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A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének közel másfél évszázados

történetében az oktatás és kutatás részeként a kezdetektől folyamatosan

jelen volt épített emlékeink rajzi dokumentálása. Műemlékfelméréseinket

máig őrizzük Tanszékünk Rajztárában. A felmérések módszertana folyamatosan

korszerűsödött, de alapvetésünk, hogy magát az épületet tekintjük 

az építészettörténeti kutatás elsődleges forrásának, nem vesztette

érvényét. A felmérések korábban a stílusban tervezés oktatását is segítették,

később teljesen a műemlékek dokumentálása, az építészettörténeti kutatás

és a megóvás érdekében történtek, és történnek ma is. Elsődleges feladatunk

jelenleg is, hogy munkánkba minél több egyetemi hallgatónkat vonjuk be,

az építészettörténet-oktatás integráns részeként kezelve a műemlék-

felmérést. A felmérések során megszerzett tudás később önálló tudományos

diákköri munkákban, publikációkban, a legjobbak esetében doktori

értekezésben hasznosult. Ezek a projektek alapvetően járulnak hozzá 

a tehetséggondozáshoz és a tudományos utánpótlás neveléséhez. Jelen

könyv ennek az imént vázolt sokrétű és gazdag, értékeket felmutató

folyamatnak kiváló illusztrációja. A gyulafehérvári Szent Mihály-székes-

egyház felmérési programja Halmos Balázsnak a Lázói-kápolnán végzett

PhD kutatásával kezdődött, majd – Marótzy Katalin csatlakozásával – több

épületrészt érintve hallgatói felmérésekkel folytatódott 2000–2013 között. 

Eredményeinkhez támogatóként és megrendelőként a Gyulafehérvári

Római Katolikus Érsekség, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 

és Vagyongazdálkodási Központ, a Nemzeti Kulturális Alap, „Az Építés 

Fejlődéséért” Alapítvány és az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA

112906 számú pályázata) járult hozzá. A „Bauforschung" szellemében

készült kutatások publikálása folyamatos volt, de különböző helyeken 

alkalmanként csak kevés illusztrációval jelenhettek meg a beszámolók.

Ebben a kötetben a munka rövid összefoglalója mellett a szerzők

lehetőség szerint a legnagyobb bőséggel mutatják be a rajzokat és 

elemzéseiket, betekintést engedve egyetlen fennmaradt Árpád-kori

székesegyházunk kutatásának módszertani szempontból is érdekes

részterületeire. Szándékaink szerint kifejezi azt a feladatok iránti nyitottságot

és elhatározást, amelyet a Tanszék a magyarországi műemlékek érdekében

mindig is elsődlegesnek tartott, a szerzőknek pedig további biztatást 

kívánunk szakmai pályájuk kiteljesedéséhez, hasonló jelentőségű kutatások

elvégzéséhez.

Köszönet illeti azokat a közreműködőket, akiknek segítsége nélkül nem

valósulhatott volna meg könyvünk:

Baku Eszter, Bodó Balázs, Fiák Márton, Gál Joe, Györgyi Máté, Németh

Nóra, Papp Szilárd, Sarkadi Márton, Mark Searle, Szabó Ildikó.

E lőszó

Dr. Krähling János tanszékvezető
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Pre face

  In the nearly one and a half century old history of the Department for

History of Architecture and of Monuments of the Budapest University of

Technology and Economics, from the very beginning, drawing 

documentation of built monuments were a part of the education and

research. All our monument surveys are saved in our department’s 

Drawing Archives. Although monument survey methods have constantly

advanced, our fundamental principle – claiming that the primary source

of any architectural history research is the building itself – retains its validity.

Previously, the surveys helped in teaching how to design in a specific

style; later surveys were conducted in favour of the documentation of

monuments and research regarding the history of architecture and 

monument preservation. The reasons behind the architectural survey of

monuments are still the same today. Our primary task today is also to involve

increasingly greater numbers of students in our work; keeping monument

surveys an integral part of teaching the history of architecture. The

knowledge acquired from these surveys has been beneficial for further

independent scientific student research, publications or even doctoral

dissertations. These survey projects are fundamental contributions to

supporting talent and the education of the new generation of scientists.  

This book, itself holding up great values, is an excellent illustration of

these thriving and complex processes. The survey programme of the

Saint Michael's Cathedral in Alba Iulia started with the PhD research of

Balázs Halmos exploring the Lázói Chapel. Subsequently, Katalin Marótzy

joined the project, and the surveying programme continued from 2000

to 2013 with the involvement of university students. As clients and as

supporters, The Roman Catholic Archdiocese of Alba Iulia, the Gyula Forster

National Centre for Cultural Heritage Management, the Directorate of the

National Cultural Fund of Hungary, the Foundation for the Development

of Building, and the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA Tender

#112906) contributed to our work. Although the publication of the research,

which was carried out in the spirit of the ‘Bauforschung’ was continuous,

on some occasions the reports could only be published with very few 

illustrations. In this present volume, along with a brief summary of their

work, the authors present as many drawings and analyses as possible.

This gives an insight into the methodologically interesting research of

the only cathedral remaining from Hungary’s Árpád age. This paper embodies

the open-mindedness and commitment which characterizes our department’s

attitude regarding Hungarian monuments. We wish the authors all the

best in fulfilling their professional career, and we are encouraging them

to accomplish many more researches of similar importance.

Special thanks go to those contributors who made this book possible:

Eszter Baku, Balázs Bodó, Márton Fiák, Joe Gál, Máté Györgyi, Nóra

Németh, Szilárd Papp, Márton Sarkadi, Mark Searle, Ildikó Szabó.  

Dr János Krähling  Head of Department



Az erdélyi püspökséget 1009-ben Szent István király alapította. Gyula-

fehérváron röviddel ezután kezdődött meg az első székesegyház építése,

mely a XII. század elejéig tarthatott.2 A ma is álló, második székesegyház

alapjait feltehetőleg Adorján püspök idejében (1187–1202) tették le. 

A hosszan elhúzódó építéssel kapcsolatban Entz Géza ismerte fel, hogy

azt a keleti oldalról kezdték meg, nyugat felé haladva a továbbra is

használatban lévő régi templom körülépítésével. A tatárjárás során a már

elkészült épületrészek komoly károkat szenved-

hettek, de az épület teljes pusztulásáról szóló

korabeli beszámolók3 minden bizonnyal

túloztak, így az ebből kiinduló feltételezések

a datálással kapcsolatban nem tarthatók.4

Az egyes épületrészek sorrendiségének

kérdéséhez előbb Tóth Sándor szolgált

fontos adalékokkal,5 majd Sarkadi Márton

munkája  árnyalta az építéstörténetet,6

megoldást kínálva arra a kérdésre is, hogy

mely épületrészekre vonatkozott a Tyno fia

János mesterrel 1287-ben kötött szerződés.7

Érdekes momentum, hogy még jóval a nyugati részek befejezése előtt

új, nyújtott, poligonális végződésű gótikus szentélyt építettek a félköríves

román kori főapszis helyére.8  A kiépítés a főhajó és a nyugati nyitott előcsarnok

boltozásával Szécsi András (1320–1356) és Szécsi Domonkos püspöksége

(1357–1368) alatt lényegében befejeződött, de már 1370 körül hozzá-

kezdtek a déli torony továbbépítéséhez. A XVI. század elején az északi 

oldalon két reneszánsz kápolnával bővült a székesegyház – 1512 körül

készült el a Lázói-kápolna,9 1524 után pedig a Várdai-kápolna.10 1545-re

a Mihály szebeni ácsmesterrel kötött szerződés11 tanúsága szerint befe-

jeződött a torony felső szintjeinek építése is, mely 1613-ban egészült ki 

a reneszánsz főpárkánnyal. 1727–1737 között készültek a nyugati homlokzat

barokk díszei, és a Lázói-kápolna lépcsője. A kritikus statikai állapotba

került gótikus szentélyt 1753-ban Sztojka Zsigmond Antal püspök (1749–1759)

alapjaig lebonttatta, és megerősített falakkal

az eredeti elrendezésnek megfelelően újjá-

építtette.12 Ekkortájt épült a barokk sekrestye is.

A templomot a századok során számos

tűzvész sújtotta: a tatárjárás,13 majd 1277-ben

a szebeni szászok, 1603-ban Székely Mózes

protestáns csapatai, 1658-ban a II. Rákóczi

György ellen vonuló török-tatár hadak, 1849-ben

az ostromló honvédek ágyúzása borította

lángba. A középkori és reneszánsz berendezés

a protestánsok 1565-ös dúlásakor pusztult el.

A javítások rendre a leginkább sérült

épületrészekre korlátozódtak. A XX. század elejére sürgetővé vált 

a székesegyház teljes felújítása. 1907-től Möller István vezetésével indult

meg a mai szemmel is példaértékű restaurálás, melynek a világháború

kitörése vetett véget. Kisebb javításokra később is sor került, de a templom

újabb átfogó, szakszerű helyreállítása csak az ezredforduló közeledtével

indult meg. Az 1999-ben megkezdett munkálatok a mai napig folynak.

  

1      ENTZ 1958, KOVÁCS 1996
2      KOVÁCS 1996 pp. 2–3.
3      ENTZ 1958 p. 179.
4      VĂTĂŞIANU 1959 pp. 43–52., ENTZ 1958 p. 88. 
5      TÓTH 1983
6      SARKADI 2010/1
7      ENTZ 1958 p. 181.

A gyulafehérvári székesegyház építéstörténete dióhéjban

A székesegyház alaprajza az első székesegyház kontúrjával
Today’s cathedral with the outline of the first cathedral
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8       HAVASI 2012
9       HALMOS 2007/1
10      PATTANTYÚS 2000
11      ENTZ 1958 p. 187.
12      PAPP 2012
13      SZAKÁCS 2007 pp. 107–109.

The Construction History of the Cathedral of Alba Iulia in a Nutshell

The Diocese of  Transylvania was established in 1009 by Stephen I of Hungary.

Shortly after, the construction of the first cathedral of Alba Iulia was begun,

which continued to the beginning of the 12th century.2 The foundations

of the second cathedral standing today were presumably laid at the time

of Bishop Adorján (1187–1202). Regarding the protracted construction

works, Géza Entz realised that construction commenced

on the eastern side, continuing toward the western

side of the building and around the old church that

was still in use. The completed parts of the building

may have suffered severe damage during the Mongol

invasion of Europe; although, descriptions from the

time state complete demolition of the building,3

these were most likely exaggerations. Thus, the 

presumptions based on these descriptions cannot

be used for dating purposes.4 Regarding the building

sequence, Sándor Tóth first provided important 

information.5 Later, the work of Márton Sarkadi refined

the construction history,6 finding an answer to the

question of which building parts were named in 

a contract from 1287 and signed by a craftsman

named John, son of Tyno.7 An interesting event was

the building of a new, extended polygonal Gothic apse replacing the old

Romanesque semicircular termination of the building.8 This occurred well

before completing the western parts of the building. Essentially, the construction

works were finished during the bishopric of András Szécsi (1320–1356) and

Domonkos Szécsi (1357–1368) by completing the vaults of the main nave

and the western open vestibule. Further construction had already started

with the Southern tower around 1370. At the beginning of the 16th century, 

two additional Renaissance chapels were built on the northern side of

the cathedral. The Lázói Chapel9 was completed in 1512, with the Várdai

Chapel10 after 1524. According to a contract11 with a carpenter from Sibiu

named Michael, the upper levels of the tower were finished by 1545. The

tower was supplemented with a Renaissance cornice in 1613. The Baroque

ornaments of the western facade as well as the stairs

of the Lázói Chapel were made between 1727 and

1737. In 1753, the Gothic sanctuary was demolished to

the foundations by Bishop Zsigmond Antal Sztojka

due to its critical structural condition. It was rebuilt12

with reinforced walls according to the original layout.

The Baroque sacristy was built at the same time. The

cathedral experienced several major fires throughout

the centuries. It has suffered fire damage during the

Mongol Invasion of Europe;13 from Mózes Székely’s

Protestant troops; the Mongol-Turkish armies

marching against György Rákóczi II and from cannon

fire in a siege in 1849 during the Hungarian 

independence wars. The medieval and Renaissance

interior was demolished during Protestant ravages

in 1658. The renovations after such events were limited

to the most damaged parts of the building. By the beginning of the 20th

century, a complete renovation of the cathedral was inevitable. A restoration

– exemplary even by today’s standards – started from 1907 and was led by

István Möller.These renovation works were ended by the outbreak of World

War I. Minor repair works were carried out later, however, another overall

restoration project of the cathedral only started at the dawn of the new

millennium. The restoration works started in 1999 continue to the present day.

A székesegyház nyugat felől
The cathedral from the West
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A gyulafehérvári székesegyház épületrészeinek kutatását a  „Bauforschung”

néven ismert német épületkutató szemlélet szerint végeztük, építészeti

rajzainkat az alakhű felmérés eljárásával, nagy részletezettséggel – M=1:20,

M=1:10, M=1:5 léptékben – készítettük el, s a Lázói-kápolna esetében 

fotogrammetriát is igénybe vettünk. A székesegyház kutatástörténetében

a részletes felmérési rajzok készítése nem újdonság,

Möller István15 és Sarkadi Márton16 munkáihoz

képest a léptékben és a rögzített jellegzetességek

mennyiségében igyekeztünk előrelépni. A Bauforschung

szón egy komplex épületkutatási folyamatot értünk,17

melynek része a levéltári kutatás, a szakirodalom kritikai

elemzése és a stíluskritikai megfontolások éppúgy,

mint restaurátori és régészeti jellegű feltárások. 

Az elsődleges forrás számunkra mindig maga az épület,

a rajta fellelhető valamennyi jelenség és tulajdonság.

Gyulafehérváron néhány alkalommal magunk végeztük

el a levéltári- és könyvtári kutatást is, de több esetben

dolgozhattunk együtt művészettörténész, régész 

és restaurátor munkatársakkal, természetesen

sokrétűbb eredményre jutva. Az általunk alkalmazott,

a Bauforschung számára leginkább megfelelő doku-

mentálási módszert nevezzük alakhű építészeti felmérésnek. Ennek 

a – régészeti feltárások rajzi dokumentálásából eredeztethető – metó-

dusnak a lényege, hogy az objektumtól független, abszolút geometriai

hálóhoz viszonyítva rögzíti az épület mért adatait, mentes ezáltal minden 

geometriai szabályszerűség feltételezésétől. A felmérési rajz a helyszínen

készül, így a rajzolás folyamatában minden jelenség közvetlen megfigyelés

alapján rögzíthető grafikusan és szöveges megjegyzések formájában. 

A felmérési rajzot maga a kutató, vagy a kutató helyszíni felügyelete alatt

dolgozó, építészetileg is képzett rajzolók – esetünkben elsősorban

építészhallgatók – készítik, így ez nem egyszerűen

dokumentálási eljárás, hanem egyúttal kutatói

módszer is. Maga az alakhű felmérés nem technikai

újítás, a legkorszerűbb műszaki berendezések

széleskörű használatával éppúgy lehet alkalmazni,

mint azok teljes nélkülözésével. A kutatás kezdetén

az épülettől független vonatkoztatási rendszer – az

abszolút geometriai háló – kitűző zsinórok segítségével

került a falra, a formák mérése és rajzolása egy fázisban

történt. (XXIII., XXIV. táblák) Később numerikusan

rögzítettük a méreteket – a korábbihoz hasonlóan

kitűzött hálóhoz mért koordináták segítségével –,

a kőkontúrok számítógéppel felszerkesztett vázrajzára

pedig egy következő fázisban, ugyancsak szabad-

kézzel rajzoltuk rá a részleteket. Utolsó munkáinknál

a kézi mérést lézeres mérőállomással váltottuk fel.

(III., IV., XVII., XVIII. táblák) A megfigyelhető sajátosságok az építészeti for-

mákon túl a székesegyház kváderfalain jellemzően a falszövet, a kőmeg-

munkálás, a kőfaragójelek, sérülések, égési nyomok, a felületképzés

maradványai voltak.

14     HALMOS – MARÓTZY 2010/1, HALMOS – MARÓTZY 2012/2, 
HALMOS – MARÓTZY 2011, HALMOS – MARÓTZY 2015

15     HALMOS – MARÓTZY 2010/3 p. 176–177., SARKADI 2010/1 pp. 322–330.

A felmérések és a kutatás módszere

Helyszíni méréssel készült rajz
Drawing made with on-site measurements
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16     SARKADI 2010/1 pp. 331–340.
17     BAUAUFNAHME 1987, BAUFORSCHUNG 1989, GROSSMANN 1993, SCHULLER 2002, 

MADER 2005, KRAHLING – FEKETE – HALMOS 2006

Surveys and Exploration Methods

The research of the cathedral building in Alba Iulia was performed 

according to the German building analysis method called ‘Bauforschung’

(building archaeology). The highly detailed architectural drawings were

based on true-to-form surveys with 1:20, 1:10 and 1:5 drawing scales.

With the Lázói Chapel, photogrammetry has also been used. In the 

research history of the cathedral, detailed survey

drawings are not new. The current survey tries to

build on the progress, scale used and the level of

characteristics recorded in the works of István

Möller15 and Márton Sarkadi.16 In this context, the

word ‘Bauforschung’ means a complex building 

research process,17 which comprises archival 

research, the critical analysis of related literature and

stylistic considerations as well as restoration and 

archaeological exploration. The primary source 

is always the buildings itself with all the phenomena

and attributions that can be found within it. Although

on some occasions, we performed the archival and

library research ourselves in Alba Iulia, frequently

we had the opportunity to work with art historians,

archaeologists and restorers in favour of more diverse

results. The documentation method used in the current survey programme,

which is the most suitable for the Bauforschung theorem is called true-to-

form architectural survey. The essence of this method – originated from

the drawing documentation of archaeological excavations – is to record

the building’s measured data on an absolute geometric mesh that is 

independent from the building itself. It is thereby exempt of any presumptions

regarding geometrical regularity or pattern. The survey drawing is made

on site, making it possible to record every direct observation graphically

as well as in a written format. The survey drawing is created by the 

researcher, or by architecturally qualified drawers working under the 

researcher’s on-site supervision. In our case, these drawings were primarily

made by architectural students thus being not simply

a documentation procedure, but a research method

as well. The true-to-form survey is not a technical

innovation; it can be established with the extensive

use of the latest technical devices and equipment,

or completely without them. At the beginning 

of the research, the reference system independent

from the building – the absolute geometric mesh

– was installed on the walls with layout strings. 

The measurement and drawing of the shapes 

and elements were carried out simultaneously. 

(Tables XXIII, XXIV) The measurements were later

recorded numerically with the coordinates 

measured to the marked out mesh as previously.

The computer-edited skeleton drawing of the 

wall-stones’ outlines were supplemented with

hand-drawn details in the next phase. In our latest works, manual 

measurements were replaced by a laser measuring device. 

(Tables III, IV, XVII, XXVIII) The observed specificities on the cathedral’s 

ashlar walls - beyond the architectural shaping - were the texture of the

wall, the shaping of the stones, the stonecutter’s marks, damage, burn

marks and the remains of surface finishes.

Lézeres mérőállomással mért pontfelhő és CAD vonalháló
Point cloud measured by a laser measuring tool and a CAD line mesh
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A román szentélynégyzet a székesegyház gótikus szentélye és a négyezet közé

ékelődő keresztboltozatos tér. 2011-es felmérésünk a belső  falfelületeket

és az északi homlokzatot érintette. Az épületrész különös jelentőségét

az adja, hogy ez a ma álló székesegyház legrégibb része. Kiépítésére a második

székesegyház építésének első szakaszában került sor.20 A munka megindítása

feltehetőleg Adorján püspök tevékenységéhez köthető,

e datálást a lehetséges formai analógiák is alátámasztják.21

Régészeti adatok is megerősítik, hogy a szentélynégyzet

az egykori félköríves apszissal egy periódusban

épült,22 ez lehetett a templom leghamarabb

elkészült és használatba vett része. A falak a belső

oldalon nagyon keveset őriztek meg eredeti felületi

jellegzetességeikből. 1853–56 között, Haynald Lajos

püspöksége (1852–1863) idején szemcséző kalapáccsal

tisztították meg a köveket az 1849-es ostrom okozta

kormos elszíneződéstől – ezzel a kőmegmunkálás

nyomait és az esetleges kőfaragójeleket is elpusztították.23

A felület egyedül a stallumok mögött maradt érintetlen.

Itt több réteg meszelés fedi,24 mely alól azonban áttetszik

néhány kőfaragójel. A kóruspad környezetében kiterjedt

foltban megfigyelhető a kőfelületek rózsaszínes

elszíneződése, mely nyilvánvaló jele egy korábbi berendezést elemésztő

tűzvésznek. Olyan jelenséget, mely a szentélynégyzet tatárjárás utáni

nagyobb mérvű felújítására utal, nem tudtunk azonosítani, ami inkább

ellentmond a korabeli beszámolókban szereplő katasztrofális károk képének,25

és Entz Géza feltételezésének a nagymértékű újjáépítésről.26 Az északi

homlokzaton Möller István restaurálása27 során jelentős kőcserék történtek.

Ezeket csak részben dokumentálták, amit helyszíni megfigyeléseink

alapján sikerült kiegészítenünk, így a kőcserék mértékéről pontosabb

képet kaptunk. (VII. tábla) Az északi fal alsó harmadának és felső részének

falrakása eltérő képet mutat, a kettő határa 

a félköríves ablak alatt vízszintesen futó, a nyugati

oldali falpillér felé lépcsőzetesen emelkedő vonal.

(IX. tábla) E cezúra alatt a falazás végigfutó vízszintes

sorokban halad, felette azonban a lizénák és 

a köztük lévő felületek falazása egymástól független.

Figyelemre méltó feljebb, a boltozat vállának 

magasságában kialakított falegyen – ez az egyetlen

hely, ahol a falmagos szerkezet külső és belső

oldalán egyezik a fuga vonala. Innen felfelé a kváderek

mérete is látványosan csökken, és míg az alsó 

falrészen a külső és belső oldal állványlyukai

függetlenek egymástól, a körablak két oldalán 

egy-egy átmenő állvány-gerendafészek látható. 

E két jelenség inkább kisebb technológiai váltást

jelez – előbbi az ablak beépítésével, utóbbi a boltozat

építésének megkezdésével lehet összefüggésben – periódushatárt nincs okunk

feltételezni. (IX., X. táblák) Az északi falat tagoló lépcsős lizénák rézsűs

megszakítása azonban – mely minden bizonnyal összefüggésben van az északi

  keresztház homlokzatainak felső falsík-váltásaival – már tervmódosítást jelez.

18     HALMOS – MARÓTZY 2012/1, HALMOS – MARÓTZY 2013/1
19     HALMOS – MARÓTZY 2014
20     ENTZ 1958 p. 77., SARKADI 2010/1 p. 50., 117., 341.
21     TAKÁCS 2012 pp. 62–63.
22     MARCU 2012 pp. 24–25.

A román szentélynégyzet és a keresztház 
északi szárának keleti homlokzata

A román szentélynégyzet északi homlokzatának főpárkány-részlete 
Cornice detail from the northern facade of the Romanesque chancel
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23     ENTZ 1958 p. 126.
24     KISS 2012 p. 12.
25     ENTZ 1958 p. 179.
26     ENTZ 1958 p. 88.
27     HALMOS – MARÓTZY 2010/3

The Romanesque Chancel and the 
Eastern Facade of the Transept’s Northern Side          

The Romanesque chancel is the groin-vaulted space between the cathedral’s

Gothic apse and the crossing. Our 2011 survey concerned the inner wall

surfaces and the northern outer facade. The peculiar significance of this

part of the building is that this is the oldest part of the cathedral standing

today. It was built during the first phase of the second cathedral’s 

construction.20 The initiation of the work was 

presumably linked to the actions of Bishop Adorján.

This dating is also supported by possible formal

analogies.21 Archaeological data confirm that the

chancel was built in the same period with the first22

semicircular apse presumably being the first build-

ing part to be finished and put to use.

The interior sides of the walls preserved very little

from the attributes of their original surface finish.

Between 1853 and 1856, under the bishopric of

Lajos Haynald (1852–1863), the sooty stain caused

by the 1849 siege was cleaned from the wall stones

using bush hammers. This resulted in the disappearance

of the original stone surfaces and possible stonecutter

marks.23 The only untouched stone surfaces were

behind the choir stalls. These surfaces had multiple

layers of whitewash,24 but a few stonecutter marks were still visible

through the lime layers. The pinkish discoloration of the stone surfaces

is visible in a large patch around the choir stalls; this is a clear sign of 

a fire burning the former furnishing. There are no signs to identify any

major restorations after the Mongol Invasion, which is contrary to the reports

of the time stating that the cathedral suffered catastrophic damage25

and also contrary to Géza Entz’s presumptions about a grand reconstruction.26

Significant stone replacements occurred on the northern facade during

István Möller’s restoration works.27 These changes were only partially 

documented. We managed to complete the documentation after 

on-site exploration, thus creating a more accurate picture of the degree

of the replacements. (Table VII) The masonry work

on the northern wall’s lower third and the upper

part show a different pattern, the border line of the

two runs horizontally under the arched window

and gradually slopes towards the pilaster on the

western side. (Table IX) Under this border line the

masonry work is comprised of horizontal lines 

running along the full length of the wall, but above

it, the walling of the lezenes and the wall surfaces

in between are independent from each other. 

A remarkable spot is the wall capping at the height

of the vault springing. This is the only place where

the grout lines match on the inside and outside of

the cavity wall. From here on up, the size of the ashlar

stones are spectacularly decreasing. While the 

scaffolding holes on the outer and inner side on the

lower wall portion are independent of each other, there is a slot for 

scaffolding beams on each side of the rose window. These two phenomena

indicate minor technological modifications - the former is related to the

start of building the vault, the latter with the installation of the window

- there is no reason to presume any periodic boundaries. (Tables IX, X)

The stepped lezenes articulating the northern wall have a sloping 

A román szentélynégyzet északi homlokzatának lábazat-részlete 
Plinth detail from the northern facade of the Romanesque chancel
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A keresztház és a négyezet néhány évtizeddel későbbi befejezésekor 

az eredeti tervekhez képest megnövelték az épület magasságát – ennek

nyomát a keresztházban látható egymás feletti hevederívek is őrzik.28

A szentélynégyzet bimbósoros párkánya pedig már biztosan a gótikus

szentély építésekor készült, részben esetleg annak barokk átépítésekor

módosíthatták. Felméréseink közül az utolsó 

a keresztház északi szárának keleti homlokzata volt.

Sajnos a keresztház többi oldalát nem volt

lehetőségünk dokumentálni, így megállapításaink

szükségképpen hézagosak. A szentélynégyzettel

egy fázisban épülő keresztház falazata is hasonló, 

a lizénák befejezéséig lényegében egynemű, majd

– periódusváltás után – feljebb a bimbós párkányig

jóval nagyobb kváderekből áll. Keleti falazatába 

a támív csak két kváderrel köt be, ez annak utólagos

építését erősíti meg.29 A homlokzat igen nagy részét

érintette Möller István restaurálása, (VIII. tábla) 

a szentélynégyzet és a keresztszár csatlakozása, 

a mellékszentély kúpos sisakja, az íves falrészek csatlakozása és a lábazat

már nem mesél a középkorról. Helyszíni vizsgálataink alapján így nem

tudtunk állást foglalni a falszövet és a mellékszentély relatív kronológiájáról,30

annyi bizonyos, hogy utóbbi mestere – a kőfaragójegyek alapján  – más.

(VI. tábla) A mellékszentély faragványai figyelemre méltóak, összeállításuk

azonban némi esetlegességet mutat. A félosz-

lopokkal tagolt falat ívsoros párkány zárja, alatta 

negyedhengerre illeszkedő, gondosan faragott

indás-levélmintás fríz van, darabjai széles hézagokkal

illeszkednek egymáshoz, egy helyen – a három

nyúllal díszített rész mellett – egyidejű pótlás is

látható. A fejlemez nélküli oszlopfők feletti faragványok

formálása – fejét saját kezében tartó alak és sárkánnyal

küzdő griff – szoros rokonságot mutat a szentélyt

díszítő fríz és a szentélynégyzet északi sarkain lévő

alakos oszlopfők figuráival. Ez utóbbi oszlopfők 

bimbós motívumai a mellékszentély és a hosszház

bizonyos fejezeteivel is kapcsolatba hozhatók.31
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28     SARKADI 2010/1 pp. 61–62.
29     SARKADI 2010/1 p. 341.

Fejezet a román szentélynégyzet északnyugati sarkában lévő pillérkötegen 
Capital on the pillar bundle in the chancel’s northeast corner



30     TAKÁCS 2012 pp. 69–70., SARKADI 2010/1 p. 367.
31     TÓTH 1983 p. 407.

interruption, which correlates with the plane change on the upper walls

of the northern transept’s facades – indicating modifications in the original

plan. A few decades later, when finishing the transept and the crossing,

the height of the building was increased. This is indicated by the 

superimposed arch ribs seen in the transept.28 The bud cornice that can

be seen in the chancel was undoubtedly made during

the building of the Gothic sanctuary, with the 

possibility of modifications during the Baroque 

rebuilding of the apse. The last of our surveys 

explored the eastern facade of the transept’s 

northern side. Unfortunately, it was not possible to

document the remaining facades of the transept,

thus the following statements are necessarily 

incomplete. The transept was built at the same time

as the chancel, the walls having a similar masonry

– being essentially identical up to the height where

the lezenes finish; the buttress bonds to the eastern

wall with only two ashlar stones, indicate a 

post-factum build.29 The restoration works of István

Möller affected a vast part of the facade (Table VIII);

the connection between the transept and the

chancel, the conical spire above the transept chapel, the connections of

the curved wall sections and the footing are not indicative of medieval

work. During our on-site explorations, the relative chronology30 between

the transept’s masonry and the transept chapel could not be concluded.

Only one aspect is certain; based on the stonecutter’s marks found, 

the creator of the latter is different. (Table VI) The carvings of the transept

chapel are remarkable, although the compilation

shows some accidentality. The wall articulated 

by pillars is topped by a multi-arched cornice. 

A carefully carved frieze with an ivy and leaf pattern

runs under the cornice fitting on a quarter cylinder

profile, the segments joining each other with wide

gaps. A concurrent replacement can be seen next

to the part decorated with three rabbits. The abacus

is missing from the pilaster capitals, and right above

the capitals the carvings – a figure holding his own

head in his hands and a griffin fighting a dragon -

show a close relationship with the frieze decorating

the apse and with the figures on the pilaster capitals

in the northern corners of the chancel. The bud 

patterns on the mentioned chancel capitals can 

be associated with the capitals in the transept

chapel and the main nave.31

Fejezet az északi mellékszentélyen 
Capital on the northern transept chapel
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A második székesegyház déli mellékhajófalát a XIII. század első 

évtizedeiben kezdték el építeni.33 Vizsgálataink alapján első lépésben

néhány kősor magasságig építették meg, mintegy körítőfalként, majd –

a falvarratok vonalainak tanúsága szerint – több építési fázisban az 1290-es

évekre készült el. (XVI. tábla) A befejezés Tyno fia János műhelyéhez 

köthető,34 erre utalnak a mesterjegyek is, melyek 

a mellékhajófal külsején jól körülhatárolható

felületen helyezkednek el. Munkálkodásuk kezdetén

az eredeti kitűzés szerint falaztak, majd az ablakok

parapetvonalában lévő falegyen felett korrigálták 

a kitűzést, ami a belső oldali síkváltásnál a legfeltűnőbb.

Míg a déli tornyon kevés mesterjegyet találtunk

profilált köveken, a déli mellékhajófal esetében

határozottan elkülöníthetők azok a mesterek, akik

inkább az igényesebb munkát igénylő párkány- 

és nyíláskeret-köveket készítették, azoktól, akik

egyszerű kvádereket faragtak. A T alakú jelet

használó kőfaragó például jellegzetesen kisebb

köveket munkált meg. (XIII. tábla) Ebből követ-

keztethetünk arra, hogy az azonos időben jelen lévő

nagy számú mester között – valószínűleg kvalitásaik

alapján – differenciált munkamegosztás volt. A kőfaragáson túl az építés

irányításában is többen vehettek részt egyszerre, erre utal, hogy a déli  

mellékhajófalon különböző beépítési logikával készültek a kőfaragójelek

alapján is egykorú ablakok. A déli torony második szintjén lévő

ajtónyíláshoz – formálásában és beépítésének logikájában egyaránt – 

hasonló készült itt is, ezt híd kötötte össze a püspöki palota emeletével.35

Az állványlyukak és az égésnyomok alapján elkészíthető volt ennek a fa

szerkezetnek egy lehetséges elvi rekonstrukciója. Az

ívsoros párkány három fázisban készült, az egymás

után dolgozó mesterek – a székesegyház más

részein is tapasztalható, stíluskorszakokon átívelő

hagyománytisztelettel – továbbvitték a formákat.

(XV., LI., LII., LIII. táblák) A párkányt koronázó 

szimatagos geiszon már a reneszánszhoz köthető.

Ez az alaktani forma először a Lázói-kápolnán jelent

meg Gyulafehérváron, így ezt az átépítést 1512

utánra tehetjük. (LI., LIII. táblák) Mivel ez   a szerkezet

legsérülékenyebb eleme, még az átépített párkányban

is számos később cserélt elemet találhatunk. 

(XV. tábla) A déli homlokzat meghatározó eleme 

a fejedelmi kapu, melynek stíluskapcsolatait Tóth

Sándor tanulmányból érthetjük meg.36  Ezt, a magyar

építészet történetében kiemelkedő fontosságú

kaput a máshol szokásosnál részletesebben dokumentáltuk. (XVII., XVIII.

táblák) Restaurálása 2014-re készült el.

32     HALMOS – MARÓTZY 2013/1, HALMOS – MARÓTZY 2013/2
33     SARKADI 2010/1 pp. 111–121., TÓTH 1983 p. 405.
34     SARKADI 2010/1 pp. 111–121.

A déli mellékhajófal

Az átjáró nyílása körüli égésnyomok és a szerkezet egy lehetséges rekonstrukciója
The burn marks around the door opening and a possible reconstruction of the bridge
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35     SARKADI 2010/1 pp. 103–104.
36     TÓTH   1983

The Wall of the South Aisle

The construction of the second cathedral’s south aisle wall was begun 

in the first decades of the 13th century.33 Based on our studies, it was only

constructed to a height of a few rows serving as a surrounding wall. 

The whole wall – according to the textures of the wall bonding – was 

completed by the 1290s over several construction periods. (Table XVI) 

The completion is linked to the workshop of John,

son of Tyno.34 The mason’s marks that are placed in 

distinct places on the outer wall facade also support

this statement. At the beginning of their work, the

masons built the wall according to the original 

alignment, then above the wall capping at the 

window ledges, the initial alignment was altered; this

is most noticeable at the plane change of the inner

side. While there are only a few stonecutters’ marks

found on the southern tower’s carved stones, in the

case of the southern aisle wall, the craftsmen carving

the cornice and window-framing stones of a high

standard are clearly distinguishable from the 

craftsmen carving simple ashlar stones. The 

stonecutter using a ‘T’ mark carved distinctly smaller

stones. (Table XIII) This leads to the conclusion that

there must have been a differentiated distribution of work – presumably

based on qualities – between the high numbers of craftsmen working 

simultaneously. There were several participants, not only in stone cutting

but also leading the construction. The presence of multiple construction

supervisors is concluded from the fact that the stone windows on the

southern aisle’s wall – were installed with a different logic, although their

age is the same based on stonecutters’ marks. The door opening located

on the upper part of the wall is very similar to the one on the second

floor of the southern tower in both form and regarding installation 

methods. A bridge connected this door with the second floor of the

bishop’s palace.35 Based on the location of the 

scaffolding holes and burn marks, a possible 

conceptual reconstruction of this wooden structure

was created. The arched cornice was made in three

phases. The building craftsmen following each

other all carried on the form with a respect for 

tradition also seen on other parts of the cathedral,

even spanning across different styles. (Tables XV, LI,

LII, LIII) The horizontal geison with a horizontal sima

tops the cornice, which is linked to the Renaissance.

In Alba Iulia, this morphological form first appeared

on the Lázói Chapel, placing this modification of the

cathedral after 1512. (Tables LI, LIII) Since this is the

constructions most vulnerable element, even the

modified cornice has numerous subsequently

changed elements. (Table XV) A defining element

of the southern facade is the Principal Gate, the stylistic connections of

which are understandable from Sándor Tóth’s study.36 This gate, of 

outstanding importance in the history of Hungarian architecture, was

documented in greater detail than usual. (Tables XVII, XVIII) The restoration

works were completed in 2014.

A déli mellékhajófal keleti része és a fejedelmi kapu restaurálás előtt
The eastern part of the southern aisle wall with the Principal Gate before restoration
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A székesegyház déli tornya messziről feltűnik a Gyulafehérvárra érkező

utazónak – nem csak a főhomlokzat és az épülettömeg jellegzetes 

aszimmetrikus formáját, de az egész városképet meghatározó elem.

A második székesegyház nyugati homlokzatára eredetileg talán két 

alacsony tornyot terveztek, melyek közül az északi a tatárjárás előtt teljes

mai magasságáig felépült.38 A déli torony alsó

három szintjének építését az 1287-ben kezdődött,

Tyno fia János mester nevével fémjelzett perió-

dushoz köthetjük.39 A torony öt felső szintje a XIV–

XVI. században épült,40 1545-ben Mihály szebeni 

ácsmester négy fiatornyos sisakkal látta el.41

1603-ban tűzvész pusztította el a torony 

faszerkezeteit, a helyreállítás során, 1613-ban készült

el a reneszánsz főpárkány.42 1658-ben a torony újra

kiégett, 1671-ben javították ki, új harangokat és órát

is kapott.43 Később többször cserélték a sisakot, mai

formáját 1856-ban nyerte el.44 Kutatásunk elsősorban

arra kereste a választ, hogy a torony látszólag

egységes stílusú 4–8. szintje milyen ütemben, hány

periódusban épülhetett ki. Számos nyom utalt 

a munkálatok többszöri megszakítására, terv-

módosításra, és utólagos átalakításra. Ilyenek elsősorban a nyíláskeretek

szerkezete és beépítésének módja, a kőfaragó mesterjegyek megléte

vagy hiánya, a kőfelületek megmunkálásának nyomai. (XXV. tábla) 

Ezek alapján előállt a torony építésének relatív kronológiája. Megerősítést

nyert, hogy az alsó három szint valóban egy ütemben, egyazon műhely  

munkájaként épült – ehhez a periódushoz kötöttük a 4. szint alsó három

kősorát is. A továbbépítéskor valószínűleg három új emeletet terveztek,

a kivitelezés azonban – talán a püspöki székben bekövetkezett sűrű

személycserék miatt is – jelentősen elhúzódott, közben a műhely 

is többször változhatott. Úgy tűnik, hogy a 7. szint emelése még 

az építés közben bekövetkezett tervmódosítás

eredménye, a torony a XV. század végére a négy-

karéjos párkány magasságáig készülhetett el. 

A legfelső szint építésének indoka az óra elhelye-

zésének igénye lehetett. Körvonalazódott a XVI.

század közepére elkészült torony maitól megle-

hetősen eltérő képe is. (XXVII. tábla) A déli oldal 2.

szintjére fedett átjáró vezetett a palotából, a 2. és 3.

szint nyugati oldalán oszlopokkal osztott ikerab-

lakok nyíltak. A 6. szinten feltehetőleg fa szerkezetű,

konzolokkal  gyámolított körüljáró biztosította 

a torony őrhely funkcióját. Az óra ekkor még 

a – minden bizonnyal vakolattal és esetleg festéssel

is ellátott – 8. szinten lehetett, a 6. szint nyugati

oldalán, és a 7. szinten nagyméretű, félköríves

ablakok nyíltak. A legfelső szint sarkain fiatornyok

emelkedtek, az emeletet lezáró ívsoros párkány sarokrészei későbbi

kiegészítések, az 1613-as felújításkor készülhettek. A Gyulafehérvári Érseki

Levéltárban végzett kutatásunk a torony XVIII–XIX. századi történetéről –

az óra, a harangok, a tetőszerkezet és fedés többszöri cseréjéről 

vagy javításáról – felszínre hozott néhány eddig nem ismert adatot.45

37     HALMOS – MARÓTZY 2010/2, HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013
38     SARKADI 2010/1 p. 119., 341.
39     SARKADI 2010/1 pp. 84-98., 119., 341.
40     MÖLLER 1929 p. 24., ENTZ1958 p. 78., SARKADI 2010/1 pp. 106–107.
41     ENTZ 1958 pp. 120–121., 187.

A déli torony

A déli torony felső szintjei délkelet felől
The southern tower’s top floor from the southeast
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42     ENTZ 1958 p. 123., 188–189.
43     ENTZ 1958 p. 123., 190–191.
44     HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013 pp. 236–237.
45     HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013 pp. 236–237.

The Southern Tower

The southern tower of the cathedral can be seen in the distance on 

approaching Alba Iulia – an element defining not only the asymmetrical

shape of the building, but the entire townscape. Originally there might

have been two small towers planned on the western facade of the cathedral,

of which the northern one was erected to its full height, as seen today,

before the Mongol invasion.38 The building of the

bottom three storeys of the southern tower can be

linked to the period starting in 1287 and led by the

builder John, son of Tyno.39 The upper five storeys

of the tower were built during the 14th–16th century,40

receiving a spire with four spirelets in 1545 by Michael,

a carpenter from Sibiu.41 In 1603, a fire destroyed

the tower’s wooden structure, and during the 1613

renovations, the Renaissance cornice was installed.42

The tower burned down again in 1658 and was restored

in 1671, getting new bells and even a clock.43 The spire

has been replaced many times since then, receiving

its final form, seen today, in 1856.44 The research

primarily focused on the questions of how fast and

in how many periods have the tower’s seemingly

unified 4-8 storeys been built. Numerous clues 

indicate multiple pauses in the construction, changes in the initial plans and

postfactum modifications. Such clues were the structures and installation

methods of window frames, the presence or absence of stonecutter's

marks or the treating of stone surfaces. (Table XXV) Based on these, the

relative chronology of the tower’s construction could be compiled. It was

confirmed that the bottom three floors were built in the same phase by

the work of the same builders. The bottom three ashlar rows of the fourth 

storey are also linked to this period. When the time came for the building

of further storeys, presumably three more storeys were planned. However,

the construction – possibly due to the frequent change in the bishop’s

chair – slowed with the resulting changes in builders. It seems that the

erection of the 7th storey is a result of altering the plans during construction;

the tower was probably intended to be built to the

line of the fourtined leaf cornice. The reason for

building the top storey was most likely to install the

clock. The image of the tower – that was completed

by the middle of the 16th century and significantly 

differed from the one today – became clearer. (Table

XXVII) A roofed passage led from the bishop’s palace

to the tower’s second storey on the southern side,

and column-divided twin windows opening on the

northern side of the second and third storey. A wooden

‘walkaround’, supported by cantilevers, encircled

the structure giving it a possible watchtower function.

At the time, the clock was presumably placed on

the 8th storey, where the wall certainly had a plaster

rendering as well as a coat of paint. Large arched

windows opened from the western side of the 6th

storey and on the 7th storey. Spirelets emerged on the corners of the

top floor. The corner elements of the arched cornice crowning the top

floor are subsequent additions and were possibly placed there during

the 1613 renovations. Our research in the Diocese Archives of Alba Iulia

brought to light several unknown facts about the tower’s history in the

18th–19th century,45 including the multiple replacements of the clock,

the bells, the roof structure and the roofing.

A déli torony nyugati homlokzatának hatodik szintje az egykori 
szélesebb ablak és a konzolhelyek nyomaival

The 6th floor of the southern tower with visible traces of the once 
wider window and cantilever locations
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A székesegyház gótikus szentélye a XIII. század közepén épülhetett, 

a románkori apszis bontása után, de a teljes épület befejezése előtt.47

A karcsú szerkezet a történelem viharaiban a 18. századra igen rossz 

állapotba került. Amikor a székesegyházat a reformátusok visszaadták 

a katolikusoknak, Mártonfi György püspök (1713–1721) 1719-ben 

nekilátott a rendbehozatalnak, majd Sztojka Zsigmond püspök 1750-ben

Albert Matscheggo bécsi pallértól és Jacob Zultnertől, a fehérvári erőd

directorától szakvéleményt kért az  elvég-

zendő munkákról. A helyreállítás meg is

történt, 1755-ben sor kerülhetett a főoltár

felszentelésére. A szakirodalom – elsősorban

Entz Géza monográfiája nyomán – sokáig

elfogadta, hogy ez a felújítás alapvetően

javítás volt, a falszerkezetet kívülről köpenyezték,

kicserélték az ablakokat, a tetőzetet helyreál-

lították.48 A szentély történetében a következő

beavatkozás Haynald Lajos püspöksége alatt

következett be, 1853–1856 között.49 Az

1849-ben megsérült ablakokat kicserélték, 

a főszentély parapet alatti sávjában belül szemcséző-kalapáccsal leverték 

a vakolatot, sérült részeket pótoltak, a felsőbb részeken vékony habarcs-

behúzás került az eredeti felületre. A XX. századi restaurálások nem 

érintették az épületrészt, építészeti felmérések csak az áttekintéshez 

elegendő léptékben készültek róla. 2006-tól indult el az épületrész újabb

kutatása. Macalik Arnold megfigyelései, Kiss Lóránd50 és Egri Hunor51

restaurátori szakvéleménye után Papp Szilárd bebizonyította, hogy a 

szentélyt a XVIII. században – mint a korábban lényegében figyelmen

kívül hagyott, szentélyben elhelyezett fekete márványtábla szövege is írja

– valóban az alapoktól megújították, újjáépítették.52 Felméréseink 

nyomán – a lábazati geometria alapján – igazolni tudtuk a középkori

szentély szabályos tízszögű szerkesztését és egy vázlatos boltozat-

rekonstrukciót is lehetett készíteni, mely a maitól eltérő bordarendszert

mutat.53 A XVIII. századi újjáépítéssel kapcso-

latban az építés módjáról lehetett új meg-

állapításokat tenni. A falazat a parapetig

falmagos szerkezetként épült, helyenként

átmenő kövekkel. A külső és belső kősorok

vízszintes fugái magasságukban sokszor

egyeznek, egy munkafázisban készültek. 

A szűkös költségvetésű munka során a bontott

anyagot újra felhasználták, a belső oldalon

több – korábban külső pozíciójú – zuzmós

követ találtunk. A profilált elemek nagy része

is újrahasznosított, az oszlopkötegek és bordák

esetében erre utal összeépítésük egyenetlensége. A nyíláskereteknél

pontosan azonosítottuk a pótolt és eredeti darabokat. (XXXVII., XXXVIII.

táblák) Az új kvádereket is azonosítani lehetett, mennyiségüket meg

tudtuk feleltetni a levéltári forrásokban szereplő adatoknak.54 A felmenő

falazatot meglehetősen hevenyészve rakták, vékony vakolatot kapott, amibe

kívül a kváder-mintázatot – néhol a kövek helyzetétől eltérően – belehúzták.

46     HALMOS – MARÓTZY 2012/1, HALMOS – MARÓTZY 2013/1
47     ENTZ1958. p. 112., SARKADI 2010/1. p. 341., HAVASI 2012
48     ENTZ 1958. p. 125.
49     ENTZ1958. p. 126.
50     KISS 2012

A barokk-gótikus szentély

A középkori lábazat kitűzési szerkesztése, a lábazati geometriából 
adódó lehetséges boltozati forma, jelenlegi alaprajz
The layout construction of the medieval wall plinth, a possible vault shape 
deriving from geometry of the wall plinth, current layout
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51     EGRI 2009
52     PAPP 2012
53     HALMOS – MARÓTZY 2012/1 pp. 44–45. 
54     PAPP 2012 p. 176., 181–185., HALMOS – MARÓTZY 2012/1 p. 48.

The Baroque-Gothic Sanctuary

The Gothic sanctuary of the cathedral was most likely built in the middle

of the 13th century after the demolition of the Romanesque apse, but 

before the completion of the building.47 In the storms of life, the delicate

structure had deteriorated into a very bad condition by the 18th century.

When the Calvinists handed the cathedral back to the Catholic Church,

Bishop György Mártonfi (1713–1721) set to renovate

the building in 1719. Later, Bishop Zsigmond Sztojka

asked the expertise of Albert Matscheggo and Jacob

Zultner regarding the works to be carried out.

Matscheggo was a construction foreman from 

Vienna and Zultner was the director at the construction

of the Alba Iulia fortress. Subsequently, the restorations

were completed, with the main altar sanctified in

1755. The related literature – primarily based on the

monograph of Géza Entz – accepted that the 

discussed renovation was mainly corrective 

maintenance: the walls were thickened from the 

outside, the windows were replaced, and the roofing 

repaired.48 The next intervention in the history of the

sanctuary occurred between 1853 and 1856,49 under

the bishopry of Lajos Haynald. The windows that

were damaged in 1849 were replaced, the plastering was beaten off with

a bush hammer on the inside of the sanctuary under the parapets, the

damaged areas were replaced, and the upper parts received a thin mortar

layer on the original surface. The 20th century restorations did not affect

this part of the building; architectural surveys were made to a scale with

only a general overview in mind. The latest survey of this part of the building

started in 2006. After Arnold Macalik’s observations, and after Lóránt Kiss's50

and Hunor Egri’s51 restoration expertise, Szilárd Papp proved that the sanctuary

was rebuilt from its very foundations – as an essentially ignored black

marble plate placed there in the apse states.52 Following our surveys –

based on the geometry of the wall plinth – the regular decagon 

construction of the medieval apse was confirmed.

It was possible to make a schematic vault reconstruction,

which shows a different rib structure from that seen

today.53 Regarding the 18th century building meth-

ods, the walls were built as cavity walls right up to

the parapet height with large stones reaching

through in some places. The horizontal grouts of

the inner and outer stone rows match in height 

several times, they were made in the same building

phase. During the tight-budget work, the

demolished building materials were reused; several

lichen-covered stones can be found on the inside

that were originally in the outer part of the cavity

wall. The majority of the profiled elements are also

recycled, indicated by the uneven and jagged 

assembly of the pillar bundle and rib elements. 

The original and replaced pieces of the frames of the wall openings were

precisely identified. (Tables XXXVII, XXXVIII) The new ashlar stones could

also be identified, the quantity of the replaced stones match the count

found in archive sources.54 Further walling was built somewhat hastily;

receiving a thin layer of plaster in which an ashlar pattern was engraved

–sometimes differently from the pattern of the stones underneath.

A restaurált főszentély
The restored main sanctuary
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A székesegyház északi mellékhajójához csatlakozó, Lázói-kápolnaként 

ismert előcsarnok Erdély korai reneszánsz építészetének gyöngyszeme.

Sokrétű ikonográfiai tartalmat felvonultató, sajátosan expresszív 

homlokzati díszeivel, all’antica belső kapujával, és későgótikus háló-

boltozatával a XVI. század elejére jellemző stíluskettősség szemléletes

példája. Építtetője, Lázói János telegdi főesperes,

gyulafehérvári kanonok a magyar reneszánsz 

irodalom jeles alakja56 a kápolna homlokzatát latin

epigrammákkal ékesítette, a heraldikai díszekkel

pedig kora nagyságai és humanista barátai előtt

tisztelgett. Vitatott, hogy Lázói műve új épületrészként,57

vagy egy XIII. századi előcsarnok átépítéseként jött-e

létre. Utóbbi mellett szól néhány középkori jellegű

formaelem, illetve a reneszánsz díszek szervetlen

kapcsolata a falszövettel,58 ugyanakkor az átalakítás

tényét régészeti kutatások nem erősítették meg.59

A kápolna felszentelésére a főpárkány frízének 

felirata szerint 1512-ben került sor. 1524-ben a keleti

homlokzatot részben eltakarva csatlakoztatták 

az épülethez a Várdai-kápolnát.60 A XVIII. században

főbejáratát barokk lépcsőkorláttal egészítették ki.61

Az alakhű felmérés fontos hozadéka, hogy tanulmányozva az épület

geometriáját, számos szerkesztési szabályszerűségre sikerült fényt

deríteni. Az alaprajz kitűzését a 3:4:5 oldalarányú püthagoraszi háromszög

határozza meg, (XLV. tábla) mely egyben a derékszög-kitűzés ősi 

módszerének használatára is utal. Möller István restaurálás előtti rajzait is

felhasználva sikerült maghatározni a reneszánsz kori külső járószintet,

így bebizonyosodott, hogy a homlokzat eredetileg szabályos négyzetre  

komponált volt. (XLVI. tábla)  A fríz finoman metszett antikva betűs

feliratának karakterei szintén egy egyszerű, a négyzet felezésére épülő

szerkesztősémára épülnek. A déli kapuval kapcsolatban is kimutatható 

a reneszánsz arányelmélet néhány elterjedt, egyszerű szabályának

használata, egyúttal az is, hogy a keret mai állapotában nem teljes, 

és vélhetően nem is az eredeti koncepciónak megfelelően állították

össze. (XLVII. tábla) Sok tekintetben elüt a külső

homlok-zatok díszítésétől   arányrendszere mellett

eltérő  kőanyaga, aszimmetrikus fríz-kompozíciója,

beépí-tésének módja, valamint a latin verses 

feliratok és címerek hiánya is arra utal, hogy nem

helyben dolgozó műhely készítette, hanem import

munka lehet. A kutatás eredménye, hogy a Várdai-

kápolna padlásán 2004-ben végzett feltárás során

meg- találtuk a keleti homlokzat párkányának két

címerét.62 Ezzel igazolhattuk Váradi József XVIII–XIX.

század fordulójáról származó rajzán látható egykori

címersor létezését,63 egyúttal azt is, hogy a kápolna

ma szabadon álló homlokzati szakaszain a párkány

két felső kősorát valamikor a XIX. század első

felében újrafaragták. A feltárás során a fríz feliratának

eddig ismeretlen betűi is előkerültek, ez szük-

ségessé teszi a szöveg kiegészítésének újragondolását.64 A keleti 

homlokzat Várdai-kápolnába eső felületének falszövete – különösen

Möller helyreállítás előtti rajzain rögzített állapotában65 – azt bizonyítja,

hogy itt is volt egy, a nyugatihoz hasonlóan minden bizonnyal címer-

rel és felirattal ékes kapukeret, mely részben ma is meglehet a csatlakozó

fal alatt. (XLVIII. tábla) Az utóbbi években Kovács András a hiányzó 

szobrászati díszek értelmezésének új lehetőségével gazdagította 

a szakirodalmat.66

55     HALMOS 2007/1, HALMOS 2003, HALMOS 2004/1, HALMOS 2004/2, HALMOS 2007/2, HALMOS 2009
56     BUNYITAY 1893, V. KOVÁCS 1972
57     VĂTĂŞIANU 1959 p. 558.
58     BALOGH 1943 p. 86., ENTZ 1958 P. 118., 158., MÖLLER 1905 p. 127.
59     MARCU 2007 p. 223.
60     PATTANTYÚS 2000

A Lázói-kápolna

A Lázói-kápolna és a Várdai-kápolna csatlakozása
The connection of the Lázói Chapel and the Várdai Chapel
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61     BALOGH 1943 p. 235., 239.
62     HALMOS 2007/2
63     MNG GO 1937-3216, 1937-3217, 1937-3218
64     BUNYITAY 1893 p. 14., MIKÓ 2005 p. 231.
65     FORSTER TI K 315/6
66     KOVÁCS 2013 p. 214.

The Lázói Chapel

The vestibule connecting to the cathedral’s northern side-aisle – known as the

Lázói Chapel – is a marvel of the early Renaissance architecture of  Transylvania.

With its uniquely expressive facade ornaments, all’antica inner entrance and

late Gothic net vault, showing diverse iconographic content, it is a fine example

of the style duality peculiar to the beginning of the 16th century. The founder

was János Lázói, the Archdeacon of Telegd, Canon of

Alba Iulia, a prominent figure of Hungarian Renaissance

literature.56 He decorated the chapel’s facade with Latin

epigrams; the heraldic ornaments were a tribute to his

humanist friends and the great of his time. It is still 

undetermined whether the Lázói Chapel was a new

building,57 or a modified old vestibule from the 13th

century. A few medieval form elements argue in favour

of the latter as well as the inorganic relationship between

the Renaissance ornaments and the masonry of the

wall.58 However, the presumptions of an old vestibule’s

modifications are not confirmed by archaeological 

explorations.59 According to the inscription on the main

cornice, the consecration took place in 1512. In 1524,

the Várdai Chapel was connected to the building, 

partially covering the eastern facade.60 In the 18th 

century, the main entrance was completed with a Baroque banister. 61 An 

importantaddition of the true-to-form survey is that after studying the geometry

of the building, several regularities were discovered. The layout setting is 

defined by a Pythagorean triangle with sides having a 3:4:5: aspect ratio, (Table

XLV) which implies the use of the ancient method of right angle layout. Using

István Möller’s before-restoration drawings as well, the Renaissance age exterior

floor level could be determined thus confirming that the facade was originally 

composed around a perfect square. (Table XLVI) The characters of the finely

etched Antiqua font inscription are constructed with a simple scheme based 

on square halving. The use of several common, simple Renaissance ratio-

compositions are also detectable regarding the southern entrance,

where it is also evident that the entrance frame in its current form is not

complete nor was it assembled according to the original concept. (Table

XLVII) It is in contrast in many ways with the ornaments on the facade;

its different ratio system,  different stone material

use, the asymmetrical frieze-composition, the installation

method and the lack of Latin inscriptions written in

verse all suggest that it was not made in Alba Iulia,

but rather is an imported work. An important result

of the survey was the finding of two coats of arms

in the attic of the Várdai Chapel during an exploration

in 2004, each originated from the cornice of the

eastern facade.62 Thereby proving the existence of

a row of coat of arms on the facade,63 as seen on 

a drawing made by József Váradi from the turn of

the 19th century. This is also proof that the upper

two stone rows of the cornice on the facade visible

today were re-carved around the first half of the

19th century. During the exploration, so far unknown

characters from the missing part of the inscription

on the frieze were found, making it necessary to reevaluate the 

supplementation of the writing.64 The masonry pattern of the eastern facade’s

wall surface that is common with the wall of the Várdai Chapel65 – particularly

in the condition seen on Möller’s drawings before the reconstruction –

shows that there must have been a door frame here as well, as on the

western side, presumably decorated with a coat of arms and an inscription.

This door frame might be found partially under the adjoining wall. (Table

XLVIII) In recent years, András Kovács enriched the related literature with

a new possibility of interpreting the missing sculptural ornaments.66

A Lázói kápolna keleti homlokzatának 2004-ben feltárt címerei és felirat-részlete
Coat of arms and inscription detail from the eastern facade of the Lázói Chapel found in 2004
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A kőfaragómunka elszámolására a mesterjegyek a XII. századtól váltak 

általánossá. A megrendelővel kötött szóbeli, majd írásbeli szerződés

alapján a messze földről jött építőmesterek – akik nem tartoztak az adott

város céheihez és nem voltak a feudális földesúr jobbágyai – ter-

mészetbeni és pénzbeli fizetségért vállalták a komoly szaktudást igénylő

munkát.68 A későromán kortól az egyes mesterek, vagy mestercsoportok

egyszerű, geometrikus vésetekkel látták el az általuk faragott kvádereket.

Ezeket bizonyosan még a beépítés előtt vették

számba, kőfaragójeleket általában nem

láthatunk egy-egy épületrészen minden

kövön.69 Elképzelhető, hogy csak az egy el-

számolási időegység alatt faragott, egy

rakatba letett kövek közül a legfelsőt jelölték

meg. A gyulafehérvári székesegyház kő-

faragójegyeinek jó részét Möller István és

építésvezetője, Fridli Sándor azonosították,70

első átfogó elemzésüket Entz Géza közölte.71

Sarkadi Márton a székesegyház nyugati

részeinek építéstörténetét taglaló munkájában

részletes helyszíni megfigyelésekre alapozva közreadta az általa azonosított

jeleket.72 Kutatásaink során sikerült jelentősen növelni az ismert mester-

jegyek számát és pontosítani tudtuk előfordulási helyüket is. (XLIX., L.

táblák) A székesegyház legkorábbi, keleti, románkori részein tizenhat

különféle kőfaragójelet fedeztünk fel, mindegyiket meglehetősen kis

számban. (V., VI., XLIX. táblák) Talán a legérdekesebb a fekvő B betűhöz

hasonló kőfaragójel – a román szentélynégyzet és keresztház falfelületein

megtalálható az alsó részen, és felfedeztük a szentély belsejében 2011-ben 

Daniela Marcu által nyitott régészeti szelvényekben is, a román szentélynégyzet

keleti belső pilléreinek alapozásán, egy-egy helyen. Ezt a vésetet Entz Géza,73

Möller István nyomán,74 a tatárjárás utáni újjáépítés mesteréhez kapcsolta,

de tekintve, hogy igen alacsonyan fordul elő, inkább a második székesegyház

első kitűzéséhez köthetjük. A nyugati oldalon a déli torony alsó három

szintjén, az északi gádorfal nyugati részén, a déli mellékhajófalon és 

a nyugati előcsarnokban találkozunk Tyno fia János körének75 mesterjegyeivel.

(XIII., XLIX. táblák) A mintegy harminc – a XIII. század második feléből 

származó – jel sűrűn felfedezhető az említett részeken, általuk határolható

körül János mester műhelyének munkája. 

A nagyszámú előfordulás megengedte, hogy

a műhelyen belüli munka-megosztásra és

egyedi jellegzetességekre is felfigyeljünk.76

Külön csoportokat jelentenek a déli a torony

8. szintjén látható – 1545 előtti77 – és a Lázói-

kápolnán található – 1512 előtti78 – vésetek,

amik már formálásukban is a gótikus 

kőfaragójelek jellegzetességeit mutatják. 

A Lázói-kápolna kutatásában fontos ered-

mény, hogy ugyanazok a jelek falfelületen 

és boltozati bordákon is megtalálhatók – ez

arra utal, hogy a boltozáson és a falakon egyazon műhely dolgozott.79 

A Sztojka Zsigmond püspöksége idején, a XVIII. században alapjaitól

újjáépített poligonális szentély80 esetében egymás mellett láthatjuk két

távoli kor véseteit. Az erodáltabb felületeken – régebbi köveken – található

jelek az első, gótikus felépítés idejéből származnak. A frissen beépített,

barokk kori köveken részben nagy nyomtatott betűket formáló jegyeket

látunk, azonban feltűnik egy – az újjáépítés historizáló magatartásával

formaalakításában is azonosuló – gótizáló mesterjegy. A jeleket elsősorban

a külső falfelületeken lehetett tanulmányozni, a Haynald Lajos püspöksége

alatt 1853–56 között elvégzett belső stokkoló-kalapácsos tisztítás miatt.81

67     HALMOS 2007/1, HALMOS – MARÓTZY 2010/2, HALMOS – MARÓTZY 2013/1, HALMOS – MARÓTZY 2014
68     ENTZ 1958. pp. 102–103.
69     HORLER 1955
70     FORSTER TI K142 p. 40., K307/1, K307/3, FORSTER T K854, K4758
71     ENTZ 1958. pp. 103–105.
72     SARKADI 2010/1 pp. 86–89.
73     ENTZ 1958. pp. 106.

Kőfaragójelek

Jelcsoportok (zöld: románkori jelek, sötétzöld: Tyno fia János műhelye, kék: déli torony felsőbb
szintjei, narancs: Lázói-kápolna, piros: főszentély)
Mark groups (green: Romanesque marks, dark green: marks of John, son of Tyno and associ-
ates, blue: top storeys of the southern tower, orange: Lázói Chapel, red: sanctuary)
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74     FORSTER TI K354 p. 2., K317
75     SARKADI 2010/1 pp. 98–100.
76     HALMOS – MARÓTZY 2013/1 pp. 9–13.
  77     HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013 pp. 231–235.
78     HALMOS 2007/1
79     HALMOS 2007/1 p. 52.
80     PAPP 2012
81     ENTZ 1958 p. 126.

Stonecutter's marks became common from the 12th century to enable 

accounting for masonry and carving works. The builders frequently came from

faraway lands and were not part of the given town’s guilds, nor were they villeins

of any feudal lords. They accepted work requiring serious expertise in exchange

for payment in kind and in money, regulated by first verbal, then written 

contracts with the client.68 From the late Romanesque

age, the particular craftsmen or craftsmen groups

marked the ashlar stones they carved with simple, 

geometrical engravings or etches. These stones were

most likely accounted before they were built in.69 If there

are no stonecutter’s marks on each stone of a building

part, it is conceivable that only one of the stones was

marked in a group of ashlars carved during the same

contractual time period. Most of the stonecutter’s marks

on the Alba Iulia cathedral were identified by István

Möller and his construction manager Sándor Fridli.70

Their first comprehensive analysis was published by

Géza Entz.71 Márton Sarkadi, in his work regarding the

construction history of the cathedral’s western parts,

published the marks he identified based on detailed 

on-site observations.72 In our research, we managed to

significantly increase the number of known stonecutter's marks, as well clarifying

where they occurred. (Tables XLIX, L) Sixteen different stonecutter’s marks were

discovered at the cathedral’s oldest, eastern Romanesque parts, all of them fairly

few in number. (Tables V, VI, XLIX) Perhaps the most interesting mark is the one

similar to a horizontal letter ’B’. It can be found in the Romanesque chancel and

the transept at the bottom parts of the walls, but was also discovered in the

sanctuary, inside the archaeological sections opened by Daniela Marcu in 2011,

on the foundations of the chancel’s eastern inner pillars. Géza Entz 

– following István Möller – linked this mark73 to the craftsperson leading the

rebuild after the Mongol invasion.74 However, considering that it occurs in very

low places, it is more likely to be the signature of a master working at the time

of laying out the second cathedral. The marks of John, son of Tyno and his

associates75 can be found on the western side, on the bottom three storeys

of the Southern tower, on the western part of the northern

clerestory, on the Southern aisle wall and in the western

vestibule. (Tables XIII, XLIX) The nearly 30 marks – from the

second half of the 13th century – can be frequently

found in these locations, indicating the work of John and

his associates.The large number of occurrences made it

possible to identify the further division of work and

individual features.76 The pre-1545 marks found on the

southerntower’s 8th storey77 and the pre-1512 marks on

the Lázói Chapel78 represent separate groups that

show the features of Gothic stonecutter’s marks. An

important result in the research of the Lázói Chapel

is that the same marks can also be found on wall

surfaces and vault ribs – concluding that the walling

and vaulting was made by the same craftsmen.79  In the

case of the polygonal sanctuary,80 rebuilt in the 13th

century during the bishopry of Zsigmond Sztojka, marks from two distant ages

can be seen next to each other. The marks on the more eroded surfaces – on the

older stones – originate from the first, Gothic construction. On the newly built-in

Baroque stones, there are marks forming capital letters, but then a single mark

appears with its Gothic reviving form identifying itself with the revival behaviour

of the rebuilding. The majority of the stonecutter’s marks can only be examined

on the outside wall surfaces due to the bush hammer cleaning of the inside

wall surfaces during the bishopry of Lajos Haynald between 1853–1856.81

Gótizáló kőfaragójel a főszentélyen
Gothic revival mark on the sanctuary

Stonecutter's marks
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A profilok elemzése az építészettörténet-tudomány számára meghatározó

az épületrészek kormeghatározása, és a stíluskritikai megfontolások

szempontjából. Már a székesegyház korai felmérései figyelmet szenteltek

az alaktani részleteknek. Elsőként Friedrich Müller közölt párkány- és 

fejezetprofilokat, valamint a nyugati bejárat és a fejedelmi kapu profiljait.83

Stornó Ferenc 1869-ben vázlatfüzetében számos

faragvány rajza szerepel,84 és szinte valamennyi profil

méretezett felvételét tartalmazzák a Steindl Imre

által vezetett 1895-ös hallgatói felmérés lapjai, 

és Csányi Károly egy évvel később, már tanársegédként

végzett felmérései.85 A székesegyház restaurálója,

Möller István már 1888-ban készített művészi

igényű részletrajzokat,86 a felújítási munkák alatt

pedig gondosan felmérte a profilált részleteket,

hiszen számos esetben helyezett el másolatokat, illetve

pótlásokat. Minden esetben az eredetivel megegyező

anyagot használt, az ismeretlen részleteket stilizálta,

az új elemeket nem patinázta, és datáló vésetekkel

is megjelölte – így eleget téve a megkülönböztet-

hetőség és hitelesség kettős igényének.87 Helyszíni

építésvezetője, Fridli Sándor segítségével a legtöbb

profilról karton sablonokat is készíttetett, és a középkori építőmesterek

műhelytitkait kutatva tanulmányozta a profil lehetséges szerkesztését.88

E rajzok és sablonok jelentős részét a BME Építészettörténeti és Műemléki

Tanszék Rajztára őrzi.89 A székesegyházon végzett kutatásaink során közel

60 különböző nyíláskeret-, párkány-, és lábazat-profilt dokumentáltunk

M=1:2 – M=1:10 méretarányban, ami sok esetben értékes információkkal 

szolgált. (LI.–LIII. táblák) A pontos mérés rávilágít a faragványok 

geometriai szabályszerűségére; a Lázói-kápolna esetében sikerült 

igazolni, hogy a déli kapu oszloprendjén a humanizmus építészeti

elveinek megfelelő arányrendszert alkalmaztak.90 (XLVII. tábla) A profilok

segítségünkre voltak különböző építési periódushoz tartozó elemek

azonosításában – a XVIII. században újraépített

gótikus szentély ablakkereteinél és övpárkányánál

a tagozatok apró eltérései segítségével lehetett

elkülöníteni az eredeti, és az újrafaragott  darabokat.91

(XXXVII., XXXVIII. táblák) Az eltérések olykor a kő-

cseréket előkészítő tervezés hanyagságáról is

árulkodnak – a déli mellékhajófal lábazatán a 

XIX–XX. századi pótlásokhoz nem az itt-ott még

kivehető középkori profilról, hanem annak korábban

habarccsal javított darabjairól vettek mintát. Így az

új kövek egyszerűbb, esetlenebb és történetileg

nem hiteles profillal készültek. (LI. tábla) A későbbi

korok érzéketlen beavatkozásai elsősorban a déli

torony ablakain hagytak nyomot. Szinte valamennyi

keret belső tagozatait levésték, ami nyílászáró

beépítésével, vagy a nyílás növelésének igényével

magyarázható. Ez művészettörténeti értékelésüket, a stíluskapcsolatok

feltárását is nagyban nehezíti.92 Találunk azonban olyan példát is, ahol 

az eredetiekhez teljesen hű profil felhasználásával végeztek kőcseréket

a XIX. század elején: a Lázói-kápolna főpárkányán – bár a geiszont egykor

díszítő címereket nem faragták újra – a profil pontosan megegyezik 

a Várdai-kápolna padlásán feltárt eredeti darabokkal.93

82     HALMOS – MARÓTZY 2014
83     MÜLLER 1859 p. 170–171.
84     SMSGY S.84.133.1
85     FORSTER T 31021-31301
86     FORSTER TI K 143/35-36
87     SARKADI 2010/2 pp. 164–165., HALMOS – MARÓTZY 2010/3 pp. 174–175.

Pro f i lok

A Möller-féle restaurálás során elhelyezett részlet – absztrahált formájú sarkantyúval – 
az északi mellékszentély lábazatán
A detail placed during the Möller-restoration on the northern transept chapel’s plinth – 
abstracted shape spur element
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88     FEHÉR – HALMOS 2015 pp. 241–242.
89     BME ÉPT R 10077-10092
90     HALMOS 2007/1 pp. 62–64.
91     HALMOS – MARÓTZY 2012/1 pp. 46–51.
92     HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013 pp. 227–230.
93     HALMOS 2007/1 pp. 81–82.

The analyses of profiles is determinative for the science of architectural 

history, for dating certain parts of the building as well as for stylistic 

deliberations; even the early surveys of the cathedral payed attention to

morphological details. Friedrich Müller was the first to publish profiles from

the cathedral including cornice and capital profiles and profiles from the

western entrance and the Principal Gate.83 Drawings

of numerous carvings can be found in Ferenc Stornó’s

1869 sketchbook,84 and almost every profile is

recorded with measurements on the pages of the

1895 student survey led by Imre Steindl later continued

by assistant lecturer Károly Csányi.85 The cathedral’s

restorer, István Möller had already made detail-drawings

of artistic value in 1888,86 and during the restoration

works he carefully assessed the profile details, as he

placed copies and replacements of these elements

several times. During these replacements, he always

used the same material as the original, simplified the 

unknown details, did not age the elements but 

supplied them with dating etches – thus fulfilling the

dual need of authenticity yet distinguishable.87 With

the help of his on-site foreman Sándor Fridli, he made

cardboard templates of most of the profiles and studied the possible 

construction of the profiles by searching for medieval craftsmen’s workshop

secrets.88 A significant number of these drawings and templates are 

preserved in the archives of the BME Department for History of Architecture

and of Monuments.89 During our research of the cathedral, nearly 60 

different wall opening casement, cornice, and plinth profiles were 

documented in scales from 1:2 to 1:10, which provided valuable information

in many cases. (Tables LI–LIII) The precise measurements highlight the

geometrical regularities of the carvings. In the case of the Lázói Chapel, 

a ratio system corresponding to the architectural principles of humanism

was shown to have been used on the column order of the southern

entrance.90 (Table XLVII) The profiles helped identify elements belonging

to different building periods. This can be seen in the window casings and

the string course of the Gothic sanctuary rebuilt in the 18th century; the

original and replaced elements could be distinguished

by examining the fine differences between the stone

components.91 (Tables XXXVII, XXXVIII) The differences

sometimes reveal the lack of attention of the planning

prior to the stone replacements – in the 19th–20th

century, during corrections of the southern aisle

wall plinths, the template used to replace the missing

elements was not the original medieval profile,

rather a damaged profile repaired with mortar,

being different to the original. This resulted in the

new stone profiles being simpler, inelegant and 

historically not authentic. (Table LI) The insensitive

interventions of the following ages left marks 

primarily on the windows of the southern tower.

The inner profiles of almost every casing were chiselled

down, which can be explained by the need to

widen the openings, or the installation  of wooden windows. This makes

it more difficult to unfold the stylistic relations and evaluate them from

an art historical point of view.92 However, at the beginning of the 19th

century, there are examples where stone  replacements were established

using profile templates fully true to the original profiles. Such repl

acements were executed on the main cornice of the Lázói Chapel – 

although the coat of arms once decorating the geison have not been

replaced, the profile used during the restoration completely matches

with the profile of the original pieces found in the Várdai Chapel’s attic.93

Ablakkeret lefaragott profillal a déli torony ötödik szintjének keleti oldalán
Window casing with carved-off profile on the eastern side of the southern tower’s fifth storey

Pro f i les
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Az alakhelyes felmérés során számos olyan megfigyelést tettünk, amelyek

építés-kivitelezési, technológiai kérdésekre világítanak rá, és amelyekkel

az építés történetét is árnyalni lehetett. A székesegyház valamennyi 

korszakban nagyrészt magyarigeni homokkőből és ompolyicai

mészkőből épült.95 Előbbi jellegzetessége, hogy erős hő hatására

rózsaszínes elszíneződést kap, így a tűzvészek által

érintett felületek jól azonosíthatók. Kormeghatározó

a főszentély lábazati sávjában a barokk újraépítés

során alkalmazott ellenállóbb, szürkés színű sárdi kő.

A falakba számos követ – köztük római kori darabokat

– építettek be másod- vagy harmadlagos elhelyezésben.

Kváderként felhasználtak elrontott, vagy befejezetlen

faragványokat is. Ezek szerepe a munkamenet

rekonstruálásában is fontos – erre a déli torony 7.

szintjén láttunk példát.96 (XXVI. tábla) A kövek meg-

munkálásának módjáról a súrló fényben vizsgálható

szerszámnyomok tanúskodnak – ezeket a belsőben

a későbbi felülettisztítások a kőfaragójelekkel együtt

nagyrészt eltüntették.97 A déli torony legfelső szintjén

a kalapács ejtette mélyebb nyomok a korábbi vakolat

leveréséről, ez által az egykori toronyóra-szint felté-

telezhető helyéről vallanak. Vakolatra a toronyóra-számlap felfestése miatt

lehetett szükség, egyébként a falak vakolatlanul maradtak.98 Nagyrészt

egységes a falmagos szerkezet alkalmazása – a külső és belső falsík

kváderrétege közé habarcsba tört követ dolgoztak be. Jellemzően az

ablakparapet, boltváll, illetve párkány alatti kősor vonalában készítettek

falegyent, ilyenkor fugába helyezett cserép- és tégladarabokkal a következő

sort vízszintesre igazították. E falegyenek technológiai szakaszhatárokat,

vagy periódusváltásokat jeleznek – mint az a román szentélynégyzetnél

és   a déli mellékhajófalnál is megfigyelhető. (IX., X., XIII., XVI. táblák) 

A falrakás a szentély esetében határozottan igénytelenebb, mivel itt 

a XVIII. századi újraépítéskor a mesterek eleve vakolat alá dolgoztak.

Falkötő vasakat csak a szentély barokk újjáépítése

során alkalmaztak – a Martin Kohlberger tervén99 is

ábrázolt rendszert négy különböző magasságban is

elhelyezték.100 A nyílások beépítésének három alap-

megoldásával találkoztunk. Van, ahol a profilozott

keretkövek soronként szabályos kötésben vannak 

a fallal. Másutt a keret a falazattal egy ütemben

épült, de a fugamagasságok eltérnek – az átmenetet

hézagpótlásokkal, és L alakú kövekkel oldották meg.

Megint máshol a falat a vállmagasságig úgy építették

meg, hogy a keret számára helyet hagytak, és azt

külön fázisban állították be. Az eltérő megoldások 

a déli torony esetében az egyes építési fázisok

elkülönítésére, műhelyváltások kimutatására voltak

alkalmasak.101 (XXV. tábla) A falakon kifejezetten 

az építés segédszerkezetire utaló nyomokat is 

megfigyelhetünk, melyek technikatörténeti jelentőségükön túlmutató

információt is hordoznak. Az állványlyukak rendszere segítheti az építési

szakaszok elkul̈önítését. (IX., X. táblák) A kvádereken a kampós emelőfogó

beakasztására szolgáló emelőlyukak mérete, formája, elhelyezkedése,

vagy éppen az emelőlyukak hiánya – mint a déli torony alsó három 

szintjén – az adott műhelyre jellemző anyagmozgatási módszerre utal.

94     HALMOS – MARÓTZY 2012/1, HALMOS – MARÓTZY 2013/2, 
HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013, HALMOS – MARÓTZY 2014

95     ENTZ 1958 p. 12.
96     HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013 p. 231.
97     ENTZ1958 p. 126.

Építéstechnika9 4

Állványlyukak a román szentélynégyzet északi homlokzatán
Scaffold holes on the northern facade of the Romanesque chancel
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98     HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013 pp. 231–232.
99     PAPP 2012 p. 130.
100   HALMOS – MARÓTZY 2012/1 p. 45., 52.
101   HALMOS – MARÓTZY – NAGY 2013 pp. 226–231.

Many observations were made during the true-to-form surveys that

highlight questions regarding construction and technology. These 

observations made it possible to further clarify the history of the construction.

In each building period, the cathedral was built of sandstone from Ighiu

and limestone from Ampoita.95 An important characteristic of the sandstone

is that it acquires a pink discoloration from the effect

of intense heat; therefore, wall surfaces affected by

fire are clearly identifiable. The more resistant, greyish

stone from Şard, used on the sanctuary’s plinth zone

during the Baroque rebuilding, is age-determining.

Several stones – including Roman pieces – were

built in the walls in secondary or tertiary positions.

Spoilt or unfinished carved stones were built in as

ashlars. These stones play an important role in 

reconstructing the building history – a good example

can be found on the 7th storey of the southern

tower.96 (Table XXVI) Tool marks are visible on the

stone surfaces when exposed to grazing light,

telling a lot about the processing of the stones.

Most of these tool marks were removed along with

the stonecutter’s marks during subsequent surface

cleanings.97 On the top storey of the southern tower, deeper holes hit by

hammer reveal the action of removing the plaster from the walls, thus

indicating the presumable site of the church clock. The plastering was

likely necessary in order to paint the clock face, all the walls were otherwise

unplastered.98 The use of the cavity wall structure is mainly unitary. The

gap between the inner and outer ashlar stone wall layer was filled with

crushed stone mixed with mortar. Wall topping was typically carried out

under window parapets, arch springings and cornices. This consisted of 

placing brick and tile pieces in the horizontal grout to even the base for

the next row. These wall toppings can indicate the end or the beginning

of technological periods – as seen at the Romanesque chancel or the

southern aisle wall. (Tables IX, X, XIII, XVI) The masonry of the sanctuary’s

wall is rather inelegant, because during the 18th century rebuild, the wall

was designed to have a plaster covering. Wall 

anchoring was only used during the Baroque 

rebuild of the sanctuary; the supporting system

seen on Martin Kohlberger’s plans99 was placed in

four different heights.100  Three basic solutions can

be observed regarding doors and windows. There

are places where the profiled frame stones are 

interlocked with the wall in each row. In other

places, the casing was built at the same time with

the wall, but the grout lines do not match – the 

solution for the transition was to use ’L’ shaped

stones or fill the gap with mortar. Elsewhere, the

wall was built to the height of the window top, 

leaving space for the casing, which was added later.

The different solutions allow us to distinguish 

different building periods and different craftsmen.101

(Table XXV) There are visible traces on the walls indicating the use of 

scaffolding and other assisting structures, which carry information 

beyond their significance in the history of building technology. 

The patterns of the scaffolding holes can help distinguish the building

phases. (Tables IX, X) The size, shape, location or lack of the lifting holes

on the ashlar stones – the place where the lifting tongs were mounted

– refer to different handling methods typical to certain groups 

of craftsmen. 

Kváderfelület a déli tornyon jól látható emelőlyukakkal
Ashlar surface on the southern tower with visible lifting holes
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Román szentélynégyzet
és a keresztház 
északi szárának 
keleti homlokzata
The Romanesque Chancel
and the Eastern Facade 
of the Transept’s 
Northern Side
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I. Román szentélynégyzet északi homlokzat – felmérés

I. Romanesque chancel, northern facade – survey
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0 4 m



II. Román szentélynégyzet – felmérés

II. Romanesque chancel – survey
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párkányprofil, északi külső pillér lábazata, északnyugati oszlopköteg fejezete, délkeleti féloszlop fejezete
cornice profile, plinth of the northern outer engaged column, capital of the northwest column bundle, capital of the
southeast engaged column



III. Keresztház északi szár keleti homlokzat – felmérés

III. Northern side of transept, eastern facade – survey
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IV. Keresztház északi szár – felmérés (részlet)

IV. Northern side of transept – survey (detail)
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V. Román szentélynégyzet északi homlokzat – kôfaragójelek

V. Romanesque chancel, northern facade – stonecutter’s marks
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0 4 m



VI. Keresztház északi szár keleti homlokzat – kôfaragójelek

VI. Northern side of transept, eastern facade – stonecutter’s marks
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0 4 m



VII. Román szentélynégyzet északi homlokzat – Möller István által cserélt kövek

VII. Romanesque chancel, northern facade – stones replaced by István Möller
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0 4 m

sötétebb: korabeli dokumentáció alapján, világosabb: helyszíni megfigyelés alapján
darker: based on documentation of the time, lighter: based on on-site exploration



VIII. Keresztház északi szár keleti homlokzat – Möller István által cserélt kövek

VIII. Northern side of transept, eastern facade – stones replaced by István Möller
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0 4 m

sötétebb: korabeli dokumentáció alapján, világosabb: helyszíni megfigyelés alapján
darker: based on documentation of the time, lighter: based on on-site exploration



IX. Román szentélynégyzet északi homlokzat – technológia

IX. Romanesque chancel, northern facade – technology
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0 4 m

piros: építési szakaszhatár, narancs: kváderkötés elmaradása, zöld: állványlyukak, sötétzöld: átmenő állványlyukak
red: border of building period, orange: lack of ashlar wall bonds, green: scaffolding holes, dark green: scaffolding holes through whole wall



X. Román szentélynégyzet északi fal belsô homlokzat – technológia

X. Romanesque chancel, northern wall, inner facade – technology
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0 4 m

piros: építési szakaszhatár, narancs: kváderkötés elmaradása, zöld: állványlyukak, sötétzöld: átmenő állványlyukak
red: border of building period, orange: lack of ashlar wall bonds, green: scaffolding holes, dark green: scaffolding holes through whole wall



A déli mellékhajófal 
és a fejedelmi kapu
The Wall of the South Aisle
the Principal Gate
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XI. Déli mellékhajófal – felmérés

XI. The wall of the south aisle – survey
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XII. Déli mellékhajófal – felmérés (részlet)

XII. The wall of the south aisle – survey (detail)
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XIII. Déli mellékhajófal – falszövet és kôfaragó jelek

XIII. The wall of the south aisle – wall bonding pattern and stonecutter’s marks
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0 4 m



XIV. Déli mellékhajófal – nyílások és profiljaik

XIV. The wall of the south aisle – openings and their profiles
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0  4 m

világos és sötét zöld: keretkövek, narancs: áthidalási rendszer, fekete: fuga
light and dark green: frame stones, orange: lintel system, black: grout



XV. Déli mellékhajófal – párkány-elemzés

XV. The wall of the south aisle – cornice analysis
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0 4 m

az összeépítés logikája az alsó ívelemek ritmusával, kőfaragó jellel ellátott kövek, 
cserélt elemek, periodizáció
the logic behind the construction with the rhythm of the bottom arch elements,
stones with stonecutter’s marks, replaced elements, periodisation



XVI. Déli mellékhajófal – periodizáció

XVI. wall of the south aisle   – periodisation
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0  4 m

1. a régi sekrestye építésének és a hosszház körülhatárolásának szakasza, 
2. mellékhajófal folytatása, 3. ablak átépítése, 
4. 1287 után a mellékhajófal befejezése, 5. XX. századi javítások
1. Period of building the old sacristy and delimiting the layout of the cathedral, 
2. Continuing the side aisle wall, 3. Rebuild of the eastern window,
4. Completing the side aisle wall after 1287, 5. Repair works in the 20th century



XVII. Fejedelmi kapu – felmérés

XVII. Principal Gate – survey
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0 1 m



XVIII. Fejedelmi kapu – felmérés (részlet)

XVIII. Principal Gate – survey (detail)
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A déli torony
The Southern Tower
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XIX. Déli torony déli és keleti homlokzat felsô rész – felmérés

XIX. Southern tower, southern and eastern facade, upper part – survey
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XX. Déli torony nyugati és északi homlokzat felsô rész – felmérés

XX. Southern tower, western and northern facade, upper part – survey
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XXI. Déli torony déli és keleti homlokzat alsó rész – felmérés

XXI. Southern tower, southern and eastern facade, bottom part – survey
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0 4 m



XXII. Déli torony nyugati homlokzat alsó rész – felmérés

XXII. Southern tower, western facade, bottom part – survey

61

0 4 m



XXIII. Déli torony – felmérés (részlet)

XXIII. Southern tower – survey (detail)
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XXIV. Déli torony – felmérés (részlet)

XXIV. Southern tower – survey (detail)
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XXV. Déli torony – 3–5. szint nyílásbeépítés

XXV. Southern tower – storeys 3–5, window casing
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narancs: keretkövek, zöld: áthidalás rendszere
orange: framing stones, green: lintel system



XXVI. Déli torony 7. szint – „elrontott kô”

XXVI. Southern tower, 7th storey – “spoilt stone”
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XXVII. Déli torony – periodizáció

XXVII. Southern tower – periodisation
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sorrendben: XIII. század vége, XV. század első fele, XV. század vége, 1545 után, 1613 után
in sequence: end of the 13th century, first half of the 15th century, end of the 15th century, after 1545, after 1613



XXVIII. Déli torony – periodizáció

XXVIII. Southern tower – periodisation
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sorrendben: 1671 után, 1736 előtt, 1820-as évek, 1856 után
in sequence: after 1671, before 1736, the 1820s, after 1856



A barokk-gótikus szentély
The Baroque-Gothic Sanctuary
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XXIX. Barokk-gótikus szentély külsô homlokzat – felmérés

XXIX. Baroque-Gothic sanctuary, outer facade – survey
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0 1 m

sorrendben nyugat felől
    in sequence from the western side



XXX. Barokk-gótikus szentély külsô homlokzat – felmérés

XXX. Baroque-Gothic sanctuary, outer facade – survey
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0 1 m

sorrendben nyugat felé
in sequence towards the western side



XXXI.  Barokk-gótikus szentély belsô homlokzat – felmérés

XXXI.  Baroque-Gothic sanctuary, inside facade – survey
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0 4 m

északi oldal
Northern side



XXXII. Barokk-gótikus szentély belsô homlokzat – felmérés

XXXII. Baroque-Gothic sanctuary, inside facade – survey
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0 4 m

déli oldal
Southern side



XXXIII. Barokk-gótikus szentély külsô homlokzat – felmérés (részlet)

XXXIII. Baroque-Gothic sanctuary, outside facade – survey (detail)
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XXXIV. Barokk-gótikus szentély belsô homlokzat – felmérés (részletek)

XXXIV. Baroque-Gothic sanctuary, inside facade – survey (details)
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XXXV. Barokk-gótikus szentély belsô homlokzat – felmérés digitális feldolgozása (részlet)

XXXV. Baroque-Gothic sanctuary, inside facade – digital processing of survey (detail)
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0 4 m



XXXVI. Barokk-gótikus szentély belsô homlokzat – felmérés digitális feldolgozása (részlet)

XXXVI. Baroque-Gothic sanctuary, inside facade – digital processing of survey (detail)
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XXXVII. Barokk-gótikus szentély – nyílások különbözô korú darabjai

XXXVII. Baroque-Gothic sanctuary – window sections from different periods
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0 2 m

sorrendben nyugat felől, sötét: gótikus, világos: barokk
in sequence from the western side, dark: Gothic, light: Baroque



XXXVIII. Barokk-gótikus szentély – nyílások különbözô korú darabjai

XXXVIII. Baroque-Gothic sanctuary – window sections from different periods
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0 2 m

sorrendben nyugat felé, sötét: gótikus, világos: barokk
in sequence towards the western side, dark: Gothic, light: Baroque



A Lázói-kápolna
The Lázói Chapel 

80



8181



XXXIX. Lázói-kápolna északi homlokzat – felmérés

XXXIX. Lázói Chapel, northern facade – survey
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0 2 m



XL. Lázói-kápolna belsô déli homlokzat – felmérés

XL. Lázói Chapel, eastern inside facade – survey
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0 2 m



XLI. Lázói-kápolna keleti homlokzat – felmérés

XLI. Lázói Chapel, eastern facade – survey
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0                                   2 m



XLII. Lázói-kápolna nyugati homlokzat – felmérés

XLII. Lázói Chapel, western facade – survey
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0                                   2 m



XLIII. Lázói-kápolna hosszmetszet kelet felé – felmérés

XLIII. Lázói Chapel, longitudinal section facing east – survey
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0 2 m



XLIV. Lázói-kápolna keresztmetszet észak felé – felmérés

XLIV.   Lázói Chapel, cross section facing north – survey
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0 2 m



XLV. Lázói-kápolna alaprajz – feltételezett szerkesztési séma

XLV. Lázói Chapel, layout – presumed layout construction scheme
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0 2 m

zöld: ideális pitagoraszi háromszög, narancs: építési kitűzés
green: ideal Pythagorean triangle, orange: layout construction



XLVI. Lázói-kápolna északi homlokzat – szerkesztés

XLVI. Lázói Chapel, northern facade – construction
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0 2 m

feltételezett szerkesztési séma a XVI. századi külsô járószint figyelembevételével
presumed construction scheme taking into account the external floor level of the 16th century



XLVII. Lázói-kápolna déli kapu – feltételezett szerkesztési séma és arányrendszer

XLVII. Lázói Chapel, southern entrance – presumed construction scheme and ratio system
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0 2 m

zöld: ideális pitagoraszi háromszög, narancs: építési kitűzés
green: ideal Pythagorean triangle, orange: layout construction



XLVIII. Lázói-kápolna keleti homlokzat – a feltételezett keleti kapu rekonstrukciója

XLVIII. Lázói Chapel, eastern facade – the reconstruction of the presumed eastern entrance
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0 2 m



Kőfaragójelek és profilok
Stonecutter’s Marks and Profiles
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XLIX. Románkori kôfaragójelek és Tyno fia János mester mûhelyének jelei

XLIX. Romanesque stonecutter’s marks and the marks linked to John, son of Tyno
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L. Kôfaragójelek a déli torony felsôbb szintjein, a Lázói-kápolnán és a barokk-gótikus szentélyen

L. Stonecutter’s marks from the top storeys of the southern tower, the Lázói Chapel and the Baroque-Gothic sanctuary
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LI. Lábazat- és párkány-profilok

LI. Plinth- and cornice profiles
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0      1 m



LII. Déli torony nyíláskeret-profilok

LII. Southern tower, window casing profiles
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0      1 m



LIII. Profilok a fejedelmi kapuról és a Lázói-kápolnáról

LIII. Profiles from the Principal Gate and the Lázói Chapel
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0      1 m



1. Román szentélynégyzet lábazat

2. Északi mellékszentély lábazat

3. keresztház északi szár északkeleti támpillér lábazat

4. Északi mellékhajó lábazat a Lázói kápolnában

5. Déli mellékhajó lábazat – eredeti profil

6. Déli mellékhajó lábazat – restaurált profil

7. Déli mellékhajó lábazat – restaurált profil

8. Lázói-kápolna lábazat

9. Északi mellékszentély párkány

10. Északi mellékhajó párkány a Lázói-kápolna által takart szakaszon

11. Déli mellékhajó párkány

12. Déli mellékhajó párkány korona – restaurált profil

13. Déli mellékhajó párkány ívsor a keleti ablak feletti szakaszon

14. Déli mellékhajó támpillér párkány

15. Lázói-kápolna fôpárkány

16. Déli torony koronázó párkány

17. Déli torony 1. szint nyugati ablak

18. Déli torony 2. szint nyugati ablak

19. Déli torony 3. szint nyugati ablak

20. Déli torony 3. szint déli ablak

21. Déli torony 4. szint nyugati és déli ablak

22. Déli torony 4. szint keleti ablak ívezet

23. Déli torony 4. szint keleti ablak szárkô

24. Déli torony 5. szint keleti ablak ívezet

25. Déli torony 5. szint keleti ablak szárkô

26. Déli torony 5. szint nyugati ablak

27. Déli torony 5. szint déli ablak

28. Déli torony 5. szint északi ablak ívezet

29. Déli torony 5. szint északi ablak szárkô

30. Déli torony 6. szint déli ablak

31. Déli torony 6. szint keleti és északi ablak

32. Déli torony 6. szint nyugati ablak

33. Déli torony 8. szint északi, déli, keleti és nyugati ablak

34. Lázói-kápolna északi kapu szemöldökpárkány

35. Lázói-kápolna északi kapu pilaszter párkány

36. Lázói-kápolna északi kapu pilaszter lábazat

37. Lázói-kápolna északi kapu szárkô

38. Lázói-kápolna déli kapu oromzat párkány

39. Lázói-kápolna déli kapu szemöldökpárkány

40. Lázói-kápolna déli kapu szárkô

41. Lázói-kápolna nyugati kapu szemöldökpárkány

42. Lázói kápolna nyugati kapu szárkô

43. Lázói-kápolna délnyugati sarokpilaszter lábazat

44. Lázói-kápolna északkeleti és északnyugati párkány

45. Lázói-kápolna északkeleti és északnyugati sarokpilaszter lábazat és posztamens

46. Fejedelmi kapu ívezet külsô rész

47. Fejedelmi kapu ívezet belsô rész

48. Fejedelmi kapu lábazat

49. Fejedelmi kapu fejezetfríz fejlemez

1. Romanesque chancel, plinth

2. Northern transept chapel, plinth

3. Transept, northern part, northeastern buttress plinth

4. Northern aisle plinth in the Lázói Chapel

5. Southern aisle plinth – original profile

6. Southern aisle plinth – restored profile

7. Southern aisle plinth – restored profile

8. Lázói Chapel plinth

9. Northern transept chapel, cornice

10. Northern aisle cornice covered by the Lázói Chapel

11. Southern aisle cornice

12. Southern aisle, cornice – restored profile

13. Southern aisle arched cornice above the eastern window

14. Southern aisle, cornice on buttress

15. Lázói Chapel, main cornice

16. Southern tower, crowning cornice

17. Southern tower, 1st storey, western window

18. Southern tower 2nd storey, western window

19. Southern tower 3d storey, western window

20. Southern tower 3d storey, southern window

21. Southern tower 4th storey, western and southern windows

22. Southern tower 4th storey, eastern window arch

23. Southern tower 4th storey, eastern window, framing stone

24. Southern tower 5th storey, eastern window arch

25. Southern tower 5th storey, eastern window, framing stone

26. Southern tower 5th storey, western window

27. Southern tower 5th storey, southern window

28. Southern tower 5th storey, northern window arch

29. Southern tower 5th storey, northern window framing stone

30. Southern tower 6th storey, southern window

31. Southern tower 6th storey, eastern and northern window

32. Southern tower 6th storey, western window

33. Southern tower 8th storey, northern, southern, eastern and western windows

34. Lázói Chapel northern entrance, northern entrance, hood moulding

35. Lázói Chapel northern entrance, pilaster cornice

36. Lázói Chapel northern entrance, pilaster plinth

37. Lázói Chapel northern entrance, framing stone

38. Lázói Chapel southern entrance, pediment cornice

39. Lázói Chapel southern entrance, hood moulding

40. Lázói Chapel southern entrance, framing stone

41. Lázói Chapel western entrance, hood moulding

42. Lázói Chapel western entrance, framing stone

43. Lázói Chapel southwestern corner pilaster, plinth

44. Lázói Chapel northeastern and northwestern cornice

45. Lázói Chapel northeastern and northwestern corner pilaster plinth and pedestal

46. Principal Gate, arch, outside section

47. Principal Gate, arch, inside section

48. Principal Gate, plinth

49. Principal Gate frieze, abacus
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