorno. Passato ch v <s ha un poco di pianura, vi si trovano
monti. In questa vi sono assai buone case et strade belle, et non
é punto inferiore a Bu la. A i é una bellissima chiesa, alta et
grandé di marmi tutta l ivorata, la quale i l urchi tuttavia vanno
rovmando. cavando i marmi et i sassi grandi per le fabbriche
loro. Laltra parte sta a tramontana. di questa. et é piú picciola.
Ha da Oriente una rupscoseesa molto et impossibile dalla parte,
•con la quale soprasta alia cittä, esser ascesa. Sopra questa rupe
v é il castello il quale é picciolo et non é guasto in parte aleuna.

Da questa rupe, over dal castello, descendono due cortine di
muraglia infino al Danubio, le quali cingono la cittä che sta sotto
a questo castello. II Danubio, avanti che giunga alla maggior
cittä, si divide in due rami. II minore, correndo verso tramontana, bagna le mura della cittä, la qual lascia ad Oriente, et passata, riceve in sé quel picciolo fiumetto il quale separa l u n a
parte dall" altra, poi voltandosi un poco verso ponente entra
neir altro ramo maggiore, et cosi tutto unito insieme, et di
nuovo andando verso tramontana, bagna le mura dell'altra cittä»
la qual p u r gli sta ad Oriente.

