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1. Előszó 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszékén 2000 óta végzem a gyulafehérvári római katolikus székesegyház Lázói-
kápolnájának kutatását. Az épület, mint Erdély reneszánsz építészetének legkorábbi teljes, és 
máig fennálló alkotása, a magyar építészeti kultúra egyik alapvető emléke. Leggyakrabban a 
toszkán reneszánsz stílustól eltérő, lombard indíttatású reneszánsz korai erdélyi 
megjelenésének példájaként tárgyalják. Fontosságát a legtöbb átfogó munka elismeri, 
foglalkozzék akár a magyar reneszánsz építészettel, akár a magyar (sőt az egyetemes) 
építészettörténettel általában.1  A kápolnáról szóló építészettörténeti monográfia elkészítése 
ennek ellenére a magyar építészettörténet-írás egyik nagy adóssága. Már a kutatás korai 
szakaszában nyilvánvalóvá vált továbbá, hogy a szakirodalom több adata korrekcióra szorul. 

Bár a Lázói-kápolnát általában a Jagelló-kor emlékei között tárgyalják, régóta 
elismert, hogy 1512-ben egy fennálló épületrész átépítésének eredményeként született meg, 
egy XIII. századi román stílusú előcsarnok maradványait rejti magában. Ez az építkezés Lázói 
János telegdi főesperes, gyulafehérvári kanonok nevéhez fűződik. Az Itáliában tanult, 
Szentföldet is megjárt, végső nyughelyét Rómában meglelt jeles humanista nem csupán 
építtetőként ismert; latin epigrammái révén nevét az irodalomtörténet is számon tartja. Az 
átépítés mikéntje részleteiben máig vitatott – sőt olyan vélekedéssel is találkozhatunk, mely a 
középkori előzmény létét kérdőjelezi meg. Fontosnak tartom ezért a kérdés mélyreható 
vizsgálatát. A kutatók eddig alig foglalkoztak az épület történetének a reneszánsz átépítését 
megelőző és azt követő eseményeivel. Tanulmányomban ezt a hiányt is igyekszem pótolni. 

Aktuálissá teszi a kápolna kutatását, hogy állapota – elsősorban a homlokzatok 
faragványdíszeié – erősen leromlott, sürgető lenne az épület helyreállítása. A Gyulafehérvári 
Római Katolikus Érsekség fennállása ezredik évfordulójára – 2009-re – a székesegyház teljes 
felújítását tűzte ki célul. Az 1999-ben megkezdett munkálatok hamarosan sajnálatos módon 
félbeszakadtak.  A remélhetőleg hamarosan folytatódó felújítás fontos és időszerű kiegészítője 
a kápolna építészettörténeti kutatása. 

A disszertáció emellett módszertani szempontból is jelentős. Olyan épületkutatási 
metódust követtem, mely elsődleges forrásának az épületen – lehetőség szerint beavatkozás 
nélkül – rögzíthető nyomokat tekinti. Az adatgyűjtés így javarészt a helyszínen az emlék 
úgynevezett alakhű építészeti felmérésének folyamatában történt, kiegészítve természetesen 
írott források és ábrázolások elemzésével. A módszert hazánkban a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke csaknem két évtizede 
alkalmazza eredményesen. Magam a Lázói-kápolna mellett a fertődi egykori Marionett-
színház épületén vettem részt hasonló munkában.2

Jelen disszertációt nem tekintem lezárt kutatás eredményének. Egyrészt azért nem, 
mert e tanulmányban is több olyan vizsgálat szükségességét vetem fel, melyek jó eséllyel 
szolgálhatnak újabb fontos adalékokkal a kápolna építéstörténetét illetően, de amelyeket eddig 
nem állt módomban elvégezni. Ide tartoznak elsősorban azok a – főleg finom restaurátori 
eszközökkel végzendő – feltárások, melyekre a kápolna esedékes felújítása adhat lehetőséget. 
Hasonló a helyzet a régészeti feltárásokkal is: az eddig lefolytatott ásatások kutatásomtól 
függetlenül zajlottak, így azok eredményét csak dokumentációból ismerem. Saját vizsgálatom 
tanulságai alapján azonban olyan régészeti eszközökkel tisztázható kérdések is felvetődnek, 
melyekre ezekben az anyagokban nem minden esetben lelhető válasz. Ugyancsak sor kerülhet 

                                                 
1 A szakirodalomban megjelenő egyes véleményeket itt nem kívánom felsorolni. Ezzel a kutatástörténet fejezet 
részletesen foglalkozik. A hivatkozásoktól ezért a bevezető tömörsége érdekében eltekintek. 
2 A kutatás eredményeiről ld. KRÄHLING – HALMOS – FEKETE 2006 
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olyan korszerű műszeres és laboratóriumi vizsgálatokra, melyeket a szükséges felszerelés 
hiányában, illetve anyagi okokból nem volt módom elvégezni, vagy elvégeztetni – és ne 
feledjük azt sem, hogy az építészettörténeti kutatást segítő technikai eszközök folyamatosan 
fejlődnek. További feladatok állnak még a kápolnával kapcsolatos levéltári kutatás előtt. Bár a 
reneszánsz kápolna építésének idejéből származó dokumentumokat nagyrészt feldolgozták, az 
emlék XVIII-XIX. századi utóéletét illetően a Gyulafehérvári Érseki Levéltárban sikerült 
néhány eddig nem publikált adattal kiegészíteni az épület történetét. A gyulafehérvári 
Batthyaneum anyagába azonban nagy sajnálatomra nem sikerült betekintést nyernem. A 
román állam és az érsekség pereskedése okán máig tisztázatlan tulajdonviszonyok, és részben 
ebből kifolyólag a szükségesnél szigorúbb állományvédelem miatt a kutatási engedély 
megszerzése számomra eddig lehetetlennek bizonyult. Pedig a könyvtár – más értékes 
dokumentumok mellett – olyan illusztrált műveket is őriz, melyek már Lázói János idejében a 
püspökség vagy a káptalan tulajdonában voltak, s nem elképzelhetetlen, hogy egyes 
illusztrációk a díszítés motívumkincsére is hatottak. 

A kutatás egy fontos szakasza mindezek ellenére mégiscsak lezárult, és szükségessé 
vált az eddig megszerzett ismeretek összegzése. Így van ez azért, mert sok kérdésben az 
épületkutató építésznek ezen a ponton át kell adnia a stafétabotot más területek – a 
művészettörténet, a felirattan, a heraldika, sőt, alkalmasint a filológia – szakértőinek, akik az 
eredményeket tovább értelmezhetik, és újabb összefüggéseket tárhatnak fel. 
 

E bevezető lezárásaként köszönetet kívánok mondani mindazoknak, akik részt 
vállaltak abban, hogy e tanulmány megszülessen. Köszönet illeti elsősorban a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Érsekséget, hogy kutatásomat lehetővé tette, és a megfelelő munkafeltételek 
biztosításával támogatta. Köszönöm „Az Építés Fejlődéséért” Alapítványnak a kiutazásokhoz 
biztosított anyagi hozzájárulást. Külön hálával tartozom e disszertáció elkészítéséhez nyújtott 
nélkülözhetetlen segítségért Macalik Arnoldnak, aki 2005-ig az Főegyházmegyei Építészeti 
Iroda vezető építésze volt, és Sarkadi Mártonnak, aki 1999-2003 között a székesegyház 
helyreállítását irányította.  

Köszönöm továbbá Teleky Gábornak, a Főegyházmegyei Építészeti Iroda 
mérnökének, Csala Ritának és Mihálcz Mártának, a Gyulafehérvári Érseki Levéltár 
munkatársainak, és Kiss Zoltán kőszobrász-restaurátornak, hogy a helyszínen végzett kutatást 
megkönnyítették. Köszönetet mondok tanszéki kollégáimnak, akik időnként helyettem álltak 
helyt a mindennapi feladatokban, és különösen Vukoszávlyev Zoránnak és Marótzy 
Katalinnak, akiknek bátorító – és olykor dorgáló – szavai sok nehézségen segítettek át. 
Hálával tartozom a munkámhoz nyújtott hasznos szakmai tanácsokért Farbaky Péternek, 
Kovács Andrásnak, Lupescu Radunak, Mikó Árpádnak, Szekér Györgynek és Tóth 
Sándornak. 

Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal járultak hozzá e 
tanulmány elkészültéhez. Témavezetőmnek, Krähling Jánosnak, aki a boltozat feltárásában 
személyesen is segédkezett. Gálos Miklósnak és Kocsányiné Kopecskó Katalinnak a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológiai 
Tanszékéről a habarcsminták vizsgálatáért, Grynaeus Andrásnak a dendrokronológiai 
vizsgálat kísérletéért.  Dobosi Lindának, Pukanszky Gabriellának és Veöreös Andrásnak, akik 
nagy lelkesedéssel és önzetlenséggel tartottak velem több kiutazás alkalmával is. A 
felmérésben való részvételért kollégáimnak és barátaimnak, Csák Szilárdnak és Hegyi 
Dezsőnek, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és a Kolozsvári 
Műszaki Egyetem építészhallgatóinak: András Alpárnak, Budai Mihálynak, Tóth 
Szabolcsnak, Ványolós Endrének és Veres Orsolyának. Végezetül köszönöm feleségemnek, 
Kovács Zsuzsának, aki nemcsak türelmével és megértésével, hanem a helyszíni munkában 
való közreműködésével és a dolgozat szövegének korrektúrázásával is segített. 
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2. Bevezetés 
 

2.1. Módszertani bevezető 
 

A gyulafehérvári Lázói-kápolna vizsgálatához az alakhű építészeti felmérésen alapuló 
épületkutatás módszerét alkalmaztam3, mely nemzetközi szinten is mindössze három 
évtizedes múltra tekint vissza, Magyarországon pedig az utóbbi másfél-két évtizedben indult 
meg egyelőre korántsem széles körű elterjedése. A módszer lényege, hogy a kutatás 
elsődleges forrása maga az épület, fennálló állapotának minden jellegzetességével, annak 
minden olyan apró részletével, mely történetével kapcsolatban információt hordozhat. Az 
elemzéshez úgynevezett alakhű építészeti felmérés, vagyis az objektumot tőle független, 
abszolút geometriai rendszerben ábrázoló részletes és pontos építészeti rajz szükséges. A 
kutató ennek elkészítése folyamatában, a nyomrögzítő detektív munkájához hasonlóan gyűjti 
és dokumentálja, és egyúttal értelmezi az adatokat anélkül, hogy az épület roncsolásával járó 
módszereket használna. Természetesen írott források tanulmányozása is kiegészíti a kutatást, 
és kisebb feltárások is szükségessé válhatnak, melyek helyét és módját azonban e módszer 
segítségével igen körültekintően lehet megválasztani, a minimális beavatkozás elvét szem 
előtt tartva. Az épületen tapasztalható egyes jelenségeket, és az írott források adatait végül 
külön-külön is megkíséreljük az összes szóba jöhető okkal magyarázni. E magyarázatok aztán 
egymást erősítve vagy kioltva állnak össze az épület leginkább valószínű történetévé. 

A hazai szakirodalomban a módszer megfelelő elnevezése eddig nem alakult ki, azért 
sem, mert egyelőre nem általánosan elismert mint önálló épületkutatási módszer. Használatos 
itthon is a Bauforschung szó4, mely német nyelvterületen kifejezetten e módszert jelöli. 
Bevett elnevezés hiányában ennél a szóhasználatnál maradok5, elismerve, hogy szükséges 
lenne egy magyar terminus technikus bevezetése. A szó tükörfordításán, az épületkutatáson 
itthon általánosan értjük a műemléképületek vizsgálatának módszereit, így a tárgyalt metódus 
elnevezéseként nem használható – annál is inkább, mert többnyire a hazai gyakorlatot 
meghatározó drasztikus beavatkozással járó falkutatás juthat róla eszünkbe. Angol 
nyelvterületen a building archeology kifejezés él, s ez megkülönbözteti a módszert az 
épületkutató tevékenységek összességétől, melyet a building survey kifejezés jelöl. Hasonló a 
viszony a francia archéologie du bâti és étude du bâti között. Olaszországban a módszer 
archeologia dell' architettura néven ismert. Felvethető tehát az épületrégészet szó használata, 
mely a szakirodalomban ritkán fordul elő, és egyelőre nincs kialakult alkalmazási köre.6 E 
meghatározásra azonban a régész szakma épületek kutatásával foglalkozó ága is igényt 
tarthat. Ellene szól továbbá, hogy az itt tárgyalt módszer – bár sok tekintetben a régészetben 
kialakult eljárásokat adaptálja épületek kutatására – elsősorban építészettörténeti, nem 
kifejezetten régészeti  feladat. Az épületrégészet kifejezés hallatán hajlamosak vagyunk 
feltárásokra, ásatásokra asszociálni, miközben a Bauforschung éppen az ilyen 
visszafordíthatatlan beavatkozásokat igyekszik a lehető legcsekélyebbre mérsékelni. 

Szó sincs azonban arról, hogy a Bauforschung az épületek kutatását a régész vagy 
művészettörténész szakmával szemben az építész számára sajátítaná ki. Éppen ellenkezőleg: 
                                                 
3 A módszer definíciójáról, tárgyáról és eszközeiről ld.: MADER 1989, SCHULLER 1990, SCHULLER 2002, 
valamint KRÄHLING – HALMOS – FEKETE 2006 p. 6-7. 
4 KRÄHLING – HALMOS – FEKETE 2006 p. 6. 
5 Az önkényes választás oka, hogy kutatásom témavezetője, Dr. Krähling János révén a módszer németországi 
gyökereivel ismerkedtem meg, így először magam is ezzel az elnevezéssel találkoztam. 
6 Épületrégészet címmel az 1990-es évek elején megjelent folyóirat néhány kiadást élt meg. 
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meglátásom szerint egyik feladata éppen az, hogy kijelölje a régész számára azon szükséges 
faltárások helyét, melyek esetében a beavatkozás mértéke immár arányban áll a tőle várható 
eredménnyel. Emellett elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat a művészettörténészek számára 
is. Ehhez alapos, az épület adott állapotában fellelhető valamennyi nyomot rögzítő, és a 
rögzítés folyamatában egyúttal értelmező felmérés szükséges. A Bauforschung tehát 
együttműködést igényel az építész, a régész és a művészettörténész között, melyben a 
felmérést végző – és végső soron a felújítást is megtervező – építész konkrét kérdéseket tud 
feltenni a vele együtt dolgozó szakembereknek. 

Az alakhű felmérés metodikáját és a mindennapi műemlékvédelmi gyakorlatban való 
felhasználhatóságát az 1970-es évektől dolgozták ki és alkalmazták elsősorban Nagy-
Britanniában és Németországban. Használata ma már sok európai országban kiemelt kutatási-
műemlékvédelmi feladatok esetében szinte kizárólagos.7 A nagy időráfordítás miatt 
használata mindazonáltal korlátozott. Különösen akkor javasolt, ha az épület deformálódott 
részeinek eltérő geometriája a datálás, a diagnosztika vagy esetleg az újonnan beépítendő 
eltérő geometriájú épületszerkezetek szempontjából fontos.8  

Azt, hogy a jó felmérés alapja a szakszerű műemlék-helyreállításnak, az eddigi 
gyakorlat is elismeri.9 Bauforschung nézőpontja szerint a rajz készítése kutatási módszerként 
használatos, és eredményei ismeretében lehet a feltárásnak irányt szabni.  Tehát a rajz nem 
elsősorban a feltárás eredményeinek rögzítésére alkalmas szakgrafika. Az alakhű építészeti 
felmérés abban különbözik leginkább a felmérési vázlattal (manuáléval) készített 
felméréstől10, hogy a mérés mindig az épülettől független vonatkoztatási rendszerhez történik, 
és szinte teljes egészében a helyszínen készül11, valamint a léptéke rendszerint nagyobb (1:25 
vagy annál részletesebb). A helyszíni munkának azért nagy a jelentősége, mert a fotó alapján 
történő felhordás során sok lényeges információ veszhet el, leginkább azok, amelyek az épület 
lényeges szerkezeti, kronológiai, anyaghasználati stb. összefüggéseit tartalmazzák, és éppen 
ezért az épület történetének értelmezése szempontjából perdöntőek lehetnek. A helyszínen 
végzett alakhű felrajzolás egyúttal – a kőről kőre, részletről részletre való haladás léptéke 
miatt – állandó értelmezési feladatot jelent, amely minden más módszernél több információ 
begyűjtésére ad lehetőséget. A módszernek ebből következő nehézsége természetesen az, 
hogy a kellő építészettörténeti ismeretekkel nem rendelkező, az egyes jelenségek 
értelmezésében járatlan rajzoló nem, vagy csak folyamatos szakmai felügyelet mellett tud 
részt venni a munkában. 

A Lázói-kápolna felmérése – az alakhű építészeti felmérés szabályainak megfelelően – 
abszolút geometriai rendszer felvételével történt. Alapja lényegében egy háromdimenziós, 
derékszögű koordináta rendszer. Ez a geodéziai vízszintes-függőleges síkokra illeszkedik, és 
elméletileg az épülettől függetlenül felvehető, a gyakorlatban azonban a rendszer egyik 
tengelyét célszerű a felmérendő objektum valamely jellemző irányához igazítani. Esetünkben 
a kitűzött háló egyik tengelyének iránya a kápolna észak-déli hossztengelyével párhuzamos.12  

                                                 
7 MADER 1989 p. 25. 
8 MADER 1989 p. 24. A felmérés fontosságára és a magyar gyakorlat szerinti alkalmazására – mint a régészeti- és 
falkutatás eredményeinek dokumentálására, továbbá ennek a rekonstrukcióhoz való viszonyára – vonatkozóan 
alapvető Feld István tanulmánya. FELD 1999 
9 D. MEZEY 1999 p. 12. 
10 A hagyományos építészeti felmérés módszerének a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
építészmérnök-képzésében máig használt, alapos és pontos leírását adja: HAJNÓCZI 1956 
11 Ebben tér el lényegesen a szintén alakhű fotogrammetriai módszerektől. A fotogrammetria alkalmazásáról a 
hazai gyakorlatban ld.: V. GYŐRFY – VAJDA 1998 
12 A tengely kiválasztása így is szubjektív, hiszen az épület alakja enyhén szabálytalan, a csatlakozó falsíkok 
által bezárt szög a derékszögtől némileg eltér. Így a felmérés alapjául választott „hossztengely” végeredményben 
sem a keleti, sem a nyugati fallal nem párhuzamos. Mindez a mérés pontosságát nem befolyásolja. 
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A gyakorlati méréshez lényegében a hálóra illeszkedő vízszintes és függőleges síkok 
épületszerkezetekkel való metszését kell láthatóvá tenni. Ennek érdekében a hossztengelyeket 
és haránttengelyeket lézeres szintezőműszerrel tűztük ki, majd13 zsinórokkal rögzítettük a 
padlón és a falakon. A főtengelyek távolsága az egyes – kitűzésnél „útban lévő” – 
épületszerkezetek pozíciójától függően mindenhol eltérő, és esetenként segédtengelyek 
felvételére is szükség volt. Ezért ilyen felmérés esetén elengedhetetlen a tengelyrendszer 
felvételének megtervezése rajzban is, illetve a kitűzött tengelyek pontos dokumentálása 
léptékhelyes áttekintő rajzon. A mértékadó magasság (a felmérés ±0,00 szintje) a kápolna 
északi bejáratának küszöbszintje volt. A külső és belső homlokzatokon a vízszintes síkokat 
ugyancsak zsinórokkal tűztük ki 1-2 m közötti szintkülönbségekkel.  

A Lázói-kápolna felmérése során – a helyszínen rendelkezésre álló idő szűkössége és a 
digitalizálás igénye miatt – a helyszínen felhordott alakhű építészeti felmérés módszerét 
többnyire kénytelenek voltunk fotogrammetriai eljárással, és utólagos számítógépes 
feldolgozással kiváltani.14 Ilyenkor az adott épületrészről pontos, az 1:5–1:10 lépték 
részletezettségének megfelelő szabadkézi vázlatokat készítettünk. Lényeges azonban, hogy ez 
nem a hagyományos értelemben vett felmérési manuálé volt, ezen ugyanis méreteket csak a 
legritkább esetben vezettünk fel. Célja az építéstörténeti szempontból információt hordozó 
részletek feltüntetése, ezekre vonatkozó megjegyzések elhelyezése, és a mért pontok 
azonosíthatósága volt. A vázlaton megjelölt, megfelelő sűrűséggel15 felvett pontok 
koordinátáit táblázatos formában rögzítettük.  

E táblázatok alapján az utómunka során számítógépes CAD programban ábrázoltam a 
ponthálót. A digitális képfeldolgozás fázisában a háló pontjait a helyszíni rajz alapján az e 
célra készített fényképfelvételeken16 azonosítottam, és képfeldolgozó szoftverrel ortogonális 
képpé transzformáltam. A részletek felrajzolásához ezeket a képeket illesztettem be, és 
rajzoltam át CAD programban. A módszer előnye a felmérés gyorsasága, és még nagyobb 
pontossága. A digitális képfeldolgozás eredményeként kapott rajzokat azonban utóbb a 
helyszínen minden esetben össze kellett vetni magával az épülettel, és a rajzon utólag 
manuálisan további nyomokat lehetett rögzíteni. A szerkezetre, építőanyagokra, felületekre, 
sérülésekre, egyéb részletekre vonatkozó adatok rögzítése így két fázisban, mindkét esetben a 
helyszínen történt. 

Az alakhelyes felmérés eredménye – és folyamata – számos olyan információval 
szolgált, melynek alapján kijelölhető az esetleges feltárások helye. Ezek elvégzésére sok 
esetben nem volt lehetőségem17, de a kápolna sürgető felújítása alkalmával elvégezhetők 

                                                 
13 A műszer bizonyos körülmények között – így a felállványozott homlokzaton – csak korlátozottan volt 
használható. A nehezen hozzáférhető helyeken azonban egyszerű csöves vízmérték és függőón használatával – 
megfelelő alaposság mellett – a műszeres kitűzéshez hasonló pontossággal egészíthettük ki a tengelyrendszert. 
14 A digitális feldolgozáshoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és 
Műemléki Tanszékén rendelkezésre álló ArchiCAD 6.0-9.0 tervezőprogramot, illetve a Rollei MSR 
fotogrammetriai szoftvert használtuk. 
15 Négyzetméterenként legalább 10-12 pontot, általában az egyes kövek minden sarokpontját és a jellegzetesebb 
töréspontokat mértük meg. 
16 A fényképek a megfelelő részletesség igénye miatt 2-4 m² felületekről készültek. A fotók transzformációjához 
elengedhetetlen, hogy a kép perspektív torzításoktól mentes legyen, ezért 50 mm-nél kisebb gyújtótávolságú 
objektív nem használható. A 2004 előtt készült képeket 24×38 mm-es filmre illetve diafilmre készítettük, és 
szkennerrel digitalizáltuk, később 5 megapixel felbontású digitális kamerát használtunk. 
17 A Várdai-kápolna boltozatfeltöltésének megbontásához – a kutatás egyetlen roncsolással járó beavatkozásához 
– a kutatószondák helyét a felmérés eredményeinek figyelembevételével jelöltük ki. A kápolna belsejében 
végzett régészeti feltárást Daniela Marcu jelen kutatástól, és az alakhű építészeti felmérés eredményeitől 
függetlenül végzete. A feltárás rajzi dokumentációja a régészeti szakmában szokásos, tehát az alakhű építészeti 
felméréssel rokon rendszerben történt, részletessége azonban nem közelíti meg az általunk alkalmazott módszer 
részletességét. Minthogy a kutatóárkok rajzi rögzítésére nem volt lehetőségünk, eredményeinek elemzését 
tekintve Daniela Marcu leírására és rajzaira – MARCU 2004 – vagyunk kénytelenek hagyatkozni.  
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lennének. Ilyen lehetőségekre a szövegben a megfelelő helyeken utalok. A Bauforschung 
egyik legfontosabb előnyeként már kiemeltem, hogy a módszer segítségével a restaurátori 
vagy régészeti feltárások helye úgy jelölhető ki, hogy az a lehető legkisebb beavatkozással 
járjon. Még ebben az esetben is mérlegelni kell azonban, hogy az így nyerhető 
többletinformáció segíti-e a felújítást végző műemléki tervező munkáját, vagy hogy annak 
építészettörténeti-művészettörténeti jelentősége arányban áll-e a megszerzésére irányuló 
beavatkozás drasztikusságával. 

Az 1907-1916 között folytatott helyreállítás során a kápolnán több olyan beavatkozást 
is végeztek, melyek – érthető esztétikai okokat előtérbe helyezve – építészettörténeti 
szempontból fontos részleteket tüntettek el. Szerencsére Möller István rendkívül alapos 
felméréseket készített18. Ezek léptéke – 1:50 – ugyan nem mindig alkalmas arra, hogy apró 
részletek is jól ábrázolhatóak – így számunkra tanulmányozhatóak – legyenek.19 Fontos 
azonban, hogy Möller a felmérés készítésekor sok tekintetben a modern Bauforschung 
szemléletének megfelelően járt el. Rajzait minden bizonnyal a helyszínen, a felmérés 
folyamatában felszerkesztve készítette el. Megkülönböztető jelekkel az anyaghasználatra, sőt 
a kövek felületi tulajdonságaira vonatkozó információkat is rögzített. A magassági méreteket 
abszolút vízszintes síkhoz viszonyítva adta meg, és a falfelületeken többnyire függővel 
kitűzött függőlegeshez mérte a szélességi méreteket is, felmérése azonban mégsem tekinthető 
teljes értékű alakhű felvételnek, mivel alaprajzi hálókat nem tűzött ki, és esetenként élt azzal 
az egyszerűsítéssel, hogy a falsíkokat, pilléreket függőlegesnek, a kvádersorokat 
vízszintesnek feltételezte. Csaknem egy évszázada készült rajzai és a belőlük megszerezhető 
ismeretek mégis tiszteletre és önvizsgálatra intik a jelenkor kutatóit. Példát adnak arról, hogy 
mennyire fontos bármilyen beavatkozás előtt a fennálló állapot pontos rajzi dokumentációja. 

                                                 
18 A helyszínen készült rajzokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tudományos Irattárában őrzik, Möller 
István hagyatékának anyagában. 
19 A kváderfelületek ábrázolásakor például a fugákat általában egy vonallal rajzolta meg, figyelmen kívül hagyva 
a hézagok tágasságát. Egyes kirívó esetekben azonban a nagyon erősen megnyílt hézagokat megkülönböztette. 
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2.2. A Lázói-kápolna leírása 
 

A Lázói-kápolna a gyulafehérvári székesegyház északi oldalához kapcsolódik, az 
északi mellékhajónak a főbejárattól számolva negyedik boltmezejének tengelyében. Alaprajza 
megközelítőleg pontos téglalap, hosszabb tengelye a székesegyház hosszházára merőleges. 
Belső tere nagyjából 785×580 cm, falainak vastagsága 80-85 cm.20 A kápolnához kelet felől 
az épület homlokzatának mintegy kétharmad részét elfoglalva az ún. Várdai-, vagy Szent 
Anna-kápolna csatlakozik. Az épület magassága megegyezik a székesegyház mellékhajója, 
illetve a Várdai-kápolna magasságával. A Lázói-kápolna egyszerű tömegét alacsony hajlású, 
az északi mellékhajó és a Várdai-kápolna tetejével összemetsződő kontyolt nyeregtető zárja. 
A fedélszék fa szerkezetű, a szarufák bakdúcos gyámolítású derékszelemenekre és a főállások 
kötőgerendáira fekvő talpszelemenekre támaszkodnak. A fedélszék talpgerendái a koronázó 
párkány köveinek felső síkján fekszenek. A tetőt teljes felületű deszkázaton készült 
ólomlemez fedés borítja.  

A kápolna belső padlószintje a jelenleg fennálló külső járószinthez képest  átlagosan 
80 cm-rel, az északi mellékhajó padlószintjéhez képest megközelítőleg 100 cm-rel van 
magasabban. A külső bejárat az északi oldal tengelyében nyíló kívülről félköríves, belülről 
rézsűs kialakítású, szegmensíves záródású kapu. Ezzel szemben a déli oldalon, ugyancsak a 
kápolna tengelyében helyezkedik el a mellékhajóba nyíló bejárat. E bejáratot a kápolna felől 
egyenes szemöldökű, gazdagon díszített, aediculával koronázott reneszánsz kapuzat emeli ki. 
A kapu körül legbelül architráv jellegű profil fut körbe, melyet pilaszterpár fog közre. A 
pilaszterek törzsét egymás felett elhelyezett öt rozetta körül csavarodó, karéjos levelekkel 
kísért szalag díszíti. A fejezetek sarkain palmettákból kiemelkedő szirének láthatók, 
összecsavarodó farkuk a fejezet közepét kitöltő legyezőszerű növényi motívumban végződik. 
A lábazatok profilja a faragványok sérülése miatt nem ismerhető fel. A pilasztereken 
háromrészes párkány nyugszik. Architrávjában a fonatdíszes kötőtag dominál, hangsúlyos 
frízét maszkokból, delfinekből és szörnyalakokból formált aszimmetrikus kompozíció tölti ki, 
koronája kímából, keskeny fogsorból, erőteljes tojáslécből, rovátkolt függőlemezből és 
palmettasorral ékes szímából áll. A párkány felett az alsónál jóval szűkebb állású, kannelúrás 
törzsű pilaszterpár kis mélységű szoborfülkét fog közre. A benne lévő dombormű Szűz Máriát 
ábrázolja, ölében a gyermek Jézussal, lába előtt a térdelő donátorral. A fülke háttere kagylót 
formáz. A pilasztereket csonkapárkány fogja össze, rajta szegmensíves lunetta, melynek 
belseje ugyancsak kagyló formában van kialakítva. A lunettát két szélén egy-egy, tetején 
pedig két rozetta díszíti. A pilaszterek külső oldalán egy-egy volutaszerű motívum teszi 
teljessé a kompozíciót – a rozetták köré csavarodó szalag, és az azt kísérő levéldísz 
lényegében az alsó pilaszterek törzsét díszítő mustrát ismétli, felnagyított változatban. 
Ezekhez a széleken egy-egy lefelé fordított bőségszaru csatlakozik. A bejárat a mellékhajó 
felől egyszerű, elliptikus záródású, kváderekből alakított, párhuzamos bélletű kapuként 
jelenik meg. A kaputól hat kő lépcsőfok vezet le az északi mellékhajó járószintjére. 

A kápolnát késő gótikus hálóboltozat fedi. A boltozat bordarendszere rombuszhálót 
formál, felületének geometriája szerint csúcsíves, fiókos donga. A dongafiókok 
falcsatlakozása a keleti és a nyugati fal felső részét két-két egyforma, csúcsíves záródású 
falmezőre osztja. Az északi és déli falfelület ugyancsak csúcsíves záródású. A bordák 
egységes, kímatagos profilozásúak, a vállaknál konzol vagy gyámkő nélkül indulnak, a 
falsíkban metsződnek össze. Körben a falak síkjához illeszkedően a borda felének megfelelő 
profilú hevederek futnak. A bordák három középső csomópontjában a boltozatot címeres 

                                                 
20 A pontos méretekről, a szabályos formáktól való eltérésekről, és az ezekből levonható következtetésekről ld. 
Az alakhű építészeti felmérés eredményei c. fejezetet. 
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zárókövek díszítik. Az északi bejárathoz legközelebb eső címer lófőpajzson három 
nyílvesszőt tartó kart ábrázol, mögötte kereszt látható. A pajzs hiányos, alsó egyharmada 
letört. A székesegyház mellékhajója felőli zárókövön csücskös talpú íves pajzs van, rajta 
koszorúval övezett ökörfej, szarva közt csőrével lefelé forduló galamb. A címer felső részén 
A·E L·B betűk olvashatók. E két zárókő címere a bordák orrsíkjára fekszik, a harmadik, 
középső címert azonban függő zárókő végére helyezték. Ennek lófő formájú pajzsán 
koronából kinövő, jobbra néző, koronás fejű oroszlán látható. A címert püspöksüveg díszíti, 
4-4 bojtban végződő szalaggal vagy stólával. A címerek sorrendben Lázói János kanonoké 
(vagy Sánkfalvi Antalé21), Barlabási Lénárd erdélyi alvajdáé (1501-1525), illetve a középső 
Geréb László püspöké (1476-1501).  

A kápolnának négy ablaka van. Kettő félköríves, egyszerű rézsűs keretezésű, 
lőrésszerű ablak az északi oldalon, a kapu felett két oldalt szimmetrikusan helyezkedik el. 
Nyílásukat igénytelen fakeretbe foglalt modern kori katedrálüveg zárja. A keleti és a nyugati 
oldalon egy-egy kerek ablak nyílik, az északi oldali csúcsíves falmezők tengelyében kívül-
belül ugyancsak rézsűs kávákkal kialakítva, kovácsoltvas keretbe foglalt üvegezéssel. A 
mellékhajó kápolnába eső falszakaszán is látható egy félköríves záródású résablak, melyet a 
kápolna reneszánsz kapujának aediculája csaknem teljesen elfed. Az ablak formája a templom 
belsejéből nézve a mellékhajónak a tőle nyugatra eső ablakaihoz hasonló, parapetje azonban 
az alatta lévő ajtónyílás miatt jóval magasabb. 

A belsőben a keleti és nyugati falon egymással szemben egy-egy rézsűs, szegmensíves 
záródású, kívül közel 210 cm, belül kb. 170 cm széles, nagyjából 40 cm mély fülke található. 
Az ívek vállmagassága a falsíkban 220 cm, záradékmagasságuk 275 cm a padlószinttől 
mérve. Hátulsó oldalukat jól láthatóan későbbi kváderezés zárja. A keleti és nyugati falat déli 
végükön egy-egy kisebb, közelítőleg félköríves alaprajzú fülke is tagolja. E fülkék alja a 
padlószinttől  145 cm-re, félköríves kiváltásának záradéka 365 cm-re van. A fülkéket felül 
lezáró negyedgömb-felületet kagylómotívum díszíti. 

A falak belül kő kváder felületűek. Alsó részükön – a déli fal kivételével – 45 cm 
magas, egyszerű rézsűprofillal lezárt kő ülőpadkák futnak körbe, melyeket az északi kapu és 
az oldalfalak fülkéi a profil befordulása nélkül szakítanak meg. A délkeleti sarokban a padka 
kiszélesedik, alján pálca- és horonytagos lábazat fut körbe. Ez a mellékhajó egykor itt állt 
támpillérét idézi, Möller István XX. század eleji restaurálásának eredménye.  

A falakon vésett felszentelési keresztek láthatók. Ezek közül tizenkettő azonos 
magasságban helyezkedik el – 5-5 a keleti és nyugati falon, és 1-1 az északi falon a kapu két 
oldalán. A nyugati oldalon ezen kívül 75 cm-rel feljebb egy sorban további 5 hasonló 
keresztet véstek a falba, a fal déli oldalán a kagylós fülke mellett pedig egy befejezetlen darab 
is látható, a két előbb említett sor között. Az egy sorban lévő 12 kereszten vörös festés látható. 

A kápolna homlokzattagolását a körbefutó magas lábazat, a hangsúlyos háromrészes 
párkány, és az északi oldal két sarokpilasztere határozza meg. A lábazat egyszerű profilja 
negyed pálcából és rézsűből áll. A koronázó párkány háromrészes, a sarokpilaszterek felett 
golyvázódik. A pálcataggal kiegészült lépcsős architráv ión jellegű, a taenia alatt igen 
erőteljes kímával. Az egyszerű, dísztelen geiszon kímából, keskeny lemezből, 
negyedpálcából, függőlemezből, kötőtagból, szímából és lezáró lemezből áll. A frízben 
szépen metszett antikva betűs felirat olvasható:  

                                                 
21 A címer az általánosan elfogadott értelmezés szerint Lázóié, véleményem szerint azonban a Sánkfalvi 
Antaléval való azonosítás is felvethető. A kérdéssel a kápolna heraldikai díszítését taglaló fejezet foglalkozik. 
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...PAT|RONO · IOANNES · LAZOYNVS · PRO · SVA · ET · BENE · MERENTIVM · 
SALVTE · AED|EM · HANC · VESTIBVLAREM · A · FVND · AERE · SVO · ERIGEN · 
DICAND · Q · CVRAVIT · M · D · XII22

A párkány architrávját a pilaszterek felett lófőpajzson elhelyezett címerek díszítik. Az 
északkeleti sarokpilaszter felett a keleti oldalon négyelt pajzson az 1. és 4. mezőben 
koronából kinövő, két szárnyas saslábbal közrefogott balra néző varkocsos fej; a 2. és 3. 
mezőben jobbra néző ágaskodó oroszlán látható. Ez Perényi Imre nádor címere. Ugyanezen 
sarokpilaszter északi oldalán ugyancsak négyelt pajzson az 1. és 4. mezőben jobbra néző 
ágaskodó unikornis van, a 2. és 3. mezőben pedig jobbra néző növekvő farkas, fejénél 
holdsarlóval, háta mögött csillaggal. Ez Szapolyai János vajda címere. Az észak-nyugati 
pilaszter északi oldalán látható címer fél kocsikerékből kinövő jobbra néző szarvast ábrázol, 
feje fölött széles karimájú főpapi kalap. A kalapot zsinórok díszítik, a zsinóron mindkét 
oldalon 3 sorban elhelyezett 1-2-3 bojttal, a kalap alatt körmeneti kereszt van. Ez Bakócz 
Tamás címere. A pilaszter nyugati oldalán ismét négyelt pajzs található, 1. és 4. mező hétszer 
vágott, a 2. és 3. mező ágaskodó koronás oroszlánja közül a felső jobbra, az alsó balra néz. A 
címer közepén boglárpajzson jobbra néző, csőrében gyűrűt tartó, faágon ülő holló látható. Ez 
Hunyadi Mátyás királyi címere. 

A sarokpilaszterek fejezet nélküliek. Kevéssel a párkány alatt negyedköríves homorú 
fülke szakítja meg azokat. A fülkék üresek, felső részüket kagyló díszíti. A fülke alatt a 
pilasztereket negyedpálcából, lemezből, szímából és rézsűből álló csonkapárkány tagolja, 
mely a falsíkokra nem fordul át. Az osztópárkány alatt a pilaszterek törzse öt kannelúrával 
tagolt, és urnákból kiemelkedő szárnyas szirénekkel díszített, farkuk magasan a fejük fölé 
csavarodik, és levélmotívumban végződik. A pilaszterek lábazata antiklasszikus, pálca- és 
horonytagok sorolásából építkezik. A lábazat alatt összetett posztamens van, felső részének 
törzsén szímával keretezett képmezők, párkánya egyszerű szímatagos, lábazatának profilja 
mindenhol erősen lekopott, pontosan már nem kivehető. A lábazat alatt rövid törzs 
következik, majd a homlokzat körbefutó lábazati profilja, alatta újabb magas pódium, további 
profilozás nélkül. 

A pilaszterek posztamensének mezőit domborművek díszítik. Az északkeleti pilaszter 
keskeny déli mezőjében felemelt karú, fatörzshöz kötözött férfialak látható, minden bizonnyal 
Szent Sebestyén. A keleti mezőben lévő dombormű igen rossz állapotú; dús redőzetű ruhába 
öltözött, karját felfelé nyújtó térdelő alak ismerhető fel rajta. A dombormű Mózest ábrázolja, 
amint a Sinai hegyen átveszi a tízparancsolat kőtábláit. Az északi oldalon Judit áll, jobb 
kezében felemelt kardot, baljában a Holofernész levágott fejét tartja, lába alatt a legyőzött 
teste fekszik. A nyugat felé néző keskeny mezőben páncélos, pajzsos, koronás figura áll, 
csakúgy, mint a vele szembe forduló mezőben az északnyugati pilaszter keleti oldalán. A két 
alakot Szent István és László királyainkkal azonosítják. Az északnyugati pilaszter északi 
oldalán Herkules és a lernai hidra küzdelmének ábrázolásával folytatódik a sor, a hős lesújtani 
készül a lába körül tekergő pikkelyes testű szörnyre. A nyugati mezőben hosszú hajjal 
ábrázolt férfi térdel egy oroszlán hátára, annak fejét hátrafeszítve – ez Sámson és a nemeai 
oroszlán harcának jelenete. Végezetül e pilaszter déli oldalán feje fölé fegyvert emelő, 
ágaskodó kentaur látható. 

A kápolna keleti homlokzatának nagyjából egyharmad része áll szabadon, a többit a 
Várdai-kápolna takarja. Ennek fala éppen a kerek ablak közepén csatlakozik a homlokzathoz, 
annak felét elfedve. Az ablakon világosan felismerhető, hogy egykor körbefutó antikvabetűs 
felirat díszítette, melynek azonban csak töredékei látszanak.23

                                                 
22 A felirat a keleti homlokzaton kezdődik, majd az északin és a nyugatin folytatódik. A homlokzatok határát 
függőleges vonallal jelöltem. A keleti homlokzatra eső rész nyilvánvalóan hiányos, csak a golyvázatra eső utolsó 
három betű maradt meg. 
23 Részletesebben ld. a feliratokkal foglalkozó fejezetben. 
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A kápolna északi homlokzatának legmeghatározóbb eleme a középtengelyben 
elhelyezett főkapu. A kaput legbelül körülfutó, a lábazatnál derékszögben beforduló architráv 
jellegű profil keretezi. Mellette – ugyancsak körülforduló motívumként – két szélén keskeny 
lemezzel közrefogott, íves hornyolással mélyített mezőben szalagfonat látható. A kaput két 
oldalról egy-egy pilaszter fogja közre, melyek posztamensen állnak. A pilaszterek lábazata 
redukált klasszikus profilú. A posztamens párkánya vaskos lemezből és durva, igen enyhe 
görbületű szímából áll, lábazata ennek tükörképe. A posztamens törzsét egyszerű rézsűs 
keretezésű mezőben oroszlánfejek díszítik. Szájukban valószínűleg szalagos karikát tartanak, 
bár ezt a részletet a faragványok leromlott állapota miatt ma már nehéz értelmezni.24  

A kapuzat egyik legmarkánsabb eleme a kaput közrefogó pilaszterek törzsének 
kandeláber-díszítése, mely a két oldalon megegyezik. A motívumsor – alulról felfelé haladva 
– lábakra állított, levelekkel és csavart fülekkel díszített urnával kezdődik. Felette egymásnak 
hátat fordító Hold-arcok láthatók. Közöttük a kandeláber szára erősen összeszűkül, feljebb 
ismét növényekkel díszített vázává szélesedik, melynek tetejéről tölgyfamakkal végződő 
gyöngysorok függnek. Újabb urna következik, mely egy galamb-párral, kerubfejjel és 
gyümölcsfonattal gazdagon díszített. A tetején egymásnak hátat fordító madarak állnak, 
szárnyuk gyűrűvel összefogott. A mustrát felül hegyes fülű, szakállas, szarvas, vigyorgó 
ördögfej zárja. 

A pilasztertörzset széles párkány zárja, mely negyedpálcából, kímából és szímából áll, 
utóbbiak között keskeny lemez van. E párkányon hatalmas fejezetek állnak, ívnégyszöges 
abacussal, a fejezetket hélixek és lófőpajzsos címerek díszítik. A pajzsokat egy-egy puttópár 
tartja, ezeknek – a jobb oldali pár egyik darabját kivéve – már csak a feje és törzsének felső 
része van meg. A jobb oldali címer II. Ulászló királyé: négyelt pajzs tetején rangjelölő 
koronával, az 1. és 4. mező hétszer vágott, a 2. és 3. mezőben ágaskodó oroszlán, a 
boglárpajzson széttárt szárnyú sas. A bal oldali címer a pajzs mögött keresztben álló kulcsok 
és a felette lévő tiara alapján pápai címer. Ma már felismerhetetlen, de korábbi leírásokra 
hagyatkozva elmondható, hogy II. Gyula pápáé. 

A fejezeteken – egy-egy hasáb közbeiktatásával – párkánykorona nyugszik. Ez 
szívléccel díszített kímából, attól kötőtaggal elválasztott tojáslécből, majd újabb kötőtagot 
követően a függőlemezt alátámasztó konzolsorból, a függőlemez felett stilizált akantuszdíszes 
szímából áll. A konzolsorban levéldíszes, volutás konzolok és szárnyas, glóriás angyalfejek 
ritmikusan váltják egymást. A párkány a pilaszterek felett enyhén golyvázódik, felül 
fémlemez borítja. A párkány függőlemezében és a tojásléc feletti kötőtagon egykor 
antikvabetűs feliratok voltak, néhány betű töredéke még kivehető.25

A párkány, a pilaszterfejezetek és a kaput keretező ív által határolt mezőt dombormű 
tölti ki. Két oldalt térdelő, bő redőzetű ruhába öltözött angyalok tartják Geréb László püspök 
koszorúval övezett, koronából kinövő koronás oroszlánt ábrázoló címerét. A címer felett a 
főpap rangját jelző püspöksüveg van. A címer alján LAD · GER | EP · TR; körülötte: PATR · 
B · M · ACCEPTA | REFERVNTVR; a címert tartó angyalok felett pedig MATTHIAM · 
CLARO · TETIGIT · QVI · SANGVINE · REGEM · ISTA · LADISLAI · SIGNA · FVERE · 
GEREB. 

A kapu kávájának belső felülete faragott növényi mustrával van díszítve. Az ajtó 
kétszárnyú, az ajtószárnyak a kőkeretbe rögzített pántokon függenek. A készítés idejét a felső 
részbe karcolt évszám jelzi: MDCCCV. A szárnyak kettéosztott lunettája az ajtóhoz képest 
sokkal finomabb asztalosmunka: a két fatáblán kék alapon sárgára festett virágos, palmettás, 

                                                 
24 Az említett díszítményt több, mint egy évszázaddal ezelőtt, amikor a reliefek még nyilván jobb állapotban 
voltak, Csányi Károly szintén úgy írta le, hogy az oroszlánok szájukban karikát tartanak, melyről szalag lóg. Bár 
a sarokpilaszterek reliefjeinek nagy részét az általánosan elfogadottól eltérően értelmezte, ennek a 
megállapításának hitelt adhatunk. CSÁNYI 1896 p. 341. 
25 Részletesebben ld. a feliratokkal foglalkozó fejezetben. 

 11



indás díszítés látható. A jobb szárny felső íve itt is őrzi a készítés évszámát: M · D · XIII. Az 
ajtót kívülről dróthálós acélrács védi. 

A kapu felett üres szoborfülke foglalja el a homlokzat középső részét. Felső részén – 
félig a főpárkány architrávját eltakarva – kagyló motívum díszíti. Két oldalán lizénák 
húzódnak, felületük háromszor befűződő virágos növényi mustrával díszített. Mellettük 
közvetlenül egy-egy pilaszter, törzsükön növényi elemekkel vegyes kandelábermotívum. Alul 
két szűknyakú váza áll egymás tetején, a felsőnek szája virágkehellyé nyílik, melyről 
gyöngysor függ. Felül alacsony, öblös váza következik, melyből vastag szárú nyíló virág nő 
ki. A pilaszterek lábazata két egymásra helyezett tórusz-skócia párból áll. A stilizált fejezetek 
a főpárkány architrávjára vannak helyezve, rajtuk két apostol domborművű mellképe látható 
attribútumaikkal. A bal oldali magas homlokú, hosszú szakállú figura Szent Pál, feje két 
oldalán egy-egy kard van. A jobb oldali szélesebb arcú, szakállas alak Szent Péter, mellette 
két oldalt egy-egy kulcs látható. A két szent alakjához kapcsolódik a fejezetek mellett az 
architrávra vésett egy-egy epigramma. Pál alakjától jobbra:  MVLTA · DOCES · 
HOMINVM · QVI · CREDERE · MILIA · CHRISTO ·| DA · MIHI · DA · RECTAM · 
PAVLE · TENERE · FIDEM ·; Péter alakja mellett jobbra:  LIMINA · QVI · ASTRIFERI · 
RESERAS · ET · CLAVDIS · OLYMPI ·| PANDE · MIHI · AETHEREAS · PETRE · BATE · 
FORES ·. 

Az északi homlokzat felső részén, a pilaszterekkel keretezett szoborfülke két oldalán 
egy-egy rézsűs, félköríves záródású résablak nyílik. 

A nyugati homlokzat lábazati sávjában keskeny padka húzódik, 60 cm-rel a körbefutó 
lábazati profil alatt. A homlokzat déli végét is pilaszter tagolja, kialakítása azonban teljesen 
más, mint a sarokpilasztereké. A törzset ráhelyezett féloszlop tagolja, a párkány golyvázata 
ennek vonalát követi. Más díszítése nincs. Egyébként ez is magas posztamensen áll, melyre a 
homlokzat lábazati profilja itt is ráfordul. A lábazat antiklasszikus: tórusz felett lemez, majd 
könnyű bukó tagozat következik, majd egy tórusz és skócia vékony lemeztaggal elválasztva, 
végül egy rézsű. A pilasztertörzs és a lábazat között két kagyló formájúra faragott sarkantyú 
képez átmenetet. A fejezet itt is elmarad. 

A nyugati homlokzat középtengelyétől kissé balra szabályos kváderekkel befalazott 
lunettás kapu látható. A kaput alul derékszögben beforduló lépcsős architráv-profil keretezi. 
Szemöldökpárkányának geiszonjában a függőlemezt csak egy keskeny szalagból és erős 
negyedpálcából álló tagozat támasztja alá, a kötőtag felett díszítetlen kötőtag-szíma-lemez 
tagozatsor következik. A lunetta kerete meglehetősen lapos faragású, lemez-kíma-lemez-
negyedpálca-lemez tagolású, a kímá szívléccel díszített. 

A kapun két lófőpajzsos, szalaggal kísért címert helyeztek el, hozzájuk kapcsolódó 
antikvabetűs felirattal. Az egyik a szemöldökpárkány architrávjának közepén látható, rajza 
egy pólyával kettéosztott mezőben fent ötszirmú rózsa, lent nehezen azonosítható háromágú 
motívum.26 A hozzá tartozó disztichon a párkány frízében: HAEC · ROSA · QVAM · 
CERNIS · SCVLPTAM · CVM · MONTE · BVDENSI ·| GAVDET · VDALRICO · NOMINE 
· DIGNA · SVO ·. Ez Budai Udalrik kanonok címere. A másik címer Sánkfalvi Antalé, ez a 
lunetta mezőjében látható, benne három nyílvesszőt tartó kar, a pajzs felett püspöksüveg 
stólával. 
A nyugati homlokzaton egy kör alakú, rézsűs keretezésű ablak is nyílik. Ennek körirata 
helyenként nehezen kibetűzhető, de Csányi Károly jó egy évszázaddal korábbi, hitelesnek 
látszó lejegyzése szerint:  PROXIMA · SOLSTITIO · LVSTRANS · ANNALIA · 
PHOEBVS · FVLGVRAT · HVC · RADIOS · PENDVLVS · IGNICOMOS ·  

                                                 
26 Bunyitay szerint három búzakalász, ez azonban a faragvány ismeretében aligha hihető. A címerhez kapcsolódó 
disztichont figyelembe véve leginkább hegyek ábrázolására lehet gondolni. Vö.: BUNYITAY 1893 p. 15. 
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2.3. Kutatástörténet, a szakirodalmi adatok kritikai értékelése 
 

Szereday Antal prépost volt az első, aki a XVIII. század végén módszeres kutatást 
folytatott a gyulafehérvári püspökség és káptalan történetével kapcsolatban. Elsősorban írott 
forrásokat feldolgozó művei27 sorában a művészettörténet számára is jelentős az az 1791-ben 
kiadott munkája, melyben a templomban található feliratokat gyűjtötte össze, és adta közre. 
Ezek között a Lázói-kápolna („Propylaea”, azaz előcsarnok) homlokzatait díszítő feliratok 
nagy részét is lejegyezte: közölte a főpárkány frízének feliratát, az északi homlokzat 
párkányán a Szent Péter és Pál alakjai mellett olvasható latin disztichonokat és a Geréb László 
címeréhez tartozó feliratokat, valamint a nyugati kapu szemöldökpárkányának és lunettájának 
feliratát.28

Az épület első művészettörténeti igényű leírása és értékelése 1859-ben látott 
napvilágot. Az 1850-ben megalakult Kaiserliche und Königliche Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale – lényegében Magyarország első 
műemlékvédelemmel foglalkozó hivatalos szervezete – megbízásából Friedrich Müller szász 
pap és történész kutatta Erdély román stílusú templomépítészet.29 Munkájában hosszan 
értekezett a gyulafehérvári székesegyházról30, és ennek keretében a Lázói-kápolnáról is 
említést tett. Müller írását korának purista felfogása hatotta át, és ez megnyilvánult a 
kápolnához való viszonyában is. Az északi kapu előtti hálóboltozatos építményt „Vorhalle”, 
azaz előcsarnok néven említette, kápolna funkciójára nem utalt. Külső díszítése, melyet copf 
stílusúként határozott meg, véleménye szerint elékteleníti az épületet.31 Az egyes épületrészek 
periodizációjának leírásakor – ahol értelemszerűen elsősorban a középkori építési fázisokra 
koncentrált – sem a Lázói-, sem a Várdai-kápolna építését, vagy átalakítását nem említette. 

A székesegyház leírásához tartozó illusztrációk egyben a templom legkorábbi ismert 
felmérési rajzai. Ezek között szerepel egy fametszet a székesegyház keresztmetszetéről32, 
mely kelet felé néz, és – mint azt a mellékelt alaprajz33 is egyértelművé teszi – a Lázói-
kápolnán keresztül van felvéve. A rajz több alapvető hibát is tartalmaz. Egyrészt jóval a 
kápolna boltozatzáradéka felett ábrázolja az északi mellékhajó eredeti párkányát. Másrészt a 
kápolna metszetén lényegében csak a boltozat felét jeleníti meg, a keleti falon csak egy 
csúcsíves mezőt mutat. Ugyanitt nem jelöli sem a körablakot, sem a kagylós fülkét, sem a 
szegmensíves falfülkét. Megjegyzendő továbbá, hogy azt a bélletes középkori kaput, melynek 
alaprajzát és profilját közli, a szövegben tévesen azonosítja az északi bejárattal.34

                                                 
27 Egyháztörténeti szempontból jelentős munkái a püspökség és a káptalan történetéről: SZEREDAY 1790., ill. 
SZEREDAY 1791/2. 
28 SZEREDAY 1791/1 p.6. 
29 Friedrich Müller, a segesvári evangélikus gimnázium tanára egyike volt a Central-Commission által a 
szervezet indulásakor kinevezett tizenegy erdélyi konzervátornak, akiknek feladata elsősorban az építészeti 
emlékek leírása, felvétele, és ezen dokumentumok publikálása volt, restaurálásra, felújításra fordítható kerettel 
nem rendelkeztek. A konzervátorok többsége műkedvelő, általában tanár, vagy egyházi személy volt. A 
bizottság nevében is szereplő „Baudenkmal” kifejezésen a szervezet dokumentumai alapján egyértelműen 
középkori építészeti emléket értettek. Vö.: D. MEZEY – SZENTESI 1996 
30 MÜLLER 1859 p. 10-33. 
31 „Das nördliche Portal […] ist durch eine mit einem Netzgewölbe geschlossene Vorhalle, richtiger ein 
Vorzimmer, ganz verdeckt und diese selbst im Äussern mit muschelformigen und dergleichen Bildungen des 
Zopfstyles verunziert.” MÜLLER 1859 p. 24. 
32 MÜLLER 1859 p. 23. Fig. 4. 
33 Karlsburg. Grundriss des Karlsburger Domes in Siebenbürgen. W. Klafter. Lith. u. ged. i. d. k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei. MÜLLER 1859 Taf. I. 
34 A kép ábra (Fig. 9. ill. Fig. 10.) valójában a nyugati főbejárat alaprajzát és lábazati profilját ábrázolja. MÜLLER 
1859 p. 24. 
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Összefoglalásában Müller megjegyezte, hogy a székesegyház állapota egy átfogó és 
stílustiszta helyreállítást tesz szükségessé.35 Ezzel kapcsolatban külön hangsúlyozta az épület 
egészének szépségét leginkább zavaró, tehát eltüntetendő elemeket: a belső rikító festését, a 
kórusablakokat, és az északi kapu előcsarnokának – azaz a Lázói-kápolnának – díszítését. 

A kápolnával szembeni közönye és elutasítása azért is különösen meglepő, mert 
ugyanezen művében egy Hunyadi János síremlékével kapcsolatos jegyzetben említette 
Szereday Antal „Collectio”-jának feliratait.36 Ennek ellenére a kápolna latin felirataival nem 
foglalkozott, és a frízben szereplő 1512-es évszámot is figyelmen kívül hagyta. 

Müller megbízása az erdélyi egyházi építészet emlékeinek összeírásával a Central-
Commission első intézkedéseinek egyike volt, a gyulafehérvári székesegyház pedig az elsők 
között lehetett az általa felkeresett templomok sorában. Noha jelentését csak 1859-ben tette 
közzé az 1856-tól folyamatosan megjelenő évkönyvben, a székesegyház bejárását már 1854 
előtt meg kellett ejtenie. Ekkorra ugyanis befejezték a templom 1853-ban megkezdett 
felújítását, melynek során eltávolították azt az élénk színű belső vakolást és festést37, melyet 
Müller is kifogásolt. 

1869 májusában id. Storno Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 
Erdélyben tett archeológiai útja során kereste fel Gyulafehérvárt és a székesegyházat. Számos 
római és középkori faragványt rajzolt le, és az északi előcsarnokról is vett fel alaprajzot, 
homlokzati rajzot és részleteket.38 Az Archeológiai Értesítőben megjelent jelentésében 
elsőként hangsúlyozta a kápolna művészettörténeti értékét, és kora reneszánsz eredetét 
állapította meg.39  

A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága 1872-es megalakulása után 
Henszlmann Imre, a bizottság előadója foglalkozott a püspöki székhely templomával. Az 
Archeológiai Értesítőben publikált tanulmányában az északi előcsarnokkal kapcsolatban – a 
fríz feliratából kiindulva – megállapítja, hogy azt „LAZUNUS” János építtette 1512-ben, így 
nyilvánvalóan nem copf, hanem reneszánsz stílusban.40 Hangsúlyozza a faragványok magas 
művészi színvonalát, és a keresztény ikonográfia mellett az antik témák megjelenését.41 
Utóbbiakat azzal magyarázza, hogy ezek a régi Apulumból fennmaradt, másodlagosan 
beillesztett faragványok.42

A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága 1880-ban Budapesten kiállítást 
rendezett, ahol id. Storno Ferenc északi „díszcsarnokot” ábrázoló rajzait is bemutatták.43 A 
kiállítás kalauza az épületet díszítő faragványok egy részét – feltehetőleg Henszlmann Imre 
megállapítására támaszkodva – római eredetűnek nevezi.44

                                                 
35 „…eine umfassende und stylgemässe Restaurazion…” MÜLLER 1859 p. 33. 
36 MÜLLER 1859 p. 28., 2) jegyzet. 
37 ENTZ 1958 p. 126. 
38 Az utazás során készített rajzokat id. Storno Ferenc vázlatkönyve tartalmazza, melyet a Soproni Múzeum 
Storno gyűjteményében őriznek. SM SGY S.84.133.1 ltsz p. 16-27. 
39 „…kora-renaissance modorban lévén építve, a dóm styljéhez nem illik ugyan, de azt nem is díszteleníti, hanem 
szépen zárja annak műtörténetét.” STORNO 1869 p. 3. 
40 Henszlmann itt Friedrich Müller korábbi megállapítására utal, melyet később Lukács Béla is átvett. 
HENSZLMANN 1876 p. 42. vö.: MÜLLER 1859 p. 24.; LUKÁCS 1867 
41 Henszlmann Herkules-ábrázolásnak tartotta az északnyugati pilaszter mindkét nagyobb domborművét. 
HENSZLMANN 1876 p. 42. 
42 Megjegyzendő, hogy Henszlmann a későbbi irodalomban általánosan elfogadott módon Sámsont és az 
oroszlánt ábrázoló domborműben is antik mitológiai témát, Herkules és a némeai oroszlán küzdelmét véli 
felismerni. HENSZLMANN 1876 p. 42.  
43 A Soproni Múzeum Storno gyűjteményében megtalálható egy id. Storno Ferenctől származó, a kápolnát 
ábrázoló rajz. SM SGY S.84.39/1 ltsz. Ez valószínűleg azonos az 1880-as kiállítás katalógusában 136-os 
számmal szereplő rajzzal. Vö.: MMIB 1880 p. 79. 
44 „Ezen díszcsarnokot, felirata után, épitette Lazvanus vagy Lazovnus 1512-ben. Vannak itt római 
domborművek befalazva.” MMIB 1880 p. 79. 
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A kápolnával foglalkozó XIX. századi munkák közül kiemelkedik Bunyitay Vince, 
nagyváradi püspöki könyvtáros műve.45 Az elsősorban egyháztörténettel foglalkozó plébános, 
később kanonok, majd püspök a váradi egyházmegye történetének feldolgozása mellett 
számos egyházi műemlék építéstörténetéről is írt tanulmányt. A gyulafehérvári székesegyház 
két reneszánsz kápolnájáról, és Lázói János humanista kanonok tevékenységéről szóló 
munkájának egyik legnagyobb eredménye, hogy ő azonosította elsőként a római Santo 
Stefano Rotondóban nyugvó pannóniai születésű apostoli gyóntatót a gyulafehérvári kápolna 
építtetőjével. Ismertette a kápolnára és az alapítóra vonatkozó okleveleket, és ezek alapján – a 
szakirodalomban szintén előzmény nélkül – megállapította az épület egykori kápolna 
funkcióját. Fontos aláhúzni Bunyitaynak azt az – azóta méltatlanul ignorált – gondolatát, mely 
szerint az épület titulusa és elrendezése is arra utal, hogy egykor a temetési szertatással 
összefüggő rendeltetése lehetett: „megholtak kápolnája” volt. Ezt támasztja alá szerinte az is, 
hogy oltára az alapítási felirat tanúsága szerint Szent Mihály főangyal oltalma alatt állt.46

Az épület egyes díszítményeit Bunyitay az azóta elfogadottól eltérően értelmezte. A 
pilaszterek domborművei esetében – nem tudni, a pogány tematika szándékos elutasítása 
miatt-e, vagy más okból – Henszlmann megfigyelését figyelmen kívül hagyva valamennyi 
jelenet forrását a keresztény ikonográfia körében kereste. Így a Herkules-ábrázolást Szent 
Mihállyal, a kentaurt pedig a lólábú Luciferrel azonosította. Ugyancsak megkérdőjelezhető – 
vagy hiányos – egyes címerek értelmezése47, és tőle származik a későbbi irodalomban rendre 
átvett tévedés is, mely szerint a főbejárat Geréb-címerét diófából faragták.48

Bunyitay már kísérletet tett arra is, hogy a kápolnát vagy annak egyes részleteit 
elhelyezze a magyar kora reneszánsz művészet történetében. Utalt Lázói udvari kapcsolataira, 
és ezeken keresztül felvetette a budai, visegrádi, esztergomi, vagy az Erdélyhez közelebb eső 
váradi reneszánsz építkezések lehetséges hatását. Hangsúlyozta, hogy a mű alkotójára nézve 
semmilyen konkrét forrás nem áll rendelkezésre. „E korból csupán két szobrászt ismerünk, ki 
hazánkban dolgozott”, írta Andrea Ferruccira és Ioannes Fiorentinusra utalva, akik közül az 
utóbbi közreműködését a gyulafehérvári építkezésen sem tartotta kizártnak, minthogy a 
mester biztosan dolgozott az erdélyi püspökség fennhatósága alá tartozó területen is.49 
Bunyitay magasztalta a belső reneszánsz kapu nagyszerűségét, és kiemelte, hogy a kápolna 
többi részének sárgás homokkövétől elütő „kékes” színű anyagból készült. 

1895 júniusában Steindl Imre, a budapesti Műegyetem Középkori Tanszékének tanára 
az egyetem hallgatóival felmérte a székesegyházat.50 A munka eredményeit az 1896-os 
Millenniumi kiállításon mutatták be, ahol a kápolna már a magyar reneszánsz építészet egyik 
gyöngyszemeként szerepelt a Történelmi Főcsoport „renaissance-épületének” földszinti 
termeiben.51 Ugyanitt újra kiállították Storno Ferenc rajzát a Lázói-kápolnáról52, valamint 

                                                 
45 BUNYITAY 1893. 
46 BUNYITAY 1893 p. 20. 
47 Az északi kapu jobb oldali pilaszterfőjének királyi címerét Mátyáshoz kötötte, a boltozat ökörfejes címerrel 
kapcsolatban felvetette Barlabási Lénárd nevét, de a magyar heraldikában eddig ismeretlenként határozta meg. 
Utóbbin a monogramot nyilvánvalóan nem vette észre. BUNYITAY 1893 p. 25. 
48 BUNYITAY 1893 p. 13. 
49 Itt a Szilágy megyei Menyő templomának 1514-ben készült kapuját és 1515-ben faragott keresztelőkútját 
emelte ki Bunyitai, mint a kápolnához időben és térben is közel eső emléket. BUNYITAY 1893 p. 24. 
50 A felmérésben résztvevő hallgatók közül a szignált rajzok alapján azonosítható: Bloch Alfréd, Csányi Károly, 
Heidlberg Sándor, Herczig Jenő, Lukács Pál, Nagy Károly, Riemer Márk, Schöntheil Richard, Tschenke Á[...], 
Vásárhelyi Dezső, továbbá egy EI vagy IE monogrammot használó rajzoló. Az általuk készített 107 manuálé a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tervtárában található.  A felvételek rajzi minősége, így forrásértéke is 
meglehetősen heterogén. 
51 A székesegyházról készült nagyívű rajzsorozatról tanúskodik  a kiállítás katalógusa. EOK 1896 pp. 242-244. 
Kat. nr. 4833-4845, 4849-4850. A rajzok későbbi sorsát nem ismerem, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
tervtárában csak a manuálék vannak meg. 
52 EOK 1896 p. 257. Kat. nr. 5039. 
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számos gyulafehérvári faragványról, köztük a kápolna egyes részleteiről készült 
gipszmásolatot.53 Velük egy teremben helyezték el Lázói római sírkövének másolatát is.54 A 
Lázói-kápolna kapujának – feltehetőleg innen származó – másolata díszítette az 1900-as 
párizsi világkiállítás magyar történeti pavilonjának egyik homlokzatát is.55  

A Steindl vezette hallgatói felmérésben részt vett Csányi Károly, aki - miután 
időközben megszerezte építészmérnöki diplomáját – 1896. augusztustól decemberig, immár 
Steindl tanársegédjeként visszatért Gyulafehérvárra, és ez alkalommal egyedül rajzolta végig 
a székesegyházat 161 felvételi rajzon. Munkáját a következő évben, 1897 március és április 
havában további felmérésekkel egészítette ki. A felmérések teljes anyaga a Műemlékek 
Országos Bizottsága rajztárába került56, ma – az 1895-ös hallgatói felmérés anyagával együtt 
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tervtárában találhatók. Rajzainak legnagyobb értéke, 
hogy lejegyezte a kápolna valamennyi feliratát, beleértve olyanokat is, amelyeket már ő is 
csak töredékesen látott. Ezek egy része azóta felismerhetetlenné vált.57  

Csányi még Erdélyi tartózkodása alatt tanulmányt is publikált a Lázói-kápolnáról. A 
két részletben megjelent rövid tanulmány nagy jelentőségű lehetett volna, hiszen sok 
tekintetben pótolta Bunyitay tanulmányának hiányosságait, és korrigálta egyes tévedéseit.  A 
cikk azonban nem talált visszhangra, mivel kis példányszámú helyi lapban, az Erdélyi Római 
Katholikus Irodalmi Társulat közlönyében látott napvilágot.58 Hiába közölte hát a kápolna 
addig ismeretlen feliratait, mindmáig nem akadt szerző, aki e feljegyzésekre felfigyelt volna.59 
A faragványok akkor még jobb állapotának köszönhető, hogy a pilaszterek reliefjeiről igen 
részletes és szemléletes leírást adott – egyes részletekről már csak ez alapján alkothatunk 
pontosabb képet. A jelenetek értelmezésében több helyen nem értett egyet Bunyitayval, abban 
azonban igen, hogy a legtöbb esetben ő is bibliai témát vagy szentek ábrázolását ismerte fel.60 
A kentaur kapcsán azonban kifejezetten hangsúlyozta a mitológiai alakok keveredését a 
keresztény ikonográfia elemeivel.  

Csányi szerint a kápolna elsősorban Geréb László tiszteletére épült, akinek a kapu 
felett elhelyezett címere jó állapotú, mert kemény, jól égetett terrakottából készült.61 
Felismerte tehát a címer diófa anyagáról szóló állítás tarthatatlanságát, a későbbi 

                                                 
53 A katalógus illusztrációkat nem közöl, a meghatározások pedig pontatlanok, így nem lehetünk teljesen 
biztosak abban, mely részletekről készült másolat. Az első – „tympanon a gyulafehérvári székesegyház 
oldalbejáratáról, Lászai János (olaszosan Lazo) czimerével, ki azt készíttette” – a nyugati homlokzat kapujának 
lunettája lehetett, melyben a Lázóiéval egyébként azonos címer a vésett felirat szerint Sánkfalvi Antalé. A 
második vagy az északi kapu, vagy a belső kapu volt. Ezt a katalógus nyilvánvalóan tévesen „fejedelmi kapu” 
néven közli, de megjegyzi, hogy Lazo János esperes készíttette a XVI. században. EOK 1896 p. 22. Kat. nr. 
2256., 2262. Egy további másolat („dombormű gipszmásolata a gyulafehérvári templom egyik portáléjának 
külső díszítményeiről” kat. nr. 5205.) esetleg lehetett ugyancsak a kápolna részlete. 
54 EOK 1896 p. 23. Kat. nr. 2266. 
55 A kiállítási pavilon kalauzát ld: RADISICS 1900 
56 Katalógusát ld.: GERECZE 1905 p. 209. 
57 Ilyenek a nyugati körablak körül, valamint az északi kapu geiszonján lévő feliratok. A keleti ablak körirata 
hiányzik, ennek nyomát a fennmaradt rajzok között nem találtam. A feliratokat közlő rajzok: KÖH TT K4597 és 
K4599 ltsz. 
58 CSÁNYI 1896. A tanulmányban valamennyi felirattöredéket közölte, amelyet manuáléiban lejegyzett, sőt a 
keleti ablak köriratát is megemlítette, de ennek nem betűit nem közölte.  
59 Balogh Jolán 1943-ban megjelent kiváló bibliográfiájában ugyan szerepeltette Csányi Károly tanulmányát, de 
a kápolna feliratainak leírásakor ő sem támaszkodott az ott leírtakra. Vö.: BALOGH 1943 pp. 233-235. ill. p. 239. 
60 A Judit-domborművet a Góliátot legyőző Dávidként írta le, de Dávidot látta az oroszlánt legyőző figurában is 
– ennek alátámasztására bibliai idézettel is szolgált a Sámuel I. könyvéből (17,34-35).  
61 CSÁNYI 1896 p. 341. 
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szakirodalom azonban ezt a megfigyelését is figyelmen kívül hagyta. Egyes címerek 
azonosítása mindazonáltal nála is problematikus.62

Kiemelendő, hogy figyelmet fordított a kápolna későbbi részleteire is: közölte az 
északi kapu szárnyainak 1805-ös évszámát, és megállapította, hogy a lépcsőkorlát barokk 
kiegészítés, mely Mária Terézia korából származhat.63

Csányi Károly 1899-ben immár a teljes székesegyházról írt rövid tanulmányt.64 E 
műve szélesebb körben vált ismertté, itt azonban kevesebb figyelmet szentelt a Lázói-
kápolnának, részletes leírást nem közölt róla. Művészi kvalitását azonban igen nagyra 
értékelte: az „olasz renesszánsz-stílű előcsarnok” szerinte „az esztergomi Bakács-kápolna 
mellett, hazánk legkiválóbb renesszánsz-stílű műemléke”.65 Középkori előzmény lehetőségét 
itt nem vetette fel, a Várdai-kápolna eredetét azonban Szécsi András püspök XIV. századi 
építkezéséhez kötötte.66  

Fontos megemlíteni, hogy Éber László a századfordulón vetette fel először a 
kápolnával kapcsolatban a lombard mester szerzőségének lehetőségét. Ettől kezdve a század 
elején általában az észak-itáliai reneszánsszal hozták összefüggésbe az épületet.67  

Míg a megelőző tanulmányok szerzői levéltári forrásokra, és az épület alapos – vagy 
kevésbé alapos – szemrevételezésére építették következtetéseiket, a XX. század elején 
megindult helyreállítás vezetőjének, Möller Istvánnak a műemléki kutatás szélesebb körű 
eszközei álltak rendelkezésére. Első – kéziratban fennmaradt – tanulmányát azonban még ő is 
e munkák megkezdése előtt, 1902 körül írta.68 Későbbi feltárásai ismeretében egyes 
megállapításait helyesbítette, azt azonban már ebben a kéziratában is leszögezte, hogy Lázói 
művét hiba volna új építkezésnek tartani. Mint azt a kőkötés mindenütt elárulja, csak 
helyreállításról lehet szó, melyet a kanonok olasz mesterrel végeztetett 1512-ben. A boltozatot 
azonban ennél valamivel korábbinak, XV. század véginek tartotta, és nem Lázóival, hanem 
Geréb Lászlóval hozta összefüggésbe.69 Az eredeti, középkori előcsarnok – véleménye szerint 
– a XIII. században épült, a tatárjárás utáni újjáépítés során.70

Möller a helyreállítási munkák alatt és után sajnos nem publikált terjedelmes cikket a 
székesegyházról, csupán Erdély nevezetesebb műemlékeiről írott rövid füzetében tett említést 
egyes kutatási eredményeiről.71 A kápolnával kapcsolatban újdonságot nem írt, a boltozat XV. 
század végi keltezését azonban pontos évszámmal, 1496-os datálással egészítette ki, de ezt 
alátámasztandó semmilyen magyarázattal nem szolgált.72 A helyreállítás során végzett 

                                                 
62 Az északi kapu pillérfejezetének királyi címere Csányi szerint is Mátyásé. Az ökörfejes címeren felfedezte a 
monogramot, de személyhez nem kötötte. Véleménye szerint az A·E betűk rejtik a nevet, az L·B szerinte a liber 
baro rövidítése lehet. CSÁNYI 1896. pp. 341-342. 
63 CSÁNYI 1896 p. 341. 
64 CSÁNYI 1899 
65 CSÁNYI 1899 p. 5. 
66 Ezt támasztja alá a közölt periódizáviós alaprajz is. CSÁNYI 1899 p. 4., ill. p. 2. 1. ábra 
67 Ld. Balogh Jolán bibliográfiáját: BALOGH 1943 pp. 239-240. 
68 A tanulmány dátum és aláírás nélküli kéziratban maradt fenn Möller István hagyatékában. MÖLLER É.N. E 
tanulmánnyal nagyrészt megegyező nyomtatásban megjelent munkája: MÖLLER 1905 
69 MÖLLER É.N. p. 9-10. ill. MÖLLER 1905. p. 127. 
70 MÖLLER É.N. p. 9 ill. MÖLLER 1905. p. 127. 
71 MÖLLER 1929 pp. 16-26. 
72 Möller hagyatékában, illetve a helyreállítási bizottság jegyzőkönyveiben sem találtam erre nézve semmilyen 
indoklást. MÖLLER 1929 p. 24. 
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feltárások tanulságait inkább a munkálatok dokumentumaiból: felmérésekből, tervekből73, 
fényképekből, jelentésekből és jegyzőkönyvekből74 gyűjthetjük össze. 

 
Möller a kápolna homlokzatain – elsősorban a lábazaton – és belsejében számos követ 

kicseréltetett.75 A padláson is jelentős munkálatok folytak, annak azonban semmi nyoma 
nincs, hogy itt bármilyen kutató feltárást végeztek volna – sem a boltozatra, sem a 
falkoronákra vagy a párkányra vonatkozóan. 

A Lázói-kápolna belsejében leginkább 1914-ben dolgoztak, ekkor javították a déli 
falat (azaz az északi mellékhajófal kápolnába eső részét), és ekkor készült az egykori 
támpillér csonkjának rekonstrukciója a délkeleti sarokban.76 Egy archív felvétel tanúsága 
szerint ezzel párhuzamosan folyt az a belső ásatás is, melynek során feltárták a székesegyház 
és a kápolna alapfalát, és felfedezték az elbontott támpillér csonkját.77 Kétséges azonban, 
hogy ez a feltárás milyen szakmai felügyelet mellett zajlott. A helyreállítás során a 
székesegyházban végzett feltárások vezetésére Pósta Bélát kérték fel.78 Régészei azonban 
utoljára 1913 januárjában szálltak ki a helyszínre, tevékenységüket abban az évben 
befejezték.79 Bár Pósta elsősorban a sírokkal foglalkozott, azokhoz a sírokhoz, melyekbe a 
Lázói-kápolnában minden bizonnyal bele kellett ütközniük a munkagödröt kiásó 
munkásoknak, 1914-ben már nem hívtak régészt.80 Lehetséges, hogy a sírok elkerülték a 
munkavezető Fridli Sándor és munkásai figyelmét, vagy nem értékelték túlzottan jelentősnek 
azokat. Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy ez már a világháború kitörésének évében 
történt, amikor az anyagi források elapadása komolyan nehezítette a felújítást, sőt, augusztus 
29-én Möller átmenetileg le is állította a munkát.81  

Ha a restaurálás tudományos eredményeinek összegzésére nem is került sor, Möller 
felmérési rajzai és a kőcserék dokumentációja fontos nyomokat rögzített, melyeket a 
helyreállítás utóbb eltüntetett, így ezek is nélkülözhetetlen forrásai a kutatásnak. Azt azonban 
meg kell említeni, hogy számos olyan beavatkozást is elvégeztetett, melynek során lehetőség 
nyílt volna egyes építészettörténeti kérdések tisztázására. Erre azonban nem került sor, vagy 
ha Möller foglalkozott is velük, semmilyen adatot nem hagyott az utókorra.  

A két világháború között Möller korábbi helyszíni építésvezetője, Fridli Sándor 
igyekezett továbbvinni a megkezdett munkákat. Bár a kőfaragójelek gyűjtése iránt – mint az 

                                                 
73 A felméréseket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal gyűjteményeiben őrzik, egy részüket a tervtárában, más 
részüket a Tudományos Irattárban Möller István hagyatékában. A helyszíni felmérési rajzok egy részét utólag 
dolgozta fel Lux Géza az 1940-es években. Ugyanitt található a felújítás kiviteli tervanyaga is. 
74 A Műemlékek Országos Bizottsága ide vonatkozó iratai utóbb az Országos Műemléki Felügyelőség 
irattárában többszöri selejtezésen estek át, így egy részük mára elveszett. Entz Géza monográfiájának írásakor 
még teljesebb anyagot tanulmányozhatott. Vö: ENTZ 1958 p. 127-130., ill. p. 160. 143-161. jegyzet. 
75 Az elhelyezett kövek kimutatását ld.: KÖH TT K9083-K9086, ill. K9089-K9092 ltsz. 
76 Erről a dátumról tanúskodik Möller István jegyzetfüzetében az 1914-ben elhelyezett kövek kimutatása, 
továbbá a kőcserék kiviteli tervének rajza. KÖH TI K.320.b/4. ltsz., ill. KÖH TT 9086 ltsz. 
77 A Hollenzer fényképész által készített fotón már kicserélve látjuk a déli fal kapu melletti köveit, és félkész 
állapotban a támpillért bemutató kőpadkát. A kép a kápolna belsejében a munkagödröt még nyitott állapotban 
mutatja. BME ÉMT F00565 ltsz. A feltárás tényét az alapfalak felmérési rajza bizonyítja. KÖH TT 31256 ltsz.  
78 Pósta Béla régész, egyetemi tanár az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának igazgatója volt. 
1907-ben Báró Forster Gyula, a Műemlékek Országos Bizottsága elnöke kérte fel a gyulafehérvári székesegyház 
felújításának megkezdésekor a templom belsejében előkerült sírok leleteinek vizsgálatára, és a továbbiakban a 
munkálatokkal kapcsolatos régészeti feladatok vezetésére. PÓSTA 1917 p. 1.  
79 PÓSTA 1917 p. 150. 
80 2004-ben Daniela Marcu által lefolytatott ásatás során a kápolnában számos sírleletet találtak, köztük olyat is, 
melyet a Möller-féle felújítás alkalmával ásott árok érintett. Vö.: MARCU 2004. p. 25. 
81 ENTZ 1958 p. 128., 160. Entz Géza itt hivatkozik a 655/1914. és 677/1914. számú MOB iratokra. Ezeket 
magam már nem találtam meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Könyvtárában mikrofilmen fennmaradt 
anyagban. 
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Möllerrel folytatott levelezéséből kiderül82 – élénken érdeklődött, tudományos igényű 
kutatómunkát nem végzett. Tanulmányozta azonban a székesegyház tagozatainak 
profilszerkesztését, hogy az elhelyezendő pótlások számára mintákat készíthessen. Ilyen rajza 
a Lázói-kápolna boltozati bordáiról és északi ablakainak metszetéről is fennmaradt.83

A magyar reneszánsz építészet kutatásának egyik legnagyobb alakja, Balogh Jolán 
több művében foglalkozott a kápolnával. Ezek közül kiemelendő az erdélyi reneszánszról 
szóló 1943-ban megjelent átfogó munkája, melynek rendkívül alapos adattárában közölte a 
kápolnával kapcsolatos levéltári forrásokat, a feliratokat, címereket és az addigi szakirodalom 
páratlan bibliográfiáját.84 Kutatásának köszönhető Váradi József rajzának az ismertetése, 
melyen a kápolna geiszonjának azóta elpusztult címersora is látható, és e címerek 
értelmezésére is mindeddig csupán ő tett kísérletet.85 Balogh Jolán elfogadta az előcsarnok 
román kori eredetét, de úgy fogalmazott, hogy az „egy régebbi előcsarnok helyén, illetve 
részben falmaradványainak felhasználásával” épült, és felvetette annak lehetőségét is, hogy a 
középkori ablakok esetleg nem az eredeti helyükön vannak.86  

A kápolna e kötetben megfogalmazott művészettörténeti értékelése lényegében azóta 
is a szakma elfogadott „hivatalos” álláspontja. Balogh véleménye szerint a kápolna stílusán 
elsősorban a lombard reneszánsz uralkodik, de a belső kapuval kapcsolatban a bolognai 
Chiesa Santa Caterina kapuzatát, a nyugati lunettás kapuval kapcsolatban a toszkán 
reneszánsz kapuplasztikáját említette stíluspárhuzamként. Felhívta a figyelmet az architektúra 
szabálytalanságaira, az ornamentika elemeinek a tiszta olasz stílustól elütő felhasználására, s 
ebből arra következtetett, hogy a mester nem származhatott Itáliából, csakis helyi műhely 
szerzősége jöhet szóba. A terv, vagy vázlat azonban – amelyet Lázói feltehetőleg külföldi 
utazásai során szerzett be – itáliai, leginkább lombard mestertől eredhet. A kivitelezést végző 
hazai szobrász mindazonáltal „maga is erős olasz iskolázottságon ment keresztül”, de a 
domborműveken – elsősorban a ruhák redőzetén – sok gótikus vonás érződik.87 Az építkezés 
kapcsán Balogh Jolán tevékeny műhely kialakulásával számolt, mely utóbb több 
gyulafehérvári építkezésen dolgozott.88 Véleménye szerint e műhely tevékenysége, illetve a 
Lázói-kápolna egyes formái hatottak világi és egyházi épületekre, például Héderfáján, 
Nagyszebenben vagy Berethalmon.89

Meg kell említeni, hogy Balogh Jolán egyes észrevételei – részben azóta megismert 
adatok tükrében – nem tarthatók. Egyrészt a Várdai-kápolna helyén – Bunyitay Vincze 
nyomán – korábbi középkori kápolnát feltételezett, melynek északi falát a reneszánsz 
átépítéskor áthelyezték. Ennek már az is ellentmond, hogy a Lázói-kápolna lábazata a Várdai-
kápolna belsejéből látható, de a padlástérben 2004-ben végzett feltárásaink végleg kizárták ezt 
a lehetőséget. Másrészt a Lázói-kápolna sarokpilasztereinek páncélos királyokat ábrázoló 
domborművei lehetséges előképeként Hunyadi János székesegyházban elhelyezett síremlékét 
nevezte meg, melyről Ritóókné Szalai Ágnes azóta kimutatta, hogy Szapolyai János emeltette 
1533-ban.90

                                                 
82 A levelek részben Möller István hagyatékában (KÖH TI), részben a GYÉL Gazdasági levéltár anyagában 
maradtak fenn. 
83 Az 1938-ban készült rajzok a GYÉL Gazdasági levéltár anyagában találhatók. 
84 Adattárának a gyulafehérvári Lázói-kápolnára vonatkozó részét ld.: BALOGH 1943 pp. 233-241. A csak Csányi 
által leírt feliratokat itt nem közölte, noha bibliográfiájában szerepel az a publikáció, melyben megjelentek. 
85 Abriss der Mitternachts Seitigen Eingangs Kappelle in die Domm Kirche zu Karlsburg. gezeichnet Joseph 
Váradi. MNG GO 1937-3216, 1937-3217, 1937-3218. ltsz. Közlése: BALOGH 1943 p. 235., 239. képe: 78-80. 
86 BALOGH 1943 p. 87. 
87 BALOGH 1943 p. 88-89. 
88 BALOGH 1943 p. 90. 
89 E hatások lehetőségére később BALOGH 1943 p. 91-94. 
90 RITOÓKNÉ SZALAI 2000 
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Entz Géza 1958-as székesegyház-monográfiája alapos összegzését adta a kápolnáról 
addig rendelkezésre álló ismereteknek, ezért az épület kutatásának egyik kiindulópontja lehet. 
Függelékében közölte a vonatkozó levéltári forrásokat és a feliratokat is, igaz, hiányosan. 
Ismertette a címereket, a geiszon eltűnt címersoráról viszont nem tett említést. A mű 
alkotójaként a budai és esztergomi építkezéseket is ismerő, itáliai tanultságú magyar mestert 
feltételezett, és stílusában – feltehetőleg Balogh Jolán nyomán – nem lombard, hanem toszkán 
és bolognai hatásokat említett.91 Egyértelműen kiállt a Lázói-kápolna középkori eredete 
mellett, és a Várdai-kápolna középkori eredete ellen. Árnyalta azonban az átépítés mikéntjét: 
Balogh Jolán korábbi nézetével szemben szerinte Lázói építkezéséhez nem egy romos 
középkori előcsarnok falmaradványait használták fel, hanem egy meglehetős épségben 
fennálló épületrészt láttak el új homlokzati díszítményekkel és hálóboltozattal.92 Közölte a 
boltozat Möller és Fridli által összegyűjtött kőfaragójegyeit, a stíluspárhuzamok és a 
műhelykérdés tekintetében elfogadta Balogh Jolán észrevételeit.93 Számottevő újdonsággal 
ezen túlmenően nem szolgált, és művéből hiányzik néhány korábbi tévedés kritikája is.94

Az Entz Géza-féle monográfia megjelenése óta számos összefoglaló munka tesz 
említést a Lázói-kápolnáról. E fejezetben ezek mindegyikére nem tartom fontosnak 
hivatkozni, mert nyilvánvaló, hogy kifejezetten a kápolnára irányuló kutatás nem előzte meg 
ezeket. A korábbi szakirodalom által már feldolgozott adatok alapján a már ismertetett 
következtetésekre hivatkoztak.95  

A román szakirodalom nem szentelt kitüntetett figyelmet a Lázói-kápolnának. Virgil 
Vǎtǎşianu Erdély középkori művészetéről írott könyvében mindazonáltal eléggé alapos 
művészettörténeti értékelését adta az épületnek96, szobrászi díszeinek97 és az északi kapu 
XVI. század elejéről fennmaradt festett fa lunettájának.98 Ez utóbbit reneszánsz motívumokat 
használó, de erősen gótikus szellemű asztalosmunkának tartotta.  

Bár egyértelműen nem foglalt állást a kérdésben, mégis úgy tűnik, kétségbe vonta a 
kápolna román kori eredetét. Az ablakok formájára a XV-XVI. századi gótikus építészetben 
keresett párhuzamot – példaként a kolozsvári Farkas utcai templom csigalépcsőjének ablakait 
említette. Hangsúlyozta a díszítések eklektikus voltát, és kiemelte, hogy a homlokzat 
reneszánsz tagozatai nem alkotnak valódi rendszert. Az északi homlokzatot és a belső kaput 
lombard hatás megnyilvánulásának tulajdonította, mely azonban szerinte csak helyi mester 
munkája lehet. A mester a reneszánsz formákat Budán, Esztergomban, vagy akár Váradon 
ismerhette meg, de szerepe lehetett a kultúra terjesztésében a gyulafehérvári humanista 
kanonokoknak és püspököknek is. A nyugati kaput viszont tiszta firenzei formaként értékelte, 
és megjegyezte, hogy a mester itt konkrét tervet használhatott. A domborművek faragásában 
sok gótikus elemet ismert fel, vidéki mester munkáját látta bennük, aki csak közvetett módon 
találkozott az olasz modellel. Aláhúzta viszont, hogy feltétlenül reneszánsz jegy  az 
Ótestamentum témáinak összefonódása mitológiai szereplőkkel – ezeket a hit szerinti 
szenvedélyek és erények keresztény allegóriájaként értelmezte. 

1967-1973 között a székesegyházban zajlott felújítási munkákról Bágyuj Lajos 
számolt be. Soraiból kitűnik, hogy a felújítás sajnos nem párosult mélyreható tudományos 
kutatással. 1983-ban megjelentetett cikkében olyan tévedések bukkantak fel újra, melyeket a 
szakirodalom már évtizedekkel korábban tisztázott – például a diófa Geréb-címer, vagy a 
                                                 
91 Előbbit a nyugati befalazott kapura, utóbbit a belső kapura vonatkoztatta. ENTZ 1958 p. 118. 
92 Vö.: ENTZ 1958 p. 118., ill. p. 158. 119. jegyzet 
93 Vö.: ENTZ 1958 p. 120. és BALOGH 1943 pp. 91-94. 
94 Entz – még mindig nyilvánvalóan Bunyitay Vinczére támaszkodva – diófa címerként ismertette a kapu feletti 
Geréb-címert, és Mátyásénak tartotta a jobb oldali kapupilaszter címerét. 
95 SCHALLABURG 1982 p. 648. 
96 VǍTǍŞIANU 1959 pp. 558-560. 
97 VǍTǍŞIANU 1959 pp. 743-744. 
98 VǍTǍŞIANU 1959 p. 862. 
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Várdai-kápolna középkori előzményeként említett Szécsi-kápolna. Ezek után nem meglepő, 
hogy az elvégzett beavatkozások is meglehetősen érzéketlenek voltak egyes történeti részletek 
iránt.99

Részben e feltárással párhuzamosan folytak, de egészen 1978-ig elhúzódtak a 
székesegyházban és környékén a Radu Heitel vezette ásatások.100 Eredményei közül a 
székesegyház északi oldalán feltárt XI-XII. századi sírok szolgáltatnak némi információt a 
Lázói-kápolna történetével kapcsolatban. Alátámasztják, hogy a román kori előcsarnok 
lényegében a XI-XIII. századi temetőbe vezetett.  

A magyar reneszánsz művészetet bemutató legutóbbi nagyszabású kiállítás, melyet 
1982-ben az alsó-ausztriai Schallaburgban rendeztek, ugyancsak kitüntetett figyelmet szentelt 
a kápolnának. Ám az azt megelőző évtizedekben jelentős új tudományos eredmény nem látott 
napvilágot az épülettel kapcsolatban. Így a katalógusban a kápolnát ismertető Balogh Jolán 
lényegében saját 40 évvel korábbi, nagyrészt máig érvényes megállapításait ismételte.  

A székesegyház Entz Géza által felvázolt építéstörténetének érdemi kritikáját azóta 
csupán Tóth Sándor fogalmazta meg. Noha tanulmányában kifejezetten a Lázói-kápolnával 
nem foglalkozott, a II. székesegyház hosszházának kiépítésével kapcsolatos észrevételei a 
kápolna kutatása számára is hasznosak. Eredményeinek figyelembevételével pontosabban 
határozható meg a XIII. századi északi előcsarnok helye és szerepe a székesegyház 
építéstörténetében. Ugyancsak említésre érdemes Pattantyús Manga közelmúltban publikált 
tanulmánya, melyben a Várdai-kápolna befejezésének körülményeit helyezte más 
megvilágításba, újonnan előkerült levéltári adatok alapján.101

Az 1999-2003-as felújítási szakaszban a munkálatok nem jutottak el a Lázói-
kápolnáig, de Asztalos György és Egri Hunor okl. kőszobrász- kőrestaurátor művészek 
elkészítették az épület kőrestaurátori szakvéleményét és kőanyagának laboratóriumi 
vizsgálatát.102 A tanulmány nem elsősorban építészettörténeti tanulságok levonását célozta, 
hanem objektív tényeket rögzített, megállapította az egyes helyeken az anyag károsodásának 
helyét, mértékét és okait. A kutatók elemezték a fellelhető archív fotókat is. A kőfajták 
laboratóriumi vizsgálata a bányahely meghatározásának alapjául is felhasználható adatokat 
szolgáltatott. 

2004-ben Daniela Marcu Istrate vezetett ásatást a kápolnában.103 A kőpadló felszedése 
után a dél-keleti sarkot ásták ki. A keleti oldalon az alapfalakhoz a Möller-féle szárítófolyosó 
miatt nem sikerült hozzáférni, így végső soron a kápolna alapfalait nem tudták kutatni. A 
mélyebb rétegekben sírokat és több különböző időszakból származó római kori épület 
maradványait tárták fel. Az északi mellékhajó alapfalának megásása után a régész azt 
állapította meg, hogy a jelenlegi kapu alatt korábbi, alacsonyabb padlószinthez tartozó kapu 
nem volt. Bár az ásatási eredmények nem hoztak felszínre olyan nyomokat, melyek alapján 
elkülöníthető XVI. századinál korábbi periódus, végső soron elfogadhatónak tartotta, hogy 
létezett egy középkori előcsarnok, de ez semmiképp nem lehetett egykorú a mellékahajóval és 
annak támpillérével, és alaprajzában és járószintjében teljesen meg kellett egyezzen a XVI. 
századi kápolnával. A kérdés tisztázására mindenképpen további ásatásokat tartott 
kívánatosnak a kápolnán kívül, vagy a Várdai-kápolna felől. 

                                                 
99 A beavatkozásokról ld. a kápolna történetét leíró fejezet ide vonatkozó részét. 
100 Heitel ásatási eredményeinek részletes közlése: HEITEL 1985, egyes részeredményeinek rövid összefoglalása: 
HEITEL 1972 
101 PATTANTYÚS 2000 
102 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 
103 A kutatásról szóló jelentés: MARCU 2004. Az eredmények összefoglalása MARCU 2006. (Ez utóbbi tanulmány 
jelen sorok írásakor szerkesztés alatt áll, a leadott kéziratot volt módomban olvasni.) 
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2.4. Gyulafehérvár és a székesegyház története 
 

A Lázói-kápolna építésével, későbbi sorsával és jelentőségével kapcsolatban 
elengedhetetlen, hogy röviden felvázoljuk a székesegyház építéstörténetét. E történet 
legátfogóbb feldolgozását a mai napig Entz Géza immár lassan fél évszázada megjelent 
monográfiája adja.104 Megállapításai – melyek részben alapos helyszíni vizsgálaton és a 
fellelhető írott források széleskörű áttekintésén, másrészt a Möller István és Fridli Sándor 
vezette felújítások és ezzel kapcsolatban Pósta Béla vezetésével elvégzett régészeti feltárások 
adatain alapultak – legnagyobb részt a mai napig helytállóak. További adalékokat 
szolgáltattak Radu Heitel 1967-től végzett ásatásai. Az Entz által felvázolt építéstörténet 
érdemi kritikájával Tóth Sándor szolgált, aki elsősorban a székesegyház XII-XIII. század 
fordulója táján lezajlott kiépítésével kapcsolatban hozott új ismereteket, és helyesbítette Entz 
Géza egyes megállapításait.105 További adalékokkal szolgálhatnak Daniela Marcu régésznek a 
jelenleg is folyó felújítási munkálatokhoz kapcsolódó ásatásai106, és a kőtár módszeres, teljes 
körű feldolgozása.107 Mindezek fényében szükségesnek tartom az ismereteknek a közelebbi 
téma felvezetésénél némileg bővebb összefoglalását. 

A székesegyház építéstörténetének tárgyalását szinte valamennyi feldolgozás a XIII. 
Gemina légió szálláshelyéül szolgáló Apulum római castrumának említésével kezdi, mely 
nagyjából az egykori Gyulafehérvári középkori vár területét foglalta el. A székesegyház 
helyét gyakran hozták összefüggésbe azzal a „Templum Horologiae”-val, melyet egy – 
egykor a székesegyház falába befalazott, mára elveszett – feliratos oltárkő szerint Marcus 
Aurelius császár (161-180) tiszteletére Marcus Ulpius Mucianus alapított.108 Bágyuj Lajos 
régészeti feltárásokra hivatkozva úgy véli, hogy a templom helyén valóban állhatott egy római 
kultikus hely109, ez azonban valószínűleg nem azonos az említett szentéllyel.110

A dákok és karpok folyamatos támadásai miatt a XIII. Gemina légió 271-ben feladta a 
castrumot. Egészen a VIII-IX. századig nem találjuk itt állandó település nyomát, az ekkor 
letelepedett szláv népcsoport helyét 910 után a magyarok vették át, jelenlétük az egykori 
castrum területén belül is kimutatható.111  

                                                 
104 ENTZ 1958 
105 TÓTH 1983 
106 Daniela Marcu az utóbbi években az északi toronyban, valamint a Lázói-kápolnában vezetett ásatásokat. 
MARCU 1997 ill. MARCU 2004 
107 A székesegyházból származó, különböző helyeken őrzött kőtöredékek felmérésére és katalogizálására az 
1990-es években történt kísérlet. A munka sajnos teljesen a mai napig sem fejeződött be. A leletek 
rendszerezésében és felmérésében jelentős szerepet vállalt Sarkadi Márton, a lapidárium kutatásában részt vett 
Tóth Sándor és Mikó Árpád is. 
108 Az órával ellátott római szentély létét bizonyító feliratos oltárkövet a XV. század végén Geréb László püspök 
a székesegyház bejárata mellett a falban helyeztetett el. A követ még a XVI. század folyamán Megyericsei János 
kolozsi főesperes, Turinus István kanonok, majd I. Ferenc titkára, Georg Reichersdorfer is látta és leírta. 1723-
ban Giuseppe Ariosti udvari mérnök más latin feliratos kövekkel együtt Bécsbe küldte, ahol később elkallódott. 
ENTZ 1958 P.69. A székesegyház 1826-os leltára (Függelék La.28.) szerint Szent István temploma e szentély 
helyén és köveiből épült.. Ezt a tételt ismétli az 1850-es leltár (Függelék La.29.) is. Ez a hagyomány még a korai 
építészettörténeti irodalomban is felbukkan. Vö.: CSÁNYI 1899 p. 1-2. 
109 Bágyuj Lajos 1967-ben a székesegyház padlója alatt római kori oszlopindításokra és oltárkőre bukkant. 
Ezeket a maradványokat összefüggésbe hozta a említett oltárkő feliratából ismert órával ellátott templommal. 
BÁGYUJ 1983 p. 11. 
110 A Marcus Ulpius Mucianus által alpított templom valószínűleg nem állhatott a katonai táboron belül, 
márpedig a székesegyház helye az egykori castrum területése esik. ENTZ 1958 P. 69. 
111 A castrum pusztulási rétegei III. századiak, és bár az egykori necropolisban több népvándorláskori nép 
jelenléte is kimutatható, a falakon belül csak a VIII. századtól találhatók település nyomai. Radu Heitel ásatási 
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A második gyulaként említett vezér112 952-ben Bizáncban felvette a keresztséget, és 
egy Hierotheos nevű szerzetest hozott magával, aki egyben „Turkia”, azaz a magyarok 
országának első püspöke lett. Bizonyos tehát, hogy a gyulák uralma alatt a kereszténység már 
megjelent ezen a területen. Amennyiben a gyulák szállása ebben az időben már Fehérváron 
volt113, szükséges lehetett valamiféle szakrális épület felépítése, kézenfekvő módon a vár, 
vagyis az egykori castrum falain belül. Ennek azonosítása azonban még ma is sok vitára ad 
okot.  

Gyulafehérvár kora középkori épületeinek már egyike sem áll. Elképzelhető, hogy az 
első templom faszerkezetű épület volt, és nyoma már nem található. A vár területén 
mindazonáltal két olyan épület maradványait is megtalálták, melyek minden bizonnyal 
egyházi épületek voltak, és melyeknek X-XI. századi eredete valószínűsíthető. Az egyik a 
székesegyház déli oldalán, a régi sekrestye helyén alapfalaiban megmaradt kápolna. A kör 
alaprajzú, félköríves apszissal záródó épületet Möller István és Pósta Béla tárta fel 1916-
ban.114 A másik épület ugyancsak a vár területén állt, a mai székesegyház előcsarnokától 
mintegy 32 m-re nyugatra. Ez az utóbbi épület hosszházas, körülbelül 19 m hosszú templom 
volt, tájolása megegyezett a XI. századi bazilikáéval. Radu Heitel ásatásai során került 
napvilágra az 1970-es években.115  

Elterjedt vélekedés szerint a rotunda az ún. első székesegyházzal együtt és egybe épült 
keresztelőkápolna volt. E nézetet képviselte, Entz Géza116, és a középkori magyarországi 
rotundákat feldolgozó Gervers-Molnár Vera is117 – mindketten még Radu Heitel 1977-ben 
befejezett ásatásának eredményeit megelőzően. Möller István a rotundát már első feltárásakor 
különálló épületként azonosította118, utóbb Heitel azt állapította meg, hogy a kápolna 
félköríves szentélyének tájolása nem egyezik az első bazilikáéval, valamint hogy a bazilika 
alapozása ráépült a rotunda alapfalára – vagyis ez utóbbi az első székesegyház építésekor már 
nem állhatott.119 Ennek fényében a rotunda lehetett volna akár Hierotheosz püspök 
kápolnája120 – így épülhetett a X. század közepén –, vagy a gyulák palotájához kapcsolódó 
udvari kápolna a század utolsó harmadából. 

A székesegyháztól nyugatra feltárt kis méretű, egyhajós, félkörös apszissal záródó 
épület esetében elképzelhető az István-kori eredet. Szerény mérete nem zárja ki, hogy a XI. 

                                                                                                                                                         
eredményei alapján a legkorábbi magyar sírok a castrum falain belül a X. század második évtizedére tehetők. 
BENKŐ E. 2000 
112 Benkő Loránd nyelvészeti analógiákkal próbálta bebizonyítani, hogy a Gyula inkább személynév, mint 
tisztség megnevezése lehetett. Véleménye szerint háromnál több generáció alatt egy leszármazási ágon 
követhette egymást az első Gyula a honfoglalás idején, a második a X. század közepén (ő keresztelkedett meg 
Bizáncban 952 körül), a harmadik pedig, Sarolt apja, az államalapítás idején (ő került gyermekeivel és 
feleségével unokaöccse, István király fogságába 1003-ban). Ld.: BENKŐ L. 2001. Az általánosan elfogadott 
vélekedés szerint a gyula megnevezés tisztségként értendő. Ezek szerint az első gyula valódi neve Bogát vezér, 
Sarolt apjáé pedig Prokuj lehetett. ERDÉLY 1986. p. 268-284. 
113 Ezt több kutató is vitatja. Vö. BENKŐ E. 2001 és KRISTÓ 2002. 
114 MÖLLER 1929 p. 16. 
115 Az alapfalak körül XI-XII. századi sírok is előkerültek. Bágyuj Lajos véleménye szerint ezt az első 
templomot használhatták a székesegyház felépítése közben, majd még sokáig fennállt, többször kijavíthatták, és 
azonosítható azzal a körmeneti kápolnával, amelyet egy 1526-ban kelt oklevél a székesegyház előtt állónak 
mond. BÁGYUJ 1983 p. 20. Radu Heitel 1977-ben befejezett ásatásai azonban arra mutatnak, hogy e templomot 
már a XI. században lebontották, mivel alapfalaiba ebből az időből származó sírokat vágtak. Az ásatás 
eredményeiről részletesen ld. HEITEL 1985 
116 ENTZ  1958. p. 70-71. 
117 GERVERS-MOLNÁR 1972. A szerző – Entz Gézához hasonlóan – elismerte, hogy erre a megoldásra analógiát 
nem lehet találni.  
118 MÖLLER 1929 p. 16. 
119 Vö: HEITEL 1985 
120 A bizánci eredetet erősítheti az a már Möller által szolgáltatott megállapítás, hogy a rotunda falazóhabarcsába 
téglaőrleményt is kevertek. BENKŐ E. 2001 
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század elején – akár már 1009 körül – püspöki templomnak épült volna. Így egyszersmind 
igazolná, hogy Szent István valóban Gyulafehérváron alapította az erdélyi püspökséget. Ezt 
ugyanis egyes kutatók éppen egy István-kori püspöki templom hiányára hivatkozva vonják 
kétségbe.121 Más értelmezés szerint az épület a püspöki székesegyházzal együtt és egy időben 
működött esperesi templom volt.122

Az ún. első székesegyház, melynek alapfalait ugyancsak Möller István helyreállítási 
munkálatai során fedezték fel, a XI. században épült, de a datálás alapját képező sírleletek és 
fennmaradt faragványok123 alapján csak évtizedekkel a püspökség 1009-es alapítását 
követően. Az építkezés jelentős része – talán befejezése is –  Szent László uralkodása idejére 
tehető.124 Annyi biztos, hogy háromhajós bazilika volt, egy félköríves apszissal. A kutatók 
egy részének értelmezése szerint ehhez kapcsolódott a déli oldalon a kör alaprajzú, félköríves 
apszissal bővített keresztelőkápolna.125 Legközelebbi rokonságban a kalocsai székesegyházzal 
állhatott, építéstechnikáját tekintve bizánci-bolgár hatás lehetősége is felvetődik.126

Erdély XII. századi fejlődése, a püspökség jelentőségének növekedése hamarosan 
nagyobb templom emelését tette szükségessé. Az első székesegyház használata mellett 
kezdtek hozzá a második bazilika keleti felének építéséhez még a XII. században, a francia 
kapcsolatokkal rendelkező Adorján püspök (1187-1202) idején.127 Három félköríves apszissal 
záródó kötött rendszerű háromhajós, keresztházas, négyezeti tornyos, nyugati toronypáros 
bazilikát terveztek, mely azonban csak szakaszosan, kisebb módosításokkal valósult meg. Az 
első ütemben az új szentélyt kezdték építeni a keresztszárakkal. A régi kórus azonban még 
fennállhatott akkor is, amikor a hosszház kiépítése elindult, így – nem lévén még hely a 
nyugati négyezeti pillérek felállítására – a szentélyrészt csak később fejezhették be. A 
hosszház első körülhatárolásához tartozó régi sekrestye és a vele egy ütemben épült déli 
mellékhajófal azonban máris kisebb koncepcióváltást jelez.128 E szakasz az 1205-1210 között 
épült fejedelmi kapuval datálható.129 A hosszház kiépítésének félbeszakadását a déli és északi 
oldalon egyaránt megjelenő, alapokra is kiterjedő falvarrat jelzi.130 Ez azonban valószínűleg 
még mindig nem az építkezés tatárjárás miatti megtorpanását jelzi, hanem azt az időszakot, 
amikor a régi templom szentélyrészének bontása után az építkezést előbb a keleti oldalon 
folytatták a szentély és a keresztház boltozásával, és ezt követhette a hosszház kiépítése.131 A 
tatárjárás idejére a templom építése nagyobb részt befejeződött, csak az épület nyugati felén 
folyhattak még munkák. Elkészülhetett tehát az 1240-es évek előtt az az északi előcsarnok is, 
mely a Lázói-kápolna helyén állt.132

                                                 
121 Kristó Gyula az első püspökséget Észak-Erdélybe teszi, ahonnan csak a XI. század végén, esetleg László 
idejében kerülhetett át. Megjegyzendő, hogy az első név szerint ismert gyulafehérvári püspök említése is csak 
1075-ből való: Francus episcopus Bellegradensis. Vö: KRISTÓ 2002 
122 KOVÁCS 1996 p. 1-2. 
123 Az első székesegyházból származó faragványok közül legjelentősebb az egykori templom egyik kapujának 
timpanonját díszítő Krisztus Pantokrator ábrázolás, melyet utóbb a második székesegyház déli kapujának belső 
ívmezejében helyeztek el. Ide sorolható még az Ábrahám kebelét ábrázoló fejezet, és egy levéldíszes, emberfejes 
gyám. A kutatók véleménye szerint egyik sem származhat a XI. század végénél korábbról. 
124 Radu Heitel az 1. székesegyházat valamivel későbbinek tarototta, szerinte legalábbis a befejezés biztosan 
átnyúlt a XII. századra. HEITEL 1972 p. 150. 
125 Entz Géza szerint semmi nyoma nincs annak, hogy a kápolna külön épült volna, falszerkezete is azonos a 
bazilikáéval. ENTZ 1958 p. 71-73. 
126 ENTZ 1958 p. 73. 
127 ENTZ 1958 p. 87., 111. ill. KOVÁCS 1996 p. 3. 
128 A régi sekrestye eltakarja a déli mellékhajó eredetileg külsőbe nyíló ablakait. Tóth Sándor világított rá, hogy 
– Entz elképzelésével ellentétben – a sekrestye csak a keresztházhoz képest képvisel későbbi periódust, a déli 
mellékhajófallal azonban egybe épült. Vö.: ENTZ 1958 p. 86. ill. TÓTH 1983 p. 405. 
129 TÓTH 1983 p. 420. 
130 TÓTH 1983 p. 405. 
131 Vö.: TÓTH 1983 pp. 407-409. 
132 ENTZ 1958 p. 111., KOVÁCS 1996 p. 3-4. 
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A tatárjárás során a székesegyház jelentős károkat szenvedett. A dúlás szemtanúja, 
Rogerius váradi kanonok Siralmas énekében arról számolt be, hogy a püspöki székhelyen „a 
meggyilkoltak csontjait és koponyáit, és a bazilikáknak és palotáknak sok keresztény vértől 
bemocskolt, romban álló s ledöntött falait” találták.133 Megjegyzendő, hogy a román 
művészettörténet-írás szerint a tatárok által földig rombolt gyulafehérvári templom az első 
székesegyház volt, így az új bazilika építése csak ezt követően, az 1240-es évek derekán 
kezdődött.134 A magyar kutatók megegyeznek abban, hogy a leírás nyilvánvalóan túlzó135, de 
a leégett tető újjáépítésére és egyes szerkezeti megerősítésekre szükség volt a veszély 
elmúltával. Az ezt követő évtizedekben befejeződött a hosszház boltozása a főhajó két nyugati 
boltszakaszának kivételével, és elkészült a nyugati homlokzat felső része is. A tornyok nem 
emelkedtek túl a homlokzat főpárkányán, közöttük az előcsarnok fölött a templom védelmi 
funkciójával összefüggő fakonstrukció állt. Az 1270-es évekre, Monoszló Péter püspökségére  
(1270-1307) szükségessé vált a szentély bővítése, melyet – hasonlóan az ugyanekkor 
elkészült nyugati kapuhoz – már kora gótikus stílusban építettek. 

A munkák nagyrészt befejeződtek, amikor 1277-ben a püspökség és a szebeni 
prépostság közötti ellentétek következményeként súlyos pusztítás érte a templomot. A szebeni 
szászok a vízaknai Alárd fia Gaan vezetésével február 21-én fegyverrel rohanták meg a – 
püspökséget védő erősség funkcióját is betöltő – székesegyházat. Az épületet felgyújtották, 
kifosztották, és a híradások szerint kétezer embert, közük számos klerikust mészároltak le.136 
A támadás következtében szinte elnéptelenedett a püspöki székhely, a helyreállítás csak 1287 
körül indult meg. E felújítással kapcsolatos az a két szerződés, melyet Péter püspök kötött 
1287-ben az elzászi St. Diéből való Tyno fia János kőfaragómesterrel, illetve 1291-ben négy 
szász ácsmesterrel.137 Entz Géza a szövegekből arra következtetett, hogy az 1287-88-as 
felújítás elsősorban a főhajó déli gádorfalát, a négyezeti tornyot, és a déli mellékhajó nyugati 
részét érintette, az utóbbi pedig a székesegyház teljes tetőszerkezetének újjáépítését, egyes 
boltozatok és a négyezeti torony megerősítését célzó kőművesmunkákkal kiegészítve.138 
Fontos ugyanakkor, hogy mindkét szerződés határozottan az eredeti állapot helyreállításáról 
rendelkezett. 

1308-ban a szászok ismét fegyverrel törtek a székesegyházra, de az épület jelentős kárt 
ezúttal nem szenvedett. A XIV. század folyamán említésre méltó építkezés a Szécsi családból 
származó két egymást követő püspök, András (1320-1356) és Domokos (1357-1368) idejében 
folyt139, melyet a főhajó két nyugati boltszakaszának Szécsi-címeres záróköve bizonyít. Ekkor 
emelhették meg további három szinttel a déli tornyot, megváltoztatva ezzel a nyugati 
homlokzat korábbi zömök Westwerk-szerű megjelenését. Az a vélekedés, miszerint a későbbi 
Szent Anna- (vagy Várdai-) kápolna helyén már ebben az időben két boltszakaszos 
bővítményt emeltek, semmi esetre sem tartható.140

                                                 
133 Rogerius kanonok Siralmas énekéből: „...Tandem vix octavo die a silve recessu ad Albam venimus civitatem, 
in qua nihil potuit reperiri, preterquam ossa et capita occissorum, baasilicarum et palatiorum muros dirruptos et 
subfossos, quos nimia Christiani cruoris effusio macularat,...” Közli: ENTZ 1958 p. 179. ill. magyar fordításban: 
u.o. p. 88., KOVÁCS 1996 p. 4. A teljes szöveget közli: SRH II. köt. p. 587.  
134 Vö.: VǍTǍŞIANU 1959 p. 43-52. 
135 A tatárokra egy masszív kőépület falainak „munkaigényes” ledöntése aligha volt jellemző. KOVÁCS 1996 p. 4. 
136 Az esettel kapcsolatos korabeli dokumentumokat ld.: ZIMMERMAN –  WERNER 1892 p. 131-132., ill. p.  254. 
Kivonatosan közli: ENTZ 1958 p. 179-180. 
137 ZIMMERMAN –  WERNER 1892 p. 156., ill. p.  179-180. Magyar fordításban és eredetiben is közli: ENTZ 1958 
p. 96-99. ill. p. 181-182. 
138 ENTZ 1958 p. 99-102., KOVÁCS 1996 p. 5. 
139 Kettőjük közül inkább András lehetett a jelentősebb építtető, unokaöccse, Domokos keveset tartózkodott 
székhelyén. Vö.: ENTZ 1958 p. 116. 
140 Vö.: BUNYITAY 1893. p. 10., ill. BALOGH 1943. p. 92. A korábbi vélekedés alapját Szécsi András püspök 
utóbb itt elhelyezett sírköve, és a kápolna romanizáló formái adják.  
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1438-ban a törökök Dél-Erdélybe történt betörése során ismét károk érték a 
székesegyházat. A helyreállításra az erdélyi püspökségből az esztergomi érseki székbe 
emelkedett Pálóczi György hagyományozott jelentősebb összeget. Az 1440-es években a 
Hunyadiak adományokkal támogatták a székesegyházat, az ifjabb és idősebb Hunyadi János 
temetkezőhelyéül is választotta a templomot, és itt helyezték végső nyugalomra Hunyadi 
Lászlót is. Valószínűleg ekkor emelték meg újabb két szinttel a déli tornyot.141

Az állandósult török veszély ellenére úgy tűnik, a következő csaknem egy évszázad 
viszonylag békés volt a székesegyház életében. A fenyegetettséget jelzi azonban, hogy 1503 
és 1506 között a székesegyház közvetlen közelében új várfal épült142, 1516-ban II. Ulászló 
adományozott 200 aranyforint értékű sót a várfalak javítására, Várdai Ferenc püspök pedig 
1524-ben kelt végrendeletében hagyott 500 forintot ugyanerre a célra. A XVI. század első 
negyede ennek ellenére a székesegyház egyik nagy építkezési hullámát hozta. 1512-ben 
fejeződött be az északi előcsarnok átépítése Lázói János kanonok kápolnájává. Várdai Ferenc 
püspök reneszánsz lépcsőt építtetett a nyugati karzatra, 1525 körül pedig – röviddel a mecénás 
püspök halála után – elkészült a Várdai-kápolna143, az említett előcsarnok és az északi 
keresztház között. Valószínűleg a XVI. század közepén épülhetett egy sekrestye a mai 
sekrestye helyén.144 1545-ben Mihály szebeni ácsmester a torony fedélszerkezetének építésére 
kapott megbízást – a besztercei és szebeni toronyhoz hasonló négyfiatornyos sisakot rendeltek 
tőle.145

Erdély felekezeti megosztottsága hamarosan újabb megpróbáltatásokat hozott. 1565-
ben János Zsigmond távollétében a protestánsok elűzték a katolikus papságot, és – bár az 
épület jelentős kárt nem szenvedett – lényegében a teljes középkori és reneszánsz berendezést 
elpusztították. A templom Báthory Zsigmond uralkodása alatt rövid időre, 1597 és 1603 
között ismét a katolikusok kezében volt, ezalatt két súlyos csapás is érte. 1601-ben Rácz 
György hajdúi rabolták ki, 1603-ban pedig, mikor Székely Mózes ostromolta a várat, a 
székesegyház tetőszerkezete tüzet fogott, a déli torony fiatornyos sisakja elpusztult, a 
csonkatoronyban tárolt puskapor robbanása pedig a falakat is károsította. Az ezt követő két év 
zavaros időszakában a templom elhanyagoltan állt, a fedetlen déli toronyban gyorsan pusztult 
a székesegyház levéltára.146

Bocskai István fejedelem 1605-ben végül a reformátusoknak adta a székesegyházat, 
ezzel megkezdődött a templom több, mint egy évszázados protestáns korszaka. A helyreállítás 
azonban csak nagy sokára, 1613-ban indult meg, Bethlen Gábor fejedelemségével. Ettől 
kezdve az épület a fejedelmek udvari temploma, a fejedelmi reprezentáció eszköze lett. A 
püspöki palotát fejedelmi rezidenciává alakították, a templom felé eső szárny – ma már nem 
létező – emeletéről közvetlen átjáró vezetett a karzatra. Bethlen Gábor építtette újjá a tetőt, ő 
emeltette a déli torony legfelső szintjét a reneszánsz főpárkánnyal, és mindkét torony díszes 
sisakját. A fejedelem angyalok és apostolok szobraival ékes szószéket, és orgonát is állíttatott 
a templomba, ezeket azonban röviddel halála után leszerelték, darabjait megsemmisítették, 
vagy elajándékozták. Az I. Rákóczi György uralkodása alatti puritán mozgalom kapcsán 
valószínűleg a falfestményeket is bevakolták vagy leverték. 

1658-ban a II. Rákóczi György ellen vonuló török-tatár hadak törtek a templomra. Az 
épület ismét leégett, és a berendezés nagy része megsemmisült. Valószínűleg ekkor 
                                                 
141 KOVÁCS 1996 p. 6. 
142 ENTZ 1958 p. 117. 
143 A kápolna építésének körülményeiről ld.: PATTANTYÚS 2000 
144 Entz Géza feltételezése. Alapja az 1711-es Visconti-féle rajz, melyen a mai sekrestye helyén jól kivehető egy 
toldalék. Sekrestyét a protestánsok nyilvánvalóan nem építettek, ezért az még a református időszakot 
megelőzően, vagyis 1565 előtt épülhetet. ENTZ 1958 p. 124. 
145 A szerződést szövegét közli: ENTZ 1958 p. 187. Regestában: BEKE 1891 p. 128. 
146 Az elkeserítő helyzetről szól Szamosközi István káptalani tag 1604-ben az erdélyi rendekhez írt felirata. ETA 
p. 203-205. ill. ENTZ 1958 p. 188-189. 
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rongálódott meg annyira a négyezeti torony, hogy később már nem építették újjá.147 A károkat 
az 1670-es években Apafi Mihály fejedelem, és felesége, Bornemisza Anna költségén hozták 
helyre, az 1690-es években pedig Bethlen Elek a meggyengült főszentély-boltozatot javíttatta 
ki.  

A XVII-XVIII. század fordulóján újabb erődítések történtek a várban, legalábbis ez 
olvasható ki egy ismeretlen olasz hadmérnök 1687-es térképének148, és Giovanni Morando 
Visconti 1711-es helyszínrajzának149 összevetéséből. Utóbbin a középkori négyszögű vár 
védművein belül a székesegyházat és a püspöki palotát körülzáró belső falgyűrű is látható. 
Ennek különösen hangsúlyos eleme az északi oldal ötszögű bástyája. 1715-ben megkezdték a 
vár körül fennálló védművek bontását, és a korszerű csillagerőd építését Giovanni Morando 
Visconti tervei szerint. 1717-ben bekövetkezett halála után az építkezést a szintén olasz 
Francesco Brilli vezette.150

Időközben Erdély életében jelentős változás állt be. A XVII. század végén az önálló 
Erdélyi Fejedelemség megszűnt, a Habsburg befolyás Erdélyre is kiterjedt. A vár átépítése 
már a Rákóczi-szabadságharc utáni katolikus restauráció következménye volt. 1712-ben – 
több, mint egy évszázad után – Mártonfi György személyében újra püspököt neveztek ki az 
erdélyi katolikusok élére, és 1715-ben az uralkodó utasítására a reformátusoknak vissza 
kellett adniuk a székesegyházat az újjászerveződött gyulafehérvári római katolikus 
püspökségnek. Az első években a legfontosabb javítási munkák elvégzése történt meg. A déli 
toronyra ekkortájt készülhetett a törtvonalú barokk sisak, mely egy 1725-os ábrázolásról 
ismert.151 Borbereki Csiszár Miklós és felesége, Ribiczei Katalin jóvoltából 1727 és 1737 
között megújult a nyugati előcsarnok, ekkor készült a főhomlokzat oromzata Szent István és 
László király, Szent Adalbert és Gellért püspök szobrával, valamint az előcsarnok kőkerítése. 
Demeter János prépost emeltette a barokk sekrestyét 1728 körül, feltehetőleg egy korábbi 
helyén. Sztoyka Zsigmond püspöksége alatt (1749-1759) sor került a főszentély teljes 
helyreállítására.  

1758-ban ismét tűzvész pusztított a székesegyházban. A boltozatok az épület belsejét a 
nagyobb kártól megvédték, a falak azonban bekormozódtak, ezért 1769-ben a felújítás 
részeként a falakat és boltozatokat letisztították, majd élénk színű festéssel látták el. Az 
elpusztult toronysisak helyére a maihoz hasonló lapos gúlasisak került. 1776-ban jégeső tette 
teljesen tönkre a székesegyház tetejét, ezért ismét újra kellett cserepezni.152 A XIX. század 
elején kisebb átalakítások történtek: elkészült a ma is álló nyugati karzat, a kereszthajó 
végfalain nagy méretű félkörös ablakokat nyitottak, megszüntették a kripta belső lejáratát – 
helyette a főszentély mögött külső bejárat épült.  

A szabadságharc során 1849-ben az ostromló honvédek találata ismét lángba borította 
a templomot. 1853 és 1856 között Haynald Lajos tataroztatta az épületet. Ennek során jelentős 
átalakítás nem történt, a faragványok egy részét azonban szakszerűtlenül egészítették ki, és a 

                                                 
147 A torony pusztulása már az 1601-1603-as események során is bekövetkezhetett. Az északi mellékszentélyben 
talált, a székesegyházat ábrázoló, 1576-os keltezésű bekarcolás arra utal, hogy akkor még létezett. Vö.: ENTZ 
1958 p. 41-42., 121., 125. 
148 Gyulafehérvár térképe Bethlen Gábor erődítésével. Lotharingiai Károly ismeretlen olasz hadmérnökének 
tollrajza és vízfestménye, 1687. (Magyar Történelmi Képcsarnok, Magyar Nemzeti Múzeum T. 8913.) 
149 Visconti itáliai származású, osztrák császári szolgálatban álló hadmérnök, a gyulafehérvári vár XVIII. századi 
erődítéseinek egyik tervezője volt. 1717-ben halt meg, síremléke a székesegyházban a Várdai-kápolna falán van 
elhelyezve. 
150 Brilli 1719-ben hunyt el, epitáfiuma ugyancsak a székesegyházban, a Várdai-kápolna nyugati falán van 
elhelyezve. 
151 Prospect der Haupt-Vestung Carlsburg in Siebenbürgen. Haas J. Ignác, 1725. közli: BORBÉLY 1943. p. 6., ill. 
melléklet 3. kép 
152 ENTZ 1958 p. 126., ill. pp. 198-200. Entz Géza a jégeső okozta kárt 1774 körülre tette, ez az adat a 
székesegyház 1777-es leltára alapján 1776-ra pontosítható. Vö.: Függelék La.26. 
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belső vakolat teljes eltávolítását követően a kvádereket szemcséző kalapáccsal fosztották meg 
eredeti felületüktől, patinájuktól. 

Az épület romló állapota a XIX. század végén időszerűvé tette a teljes felújítást, s a 
székesegyház természetesen az időközben kialakult intézményesített magyar 
műemlékvédelem figyelmének is középpontjába került.153 A munkálatok megindítását 
Majláth Gusztáv püspök már 1898-tól szorgalmazta, a helyreállítás azonban csak 1907-ben 
kezdődött, a Műemlékek Országos Bizottsága által javasolt Möller István szakmai 
vezetésével. Möller a helyszíni irányítással Fridli Sándor gyulafehérvári építészt bízta meg, a 
régészeti kutatást Pósta Béla, a kolozsvári egyetem régészprofesszora, az Erdélyi Múzeum 
Érem- és Régiségtárának igazgatója vezette. 

A restaurálás során megerősítették a keresztház falait és a főhajó gádorfalát, az 
alapfalak nagy részét vasbeton szárítófolyosóval vették körül. A sekrestye egy részének 
elbontásával kiszabadították a déli mellékapszist, helyreállították a régi sekrestye románkori 
tömegét és bejáratát, valamint a keresztház végfalainak homlokzatát. Feltárták a rotundát és 
az első székesegyház keleti részét. Számos sérült kőfelületet kijavítottak, alaposan 
dokumentálva és a köveken is feltüntetve az egyes beavatkozásokat.154 Elkészült a Lázói-
kápolna belső helyreállítása, és a homlokzatok sérült kvádereinek cseréje. A felújítás az I. 
világháború kitörése miatt éppen akkor szakadt félbe, amikor többek között ezen az 
épületrészen is dolgoztak.  

A háború után Fridli Sándor a drasztikusan lecsökkent anyagi források ellenére is 
folytatta a helyreállítást, levélben több ízben konzultált Möllerrel is. Ekkor azonban már csak 
lassú léptekkel haladó javításokra került sor. Nagyobb munkálatok 1967-73 között zajlottak 
újra, Bágyuj Lajos irányításával. Ekkor készült a székesegyház légfűtés rendszere – melyet 
azóta sem helyeztek üzembe – és mai, a korábbinál alacsonyabb padlószintje. Kijavították a 
főhajó párkányát és támpilléreit, a mellékhajók felett pedig teljesen új, vasbeton főtartós 
fedélszéket készítettek. Ezzel párhuzamosan Radu Heitel 1967-78 között végzett kiterjedt 
ásatásokat a székesegyházban és környékén. Az 1990-es években  Hermann Fabini folytatta a 
helyreállítást. Az északi torony restaurálása szakmailag erősen vitatható.  

Mindezek azonban egyes részfeladatok megoldására, sürgős javításokra koncentráló 
beavatkozások voltak. A hosszú ideje szükséges átfogó koncepció alapján végzett teljes körű 
felújításra csak a XX. század legvégén nyílott újra lehetőség. Ekkor a budapesti Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal dolgozott ki tízéves – a püspökség fennállásának millenniumára 
időzített – tervet a székesegyház felújítására Káldy Gyula és Sarkadi Márton vezetésével. 
Ezzel párhuzamosan Daniela Marcu régész végzett újabb ásatásokat. A munkálatok 1999-ben 
meg is indultak, azonban sajnálatos módon hamarosan félbeszakadtak.  

                                                 
153 Az erre vonatkozó adatokat ld. a kutatástörténet fejezetben. Itt csak a tényleges beavatkozásokról ejtek szót. 
154 Az eredeti alapján újrafaragott kövekre „F” (azaz facsimile), a pótlásokra „R” (azaz restauratum) betűjelzést, 
és évszámot karcoltak. 
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3. Az épületkutatás eredményei 
 
Ebben a fejezetben azon jelenségek elemzését közlöm, melyeket a 2001-2006-ban 

folytatott, alakhű építészeti felmérésen alapuló helyszíni kutatás során sikerült rögzíteni az 
épületen. Ezen objektív adatokat írott, rajzi és archív képi forrásokkal összevetve, lehetséges 
magyarázatukat ebben a fejezetben egyes épületrészekre, kérdéskörökre lebontva tárgyalom. 
Helyenként itt is utalok a közöttük fennálló összefüggésekre, de a kápolna építésének ezen 
következtetések alapján körvonalazódó történetét dolgozatom 5. fejezetében foglalom össze. 

3.1. Alaprajz 
 

A Lázói-kápolna a gyulafehérvári székesegyház északi oldalához csatlakozik, az 
északi mellékhajó négyezettől számított harmadik boltmezőjének tengelyében. Alaprajza 
enyhén szabálytalan téglalap. Szemközti falainak síkja kis mértékben tér el a párhuzamostól 
(az északi és déli fal síkja között 0.5 fok, a keleti és nyugati között 0.22 fok a szögeltérés). Az 
alaprajz szabálytalanságát elsősorban a sarkok szögtorzulása adja. Az előcsarnok észak-déli 
hossztengelye 88.62 fokos szöget zár be a székesegyház északi falával, azaz a merőlegestől 
keleti irányban 1.38 fokot tér el. Ebből adódik az oldalhosszúságok viszonylag kicsi, és az 
átlók ennél jelentősebb eltérése. A téglalap hosszabb oldalainak hossza között 5 cm, a 
rövidebb oldalak között mindössze 2 cm az eltérés, míg az átlók mérete között 17.5 cm-es 
differencia mutatkozik.155

Középkori templomok épületrészei között tapasztalható szögeltérésekből a kutatók 
időnként a keletelés meghatározásakor figyelembe vett csillagászati irányra, esetleg az év egy 
bizonyos napjára eső napfelkelte tájolására vonatkozó következtetéseket is megpróbálnak 
levonni. Egyes esetekben e vizsgálatoknak is lehet létjogosultsága. Gyulafehérváron azonban 
az északi előcsarnok építése kapcsán ilyen okokra aligha kell gondolni – kitűzési 
pontatlanságról van szó, mint azt alább, az alaprajz szerkesztésmódjának felvázolásával 
bizonyítani kívánom.  

Az építésben szükséges mérnöki szerkesztésekhez már a középkorban is meglehetősen 
pontos mérőeszközöket, és legalábbis regionális szinten kötött mértékegység-rendszert 
használtak. Ezért is érdemes az épület egyes részleteinek méretrendjével, az esetleg 
tapasztalható pontatlanságok eredetének vizsgálatával foglalkozni – különösen nagy 
precizitást igénylő kőfaragványok esetében.156 Egy épület alaprajzának kitűzésekor azonban 
5-10 cm eltérés még belül van a hibahatáron. Bármennyire pontosan mérték is ki a 
sarokpontokat, amikor azokat az elegyengetett talajon levert karókkal kijelölték, és ezek közé 
kifeszített kötelek mentén kiásták az alapárkokat, könnyen keletkeztek ilyen differenciák. 
Mivel ezek szerkezeti problémát nem okoztak, és a kész épületnek sem tömeg-, sem 
térhatásában nem váltak érzékelhetővé, a középkori építőmesterek nem is törekedtek a 
korrekciójukra. 

Az épület mellékhajóhoz való derékszögű csatlakozásának kitűzéséhez 
legkézenfekvőbb – egyszerűbb építkezéseknél ma is használatos – módszer a pitagoraszi 

                                                 
155 A kápolna belső terének pontos alaprajzi méretei a bejárati küszöb felett 1 m magasságban mérve a 
következők: északi fal 580.5 cm; déli fal 578.5 cm; keleti fal 784 cm; nyugati fal 789 cm; délkelet-északnyugati 
átló 968 cm; délnyugat-északkeleti átló 985.5 cm. 
156 Itt elsősorban a boltozati bordákat kell megemlíteni, amelyeket a mester kénytelen elemenként  kifaragni, és a 
daraboknak illeszkedése, a görbület ívének megszerkesztése igen nagy precizitást igényel. Hasonló a helyzet a 
szintén elemekből összeépített nyíláskeretek esetében, bár itt – a középkori gyakorlatban legalábbis – a 
darabokat kinagyolva is össze lehet építeni, és a profil, illetve az ornamentika ezután is kidolgozható. 
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háromszög oldalainak arányában felosztott kötél alkalmazása.157 Hogy az északi előcsarnok 
alaprajzának kitűzésekor ilyet használtak, azt az alaprajz oldalarányai bizonyítják. A számítás 
elvégzéséhez – korrigálandó az elvben egyező méretek közötti eltéréseket – az összetartozó 
számpárok számtani közepével célszerű dolgozni.158 Így a kápolna oldalait 786.5 illetve 579.5 
cm-rel, átlóját 976.75 cm mérettel vesszük figyelembe. 

A legegyszerűbb, építési gyakorlatban is gyakran alkalmazott pitagoraszi számhármas 
a 3 : 4 : 5.159 Ha a kápolna rövidebbik oldalát 3 egységnek tekintjük, akkor a megfelelő 
osztások elvégzésével az oldalak és az átló aránya 3 : 4.0716 : 5.0656. Vagyis a 3 : 4 : 5 
aránytól való eltérés a legnagyobb különbséget mutató adat esetében is csupán alig 2%. Ha 
ezek után – immár az eredmény ismeretében – a rövidebb oldalnál a nagyobb, a hosszabb 
oldalnál a kisebb adatot vesszük figyelembe, ezek aránya 580.5 : 789 = 3 : 4.0516, az eltérés 
tehát már csak 1.29%. Az 580.5 cm-es oldalhoz 3 : 5 arány szerint tartozó átlóra 967.5 cm, 
vagyis csaknem pontosan a rövidebb – délkelet-északnyugati – átló mérete adódik. Ez 
mindenképp elég ahhoz, hogy bizonyítva lássuk: az északi előcsarnok alaprajzát a 3 : 4 : 5 
pitagoraszi számhármas arányai határozzák meg. 

Az oldalak és átló arányának ismeretében kísérletet tehetünk arra is, hogy a méréshez 
felhasznált alapegységet kikövetkeztessük. Az oldal- és átlóhosszokat 3-mal, 4-gyel illetve 5-
tel osztva kapott érték bizonyosan valamely, az építők által használt korabeli hosszmérték 
alapegysége, vagy annak egész számú többszöröse lesz. Ennek kiszámításakor azonban már 
szembesülünk azzal a problémával, hogy a kitűzési pontatlanságok miatt a szóba jöhető 
egység nem pontosan, csak bizonyos határokon belül állapítható meg. 

Az alaprajz téglalapjának rövidebb oldalai 578.5 ill. 580.5 cm, ezt 3-mal osztva 192.5-
193.5 cm közötti értéket kapunk. Ugyanígy a megfelelő osztást elvégezve a hosszabb 
oldalakból 196-197.25 cm, az átlók hosszából 193.6-197.1 cm mérettartomány adódik az 
alapegység hosszaként. Látható, hogy olyan méretet nem tudunk kiválasztani, amelyet 
mindhárom intervallum lefed, azonban a szórás mindössze 4.75 cm (azaz kb. 2.42%), ami 
elfogadhatónak mondható. Még azt is megengedi, hogy az adatokat egyes ismert középkori 
mértékegységekkel összevessük. A kört egy statisztikai módszer segítségével szűkíthetjük 
tovább: a hat adat közül a két szélsőértéket kizárva a maradék értékek számtani 
középarányosa biztosan jó közelítést ad a keresett méretre. A művelet eredménye: 195.05 cm. 
Ebből a méretből kiindulva, és az elvi arányokat figyelembe véve a téglalap oldalainak 
idealizált mérete 585.12 illetve 780.2 cm, az átlóé 975.25 cm.160

Fontos ezen a ponton közbevetni, hogy a fenti eredmény bizonytalansága miatt az 
összehasonlítás ismert középkori mértékegységekkel – bármennyire is objektív módszernek 
tűnik – fenntartással kezelendő. Más építéstörténeti adatokkal összevetve mégis alátámaszthat 
vagy kizárhat bizonyos feltételezések, illetve lehetővé teszi egyes épületrészek, szerkezetek 
                                                 
157 A módszer az ún. pitagoraszi számhármasokon alapul – olyan a, b, c egész számokon, ahol a²+b²=c², tehát  
Pitagorasz tételének megfelelően az a háromszög, melynek oldalhosszai a, b és c, biztosan derékszögű. A 
kitűzéshez egy a+b+c egység hosszúságú kötelet két jellel – rendszerint csomókkal – a, b és c egység hosszú 
szakaszokra osztanak, majd végeit is összecsomózzák. A kötélgyűrűt a jeleknél megfogva kifeszítik, ezzel 
derékszögű háromszög keletkezik. A módszer alkalmazható különálló a, b és c hosszúságú kötéldarabokkal is, 
melyek egyik végét rögzítve, a másik végére karót kötve a talajra karcolt körívekkel is ki lehet metszeni a 
háromszög csúcsait.  
158 Lehetséges, hogy csak az egyik méret kitűzésekor tévedtek, a másik pedig pontos, abban azonban nem 
lehetünk biztosak, hogy melyik az. Így kisebbet tévedünk, ha mindkét méret kitűzése esetén egyforma, de 
ellentétes előjelű hibát feltételezünk. Ezt a számítás eredményének értékelésekor figyelembe kell venni. 
159 A szerkesztésmód hatása az építészeti formákra ismert jelenség a vernakuláris építészetben 3:4:5 oldalarányú 
derékszögű háromszöggel való szerkesztésből adódik, például a magyar népi építészetben meghatározó 42 fokos 
tetőhajlásszög is. 
160 Ezek a számok az oldalhosszok esetében kívül esnek a mért adatok tartományán. Az eltérés azonban nem 
számottevő: csak 0,78% a déli fal, és 0,49% a keleti fal mért hosszától. A szabvány szerinti mérettűrés a mai 
korszerű építőipar egyes területein is megenged 0,5% eltérést. 
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összehasonlítását a szerkesztéskor alkalmazott mértékegység szempontjából. Ezért a témakör 
kifejtését fontosnak tartom akkor is, ha nem minden esetben lehet bizonyító erejű. 

Ismerjük a középkori Magyarország területén hivatalos királyi hosszmérték-rendszert, 
tudjuk azonban azt is, hogy ez nem mindenhol és minden időben kizárólagos a középkorban 
és a kora újkorban.161 Az azért elfogadható, hogy ezt az egységet az egész ország terültén 
ismerték és alkalmazták162, de mellette számos helyi mértékegység is használatban volt. 
Általában egységes a hosszmértékek elnevezése, és a köztük lévő átváltások is. Az alábbi 
táblázat ezt a méretlépcsőt mutatja, a harmadik oszlopban a Magyarországon érvényes királyi 
hosszmértékek metrikus megfelelője látható:163

 
Mérték ujjban Metrikus (cm) 
ujj 1 1,9537 
hüvelyk 11/3 2,605 
tenyér 4 7,815 
arasz 10 19,54 
láb 16 31,26 
rőf 32 62,52 
lépés 48 93,78 
kettős lépés 96 187,56 
öl 160 312,6 

 
Ezek mellett elterjedt volt még a budai rőf. Sok olyan leírás ismert, mely egyes helyi, 

vagy speciális alkalmazási területű mértékegységeket ennek többszöröseként határozott meg. 
Etalonja sajnos nem maradt fenn, de Bogdán István megalapozott számítása szerint mérete 
58,37 cm volt.164

A Lázói-kápolna 195.05 cm-es alapegységéhez a királyi hosszmértékek közül 
leginkább a kettős lépés áll közel, ám az eltérés szignifikáns – az északi előcsarnok XIII. 
századi építői nem ezt a rendszert alkalmazták. Az azonban nem véletlen, hogy éppen a kettős 
lépés az az egység, amely nagyságrendileg hasonló. Gyaníthatnánk esetleg, hogy 10 arasz 
(195.6 cm) lehetne az alapegység, mely ráadásul eléggé kerek érték is, ez azonban mégsem 
valószínű. Eléggé jól meghatározható ugyanis az egyes mértékegységek alkalmazási területe – 
ezt gyakran elnevezésük is mutatja: Bécsben megkülönböztettek posztórőföt és 
vászonrőföt165, olasz nyelvterületen létezett canna mercantile, braccio da lana, braccio da 
panna, braccio da seta,166 ismert a bányaöl fogalma.167 Természetesen léteznek az 

                                                 
161 A kép valamivel egységesebb azokban az országokban – így Franciaországban vagy Magyarországon is –, 
amelyek központosított királyi igazgatás alá esnek. Sokkal változatosabb a paletta például a német 
nyelvterületen, vagy Itáliában, ahol minden tartománynak, vagy városnak saját elfogadott mértékrendszere volt.  
162 A királyi ölről már 1270-ből ismerünk említést, mérete egészen Mátyás koráig biztosan változatlan volt. 
BOGDÁN 1978. p. 90. 
163 A táblázat forrása: BOGDÁN 1978. p. 35. 
164 Ismertek korabeli mértékváltások, és olyan feljegyzések, melyek egyes áruk mennyiségét budai rőfben és 
más, ismert mértékegységben is megadtak. Bogdán ezek alapján számította a budai rőf hosszát. BOGDÁN 1978. 
p. 103-110. 
165 A bécsi posztórőf (Wiener Tuch Elle, 77.53 cm) és vászonrőföt (Leinwand Elle = 89,78 cm) mérete 
jelentősen eltért egymástól. E méretek etalonját – a csalások elkerülése érdekében – 1450-ben a Stefansdom 
kapuján is elhelyezték. BOGDÁN 1978. p. 103. 
166 Itáliában a canna fogalmilag az ölnek felel meg, de mérete általában 200 cm körül van, tehát a magyar 
kettőslépéshez áll közelebb. A braccio a rőf megfelelője, számos helyi változata létezett, és egyes városokban is 
különböző célra eltérő rőföket használtak. A reneszánsz korában Itáliában használt mértékegységek 
összefoglalását nyújtja: CARPINO 1996. p. 13-24. 
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építészetben jellemző mértékegységek is. Ezeket a rőf vagy a láb többszöröseként határozták 
meg, és 200 cm körül, tehát a királyi kettős lépés közelében voltak. Német nyelvterületen a 
Klafter, Franciaországban a toise szó használatos, mindkettő 6 lábnak, vagyis 3 rőfnek felelt 
meg.168 Mindkét kifejezést ölnek fordítjuk, és megjegyzendő, hogy a köznyelvben még ma is 
létező, egészen a XX. századig használt öl sem a középkori magyar királyi ölhöz, hanem 
szintén a kettős lépéshez áll közel, és nem 10, hanem 6 láb a hossza.169 Itáliában létezett canna 
architettonica170, Magyarországon pedig egy 1278-as, Nyulak szigetére vonatkozó oklevélben 
a „canna muratorum” kifejezés bukkant fel: feltehetőleg külföldi mértékegység, melynek 
hosszára vonatkozóan semmit nem tudunk meg.171 Egy másik, 1288-as adat szerint 1 canna 4 
budai rőfnek felel meg, tehát 233.6 cm172, de egyáltalán nem biztos, hogy a kettő között van 
összefüggés. Az azonban valószínű, hogy Magyarországon is a 200 cm nagyságrendű 
mértékegységek szolgáltak az építőmesterség szerkesztéseinek alapjául, és az is belátható, 
hogy idegen mesterek nem a helyi hosszmértékeket alkalmazták, hanem sajátjukat hozták 
magukkal. 

A Közép-Európában használt különböző helyi hosszmértékek közül elsősorban a 
rőföket ismerjük, ez volt ugyanis – a SI-rendszer méteréhez hasonlóan – a hétköznapi életben 
leginkább használt mértékegység. A fentiek alapján valószínűleg ezek háromszorosát véve 
határozható meg az adott rendszerben alkalmazott kőművesöl mérete.173 Néhány ismert 
hosszmérték alapján számítható méreteket tartalmaz az alábbi táblázat.174

 
mértékegység Hossz (cm) Háromszoros hossz (cm) 
budai rőf 58,37 175,11 
kassai rőf 61,30 183,90 
krakkói rőf 61,53 184,59 
eperjesi rőf 62,02 186,60 
erdélyi sing 62,20 186,60 
magyar királyi rőf 62,52 187,56 
bécsi (posztó)rőf 77,53 232,59 
pozsonyi rőf 78,30 234,90 

 

                                                                                                                                                         
167 A bányaöl inkább a kettőslépéshez állt közel, rendszerint valamely rőf háromszorosaként határozták meg. Az 
erdélyi bányarőf a XVI. században 3 budai rőfnek, azaz 175.2 cm-nek felelt meg. Általában ez volt a tárnák 
szélessége. BOGDÁN 1978. p. 101. 
168 Mind a Klafternek, mind a toise-nak számos helyi változata élt. 
169 Ez a 189.648 cm hosszú bécsi ölből származik, mely a XVIII-XIX. században az építészeti terveken 
hazánkban is használatos mértékegység volt. 
170 A Rómában használatos canna architettonica 7.5 lábnak, nagyjából 223 cm-nek felelt meg. Nagyobb méretek 
meghatározására létezett még a catena arcchitettonicát is, mely a canna 5.75-szöröse, kb. 11.17 m volt. A 
rómaihoz hasonló nagyságrendű volt a nápolyi canna (226 cm), Genovában 149 cm körüli passo geometricot 
használták. CARPINO 1996. p. 20. 
171 Az olasz cannákhoz közeli mérete alapján Bogdán István Itáliai mértékegységnek tartja, amelyet külföldiek 
használhattak, és nálunk nem is terjedt el. BOGDÁN 1978. p. 99-100. 
172 Közel áll a canna architettonicához, és a nápolyi cannához is. BOGDÁN 1978. p. 99-100. 
173 A kőművesöl nem hagyományos elnevezés. Bogdán István műszava, melyet a canna muratorum fordításaként 
vezetett be az építőmesterségben alkalmazott hosszmérték meghatározására. BOGDÁN 1978. p. 99. 
174 Itt csak olyan mértékegységeket tüntettem fel, melyeknek hosszát pontosan ismerjük. Az adatok általában a 
XV-XVI. századi, vagy még későbbi forrásból ismertek, használatuk – a királyi rőf kivételével – a XIII. 
században csak feltételezhető, de nem bizonyított. Fontos megemlíteni, hogy nem ismerjük például a brassói rőf 
méretét, melynek használatát Mátyás 1489-ben kötelezővé tette a szászok számára, vagy a kolozsvári rőfét, 
melynek alkalmazását a szász rőffel együtt egy 1549-es marosvásárhelyi országgyűlési határozat a szerette volna 
általánosítani Erdélyben. BOGDÁN 1978. p. 107., ill. p. 110. 
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Ezek közül szembetűnő egyezést a kápolna alaprajzából levezethető mérettel egyik 
sem mutat. Persze nem zárható ki az sem, hogy egy építőműhely olyan hosszmértéket 
alkalmazott, mely egy céh sajátja volt, így eredete nem feltétlenül függött össze a köznapi 
életben használt mértékegységekkel. 

Mindezt az adatok hiányossága és bizonytalansága ellenére azért tartottam fontosnak 
ismertetni, mert a közép-európai körön kívül ugyan, de létezik egy olyan ismert hosszúságú 
mértékegység, mely csaknem hajszálpontosan megfelel a gyulafehérvári méretekből 
kikövetkeztethető alapegységnek, és a XIII. században már biztosan használták. Ez a 194.9 
cm-rel egyenértékű francia királyi toise, mely Franciaországban a hagyomány szerint Nagy 
Károly uralkodása óta általánosan elterjedt volt. Lehetséges, hogy az alaprajzi szerkesztésből 
kimutatható alapegység ily módon az előcsarnokot építő műhely eredetére is fényt vet?  

A gyulafehérvári székesegyház XIII. századi építéstörténetével kapcsolatban többször 
felvetődött francia hatás, vagy francia mesterek tevékenységének lehetősége. Möller 
egyértelműen franciáknak tartotta a XIII. század elején Gyulafehérváron dolgozó 
mestereket.175 Entz Géza a francia kora gótikus művészet hatását állapította meg az 1241-
előtti építkezésekben. E hatások megjelenését Gyulafehérváron felső-rajnai és elzászi 
közvetítéssel, valamint a szintén francia gyökerű esztergomi műhely kisugárzása révén 
tartotta elképzelhetőnek.176 Tóth Sándor ugyan elvetette a székesegyház XIII. század eleji 
kiépítésében a távolról érkezett külföldi műhelyek közvetlen részvételét, az Esztergomon 
keresztül közvetített francia hatást azonban több tekintetben elfogadta.177 A század végén 
pedig már bizonyosan francia származású mester jelenlétéről is fennmaradt okleveles forrás. 
Péter püspök a 1277-es szász támadás utáni helyreállítás vezetésével 1287. november 1-én a 
Saint-Diéből való Tyno fia János mestert bízta meg.178

A francia kapcsolat lehetőségét az is alátámasztani látszik, hogy Rajnald  erdélyi 
püspök (1222-1241) francia származású volt179. Az északi előcsarnok építése pedig minden 
valószínűség szerint éppen az ő kormányzásának időszakára tehető. Ezek az összefüggések 
mindenképpen figyelemre méltóak. Azt azonban el kell ismernem: nem bizonyítják minden 
kétséget kizáróan, hogy az északi előcsarnokot francia mester irányításával építették. 

Amennyiben az alaprajz sarokpontjainak kitűzésében egy jól meghatározható 
geometria érvényesül, hasonlónak kell megnyilvánulni a további szerkesztésben is. Itt 
elsősorban a nyílások elhelyezésére és méretére gondolok. Ennek vizsgálata azonban már 
sokkal nehezebb feladat. A reneszánsz kori átépítés során ugyanis a kapuk méretét nyilván 
megváltoztatták. Az sem kizárt, hogy az ablakok nem az eredeti helyükön vannak.180 Ezekből 
tehát messzemenő következtetést levonni nem lehet, egyedül a falak vastagságában illetve a 
nyílástengelyek elhelyezésében lehet tetten érhető a középkori szerkesztésmód. 

A falvastagság átlagosan 87-88 cm, ami a belső tér hosszabbik oldalának pontosan 1/9 
része, vagyis a kápolna teljes hosszának 1/10-e.181 Nyilvánvaló továbbá, hogy az északi kapu 
szándékosan került a homlokzat középtengelyébe. Azt azonban egyelőre nem sikerült 

                                                 
175 MÖLLER p. 2. 
176 ENTZ 1958. p. 113. 
177 Vö.: TÓTH 1983 
178 ENTZ 1958 pp. 96-97. ill. az oklevél szövegének közlése: u.o. p. 181. 
179 ERDÉLY 1986 p. 305. 
180 Ennek lehetőségét Balogh Jolán vetette fel. BALOGH 1948 p. 87. Az ablakok áthelyezése technikailag igen 
problematikus, de végső soron kivitelezhető. A témával részletesen a belső falfelületek tárgyalásánál 
foglalkozom. 
181 Felmerülhet, hogy e 87-88 cm a méretezés alapegysége, ami a mértékegységről szóló fenti fejtegetést 
zárójelbe tenné. Ebben az esetben ez lehetne például a budai rőf alapján képzett kőművesöl fele. A kápolna 
másik oldalhossza azonban nem határozható meg e méret egész számú többszöröseként, sem a falakkal együtt, 
sem azok nélkül. Az elsődleges szerkesztés tehát a 3:4:5 oldalarányú pitagoraszi háromszög, a falvastagság 
mérete inkább ebből következik. 
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megállapítani, hogy az oldalbejáratok helyét hogyan határozták meg. A geometria alapján 
valószínűbb, hogy már a középkorban is léteztek. Ha ugyanis a reneszánsz átépítéskor 
nyitották volna őket, összhangban kellene állniuk a jelenlegi külső-belső architektúrával. 
Vagy a homlokzat tengelyébe kerültek volna, vagy pedig a boltozat mezőihez lennének 
igazítva. Elhelyezkedésük egyébként is jobban megfelel egy előcsarnok kívánalmainak, mint 
egy kifejezetten oltár állítása céljára kialakított kápolnáénak. 

Egyetlen lehetőséget szeretnék az oldalkapuk helyzetét illetően röviden felvetni. A 
nyugati homlokzaton a délnyugati (jobb oldali) féloszloppal tagolt pilaszter formája alapján 
feltehetőleg középkori, az északnyugati (bal oldali) sarokpilaszter viszont nyilvánvalóan nem 
az. Ha ez utóbbi sarokpilasztertől eltekintünk, a homlokzat északi végeként az északi fal 
síkjának vonalát vehetjük figyelembe. Ekkor a jobb oldali pilaszter és a bal oldali falvég 
között egy olyan tagolatlan falmezőt kapunk, melynek az oldalkapu – 2-3 cm-e eltéréssel – a 
középtengelyébe esik. Ez az elmélet azonban meglehetősen gyenge lábakon áll – 
mindenekelőtt azért, mert az előcsarnok sarkai valószínűleg a középkori formában is tagoltak 
voltak, ha más nem, a rési sekrestyéhez hasonló lizénákkal.    
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3.2. Homlokzatok 
 
A homlokzatok vizsgálatánál a szabályos geometriától való eltérés kimutatása, és a 
szerkesztési szabályok feltárása egyaránt fontos feladat, hiszen mindkettő lehet akár 
kormeghatározó bizonyíték is. A kváderezés 1512-nél korábbra való datálása mellett szóló 
már ismert érv, hogy a reneszánsz díszítést hordozó részletek beillesztése a kváderezés 
szövetébe sok helyen utólagosnak tűnik.182 Az alaktani részleteket, profilokat hordozó kövek 
ugyan nagyjából kötésbe vannak rakva a kváderekkel, de a kötés nem olyan szabályos, mint 
másutt. A vízszintes fugákban gyakran következik be ugrás, és a sorokhoz való pontatlan 
illeszkedés miatt helyenként kisebb pótlások váltak szükségessé. Gyakoriak az L-alakú kövek, 
melyek az eltérő sortávolságú részek között teremtenek kapcsolatot. Másutt a beillesztett 
faragványok környezetében a függőleges fugák egymás feletti sorokban egy vonalba esnek. 
Mindez megfigyelhető a sarokpilasztereknél, a kapuk körül és – elsősorban a nyugati oldalon 
– a körablak mellett is.  
Az ablakok középkori formája mellett ez a legfontosabb érv, amely a kápolna középkori 
eredetét látszik alátámasztani. A jelenség önmagában nem bizonyító erejű. Annak, hogy egy 
középkori falstruktúrában lévő keretek, díszítmények nem illeszkednek a kőkiosztáshoz, 
egyszerű technikai oka is lehetne. Egy kváderfal elemeit nyilvánvalóan nem kőhelyes tervrajz 
alapján faragták ki, és az is valószínű, hogy mialatt a műhely egy mestere vagy csoportja – a 
legjobb képességűek – a nyíláskeretet, párkányt faragták, a többiek sorozatban gyártották a 
kvádereket, arra ügyelve csupán, hogy az egy sorba szánt köveket egyforma magasra 
készítsék. A szélességet inkább a bányában fejtett tömbök mérete határozta meg. Egy 
kapukeret darabjainak kialakításánál viszont figyelembe kellett venni a nyílás tervezett 
méreteit, és ehhez a köveket is gondosabban válogatták. Az egyszerűbb kivitel, a pontosabb 
mérettartás miatt szívesebben választottak méretesebb tömböket, hogy nagyobb összefüggő 
részeket tudjanak egyszerre kifaragni, és nyilván a jobb minőségű alapanyagot részesítették 
előnyben. A kerethez felhasznált darabok mérete tehát részben már a bányában eldőlt. 
Végeredményben azok a pótlások, sorváltások, L-alakú elemek, melyek a Lázói kápolna 
homlokzatát jellemzik, egyperiódusú épületrészeken is megjelenhettek.183

A Lázói-kápolna esetében a reneszánsz faragványok beillesztésének módjában ennek ellenére 
magam is az utólagos elhelyezés egyik bizonyítékát látom. A fentiek miatt fontosnak tartom 
azonban a periodizációt alátámasztó további érvek felsorakoztatását. Az alakhű építészeti 
felmérés fontos velejárója, hogy az épület geometriájának olyan jelenségeit is a vizsgálat 
tárgyává teszi, melyek szabad szemmel, vagy egyszerű mérés útján még alapos megfigyelés 
során sem tűnnek fel.  
 

3.2.1. Az északi homlokzat 
 

Az alakhelyes felmérés lehetőséget ad arra, hogy megkíséreljük rekonstruálni a 
kápolna homlokzatának szerkesztési rendszerét. Ehhez először is azt kell megállapítani, hogy 
melyek voltak azok az alapadatok, melyeket a terv készítőjének figyelembe kellett vennie. 
Amennyiben elfogadjuk azt a feltevést, hogy az épület előzményeként álló XIII. századi 
eredetű előcsarnok szerkezeti falait megtartották, ennek az építménynek az alaprajzi kontúrja 
                                                 
182 A jelenségre először Möller István hívta fel a figyelmet, és ennek alapján módosította azt a korábbi nézetet, 
hogy a kápolnát előzmény nélkül, alapjaiból építtette Lázói János 1512-ben. Megállapításával egyetértett Balogh 
Jolán és Entz Géza is. MÖLLER 1905 p. 127., BALOGH 1943 p. 87., ENTZ 1958 p. 26., p. 158. 119. jegyzet,   
183 Példákért nem szükséges messzire menni: a székesegyház számos olyan ablakánál figyelhető meg a jelenség, 
amelyeknél nincs okunk azt feltételezni, hogy átépítésből származnak. 
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adott volt. Lényegében – nagyon szűk mozgástértől eltekintve – a tervező készen kapta a 
homlokzatok szélességét. Ezek egymáshoz viszonyított arányán tehát nem tudott változtatni, 
így le kellett mondania arról, hogy a homlokzatok befoglaló méretét valamennyi homlokzat 
esetében valamely harmonikus arányrend alapján szerkessze fel. Ha az egész épület külső 
architektúráját áttekintjük, egyértelmű, hogy a tervező szinte kizárólag az északi homlokzatra 
mint a kápolna bejárati oldali fő nézetére koncentrált. Erről árulkodik a két oldalhomlokzaton 
az új reneszánsz díszítőelemek csaknem teljes hiánya. Ez alól egyedül a nyugati homlokzat a 
kapuja a kivétel. A keleti és nyugati oldal többi motívuma – a sarokpilaszterek, a főpárkány, a 
lábazat – lényegében következményei csak az északi homlokzat megformálásának. 

Ha szabályos arányrendszert keresünk tehát, azt elsősorban az északi homlokzaton 
kereshetjük. A geometriát pedig nyilvánvalóan azokból az alapméretekből kell levezetni, 
amelyek a meglévő épületszerkezetek miatt adottak voltak. Mindenképpen ilyen adat a 
homlokzat szélessége és a nyílások helyzete. Az ablakok esetében valószínűleg a nyílás 
mérete is, mivel a keretezés erősen középkori – román – jellege arra utal, hogy az ablakokat 
nem alakították át. A kapu esetében már kicsit más a helyzet, ennek eredeti keretéről nem 
tudhatunk semmi biztosat. Az valószínű, hogy a falban a kapu számára kiváltott nyílás 
félkörös záródású lehetett, de ebben elhelyezhettek félköríves kaput éppúgy, mint egyenes 
szemöldökű, félkörös timpanonnal díszítettet is – hasonlóan a székesegyház két máig fennálló 
román kapujához. A kapunyílás méretét mindenesetre az eredeti kiváltás felhasználása mellett 
szűk határok között módosíthatták. 

Az északi homlokzat szélessége a pilaszter-törzsek külső síkjai között mérve 788 cm. 
A homlokzat magassága a legalsó kvádersor aljától a párkány felső éléig átlagosan 850 cm, a 
végigfutó lábazat felső síkjátó mérve 717 cm. A szélességi és magassági méretek között tehát 
látszólag nincs egyszerű arányra visszavezethető összefüggés.  

Ez azonban valóban csak látszólag, a kápolna jelenlegi állapotában van így. Az épület 
körüli terepszint az évszázadok során ugyanis megváltozott, méghozzá nem feltöltődött – 
ahogy az általában szokásos, és ahogy az a székesegyház déli oldalán megfigyelhető –, hanem 
jelentősen mélyebbre került a külső járószint. Ezt a Möller István által elvégzett restaurálást 
megelőző állapotot rögzítő dokumentumok is bizonyítják. A kápolna homlokzatait burkoló 
kváderkövek alsó két sorát 1914-ben készítették, azt megelőzően ezen a részen nem volt 
kváderburkolat. Az északi homlokzatot mutató archív felvételek ugyan egyenletes, sík 
felületet mutatnak egészen a mai járószintig184, ez azonban utólagos, habarcsból kiegészített 
lábazat, melybe a kőosztás fugáit imitáló vonalakat karcoltak, a felszínére pedig a szemcséző 
kalapáccsal kőfelülethez hasonló fraktúrát készítettek jóval a Möller-féle helyreállítás előtt.185 
Szinte bizonyos, hogy ez nem kifagyott, sérült felületű kváderek javítására szolgált, hanem az 
eredetileg burkolatlan falstruktúra eltakarására. Möller ugyanis, miután eltávolította a 
cementes lábazatot az északi oldalon, a helyére egyetlen, meglehetősen magas kvádersort 
készített – nyilvánvalóan nem így járt volna el, ha megtalálta volna az eredeti burkolat köveit. 
Néhány fotón az is látszik, hogy a kapu pilasztereinek oroszlános posztamensei lefelé szintén 
megszakadnak az említett magasságban – az alsó kiegészítés is a restaurálás eredménye. 

Ezt erősíti a nyugati homlokzat is, ahol az 1914-ben szintén jelentősen átépült186 
lábazati rész padkája ugyanebben a magasságban van. Eredeti követ itt is csak a padka feletti 
sorban találunk. Végezetül ugyanerre bizonyíték a keleti homlokzatnak és a Várdai-kápolna 

                                                 
184 KÖH FT P014503 és P084148 ltsz., BME ÉMT f00563 ltsz., ill. BUNYITAY 1893 
185 Az archív felvételeken látható lábazat ilyen kialakítását állapította meg a kápolnáról készült kőrestaurátori 
szakvélemény. A lábazat elkészültét Asztalos György és Egri Hunor 1860 előttinek véli, vagyis az általuk 
említett cementes anyag nyilvánvalóan csak románcement lehetett. ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003. p. 11. 
186 A nyugati oldalon a padka alatti rész valamennyi kövét Möller helyeztette el 1914-ben. KÖH TT K9091 ltsz. 
A padka köveinek teljes cseréje annak formáját, megjelenését lényegileg nem változtatta meg. 
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nyugati belső falnézetének Möller hagyatékában fennmaradt felmérési rajza.187 A két 
falszakasz persze összefügg, hiszen utóbbi is a Lázói-kápolna keleti homlokzata volt, mielőtt 
a későbbi toldalék felépült. E rajzok szintén csak a lábazat alatti két sorban mutatnak 
kváderfelületet – alatta szabálytalan kőfelület, illetve a Várdai-kápolnába eső részen nagyrészt 
tégla falazat van.188  

A fentiek alapján kimondható, hogy a kápolna körüli külső járószint a XVI. század 
elején a lábazat alatti második kvádersor aljánál volt.  

Ezt a külső járószintet feltételezve – mely a mainál mintegy 60 cm-rel magasabb – a 
sarokpilaszterek posztamensének aránya sem annyira zavaró. Ami azonban ennél is 
fontosabb: a homlokzat magassága ebben az esetben 789 cm-re módosul, vagyis pontosan 
annyi lesz, amennyi a homlokzat szélessége. Az északi homlokzat szerkesztésének alapidoma 
tehát egy szabályos négyzet – az a forma, amelyet a reneszánsz építészet ideális geometria 
idomként tartott számon, és alkalmazott. 

Nem szabad ezen a ponton figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a kápolna 
párkányának felső vonala ugyanabban a magasságban van, mint a székesegyház északi 
mellékhajójának párkányáé. Igaz ugyan, hogy a mellékhajó-párkány profilja sehol nem felel 
meg már a románkori állapotnak az északi oldalon. A kápolnától keletre a Várdai-kápolna 
építésekor határozták meg a párkánymagasságot – a Lázói-kápolna párkányvonalának és 
profiljának átvételével. Nyugatra pedig a középkori párkánynak csak az ívsora látható – 
helyenként levésve, másutt restaurálás során újrafaragott kövek formájában –, felette megint 
csak a Lázói-kápolna geiszonjának profiljára cserélték a párkányt. 

Egyetlen helyen maradt fenn in situ az északi mellékhajó románkori ívsoros párkánya 
feltehetőleg eredeti, kiegészítetlen állapotában: a Lázói-kápolna padlásterében, a délnyugati 
sarokban látható a boltozat felett. Ennek a párkánynak a felső síkja pedig csak olyan csekély 
mértékben (kb. 2 cm-rel) tér el a Lázói-kápolnáétól, ami bőven a kitűzés és kivitelezés 
hibahatárán belül van. El kell tehát fogadjuk, hogy a párkány szintjének meghatározásánál a 
mellékhajó magasságát vették figyelembe, ami kézenfekvő is – esztétikai megfontolásból és a 
tetőszerkezet kezelhetőbb geometriája szempontjából egyaránt. 

A homlokzat szerkesztése esetében így nemcsak annak szélességét, hanem a párkány 
felső vonalát is adottként kell kezelnünk. Felvetődik tehát a kérdés: a kompozíció négyzetes 
befoglaló formája lehetett-e a XVI. századi tervező koncepciója, vagy már a középkori épület 
is ilyen szerkesztésű volt, esetleg egyszerű véletlen egybeesésről van-e szó. 

A homlokzat nyílásainak mindegyike őriz románkori vonásokat. A kapu 
elhelyezkedésében félköríves záródásában minden bizonnyal középkori elődje formáját 
követi. A rézsűs ablaknak a kerete is az egykori előcsarnokból maradt fenn, egy részüket 
azonban valószínűleg le kellett faragják, hogy a középső pilaszterpárt elhelyezhessék 
melléjük. A keret köveiből azonban a másik oldalon is csak a rézsűs rész maradt meg, így a 
kövek ezen az oldalon sem lehetnek kötésbe rakva a fallal. Ráadásul ugyanilyen képet 
mutatnak belülről nézve is. Ez mindenképp valószínűsíti Balogh Jolán feltevését, miszerint az 
ablakokat áthelyezték.189  Az északi homlokzat középrészét a kapu felett teljesen át kellett 
építeni a Lázói-féle reneszánsz megújításkor, hiszen ide kagylós szoborfülke és gazdag 
ornamentikával díszített pilaszterpár került. Az ehhez szükséges bontásba beleeshetett az 
ablakok helye is. Feltehetőleg a bontás kontúrját jelöli a homlokzat archív fényképein látható 
repedés – pontosabban megnyílt fugák alkotta hézag – mely a bal oldali ablak bal felén fut. 190 
A kápolna északkeleti sarkának süllyedése miatt a deformáció ott vezetett a kövek 

                                                 
187 KÖH TI K.315/6., ill K.315/26 ltsz. 
188 Utóbbi nyilván pótlás lehetett, mellyel a felszín fölé került alapfal egyenetlenségeit igyekeztek eltüntetni, és 
ezt követően minden bizonnyal be is vakolták. 
189 BALOGH 1943. p. 87. 
190 KÖH FT P014503 és P084148 ltsz., BME ÉMT f00563 ltsz., ill. BUNYITAY 1893 
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elmozdulásához, ahol az átalakítás miatt gyengébb volt a falkötés. A repedést Möller javíttatta 
ki.  

A díszes reneszánsz kapu helyének szerkesztése meglehetősen pontos, a nyílástengely 
a homlokzat középtengelyétől számottevő eltérést nem mutat. A kapu nyílásának szélessége a 
kőkeretek kávái között 154,5 cm, a kapu vállmagassága a küszöbtől mérve 195,5 cm, a nyílás 
teljes magassága 268 cm. A nyílás záródása közelítőleg szabályos félkör – az ív magassága 
valójában 3-4 cm-rel kisebb, mint a vállmagasságban mért sugara. 

A kapu szárkövein az architráv jellegű profil alul a reneszánsz szerkesztési 
szabályoknak megfelelően befordul. A profil nélküli rész a keret vállig mért magasságának 
pontosan egynegyed része. A szárkövek belső felületét és az archivolt intradoszát vázából 
kiinduló, többször befűződő növényi mustra díszíti. A díszítés indítását, azaz a váza talpának 
vonalát azon pont magassága jelöli ki, amely körül a keret külső architráv profilja a lábazati 
résznél befordul. Itt is tetten érhető tehát egy eléggé következetes arányrendszerre való 
törekvés. Valószínűleg nem véletlen a kapu szélessége és vállvonaláig mért magassága között 
fennálló 4:3 arány sem. A kapu méretrendjére, arányaira vonatkozóan ezen túlmenően 
egyelőre sikerült olyan rendszert találni, mely elfogadható az építőmesterek által követett 
szerkesztésmódként. Ugyanez a homlokzat többi elemére is elmondható. 

Mivel a tektonika szabályai láthatóan nem kötötték meg a kompozíció tervezőjének 
kezét, a humanista arányelmélet eredményeit is aligha alkalmazta. Egy-két részletnél 
mutatkozik azért törekvés: a párkány valószínűleg szándékosan lett a – XVI. századik állapot 
szerinti – teljes magasság 1/6-a, és a párkány architrávjának magassága megegyezik a 
pilaszterek törzsének szélességével. Az elemek elhelyezése azonban nem alkot olyan 
rendszert, melyben egyes részletek szigorú szabályok szerint illeszkednének egymáshoz. A 
sarokpilaszterek vízszintes osztása nem követi a kapu körüli architektúra párkányának, 
lábazatának, posztamensének vonalát. A kapu pilaszteréhez képest a Szent Péter és Pál 
figurájával díszített felső pilaszterek valamivel szűkebben állnak, de nem annyival, hogy a két 
távolság között jól kigondolt arányt lehessen feltételezni. Furcsa a lábazat vonalának 
magasságváltása a kapu mellett. A tagozat itt hirtelen kétszer irányt vált, és felugrik az 
egyébként teljesen eltérő profilú posztamens párkányának (tehát nem is a lábazatának!) 
magasságát. 

Nyilvánvalóan sok mindennel kellett a mesternek olyan adottságként bánnia, amelyen 
nem változtathatott. Ilyen elsősorban a nyílások helye és mérete, de véleményem szerint a 
kompozícióban központi helyet elfoglaló Geréb-címer is. A címer anyaga alapos tisztítás után 
lehetne megállapítható. Magam korábban terrakottának véltem, de a vörös színű kemény 
mészkő is szóba jöhet191 – az viszont biztos, hogy nem diófa, mint az a szakirodalomban 
gyakran megjelent.192 Ésszerű indokkal nemigen magyarázható, Lázói miért készíttette volna 
korábbi nagyra becsült püspöke címerét eltérő anyagból, ha a koszorúval övezett pajzsot tartó 
angyalokat a homlokzaton egyébként használt magyarigeni kőből faragtatta. Ráadásul 
ugyanebből az anyagból van a homlokzatok összes többi címere is. Úgy vélem, a címer már 
korábban készen volt, és az építkezéskor Lázói kérésére a kápolna homlokzatán helyezték el. 
Ez a címer tehát nagy valószínűséggel nem egyszerű alkotóelem, hanem mint 
belekomponálandó önálló alkotás – némi túlzással talán – a homlokzat szerkesztésének egyik 
meghatározó kiindulópontja.193

Későbbi kiegészítés a kápolna lépcsőjének korlátja. Erre, mint fent bizonyítottam, a 
XVI. század elején még nem is volt szükség, hiszen a külső és belső szint közötti különbség 

                                                 
191 Inkább a kő anyag mellett szól, hogy az oroszlán sörényét részben apró lyukakkal alakították ki. Ez nehezen 
faragható kő esetén jól alkalmazható furatolás lehet. A kerámia égetés előtt puha, így aligha kellene ilyen 
kényszermegoldáshoz nyúlni. 
192 E vélekedésről fent, a szakirodalom kritikájában foglalkoztam. A vonatkozó hivatkozásokat ld. ott. 
193 A címer lehetséges eredetéről ld. a kápolna heraldikai díszeit tárgyaló fejezetet. 
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lényegesen kisebb volt. Maga a korlát talán nem is ide készült, hiszen nem feltétlenül 
összetartozó elemekből állították fel, és dőlésszöge sem felel meg annak, amit a rajta lévő 
díszítmények iránya kívánna. Érdekes, hogy a kandeláberdíszű pilaszterek posztamensének 
kapu felőli – a barokk lépcsőkorlátoktól nagyrészt eltakart - felét, a pilasztertörzsek befelé eső 
alsó sarkát, és a szalagfonatos díszítősáv alsó részét nem dolgozta ki a kőfaragó.194 
Pontosabban nem faragta meg azokat a profilokat és díszítményeket, amelyek ide tartoztak 
volna. A „befejezetlen” felületek azonban nem durva szerszámmal kinagyoltak, hanem precíz 
élekkel összemetsződő sima síklapokkal határoltak. Ezért is valószínű, hogy – a két oldal 
közti kisebb eltérések ellenére – nem félbehagyott faragványok ezek. Inkább az gyanítható, 
hogy itt a kerethez eredetileg is csatlakozott egy bejárati lépcsőhöz tartozó korlát,  mely a 
keret e szakaszát úgyis eltakarta, így a mesterek nem fáradtak a részletek kidolgozásával. 

Ezek a részletek rávilágítanak az épületplasztika elemeinek kivitelezési módjára is. 
Ugyanis a kidolgozatlan felület több, egymáshoz illeszkedő kőelemre is kiterjed, kontúrja 
azonban soha nem szakad meg egy kő szélén, hanem egyenes vonalban vezet át a 
következőre. Úgy tűnik tehát, hogy a faragványok egy részét nem készen, hanem csak 
kinagyolva építették be, a díszítményeket pedig ez után fejezték be, kiküszöbölendő az 
illesztéseknél adódó pontatlanságokat. Erre utal a bal oldali szárkövön a kő szélén 
megkezdett, majd félbeszakadó, és a megfelelő magasságban folytatódó szalagfonat-dísz. Itt a 
mester alighanem nekilátott a részletek kidolgozásának, majd felismerve, hogy a korlát 
takarásába kerülő részleten feleslegesen dolgozik, feljebb folytatta, és a másik oldalon – 
tanulva hibájából – már el sem kezdte. A beépítés utáni finom faragómunkára pedig a gótikus 
módra elhelyezett faragványok miatt is szükség volt. A csatlakozó kváderfelülettel kötésbe 
rakott faragványt kénytelenek a falazás közben elhelyezni. Így a részletek kidolgozását a 
profilok, mustrák megfelelő átmenete, és az esetleges sérülések elkerülése miatt is célszerű 
utólag végezni.  

A Lázói-kápolna reneszánsz részleteit ugyan utólagosan illesztették be egy meglévő 
falstruktúrába, de ugyanannak a gótikus építési szokásnak megfelelően: egyes kötésbe rakott 
köveket kiemeltek, és helyükre másokat tettek be. Itt-ott, ahol szükséges volt, a kisebb 
hézagokat gondosan befaragott pótlásokkal tömték ki. A lapicida nem különböztetett meg 
struktúrát és ornamentumot, ahogy azt az itáliai reneszánszban felelevenített vitruviusi 
szabály előírná.195 Mindezt azért fontos megjegyezni, mert az 1512 körül történt átépítést 
végző műhely tanultságáról árulkodik. A Lázói-kápolna keretei, pilaszterei és más 
díszítményei középkori módra készültek, ami sokat elárul a kápolnát kivitelező műhely 
tanultságáról. 

Szólni kell még a homlokzatról hiányzó szobrászati díszekről, illetve ezek helyéről. 
Ezekkel kapcsolatban csupán annyit lehet biztosan elmondani, hogy a két sarokpilaszter 
fülkéjébe kerek szobrot, a középső kagylós fülkébe inkább domborművet szántak, és 
rögzítésük helyeit ennek megfelelően ki is alakították. Egyetlen olyan rajz sem ismert – és 
természetesen fénykép sem – amelyen ezek még láthatók. A középső fülkében biztosan volt 
dombormű. Ezt bizonyítja, hogy a kagyló alsó része két oldalt szimmetrikusan le van faragva, 
ami a – feltehetőleg nem pontosan illeszkedő – szobor elhelyezése miatt lehetett szükséges. 
Az is nyilvánvaló, hogy nem magyarigeni kőből, hanem más anyagból készült – akár eltérő 
kőből, akár bronzból vagy terrakottából.196  
                                                 
194 A szalagfonatnak elméletileg a pilasztertörzs aljáig kellene tartania. Ezzel szemben a bal oldalon 18, a jobb 
oldalon 25 cm-rel e fölött a díszítés megszakad, innen a tagozat teljes szélességében simára faragott felületű 
lemezként folytatódik. A bal oldalon a díszítmény a kő alján egy rövid szakaszon újra előbukkan, és itt valóban a 
fonat utolsó, önmagába záródó elemét faragták ki, illetve annak csak az alsó kétharmadát. Ezen az oldalon 
ráadásul a kidolgozatlan rész egy kis darabon kiterjed az architrád-keret kímájára is. 
195 Ezzel a kérdéssel a belső kapu kapcsán foglalkozom részletesebben, az ide vonatkozó szakirodalmi 
hivatkozásokat ld. ott. 
196 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 p. 6. 

 39



 

3.2.2. A nyugati homlokzat  
 

Az alakhű építészeti felmérés eredményeképpen a nyugati homlokzat kváderrajzának 
olyan deformációja állapítható meg, amely statikai eredetű lehet, és az épület történetére 
vonatkozó következtetések levonására is alkalmas. A homlokzat horizontális kvádersorainak 
vonala ugyanis a vízszintestől számottevő mértékben eltér. A fugák a sarokpilaszter felé 
lejtenek. Több érv is szól az ellen, hogy ezt a jelenséget egyszerű kitűzési hibának tekintsük. 
Egyrészt a vízszintes sík kitűzésének egyszerű és könnyen használható eszközei már az 
ókorban rendelkezésre álltak197, így a feladat a középkori mestereknek sem jelenthetett 
különösebb gondot. Nyilván megfelelő figyelmet is fordítottak rá – mind esztétikai, mind 
szerkezeti okokból. Másrészt a sorok lejtése nem egyenletes, hanem a befalazott kaputól balra 
erősödik a fugák tulajdonképpen egy nagyon enyhe ív mentén hajlanak le. Mindezt 
összevetve az északnyugati pilaszter enyhe – alig 0,5 fokos – dőlésével északi irányba, arra 
lehet következtetni, hogy a kápolna északnyugati sarka megsüllyedhetett. Ugyanezt támasztja 
alá az az egykori repedés is, mely az északi homlokzaton a kapu jobb felső sarkától felfelé és 
jobbra, a párkány sarka felé húzódik. A repedés voltaképpen első látásra nem fedezhető fel, 
ugyanis a fugákat utóbb kijavították, így a megnyílt hézagok csak a fugavastagságok elemzése 
után vehetők észre. Így állapítható meg, hogy a kapu jobb oldali pilaszterének fejezetétől 
felfelé haladva lépcsőzetes vonalban a vízszintes és függőleges fugák mérete is meghaladja a 
2 cm-t, míg a környező falfelületen általában 1 cm alatt marad. Ez egy tipikusan az épület 
egyenetlen süllyedésére utaló repedés képét rajzolja ki. 

Megállapíthatjuk, hogy ez a repedés nem aktív, ugyanis a fugák mindenhol zártak, 
noha utoljára az 1970-es évek  elején javíthatták őket.198  Az archív fotók tanúsága szerint 
valószínű, hogy ez a süllyedés már jóval korábban megállt, ugyanis nyitott repedés egyetlen 
fotón sem látszik, már a XIX. század végén készült felvételeken sem.199

További fontos megfigyelés, hogy a fugák ferdesége a nyugati homlokzaton a 
párkányt alkotó kősorokban lényegesen kisebb mértékű, mint az alatta lévő falfelületen.200 
Amennyiben az épület süllyedését egy lassan lezajlott folyamatnak tekintjük, az említett 
különbség az egyes kősorok illesztésének vízszintestől való eltérésében kormeghatározó is 
lehet. Újabb bizonyítékként támasztja alá azt, hogy az épület homlokzatának díszítetlen 
kváderfelületei – legalábbis részben – a XIII. századból származnak. 

A homlokzat egy másik érdekessége az a nagyjából 60×120 cm-es álló téglalap alakú 
kitömés, mely a délnyugati pilaszter közelében figylehető meg. Ennek értelmezésre – a keleti 
homlokzat tárgyalásánál térek ki – a homlokzatnak a Várdai-kápolnába eső részén látható 
hasonló pótlás kapcsán. 

                                                 
197 Vitruviustól ismerjük a római földmérők által használt Chorobates nevű vízszintező eszközt, mely lényegében 
az egyszerű libella elvén alapuló, vízzel megtöltött vájattal ellátott egyenes léc. Ezt az eszközt a középkorban is 
ismerték és alkalmazták. Vízszintes sík kitűzésére használtak szögmérésre is alkalmas, függővel ellátott egyszerű 
kvadránst is, mellyel a vízszintest, mint a függőlegesre merőleges síkot határozták meg. MINOW 1992. p. 23-27. 
Abb. 37., 45., 48. 
198 Az 1967-73 között zajló felújítások során biztosan dolgoztak a kápolna északi homlokzatán, de hogy a 
fugákat valóban javították-e ezen a részen, arról pontos adatunk nincs, és archív fényképek alapján sem 
állapítható meg teljes bizonyossággal. Az említett helyreállítási munkákról ld. BÁGYUJ 1983 
199 A gyulafehérvári székesegyház éjszaki előcsarnoka kivülről. Fénynyomat Divald műintézetéből Budapest. 
közli: BUNYITAY 1893 Hasonló állapotot mutat: KÖH FT P.15759, N.80335, N.5325 ltsz., ill. BME ÉMT 
f00563. 
200 A párkányt alkotó kősorokban a fuga magasságának változása a homlokzat teljes hosszában mindössze 3 cm. 
A kvádersorok esetében ez 7-8, de esetenként 10 cm-es értéket is mutat. Sőt, a kaputól balra eső alsó részen a 
pilaszterig tartó 3 m-nél rövidebb szakaszon is eléri helyenként az 5-6 cm-t. 
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A kapu elhelyezkedéséről az alaprajz szerkesztése kapcsán esett szó. Keretének 
profilozása igen egyszerű, nagyon tiszta geometriát mutat. Az architráv magassága 
megegyezik a geiszonéval (20-20,5 cm), a fríz pedig ennek ¾ része. A kapunyílás 
magasságához viszonyítva meglehetősen keskeny – a nyílás magassága meghaladja a 
szélesség kétszeresét. A nyílásméretet valószínűleg a meglévő középkori kapu méretei 
befolyásolták. 

A homlokzat kerek ablakának környezetében feltűnő, hogy a nyílástól jobbra eső első 
kövek függőleges fugái három egymást követő sorban is egy vonalba esnek. Ez 
mindenképpen átalakításra utaló jel. Lehetne a román kápolna építése közben végzett 
tervmódosítás eredménye is, de valószínűbb, hogy a nyílást a reneszánsz átalakítás során 
helyezték át.201 Ugyan ez technikailag szinte kivitelezhetetlen egy épen álló épület esetében, a 
falkorona visszabontásával azonban megoldható. Ha pedig az átépítendő épület amúgy is 
romos, rossz állapotú, ennek nincs különösebb akadálya. A Lázói-kápolna esetében az ablak 
feletti első teljes kősor már a párkány architrávja. Idáig akkor is mindenképp vissza kellett 
bontani az előcsarnok megmaradt falát, ha ennél magasabban állt. Az ablak áthelyezése ehhez 
képest mindössze 10-12 kvádernyi falfelület átrakásával megoldható volt. Hogy erre miért 
lehetett szükség, a kápolna belseje teljesen egyértelműen megmutatja. A kerek ablak pontosan 
a boltozat csatlakozása által meghatározott csúcsíves falmező középtengelyében van. Annak a 
valószínűsége, hogy a románkori ablak véletlenül éppen itt lett volna, elhanyagolható. Az 
áthelyezés mellett szól még az is, hogy az ablak környezetében a fugák lejtése eltér az alatta 
lévő sorokétól, a párkány vonalával csaknem párhuzamos. 

Szót kell ejteni még a homlokzat déli végének sarokpilaszteréről. Ennek alaprajzi 
formája románkori eredetet valószínűsít, a lábazata feletti sarkantyú kagylódísze azonban a 
kápolna reneszánsz fülkezáradékait idézi. A pilaszter kövei a homlokzaton végig kötésben 
vannak a kváderekkel, kivéve a két legfelső kőnél, illetve a két legalsónál. A lábazatot tehát 
minden bizonnyal újrafaragták, így kerülhetett rá a reneszánsz motívum. Ez egyben újabb 
bizonyítéka annak, hogy a reneszánsz elemeket meglévő és nagyrészt megtartott 
falstruktúrába építették be. 
 

3.2.3. A keleti homlokzat 
 

Az egykori északi előcsarnok, illetve Lázói-kápolna keleti homlokzatának ma csak 
mintegy harmadrésze áll szabadon. A sarokpilaszter törzsének síkjától 287 cm-re csatlakozik 
az épülethez a Várdai-kápolna északi fala. E fal vastagság 90 cm, a külső és belső oldalon a 
sarkokban csatlakozó falpillérekkel együtt 187 cm. Ilyen széles sávban tehát a keleti 
homlokzatról semmilyen információnk nincs. Az egykori homlokzat fennmaradó része ma a 
Várdai-kápolna belsejében, annak nyugati falaként látható. 

A szabadon álló homlokzatszakaszán a körablak érdemel megkülönböztetett 
figyelmet. Az ablak reneszánsz átépítéskor történt áthelyezésével kapcsolatban ez az ablak 
kevéssé beszédes, mint nyugati párja. Azt a felét ugyanis, ahol a másik ablak környezetének 
kváderképe alapján átépítésre utaló nyomokat várhatnánk, elfedi a Várdai-kápolna fala. A 
keret még látszó része azonban – bár kövei igen leromlott állapotúak – megőrizte egy olyan 
felirat néhány betűjét, melyre a szakirodalom eddig nem figyelt fel. Csányi Károly alig ismert 
1896-os cikkében202 sem publikálta, és rajzai között sem jegyezte fel. A néhány olvasható 

                                                 
201 Ezt a lehetőséget Balogh Jolán az északi homlokzat ablakaival kapcsolatban vetette fel, a körablakokkal 
kapcsolatban nem. BALOGH 1943. p. 87. 
202 Itt Csányi a kápolna valamennyi feliratát közölte, beleértve a nagyon töredékeseket is, ezt az egyet kivéve. 
Eredményei hatástalanok maradtak a későbbi szakirodalomra. CSÁNYI 1896 
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betű: EAT . . . RVT, vagy EAT . . . PVT.203 A szövegrész a keret bal oldalán a körnek az óra 
számlapján 2 és 4 óra közé eső részét foglalja el. A Várdai-kápolna csatlakozó falának vége a 
keret túlsó oldalánál meglehetősen egyenetlen. A két fal közötti hézag igen tág, silány 
habarcsolással van kitöltve. Alatta az elfedett keretkövek épek lehetnek, ezért a felirat egy 
további szakaszának feltárása itt lehetséges volna anélkül, hogy a Várda-kápolna köveit meg 
kellene bontani. 

Az ablak másik érdekessége, hogy itt megmaradt egy mérmű, melynek ha volt párja a  
nyugati oldalon, mára nyomtalanul elpusztult. A részlet meglehetősen töredékes, és az ablak 
üvegezése, rácsozása és a Várdai-kápolna csatlakozó fala miatt szinte hozzáférhetetlen.204 
Váltott három- és négykarélyos formája a rendkívül egyszerű északi homlokzati 
résablakoknál későbbi eredet lehetőségét is felveti. Tulajdonképpen az sem zárható ki, hogy a 
XVI. század elején készült későgótikus forma. Egyelőre azonban azt sem tudtam 
megállapítani, hogy hány darabból készült, és hogy a keret rézsűjével hogyan építették össze. 
A részlet kutatásához csupán a vaskapcsokkal rögzített rács és az ablakszemek kiemelésére 
volna szükség, erre sajnos nem volt lehetőségem. Ugyanezen okból igazán jó fényképfelvételt 
sem tudat róla készíteni. 

A homlokzat Várdai-kápolnába eső része számottevő átalakításon esett át a Möller-
féle restaurálás során, így építészettörténeti vizsgálatához a felújítás megkezdése előtti 
állapotot dokumentáló rajzokat is segítségül kell hívni.205

Ezen két fontos tény állapítható meg, melyek a homlokzatnak a nyugati homlokzathoz 
való hasonlóságára utalnak. Az egyik a pillér melletti 55-60 cm széles sáv a fal bal oldalán, 
ahol a kváderezés vízszintes fugáinak vonala megváltozik, és e területet határozott függőleges 
vonalban széles, szabálytalan peremű hézagok határolják. Ezen a területen ma jól 
elkülöníthetőek a restauráláskor beépített, immár a fal többi részének rendjébe illeszkedően 
kötésbe rakott kövek.206 A sáv nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy innen egy függőleges 
szerkezethez – a Lázói kápolna egykori délkeleti pilaszteréhez tartozó köveket bontottak ki. 
Ez a falpillér azonban – nem tudni miért – valamivel keskenyebb volt nyugati párjánál. A 
nyomok legalábbis mindössze 53-55 cm széles homlokzattagoló elemet engednek meg, a 
nyugati oldali 62 cm-rel szemben.207 Problematikus a lábazat is. A délnyugati sarokpilaszter 
posztamensének szélessége 80 cm ott, ahol a lábazati profil átfordul rá. Ezzel szemben a 
keleti oldalon – Möller rajzán – a profil a falsíkban fut a falcsatlakozástól 50 cm távolságig. 
Itt tehát nincs hely nemhogy egy 80 cm széles posztamens számára, de egy olyan posztamens 
számára sem, amely a másiknál legfeljebb 15 cm-rel keskenyebb pilaszterhez tatozik. Fontos 
megfigyelés azonban, hogy a lábazat első két kövének homloksíkja nem egyezik meg. 
Állapotuk is nagyon eltérő: az első szinte ép, a másodikon a profil is alig fedezhető fel. 
Nehezen képzelhető el olyan sérülés, amely két szomszédos kő közül csak az egyiket 
károsítja. A magyarázat csak az lehet, hogy az első kő nem az eredeti helyén van – 
véleményem szerint az elbontott posztamensről helyezték át a falsíkba. 

                                                 
203 A kipontozott részen három betűhely lehet. A kő csak a betűk középvonalától felfelé maradt viszonylag épen, 
ezért lehet, hogy valahol szóközjel is van ebben a szakaszban. Az utolsó T után még látszik egy függőleges 
betűszár felső vége, ami I, H vagy L része is lehet.  
204 Emiatt a részletet a felmérés során jórészt csak szemmérték alapján lehetett felvenni. A rajz e tekintetben így 
biztosan pontatlan. 
205 Feltehetőleg Möller István részben szerkesztett felmérési ceruzarajza. Séchy kápolna belül. Nyugati oldal. 
Gyulafehérvár 1914. február. KÖH TI K.315/6. ltsz. 
206 Az 1913-ban itt elhelyezett kövekről ld.: KÖH TI K.320.b/3. ltsz. 
207 Ugyanerre utal a padláson in situ megtalált piaszter feletti párkánykő is. Ezen lemérhető, hogy a golyvázat 
szélessége a legfelső tagozaton legfeljebb 89 cm lehetett, míg ugyanez a méret a nyugati homlokzaton közel 100 
cm. A keleti főpárkány feltárt részén semmi nem utal arra sem, hogy itt kettős golyvázat lett volna, mint 
nyugaton. Tehát a pilaszter nemcsak keskenyebb volt, de alaprajzi kontúrja is egyszerűbb lehetett. Az említett 
párkánykőről részletesen ld. a Várdai-kápolna boltozatának feltárásáról szóló fejezetet. 
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Érdekes kérdés, hogy mikor sérülhetett meg ennyire a Lázói-kápolna lábazatának 
Várdai-kápolnába eső szakasza? Az időjárás aligha koptatta el az alatt a szűk egy évtized 
alatt, amíg a homlokzat szabadon álló része volt. Ha szándékosan vésték le a Várdai kápolna 
építésekor, miért végeztek félmunkát, és miért nem tették ugyanezt az említett posztamensből 
származó kővel? És egyébként is: vajon miért nem zavarta a kápolna építtetőjét ez a csonkán 
maradt lábazat saját kápolnája belsejében. Erre egyelőre nem tudok magyarázatot adni. Talán 
összefügg a kápolnának az alapító püspök halála utáni szűkös anyagi lehetőségek mellett 
véghezvitt kapkodó befejezésével208, de az is lehet, hogy jóval a Várdai-kápolna építése után 
tették tönkre.  

A másik jelenség, mely ugyancsak a Lázói-kápolna nyugati homlokzatának 
ismeretében válik különösen fontossá, ismét csak Möller István rajzáról olvasható le. A rajz a 
falon, nagyjából a Várdai-kápolna pillérfejezeteinek magasságában a középtengelytől209 
jobbra, egy nagyjából 120 cm magas és 50 cm széles javítást vagy betömést ábrázol, melyet 
három darab faragott kváderből készítettek. Csaknem ugyanilyen méretű, hasonló 
elhelyezkedésű pótlás van a nyugati homlokzaton is. Szélességük alapján ablaknak túl kicsik 
lennének.210 Figyelemre méltó viszont a környező kövek pereme, amely megadja a választ a 
kérdésre, hogy mi is lehetett itt. A kövek széle ugyanis a betömött terület legtöbb oldalán 
szabályos, sértetlen, kivéve egy oldalt vagy egy sarok környezetét, ahol lecsorbult. Ilyen a 
nyugati oldalon is, és határozottan így ábrázolta Möller is. Ez pedig jellegzetes nyoma egy 
befalazott faragvány eltávolításának: az egyik oldalon a fugát véséssel kitágítják, hogy erről 
az oldalról feszítővasakkal kifordíthassák a követ. Kijelenthető tehát, hogy itt egykor 
faragványok voltak. Minden bizonnyal középkori faragványok211, melyeket a reneszánsz 
átépítés során távolítottak el.  

A homlokzat tehát a nyugati oldal csaknem pontos tükörképének tűnik. A 
legizgalmasabb kérdés ezek után az, hogy a nyugatihoz hasonlóan itt is lehetett-e a 
kápolnának oldalbejárata. Ha pedig volt, vajon a középkori előcsarnokban, a reneszánsz 
kápolnában, esetleg mindkettőben használták-e? A belső tér szegmensíves fülkéi ma 
szabályos kváderfalazattal vannak elzárva, ez azonban restaurálás eredménye212, azt 
megelőzően itt téglafalazat volt.213 Ez azt látszik bizonyítani, hogy a nyílások egykor mindkét 
oldalon nyitva voltak, tehát egyik sem szoborfülke, ülőfülke, vagy oltár elhelyezésére szánt 
kis apszidiol céljára készült. Ez azonban még mindig nem bizonyíja – csupán valószínűsíti –, 
hogy a Lázói-féle átépítés után is nyitva voltak. Ha ugyanis Lázói befalaztatta a keleti 
bejáratot, biztosan ügyeltek annak külső, homlokzati megjelenésére, aligha éktelenítette volna 
a szabályos kváderfalazatot214 egy téglából rakott kitömés. A befalazás vastagsága 20-25 cm 
lehetett215, aligha elegendő arra, hogy a falazat nagy részét az esetleg amúgy is vakolt belső 

                                                 
208 Vö.: PATTANTYÚS 2000 pp. 180-182. 
209 Értsd: a Várdai-kápolnába eső falszakasz középtengelyétől. 
210 Legalábbis abban az esetben, ha rézsűs ablakot feltételezünk. Mivel azonban a székesegyház és a kápolna 
valamennyi ismert, XVI. századinál korábbi ablaka rézsűs kialakítású, csak ilyen jöhetne szóba. 
211 A székesegyház homlokzatain, és belsejében is számos ilyen, látszólag szabadon elhelyezett relief van. 
212 A kváderfalazatot itt valószínűleg már Fridli Sándor készíttette az I. világháború után, mivel Möller kőcsere-
dokumentációi között nem találtam nyomát. Vö: Függelék La.37. 
213 A restaurálás alkalmával elfedett falazat téglaméretét, kötőanyagát, feltételezett korát illetően sajnos 
semmilyen feljegyzés nem maradt fenn. Möller felmérésén felirat utal a falazatok tégla anyagára. Gyulafehérvári 
székesegyház. Nézet és metszet felvételek. Előcsarnok belső keleti oldala ill. Előcsarnok belső nyugati oldala. 
KÖH TI K.315/1 ill. K.315/3 ltsz. 
214 A kápolna homlokzatainak vakolt kialakítására semmilyen jel nem mutat. Mindazonáltal teljes 
bizonyossággal kizárni ezt a lehetőséget sem lehet. 
215 Ma a befalazás 42-43 cm, de Möller rajzaiból kiderül, hogy a restaurálás előtt a falfülkék mélyebbek voltak. 
Tehát a nyílást elzáró téglafalat nem bontották ki, hanem elé falazták a belső kváderburkolat. 
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oldalon216 téglából építhették, kívülről vékony kőlapokkal burkolhatták volna. Vakolt 
faltükörként azonban kialakíthatták. 

A problémát elméleti oldalról megközelítve mind a keleti kapu reneszánsz kori 
létezése mellett, mind pedig ellene lehet érveket felsorakoztatni. Mellette szól a tér és a 
homlokzatok szimmetrikus megformálásának gondolata, mely megfelelt volna a reneszánsz 
építészet elveinek. Feltétlenül ellene szól viszont az előcsarnok kápolna funkciója, melyet 
Lázói átépítése után nyert. Írott források arról is beszámolnak – ami a rendeltetésből amúgy is 
következik –, hogy a kanonok kápolnájában oltárt állíttatott fel.217 Ennek helye nyilvánvalóan 
a keleti oldalon, annak tengelyében lehetett, legcélszerűbben a középkori bejárat 
befalazásával keletkezett szegmensíves záródású falfülkében.218 Ez tehát kizárná a keleti 
bejárat reneszánsz kori létezését. Van ugyan elegendő falfelület egy kisebb oltár számára a 
nyílás mellett is, ott azonban mindkét oldalon kő ülőpadka húzódik. 

Valószínűbbnek látszik tehát, hogy a keleti kapu legalábbis a reneszánsz átépítés után 
már nem volt nyitva. Még így is fennmarad azonban annak lehetősége, hogy a vaknyílás 
számára keretet faragtak. E nélkül ugyanis a homlokzat meglehetősen „üres” lett volna, és a 
nyugati oldallal azonos megjelenés szándéka is feltételezhető. Ráadásul – mint láttuk - 
felmerül az a lehetőség is, hogy a nyugati kapu sem volt működő bejárat a reneszánsz 
kápolnában, csupán homlokzati dekoráció.219

Nézzük ezek után az objektív tényeket. A kápolna lábazati profilja a keleti oldalon 
megmaradt mind a szabad homlokzatszakaszon, mind a Várdai-kápolna belsejében. Igaz, 
előbbi szakaszon Möller valamennyi kövét kicseréltette220, az utóbbin pedig meglehetősen 
töredékes. A lábazat a nyugati homlokzaton a kapu két oldalán nem hirtelen, hanem beforduló 
profillal, szépen eldolgozva ér véget. E beforduló profilnak tehát a keleti oldalon is léteznie 
kellett, amennyiben itt kapukeretet feltételezünk. A keleti oldal lábazata a fennmaradt 
szakaszokon végig folyamatos, ezzel nem bizonyítható a keret létezése. 

Hiányzik azonban a lábazat egy jelentős szakasza ott, ahol a homlokzatot a Várdai-
kápolna fala, és belsejét tagoló, boltozatát tartó északnyugati sarokpillére eltakarja. A belső 
térbe eső lábazat a mellékhajó egykori falsíkjától mérve 370 cm távolságban szakad meg. A 
külső szakaszon pedig a Várdai-kápolna külső falsíkjában bukkan elő ismét, azaz jobbról, a 
Lázói-kápolna északkeleti sarokpilaszterének északi síkjától 291 cm-re. A méreteket 
összevethetjük a nyugati homlokzat adataival, hiszen belül a falfülkék szimmetrikusan 
helyezkednek el. Ott a lábazati profil befordulásának vonala jobb oldalt a mellékhajófaltól 
391 cm-re, bal oldalt a pilaszter külső síkjától 347 cm-re esik. A lábazat megmaradt része 
tehát nem zárja ki a kapu létét. 

A Várdai-kápolna fala és sarokpillére azonban teljes szélességében nem takarja azt a 
falszakaszt, ahol a keleti kapu keretének elméletileg lennie kellett. Annak a falpillérnek a 
széle, mely a homlokzatot takaró rész dél felé eső kontúrját adja, a mellékhajó egykori belső 
falsíkjától 415 cm-re esik. A nyugati homlokzaton ugyaninnen mérve a kapu szárkövének 
profilja 390-től 410 cm-ig tart. A keleti homlokzaton tehát a teljes profilnak a Várdai- 
kápolnából látható falszakaszra kellene esnie. Ezt azonban – ha létezett – nyilván eltüntették a 
Várdai-kápolna építésekor. Lefaragásnak nyoma a kváderfelületen nincs, de ez amúgy is a 
bonyolultabb megoldás lett volna. Valószínűbb ilyenkor, hogy azokat a kvádereket, 

                                                 
216 A belső vakolat feltételezéséről ld. a belső tér elemzésével foglalkozó fejezetet. 
217 Függelék La.08.-La.09., La.11.-La.14. 
218 A XV-XVI. század fordulóján – liturgikus okokból – egyértelműen a falsíkra helyezett mellékoltárok voltak 
elterjedve, a tér közepén szabadon álló oltár valószínűtlen. 
219 A homlokzattagoló rendeltetéssel készített, vaknyílások körül kialakított keretek a barokk építészetre 
feltétlenül jellemzőek voltak, s gótika és a reneszánsz azonban nem alkalmazott ilyeneket. Ez mindenesetre a 
vaknyílás teória ellen szól. A nyugati kapuról ld. a nyugati homlokzatról szóló fejezetet. 
220 Az 1911-ben történt kőcseréket bizonyítja az elhelyezett kövek kimutatása: KÖH TI K.320.b/2 
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amelyekre a profil kiterjed221, egyszerűen kicserélik. Tény, hogy a Várdai-kápolna nyugati 
falán az addig kötésbe rakott kváderezés képe határozottan megváltozik éppen ott, ahol a 
keret köveinek lenniük kellett. A lábazat feletti hat sorban a függőleges fugák két-két 
soronként egy vonalba esnek. Pontosan úgy, ahogy az a nyugati homlokzaton a kapu 
környezetében megfigyelhető. Möller restaurálási képéhez képest a kőosztás ezen a részen is 
változott némileg, de e jelenség lényegét nem érintette.222

Ezek után azt, hogy a Lázói-kápolna keleti homlokzatán is volt reneszánsz kapukeret, 
bizonyítottnak látom. A nyugatihoz hasonló méretű és díszítésű, architráv profillal keretezett, 
szemöldökpárkányos, lunettával koronázott lehetett. Nagy valószínűséggel címerek is kaptak 
helyet rajta, melyekhez klasszikus kapitálissal vésett disztichon tartozhatott. 

Az azonban már kétséges, hogy maradt-e ennek a keretnek eleme a falban. A választ 
csak drasztikus feltárással lehetne megadni. A Várdai-kápolna falának megbontása aligha 
jöhet szóba. Meggondolandó azonban, hogy belülről, a Möller-féle falazat egy kövének 
kiemelésével vizsgáljuk meg a kérdést. Ekkor ugyanis láthatóvá válna az 1910-es években 
elfedett téglafal, melynek korát a felhasznált anyagok ismeretében esetleg meg lehetne 
becsülni. Ennek kis részét megnyitva pedig választ kaphatnánk arra is, hogy van-e mögötte 
kőkeret. A bontást pusztán a tudományos kíváncsiságtól hajtva indokolatlan volna elvégezni, 
egy esetleges átfogó felújítás azonban lehetőséget adna rá. Szükségességét így is mérlegelni 
kell, hiszen csak a keret létét vagy nemlétét lehetne vele igazolni, művészettörténeti 
szempontból fontos díszeit nem ismerhetnénk meg. 

További megválaszolandó kérdés, hogy vannak-e a gyulafehérvári kőtárakban olyan 
töredékek, amelyek ehhez a kerethez tartozhattak.223 A székesegyház hátsó udvarában és a 
déli toronyaljban találtam olyan töredékeket, melyek anyaga, léptéke és profilozásának jellege 
némileg hasonló a nyugati kapuéhoz – ráadásul éleik, felületeik meglehetősen épek, ami arra 
vall, hogy nem lehettek hosszan kitéve az időjárás viszontagságainak.224 Pontos méret- és 
profilegyezés azonban egyikkel sem áll fenn. Ezt a kérdést tehát a jelenlegi ismeretek 
birtokában ésszerűbb nyitva hagyni a további kutatás számára. 
 

3.2.4. A reliefek 
 
A kápolna északi homlokzatán, és a sarokpilaszterek képmezőiben látható figurális 

domborművek ikonográfiai vonatkozásairól külön fejezetben ejtek szót. Érdemes azonban 
felhívni a figyelmet a faragványok apró részleteinek vizsgálatakor szembetűnő 
jellegzetességekre, melyek támpontot nyújthatnak a reliefeket készítő mesterek stílusának, 
tanultságának, technikájának behatárolásához. Ha az egyes lapicidák név szerint, vagy műveik 
által ismert mesterekkel való azonosítására nem is nyílik lehetőség, az alább közölt 
megfigyelések ilyen összefüggések feltárásához is hozzásegíthetik a művészettörténészeket. 

A faragás technikája szempontjából élesen különválasztható a homlokzat reliefjeinek 
két csoportja. A különbség a szakáll, a haj megmintázásának megoldásában mutatkozik. Az 
egyik csoporthoz tarozik a kapupilaszterek felületén az ördögfej szakálla; a kerubfej haja; a 
kapupilaszter posztamensén az oroszlánfej sörénye; a Sámson domborművön Sámson haja és 
                                                 
221 A keret itt nem önhordó szerkezet, hanem középkori módra a fallal kötésbe rakott elemekből áll. 
222 KÖH TI K.315/6. ltsz. 
223 A Museul National a Unirii kiállításaon be nem mutatott kőtöredék anyaga jelenleg sajnos nem kutatható. 
Rendszerezetlen, nem megfelelően tárolt töredékek a szomszédos ortodox székesegyház kerengőjében is vannak, 
ezeket sem volt módom alaposan megvizsgálni. 
224 Elsősorban egy összetartozónak tűnő architráv és architráv-fríz profilozású töredék (GYSZK 424., 680 ltsz.) 
valamint három geiszon-töredék (GYSZK 618., 620., 621 ltsz.) jöhet számításba. Jelentős eltérés azonban, hogy 
az előbbiek fríze domború, ami inkább késő-reneszánsz eredetre vall, utóbbiaknak pedig nincs a kápolna 
kapujáéhoz hasonló határozott függőlmeze. 
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az oroszlán sörénye; a Geréb-címert tartó angyalok haja; Herkules haja. Ezeknél a mester 
fúrót használt, és a vésővel készített vájatok mellett a fúrt lyukak sorozatából áll össze a haj és 
a szakáll. A másik csoport esetében – ehhez a kapu ívének kerubfejei; Judit és Holofernesz 
haja; a két páncélos király szakálla és haja; Mózes szakálla és haja sorolható – ilyen furatok 
nincsenek, a mester vagy nem használt a megmunkáláshoz fúrót, vagy annak nyomát nagyon 
gondosan eltüntette. Sűrű, csigavonalban vagy spirálisan vezetett vájatokkal dolgozott.  

Utóbbi körbe tartozó faragványok általában finomabban kidolgozottak, ügyesebb kezű 
faragót mutatnak. A figurák is könnyedebbek, a részletek precízebbek. Kivétel talán Herkules, 
ahol a furatos megoldás a hajnál megjelenik, de a hidra testének pikkelyes bőre igen 
érzékletesen faragott. 

Az eltérés nagy valószínűséggel kizárja, hogy a reliefek egy mester munkái lennének, 
és az is felvetődik, hogy más-más körben tanulhatták a mesterséget, ha ilyen alapvetően eltérő 
fogással látnak hozzá hasonló elem, motívum kifaragásához. Ez azonban semmi esetre sem 
jelenti azt, hogy ne dolgozhattak volna egy műhelyben. 

A faragott arcok kialakítása alapján is eltérőnek mutatkozik két további kör. Épen csak 
az angyalok, puttók, kerubok arca maradt, a többi figurán arcvonások már nemigen 
ismerhetők fel. Ez a csoport azonban azért is jól vizsgálható, mert az arcok nem viselnek 
magukon karakterekre jellemző vonásokat, kialakításuk rutinszerűnek mondható.  

Az egyik csoporthoz a kapukeret kerubfejei tartoznak. Ezek szája elegáns vonalú, 
csukott, a szájszeglet kissé lefelé hajlik, tekintetük komoly. Arcuk telt, kerekded, homlokuk 
magas, hajuk rövid, csigákba kunkorodó. A másik csoportba sorolható a Geréb-címert tartó 
angyalpár, a kapu pilaszterfejezeteinek a virágfűzért tartó puttói és a pilaszter törzsén lévő 
kerubfej – bár az utóbbi kis mérete miatt nyilván elnagyoltabban faragott. Ezeknek felső ajka 
kissé előreugró, szájuk enyhén nyitott, szájszegletük egyenes. Tekintetük kevésbé elegáns, 
arcformájuk kissé körte alakú (alul, az álluknál szélesebb, a homlokuknál keskenyebb). Hajuk 
mélyebben belelóg alacsonyabb homlokukba, oldalt hosszú, csigás fürtökben a vállukra 
omlik. Szinte biztosan más mester, vagy csoport készítette őket, alkotóik között valószínűleg 
nincs átfedés. 

A címertartó angyalok a ruha formája szempontjából a Judit figurával mutatnak 
rokonságot. A feltűrt ujj, az egyenes esésű ruharedők, a derékra kötött vastag, összecsavart 
kendő kidolgozása nagyon hasonló. A Mózes- és Herkules-dombormű ezzel szemben 
lendületesebb, ívelt vonalakkal faragott.  

Sajnos a domborművek a kopás, mállás, kéregképződés és a lerakódott szennyeződés 
miatt sokhelyütt elvesztették azokat az apró részleteket, finom szerszámnyomokat, melyek a  
mesterek munkamódszeréről árulkodhatnának. A fent felsorolt stílusbeli eltérések mellé akkor 
lehetne még több hasonló gondolatot felsorakoztatni, ha a reliefek óvatos, szakszerű tisztítása 
megtörténne. Ezt különös körültekintéssel kell elvégezni, mert sok helyen a formát már csak a 
felületen kialakult kéreg őrzi, alatta a kőanyag gyengébb megtartású.225

Feltűnő a faragott felületek ép részeinek határozottan sötét, szinte fekete tónusa. Az 
újabban keletkezett leválások, sérülések helyén megmutatkozik, hogy a kő ezzel szemben a 
kápolnára egyébként jellemző világos színű – feltehetőleg magyarigeni – homokkő, az északi 
kapu bal oldali pilaszterén letisztított felületen helyenként kissé vöröses árnyalatú. Ez a fekete 
elszíneződés valószínűleg a kőanyagon a szennyeződés folytán keletkező kéreg, de figyelemre 
méltó, hogy a kváderfelületeken ilyen sötét tónusú elszíneződés sehol nincs. 

Az északi kapu keretének kövein több helyen különbözőnek látszó festések, 
festésrétegek figyelhetők meg. A nyomok a bal oldali pilaszter letisztítása után váltak 
láthatóvá. A kaput keretező pilaszter reliefekkel díszített felületén a mélyedésekben fehér 
színű, feltehetőleg egyrétegű (vagy legalábbis nem sokrétegben átfestett) fehér mészfestés 

                                                 
225 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 p. 5. 
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nyomai maradtak fenn. Ezek a nyomok léthatók a kapu spiráldíszű sávjának alján, a vízszintes 
felület hátulsó zugában is, magán a belső kereten számottevő nyoma nem maradt. Látható 
azonban a keretnek azon részén, ahol – feltehetőleg szándékosan okozott – sérülés érte a 
keretet. Itt a sérült, letört felület mélyedéseiben maradtak fenn nyomai, ami arra utal, hogy ez 
a festés a mechanikai sérülés keletkezése után készült. Megjegyezhető, hogy nem kifejezetten 
igényes tatarozás eredménye volt, mivel a festéskor a sérült felületet nem próbálták pótolni, 
javítani. (Esetleg előfordulhat, hogy azért nem, mert fennállt egy olyan retesz- vagy 
ajtótorlasz szerkezet, amelynek a pótlás az útjában lett volna) 

Ugyancsak a bal oldali pilaszteren, annak felső részén, elsősorban belső oldalán, és a 
pilaszter jobb felső sarka melletti ívháromszög felületén piszkos sárgásszürke, okker árnyalatú 
festésréteg látható. Ez a festés határozott kérget képez a felületen, mely a kőtől jobbára el is 
válik. Első látásra könnyen összetéveszthető a kőfelületeken másutt látható kéregképződéstől, 
mely – bár általában sötétebb – szintén meleg színű, vékony rétegekben felhólyagosodott 
felületeken figyelhető meg. Utóbbi azonban a kőanyag károsodásának, néhol annak anyagával 
erősen összeépült szennyező réteg képződésének a következménye.226 Az említett sárgás 
festés valószínűleg olyan – talán olajos – festékkel készült, mely elzárhatta a pórusokat, nem 
engedve ki a párát, ezért válhatott le a felületről. Ez is egyrétegűnek látszik, a meszes 
festésnél későbbi, mert helyenként előkerültek alóla apró mészfoltok. Úgy tűnik, hogy ezt a 
festést nem hordták fel a figurális domborművek felületére – legalábbis ott sehol nem 
ismerhető fel egyértelműen – csak az építészeti keretet kenték le vele. 

A kentaur dombormű felületén feltűnő okker szín felveti annak lehetőségét, hogy 
reliefek valamely időszakban festettek voltak. Ez a szín foltokban más domborműveken is 
megvan (Judit esetében főleg a háttér sima felületén, valamint a páncélos királyoknál), de 
azoknál nem tér el nagyon a kő színétől, így inkább kőanyagkárosodásból, szennyeződés 
lerakódásából származó elszíneződésnek tűnik. Ezt támasztja alá a kőrestaurátori 
szakvélemény is.227 A kentaur dombormű kőanyaga azonban teljesen fehéres, legnagyobb 
részben fosszilis kagylók alkotják, és látható sárgás szemcséket egyáltalán nem tartalmaz. 
Felmerül, hogy az okker szín vagy valamilyen (esetleg vegyileg átalakult) lerakódás, vagy 
szándékos színezés. Lényeges, hogy a szín az ép felületeken (elsősorban a háttérfelületnek a 
lábak között-alatt lévő védett részén) látszik, erősen pusztult felületen nem – igaz, a felületet 
pusztító szél és eső a lerakódásnak sem kedvez. 

A homlokzat talán legrosszabb állapotban lévő része a kapu két pilaszterének fejezete. 
A mállás a bal oldalin a pápai címert teljesen felismerhetetlenné tette, csak a régi feljegyzések 
alapján azonosítható. A címereket tartó kis puttók pedig erősen hiányosak. A székesegyház 
kőtárában az északi torony emeletén két olyan szobortöredéket találtam, melyekkel 
kapcsolatban feltételezhető volt, hogy esetleg azokról származnak. Formájuk, méretük, és ami 
ugyancsak fontos, kőanyaguk első ránézésre rokon a hiányos faragványokkal.  

A 141-es leltári számú darab egy szárnyas puttó részlete: törzsének jobb fele és jobb 
karja kézfej nélküli, hátán apró szárnyak csonkjával. A 142-es számú kő egy puttó két 
combja, és csípője, valamint a bal lábhoz kapcsolódó sík oldallapú csonk, mely nyilván a 
figura hátterének maradványa. Ez utóbbi azért különösen figyelemre méltó, mert a fejezet 
tömbjének hiányzó darabja lehet, ami a szobrocskával együtt tört le. A törési felületek egyik 
szobor esetében sem illeszkednek a fejezeteken maradt csonkokhoz, ezt azonban az is 
befolyásolja, hogy a fejezetek tört felületeit a kéregképződés számottevően deformálta.  

A figurákat a jobb oldali fejezet jobb oldali puttójával lehet összehasonlítani, lévén ez 
az egyetlen, melynek teste nagyrészt magmaradt. Az összeshasonlítás alapján kizárható, hogy 
a 141-es töredék a kápolna pilaszterfejezeteiről származna. Egyrészt ágyékkötőt visel, míg a 
fejezet puttója meztelen. Másrészt karját a testéhez szorítva keresztben tartja maga előtt. A 
                                                 
226 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 p. 5. 
227 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 p. 5. 
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fejezet puttójának bal karja hiányzik, de hasa és mellkasa ép, semmi nem utal arra, hogy  a kar 
innen tört volna le. A testtartás és a letört kar helye alapján ennél a szobornál inkább felemelt 
kar feltételezhető. A méret sem egyezik: a 141-es töredék esetében a törzs az ágyéktól a 
nyakig valamivel rövidebb, mint a homlokzaton lévő puttónál. Ezen kívül kizárja a Lázói-
kápolna homlokzatáról való származást az is, hogy a figurának szárnya van, aminek nyoma a 
fejezeten lévő puttókon sehol nem látható. 

A 142-es töredék azonban minden kétséget kizáróan a kápolnáról származik. 
Irányultsága alapján valamely pajzstól balra álló puttóhoz tartozik. Egyeznek a méretek is, a 
comb hátsó része és a feneke pedig ugyanúgy van kialakítva, ahogy a megmaradt puttó 
esetében megfigyelhető. Azt azonban nem lehet megmondani, melyik figuráról tört le. 
Mindkét puttónak csak a feje és válla maradt meg, a csonk és a töredék közül tehát jókora 
rész, a figura teljes törzse hiányzik. Ráadásul mindkét bal oldali puttónál jelentős darab 
hiányzik a fejezet tömbjéből, abban a magasságban, ahol a 142-es töredék combjához 
csatlakozó sarok elképzelhető, tehát ez sem dönti el a kérdést.  

Hogy mikor tört le, és honnan került a kőtárba, nem tudom. Mindenesetre a XIX. 
század végi archív fotókon228 már nincs a helyén. Sőt, a legkorábbi ismert ábrázolás, Váradi 
József továbbiakban sokat említett homlokzatrajza is már a maihoz hasonló állapotban 
mutatja a figurákat, mintegy kétszáz esztendővel ezelőtt.229  

                                                 
228 Vö.: KÖH FT P084148 
229 MNG GO 1937-3216, 1937-3217, 1937-3218. ltsz. A rajzról és annak koráról részletesen ld. elsősorban a 
főpárkány geiszonjának datálásával foglalkozó fejezetet. 
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3.3. Belső tér 
 

A kápolna belső terében lényegesen kevesebb a feltűnő átépítésre utaló nyom, mint a 
homlokzatokon. Nyilvánvalóan annak köszönhető ez, hogy a díszítés is sokkal 
visszafogottabb. Egyedül a kagylós fülkéknél tapasztalható a vízszintes kváderek sorváltása – 
ennek ellenére a fülkéket a román előcsarnokhoz képest nem biztos, hogy utólag építették be. 
Ez csak a kagylót formáló zárókő esetében jelenthető ki. Viszont például a keleti fülke bal 
oldalán az alsó három sorban a kőkötések feltűnően szabályosak a kváderfelülettel.  

A keleti és nyugati fal a mellékhajófalhoz jól láthatóan utólagosan épült. A padka és a 
felette lévő két sor kváderei csak nekiütköznek a falnak. Feljebb a falcsatlakozások nagy 
részét egészen a boltvállakig a kagylós fülkék kövei foglalják el. Itt a mellékhajófalhoz való 
csatlkozás fugáinál – amennyire meg lehet ítélni – úgy tűnik, ferdén kissé belevéstek a 
templom falába, és a köveket e hornyokban helyezték el, a fallal 10-15 fokos szöget bezáró 
oldallappal.  

Az északkeleti és északnyugati falsarokban van falkötés, bár nem teljesen 
szabályos.230 A fal rakásakor valószínűleg 2-3 soronként igyekeztek összehozni a merőleges 
falak fugáinak szintjét – itt-ott ezt L alakú kváder beépítésével oldották meg.  

A szegmensíves fülkék rézsűinek kövei a fallal mindenütt kötésben vannak, és 
folytatják a vízszintes fugasorokat. Kivéve a vállköveknél, itt azonban nyilván azért nem, 
mert a térbeli formája miatt gondosabb szerkesztést igénylő darabokat nem a kváderekkel 
együtt faragták. Így a beépítéskor a falszövethez kellett igazítani őket. 

A boltozat bordakövei – elsősorban a vállkövek, melyeken a profilok 
összemetsződnek – hasonló módon vannak elhelyezve, mint a homlokzat reneszánsz 
faragványai. A kisebb pótlások ezek környezetében már utólagos elhelyezésre utalnak. A 
falsíkban az ívek mentén sorakozó félborda profilt tartalmazó bordakövek, ugyancsak 
kötésben vannak beépítve a struktúrába. Azok a darabok, melyek egyik oldala ferde vonalú231, 
az utólagos elhelyezés gyanúját erősítik. Itt nyilván nem emelték ki a teljes útban lévő 
kváderkövet a falból, csak egy sarkát faragták le. Ennek köszönhetően a borda kövét is kisebb 
tömbből lehetett faragni, így a megoldás anyagtakarékossággal is járt. Úgy tűnik tehát, hogy a 
belső fal kváderei nagyrészt középkoriak. 

A kápolna valamennyi falán, azok minden részén megfigyelhető, hogy a kövek 
csorbult sarkainál, vagy a felületi hibákban (mélyebb szerszámnyomban, lyukban, üregben) 
vakolatmaradványok vannak. Valószínű, hogy ezzel nem felületi hibákat akartak javítani, 
hanem az egész falfelületet fedte. Ez a vakolat – szemrevételezés alapján – egy típusúnak 
tűnik. A habarcs fehéresszürke, kötőanyaga mész, elég sok nagyobb, 3-8 mm-es fehér 
mészszemcsével. Adalékanyaga finom, apró, lekerekített szemcsés, sötétszürke homok.  

Ilyen habarcs figyelhető meg a legtöbb fugában is. Meglepő lenne, ha a – nagyrészt 
középkorinak feltételezett – kőfal falazóhabarcsa megegyezne a vakolatmaradványokkal, 
melyek a kövek felületein is megfigyelhetők. Így olyan kövekén is, amelyeken boltozati profil 
is van. Azt kellene feltételezni, hogy a fal mégsem lehet középkori. A keleti falon azonban a 
szegmensíves fülke és a félkörös fülke között szemmagasságban több kövön látható olyan 
meszelés nyoma, amely közvetlenül a kőfelületre készült. Ezeket a nyomokat helyenként 
láthatóan fedik az említett vakolás maradványai. Ez a vakolás tehát biztosan jóval a kövek 
                                                 
230 Az északnyugati sarokban a legalsó sorban a nyugati fal köve fut tovább, innen felfelé haladva soronként 
váltva hol a nyugati, hol az északi fal köve. Az északkeleti sarokban a kötés nem ennyire tiszta. A legalsó sorban 
a keleti fal köve a továbbfutó, a 2-3. sorban az északi, a 4. sorban a keleti, az 5-6. sorban az északi, a 7-8. sorban 
a keleti. E fölött a boltozat vállköve következik. 
231 Ilyenek vannak például a keleti fal jobb oldali boltmezőjének bal oldali íve mentén. 
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felrakása után készült, tehát kizárt, hogy egyidejű legyen a XVI. századi átépítéssel. Hogy 
anyaga mégis a fugákéval megegyező, annak az az oka, hogy a fugákat utólag is 
javítgatták232, és eléggé mélyen betömték valószínűleg a vakoláskor is. Egy-egy szélesebb 
fuga feltárásával, és a belőle nyert vakolatminták összehasonlító elemzésével tovább lehetne 
árnyalni a falszerkezet periodizációját. 

Apró, de érdekes megfigyelést tettem az északi kapu bal oldali rézsűjében, alulról az 
ötödik fugánál. Az alsó kövön kis csorbulás van, vakolattal kijavítva, melyet kicsit kikaparva, 
a csorbult felületen kátrányos pernye, füstlerakódás látható. Sejthető ilyen a környező 
köveken is itt-ott, de csak néhány mm-es foltocskákban. Fáklya, vagy gyertya füstje aligha 
hagy ilyen nyomot. Inkább annak jele ez, hogy a székesegyházat többször lángba borító tüzek 
egyike során a kápolna belsejében is tomboltak a lángok. Mivel a belső teret 1512-óta boltozat 
védi a tetőben keletkező tűztől, ez a nyom inkább a reneszánsz átépítést megelőző időből 
származhat. Az is lehet azonban, hogy az 1601-es vagy 1658-as események emlékét őrzi, 
amikor Mihály vajda hajdúi, illetve a török katonák felgyújtották a székesegyház 
berendezését.  

A keleti fal kagylóján két sérülés van. A kagyló közepe mechanikai sérülés vagy 
repedés miatt vált le. A jobb felső sarokban látható üreget azonban jól láthatóan szándékosan 
vésték a kőbe, durva, nagyoló szerszámmal, de viszonylag sík oldalfalak kialakítására 
törekedve. Szélessége befelé szűkül, rézsűi aszimmetrikusak, a jobb oldali a falra közel 
merőleges, a bal erősen ferde. Az üreg bizonyosan nem rongálás eredménye, hanem azt 
valamilyen szerkezet fogadására készítették, esztétikai igény nélkül. Kivéshették állvány, 
vagy esetleg valamilyen kaput keresztben elreteszelő gerenda vége számára. Utóbbira 
valamilyen veszedelem esetén lehetett szükség. Az üreg felső felületén egy téglapótlás van, 
erősen behabarcsolva látszólag azzal az anyaggal, amellyel a belső vakolás készült. XIX. 
század végi archív felvételen látszik, hogy a kivésés pótolva volt.233 A vakolat letisztításakor a 
kagyló pótlását még meghagyták, ez egy valamivel később készült fotón vehető ki.234 Végül a 
restaurálás kezdetén tárhatták fel, javítására pedig már nem volt alkalom.235  
 

3.3.1. Kőfaragójelek, felszentelési keresztek 
 
A felszentelési keresztek két sorban helyezkednek el. Valamennyi egyforma kivitelű, 

v-alakban vésett metszésű, körbe foglalt, ívesen szélesedő szárú kereszt. Az alsó sorban a 
nyugati falon 5, a délin 2 (az ajtó mindkét oldalán 1-1), a keleti falon ismét 5 van, így 
összesen a szokásnak megfelelő 12 db. Ezen felül csak a nyugati falon vannak továbbiak, 
szintén szabályos vízszintes sorban, de két fugával feljebb, ugyancsak 5 db található. Van 
még egy nem befejezett darab is a nyugati fal bal oldalán, közvetlenül a kagylós fülke jobb 
oldali válla mellett. Csak a keretező kör készült el, a keresztet nem faragták bele.  

Az alsó sor mind a 12 felszentelési keresztjének vájataiban határozottan felismerhető 
egy, közvetlenül a kőfelületre felhordott vöröses, bordó-terrakotta színű festés. A szín a 
keresztszárak és a kör által határolt mezőkben, illetve a körökön kívül nyomokban sem 
látható, következésképpen nem lehetett egykor a teljes falfelületet fedő festés maradványa, 
hanem kifejezetten a felszentelési kereszteket kiemelő színezés volt. A kereszteken fehér 
meszelésfoltok is kivehetők, melyek minden esetben fedik a vöröses színt. A meszelés vékony 
rétegben vakolás nélkül készült, tehát a kereszteket nem tüntették el, nem hozták síkba a falat. 

                                                 
232 A XX. század elején készült archív fotón világosan látszanak a frissen kihúzott, többinél szélesebb és sötétebb 
fugák. KÖH FT P010812 ltsz. 
233 BME ÉMT f00564 ltsz., ill. BUNYITAY 1893. 
234 KÖH FT P018127 ltsz. 
235 Möller rajzán már kibontva látható. KÖH TI K.315/1 ltsz. 
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A felső sor keresztjei az alsóktól sem méretben sem formában nem térnek el. 
Függőlegesen nincsenek „axisba” rendezve velük. Sokkal frissebbnek tűnnek, metszésük 
mindenütt éles, alig megkopott. Ezekben festés nyomát nem lehet látni. Ezeknek is el kellett 
készülniük azonban legkésőbb a reneszánsz átépítéskor, hiszen a jobb szélső a félkörös fülke 
kagylódíszes kövére, a középső a boltozat vállának kövére is kiterjed. Az alsó keresztsor sem 
lehet azonban korábbi a XVI. század elejénél. Erről a falfelületen megtalált kőfaragójelek 
árulkodnak. 

A korábbi kutatások a kápolnában csak a boltozaton fedeztek fel mesterjegyeket. 
Ezeket Möller és Fridli gyűjtötte szorgalmasan az egész székesegyházban, rajzukat Entz Géza 
publikálta.236 Az alakhű építészeti felméréssel együtt járó tüzetes adatrögzítés során a kápolna 
belső terében a falakon tizenegy kőfaragójelet fedeztem fel. Ezek közül öt237 inkább a 
székesegyház románkori kőfaragójeleihez hasonló, bár egyik ismert jellel sem azonos. Két jel 
inkább későbbinek tűnik, valószínűleg a reneszánsz átépítést követő felújítások alkalmával 
elhelyezett köveket jelölnek. Az egyik mellett 1593-as évszám is be van karcolva, így lehet, 
hogy ez nem kifejezetten mesterjegy, inkább afféle monogrammos hic fuit238. Stílusában 
mindenesetre emlékeztet egyes Balogh Jolán gyűjtéséből ismert XVI. század második feléből 
származó jelekre, amilyeneket a kolozsvári kőfaragóműhelyek lapicidái használtak.239 
Lehetséges, hogy a követ, melyen ez a jel van, a kápolna kisebb renováláskor helyezték el a 
székesegyház első protestáns korszakában. 

A másik, ugyancsak későbbinek tűnő véset alapos, szinte művészi metszésével is elüt 
a többitől. Túlságosan szépen faragott ahhoz, hogy a műhelyen belüli munkaelszámoláshoz 
bekarcolt kőfaragójel legyen.240 Ennek eredetére vonatkozóan egyelőre nincs javaslatom. 

A jegyek utolsó csoportja bír a legnagyobb jelentőséggel a kápolna 
periodizációjában.241 Ezek a jelek ugyanis feltűnnek a kápolna boltozati bordáin is. A 
kőfaragójelek egyezéséből különböző emlékek építkezései közötti kapcsolatra nemigen lehet 
következtetni, vagy ha igen, csak nagyon szűk régió esetében. Egy épületen belül azonban 
alkalmasak arra, hogy az egyes épületrészeket műhelyhez vagy mesterhez kössük, ezáltal az 
egyes periódusokat elkülönítsük.242

A kápolna belső homlokzatainak kőfaragójelei tehát annak egyértelmű bizonyítékai, 
hogy a falfelületek számos kövét kicserélték a XVI. század elején. Nyilván nem csak azt a 
néhányat, amelyeken a jeleket találtam, hiszen kőfaragójel a székesegyház egészét tekintve is 
csak a kváderek kis százalékán van.  

A külső homlokzatok vizsgálatakor néhány kőfaragójelet azokon is sikerült 
felfedeznem.243 Ezek mindegyike ahhoz a körhöz tartozik, melyek a belső falon és a boltozat 
bordáin egyaránt megjelennek. Így újabb bizonyítékai annak, hogy a kápolna számos kövét 
kicserélték kívül is és belül is 1512-ben.244 A határozottan korhoz köthető kőfaragójeleknek 
                                                 
236 ENTZ 1958 p. 101., 104., 119.  
237 A kőfaragójelek jegyzékében 1-5. számmal 
238 A kőfaragójelek jegyzékében 10. számmal 
239 A párhuzamot kizárólag a jel kormeghatározása miatt vetem fel, műhelykapcsolatot nem feltételezek. Vö: 
BALOGH 1985/1 p. 143-191. 
240 A kőfaragójelek szerepéről általában, és különös tekintettel a gyulafehérvári székesegyház építkezéseire ld.: 
ENTZ 1958 pp. 102-106. 
241 A kőfaragójelek jegyzékében 6-9. számmal 
242 PAPP 2005 p. 137. 
243 Ezek a 2002-ben a kápolna vizsgálatát végző restaurátorok figyelmét is elkerülték, bár tanulmányukban 
megjegyezték, hogy a homlokzatok tisztítása után számítani lehet kőfaragójelek felbukkanására. 
ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 p. 4. 
244 A kváderek természetesen nem átmenő elemek, külön külső és belső rétegből épül fel a fal. A kettő között 
helyenként szabálytalan kövekből rakott falmag is lehet. A kváderek mélységére csak Möller kőcsere-
dokumentációja alapján tudok következtetni, ahol gyakoribbak a falvastagság felének megfelelő méretű kövek. 
Vö: KÖH TT K9083-9086, ill. K9089-9092 ltsz. 
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tulajdonképpen mindegyike XVI. századi vagy annál későbbi. Fontos azonban, hogy belül 
vannak olyanok is, amelyek ezektől formájukban határozottan eltérnek, és a román kori 
periódushoz tartozhatnak. 

Itt érdemes kitérni arra, hogyan határozták meg a Lázói-féle építkezést a korabeli 
források. Maga az alapító a fríz feliratában úgy nyilatkozott: „Ioannes Lazoinus [...] aedem 
hanc vestibularem a fundamento aere suo erigendo dicandoque curavir MDXII”, azaz az 
előcsarnokot saját pénzén emeltette és szenteltette fel 1512-ben.245 A kápolna és oltára 
számára felajánlott adományokról szóló szövegek közül az építkezés körülményeit 
legrészletesebben leíró oklevélben azonban „...Reformationem porticus...” szerepel: 
egyértelműen átépítésről, felújításról esik szó.246  A többi forrás csak új kápolnáról, abban 
felállítandó, vagy nemrégiben felállított oltárról emlékezik meg. Ezekből messzemenő 
következtetést nem vonhatunk le.247 Az írásos források tehát nem cáfolják, hogy létezett a 
román kori előcsarnok a kápolna helyén, sőt, inkább alátámasztják azt.248

Az a meggyőződésem, hogy az előcsarnok a XVI. század elején meglehetősen 
leromlott, kifejezetten romos állapotban volt. Elnézőbbek lehetünk tehát a mecénás 
büszkeségéből eredő túlzásával szemben, miszerint az épületet alapjaiból emeltette. Nem csak 
a reneszánsz díszítések beillesztésére és a boltozásra szorítkoztak a munkák. Nagyobb 
szabású átépítés és felújítás volt ez, ma úgy mondanánk, generális átalakítás. 

A kőfaragójelek ismeretében térjünk vissza a felszentelési keresztek kérdéséhez. Az 
alsó sor keresztjei közül a keleti oldal jobbról második darabját ugyanis részben olyan kőre 
faragták, melyen a boltozaton is megtalálható kőfaragójel van. A keresztek tehát minden 
kétséget kizáróan Lázói „Hívő Lelkek” kápolnájának felszenteléséhez készültek 1512-ben. 
Nem lehetnek tehát összefüggésben a román kori előcsarnok esetleges felszentelésével. A 
keresztek két sora tehát csak olyan formán magyarázható különböző időben történt 
felszentelésekkel, ha az egyiket – inkább a feljebb lévőt – 1512-nél későbbinek tartjuk. A 
kápolna esetleges újraszentelésének feltevése semmilyen közvetlen forrással nem támasztható 
alá, bár a protestánsoktól való visszavétel alkalmával elvileg megtörténhetett. Ennek 
mindenképp ellentmondanak azonban azok a XVIII-XIX. századi inventáriumok249, 
melyekből az olvasható ki, hogy az előcsarnokot akkor nem használták kápolnaként. Egykori 
felszentelt kápolna volta is feledésbe merült, arra éppen a fal keresztjei alapján 
következtettek.  

A kérdés egyelőre nyitva marad. Mégis az a legvalószínűbb, hogy a keresztek felső 
sora egy megkezdett, de valami miatt nem befejezett sor darabjai, melyek helyett aztán a 
kápolna felavatásakor szentelt olajjal megkent kereszteket valamivel lejjebb vésték a falba.  
 

3.3.2. A déli fal szövete, a kapu elhelyezkedése 
 

A kápolna déli fala egykor az északi mellékhajó külső fala volt. Rövid ideig állt 
szabadon, mindössze néhány évtizedig. Pontosabban e mellékhajófal-szakasz XIII. század 
első évtizedére tehető, a hosszház körülhatárolásának első szakaszába tartozó felépítésétől a 
portikusz elkészültéig, mely a tatárjárás előtt megtörtént.250 A reneszánsz portál 

                                                 
245 Már ebben a szövegben is feltűnő, hogy nem kápolnát ír. Ha valóban új, és kifejezetten kápolna céljára épített 
műről lett volna szó, alighanem ezt a szót használta volna. 
246 Függelék La.08. 
247 Függelék La.11., La.13., La.17., La.27. 
248 A középkori előzménnyel szemben szkeptikus kutatók éppen az írott forrásokra, elsősorban a fríz feliratára 
hivatkozva vonják kétségbe, hogy átépítés történt. Vö: VǍTǍŞIANU 1959 p. 558., ill. MARCU 2006 
249 Függelék La.26-29. 
250 Vö.: ENTZ 1958 p. 86. ill. TÓTH 1983 p. 405. 
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szemöldökpárkánya feletti aedicula mögött jól látható a mellékhajó egykori félköríves 
záródású román ablakának felső része. E nyílás, mely az északi mellékhajóból nézve 
épségben fennmaradt251, a kápolna, illetve az azt megelőző északi előcsarnok utólagos 
toldalék voltának legegyértelműbb bizonyítéka. Hogy rendeltetését elveszítve ezt az ablakot 
utóbb befalazták-e, nem lehet biztosan megmondani. Mivel a templom belső tere a Haynald 
püspök nevéhez fűződő 1853-56-os felújítást megelőzően hosszú ideig teljes egészében vakolt 
volt252, nem lehet kizárni ezt a lehetőséget. Mindazonáltal egy 1890 körül készült archív 
fényképfelvételen253 a kápolna belseje vakolt, az ablak azonban kivehető, tehát annak rézsűjét 
is levakolták ahelyett, hogy befalazták volna. 

A kápolna déli oldali belső falfelülete ma meglehetősen tiszta, szabályos kváderrajzot 
mutat. Első látásra is szembetűnő azonban a kőfelületek minőségének különbsége a fal egyes 
részein. A láthatóan felújítás során kicserélt új kövek nagy aránya már önmagában 
egyértelművé teszi, hogy amennyiben ezen a falon az épület történetéről árulkodó részleteket 
keresünk, mindenképp ismernünk kell annak a restaurálásokat megelőző állapotát. 

A Möller István vezette restaurálás során a kápolna belső terében 1914-ben végeztek 
helyreállítási munkákat. Még ezt megelőzően (de biztosan 1908 után) a falfelületről 
eltávolították a vakolatot.254 Möller ebben az állapotban készítette el a belső falnézetek 
felmérését.255 Rajzán a kápolna belső terének déli falnézete teljesen más képet mutat, és – 
hála a rajz igényes kivitelének – sokat elárul az építés történetéről is. 

Möller kutatásából ismert, hogy az északi mellékhajófalat a négyezettől számított 
második és harmadik boltszakasz között is támpillér tagolta, hasonló volt ahhoz, amely a 
negyedik és ötödik boltszakasz között ma is fennáll. A Lázói-kápolna délkeleti sarkába eső 
pillér csonkját Möller 1911-ben tárta fel a padlóvonal alatt, és restaurálása során alacsony 
padkával érzékeltette. Ugyanitt megtalálta a mellékhajófal középkori lábazatát, mely a 
támpillérre is átfordult.256 A támpillér létének ismeretében mindenképpen meglepő az a mód, 
ahogyan az előcsarnokot a mellékhajóhoz illesztették. A mellékhajó-falra merőleges 
oldalfalakat ugyanis nem a támpillér vonalába, annak folytatásaként, de nem is a pillér 
oldalához kapcsolódóan építették. Ehelyett az előcsarnok keleti falának belső síkja nagyjából 
az egykori pillér tengelyébe esik. Ehhez a kialakításhoz pedig le kellett bontani a támpillért, 
ami nemcsak jelentős munkaráfordítást igényel, de szerkezeti szempontból is kényes művelet.  

Mielőtt azonban elfogadnánk ezt a drasztikus beavatkozást, fel kell tennünk a kérdést, 
hogy a támpillér valóban elkészült-e. Nem lehetséges-e az, hogy az előcsarnok egy építés 
közben bekövetkezett tervmódosítás eredménye, és e megváltozott koncepció értelmében a 
támpillér felépítésről a csatlakozó fal érdekében lemondtak. Az, hogy Möller István 1914-ben, 
a kápolna padlóját burkoló kőlapok felemelése után megtalálta a délkeleti sarokban a 

                                                 
251 Möller István 1914-ben az északi mellékhajó restaurálása során ennek az ablaknak is kicserélte néhány 
rosszabb állapotú kövét a mellékhajó felőli oldalon, elsősorban az alsó részen. A beavatkozás mértéke alapján 
azonban valószínű, hogy az ablak viszonylagos épségben maradt meg. ld.: Möller István jegyzetfüzetét: 1914-
ben elhelyezett kövek. KÖH TI K.320.b/4. ltsz. 
252 Friedrich Müller már a helyreállítás után megjelent, de nyilván az előtt megfogalmazott beszámolójában még 
a vakolt, és élénk színekkel festett belsőről tudósított. MÜLLER 1859 p. 33. Möller István a gyulafehérvári 
székesegyház építőbizottságának 1908. július 30-i ülésén a Haynald-féle helyreállítás során elvégzett faltisztítás 
által okozott károkról számolt be. MOB 454/1908. 
253 BME ÉMT F00564  ltsz. Ugyanezt a képet közli: BUNYITAY 1893 p. 16., „fénynyomat Divald műintézetéből 
Budapesten” felirattal. A fotó datálása bizonytalan, de biztosan Bunyitay könyvének megjelenése, tehát 1893 
előtt készült. 
254 Schneider István 1908-as rajza még egyértelműen vakolt falfelületet mutat. Az ezzel a rajzzal együtt, 1911-
ben publikált fényképfelvételen azonban már letisztított kváderfelületet látszik. Utóbbit közli: KABDEBÓ 1911 
255 KÖH TI K.315/2 ltsz. 
256 A lábazatot Möller ugyancsak rekonstruálta, a kápolna belsejében a déli falon a kapu mindkét oldalán látható. 
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támpillér csonkját a körülfutó lábazati profillal257, önmagában még nem bizonyítja, hogy a 
pillér teljes magasságban elkészült. A déli fal XX. század eleji képének ismeretében azonban 
nyilvánvaló, hogy a támpillér létezett.  

Möller belső falnézetrajza a kápolna déli falán a reneszánsz kaputól jobbra szabályos 
képet mutat. Két nagyobb kváder sarkán látszik csak sarokkivágás a 13. és 16. rétegben. Ezek 
állványlyukak lehettek, közülük a felső ma is megvan, az alsót Möller kipótoltatta. A bal 
oldalon azonban teljes a zűrzavar. A fal alsó részén, a kapu szemöldökmagasságáig ugyan 
folytonos a kváderfelület, de nincsenek határozott vízszintes sorok, a kőosztás meglehetősen 
zavaros. Feljebb egy nagyobb sraffozott folt már a burkolókövek hiányát mutatja. A falfelület 
szabálytalanságai pedig sorra abba a függőleges sávba esnek, amely a támpillér helye kellett, 
hogy legyen. Világosan megmutatkozik, hogy azt innen kibontották, és helyét eléggé 
hevenyészett módon foltozták be. 

Annak, hogy az előcsarnok építése érdekében feláldozták a támpillért, nyomós oka 
kellett legyen. A megoldást részben magyarázza az alaprajz fentebb felvázolt geometriája, ez 
azonban önmagában nem elég, hiszen adott oldalhosszúságú téglalapot kissé eltolva is 
illeszthettek volna a mellékhajóhoz, elkerülve a pillért. Szükséges lehet azonban annak 
elbontása abban az esetben, ha további igény, hogy a kapu az új előcsarnok tengelyébe 
nyíljon. A Lázói-kápolna mai alaprajzát – a kitűzési pontatlanságoktól eltekintve – 
következetes szimmetria jellemzi, és nem mutat semmilyen jel arra, hogy az alaprajzi 
rendszert a reneszánsz átépítéskor megváltoztatták volna. A támpillér elbontásának tehát a 
románkori előcsarnok tervezőjének rigorózus geometriai gondolkodása lehetett az oka.  

Nem egyértelmű az sem, hogy az északi mellékhajóba vezető bejárat vajon létezett-e 
már az előcsarnok építése előtt, vagy éppen az előcsarnok építése kapcsán nyitották. Ezzel a 
kérdéssel a szakirodalom eddig egyáltalán nem foglalkozott, pedig az előcsarnok elhelyezése, 
rendeltetése, formai kialakítása szempontjából sem mellékes. Mindkét lehetőség elképzelhető. 
Választ csak a kávák megbontásától, és a falszövet tanulmányozásától remélhetnénk, de sietve 
tegyük hozzá: így is csak kevés eséllyel. A kérdés tisztázása azonban ilyen durva 
beavatkozást semmiképp nem indokol, és még ez a kutatás is csak akkor járna bizonyító erejű 
eredménnyel, ha a falszerkezetben a korábbi kapukialakításhoz tartozó, bizonyíthatóan 
középkori eredetű in situ kőelemeket lehetne azonosítani. Ennek elhelyezése és habarcsolása 
bizonyíthatná, hogy a nyílást a falszerkezetbe utólagosan vágták, vagy azzal egy időben 
alakították ki. Mivel azonban a kapu külső – esetleges bélletes – keretezését  legkésőbb a 
reneszánsz kapukeret elhelyezésekor teljesen el kellett bontani, a belső rézsű pedig 
ugyanekkor szintén átépülhetett258, majd kövei nagy részét későbbi restaurálások során 
cserélték259, a feltételezett románkori nyíláskialakításnak nagy valószínűséggel már egyetlen 
köve sincs a helyén. 

Mikor és milyen céllal készülhetett az északi bejáró? Véleményem szerint a 
mellékhajófallal együtt, a déli fejedelmi kapu északi párjaként. Megfigyelhető ugyanis, hogy 
a kapu a mellékhajó negyedik boltmezejének nem a tengelyében nyílik, hanem attól mintegy 
10 cm-rel keletre tolódva. Ez az eltérés, ha nem is óriási, aligha állna fenn, ha helyét az északi 

                                                 
257 A feltáráskor készült metszetrajz a padozat szintje alatt in situ elhelyezkedő, durván lefaragott felső felülettel 
ellátott profilozott lábazati követ ábrázol. Megjegyzendő, hogy az alaprajzon ezt nem ábrázolták, csak az alatta 
lévő szabálytalan kövekből rakott támpillértestet.  
258 Möller István periodizációja szerint a nyílás káváit és környezetét a teljes falvastagságban átépíttette Lázó 
János 1512-ben. Vö.: A gyulafehérvári székesegyház alaprajza a korok kitüntetésével. KÖH TI K320d/42 ltsz. 
Ugyanezt a periodizációs alaprajzot közli: MÖLLER 1905 98. ábra. Utóbbi közlés jelmagyarázatában a XVI. 
század eleji periódusnál Lászai vagy Lázói helyett szereplő „László” név nyilván sajtóhiba. 
259 A kövek felületének épsége és megmunkálásuk alapján a legtöbb darab viszonylag újnak látszik. Möller 
István vázlatfüzetében az érintett falfelületet ábrázoló kőkimutatás a kaput keretező kövek legnagyobb részét 
cseréltként jelöli. 1913-ban elhelyezett kövek. Mellékhajó bejárat.  KÖH TI K320b/3 ltsz. Esetleg további cserék 
is történhettek az 1920-as és 1960-70-es években. 
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előcsarnok mestere jelölte volna ki, aki műve kötött mérete és szimmetriája érdekében 
hajlandó volt a mellékhajó támpillérének elbontására. A hosszház körülhatárolásának építői 
azonban ezt nem vették ilyen szigorúan. A fejedelmi kapu jócskán, mintegy fél méterrel 
nyugatabbra van az érintett boltmező tengelyétől, és ugyanez igaz a régi sekrestye kapujára is. 
Így aztán – az északi előcsarnok kapujához hasonlóan – nem esnek egy axisba a felettük lévő 
ablakokkal sem, melyek viszont a boltozatok hevedereinek falcsatlakozása miatt a boltmezők 
tengelyében helyezkednek el. A fejedelmi kapu elhelyezésére díszes és terjengős bélletes 
keretezése adhat magyarázatot, tudniillik az, hogy a keret külső széle a keleti oldalon ne 
kerüljön túl közel a régi sekrestye falához.260 Ebből kiindulva az is feltételezhető, hogy az 
északi kapunak nem volt ilyen díszes kerete, ugyanis a boltmező tengelyétől éppen az egykori 
támpillér irányába van eltolódva, még kevesebb helyet adva egy nagyszabású kapubélletnek. 

A kapu keletkezésének datálása kapcsán meg kell említeni, hogy Entz Géza ennek az 
északi bejáratnak a románkori keretét is azonosítani próbálta a székesegyház kőtárának 
anyagában.  Véleménye szerint a szóban forgó keretből származhat az a néhány összetartozó 
profilozott kő, melyek a székesegyház XX. század eleji felújítása során a főhajó déli 
gádorfalából kerültek elő, és amelyeket a szakirodalom általában normann díszű 
töredékekként említ.261 Entz itt némi ellentmondásba került saját periodizációjával, mivel a 
kapu feltételezett keretét a jáki műhely gyulafehérvári tevékenységéhez kötötte, és 1242-52 
közé helyezte, míg magát az előcsarnokot ennél korábbinak, a tatárjárás előttinek 
feltételezte.262 Tóth Sándor utóbb kimutatta, hogy ezek a faragványok semmiképp nem 
tartozhatnak kapuhoz, hiszen az íves elemek görbülete jóval nagyobb fesztávra enged 
következtetni, mint az egy kapu esetében egyáltalán elképzelhető lenne. Inkább boltozati 
hevederív számára faraghatták őket, de az is elképzelhető, hogy beépítésükre végül soha nem 
került sor, így kerültek a feleslegessé vált faragványok másodlagos beépítésük helyére.263

Daniela Marcu 2004-ben a kápolna belsejében végzett ásatása során megállapította, 
hogy az északi mellékhajófal padlószint alatti részén a jelenlegi kapu küszöbénél mélyebben 
korábbi küszöbkő, vagy annak elbontására utaló nyom nincs.264 Ugyanerre utalnak Möller 
István eredményei is, így kizárható, hogy esetleg az 1910-es években folytatott ásatás és alap-
megerősítés eltüntetett volna a korábbi kapura vonatkozó nyomokat.265 El kell tehát fogadjuk, 
hogy amennyiben itt középkori kapu volt, annak küszöbszintje megegyezett a mai kapuéval. 

Az előcsarnok XVI. századi átépítésekor a reneszánsz kaput önálló szerkezetként 
illesztették a falba, annak kváderburkolatától teljesen független. Világosan megfigyelhető, 
hogy a meglévő kváderfelületet a kapu beillesztése érdekében megbontották. Egyrészt 

                                                 
260 Tóth Sándor mutatott rá, hogy a sekrestye a mellékhajó déli falának ezen szakaszával – így a fejedelmi 
kapuval is – egy periódusban épült. Szakított Entz Géza korábbi feltevésével, aki a sekrestyét a mellékhajóhoz 
kis időkülönbséggel, de utólag épített toldaléknak tartotta. TÓTH 1983 p. 405. ill. ENTZ 1958 p. 86. 
261 ENTZ 1958 p. 89-90. TÓTH 1983 p.418-419. A töredékek jelenleg a székesegyház északi tornyának emeletén  
berendezett kőtárban vannak elhelyezve, GYSZK 90, 91, 92 ltsz. Felmérésüket, részletesebb vizsgálatukat 
legutóbb Tóth Sándor végezte el, a kőtár felmérésének publikálására egyelőre nem volt lehetőség. Munkámban 
az ő szíves közlésére hivatkozom, melyért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 
262 ENTZ 1958 p. 90. Technikailag nem lenne kizárható, hogy a kapunak csak a kiváltását építik meg a 
szerkezettel együtt, és a keretét később készítik el, de ez a középkori építési gyakorlatnak nem igazán felel meg. 
Szóba jöhet persze, hogy az előcsarnok építése után a már meglévő kapu keretét kicseréljék. 
263 Tóth Sándor szíves szóbeli közlése. 
264 A küszöb alatt ékelésre, szintkiegyenlítésre téglát és kisebb köveket alkalmaztak. Alatta egy sor kváder, majd 
a székesegyház nagyobb, szabálytalan kövekből rakott alapfala.  MARCU 2004. p 21-22. Az ásatást vezető 
Daniela Marcu ennek alapján a kaput egyértelműen XVI. századinak tartotta.  
265 Möller István ugyancsak megásatta a kápolna ezen részét. Az ásatásról ismert rajzon nem utal semmilyen 
jelölés arra, hogy korábbi küszöbre következtetett volna. KÖH TT 31256 ltsz. Möllernek semmilyen olyan írásos 
feljegyzése vagy tanulmánya nem ismert, amelyben az északi kapu korábbi kialakítására utaló nyomokat 
említene az északi falban, holott erre a lehetőségre a kiásott falszakaszt megszemlélve nyilvánvalóan 
figyelemmel volt, mivel ő a kápolna középkori eredetét állapította meg. Vö.: MÖLLER p. 9. 
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eltávolították a felesleges köveket, másrészt valószínűleg egyes kövekből, melyek a szükséges 
nyílásba csak kis részben lógtak be, le is faragtak. Ez legjobban talán a kapu jobb oldalán 
figyelhető meg, ahol Möller rajza a kövek kapu-szárkő felé eső oldalát határozatlan, 
szabadkézzel behúzott vonallal ábrázolja, szemben valamennyi fuga szabályos, vonalzó 
mellett meghúzott kontúrjával. Annak a középkori kapunak, amely az egykori román 
előcsarnokból vezetett a mellékhajóba, szintén lehetett a fejedelmi kapuéhoz és a régi 
sekrestye kapujához hasonló béllete – még ha talán egyszerűbb is volt ezeknél. E béllet köveit 
nyilván eltávolították, de a kapu a kívántnál amúgy is valamivel keskenyebb lehetett, így azt 
ki kellett szélesíteni.266

Ennek a kiszélesítésnek a Möller-féle rajzról leolvasható módja azonban érdekes 
dilemmát vet fel. Egyrészt vajon miért készítettek nagyobb méretű kaput annál, mint ami a 
meglévő nyílásba viszonylag egyszerűen, kevés bontási munkával elhelyezhető lett volna? Ezt 
a kérdést persze így, önmagában feltéve számtalan módon megválaszolhatjuk. Felmerülhet 
egy nagyobb, monumentálisabb kapu igénye pusztán reprezentatív céllal, vagy gondolhatunk 
valamilyen funkcionális okból szükséges méretnövelésre, mely az új rendeltetéssel függ 
össze. Tovább árnyalja azonban a kérdést az a megfigyelés, hogy a lefaragott kőszélek nem 
esnek egy vonalba – helyenként akár 10 cm eltérés is adódik az egymás feletti sorokban. 
Egyszerű slendriánságról van szó? Vagy arról, hogy a kőművesek nem pontosan, a kapu 
méretének megfelelően alakították ki annak helyét, hanem csak nagyjából, úgy, hogy a keret 
biztosan beférjen? Elképzelhető, de miért dolgoztak így? Egy lehetséges magyarázat szerint 
azért, mert nem ismerték pontosan a beépítendő keret méretét. Ez pedig leginkább akkor 
fordulhatott elő, ha a kaput nem helyben, az építkezés helyszínén felállított műhelyben 
faragták ki, hanem máshonnan szállították ide készen. 

A fenti fejtegetés önmagában még nem bizonyíthat semmit, már csak azért sem, mert 
egy más műhelyből készen kapott kapukeret számára is el lehet készíteni a nyílást a pontos 
méretek ismeretében, amikor az már a helyszínen van. A kapu beépítésével kapcsolatban 
megfigyelhető jelenségeknek természetesen nem ez az egyetlen lehetséges magyarázata. Azt 
sem zárhatjuk ki, hogy a „túlméretezett”, és pontatlanul kinagyolt nyílásnak egyszerűen a 
gyors munka, és a beillesztés megkönnyítése az oka. Mindez erősíti azonban azt a gyanút, ami 
a déli kapu eltérő kőanyaga, részletformái, kivitelezésének minősége, és teljesen eltérő 
felfogása folytán amúgy is felmerül. 

Perdöntő jelentőségű éppen ez a teljesen eltérő felfogás lehet. Vitatkoznom kell 
Balogh Jolánnak azzal a kijelentésével, hogy a kápolna „művészi jellege egységes, mind 
homlokzatán és oldalfalain, mind pedig belsejében”.267 Az egységet azonban – bizonyos 
szempontból – nem a gótikus hálóboltozat és a reneszánsz díszítőelemek egymásmellettisége 
bontja meg. A belső kapu kialakítása ugyanis egy alapvető fontosságú vonatkozásban eltér a 
többi reneszánsz faragványtól: kizárólag itt érvényesül ugyanis a struktúra és ornamentum 
szétválasztásának elve.268 A Vitruviustól ismert antik építészeti elvet Alberti elevenítette fel a 
reneszánsz teoretikusok közül elsőként, De re aedificatoria című traktátusában. A 
nyíláskeretek és más ornamentumok teherhordó szerkezettől függetlenített, önhordó 
szerkezetként való kialakításának jelentőségére a reneszánsz korai magyarországi 
megjelenésében és elterjedésében Feuerné Tóth Rózsa hívta fel a figyelmet.269 A Lázói-
                                                 
266 A reneszánsz kapu kávái között a távolság 152-154 cm, a falnyílás szélessége a belső falfelületen 171 cm, 
míg a reprezentatív XIII. század eleji fejedelmi kapu esetében ezek a méretek csupán 130 illetve 156 cm, és 
hasonló szélességű a régi sekrestye Möller által rekonstruált kapuja is. Nem valószínű, hogy az északi kapu 
középkori formájában ezeknél számottevően szélesebb lett volna. 
267 A díszítés egységességére utal BALOGH 1943. p. 87. 
268 Vö: HALMOS 2004/2 p. 19. 
269 Az Alberti De re aedificatoria-jában felelevenített vitruviusi elv szerint a kapu- és ablakkeretek, valamint más 
ornamentumok önhordó szerkezetként készülnek. Ezáltal elkülönül a szerkezetépítő kőműves és az ornamentum-
faragó munkája. Ez a szokás tette lehetővé az itáliai művészek számára Magyarországon, hogy a késő gótikus 
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kápolna homlokzatain ez az elv nem érvényesül. A kapukeretek, párkányok, sarokpilaszterek 
faragott részleteit hordozó kövek – középkori módra – a semleges falfelület kváderköveivel 
kötésbe vannak rakva, a fal struktúrájának részeiként. A déli kapu azonban független 
ornamentum. 

További érv a déli kapu eltérő származása mellett, hogy ezen a kereten nyomát sem 
találjuk heraldikai reprezentációnak, vagy vésett feliratnak. Pedig a kápolna homlokzatán a 
reneszánsz átépítéskor elhelyezett valamennyi építészeti elemen helyeztek el címert: a 
főpárkányon, az északi kapuzaton, a nyugati kapun, és mindkét sarokpilaszteren. A kapukon 
ráadásul különleges hangsúlyt kaptak, és minden esetben felirattal is kiegészültek. Címerek 
díszítik még a gótikus stílusával a külső architektúrától elütő boltozat záróköveit is. Ebből 
kiindulva szinte megdöbbentő, hogy a belső kapun egyetlen címer sem látható, s ez erősíti azt 
a feltevést, hogy a kapu nem a homlokzatokkal szorosan összefüggő koncepció része. Ha a 
kapu alkotója idegen mester, aki nem is helyben dolgozott, aligha ismerte Lázói pártfogóit, 
humanista barátait, és azok címereit. 

Miután a kapu keretének köveit a falban kialakított fészekben elhelyezték, a 
fennmaradt 5-20 cm széles réseket, hézagokat téglával töltötték ki. Möller rajza legalábbis 
erre mutat – a kapu szárköve mellett mindkét oldalon szabályos sorokba rakott, a hézag 
szélességéből adódóan nyilván méretre faragott téglákból álló kitömést ábrázol. Másként 
jártak el tehát, mint a homlokzatokon, ahol az újonnan beépített kövek környezetében a 
pótlásokat azonos anyagból, igényesen faragott kőfelülettel készítették, és igyekeztek a 
meglévő kváderekhez igazítani. Ebből az összehasonlításból az következik, hogy a belső kapu 
melletti falfelület eredeti formájában csak vakoltan képzelhető el. Sajnos olyan 
fényképfelvétel nem ismert, amelyen ezt a falfelületet letisztítva, de még a kőcserék előtti 
állapotában láthatnánk.270 1914-ben a restaurálás során a téglákat – helyenként a mellettük 
lévő kváderekkel együtt – kibontották, és újonnan faragott kövekkel pótolták.271  

Ha a déli fal vakolt volt, vajon lehetséges-e, hogy az egész belsőt vakolat, sőt, akár 
festés borította? Ez a gondolat csak a székesegyház mai, számunkra megszokott képéhez 
képest idegen. A XVI. századi felfogásnak sokkal inkább megfelelt ez, mint a nyers kőfelület, 
bármennyire szabályosan volt is rakva. Arra mutató jelek nem ismertek, hogy a templom 
homlokzatai – a barokk sekrestyét leszámítva – vakoltak lettek volna. A belsőben azonban 
több helyen, több időszakból is fennmaradt vakolt, sőt, azt borító freskók nyoma is. A déli 
mellékapszis északkeleti ablakkerete XIV. századi falfestés maradványait őrzi. Az északi 
mellékapszis fülkéiben pedig a XVI. század elejéről származó reneszánsz festés maradt 
fenn.272 A templombelső ilyen kialakítása a középkorban teljesen természetes, magától 
értetődő volt. A reneszánsz építészetben ugyancsak ritka a nyersen hagyott kő falfelület egy 
befejezett épület belsejében – a követ kifejezetten az architektonikus elemek, nyíláskeretek 
kihangsúlyozására használták. 

A Lázói-kápolna esetében tehát felvethető, hogy a belső tér vakolt volt. Vannak 
azonban ennek ellentmondó tényezők is. Hogy ezen kívül festett díszítés is készülhetett-e, azt 
sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. Erre vonatkozóan írott utalás nem ismert, és a 

                                                                                                                                                         
tanultságú helyi kőműves műhelyekkel együttműködve készítsenek reneszánsz faragványokat. FEUERNÉ TÓTH 
1958. ill. FEUERNÉ TÓTH 1977. p. 7-8.  
270 Az egyetlen ismert, restaurálás előtti felvétel a déli falról az a Bunyitaynál is publikált fotó, melyen azonban 
még rossz állapotú vakolat takarja a pótlásokat. BUNYITAY 1893 p. 16, illetve egy kópiája: BME ÉMT F00564  
ltsz.  
271 Ld. Möller jegyzetfüzetében: 1914-ben elhelyezett kövek. KÖH TI K.320.b/4. ltsz. ill. a kövek egy részéről 
Gyulafehérvár, Elhelyezett kövek kimutatási rajza. 27. 1914. november 30. KÖH TT K9085 ltsz. Nagyon 
világosan elkülönülnek a frissen cserélt elhelyezett kövek a restaurálás alatt készült fotón: BME ÉMT F00565  
ltsz. 
272 Valójában egy korábbi, és egy későbbi festésréteg figyelhető meg, utóbbit Balogh Jolán 1514-1520 közé 
datálta. BALOGH 1943 p. 293-294. 
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kápolna belső terében a legtüzetesebb vizsgálat után sem találtunk egyetlen olyan apró zugot 
sem, ahol az egykori belső vakolat külső felülete is megmaradt – legalábbis ami a falakat 
illeti. A boltozat mai formájában is vakolt ugyan, de kicsi a valószínűsége annak, hogy XVI. 
századi vakolat felületi rétege megmaradt volna rajta. A boltozat vakolata a Möller-féle 
helyreállítás előtti állapotot rögzítő fényképen igen rossz állapotúnak látszik, nagyrészt levált 
a felületről. Azt sem bizonyítja semmi, hogy amit ezen a fényképen látunk, annak bármi köze 
van még a XVI. századi felületképzéshez. Az azonban ismert, hogy a boltozat helyreállítását 
Möller Istvánnak már nem volt alkalma elvégezni. A munka az I. világháború után, Fridli 
Sándor vezetésével készült el.273 Fridli ténykedésének alaposságával kapcsolatban pedig 
Möller is hangot adott aggályainak.274 Ezt a kérdést tehát véleményem szerint egy esetleges 
felújítás során igen óvatos restaurátori feltárással mindenképp tisztázni kellene – ilyen 
feltárásra jelen kutatás keretében nem nyílt lehetőség. 

 

3.3.3. A déli kapu reneszánsz kerete 
 

A belső kapu kőkeretét a székesegyházban látható kövektől eltérő színű anyagból 
faragták. Színe szürke, enyhén kékes árnyalatú, szemcséi finomak, közel azonos méretűek.  A 
bányahely nem állapítható meg, de a magyarigeni eredet nem valószínű. Az elemek mérete 
nagy, ami alapján a kő fejlettebb, nagyobb kőbányából származhat, ahol nagy homogén 
tömböket lehet fejteni.275  

Az anyagot a könnyű faraghatóság miatt választhatták, felszíne matt, fényezésre nem 
alkalmas. A tagozatok jól hozzáférhető síklapjait csiszolták, de helyenként – így a frízben a 
figurák között – a síkok végső kialakítása is nagyon finom vésővel történt. Az igen precíz 
munka nyomát  a mester remek szaktudásáról árulkodó apró szerszámnyomok őrizék meg. 

A kapu szárköveinek és pilasztereinek alsó része jelentősen, helyenként akár 10 cm 
mélységig károsodott, melyet az anyag mállása okozott, rongálásra utaló nyomok nincsenek. 
A károsodás elsősorban kapilláris felszívódásból ered: a talajból higroszkópos sók jutottak az 
anyagba, sókivirágzás nincs.276

A kereten több helyütt fedezhető fel olyan elszíneződés, mely korábbi festés 
maradványa is lehet, de szennyeződés lerakódása, vagy a kőanyag felületén lejátszódó 
kéregképződés is okozhatta.277 Az alsó architráv kereten több szín és festéktípus is 
megfigyelhető. Az bizonyos, hogy a kaput – vagy legalábbis egyes részeit – korábban a 
falfelülettel együtt lemeszelték. Ennek a jobb oldali alsó pilaszteren, az ornamentumok 
zugaiban egyértelmű nyomai maradtak. A meszelés maradványa helyenként kiterjed csorbult 
felületekre is, tehát biztosan utólagos, legkorábban a templom protestáns korszakában 
készítették, talán akkor, amikor a I. Rákóczi György uralkodása alatti puritán mozgalom 
keretében a templom belső felületeit levakolták és kimeszelték, eltüntetve a falfestményeket 
is.278 Archív felvételen a kaput fedő meszelés sehol nem azonosítható egyértelműen. A 
letisztításkor keletkezett apró horzsolások viszont ma is több helyen láthatók.279

                                                 
273 Függelék La.37. 
274 Erről tanúskodik Möllernak a gyulafehérvári káptalanhoz írott levele. Jelentés. Fridli Sándor okl. építésznek a 
gyulafehérvári székesegyház folytatólagos helyreállítási munkáira beadott költségvetéséről. Möller István, 
Budapest, 1925. VIII. 24. GYÉL III. 10/a. 1. doboz. 
275 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003. p. 13. 
276 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003. p. 14. 
277 Magam inkább festésnyomokra gondolok, bár a kaput vizsgáló restaurátor szakértők ezt nem erősítették meg. 
Semmilyen azonosítható festésről nem számoltak be, bár elképzelhetőnek tartották, hogy tisztítás során 
előkerülhetnek maradványok. ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003. p. 13. 
278 Vö: ENTZ 1958. p. 123. 
279 ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003. p. 15. 

 58



A kapu bal oldali szárkövén hic fuit típusú bekarcolások vannak a XVII-XVIII. 
századból. Felismerhető egy FRANCV[S?] PATAK[Y?] A: 161[.] felirat eléggé szépen 
metszett kapitálisokkal. Ehhez tartozhat az alatt lévő, talán IZDIC-nak olvasható szó, és még 
lejjebb egy újabb, melyből egy N és Y betű azonosítható. Kijjebb és felette sokkal 
igénytelenebb bekarcolások: FACT PO (?)  szó alatt LYWK és 1703. 

Érdekes az a festésnyom, amelyet a kapu figurális díszein fedeztem fel. Valamennyi 
emberi arcon – így a relief szereplőién, a fríz torzalakjaién, és a pilaszterfejezetek szirénjeién 
is – a szájon vörös festés nyomai figyelhetők meg. E festés a kaput vizsgáló restaurátorok 
figyelmét is elkerülte.280 További színezés után kutatva a finom port a faragványok több 
részletén ecsettel letisztítottam, festéknyomokat azonban sehol másutt nem tudtam 
azonosítani. A reliefek tehát aligha voltak teljesen kifestve, de egyes részeteket színezéssel 
emeltek ki. Ez inkább a kapu felállításakor készülhetett, nem valószínű, hogy utólagos. A 
fentiek alapján indokolt a kapu alapos restaurátori feltárása, és ezt követő gondos tisztítása és 
konzerválása. 

A kapu felső része mai állapotában nem teljes, díszítésének egyes részletei már 
hiányoznak. Az aedicula lunettájának kagylója felett, a szélső és a középső rozetták között 
valaha mindkét oldalon egy-egy bőségszaru volt, a lunettát pedig palmettát formáló akroterion 
koronázta. Ezek az 1914 előtti archív felvételeken és ábrázolásokon még láthatók.281 
Nincsenek már azonban a helyükön Möller István felmérési manuáléján, és a kápolna belsejét 
felújítás közben ábrázoló fotón sem. Elképzelhető, hogy a restaurálással kapcsolatos 
munkálatok során sérültek meg, vagy távolították el őket szándékosan, hogy a mögötte lévő 
falfelületen dolgozhassanak. Legvalószínűbb, hogy a déli falat ekkor még elfedő vakolat 
eltávolításakor történt mindez. Egy biztos: a helyreállítás után a díszítmények többé nem 
kerültek vissza eredeti helyükre. Az egyik hiányzó darabot, a jobb oldali bőségszarut 
megtaláltam a csonkatorony első emeletén berendezett kőtárban, a többi részlet sajnos 
elkallódott.282 A megtalált bőségszarun egyértelműen látszik, hogy nem letört, hanem 
szándékosan fűrészelték le. Az akroterion eleve különálló darab lehetett, az elhelyezésére 
kialakított csaplyuk jól látható a felső rozetták tetején. Ugyanitt látható a kő bekarcolt 
tengelyvonala is, mely egykor a kőfaragó vésőjét vezette. 

A kapu felső szoborfülkéjében lévő dombormű is csonka: hiányzik a Mária ölében ülő 
gyermek Jézus feje, jobb karja és lábfeje. Ezeknek sem a székesegyház kőtárában, sem másutt 
nem sikerült a nyomára bukkanni. A fej az 1914-ben készült fényképen a helyén volt, de már 
előtte is letörhetett, mert a csonkon ma ragasztóanyag maradványa látszik. A szobor ilyen 
jellegű sérülései aligha keletkeztek spontán, de a nehezen elérhető helyen a XX. század során 
szándékos rongálásra sem igen gondolhatunk. Legvalószínűbb, hogy valamilyen 
karbantartási, szerelési munka során elkövetett gondatlanság okozta a károkat.283  

A kapu más faragványait is kellett korábban javítani. Feketés színű, kátrányos vagy 
gyantás alapú anyaggal ragasztott pótlások vannak a lunetta bal felső rozettáján, és a jobb 
oldali volután. Más sérüléseket – így a kagylós háttér csorbulásait – glettszerű anyaggal 
javították. Ugyancsak pótlás Mária arcának csaknem teljes jobb fele. Ez legkorábban 1914-
ben készülhetett, ugyanis azokon a fényképeken, ahol az ebből az évből származó kőcserék 
már elkészültek, a szobor arca még sérült.284 Talán ennek a javításnak a dokumentuma az az 
                                                 
280 Vö: ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 
281Az említett fotót közli: BUNYITAY 1893 p. 16, illetve egy kópiája: BME ÉMT F00564  ltsz. Szintén teljes 
kompozíciót mutat Schöntheil Richard 1895-ös felmérése (KÖH TT K31240 ltsz.), és Schneider Iván 1908-as 
rajza (közli: KABDEBÓ 1911).  
282 Kb. 28×18 cm-es darab az északi torony első emeleti kőtárában. GYSZK 84. ltsz. 
283 Az 1920-as években a kápolna belsejében többek között a boltozatot tatarozták. Később villanyszerelési 
munkák folytak itt. Ezekhez mind szükséges volt állvány, vagy létrák használata, melyek mozgatása során 
megsérthették a kapu díszítményeit. 
284 KÖH FT P.63016 ltsz., BME ÉMT F00564  ltsz. 
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üvegnegatív, melyen a kapu felső része szétszedve látható.285 A relief egy háttérként 
kifeszített ponyva előtt áll, Mária arca ép, és a Jézus-fej is a helyén van. A háttérben a falhoz 
támasztva látható az egyik felső pilaszter. 

A jobb oldali voluta felső virágának több szirma le van törve, ezek azonban 
megvannak, így restaurálás során visszahelyezhetők lennének. Ugyanitt az alsó virág szirmait 
szándékosan fűrészelték le a keretező szalag síkjáig. A faragvány ezen részét az archív fotók 
sérültnek mutatják, a lefűrészelés tehát egy tervezett pótlás elhelyezése érdekében 
történhetett, amely végül nem készült el. Megfigyelhető ezen kívül olyan sérülés is, amely 
nem mechanikai eredetű: a bal oldali voluta melletti bőségszaru felülete erőteljesen mállott. 
Ez a folyamat már az 1893 előtti fotón is előrehaladottnak látszik, máshol azonban nincs ilyen 
károsodás a kapu felső részén. Legvalószínűbb, hogy beázásból ered. Megfigyelhetők a sérült 
bőségszarun meszes habarcsfoltok is, melyek talán a boltozat vakolásakor hullottak ide. 

A kompozíció hiányosságára utal, hogy a voluta és a bőségszaru közötti háttér 
tömbjének felső lapja enyhén kifelé lejt, ráadásul a két oldalon különböző dőlésszöggel, és a 
bal oldalon ez a vonal is inkább szabálytalan tört felület, mint határozottan kifaragott kontúr. 
A hátlapra tulajdonképpen a díszítmények megtartása szempontjából nem is lenne szükség – a 
kőtárban őrzött darab tanúsága szerint a lunetta felső részének bőségszarui is kerek 
szoborként voltak kifaragva. Igaz ugyan, hogy a voluta és a bőségszaru mindkét oldalon 
egyazon kőtömbből lett kifaragva, így a hátteret meghagyhatták azért is, nehogy a talplemez 
résznél a szűk keresztmetszetben a kő eltörjön. Ekkor is elvárható lenne azonban, hogy a két 
oldalt szimmetrikusan, a felső élet pedig bal oldalt is egyenesre faragva alakítsák ki. Az is 
nyilvánvaló, hogy nem azért nem fordítottak nagyobb gondot a hátlap kontúrjának 
kialakítására, mert eredetileg a vakolt falsík ezzel a hátlappal színbe lett volna hozva – ehhez 
a hátlap vastagsága túlságosan nagy, és síkban előbbre helyezkedik el, mint a főpárkány fríze. 
Két lehetséges magyarázata marad a látható formának. Az egyik, hogy a bőségszaru 
befejezetlen – ez azonban nem annyira valószínű, mert ha körül akarták volna faragni a 
díszítményt, a hátlap aligha lenne simára csiszolva. A másik lehetőség, hogy valóban hiányzik 
egy díszítőelem a voluta mellől – vagy azért, mert megcsonkították a keretet, vagy mert el 
sem készült. 

Az aediculán több furcsaságot lehet észrevenni, melyek arra utalnak, hogy a mű 
darabjait nem teljes egészében az eredeti elképzelés szerint állították össze. A kompozíció hét 
kőtömbből áll, melyeket a főpárkányra illetve egymásra állítottak, és egyes darabokat 
acélcsapokkal a hátfalhoz is rögzítettek. A fal és faragvány közti hézagot habarccsal töltötték 
ki.286 Külön elem a már említett két oldalsó, volutát és a bőségszarut formáló kő. Egy-egy 
különálló darabból készült a két pilaszter, valamint a felettük lévő párkány. A kagylódíszű 
lunetta a négy rozettával ismét önálló darab, a hetedik elem pedig a fülkében elhelyezett 
dombormű a Madonna előtt térdelő donátorral, melynek hátterét ugyancsak kagyló formára 
alakította a mester vésője. 

A párkány és a pilaszterek viszonya eleve nem felel meg az elemek architektonikus 
rendjének. A párkány önmagában is eléggé szabálytalan, némi jóindulattal olyan fríz nélküli 
csonkapárkányként értelmezhető, mely egy – rendhagyó módon – szímával és keskeny 
taeniával lezárt architrávból, valamint kíma-függőlemez-szíma-lemez tagozatsor alkotta 
geiszonból áll.287 A pilaszterfőkre úgy illesztették, hogy azok a geiszon kímáját támasztják 
                                                 
285 A negatívot a GYÉL fotóanyagában találtam. GYÉL VII. 1/d. , leltári szám nélkül. Készítési ideje, készítője 
nem ismert. 
286 Ilyen csapok rögzítik a volutákat felül, és a lunettát az oldalsó rozettáknál fogva. A kitöltő habarcs – mely 
helyenként vagy a fal, vagy a faragvány felületétől elvált az idők során, anyagában erősen emlékeztet arra a 
habarcsra, mely a kápolna 1512-es átépítéséhez köthető szerkezetekben is megfigyelhető. Erre vonatkozóan ld. a 
habarcsmintákról szóló fejezetet. 
287 Az egyszerűbb tárgyalás kedvéért a párkány részeit a továbbiakban e felosztás szerint architrávnak és 
geiszonnak nevezem. 

 60



alá.288 Az architráv a fejezetek között fut, és mivel szélein a taenia függőlegesbe fordul, 
nyilvánvaló, hogy nem utólag faragták le belőle a pilaszterfők számára szükséges helyet. 
Távolról szemlélve úgy tűnik, mintha az elemek nem illeszkednének, és a fejezeteket 
megcsonkították volna, hogy a párkány elférjen. Közelről szemügyre véve azonban látható, 
hogy a pilaszterek és a párkány összetartozó elemek is lehetnek, bár az összeépítésre furcsa 
megoldást találtak. A pilaszterfejezetek oldalán a párkány felfekvése számára falcot 
alakítottak ki. A párkány beleharap a fejezet oldalába oly módon, hogy az architráv – elvileg – 
a falcba illeszkedik, a geiszon alsó síkja viszont a fejezet tetejére fekszik fel. A fejezet széle 
keskeny homloklappá van alakítva, az architráv sarka e mögé bújik be, így az elem takarja az 
esztétikailag kényes csomópontot. Ezek a takaróelemek azonban – nem meglepő módon – 
könnyen letörtek a fejezetek sarkáról289, ezért tűnnek úgy, mintha a sarkukat az illesztés miatt 
lefaragták volna. A pilaszterfők ilyetén kialakítása nem tűnik utólagos kényszermegoldásnak, 
ahhoz túlságosan pontos a horony megmunkálása. Az azonban feltűnő, hogy az architráv 
csatlakozó sarka meglehetősen pontatlanul illeszkedik bele, aminek statikai szempontból 
nincs jelentősége, mert a jelenlegi összeállításban a párkányt a relief tartja, a pilaszterekkel 
sehol nem ér össze. 

Hasonló megoldás figyelhető meg a pilaszterek lábazátánál is, ezúttal azonban nem 
belül, hanem kívül. Itt a lábazatnak a külső sarkokon szintén csak egy keskeny sávban 
faragták ki a profilját, mögötte hornyot képeztek egy ide beillesztendő elem számára. 
Elképzelhető azonban, hogy az ide szánt elem nem az a volutás kő volt, amit melléhelyeztek. 
A hézag ugyanis túlságosan nagy a volutás kő sarka számára. Ez még nem zárná ki az 
összetartozást, hiszen a szellős illesztés távolról nem feltűnő, és lehet összeállítási 
pontatlanság is. Az sokkal inkább ellene szól, ami fent, a voluta és a pilaszter fejezetének 
csatlakozásánál figyelhető meg. Itt ugyanis a fejezet kifelé forduló oldalán tisztességesen 
kifaragták a hélixeket, teljesen hasonlóan az elülső oldalhoz, a volutás kő azonban túlságosan 
magas, így a fejezet – nyilván láthatónak szánt – oldalát csaknem teljesen takarja. Sőt, az 
illesztés érdekében itt le kellett faragni az oszlopfő gallérját. Az összetartozás mellett szól 
azonban, hogy a voluta magassága pontosan egyezik a pilaszter magasságával. Továbbá a 
pilasztertörzs oldalán nem alakították ki a kannelúrázást, tehát az nem teljesen szabadon álló 
elemnek készült.  

A furcsán illeszkedő darabok sorát a központi relief zárja. Ennek elvileg a két 
pilasztertörzs közé kellene illeszkednie, szélessége tehát ideális esetben összhangban lenne az 
architráv szélességével. Itt azonban már szembeszökő a pontatlanság. A pilaszterek távolságát 
a fennálló összeállításban a relief szélessége határozza meg, azokat két oldalt elfogadható 
szélességű (balra 4 mm, jobbra 10 mm) hézagokkal helyezték a kőlap mellé. Azonban így is 
olyan távol kerültek egymástól a pilaszterek, hogy az architráv végei nem érik el a nekik 
kialakított falcokat a fejezetek oldalán. Az ideális illeszkedéshez balra 28mm, jobbra 12 mm 
hiányzik. Az illesztési pontatlanságokat leszámítva tehát a relief 26 mm-rel szélesebb annál, 
amit az elemek méreteinek összhangja megkívánna. A különbség középkori 
mértékegységekre lefordítva is egy hüvelyk, olyan eltérés tehát, ami elfogadhatatlan lenne, ha 
azt feltételeznénk, hogy e két követ azzal a céllal faragták méretre, hogy majd egymáshoz 
illesztik őket, és ezt egyazon műhely lényegében egy munkafolyamatban végezte. Nagy 
biztonsággal kijelenthető, hogy nem így történt. A reliefet ráadásul a pilaszterlábazatok 
belógása miatt csak úgy lehetett elhelyezni, hogy a kőlap alsó sarkait durván le kellett faragni. 
 

                                                 
288Valójában az illesztési pontatlanságoknak köszönhetően a geiszon alsó felülete nem fekszik fel a pilaszter 
fejezetére, mindkét oldalon mintegy 20 mm hézag van közöttük. A párkány köve a relief tömbjének felső 
felületére támaszkodik. 
289 A törési felületen látható ragasztásnyomok alapján korábban próbálták javítani. 

 61



3.3.4. A belső kapu geometriája 
 

A kapu kompozíciója lényegében egy architráv-keretes, pilasztereken nyugvó teljes 
párkánnyal koronázott alsó részből, és egy felső, volutákkal közrefogott aediculából áll. 

Szembetűnő az a különbség, amely a külső homlokzati főkapu és e belső bejárat 
arányai között áll fenn. Míg a külső kapu atektonikus kompozíciója mellett nyilvánvalóan a 
reneszánszban felelevenített klasszikus szerkesztési szabályoknak sem felel meg, emez 
ránézésre is sokkal inkább harmonikus arányú. E különbség egyrészt újabb bizonyíték a 
különböző műhelytől való származás mellett, másrészt arra is ösztönöz, hogy a megkíséreljük 
a belső kapu szerkesztési szabályainak feltárását, és összevessük a kortárs teoretikusok 
írásaival. 

Mielőtt a kapu méretrendjének elemzésébe kezdenék, fel kell hívnom a figyelmet a 
kapu alsó pilasztereinek fejezetén, annak felső lapján látható bekarcolásokra. Három 
párhuzamos karcolat fut itt a kapu alapsíkjára merőlegesen: egy a faragvány tengelyében, egy-
egy pedig attól jobbra és balra, a tengelytől egyaránt 16,5 cm, vagyis egymástól 33 cm 
távolságra. Nyilvánvalóan a kőfaragó jelölései, melyet a még kifaragásra váró kőtömbön 
szerkesztett fel. A vonalak azonban nem az abacus szélességét jelölik, mint az kézenfekvő 
volna: nem felelnek meg pontosan sem az ívnégyszög alakú fejlemez kiálló széleinek, sem 
pedig a befűződő rész kontúrvonalának. Elképzelhető, hogy szerkesztési alapegységet 
jelölnek? 

Ha a keret néhány alapméretét megvizsgáljuk, hamar találunk a feltételezett modullal 
egyező méreteket. A szemöldökpárkány architrávja csaknem pontosan 32 cm magas, ennyi a 
nyílást keretező architráv profil szélessége is290, és 32,2-32,4 cm szélességével a pilasztertörzs 
ugyancsak igen közel áll hozzá.291 A 33 cm-es modul azonban első látásra nem mutat 
szembetűnő összefüggést a pilaszter teljes magasságával, és a törzs magasságával sem.292 A 
klasszikus oszloprendek arányainak reneszánsz traktátusokban előforduló tárgyalása293 
Alberti De re aedificatoria-ja Vitruvius nyomán az oszlop magasságának meghatározásához 
olyan modul-rendszert alkalmazott, mely a méretet az oszloptörzs alsó átmérője 
többszöröseként határozta meg – s ez alapul szolgált  valamennyi későbbi szerző számára. 
Francesco di Giorgio Martini a Trattato di Architettura-ban – sok más egyéb mellett – az 
oszlop arányait is az emberi test arányaiból vezette le. Szerinte az ember magasságát nyolc 
részre osztva kapjuk meg a fej magasságát, és ez az arány kívánatos az oszloprend esetében 
is.294 A gyulafehérvári kapu esetében az oszlopfő magassága 39 cm295, az említett 
arányviszonyok alapján ehhez 39×8=312 cm magas oszlop tartozik – pontosan ennyi a kapu 
pilasztereinek teljes magassága. Ezt a viszonyt törzs és átmérő között Alberti a ión oszloprend 
szerkesztéséhez írta elő. A gyulafehérvári kapu a kompozit renddel mutat legközelebbi 
rokonságot, párkánya azonban a római ión párkányhoz is közel áll.296

                                                 
290 A méret csak a szárköveken 33 cm, az áthidaló elemen ennél magasabb, mivel itt a fejezet magasságához 
kellett igazítani. 
291 Elismerem, hogy ezek nem hajszálpontos méretegyezések, azonban a legnagyobb eltérés is csupán 3% körüli. 
A különbség adódhat a faragás technikájából: a kőfaragó a nyers kőre felkarcolt jelet követve nagyolja ki az 
elem szélességét, ezt követi a felületek finom kialakítása. Ennek során bőven veszíthet 4-5 mm-t a kívánt 
méretből. 
292 A pilaszter fejezettel és lábazattal együtt mért magasság 312 cm, a törzsé 244 cm. 
293 A téma jó összegzését adja: FUSCO1968 
294 Ennek ábráját ld.: Cod. Magliabechiano f. 32r. Közli: FUSCO 1968 p. 329. Természetesen Francesco di 
Giorgio is különbséget tett a dór, ión és korinthoszi oszloprendek arányai között, és az említett 1:8 arányt a ión 
rendszerre vonatkoztatta.  
295 A két oszlopfő két-két oldalán mérhető magasság 38,7 – 39,4 cm közötti szórást mutat.  
296 A fejezet inkább a kompozit renddel való rokonságot erősíti, ezt a rendszert azonban gyakrabban alkalmazták 
a függőlemez alatti konzolsorral, tehát a korinthoszi párkányén alapuló geiszonnal. Előfordul azonban ión jellegű 
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Ahhoz, hogy mindebből elfogadható szerkesztési séma álljon össze, hátra van még, 
hogy a pilaszterfőbe is bekarcolt 33 cm-es modul, és a pilaszter magasságának alapegységét 
adó 39 cm körüli fejezetmagasság között összefüggést találjunk. Ehhez ismét a reneszánsz 
teoretikusoktól kaphatunk segítséget. Az oszloptorzs vastagsága és az oszlop fejezetének 
magassága közti összefüggést Alberti is tárgyalta.297 Szerinte a korinthoszi és kompozit298 
rend esetében a fejezet magassága az oszloptörzs alsó szélességével egyenlő, ebből1/7 rész az 
abacus magassága. A gyulafehérvári fejezet 39 cm-es magassága valóban ilyen arányban áll 
az 5,6 cm magas abacussal, meghaladja azonban a 33 cm-es törzsvastagságot. Itt azonban 
nem oszlopról, hanem pilszterről van szó, így ennek nincs entázisa. Ha úgy gondolkodunk, 
hogy a fejezet méretét a törzs felső keresztmetszetéhez kell igazítani, úgy alacsony oszlop 
esetén – Alberti entázisról szóló szabályainak299 eleget téve – a felső keresztmetszet az 

alsónak 5/6 része. Ha ennek felel meg a 33 cm, akkor a fejezet magasságára 6,39
5
633 =× cm-

t kapunk. A cinquecento teoretikusai eltérően határozták meg a fejezet magasságát. Cesare 
Cesarino 1521-es comoi Vitruvius kiadásában, vagy Vignola Regola delli cinque ordini 

d'architettura című művében a fejezet magassága az oszlop átmérőjének 
6
11 -szorosa.300 Ezt a 

számítást használva esetünkben 38,5 cm-t kapnánk eredményül. Egyik sem pontos érték, a 
különbség azonban alig haladja meg az 1%-ot. 

A párkány szerkesztése biztosan nem felel meg pontosan a kortárs teoretikusok 
Vitruvius tanulmányozásán és antik emlékek felmérésein alapuló szabályainak. Ezt 
elsősorban a fríz eltúlzott mérete zárja ki. Ezekkel való összevetésre ezért itt részletesen nem 
térek ki. Az azonban az előbbiek alapján bizonyos, hogy itt is érdemes rendszert keresni, és 
elemeiben a reneszánsz kedvelt arányai köszönhetnek vissza. És valóban: az architráv 
méretének – mely mint láttuk, a teljes kompozíció modulja – a geiszon pontosan 4/3-szorosa. 
Ez a zenei kvart arányának felel meg.301 A fríz mérete némileg problematikusabb. 62-63 cm-
es magasságával közelíti a modul kétszeresét, de attól való eltérése szignifikáns.302 Egy másik 
lehetséges szerkesztése a modulhossz oldalú négyzet átlójának a modul felével növelt mérete, 

azaz MM 2
2
1

+ . Az egységnyi oldalú négyzet átlójának használata – lévén a körbe és 

négyzetbe foglalt Vitruviusi figura  alapja – széles körben elterjedt volt a reneszánsz 
arányszerkesztésekben.303

Ezek után természetesnek tűnik, hogy a kapu nyílásának aránya is valamilyen jól 
megfogható szabályra épül. A nyílás szélessége 150 cm, magassága pedig 274 cm, melyek 

                                                                                                                                                         
párkánnyal is, Vignola is ilyen formában, tehát konzolsor nélkül tárgyalta. MILLON – LAMPUGNIANI 1994 pp. 
310-312. 
297 De re aedificatoria VII. könyv, VIII. fejezet. ALBERTI 1955 pp. 144-145. 
298 A gyulafehérvári kapu fejezeteinél e típusok arányai jöhetnek szóba, a dór és ión fejezetekkel való 
összehasonításnak nincs értelme. 
299 Alberti az entázis mértékét nem az oszloprend típusához, csupán az oszlop magasságához kötötte. De re 
aedificatoria VII. könyv, VI. fejezet. ALBERTI pp. 141-142. 
300 Mindkét mű a kápolna 1512-ben befejezett építése után jelent meg, azok a tapasztalatok és mérési 
eredmények, melyeket a szerzők műveikben összegeztek, már évtizedekkel korábban ismertek lehetek. 
301 Bár későbbi munkáról van szó, azért megjegyzendő, hogy Vignola tárgyalásában a kompozit rend architrávja 
és geiszonja között pontosan ez a viszony áll fenn. 
302 Ha ezt a méretet – a 5%-os eltérést valamilyen kivitelezési hibának tulajdonítva – mégis elfogadnánk, a 
párkányt a jól ismert 3:4:6 sort, azaz kvart és kvint osztást kapnánk. Ennek fontosságáról a reneszánsz 
építészetelméletben ld. WITTKOWER 1986 pp. 121-144. 
303 A reneszánszban megfigyelhető a hangsúly áthelyeződése a geometriai arányoktól az aritmetikai, vagyis 
természetes számok hányadosaként leírható arányok felé. A 2  azonban ebből a rendszerből sem szorult ki. Vö: 
WITTKOWER 1986 p. 179-181. 
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között nem sikerült összefüggést kimutatni.304 A kapu nyílásának teljes magassága azonban a 
szárkő305 és a pilaszter lábazatát adó kőtömb együttes méretéből tevődik össze. A szárkő az 
oszloprend rendszerében pontosan megfelel a pilaszter törzsének magasságával. A beforduló 
profillal szerkesztett szárkő és az áthidaló együtt tekinthető a keret önálló elemének, amelyet 
ráhelyeztek a lábazatra. Ha pedig csak ennek magasságát vesszük figyelembe, a nyílás 

magasságának és szélességének aránya 62,1
150
243

= . Ez pedig lényegében megegyezik az 

aranymetszés ismert arányszámával. Aranymetszést pedig biztosan alkalmaztak a kor 
mesterei, még akkor is, ha a reneszánsz teóriában a racionális számok hányadosaként leírt 
zenei-aritmetikai arányok váltak elsődlegessé.306

Szólni kell még a kapu aediculájának szerkesztéséről is. Szó esett arról is, hogy a ma 
mérhető 105 cm-es pilaszterköz a relief elhelyezése miatt valószínűleg szélesebb a 
tervezettnél. A párkány méretéből adódó pilaszterköz nagyjából 102-103 cm lenne, ami 
megegyezik a pilaszterek törzsének magasságával. A kapu alsó nyílásának ez közel 2/3 része. 
Ez azonban valószínűleg véletlen, és inkább az alsó pilaszterköz méretével kellene 
összefüggést keresni – ilyet egyelőre nem találtam. A mai összeállításban mindenesetre 
határozott négyzetes szerkesztés jellemzi az aediculát. A teljes kompozíció olyan 142×142 
cm-es négyzetbe foglalható, mely a lábazat talpvonalától a párkány felső éléig ér, függőleges 
oldalait pedig a lábazatok és a fejezetek kontúrja is érinti. Figyelemre méltó továbbá, hogy az 
aedicula pilasztereinek szélessége 16,5 cm, vagyis pontosan a modul fele. A pilaszter 
szélessége és a fejezet magassága között itt nem áll fenn a lentihez hasonló kapcsolat, de a 
pilaszter teljes magassága és a fejezet magassága között itt is pontosan 1:8 az arány. Csak 
részben érvényesül tehát az alsó rész geometriájának következetes továbbvitele, ami erősíteni 
látszik a más megközelítésből már tárgyalt feltevést, hogy az aedicula mai formájában 
valamilyen tervmódosítás eredménye. 

A fentiek alapján bizonyítottnak látom, hogy a gyulafehérvári kapu mestere ismerte és 
alkalmazta a reneszánsz arányelmélet számos elemét. Azt azonban e rövid felvezetés is 
alátámasztja, hogy nem egy minden apró részletéig kanonizált rendszert vett alapul, melyet a 
nagy teoretikusok egyikének konkrét elméleti munkájából ismert. Számításba kell vennünk 
ugyanis, hogy a traktátusok egyes ábrái nyilván kommentár nélküli másolatokban is 
elterjedtek lehettek, a legalapvetőbb összefüggések pedig a gyakorlatban mesterről 
tanítványra inkább szájhagyomány útján szálltak át. Az építészetelmélet világában egyébként 
járatlanabb második-harmadik vonalbeli mesterek ezeket vehették alapul, így az ő köreikben 
az egyébként összetettebb rendszerek egyes kiragadott részletei afféle ökölszabállyá 
válhattak. Így alakulhatott ki egyes mesterek, műhelyek sajátos gyakorlata, melyhez többnyire 
ragaszkodtak. A Lázói-kápolna déli kapujának esetében a szerkesztésmód feltárását azért is 
tartom különösen fontosnak, mert lehetőséget ad a további kutatásnak, hogy ezek alapján 
műhelykapcsolatokra is következtessen.307

                                                 
304 Arányuk csaknem pontosan 6:11, ez azonban nem tűnik a szerkesztés alapjául szolgáló aránypárnak. 
305 A szárkő a jelentő hossz miatt mindkét oldalon két darabból van összeállítva. 
306 A reneszánsz traktátusok szövegét tanulmányozva Marcus Frings arra a következtetésre jutott, hogy az 
aranymetszés – noha elsősorban Luca Pacioli Divina proportione c. műve révén helyet kapott a reneszánsz 
arányelméletben – az építészeti teóriában nem játszott szerepet egészen a XIX. századig. Vö: FRINGS 2002. 
Cesarino 1521-es Vitruvius kiadásában azonban szerepel olyan ábra, aranymetszés szerkesztést mutat, e 
szerkesztésekre már Rudolf Wittkower is felhívta a figyelmet. WITTKOWER 1986. p. 181., ill. 48. kép. 
307 Ennek továbbviteléhez e kutatás keretei nem engedték meg. A munka azért sem egyszerű, mert a hazai 
reneszánsz faragványok ilyen szemléletű feldolgozása még rengeteg feladatot tartogat a szakma számára. 
Következtetések levonásához elegendő összehasonlításra így meg nincs lehetőség. 
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3.4. A késő gótikus hálóboltozat 
 
 

A gyulafehérvári Lázói-kápolna térlefedő szerkezete megjelenését, szerkesztését 
tekintve bordás hálóboltozat, a héj felületének geometriája szempontjából csúcsíves, fiókos 
dongaboltozat. Az ilyen típusú boltozatok vitatott kérdése, hogy szerkezeti értelemben valódi 
bordás boltozatról van-e szó, vagy olyan fiókos dongaboltozatról, amelyet a szépen faragott 
bordaháló csak díszít.308 Utóbbi ritkán fordult elő olyan szélsőséges formában, hogy a 
bordáknak sem teherhordó, sem a süvegek falazását elősegítő – egyfajta mintaállványzat – 
szerepe nem volt. Hogy mégis létezett ilyen gyakorlat, azt több különféle szerkezet is 
igazolja. Az egyik a repülőbordás boltozatok köre – ezeknél a bordarendszer egy része nem is 
érintkezik a süvegfelületekkel.309 A másik típus a stukkóból, vagy vakolatból húzott 
bordákkal ellátott késő gótikus boltozatoké – ilyen például a nagyharsányi református 
templom szentélyboltozata, ahol a süvegbe a rombuszháló vonalai mentén kinyúló csonkokkal 
ellátott idomtéglákat falaztak, és ezekre vakolták a bordázat imitációját.310  

A különbség a valódi bordás hálóboltozat311 és a gótikus fiókos dongaboltozat között 
többnyire nem a boltozat megszerkesztésében, geometriájában vagy a bordarendszer rajzában 
van. Az eltérés a szerkezet kivitelezésének módjában rejlik. A valódi bordás boltozatok 
esetében először a bordarendszer készült el, a süveget pedig a bordákra terhelve, esetleg a 
bordákra erősített mintadeszkázaton készítették el oly módon, hogy lényegében a 
bordaközöket boltozták át. A másik szélsőség az az eset, amikor mintadeszkázaton fiókos 
dongát készítettek, és a bordákat erre utólag erősítették fel. Leggyakrabban azonban egy 
köztes megoldás alkalmazásával lehet számolni. Először a boltozati bordák számára 
készítettek mintadeszkázatot, és ezen önhordó szerkezetként készítették el a hálót. Ezt 
követően azonban a süveget nem a bordák közé falazták, hanem azokat egyfajta zsaluzatként 
felhasználva építették meg a téglaboltozatot. Az utolsó elem elhelyezése után, és a 
mintadeszkázatot eltávolítva a héj nem – vagy csak részben – terhelt a bordahálóra.312  

Lényegében ez utóbbi történhetett a Lázói-kápolna esetében is. A két szerkezet 
önmagában is állékony voltára több tényező is utal. Megfigyelhetők a boltozaton olyan 
bordák, melyek felett erősen megnyílt a hézag, a kő és a téglafelület közé egy ember ujja is 
befér. Fridli Sándor az 1920-as években viszonylag könnyen cserélhetett sérült bordákat 
anélkül, hogy a héjszerkezet állékonyságát veszélyeztette volna.313  

A kivitelezés módja természetesen összefüggésben áll a bordarendszert alkotó kövek 
kialakításával, hiszen a különféle összeépítési módok eltérő fogadófelületet kívánnak meg a 
bordának a süvegekkel összeépített oldalán.314 A valódi hálóboltozatok esetében többféle 
bordakialakítással dolgozhattak, de a köveket mindenképp úgy kellett kifaragni, hogy a 

                                                 
308 Császár László szerint mindkét megoldás létezett, az alkalmazott módszert emlékenként külön-külön kell 
megvizsgálni. CSÁSZÁR 1987/2 p. 443-444. 
309 Magyarországon a legszebb példa erre a pannonhalmi apátság Szent Benedek kápolnájának boltozata. PAPP 
2005 p. 36., 126., képe: XLVIII/143., ill. CSÁSZÁR 1987/1 pp. 119-120. 
310 CSÁSZÁR 1987/2 p. 444. 
311 A formára, megjelenésre igen hasonló, de szerkezeti értelemben eltérő késő gótikus boltozatok 
megkülönböztetésére – elkerülendő az állandó körülírást – a szövegben szükségem volt valamilyen kifejezés 
használatára. A szakirodalom széles körben elfogadott műszót nem kínál, így a „valódi bordás hálóboltozat” 
kifejezést jobb híján használom azokra a szerkezetekre, melyeknél a süvegeket ténylegesen a bordák közeinek 
átboltozásával keletkeztek.  
312 CSÁSZÁR 1987/2 pp. 443-444.  
313 Függelék La.37. 
314 UNGEWITTER 1901/1903 p. 69., Tafel XX. 
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látható, profilozott rész felett a téglaboltozat csatlakozására alkalmas megfelelő szögű 
fogadófelület keletkezzék. Főleg a szerkezet felső, közel vízszintes síkú részein ez 
legcélszerűbben úgy oldható meg, hogy az oldallapokat faragják enyhén rézsűsre, így a 
süvegek nem a bordakövek felett épülnek, hanem közéjük feszülnek be. E konstrukció 
jellegzetessége, hogy a borda felső éle vagy lapja a boltozat hátán a legtöbb esetben látható, 
azonban a Lázói-kápolna esetén ezeknek nincs nyoma. Azoknál a bordáknál pedig, ahol a 
profilozott kő felett kis felfalazás teremt kapcsolatot a héjfelülettel, világosan létszik, hogy a 
bordák háta egyenes. 

A bordarendszer és a héj közötti kifalazás önmagában is következtetni enged arra, 
hogy itt a héj falazásakor nem a bordákra való terhelés, hanem a csúcsíves donga által 
megkívánt geometria tartása volt az elsődleges. 

A késő gótikus boltozatok Közép-Európára vonatkozó tipológiáját a hazai 
szakirodalomban Császár László állította fel. Felosztása szerint a gyulafehérvári északi 
előcsarnok boltozata a rombuszhatszög-háló típusú szerkezetek közé tartozik.315 E boltozat 
bordái – a teherviselés szempontjából – egy elsődleges és egy másodlagos bordarendszerre 
bonthatók. Ez úgy értendő, hogy ha a bordák egy részétől eltekintünk, akkor is olyan 
rendszert kapunk, mely statikailag önmagában állékony, és gyakorlatban is ismert 
bordarendszert kapunk. Ez utóbbi rendszer elemei olyan hálózatot alkotnak, melyet Császár a 
soros rombuszháló alapesetének nevezett.316 Ezt a vállakról induló bordák alkotják. A 
másodlagos rendszer bordái az ívzáradékokba futnak, e tény önmagában is arra utal, hogy a 
teherhordásban csekély szerepet játszanak. Sőt, tulajdonképpen az elsődleges rendszer elemei 
tartják őket. 

A bordák ilyen, statikai szerepük szerinti megkülönböztetése nem feltétlenül csak 
elméleti okoskodás. A boltozat csomópontjait szemügyre véve úgy tűnik, a szerkezetet 
tervező mester is számításba vette. Az elsődleges háló csomópontjaiban ugyanis a bordák 
átmetszik egymást, és rövid csonka bordaszakaszokban végződnek. Ugyanez a másodlagos 
bordák csatlakozásánál sehol nem fordul elő. A bordák átmetsződése határozottan késő 
gótikus jelenség. Az a gondolat érvényesül benne, melynek nyomán a boltozati borda veszít 
szerkezetiséget hangsúlyozó szerepéből, szinte felszabadul a tektonika kötöttsége alól, és 
egyfajta ornamentikává válik. Nem csoda, hogy ez a megoldás leggyakrabban a térgörbe-
boltozatoknál fordul elő. A Gyulafehérváron dolgozó mester is talán éppen ehhez hasonló 
szemlélettel alakította ki „szerkezetidegen” formában éppen azokat a boltozati 
csomópontokat, melyek a szerkezet teherhordásában nagyobb szerepet játszanak. 

Metszésponton túlnyúló bordákra síkgörbe hálóboltozatok esetében is akadnak ugyan 
példák, de viszonylag ritkán, ezért nagyobb figyelmet érdemelnek az esetleges 
műhelykapcsolatok feltárása szempontjából. Különösen azért, mert Erdélyben ez a megoldás 
egyáltalán nem jellemző a XV-XVI. század fordulóján. A késő gótikus boltozatépítésben élen 
járó szászoknál nem leljük nyomát, sem az ekkortájt nagy számban épült vagy átboltozott 
erődtemplomok, sem a nagy városi plébániák (Segesvár, Brassó, Nagyszeben) boltozatain. 
Nem alkalmazták ezt a dekoratív megoldást a kolozsvári Farkas utcai – egykor ferences, ma 
református – templom nagyszerű hálóboltozatán sem. E példát azért különösen fontos 
kiemelni, mert építői szinte biztosan kapcsolatban álltak a budai és visegrádi királyi 
építkezésekkel. Ha másként nem is, a munka felügyeletére rendelt frater Joannes személyén 
keresztül biztosan. Az újabb kutatások kimutatták, hogy a feltehetőleg ferences szerzetes nem 
annyira építőmester, inkább a munkával kapcsolat ügyeket felügyelő director fabricae volt.317

 A gyulafehérvári hálóboltozattal kapcsolatban a reneszánsz kímatagos profil 
alkalmazása miatt is kézenfekvő olyan műhely közreműködését feltételezni, amely ismert 
                                                 
315 CSÁSZÁR 1987/1 pp. 148-150. 
316 CSÁSZÁR 1987/1 p. 148. IV/a ábra. 
317 PAPP 2005 pp. 46-47. 
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reneszánsz építkezéseket. A borda szépen metszett profilja unikális az erdélyi késő gótikus 
boltozatok körében. A profil szerkesztésével kapcsolatban Fridli Sándor végzett méréseket és 
számításokat.318 A borda kialakítására egyelőre sem a magyar, sem a külföldi emlékek között 
nem találtam analógiát, ennek feltárása szélesebb körű kutatást igényel. 

A csomóponton átmetsződő bordák megjelennek annak az emlékkörnek a hazai és 
külföldi példái között is, melyeket Papp Szilárd a délnémet stíluselemek magyarországi 
megjelenésének bizonyítékaiként értelmezett.319 Feltételezhető a kapcsolat ezzel a királyi 
udvar építkezéseit a XV-XVI. század fordulóján meghatározó iskolával, annál is inkább, mert 
a hozzá kapcsolható emlékeken a bordacsomópontokba helyezett címerek is gyakran 
megjelennek. Ilyen címeres zárókövek díszítik a heilbronni Kilianskirche, a schwäbisch-
gmündi Szent Kereszt-templom, a landshuti Szent Márton-templom320, illetve a kolozsvári 
ferences templom321 boltozatát. E kör tevékenységének egyik gyakori formai megoldása, az 
úgynevezett fecskefarka boltindítás322 azonban nem jelent meg Gyulafehérváron, igaz, 
Nyírbátorban, Kolozsváron vagy Okolicsnón sem. A bordák esetünkben lényegében a 
falsíkban egy pontban egyesülnek.  

Figyelemre méltó, hogy a kremsi piarista templom323 lényegében a gyulafehérvárival 
megegyező geometriájú hajóboltozatán az átmetsződő bordák jelenségével is találkozunk. 
Igaz ugyan, hogy nem teljesen megegyező logika szerint – hiszen Kremsben az átmetsződés 
minden olyan csomópontban létrejön, ahol erre a bordák iránya lehetőséget ad.324 Az 
eredetileg talán háromhajósra tervezett, mai formájában kéthajós baldramsdorfi Szent Márton 
plébániatemplom főhajójának boltozata ugyanerre a geometriára épül. A késő gótikus 
templom 1500 és 1522 között épült, és ebben az esetben a boltozat alkotóját is ismerjük. 
Laurentz Rieder obervellachi kőműves és építőmester volt, aki mesterjegye mellett nevét is 
megörökítette az épületen.325 Ezek a gyulafehérvári kápolna boltozatának igen közeli 
analógiái a geometria szempontjából, bár más szempontból nem feltétlenül: a címeres zárókő 
mindkét esetben hiányzik, Baldramsdorfban pedig a bordák átmetsződése is.  

Felvetődik a kérdés: nem túl távoli-e Gyulafehérvártól Ausztria valamely tartománya 
ahhoz, hogy a gyulafehérvári boltozat eredetét ott keressük – különösen azért, mert fejlett 
késő gótikus boltozatok Erdélyben is szép számmal épültek a XV-XVI. század fordulóján. Ne 
feledjük azonban az ismert tényt, hogy a négy nagy közép-európai építőpáholy – Strassburg, 
Köln, Bern és Bécs – 1459-ben Regensburgban tartott tanácskozásán Magyarországot a bécsi 
páholy befolyási területébe utalta.326 E befolyás gyengülhetett Mátyás uralkodása alatt, a 
király Béccsel szembenálló külpolitikája miatt, de hatásával nyilván a XVI. század elején is 
számolni lehet. Ezen kívül az említett délnémet eredetű stíluskör osztrák területen, így 
Salzburg környékén és Alsó-Ausztriában is éreztette hatását.327

                                                 
318 Erről készült 1938-as szerkesztése a GYÉL Gazdasági levéltár anyagában található: GYÉL III.9. Tárgyszám: 
29., Folyószám: 11. 
319 Ide illő példa az augsburgi Szent Ulrik és Afra-templom északi mellékhajó-boltozata, vagy az okolicsnói 
ferences templom északi kápolnájának boltozata. PAPP 2005 pp. 129-132. 
320 PAPP 2005 416-419. ábra 
321 ENTZ – KOVÁCS 1995 
322 PAPP 2005 pp. 93-97. 
323 A kremsi (Alsó-Ausztria) Frauenbergkirchét (ma piarista templom) 1508-ban szentelték fel, de a végleges 
befejezés még elhúzódott néhány évig. Erről tanúskodik legalábbis egy 1514-es és egy 1515-ös építési felirat. 
324 A hatos bordacsomópontban – ahol a Lázói kápolna boltozatát címerek díszítik – minden bordának átmenő 
folytatása van, így itt az átmetsződés természetszerűleg nem jöhet szóba.  
325 A boltozat egyik ívén olvasható felirat szerint: „Larentz Rieder Maister der dises Gewölb hat gemacht”, 
vagyis ezt a boltozatot Laurentz Rieder mester készítette. További ismert munkái: Obervellach (1516 k.), 
Pusarnitz (1519-27), Greifenburg (1520-21) és Stallhofen (1521) templomai. Forrás: Die Kronik der Gemeinde 
Baldramsdorf.  http://baldramsdorf.at/chronik/index.php?open=kirchen 
326 CSÁSZÁR 1987/1 p. 95 
327 Papp szilárd ezt elsősorban alaprajzi rendszerek megjelenése kapcsán vetette fel. PAPP 2005 p. 128. 
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Dőlésszögük folytán a találkozási pontokban eltérő magasságú profilok összemetszése 
megfelel a gótikában általánosnak mondható gyakorlatnak.328A teljes geometria más 
emlékekkel való összevetéséhez szükséges volna számos korabeli boltozat ilyen jellegű 
feldolgozása akár Erdélyre, akár Magyarországra, akár az említett délnémet, osztrák 
területekre vonatkozóan. E téren még sok feladat áll a kutatás előtt. 

Általánosan elfogadott az a vélemény, hogy a Lázói-kápolna késő gótikus 
hálóboltozata és a homlokzatok reneszánsz díszítése egy építési periódushoz köthető: Lázói 
János 1512-ben befejezett átépítéséhez. Éppen ez avatja az épületet a kora újkori 
Magyarországon uralkodó stíluspluralizmus egyik legszemléletesebb példájává.329 Gótikus 
szerkezet és reneszánsz részletek egy építési periódusban való megjelenése nem egyedülálló a  
magyar építészet történetében. Kiváló példák erre a siklósi várkápolna330, a Nyírbátori Szent 
György-templom331, vagy Mátyás visegrádi palotája.  

Találkozhatunk azonban a boltozat építése kapcsán egy másik évszámmal, 1496-al is. 
A boltozatnak ez a datálása – ismereteim szerint – előzmény nélkül bukkant fel Möller István 
tanulmányában.332 Az évszám pontos megjelölése ellenére annak indoklásául semmilyen 
forrást nem jelölt meg. Korábbi, még a székesegyház felújításának megkezdése előtt készült  
munkáiban azonban ugyancsak a XV. század végére, Geréb László püspökségének idejére 
tette a boltozat építését, így azt különválasztotta a Lázói-féle reneszánsz díszítéstől.333 
Érezhető Möller megfogalmazásában az idegenkedés attól a gondolattól, hogy az eltérő 
stíluselemeket hordozó részleteket egyazon építkezéshez kösse. A szerzőséget is határozottan 
külön választotta: a hálóboltozatot egy jó tudású gótikus mester, a homlokzati tagozatokat egy 
olasz reneszánsz mester művének tartotta. Előbbinél a reneszánsz még csak „érezteti hatását” 
a bordák profilozásában, utóbbinál viszont már „tiszta formájában jelenik meg”.334 Nem 
csoda tehát, hogy a külső és belső kialakítás építési idejét is távolabb helyezte egymástól.  

A boltozat építéséről szóló okleveles adat nem ismert, mint ahogy nincs tudomásunk 
olyan írott forrásról sem, mely a székesegyházzal kapcsolatban bármilyen építési 
tevékenységre utalna az 1496-os évben. Aligha feltételezhetjük, hogy Möller István pusztán 
stíluskritikai alapon évszámra pontos kormeghatározásra vállalkozott volna. A zavarba ejtő 
1496-os építési idő mögött tehát feltételeznünk kell egy általunk ismeretlen forrást, vagy 
következtetést. Így ez a megállapítás alapos elemzésre szorul, mielőtt elfogadjuk, vagy 
egyértelműen elutasítjuk. 

A boltozat korának behatárolásához kézenfekvő kiindulópont lehet a záróköveken 
látható három címer. Minthogy a legelőkelőbb helyen Geréb László püspöki címere szerepel, 
a szerkezet építését Möller az ő püspökségének idejére, vagyis 1475-1501 közé helyezte.335 
Azt azonban, hogy ezen belül miért az 1496-os évszámot jelölte meg, sajnos nem közölte. 
Mint datáló forrásra, elsősorban a címerekre gondolhatunk, az 1496-os évszám azonban a 
boltozaton szereplő címerek tulajdonosainak életrajzi adataiból nem vezethető le. Geréb 
püspöké mellett két címer díszíti a boltozatot. Az egyiken lófőpajzson három nyílvesszőt tartó 
                                                 
328 Vö: UNGEWITTER 1901/1903 pp. 85-86., ill. Tafel XXIII. 
329 FARBAKY 1998 Pp. 79-80. 
330 PAPP 2005 pp. 76-80. 
331 PAPP 2005 pp. 67-76. 
332 „A XV. század végén 1496-ban az északi előcsarnokot gazdag hálóboltozattal látták el, s ezzel behozták a 
késő gót stílust is...” MÖLLER 1929. p. 24. 
333 „...fölötte gazdag boltozatát egy erős tudású középkori mester, a goth stylus végső hanyatlásának idejében a 
XV. század legvégén készítette, amikor Geréb László volt erdélyi püspök.” MÖLLER p. 9. Möller István idézett 
kéziratán nincs dátum, de minden bizonnyal 1904 körül készülhetett. Szövegében másutt utal egy 1902. május 
21-én a Műemlékek Országos Bizottságához intézett levelére, és a kézirat mondatai – a közölt idézet is – 
visszaköszönnek a Forster Gyula által szerkesztett Magyarország Műemlékei I. kötetében közölt tanulmányában.  
334 MÖLLER 1929. p. 24. 
335 Geréb László 1475-1501 között töltötte be az erdélyi püspöki széket. Leköszönte után rövid ideig, 1502-ben 
bekövetkezett haláláig kalocsai érsek volt. 
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kar látható: ez Sánkfalvi Antal nyitrai püspök és Lázói János által egyaránt használt címer.336 
A másikon olaszkoszorúval övezett ökörfej szerepel, szarvai között galambbal: a Barlabásiak 
címere, itt Lénárd alvajdáé (esetleg János kanonoké337) lehet. Az építéssel kapcsolatban 
pontos évszámot az ő személyükből kiindulva csak akkor állapíthatnánk meg, ha az adott év 
valamelyikük gyulafehérvári tevékenységének, kötődésének, országos vagy helyi tisztségének 
kezdete, másikuk esetében pedig a vége lenne. Ilyen összefüggés azonban nem áll fenn.338

A boltozat korábbra datálásának másik kézenfekvő indoka az lehetne, ha valamely – 
bizonyíthatóan XVI. század elejéről származó – szerkezethez történő csatlakozása 
egyértelműen az utólagosságra vallana. Ilyen jelenséget a boltozat vizsgálata során nem 
tapasztaltam. Ráadásul ez még mindig csak arra lenne elégséges, hogy a két szerkezet építése 
között időkülönbséget feltételezzünk, a pontos évszámra való datálásra nem ad magyarázatot.  

A harmadik lehetőség, amely a boltozat Möller-féle kormeghatározását 
alátámaszthatná, valamely mester, vagy műhely gyulafehérvári megjelenésével lehetne 
kapcsolatos. A kápolna boltozatán több, egymáshoz hasonló – tehát egyazon műhelyben 
dolgozó kőfaragókat valószínűsítő – mesterjegy látható. Ezeket a felújítás során Fridli Sándor 
találta meg, tehát Möller nyilvánvalóan ismerte. Az is ismeretes, hogy Möller nagy 
fontosságot tulajdonított a kőfaragójelek vizsgálatának, és előszeretettel gyűjtötte, jegyezte fel 
őket – nemcsak felújítási munkáival kapcsolatban, hanem tanulmányútjai során is.339 A 
gyulafehérvári kőfaragójelekre vonatkozó következtetéseiről azonban semmilyen 
dokumentumot nem hagyott hátra. A XVI. század elején Erdélyben működő késő gótikus 
építőműhelyekről és mesterekről rendelkezésre álló ismereteink mennyisége pedig 
gyakorlatilag kizárja, hogy egy kőfaragójel alapján egy személy vagy csoport adott helyen 
való megjelenését pontos évszámhoz kössük. A kőfaragójel különböző épületek közötti 
műhelykapcsolat feltételezésére egyébként is csak nagyon korlátozottan alkalmas.340

A bordaprofilos kövek falba építésének módjáról a belső falfelületek kapcsán már szó 
esett. Feltűnő, hogy a boltindításoknál, és ezeknél a falba helyezett bordáknál a kövek anyaga 
eltérőnek látszik a középrész bordáiétól. Sokkal több bennük a kavics, fosszilis zárvány, és 
ezek gyakran – talán a boltozat tisztítása során – ki is estek, így e kövek felülete sokkal 
megviseltebb, mint a többié. Ennek véleményem szerint az lehet az oka, hogy általában 
nagyobb tömbökre volt szükség itt, mint a belső bordáknál, és nehézséget jelenthetett ekkora 
méretű, jó minőségű követ beszerezni. Számolni kell annak a lehetőségével is, hogy egyes, 
románkori falból kibontott kvádereket faragtak át. A mesterek talán a bordák készítése közben 
panaszkodtak a silány kőanyagra, ezért Lázói utasíthatta a bányát, hogy a finom faragást 
igénylő további bordák számár már alaposan kiválogatott tömböket küldjenek, esetleg a bánya 
más rétegéből fejtsék őket. Azt azonban nem tartom valószínűnek, hogy más helyről 
származó kövekről lenne szó. 

A bordák – főleg a durvább anyagúak – felületén itt-ott megmaradt annak a festésnek a 
nyoma, melyet az 1769-es kifestés alkalmával kapott, és melyet a Haynald-féle 1850-es 
évekbeli felújítás során távolítottak el.341

 

                                                 
336 Függelék La.01. 
337 Barlabási János 1496-ban még nem szerepel a kanonokok között, 1504-ben találkozunk először a nevével. 
VEKOV 2003 függelék. 
338 Barlabási Lénárd 1501-1525 között volt erdélyi alvajda, tehát 1496-ben még nem töltötte be a tisztséget.  
339 Ezt tanúsítja vázlatkönyve és kőfaragójel rajzai a KÖH TI gyűjteményében található hagyatékában. KÖH TI 
K.354., K.142/41., K.320.b/10 ltsz. 
340 PAPP 2005 p. 137. 
341 ENTZ 1958 p. 126. 
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3.5. A kápolna padlásának feltárása 
 
A Lázói-kápolna boltozatának kutatását 2004. november 15. és 20. között kezdtük 

meg a boltozat feletti feltöltés eltávolításával, anyagának átvizsgálásával, és a szerkezetek 
alakhű építészeti felmérésével.342 A kutatásnak a kápolna építéstörténeti adatainak 
kiegészítése mellett a boltozat szerkezeti, műszaki állapotának felmérése, és az esetleges 
károsító hatású tényezők feltérképezése is célja volt. A padlástér felmérése és vizsgálata során 
a Várdai-kápolna boltozatának nyugati részéről is letisztítottuk az azt borító hulladékot és 
törmeléket. Ezek után megállapítottuk, hogy a Lázói-kápolna keleti falának a Várdai-kápolna 
által takart részén, ez utóbbi épületrész boltozat-feltöltése által elfedve in situ fennmaradt a 
Lázói-kápolna eredeti párkányának mintegy 6 méter hosszú szakasza. További kutatásra itt 
2005. augusztusában került sor.343 A feltárás során a feltöltésből előkerült leleteket és 
gondosan kiválogatott anyagmintákat katalogizáltuk, és a székesegyház északi tornyának 
emeletén berendezett kőtárban helyeztük el. A kőfaragvány-töredékek felmérése 2005. 
szeptemberében készült el.344

A feltáró munka megkezdése előtt a Lázói-kápolna padlásterének szemrevételezése 
során elsősorban a helyszín elhanyagolt volta, és az 1970-es években végzett helyreállítás345 
kivitelezési hanyagságai tűntek fel. A karbantartási hiányosságok fő oka az, hogy a kápolna 
padlástere eléggé nehezen megközelíthető: az északi torony második emelete és az északi 
mellékhajó padlástere között a torony keleti falán egy szűk, alig 1 méter magas nyíláson kell 
átmászni, és a fal két oldalán a járószintek különbsége is közel 90 cm. Innen a kápolna 
padlásterébe pedig a mellékhajó félnyereg tetejének alacsony derékszelemene alatt átbújva 
lehet bejutni.346 A feltárás megkezdésekor mindenekelőtt a padláson dolgozók egészségére és 
az épületszerkezetekre káros hatással lévő hulladék – por, denevérürülék, ács- és tetőfedő 
munkából visszamaradt fahulladék – eltávolításáról gondoskodtunk. 

Az 1960-70-es évek beavatkozásai során a Várdai-kápolna falkoronáján és az északi 
mellékhajó oldalfalának tetején vasbeton koszorú készült, melynek elméletileg leginkább a 
boltozati oldalnyomásokból származó húzóerők felvételében lehet szerepe. A vasbeton 
koszorú készítése önmagában sem volt szerencsés megoldás. Az alkalmazott cementes 
habarcs eltérő szilárdsága és hőtágulása miatt hozzájárulhat a kőfal fizikai károsodásához, 
párazáró tulajdonsága révén a fűtetlen padlástérben elősegítheti a falkorona kifagyását is. 

A koszorú kivitelezése több okból is erősen kifogásolható. Egyrészt a betonvasak 
elhelyezésekor nem ügyeltek a szükséges betontakarásra – a hosszvasak helyenként 10-20 cm 
hosszan kilátszanak –, így a koszorú szerkezeti szerepének is csak igen korlátozott mértékben 
felel meg, másrészt a kengyelezés sem teljes, csak U alakban fogja körül a hosszvasakat. A 
szerkezet láthatóan úgy készült, hogy a falkorona tetejétől egyes köveket kibontottak, vagy 

                                                 
342 Az építészeti felmérés elkészítésében, a feltöltés letisztítása közben a leletek rögzítésében és összegyűjtésében 
segítségemre volt Dobosi Linda, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnök 
hallgatója, és Veress Orsolya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténész hallgatója. A munka 
előkészítésében és szervezésében, valamint a helyszíni munkát felügyeletében részt vett Macalik Arnold, a 
Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség építésze. 
343 A munkát Dr. Krähling Jánossal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és 
Műemléki Tanszék docensével végeztük. 
344 A felmérést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnök-hallgatói, Pukánszky 
Gabriella és Budai Mihály részvételével végeztük. 
345 Az 1967-1973 között felújításról ld. BÁGYUJ 1983 
346 2004-ben az északi torony csigalépcsője is le volt zárva. Így a csonkatoronyba is csak a déli toronyból, a 
nyugati előcsarnok padlásán keresztül lehetett átjutni. A lépcsőt a toronyalj felújítása után 2005-ben nyitották 
meg újra. 
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lefaragtak, a bent maradók köré készítették a vasalást, és hanyagul bedolgozott betonnal 
öntötték le. A koszorú betonozása közben a fal történeti jelentőségére semmilyen tekintettel 
nem voltak. A jól látható – másodlagosan beépített – gótikus kőfaragványokat egyszerűen 
lekenték a cementes anyaggal. Ezzel nemcsak részben eltüntették, és nehezen tisztíthatóvá 
tették azokat, de a cementtel a kő anyagát is károsíthatták. További probléma, hogy a 
betonozáshoz használt zsaluzatot helyenként nem távolították el – a nedvesen beépített, 
kezeletlen fenyődeszkák a fedélszerkezetet károsító gombák bejutását, megtelepedését 
segíthetik elő.  

A fedélszerkezeten az északi fal feletti szelemenen, néhány szarufán és a deszkázaton 
már előrehaladott gombás fertőzés volt megfigyelhető. Az északi oldali kötőgerenda középső 
része, rovarkárosítók által fertőzött, felszíni rétege legalább 1 cm mélységig puha, szivacsos 
szerkezetű. Mivel a kötőgerenda középen a boltozat felületére felfekszik, amennyiben elveszti 
teherbírását, többletterhelés adódik át a boltozatra. A padláson több rovarlárvát is találtunk. 
Mindezek fényében javasoltuk a tetőszerkezet faanyagvédelmi vizsgálatát.347

 

3.5.1. A boltozat feletti feltöltés 
 
A kápolna boltozata felett nem a teljes felületet fedően, csak a boltvállak zugaiban 

készült feltöltés. A feltöltött mezőket az egyszerű azonosíthatóság kedvéért betűjelzésekkel 
láttuk el, a továbbiakban az alábbi jelöléssel szerepelnek: 
• A mező délkeleti sarok 
• B mező keleti oldal középső boltváll felett 
• C mező északkeleti sarok 
• D mező északnyugati sarok 
• E mező nyugati oldal középső boltváll felett 
• F mező délnyugati sarok 

Az egyes mezők elkülöníthető rétegeit további megkülönböztető jelöléssel láttuk el. 
Alább e feltöltési rétegek, a feltöltésben talált anyagok és leletek leírását az egyes mezők 
szerint közlöm.348

 
A mező: 
A felszínen az ácsmunkából származó hulladék sok követ és habarcsot tartalmazó 

törmelékkel keveredett (A0), mely akkor kerülhetett a boltozatra, mikor a határoló falak 
tetején a hevenyészett vasbeton koszorút készítették, és ennek érdekében a falkoronát minden 
bizonnyal megbontották. A határoló falak közül a déli nem sík, a saroktól 86 cm-re 
kezdődően a feltöltés felszíne felett egy nagyobb, szabálytalan formájú, közvetlenül mellette 
egy szabályosan faragott, láthatóan profilozott, de erősen megcsonkított kő állt ki belőle. A 
vasbeton koszorú közvetlenül ezeknek a felső felületén készült. Előbbi a feltöltés eltávolítása 
közben az igen gyenge megtartású falból kimozdult, így – miután eredeti helyzetét rajzban és 

                                                 
347 Jelen tanulmány írásáig elkészített, a székesegyház fedélszerkezetére vonatkozó faanyagvédelmi 
szakvéleményről nincs tudomásunk.  
348 A rétegjelölések a mező betűjelét, és a réteg sorszámát tartalmazzák, utóbbit felülről lefelé számozva, a 
felszíni réteget 0-val jelölve. Ezeket a feltárás leírásában dőlt betűvel, zárójelben közlöm: pl. (A1). Az egyes 
mezők feltárását a mezők ábécé sorrendjében kezdtük meg, de a feltöltés kiemelésével esetenként több mezőben 
párhuzamosan haladtunk. A leletek számozása az előkerülés sorrendjében történt, így nem mindig a mezők 
szerint halad. Megkülönböztetendő a kőtár többi anyagától, valamennyi lelet és minta sorszámát L04 előzékkel 
láttuk el, utalva az előkerülés helyére és idejére (Lázói-kápolna, 2004.) Természetesen minden lelet és minta 
esetében feltüntettük azt a mezőt és réteget, ahol megtaláltuk A leletekről és anyagmintákról készült jegyzéket 
ld. a függelékben. 
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fotón rögzítettük, és megbizonyosodtunk arról, hogy a fal többi részének állékonyságát nem 
veszélyeztetjük – kiemeltük. A sarokhoz közelebb eső, a falsíkból mintegy 30cm-rel kiálló 
kövön profilozás egyáltalán nem maradt fenn, a falsíkra merőleges oldalainak látható része 
sem volt szabályos faragású. A mellette lévő 52 cm széles kő oldallapjai simák, alsó része 
függőleges síkú, feljebb vízszintes párkányprofil indításának csonkja volt rajta felfedezhető. 
Ez a darab nyilvánvalóan az északi mellékhajó eredeti párkányának in situ darabja. A másik 
kő ugyancsak e párkány, vagy a kibontott támpillér csonkja lehet.  

Az A mező boltozati feltöltésének felső rétegben (A1) a feltöltés elsősorban cserép- és 
habarcstörmelékbe keveredett nagyobb kőtöredékekből állt, melyeken másodlagos befalazás 
habarcsnyomai voltak láthatók. Ezek közül kerültek elő a feltöltés legértékesebb gótikus 
töredékei: két levéldíszes, talán vimpergáról származó keresztvirág-töredék (L04/1 és 
L04/13), illetve egy mérműves töredék (L04/2), mindhárom sárgás színű magyarigeni 
homokkőből. Előbbi kettő egyértelműen másodlagos beépítésből kibontva került a feltöltésbe. 
Nem kizárt, hogy csak az utóbbi időben, a vasbeton koszorú építésekor szedték ki a köveket 
abból a falszakaszból, melyet a Várdai-kápolna építésekor emelhettek, a Lázói-kápolna keleti 
falának felmagasításaként. Ebben a falban most is látható egy igen szép, másodlagosan 
befalazott gótikus vimpergatöredék. A mérműves töredéken (L04/2) habarcsnyomot nem 
találtunk. A kőtár anyagát feldolgozó Sarkadi Márton hívta fel a figyelmemet arra, hogy a 
töredékek között számos olyan darab található, mely méretében, profiljában, a mérmű 
szerkesztésében igen hasonló ehhez a lelethez. Ilyen a Möller- és Bágyuj-féle restaurálás 
leletanyagában is van, de előkerült az északi toronyaljból is Daniela Marcu 2000-ben végzett 
ásatásán. Az egyes darabok abban is hasonlítanak, hogy üvegezés nyomát egyiken sem lehet 
megtalálni. Sarkadi Márton véleménye szerint nem ablaknak, inkább mellvédnek a darabjai 
lehettek, mely egykor a gádorfal tetején húzódhatott. Az, hogy az általunk megtalált 
mérműves töredék itt, a Lázói-kápolna boltozata felett került elő, erősíteni látszik ezt a 
feltevést.   

A keresztvirág-töredékek azzal a gótikus fragmentummal mutatnak rokonságot, 
melyet ugyancsak Daniela Marcu tárt fel az északi toronyban 2000-ben.349 A szóba jöhető 
származási helyek közül talán a főhajó északi falának a Lázói-kápolna és a csonkatorony közé 
eső támpillére a legvalószínűbb. Ennek kúszóleveles, keresztvirágos díszítése ma már nem 
teljesen eredeti, jelentős részét a Bágyuj Lajos vezette felújításkor helyezték el 1970 körül. 
Ráadásul az akkor elhelyezett kövek néhány töredéke is leesett azóta, ezeket is a kőtár őrzi.350 
A kicserélt kövek mindegyikét akkor nem vitték kőtárba, így az sem kizárt, hogy a 
feltöltésben megtalált gótikus töredékek innen származnak, és csak az utóbbi 30-40 évben 
kerültek a törmelékbe. Ennek némileg ellentmond, hogy a köveken olyan habarcsfoltok is 
láthatók, melyek egyértelműen másodlagos beépítésükre utalnak. Elképzelhető azonban az is, 
hogy a gótikus fiálés támpillértől keletre lévő, egyszerű fedkővel lezárt támpillérnek is volt 
korábban hasonló díszítése.351 A Lázói-kápolna boltozata felett megtalált töredékek ennek 
darabjai is lehetnek. 

A feltöltés kiemelése közben kiderült, hogy a déli határoló fal megtartása gyenge, a 
kötését vesztett habarcs kipergett, és már a törmelék betöltésekor is nagyobb mennyiségben 
keveredhetett a feltöltés anyagához. A feltöltésben mélyebbre haladva további nagy méretű, 
faragás nélküli, valószínűleg a támpillérből származó, de már a falból kimozdult kövek 

                                                 
349 Az említett töredék a kőtárban 31.447 számon szerepel. A formák hasonlóságára szintén Sarkadi Márton hívta 
fel a figyelmemet, segítségét ezúton is köszönöm. 
350 Ilyen az északi torony emeletén elhelyezett kőtár 38.643 számú töredéke. 
351 Az északi gádorfal középső, csúcsíves ablakát közrefogó mindkét támpillér egykori kúszóleveles, fiálés 
kialakítására utalt ENTZ 1958 p. 116. A faragványok keletkezését a XV. század közepére tette. A keletebbre eső 
támpillért azonban már az 1895-ben készült felmérési manuálé is gótikus díszek nélkül ábrázolja. Gyulafehérvári 
székesegyház. Északi hossznézet. KÖH TT 31247 ltsz. 
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kerültek elő. Ezeken faragás nyoma nem volt látható. Értékelhető habarcsmintát ezeknek a 
felületéről sajnos nem tudtunk venni. A törmelékben még két gótikus bordatöredéket (L04/6, 
L04/12) és egy ugyancsak középkori, S profilú töredéket (L04/7) találtunk, valamint – a teljes 
anyagban egyedülálló fafaragásként – egy mintegy 8 cm átmérőjű hatszirmú fa virágrozettát, 
aranyozás nyomaival (L04/4). Ilyen darab előfordulása bontási törmelékben aligha valószínű, 
a lelet minden bizonnyal egy egykor a padláson tárolt berendezési tárgyról eshetett a 
feltöltésbe. Jelentősége leginkább abban áll, hogy rámutat az A1 réteg erősen átkeveredett 
voltára. A feltöltést itt a vasbeton koszorú készítésekor bolygathatták meg. 

A feltöltés középső rétegében (A1’)352 a töltőanyag nagyrészt homokkőtöredékeket, 
finomszemcsés fehér meszes habarcstörmeléket és cseréptöredékeket tartalmazott. Utóbbiak 
kézzel formázottak, köztük kúpcserép darabok is akadtak (L04/8). 

Mélyebbre haladva, a feltöltés legalsó, kb. 10-12 cm vastag rétegében (A2) a törmelék 
összetétele megváltozott. Apró üszkös fadarabok és égett cseréptörmelékek is megjelentek. 
Ezek azonban elszórtan, égésnyomot nem mutató törmelékbe keveredve fordultak elő, 
elkülöníthető égett réteget tehát nem alkottak. Cserépdarabok a déli fal szabálytalan kövei 
közül a feltárás közben folyamatosan kipergő laza habarcsból is előkerültek, ezek között is 
volt égett darab. 
 
B mező: 

A feltöltés anyaga ebben a mezőben – a már említett felszíni fatörmeléktől és a 
vasbeton koszorú építésekor keletkezett törmeléktől (B0) eltekintve – eléggé egységes, 
különálló rétegek nem voltak elkülöníthetők.353 Az anyag (B1) vegyesen homokkő-, habarcs-, 
tégla- és cseréptörmelékből állt, és a többi mezőhöz viszonyítva innen mélyebbről is került 
elő nagyobb mennyiségű korhadt faanyag. A fatörmelék-darabok kis mérete miatt az eredeti 
szelvényekre nehéz következtetni, de legvalószínűbb, hogy cserépléc-darabok lehettek. 
Korrodált kovácsolt vasszegek is ebből a mezőből kerültek elő legnagyobb számban, a 
szegfejek kétoldalt lehajlított kúpos formájúak. Kormeghatározásuk nehézkes, de a forma 
alapján XX. századinál korábbiak. A cseréptöredékek kézzel formált, élénkvörös színű, kissé 
pórusos anyagú hódfarkú tetőcserép darabjai. Jellegzetességük a színükön látható két, a felső 
sarkoktól egymáshoz közelítő, majd az alsó sarkok felé ismét széttartó, három ujjal húzott 
barázda. Ezeknek a vízelvezetés elősegítésén túl díszítő szerepe is volt. A forma a késő gótika 
időszakától kezdve terjedt el354, így a cserepek legvalószínűbben XV-XVII. századiak, így a 
XVI. század elejéről, azaz a kápolna átépítésének idejéről is származhatnak. A megtalált 
kúpcserép-töredékek a késő középkorra, kora újkorra jellemző kúpos végződés és sarkantyús 
orr (L04/24, L04/41) alapján hasonló korúnak tűnnek.355 Az alsó felületen megtalált 
finomszemcsés, fehéres habarcsnyomok alapján lehabarcsolt beépítésükre lehet következtetni. 
Kúpcserép lenyomatát mutatja néhány itt megtalált habarcsdarab is (L04/26). A kúpcserepek 
elméletileg ún. barát-apáca fedéshez, vagy tegula-imbrex fedéshez is tartozhattak. Számuk és 
előfordulási arányuk alapján valószínűbb azonban, hogy a sík cserepekkel összetartozó, 
tetőélek és gerinc fedésére használt elemek voltak.  A B mezőben találtunk két jól láthatóan 
megégett cseréptöredéket (L04/42 A-B) is. Előkerült továbbá két darab egymáshoz hasonló, 
mintegy 4 cm vastag, peremes, erősen kopott profilú, égetett kerámia anyagú töredék (L04/31, 
                                                 
352 Az A1 és A1’ réteg között határozott határvonalat nem lehetett megállapítani, és a vegyes törmelék összetétele 
sem mutatott számottevő különbséget, ezért lényegében egy anyagnak is tekinthető. A megkülönböztetés oka az, 
hogy a kőfaragvány-töredékek az anyag felső részéből kerültek elő, a réteg alsóbb részén ilyeneket már nem 
találtunk. 
353 B1 rétegjelet kapott a feltöltés teljes hulladék alatti anyaga. 
354 GOLL 1992. p. 110-111. Abb. 99-100. 
355 GOLL 1992. p. 107. Abb. 90/H-I. Ilyen típusú cserepeket ún. barát-apáca fedés készítéséhez is alkalmaztak, a 
feltöltés anyagában azonban a sík cserepekkel keveredve, de azoknál lényegesen kisebb számban fordulnak elő, 
így inkább a kúpcserép rendeltetés valószínű. 
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L04/35) – középkori tegula-imbrex tetőfedés töredékei lehetnek, de nem kizárható a római 
tegula, vagy valamilyen idomtégla eredet sem.356

Faragott kő csupán egy darab feküdt ebben a mezőben – egy keskeny, valószínűleg 
középkori párkánytaggal kialakított szürkésfehér homokkőtöredék, másodlagos beépítésre 
utaló habarcsnyomokkal (L04/18). Emellett több megmunkált, de profil nélküli kő is 
előkerült, minden bizonnyal kvádertöredékek. Egy részük finoman faragott, más részük csak 
durva megmunkálás (nagyoló kalapács) szerszámnyomait mutatja.  

A keleti falban számos másodlagosan beépített középkori kőfaragvány-töredék került 
napvilágra, jellemzően a falnak magasabb rétegeiben, vagyis nagy valószínűséggel a Lázói-
kápolna építését követő, a Várdai-kápolna építésekor keletkezett falmagasításban. 
 
C mező: 

A mező felszínén a jelenleg fennálló fedés készítésekor keletkezett hulladék (C0) 
nemcsak léc- és deszkatörmeléket tartalmazott, hanem a korcolt fémlemezfedés lemezollóval 
vágott hulladékát is. Minthogy a tetőt jelenleg teljes felületű deszkázaton fekvő ólomlemez 
fedés borítja, a hulladék az ezt megelőző fedés bontásából maradhatott vissza.357 E réteg, és 
kevés vegyes törmelék alatt mintegy 5-10 cm vastagságban a feltöltés egynemű, csak sárgás 
színű homokkőtörmelékből áll (C1). A további rétegeket vizsgálandó a mező nyugati 
sarkában szondát nyitottunk. A kőtörmelék-réteg alatt az egész boltozatra jellemző vegyes 
törmelék volt található, legnagyobbrészt cserépdarabokkal (C2). Tovább haladva az északi 
falkorona szintjétől358 számított mintegy 100 cm mélységben határozottan elkülönülő égett 
réteget értünk el (C3). Ezután a feltöltés eltávolítását és átvizsgálását rétegenként végeztük.  

Az C1 rétegben a homogén kőtörmelék mérete az apró szilánkoktól a 6-8 cm 
nagyságrendű darabokig terjed, a hasadási felületek élesek, a kőszilánkok igen tiszták, 
habarcsnyom sehol nem látható, az anyagba más hulladék nem keveredett. Nagy a 
valószínűsége, a helyszínen végzett kőfaragó munka hulladékát töltötték ide. Ez 
összefüggésben lehet a Möller-féle restauráláskor elvégzett kőcserékkel, annál is inkább, mert 
a réteg alsó vonala nagyjából megfelel a Möller István által az északi falban elhelyeztetett 
kváderkövek alsó szintjének.359 Feltételezhető, hogy a restauráláskor a feltöltést csak addig a 
mélységig emelték ki, vagy tisztították le, amíg arra a párkánykövek cseréjéhez feltétlenül 
szükséges volt. A fal felületén az 1910-es években elhelyezett kövek alatt a feltöltés korábbi 
szintjének enyhén megkötött lenyomata is arra utal, hogy a C1 réteg e felújítást követően – 
vagy azzal egy időben – keletkezett.  

A C2 rétegben a cserepek egyforma típusú, a B mezőben is megtalálható kézzel 
formált, felületén három ujjal húzott mintával ellátott hódfarkú tetőcserép töredékei. A 
feltöltés kiemelése közben a keleti falba befalazott S-profilú kő bukkant elő, melyről két 
kisebb darab levált, ezeket a törmelékben találtuk meg. Más profilozott vagy figurális 
kőtöredéket itt nem találtunk. 

                                                 
356 A római és a középkori tegula-imbrex fedések esetében is általános az akár 3-6 cm cserépvastagság. GOLL 
1992. p. 107. Abb. 90/D-F. 
357 A jelenlegi fedés 1967-1973 között készült, a Bágyuj Lajos vezette felújítás során. BÁGYUJ 1983 p. 20. Az ezt 
megelőző utolsó ismert tetőfedő munka a Lázói-kápolna felett a hájazat vasbádogfedéssel történt javítása volt. 
Erről tanúskodik Fridli Sándor 1922. július 19-én benyújtott felújítási költségvetése, és a feltehetőleg ehhez 
tartozó, dátumozatlan tervrajza. Költségvetés a székes egyház északi mellék hajó tető javítási munkálatairól. 
Fridli Sándor, Gyulafehérvár, 1922. júl. 19. ill. Székesegyház északi mellékhajója. Fridli Sándor, Gyulafehérvár, 
é.n. GYÉL III. 10/a. 1. doboz. 
358 A keleti fal falkoronájának belső rétege a C mező melletti szakaszon hiányzik, a legfelső két sorban csak a 
külső rétegben a párkány köveinek durván kinagyolt hátsó felülete látható. 
359 1914-ben készült elhelyezett kövek kimutatási rajza tartalmazza az északi oldal két legfelső kősorát a belső 
oldalon (XX. és XXI. réteg). Gyulafehérvár. Elhelyezett kövek kimutatási rajza 27. KÖH TT 9085ltsz. 
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A mező legalsó, mintegy 30 cm mély rétege (C3) a boltozat felületéig tartott, az 
ellenboltozat tölcsérét töltötte ki. A törmelék egyértelműen égett anyag: üszkös fadarabokat, 
kormos és átégett habarcs-, tégla- illetve cseréptöredéket tartalmazott. A fadarabok (L04/54A) 
– a feltöltés felületén megtalált újabbakat leszámítva – egyedül itt voltak nagyobbak, 
némelyik 20-30 cm hosszúságú, félig elégett formájában is 6-8 cm keresztmetszetű. Ezek 
inkább gerendák vagy szarufák maradványai lehetnek. Találtunk teljesen átégett, szabályos 
2x2 cm keresztmetszetűre zsugorodott lécmaradványokat is. Az égett anyagból ezen kívül 
fémtárgyak is előkerültek (L04/54B): szegek – köztük egy kissé meghajlott 23 cm hosszú 
ácsszeg – és fémlemez darabok. A lemezdarabok között volt egy 20x25 cm-es, két oldalán 
korcolt fémtábla erősen korrodált maradványa, és két, poncolással körkörösen díszített 
fémlemezdarab. Utóbbiak valószínűleg összetartozóak, egy kerek fémtárcsa darabjai lehetnek, 
mely talán a tető bádogosmunkájának egy díszítéséhez tartozott. 

Az égett rétegben olyan kőtöredékeket találtunk, melyek ugyancsak az égés jellegzetes 
nyomait mutatják (L04/59A-D). Barnára színeződött, itt-ott kormos homokkő darabok voltak, 
melyek a hő hatására vékony lemezekben hasadtak le a kő felszínéről. A határoló 
falfelületeken azonban – bár több helyen kormosak voltak – ilyen leválások nyomait nem 
találtuk meg. Ennek ellenére úgy tűnik, a kápolna fedélszékében pusztító korábbi tűzvész 
hagyta hátra ezt a réteget. Kevéssé valószínű, hogy a boltozatnak ezt a zugát szándékosan 
töltötték volna fel ilyen üszkös, sok faanyagot tartalmazó omladékkal. Figyelemre méltó, 
hogy az északkeleti sarokban a falkorona nem teljes: a keleti falból a belső kövek hiányoznak, 
az északiban is ma már a Möller által beépített kövek alkotják a két legfelső kvádersort. 
Elképzelhető tehát, hogy a tűz során megsérült köveket, melyek felületéről a törmelékben 
talált darabok lepattogtak, innen eltávolították. 

Az említett üszkös gerendadarab, mely a törmelékből előkerült, több szempontból is 
kormeghatározó lelet lehetett volna. Amennyiben korát a dendrokronológiai vizsgálattal 
sikerül megállapítani, azzal behatárolható lett volna a boltozatot fedő feltöltés keletkezésének 
ideje, illetve annak a tetőszerkezetnek és fedésnek a fennállása, melynek törmeléke az anyag 
nagy részét alkotta. A vizsgálat elvégzése érdekében a leletet Budapestre szállítottam, ahol a 
Magyar Dendrokronológiai Laboratórium vezetője, Grynaeus András vállalta a minta 
elemzését. 

Sajnos a fadarab – mint azt állapota valószínűsítette – nem bizonyult alkalmasnak 
dendrokronológiai kormeghatározásra.360 Ennek azonban nem elsősorban az égés volt az oka, 
inkább az, hogy a felület közelében lévő néhány elszenesedett évgyűrű alatt a lelet belseje 
teljesen elkorhadt, így a vizsgálathoz szükséges számú évgyűrű nem állt rendelkezésre. 
Sikerült azonban megállapítani a fafajtát, amely a lucfenyővel (Picea abies (L.) Karst.) 
azonosítható. A dendrokronológiai vizsgálatról szóló jelentést a függelék tartalmazza. 
 
D mező: 

A D jelű mezőben a feltöltés mennyisége viszonylag kevés volt. A felszíni rétegben 
(D0) fahulladék borította, alatta az általánosan jellemző vegyes törmelék volt található (D1). 
Számottevő lelet ebből a rétegből nem került elő. A cseréptöredékek ugyanahhoz a típushoz 
tartoznak, mint a B és C mezőből előkerültek. A réteg vastagsága kb. 20 cm, alatta a feltöltés 
anyaga egynemű, csak sárgásszürke homokkőtöredékekből, illetve ennek törmelékéből áll 
(D2). Ezek közül két faragványtöredék is előkerült: egy keskeny párkánnyal tagozott 
középkori töredék (L04/47), és egy gótikus mérmű töredéke (L04/48). Ez minden bizonnyal 
ugyanahhoz a részlethez tartozott, amelyhez az A mezőből előkerült mérműves fragmentum 
(L04/2) is. A kőtörmelék-réteg darabjai között ez esetben nem találtunk olyat, amelyen 
másodlagos beépítés habarcsnyomai lettek volna. Az L04/47 és L04/48 leletek profiljai 
                                                 
360 A faanyag részbeni elégése, üszkösödése elvben nem zárja ki az eredményes vizsgálatot, sőt, bizonyos 
körülmények között faszénen is lehetséges dendrokronológiai elemzést végezni. 
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azonban erősen kopottak, a hasadási felületek lekerekítettek, nem „frissek”, így gyanítható, 
hogy ezek a faragványok korábbi beépítésből kerültek a feltöltésbe, nem afféle 
„műhelyhulladékról” van szó. Az anyag hasonlósága ellenére a C1 réteggel ellentétben itt 
kizárható, hogy a kőtörmelék a Möller-féle helyreállítás során keletkezett. Egyrészt a padlás 
többi részén megtalált, korábbinak feltételezett vegyes törmelékréteg fedi, másrészt a 
középkori faragványtöredékeket a felújítás során biztosan nagyobb becsben tartották volna.361

A kőtörmelék alatt, közvetlenül a boltozat felületén egy kb. 6 mm átmérőjű kör 
keresztmetszetű, többször hajlított, enyhén korrodált vasrúd feküdt (L04/53). Rendeltetése 
nem ismert.  
 
E mező: 

A feltöltés felszínén (E0) itt is XX. századi tetőfedőmunka hulladéka hevert: léc- és 
kátránypapírdarabok. A szemét alatt egy Y alakú, mindhárom végén fogazott körmökkel 
kialakított kőrögzítő vasat találtunk. A kötővas enyhén korrodált, felületén még sok helyen jól 
megmaradtak a vörös festés nyomai. Elhelyezkedése alapján ez minden bizonnyal a Möller 
István által 1914-ben elvégzett restauráláskor került a lelőhelyre. Formája megegyezik azon 
kötővasakéval, melyeket Möller a restauráláskor elvégzett kőcserék dokumentációjában 
ábrázolt.362 Felületének vörös bevonata a falkorona északkeleti sarkánál jól látható, a 
dokumentáció alapján bizonyosan Möllerék által elhelyezett rögzítővaséval azonos. Így 
mindenképpen kizárható, hogy esetleg egy eredeti, a restaurálás során eltávolított 
rögzítőelemről lenne szó. 

A mező felső részén, a hulladék alatt, közvetlenül a boltozat hátának egy kb. 50x50 
cm-es felületét 2-3 réteg kátránypapír fedte. Ezt valószínűleg az utóbbi évtizedekben fektették 
ide helyi beázás elleni ideiglenes védelem céljából (a boltozat ezen része felett az ólomlemez 
fedés kívülről jól láthatóan javítva van). 

A felszíni hulladék alatt ismét a megszokott vegyes, sok cserépdarabot tartalmazó 
rétegre bukkantunk (E1). Ennek a felső vonala is határozott, enyhén megkötött lenyomatot 
hagyott az oldalfal felületén, ennél mélyebben a XX. század eleji restauráláskor nem 
távolíthatták el a feltöltést. A törmelék nagyrészt cserepet és sárgásszürke 
homokkőtöredékeket tartalmazott. Utóbbiak között több darabon találtunk megmunkálást 
mutató szerszámnyomokat, és egy pálcatagos faragványtöredék is előkerült (L04/63). A réteg 
felső részében a padlás anyagában egyedülálló kerámialeletek voltak, valamint két - 
valószínűleg összetartozó - zöld mázas cserépedény-töredék (L04/68A-B). Előkerült továbbá 
egy, a B1 mezőben talált L04/31 és L04/35 számú leletekkel rokon profilozott szélű cserép, 
vagy idomtégla-töredék (L04/64), amelyen azonban – a másik kettőtől eltérően – fehér 
meszelés nyoma maradt meg. 

A mező északi sarkában nyitott szondában a falkoronától számított 80 cm mélységben 
a feltöltés sötétebb színű, enyhén nyirkos, dohos. A elsősorban habarcsos téglatörmeléket, de 
cserép- és homokkőtöredéket és kevés apró fakorhadékot is tartalmazott. A feltöltést a nyirkos 
réteg (E2)363 szintjéig kiemelve megállapítottuk, hogy az nem terjed ki a teljes mezőre, csak 
az északi zugot tölti ki 30 cm mélységben, 60 cm szélességben. Ez a nyirkos réteg egy nem 
túl régi beázás eredménye lehet, amely valamilyen okból nem tudott kiszáradni. Erőteljes 
beázásnak itt, a nyugati fal közepén lévő boltvállnál a kápolna belsejében is egyértelmű 

                                                 
361 Gótikus profilú köveket ugyan a restaurálás során is faraghattak, azok hibás darabjainak töredékei kerülhettek 
volna töltőanyagba. Az L04/47 és L04/48 faragványok ilyen eredetét azonban állapotuk kizárja. 
362 Gyulafehérvár. Elhelyezett kövek kimutatási rajza 26-27. KÖH TT 9084-9085 ltsz. 
363 Az E1 és E2 réteg a feltöltést alkotó anyagok összetételében számottevő eltérést nem mutat. A különbség 
csupán az E2 anyagának átnedvesedett voltából adódik. Minthogy azonban a kettő határozattan elkülöníthető 
egymástól külön rétegjelet kapott. 
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nyomai látszanak – a boltozaton a váll környékén kiterjedt folt, alatta a falon az egykor 
lecsorgó víz okozta elszíneződés figyelhető meg. 

A mező többi részén (továbbra is E1 rétegjellel) a feltöltés egészen a boltozat 
felületéig száraz, sok éles hasadási felületű homokkőtöredéket tartalmazott, és finomszemcsés 
fehér habarcstörmeléket, ugyanakkor a kőtöredékekhez tapadt habarcsot nem találtunk. 
Előkerült azonban habarcsos tégla és sok cseréptöredék. Elszórtan tartalmazott az anyag egy-
két apró (5-10 mm nagyságú) üszkös fadarabot és égésnyomot mutató habarcstöredéket. A 
száraz feltöltésrészből három faragott töredék került elő: egy sárgásszürke pálcatagos 
kőtöredék (L04/63), egy hasonló pálca- és lemeztagos töredék (L04/91) és egy kb. 15 cm 
átmérőjű hengeres kőelem, talán kisebb oszloptörzs egy darabja, ugyancsak homokkőből 
faragva, mindhárom kő habarcsnyom nélkül. Szeg vagy más fémtárgy ebben a rétegben – 
akárcsak a nyirkos északi zugban – egyáltalán nem volt. 

A boltozat váll feletti összemetsződő felületeinek összeépítése a B mező tiszta 
geometriájához viszonyítva szabálytalan, kissé esetlegesnek tűnik. A boltozat felületének alsó 
hajlataiban két oldalt egy-egy téglányi méretű, fél tégla mélységű üreg található. 

Az E és F mező közötti boltozatzáradék környezetéből két habarcsmintát is vettünk. 
Az egyik a boltozatot borító vakolat darabja. E minta a boltozat felületének legnagyobb részét 
borító összefüggő habarcsolás vizsgálatára alkalmas. A másik a boltozat téglái és a nyugati fal 
Möller István helyreállítása során kicserélt kövei közötti hézag kitöltő habarcsából származik. 
Ezt nyilvánvalóan csak az 1914-es kőcserét követően dolgozhatták be a hézagba, így 
viszonylag pontosan datálható kontrollmintaként szolgál.  
 
F mező: 

A déli falban a feltöltésből a kiemelés előtti állapotban is kibukkant az északi 
mellékhajó ívsoros párkányának egy szakasza, az ív záradéka alatt 5 cm-ig. Ezen a szakaszon 
– mint az valószínű volt – a feltárás során épségben megtaláltuk a teljes párkánytagozatot. A  
köveket bizonyosan azelőtt faragták és helyezték el, hogy a kápolna helyén a középkori 
előcsarnok megépült – vagyis a XII-XIII. század fordulója környékén. Ez a lelet elsősorban 
azért jelentős, mert a székesegyház északi mellékhajójának ma is szabadon álló 
homlokzatszakaszán a párkány már ettől eltérő profilú. Így ez a minden bizonnyal eredeti 
románkori párkány csak itt maradt fenn. A profil a déli mellékszentély párkányához hasonló, 
de fűrészfogsor nélküli, és a hornyok mélyebb metszésűek. 

Az F mező feltöltését fedő fahulladék (F0) alatt egy, az E mezőben találthoz hasonló 
felületű és karmos kialakítású, de egyenes kőrögzítő vasat találtunk (L04/78). Ez is Möller-
féle restauráláskor került ide. 

A mező feltöltése (F1) itt is vegyesen kő-, tégla-, habarcs- és cseréptörmelék. A teljes 
mélységben viszonylag sok apró faszilánk keveredett bele. A habarcsdarabokban a többi 
mintánál megfigyelhetőhöz képest nagyobb töltőanyag-szemcsék is vannak. A kőtöredékek 
anyaga nem egységes: találtunk a D és E mezőhöz hasonlóan tiszta, éles hasadási felületű 
homokkövet, de lekopott felületű, habarcsos kőtöredékeket is. Előbbiek között két nagyobb, 
sárgásszürke horonytagos kő is volt. Az egyiknek (L04/80) két átellenes oldalán, a másiknak 
(L04/81) csak az egyik oldalán volt köríves metszésű horonytag. 

A boltozat felületének elérése előtt habarccsal kötött törmelékréteghez (F2) értünk. 
Ezt – bár tartószerkezeti szerepe nyilvánvalóan nincs – nem bontottuk meg. Felületének 
letisztítása után kiderült, hogy nagyrészt a boltozatéval azonos téglák darabjait tartalmazza, 
ugyancsak a boltozat építéséhez használttal egyezőnek tűnő habarcsba kötve, szabálytalanul, 
de látszólag rétegesen rakva. Köztük két faragott kődarab is van: profiljuk a boltozati 
bordákéval, pontosabban a falfelületek mentén futó félbordák profiljával egyezik. Faragásuk 
éles, kopásmentes. Minden bizonnyal hibás, felesleges, vagy a beépítéskor eltört 
bordadarabok lehetnek, melyet az építkezés végeztével az üregbe dobtak, és a maradék 
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habarccsal leöntöttek. Alatta a boltozat sarkának szerkezeti kialakítása valószínűleg 
megegyezik a többi sarokéval, legalábbis alulról, a kápolna teréből nézve nem mutat eltérést, 
és a határoló falakon sem látható semmi, ami a másféle szerkezeti kialakításra okot adna. A 
habarccsal megkötött alsó réteg tehát véleményünk szerint lényegében feltöltés, amely a 
boltozat építéséhez használt anyagok maradékából készülhetett. 

Közvetlenül a habarccsal kötött feltöltésen egy korrodált, két végén derékszögben 
maghajlított, 28 cm hosszú ácskapocs feküdt (L04/98). 

 
A boltozat felületének letisztítása után összességében megállapítható, hogy a szerkezet 

egyperiódusú, jelentős átépítés, javítás nyomát nem mutatja. A boltozat felületein részben 
fennmaradt egy egykor feltehetően a teljes felületet borító habarcsolás maradványa. A vakolat 
a vállak üregeiben, ahol feltöltés fedte, épségben maradt, a szabad felületen többnyire 
elpusztult. A határoló falak alsó sávjában, 5-10 cm-rel a boltozat felülete fölött a legtöbb 
helyen megfigyelhető egy kormos elszíneződés csíkja. A boltozat azon tégláinak felületén, 
melyek a pontatlan illesztés miatt a habarcsolás után is szabadon maradhattak, ugyancsak 
kormos elszíneződés látható. Ugyanez azonban a szerkezetet borító megmaradt vakolat 
felületén csak egy-két helyen (például a C mező alsó üregében az égett feltöltés-réteg alatt) 
tapasztalható. Mindez arra utal, hogy a kápolna tetőszerkezete legalább egy alkalommal 
leégett, aminek következtében azonban a boltozat szerkezete nem sérült. A tűz utáni 
helyreállítás alkalmával a vakolatot javították, esetleg teljes egészében újra készítették.  

A boltozat szerkezetéből, a határoló falak különböző rétegeiből több habarcsmintát is 
vettünk. Ezek egy része elméletileg ismert építési idejű szakaszokról származik, és 
kontrollmintaként szolgál a többi minta keletkezési idejének meghatározására. A mintákon 
ún. termogravimetriás laboratóriumi vizsgálatot is végeztettem.364 Ennek lényege, hogy az 
anyag hevítése közben különböző hőmérsékleten egyes összetevők elbomlása miatt 
bekövetkező tömegcsökkenésből lehet következtetni a habarcs anyagának összetételére. A 
módszer nem direkt kormeghatározó eljárás, de a nagyon hasonló habarcsok esetében 
valószínű, hogy egy építési periódushoz tartoznak. 

Az alapos szemrevételezéses összehasonlító elemzést a laboratóriumi vizsgálat 
eredményeivel kiegészítve néhány fontos megállapítást lehet tenni. Az egyik az, hogy a 
boltozat falazóhabarcsa, valamint a biztosan Lázói János átépítéséhez köthető párkány 
falazóhabarcsa365 igen hasonló egymáshoz, és ahhoz a vakolathoz is, melyeket a kápolna 
belső terében a fal felületén lehet nyomokban felfedezni. Az anyag világosszürke, finom 
töltőanyaggal készült mészhabarcs, feltűnő jellegzetessége, hogy néhol nagyobb 
mészdarabokat tartalmaz. Ettől színében is némileg eltér a Várdai-kápolna kötött 
boltozatfeltöltésének habarcsa, és a két kápolnát elválasztó fal magasításnak a kötőanyaga. A 
Lázói-kápolna oldalfalainak a reneszánsz párkány szintje alatti szakaszaiból vett minta 
karakteresen fehér, igen finom szemcseszerkezetű – a román kori habarcsokhoz hasonló, és 
igen közel áll az északi gádorfalból vett kontrollminta anyagához. A habarcsminták tehát 
alátámasztani látszanak egyrészt azt, hogy a boltozat és a kápolna reneszánsz díszítése egy 
építési periódusnak tekinthető366, másrészt azt, hogy a teherhordó falak lényegében a párkány 
magasságáig román kori struktúrából maradtak fenn. 
 

                                                 
364 A vizsgálatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológiai 
Tanszékén Kocsányiné Kopecskó Katalin végezte. A vizsgálat lehetővé tételéért Dr. Gálos Miklósnak tartozom 
köszönettel. 
365 Ez utóbbiból a Várdai-kápolna padlása felől feltárt szakaszon vettünk mintát. Leírását ld. később. 
366 Ezt a feltételezést a szakirodalom általában elfogadja. Egyetlen, ettől eltérő véleményt Möller István 
fogalmazott meg. Felvetése azért sem hagyható figyelmen kívül, mert a boltozat építési idejeként pontos 
évszámot jelölt meg: 1496. E következtetésének forrását azonban nem közölte. MÖLLER 1929 p. 24. 
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3.5.2. A Várdai-kápolna boltozatának nyugati fele 
 

A Várdai-kápolna boltozatának feltárásakor arra kerestük a választ, hogy a Lázói-
kápolna nyugati falához csatlakozó boltozati ív építése miatt levésték-e a Lázói-kápolna 
párkányának tagozatait, illetve, hogy a boltvállak környékén, ahol a boltív jóval a párkány alá 
fut, megtalálható-e a párkánynak legalább a homlokzat síkjában lévő feliratos frízének egy-
egy köve. A feltárást a tetősík alatt egy igen szűk, 60-70 cm magas búvótérben kellett 
végezni. A munka megkezdésekor nyilvánvalóvá vált, hogy – valószínűleg a nehéz 
megközelíthetőség miatt is – a terület vizsgálatát korábban nem végezték el.367  

A feltöltést csak a boltozat Lázói-kápolnához csatlakozó része felett emeltük ki. A 
felszínt ebben az esetben is frissebb fatörmelék fedte (V0). Alatta a laza törmelék (V1) csak 
10-20 cm vastag volt, mélyebben a feltöltés habarccsal megkötött törmelékből állt (V2), 
melyet – statikai szakvélemény hiányában – a 2004-es feltárás során nem bontottunk meg. A 
laza feltöltés-réteg anyaga hasonló volt ahhoz, amely a Lázói-kápolna boltozatát borítja. 
Sárgásszürke homokkőtörmeléket, finomszemcsés fehér habarcsot, cseréptöredékeket és 
téglatöredékeket tartalmazott. A kőtöredékek között finoman faragott és durva, nagyoló 
faragás nyomait mutató kváderdarabok is voltak. A cseréptöredékek (L04/88 A-C) ahhoz a 
hódfarkú, felszínén íves, ujjal húzott vízelvezető barázdákkal díszített típushoz tartoztak, 
amelynek töredékei a Lázói-kápolna fölött is előfordultak. A kúpcserepek (L04/82 A-E) 
ugyancsak a már ismert formájúak. Fontos megjegyezni, hogy a cserepek és habarcsdarabok 
között is találtunk égetteket. A V2 jelű habarccsal kötött feltöltésben összefordított 
kúpcserepekből kikönnyítést, vagy szellőzést szolgáló csatornák vezetnek a felszíntől a 
boltozat felülete felé.  

A habarcsolás miatt ezen a részen nagy mélységig nem tudtuk kiemelni a feltöltést, az 
azonban így is bebizonyosodott, hogy a Lázói-kápolna párkánya egészen a záró 
lemeztagozatig megvan, körülbelül 120 cm hosszan vált láthatóvá. A kötött feltöltés a szíma 
felső részéig takarta a párkányt, a tagozat éles metszésűnek, épnek tűnt. Felvetődött annak a 
kérdése, hogy az elpusztultnak hitt, a párkány többi részén már nem látható – csak Váradi 
József rajzáról368 ismert – címersor néhány darabja esetleg itt még megmaradhatott. A kérdést 
tisztázandó, a Várdai-kápolna padlásterében, annak nyugati fala – tehát a Lázói-kápolna 
egykori keleti homlokzata – mentén a feltöltésben szondákat nyitottunk. Erre két terület 
látszott legalkalmasabbnak a csatlakozó keresztboltozat-süveg záradékától megfelelő 
távolságra. Itt elvárható volt, hogy a szerkezet megbontása nélkül kellő mélységben tárható 
fel a falszakasz.  

Az egyik szondát a keleti fal déli végénél jelöltük ki, ahol a törmelék letisztítása után 
láthatóvá vált egy pontosan megmunkált kő felső lapjának nagyjából 118×109 cm-es felülete. 
Teljes mérete nem volt megállapítható, mivel a kő déli és nyugati irányban is benyúlik a 
vasbeton koszorú alá. Keleti oldali éle és a párkánynak a keleti fal északabbra eső részén 
megmaradt kövei alapján egyértelmű, hogy ez a darab a párkány délkeleti sarkának 
golyvázatát alkotja. Megállapítható tehát, hogy a keleti homlokzaton – ahogy a nyugatin ma is 
                                                 
367 A fennmaradt dokumentumokból nem állapítható meg egyértelműen, hogy a Möller István vezette restaurálás 
során a Várdai-kápolna fedését teljesen lebontották-e. Fridli Sándor 1922-ben csak a párkány feletti sávban, és a 
kápolna közepén egy 3 méter széles csíkban javította a tetőt. Ekkor a párkány vizsgálatára nem nyílt jó 
lehetőség, és amúgy is sietős, alacsony költségvetésű beavatkozásról volt szó. Költségvetés a székes egyház 
északi mellék hajó tető javítási munkálatairól. Fridli Sándor, Gyulafehérvár, 1922. júl. 19. ill. Székesegyház 
északi mellékhajója. Fridli Sándor, Gyulafehérvár, é.n. GYÉL III. 10/a. 1. doboz. Az azonban bizonyos, hogy a 
Bágyuj Lajos vezetésével végzett 1967-73 közötti felújítás során a teljes tetőszerkezetet átépítették, így 
nyilvánvalóan a Várdai-kápolna fedését is lebontották. A Lázói-kápolna párkányát azonban bizonyára nem 
vizsgálták meg. BÁGYUJ 1983. p.16-18., 4. kép. 
368 Abriss der Mitternachts Seitigen Eingangs Kappelle in die Domm Kirche zu Karlsburg. gezeichnet Joseph 
Váradi. MNG GO 1937-3216, 1937-3217, 1937-3218. ltsz. 

 79



látható – a mellékhajófalhoz való csatlakozásnál pilaszter volt. Ezt minden bizonnyal már a 
Várdai-kápolna építésekor levésték, hiszen a belső térben zavaróan hatott volna. Nyoma a 
Várdai-kápolnából ma már nem látható, de ez csak Möller restaurálása óta van így. Az itt 
elvégzett kőcserék előtti állapotot dokumentáló rajzon még tisztán kivehetők a falszövetnek 
olyan jellegzetességei, melyek az egykori pilaszterről árulkodnak.369 Egykori formájára már 
sem a rajz, sem a párkány feltárása nem ad biztos támpontot. A Möller felméréséről 
leolvasható méretek alapján azonban feltételezhető, hogy a nyugati homlokzaton lévőhöz 
hasonló, féloszloppal tagozott pilaszter lehetett. Valószínű, hogy az északi fal csatlakozásánál 
lévő pilaszterek a középkori architektúra részei, hiszen formálásukban hasonlóak a keresztház 
végfalait és a mellékszentélyeket tagoló pilaszterekhez. 

A párkánykő felszínén egy 9×6 cm-es, 5-6 cm mély, lefelé szélesedő lyuk látható – a 
mozgatáshoz használt emelőfogó számára alakították ki. Mivel jól láthatóan közel sem a kő 
súlypontjában van, minden bizonnyal legalább még egy ilyen lyuk lehet valahol a vasbeton 
koszorú alatt – a kő mérete alapján feltételezhető súlya is valószínűsíti, hogy két munkás 
aligha emelhette volna meg. A párkány felső éle végig csorba, és a kő sarka is letörött – 
ezeket a sérüléseket a fent dolgozó munkások okozhatták, még a Várdai-kápolna boltozatának 
építésekor. A kő felületének másik jellegzetessége egy, a felszínbe határozott, egyenes 
vonallal bevésett, az északi mellékhajófallal párhuzamos karcolás. Ez a kő kifaragásakor 
húzott szerkesztővonal, mely – mint az a feltöltés kiszedése közben kiderült – azt a sarkot 
jelölte, ameddig a kövön a párkányprofilt kifaragták. Ebből logikusan az következne, hogy ez 
lehetett az északi mellékhajófal párkányának kontúrja ebben a magasságban. Furcsa módon 
azonban a sík mintegy 20-25 cm-rel beljebb esik370, mint a románkori párkány záró lemezének 
az F jelű mezőnél megmaradt kövek alapján kiszerkeszthető síkja. Mivel azonban a 
mellékhajó falkoronájának a Várdai-kápolna által elfoglalt szakaszán in situ románkori 
párkányelemet nem sikerült azonosítani, az a kérdés továbbra is nyitva marad, hogy ezen az 
oldalon hogyan csatlakozott egymáshoz a két merőleges fal párkánya. 

A sarokkő mellett folytatva a Várdai-kápolna boltozatfeltöltésének kibontását, a 
párkány szímáján előbukkant az első in situ címer, amely a Lázói-kápolna geiszonjának 
heraldikai díszítéséből fennmaradt. A feltárást csak egy nagyon szűk résben lehetett folytatni 
a párkány mellett, hogy a keresztboltozat szerkezetét ne bontsuk meg, így a munka 
végeztével, bár a teljes címert sikerült kiszabadítani, alsó részére csak meglehetősen lapos 
szögben nyílott rálátás. Tárcsapajzson fent középen emberarcú Nap látható, alatta 
virágrozettából371 kinövő kéz tart egymást keresztező ostort és pálcát. Heraldikai jobb oldalán 
balra néző emberarcú félhold, bal oldalán hatágú csillag. A faragvány igen jó állapotban 
maradt fenn, a pajzs felső peremén és a naparc homlokán lévő csorbulásoktól eltekintve 
érintetlen. Minthogy mindössze 10, legfeljebb15 évig volt szabadon, a környezeti hatások 
nem károsíthatták. A Várdai-kápolna boltozásakor a szerkezet építőinek ez a párkányszakasz 
nem igazán volt útban, ezért megmenekült a levéséstől. A címert egyelőre nem sikerült 
azonosítani. 

A másik kutatószonda egy nagyjából 1 m hosszú sáv volt a boltozat záradékának 
túloldalán, a Várdai-kápolna padlásának északkeleti sarka közelében. Először csak mintegy 
10 cm mélységig bontottuk meg a feltöltést, vagyis a párkány szímájának felső részéig, az 
esetleg megmaradt címerek után kutatva. A párkány zárólemezének éle itt is végig erősen 
csorbult volt, sok helyen egészen a szíma tetejéig letört. Hamarosan előbukkant egy „testa di 
cavallo” formájú pajzs két felső sarka. A címer feltárásakor kiderült, hogy ez a faragvány 
sajnos sokkal rosszabb állapotban van, mint az előző. A szíma aljának vonalában a kő 
                                                 
369 KÖH TI K.315/6 ltsz. 
370 Azaz ennyivel északabbra, közelebb az északi fal síkjához. 
371 A rozetta a címer legalsó részén van, ott, ahol már nagyon szűk rést sikerült csak megnyitni a párkány mellett. 
Így a részlet nem teljes biztonsággal azonosítható, de leginkább hatszirmú rozettának tűnik. 
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vízszintesen végighasadt, kettészelve a címert, mely nagyobb ütéseket is kaphatott, így teljes 
középrésze, felszínének mintegy 60%-a megsemmisült. A feltárt részen a feltöltés egységesen 
habarcsba kötött téglából állt, a párkányelemből származó törmeléket nem találtunk benne, 
tehát a faragvány nem a feltöltés készítésekor sérült meg. A címer legfőbb jellegzetességei a 
sérülések ellenére felismerhetők. A pajzs felső részének heraldikai jobb oldalán egy szarv és 
egy fül maradt meg, a szarv mellett pedig egy csillag három ága látható. A pajzs alsó részén 
egyszerű, fekvő holdsarló van. A címer tehát ökörfejet ábrázolt, szarva közt hatágú csillaggal, 
alatta holdsarlóval. 

A címer elhelyezkedése alapján – és Váradi József rajzát figyelembe véve – 
kiszámítható, hogy az ökörfejes címer a keleti homlokzaton a mellékhajó falától számított 
negyedik címer lehet. A második és a harmadik címer arra a szakaszra esik, ahol a Várdai-
kápolna boltozata nekiütközik a párkánynak. Ezeket a címereket nagy valószínűséggel akkor 
sem találnánk meg, ha a boltozatot megbontanánk. Itt ugyanis a szerkezet csatlakozása a 
falhoz alighanem megkívánta, hogy a párkány erősen kiálló tagozatait levéssék. A kutatás 
ilyen irányú folytatása műemlékvédelmi szempontból nem megalapozott. Az ötödik címer 
helyét a Várdai-kápolna északi fala takarja el. Itt ugyancsak arra lehet számítani, hogy a címer 
megsemmisült. Erről azonban csak a Várdai-kápolna falának megbontásával lehetne 
meggyőződni, amit nem tartok indokoltnak. 

A párkány geiszonjának feltárása után az üreg mélyítését tobább folytattuk. Az 
előzetes szerkesztés alapján számítani lehetett arra, hogy a fríz egy szakasza is a boltozat 
felülete felett van, így a szerkezet megbontása nélkül feltárható. Három betűt sikerült a 
feltöltés alól kiszabadítani, nagyjából a karakterek fele magasságáig. A felirattöredék AE · S 
vagy AF · S betűkapcsolat is lehet. Az előbbi valószínűbbnek tűnik, mert a szó végi „af” 
betűpár a latin nyelvben nem jellemző.372

 

3.5.3. A párkány-geiszon datálásának kérdése 
 
A címerek előkerülésének jelentősége – művészettörténeti értékükön túl – nem csak 

abban áll, hogy általuk kiegészíthetjük a kápolna heraldikai díszítéséről meglévő 
ismereteinket. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a címereket a párkány profiljával együtt, 
egyazon kőtömbből faragták ki. Ez pedig új megvilágításba helyezi a párkány többi, ma is 
szabadon álló részének datálását. Megdőlt az az elképzelés, hogy a geiszon címerei a 
párkányba vésett csaplyukakba rögzített applikációk lettek volna, ahogy azt az északi oldal 
mai képe alapján esetleg sejteni lehetett.373 Az azonban az alapos vizsgálat után kimondható, 
hogy a párkány geiszonján sehol nem található olyan kő, amelyről címert faragtak le. Ennek – 
bármennyire alaposan végzik is – nyoma kellett volna maradjon a felületen. Egyébként is 
nehéz volna megmagyarázni, miért faragták volna le ezeket, miközben a kápolna heraldikai 
díszének minden más darabját érintetlenül hagyták. 

Kiderült tehát, hogy a kápolna geiszonját – vagy legalábbis annak felső kősorát – 
átépítették, köveit immár a címerek nélkül faragták újra. Elvben lehetséges volna, hogy csak a 
címeres elemeket váltották ki, de ez ugyanahhoz az ellentmondáshoz vezetne, amelyet a 
címerek lefaragásának lehetősége kapcsán említettem. Nagyobb a valószínűsége, hogy 
mindegyiket kicserélték. A beavatkozásra pedig a párkány erősen sérült állapota miatt lehetett 
szükség. Erről ismét Váradi József rajza árulkodik, amely – amellett, hogy a kápolna 

                                                 
372 Megjegyzendő, hogy nem feltétlenül szó végződéséről van szó, lehet rövidítés része is a megtalált 
szövegtöredék első része. 
373 Az északi homlokzat párkányán megfigyelhető csaplyukakból kiindulva korábban magam is erre a 
következtetésre jutottam. Igaz ugyan, hogy a többi homlokzaton nincsenek ilyen nyomok, de a nyugati 
homlokzat párkányán Möller is több követ kicseréltetett. Vö.: HALMOS 2003 
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faragványait mindenütt épnek ábrázolja – a nyugati homlokzaton két hatalmas csorbulást 
mutat a párkány peremén.374

A Lázói kápolna nyugati homlokzatán a kápolnafal és a mellékhajófal csatlakozásánál 
a kápolna párkányának geiszonja átfordul a mellékhajófalra, és azt egészen a csonkatoronyig 
ez a profil koronázza. A sarkon az átfordulás a kápolna párkányának szélső kövén történik, 
ezt a követ tehát biztosan akkor helyezték el, amikor már a mellékhajó párkányát is 
átépítették. A kérdés az, megtörténhetett-e ez 1512 körül, a kápolna reneszánsz átépítésének 
idejében, vagy csak a XVIII-XIX. század fordulója után, vagyis azzal egy időben, amikor a 
Lázói-kápolna párkányának geiszonját újra faragták, immár címerek nélkül. Segíthetne a 
kérdés tisztázásában a Váradi József-féle rajz, erről azonban a nyugati homlokzat déli vége 
sajnos lemaradt. Nem tudni, miért, de a rajzoló a pilasztert már nem ábrázolta, így nem tudjuk 
biztosan, hogy itt is volt-e címer a párkány golyvázatán. Valószínűbb, hogy volt, hiszen keleti 
oldali párja megvan. A délkeleti sarokkőről pedig a feltárás során az is kiderült, hogy ezen 
nincs nyoma a párkány befordulásának. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a 
párkány délnyugati sarkának ma látható beforduló profilú kövét csak utólag helyezhették el, 
minden bizonnyal a geiszon cseréjekor. Ekkor készülhetett tehát a mellékhajó párkányának 
koronája is.  

A párkány cseréjének időbeli behatárolásához két támpontunk van. Az egyik a már 
említett, Joseph Váraditól – azaz Váradi Józseftől – származó rajz, mely a kápolna 
homlokzatain még árbrázolja a főpárkány geiszonjának címersorát – ez az egyetlen forrás, 
melyről e címereket ismerjük. A másik Storno Ferenc 1870-ben készült rajza375, melyen a 
párkány ép, de a címereknek már nincs nyoma. Ugyanez a helyzet a legkorábbi ismert 
fényképfelvételeken is, ezeknek készítési időpontja azonban nem tudható pontosan – a 
legrégebbi mindenesetre biztosan 1893 előtt készült.376 Létezik továbbá egy litográfia, mely 
egy 1859-es kiadású tanulmány mellékleteként jelent meg, és a székesegyház nyugati 
homlokzatát ábrázolja. Ezen a csonkatorony mellett létszik a Lázói-kápolna nyugati 
homlokzatának egy része, a párkány címersora nélkül. A rajz azonban semmiképp sem 
tekinthető megbízható forrásnak, hiszen – bár a tornyokat és a székesegyház nyugati 
oromfalát meglehetős részletességgel mutatja – a kápolnáról meghatározó elemek maradtak 
le.377  

A Gyulafehérvári Érseki Levéltár gazdasági iratainak anyagában 1841-től kezdődően 
lelhető fel a székesegyház gazdasági könyvelése.378 A kiadások között rendszeresen 
szerepelnek kisebb-nagyobb építési, javítási költségek. A jelentősebb kiadások esetében 
általában pontosan meghatározzák az elvégzett munkát, a beavatkozás helyét, a munka 
mennyiségét. Olyan megbízásról, vagy kifizetésről, melyet biztosan a Lázói-kápolnán 
végeztek a XIX. század első felében, a leltárkönyvekben nem található említés. Sok esetben 
                                                 
374 Annél is figyelemre méltóbb a súlyos károsodás jelölése a rajzon, mert más épületrészeket mindenütt épnek 
mutat. Pedig valószínű, hogy az északi kapu párkánya már régebben erősen leromlott állapotban volt, és az 
északi homlokzat bal oldali ablakánál a XIX. századi archív felvételeken megfigyelhető falelválás is fennállt. 
Hogy ezek közül mégis csak a főpárkány hibáit jelölte a rajzoló, arra utal, hogy az valóban kritikus állapotban 
lehetett. 
375 SM SGY S.84.39/1. ltsz. 
376 A Möller-féle felújítást megelőzően készült archív felvételeken nem látható olyan jellegzetesség, amelyek 
alapján ezek relatív időrendjét meg lehetne állapítani. A Bunyitay Vincze könyvében közölt képről állíthatjuk 
biztosan, hogy a mű kiadása előtt, azaz 1893 előtt készült.  A Gyulafehérvári székesegyház éjszaki előcsarnoka 
kívülről. Fénynyomat Divald Műintézetéből. BUNYITAY 1893  
377 A homlokzatról – nyilvánvalóan a rajzoló hibájából – hiányzik a Lázói-kápolna nyugati kapuja, és a nyugati 
körablak, de nem jelöli a sarokpilaszter Sámson-reliefjét és Mátyás-címerét, valamint a fríz feliratát sem. A 
rajzot mellékletben közli: MÜLLER 1859 
378 A legkorábbi kiadásokat tartalmazó gazdasági könyv a Protocollum Dotis Ecclesia Cathedralis Albensis In 
Transsilvania Anno 1841 die 1o  Januarii inchontum. contininuatum usq. 22. Aug. 1883. címen szerepel. GYÉL 
III. 10/a. I. doboz. 
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azonban csak a mester megnevezéséből következtethetünk arra, hogy kőfaragó, ács, vagy 
tetőfedő munkáról van-e szó. Máskor pedig a bejegyzés arról nem ad egyértelmű információt, 
hogy az épület mely részén dolgoztak a javítást készítő mesterek. Ez azonban inkább a kisebb 
munkákra igaz, a költségesebb javítások esetében rendszerint pontosabb leírást kapunk. Olyan 
bejegyzés pedig, amelynél a munka nincs pontosan megjelölve, de a kifizetett összeg alapján 
a párkány cseréjére vonatkozhat, nem szerepel a számadáskönyvben. 

A pénzügyi könyvek adatai alapján tehát összességében az mondható el, hogy a 
párkány átépítését minden bizonnyal 1841-et megelőzően végezték. A munka lehetséges 
legkorábbi időpontjának meghatározásához a Váradi József-féle rajzhoz kell forduljunk. 

A dátumozatlan rajzot általában a XIX. század első feléből származónak tartják, de 
ahogy arra Balogh Jolán felhívta a figyelmet, a város barokk nevének (Carlsburg) feltüntetése 
alapján akár a XVIII. század végén is keletkezhetett.379 A rajzoló, Váradi József személyére 
vonatkozó forrást egyelőre nem sikerült fellelni. Mérnök, kőműves-kőfaragó mester, vagy 
pallér egyaránt lehetett, aki egyébként is Gyulafehérvár környékén tevékenykedett. Nem 
valószínű, hogy erre a munkára Pesten, Pozsonyban, vagy más távoli helyen működő rajzolót 
hívtak volna. Neve bihari származást feltételez, de a vezetéknév és a származás közötti 
összefüggés a XVIII-XIX. században már egyáltalán nem szükségszerű.  

Érdemes az ábrázolást a rajzstílus, a lépték, a felirat és annak keretezése 
szempontjából is megvizsgálni, ennek részletezésére azonban jelen tanulmány keretei nem 
adnak lehetőséget. A stílusjegyek mindenesetre ugyancsak a XIX. század elejére utalnak, de 
nem zárható ki a XVIII. század végi keltezés sem. A tussal írott német nyelvű címfeliratot380 
kissé esetlen, ceruzával rajzolt, zöld krétával színezett rokokó jellegű kartus veszi körül. 
Méretezési egységként Schuh (láb), és annak hatszorosa, a Klafter (öl) szerepel a rajzon. A 
német nyelv arra enged következtetni, hogy a rajz a világi igazgatással kapcsolatos 
megrendelésre készülhetett. A gyulafehérvári püspökség ugyanis hivatalos irataiban egészen a 
XIX. század végéig szinte kizárólag a latin nyelvet használta, a szerző Váradi József pedig – 
neve alapján – magyar anyanyelvű volt.  

Hozzásegíthet még a rajz korának behatárolásához a papírban szereplő, igen szép 
rajzolatú vízjel is. Ez koronás pajzsban liliomot ábrázol, alatta felirattal: C&I HONIG. A 
liliomos címer ez esetben a papír fajtáját jelöli381, szinte teljesen azonos ábrázolásával 
találkozunk szerte Európában Angliától Hollandián át Itáliáig.382 A C&I HONIG felirat a 
készítőre, egy holland papírmalomra utal. A Honig család Hollandiában a XVIII. század 
folyamán tett szert vezető szerepre a papíriparban.383 Papírjaikon a XVIII-XIX. században 
több változatban szerepel a család neve: I HONIG; J H & ZOONEN; J H & Z; C&I HONIG. Az 
egyes változatok közötti kronológiai sor megállapítása – ha egyáltalán van ilyen – nehézkes, 
de ilyen papírokra készült iratokat, rajzokat már 1769-től kezdődően találhatunk a 
vízjelkatalógusokban, a legközelebbi analógiák 1790 körüli dátumokat viselnek. 

Megjegyzendő, hogy a vízjel nem teljesen megbízható forrás, mert – lévén a Honig-
féle papírok igen drágák és keresettek voltak Európa-szerte – a vízjelet több hazai papírgyártó 
próbálta imitálni – vagyis lényegében hamisítani.384 Ezek a hamisítványok rendszerint 

                                                 
379 Balogh Jolán szerint Váradi József a XVIII. század végén, XIX. század elején tevékenykedhetett.  
SCHALLABURG 1982 p. 647. 
380 Abriss Der Mitternachts Seitigen Eingangs Kappelle in der Domm Kirche zu Carlsburg. gezeichnet Joseph 
Váradi. 
381 BRIQUET 1955 p. 13. ill. BOGDÁN 1963 p. 269. 
382 Vö. az Edward Haewood vízjelkatalógusában 1382-1882 számon szereplő vízjelekkel. Ezek mindegyike 
liliomot tartalmaz, közülük az 1734-1862 vízjelek esetében a címerpajzs formája, a korona alakja és díszítése is a 
legtöbb esetben azonos a Váradi-rajzon szereplő vízjellel. HAEWOOD 1950 p. 203-271. 
383 HAEWOOD 1950 p. 26. 
384 EINEDER 1960 p. 181. 
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észrevehetően gyengébb minőségűek, de nem zárható ki teljesen, hogy a Váradi-rajz is ilyen 
papírra került. 

A papír eredete arra vonatkozóan is nyújthat némi támpontot, hogy milyen céllal 
készülhetett a székesegyház északi oldali kápolnáját ábrázoló rajz. A holland papír nemcsak 
drága volt, de behozataláért magas vámot is kellett fizetni.385 Erdélyben a XVIII. században 
már több jó minőségű terméket előállító papírmalom működött, sőt, a gyulafehérvári római 
katolikus püspökség számára Batthyány Ignác püspök 1785-87 körül Alvincen saját 
papírmalmot létesíttetett.386 A központi udvari igazgatás osztrák papírt, az erdélyi hivatalok 
hazai (erdélyi) papírt használtak a XVIII-XIX. században. A gubernium szinte kizárólag 
szebeni papírt vásárolt, de ritkán holland vagy osztrák papírt is.387 Mindez ismét a világi 
megrendelés lehetőségét erősíti, de holland papírt természetesen a rajzoló is beszerezhetett – 
függetlenül attól, hogy kinek a megbízására dolgozott – külföldön járt kereskedőtől akár 
Erdélyben is. 

Az ismert hasonló Honig-vízjelek – ahogy a Váradi-rajz vízjele is – nincsenek 
dátummal ellátva. A vízjelek dátumozását egyébként – elsősorban az okirathamisítások 
megakadályozására – általában a XVIII-XIX. század fordulója táján tették kötelezővé Európa 
több országában.388 Noha ezt követően sem kizárólagos a dátumozott papírok használata, ez a 
tény is arra utal, hogy a papír inkább még a XVIII. század legvégén készülhetett. Ez persze 
még mindig csak annyit valószínűsít, hogy a rajz az 1790-es éveknél korábbi nemigen lehet. 
A minőségi papírok ugyanis – bár általában átlagosan 3 éven belül felhasználták őket – akár 
30 évig is használhatóak maradhattak.389 A rajz tehát a vízjel alapján legnagyobb 
valószínűséggel 1790-1820 közötti időszakra tehető. 

A fentiek alapján a kápolna főpárkányának geiszonját alkotó felső kősorait valamikor 
a XIX. század első harmadában, vagy legkésőbb az 1830-as évek végén cserélték ki. Eredeti 
kövei nyomtalanul tűntek el, de kibontásuk idejének pontosabb ismerete – nem kevés 
szerencsével párosulva – ahhoz is hozzájárulhat, hogy néhány esetlegesen előkerülő töredék 
azonosítható legyen. 

                                                 
385 EINEDER 1960 p. 181. 
386 JAKÓ 1964 p. 66-67. 
387 BOGDÁN 1968 p. 12., p. 14-15. 
388 Erdélyben a Gubernium 1808-ban tette kötelezővé a helyi papírmalmok számára, hogy a vízjelen a gyártás 
dátuma is szerepeljen. BOGDÁN 1963 p. 270. Franciaországban már 1741-ben előírták a vízjelek dátumozását, s 
ez 1742-től gyakorlattá is vált. Angliában 1794-től volt általános a papírok dátumozása. HAEWOOD 1950 p. 27. 
389 HAEWOOD 1950 p. 31. 
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4.  Lázói János reneszánsz kápolnája 
 

4.1. Lázói János és a gyulafehérvári káptalan humanista köre 
 

Lázói János életrajzának tárgyalása elé kívánkozik neve eredetének magyarázata, és 
egyben a tanulmányomban használt névváltozat indoklása is. A mecénás gyulafehérvári 
kanonoknak – és rajta keresztül élete fő művének – neve ugyanis több változatban él a 
köztudatban és fordul elő a szakirodalomban: Lázó, Lazó, Lázi, Lázóy, Lászai, Lászay 
formával egyaránt találkozhatunk. Szentföldi útitársa, a német Felix Faber beszámolójában 
Laczinusként vagy Lacinusként említi390, de neve felbukkan Lazuanus, Lazunus, sőt, 
László391 változatban is – utóbbi esetében inkább elírásról lehet szó. A többféle írásmód oka 
az – mint sok kortárs esetében –, hogy a fennmaradt írott forrásokban a személynév latinos 
formában szerepel, így magyar változatára csak következtetni tudunk. A kanonok sírkövén 
pusztán LAZO392, kápolnája frízének alapítási feliratán LAZOYNVS áll, Mátyás király 
címeradományozó oklevelében de Lazo olvasható393, s ez utóbbi fordul elő a gyulafehérvári 
káptalan által kiadott hiteles helyi okleveleken is.394 Mint azt Bunyitay Vincze meggyőző 
okfejtéssel bizonyította, János kanonok előneve a Torna vármegyei Lázó (vagy Lászó) 
helységből való származására utal.395 A már elpusztult falu emlékét a későbbi Lázi puszta 
neve őrizte meg, a település a XV. századi oklevelekben Lazo formában szerepelt, Lipszky 
térképén Lászóként.396 Ebből tehát a Lázói vagy Lászói, illetve – utóbbinak régies formában 
képzett változataként – a Lászai vezetéknév egyaránt helyesen következhet. Az eredeti 
forrásokban szereplő írásmódhoz közelebb álló volta miatt választottam az előbbi változatot. 
A – nyilvánvalóan a nemesi származásra utaló – ipszilonos írásmódot XV-XVI. századi 
személynév esetében nem tartom indokoltnak, így következetesen a Lázói forma mellett 
maradok. Természetesen a más forrásból származó idézetek, illetve címek esetében az adott 
helyen szereplő névváltozatot alkalmazom. 

Lázói születésének idejére vonatkozó közvetlen forrás nem maradt fenn, de sírköve 
elárulja, hogy 1523. augusztus 17-én életének 75. évében hunyt el, születési éve tehát 1448.397 
Születési helye nem ismert, de elfogadható, hogy az említetett Lazo nevű falu lehetett. 
Birtokos nemesi családból származott398, és rokonságban állt a Gömör megyei 
Sánkfalviakkal. A Sánkfalviak oldalági kapcsolatban voltak a Vitéz és Geréb családokkal, ez 
utóbbiak pedig a Hunyadiak rokonai voltak. E rokonság segítette hozzá ahhoz a 
támogatáshoz, melynek segítségével megindult a papi pályán – legfontosabb pártfogója 

                                                 
390 V. KOVÁCS 1972 p. 344. 
391 A gyulafehérvári székesegyház Möller Istvántól származó periodizációs alaprajzának jelmagyarázatában 
olvasható a XVI. század eleji épületrészek mellett. MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKEI 98. ábra 
392 A sír a római Santo Stefano Rotondo templomban van, egy másolatát a gyulafehérvári Lázói-kápolna nyugati 
fala mellett állították fel. Lázói sírjára, annak feliratára először Vinenzo Forcella hívta fel a figyelmet 1876-ban.  
SÁRKÖZY 2001 p. 18. Magyarországon először ismertette, feliratát és rajzát közölte: CSERGHEŐ 1890
393 NAGY 1890 p. 209., ill. Függelék La.01. 
394 ld. VEKOV 2003 függelékében (oldalszám nélkül) 
395 Hunyad megyében ugyancsak létezett egy ilyen nevű falu, de mivel Lázói sírfeliratában magát pannóniainak 
nevezi, aki a Dunánál született, ez kizárható. BUNYITAY 1893 p. 22. 
396 BUNYITAY 1893 p. 21-22. 
397 A sírfelirat pontos szövege: IO · LAZO · ARCH | IDI · TRANSSIL · PANNO · PENIT · AP · DVM · | ANN · 
AGERET | LXXV · OBIIT · XVII · AVG · M · D · XXIII ·, feloldva: Ionnes Lazo Archidiaconus 
Transsilvaniensis Pannonius Penitentiarius Apostolicus Dum Annum Ageret LXXV Obit XVII Augusti 
MDXXIII. Közli: CSERGHEŐ 1890 pp. 129-130., ill. BUNYITAY 1893 p. 19. 
398 BUNYITAY 1893 p. 22. 
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kezdetben Sánkfalvi Antal, a későbbi nyitrai püspök volt.399 Sánkfalvi még pozsonyi 
prépostként Grazban, a lengyel, a szicíliai és a francia királynál, továbbá Velencében és 
Milánóban végzett sikeres követi működésével tett komoly szolgálatot Mátyás királynak, 
akitől ennek elismeréseként kapta címereslevelét 1489-ben.400 E címer használatát az oklevél 
a prépost rokonainak: a király moldvai hadjáratában vitézkedő Heős Tamásnak, Heős 
Miklósnak és Ferencnek, Hereni Bálintnak, valamint Lázói János főesperes erdélyi 
kanonoknak is engedélyezte. Ekkor, 41 évesen tehát Lázói a gyulafehérvári káptalan tagja 
volt. Életének ezt megelőző időszakáról – tanulmányairól, egyházi előmeneteléről – 
semmilyen okleveles adat nem áll rendelkezésre. Amit tudunk róla, azt barátjának, Felix 
Faber ulmi domonkos szerzetesnek köszönhetjük, akivel 1483 tavaszától 1484 januárjáig 
zarándoklaton vett részt a Szentföldön és Egyiptomban.401 A kalandos utazás színes leírásából 
számunkra az a legfontosabb, hogy érzékletes képet fest Lázói megnyerő jelleméről, 
műveltségéről, és életútjára vonatkozóan is levonhatunk belőle következtetéseket.  

Faber „Dominus Johannes presbyter, archidiaconus Transylvanus”-nak nevezte, 
vagyis ekkor már egyrészt biztosan pappá volt szentelve, másrészt viselte telegdi főesperesi 
címét is. Jellemrajzából barátját nemes, tanult, művelt embernek, kiváló szónoknak és 
matematikusnak, emellett buzgón vallásosnak ismerhetjük meg.402 Ilyen tudásra Lázói csak 
egyetemi tanulmányok folytán tehetett szert, amit a címeradományozó levélben szereplő 
„magister” titulus tesz egyértelművé.403 Kézenfekvő lenne, hogy a pozsonyi egyetemen tanult, 
hiszen azt 1467-ben Vitéz János alapította, akinek humanista körébe tartozott fiatalon 
Sánkfalvi Antal is. Faber egyes adataiból viszont inkább Itáliai tanulmányokra 
következtethetünk. Kiderül, hogy a gyulafehérvári kanonok nem beszélt egy szót sem 
németül, viszont olaszul, szlávul és latinul folyékonyan. Önmagában erre vall kettejük szoros 
barátsága is, mely jóval a zarándokút előtt kezdődött404 – talán éppen közös itáliai 
tartózkodásuk során.405 Sok korabeli honfitársához hasonlóan Lázói is valamelyik észak-
itáliai egyetemet látogathatta: legvalószínűbbnek Bologna, Ferrara vagy Padova tűnik.406 Az 
mindenesetre biztos, hogy Lázói az 1460-80-as években sokat utazott – és sok alkalma nyílt 
az itáliai reneszánsz művészettel és műveltséggel találkozni. Tanulmányai mellett 
zarándoklata során megfordult Velencében és Dalmácia több városában, és az sem kizárt – 
bár csupán feltételezés – hogy pártfogóját, Sánkfalvi Antalt is elkísérte valamely milánói, 
velencei vagy szicíliai követségébe. 

Nem tudjuk pontosan, mikor lépett a gyulafehérvári káptalan kanonokjainak sorába407, 
de az biztos, hogy ottani tevékenykedésének korai szakasza Geréb László püspökségére esett. 
Geréb – aki maga is olasz földön, a ferrarai egyetemen szerzett humanista műveltséget – 
korábban budai prépost, majd alkancellár volt; rokonságban állt Mátyás királlyal. Hogy Lázói 

                                                 
399 Sánkfalvi már 1463-körül, tehát 15 éves korától gondoskodhatott Lázóiról. BUNYITAY 1893 p. 22., V. 
KOVÁCS 1972 p. 345. 
400 A címeradományról ld.: Függelék La.01.  
401 Az útleírás Lázóra vonatkozó adatait először Balogh Jolán gyűjtötte össze. BALOGH 1943. pp. 189-190. A 
zarándokút történetét, és elsősorban Lázói Jánossal kapcsolatos eseményeit részletesen V. Kovács Sándor 
dolgozta fel, és egészítette ki Balogh Jolán összeállítását. V. KOVÁCS 1972, ill. V. KOVÁCS 1987. Faber művének 
e feldolgozásban idézett kiadása: FABER 1843  
402 „...vir nobilis, virtuosos et doctus, orator magnus et matematicus...”; „...vir utque religiosus et doctus...”. 
BALOGH 1943. p. 190., ill. V. KOVÁCS 1972 pp. 347-348. 
403 Függelék La.01. 
404 Faber barátként beszélte rá Lázóit, hogy zarándokcsapatával tartson. KOVÁCS 1972 p. 346. 
405 Ismeretes, hogy Faber többször megfordult Itáliában, magyarországi tartózkodásáról viszont nem tudunk. V. 
KOVÁCS 1987 p. 397. 
406 A XV-XVI. század erdélyi humanista mecénásai és az itáliai egyetemek kapcsolatairól ld.: BALOGH 1943. p. 
49-75. 
407 A gyulafehérvári káptalan hiteleshelyi irataiban 1482-ben szerepel először a neve. VEKOV 2003 függelék 
(oldalszám nélkül). 
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sokat köszönhetett püspökének, annak félreérthetetlen bizonyítéka kápolnája, melynek mind a 
homlokzatán, mind pedig a boltozatán fő helyre helyeztette Geréb oroszlános címerét, jó egy 
évtizeddel a főpap 1502-ben bekövetkezett halála után.  

Geréb László volt tehát az, aki engedélyezte – talán támogatta is – Lázói szentföldi 
zarándoklatát, és aki személyében kapcsolatot jelentett közte és a királyi udvar, a budai és 
esztergomi humanisták között. Lázói pályafutása lassan felfelé ívelt – 1493-ra például a Szent 
Kereszt oltár igazgatója lett408 – így mecénási ambíciói is egyre komolyodtak. Az 1499-ben 
felállítandó altaristaság ügyében folyamodott kérvényével a pápához, egy évre rá már kápolna 
alapítását tervezte.409 Ez utóbbi beadványa ügyében – melyet VI. Sándor pápa kedvezően 
bírált el – valószínűleg ismét Itáliába, ezúttal Rómába utazott.410  

Kápolnája építésének gondolata tehát már a század fordulóján foglalkoztatta, 
megvalósításáig azonban még több, mint egy évtizedet kellet várnia. Közben elvesztette egyik 
fontos pártfogóját: 1501-ben Geréb László a kalocsai érseki székért elhagyta a gyulafehérvári 
püspökséget, és rá egy évre, 1502-ben meg is halt.411 Ez nyilvánvalóan visszavetette Lázói 
építkezési kedvét és lehetőségeit is, mint ahogy az sem kedvezett az ügynek, hogy az 
elkövetkező három évben még kétszer történt változás a püspökség élén.412 1502-ben Ulmban 
meghalt Felix Faber is, s talán az ő emlékének is szólt, hogy a telegdi főesperes valamikor 
ezekben az években ismét szentföldi zarándoklatra vállalkozott – ezúttal már ő volt a vezetője 
útitársainak, Pannóniai Ferenc pécsi kanonoknak és Pesti Mihály váci klerikusnak.413 Hogy 
pontosan mikor történt ez, nem tudjuk, de 1508-ra biztosan visszatért Gyulafehérvárra.414 
Lázói ekkor legalább 55 éves volt – újabb elutazásából úgy tűnik, ha voltak is korábban 
ambíciói, hogy magasabb papi méltóságra jusson, erről ekkoriban már letett. Figyelmét 
inkább kápolnája építésére összpontosította. 

A XVI. század első évtizedének vége felé tehát Lázói János ismét hazájában volt, és 
nekifoghatott, hogy véghez vigye tervét. A gyulafehérvári humanista kör fénykora talán éppen 
erre az időszakra, 1505-1515 közé, Perényi Imre nádor fia, Perényi Ferenc püspökségének 
idejére esett. Fogalmazhatok azonban úgy is, hogy ekkorra érett be az a munka, melynek 
alapjait Geréb László tette le. Lázói János inkább az idősebb generációhoz tartozott. Már az 
1490-es években itt volt Megyericsei János, Geréb püspöki titkára, később kolozsi főesperes, 
aki Janus Pannonius és Garázda Péter rokona volt, és maga is elismert költőnek számított.415 
Megyericsei olasz festményeket, ötvösmunkákat, nyomtatványokat is gyűjtött. Buzgón kutatta 
és jegyezte fel az erdélyi római feliratokat, ezzel a dáciai epigráfia megalapozója lett416, 
gyulafehérvári kertjének pavilonjait pedig antik faragványokkal díszítette. Megyericseiéhez 
hasonló kedvtelésnek hódolt Tordai Salathiel, aki udvarának egyik kapuján helyezett el római 
köveket. Budai Udalrik, a gyulafehérvári kör egy másik jeles humanistája pedig egy kelyhet 
rakatott ki antik aranypénzekkel.417 Mindhárman Lázói János kanonoktársai voltak a fehérvári 
káptalanban. De mellettük a kanonokok névsorában találjuk 1504-ben Pelei Tamást, 
Rotterdami Erasmus lelkes hívét, aki a nagy németalföldi tudós egy művének lapjaira vetett 

                                                 
408 Függelék La.02-03. 
409 Függelék La.04-05. 
410 Az ezzel kapcsolatos Római utazást feltételezte: V. Kovács 1972 p. 353. 
411 Gerébbel tartott Megyericsei is, de a püspök halála után visszatért Gyulafehérvárra. 
412 Kálmáncsehi Domokos (1502-1503) és Bachkai Miklós (1503-1504) után 1505-ben Perényi Ferenc lett a 
püspök, aki 1515-ig töltötte be tisztségét.  
413 KOVÁCS 1987 p. 409. 
414 Ebben az évben Rákosi Menyhért kanonoki kinevezésekor tanúként szerepel az iratokban. Függelék La.06. 
415 Janus, Garázda és Megyericsei egymásra utaló sírverseinek egy közös eleme, az „Ister-motívum” hatott Lázói 
sírversére is. SÁRKÖZY 2001 p. 23-24. 
416 RITOÓKNÉ SZALAI 1994 pp. 323-324. 
417 A gyulafehérvári humanista kör műgyűjtő tevékenységéről ír BALOGH 1943. p. 59.  
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jegyzeteiben hagyta az utókorra gondolatait.418 A püspöki trónról álmodó, társait irigységgel 
szemlélő, nehéz természetű Pelei Lázói szomszédja volt, és e szomszédságot egyik 
glosszájában viszály forrásaként jelölte meg.419

1508-ban Lázói János váratlan anyagi forráshoz jutott, és talán ez adhatta a lendületet 
a gyulafehérvári székesegyház északi előcsarnokának átépíttetéséhez. Az idősebb Barlabási 
János420 gyulafehérvári várnagy – aki Lázóit nevelt fiának nevezte – végrendeletében jelentős 
javadalmat hagyott rá – kintlévőségei behajtásának joga formájában.421 Ezt követően a Hívő 
Lelkek kápolnája már viszonylag hamar, 1512-re elkészült, és felállították benne a hívő 
lelkeknek szentelt oltárt.422 Talán célja volt az is, hogy a telegdi főesperes végső nyughelye 
legyen, de Lázói sorsa másképp alakult. 1517. szeptember 25-én kelt az utolsó oklevél, mely 
gyulafehérvári jelenlétét tanúsítja423 – élete hátralévő részét a Szent Péter bazilika apostoli 
magyar gyóntatójaként Rómában töltötte.  

Távozásának okai között lehetett új püspöke, Várdai Ferenc személye. Várdai többi 
itáliai egyetemet megjárt művelt ember, markáns humanista egyéniség volt, aki egy 
személyben főpap, mecénás és politikus. Ugyanakkor személyiségéből hiányzott az a 
jellemvonás, ami a humanista kör összetartására alkalmassá tette volna.424 Sok kanonokjával 
romlott meg a viszonya, Pelei Tamás könyörtelennek és kapzsinak írta le, és egy glosszájában 
egyenesen azt állította, hogy a káptalan tagjai a püspök haláláért imádkoznak.425 Lázói, aki 
már 69 éves volt, és legalább 35 éve ugyanazt a telegdi főesperesi stallumot foglalta el, arra 
sem számíthatott, hogy Várdainak bármilyen tervei lennének vele.426  

Lázói Rómában a Caelius-hegyen lévő magyar zarándokházban kapott szállást, mely a 
Santo Stefano Rotondo templommal együtt a pálosok birtokában volt.427 Itt továbbra is 
foglalkozott kápolnája ügyeivel – kieszközölte, hogy alapítványát felvegyék a Szent Lélek 
Társulat tagjai sorába.428 Azt is elérte X. Leó pápánál, hogy őt, mint alapítót haláláig 
megillesse a kápolna rektorának kiválasztási joga.429 Ezzel ismét kivívta Várdai püspök 
rosszallását, aki tiltakozott is a döntés ellen, de Lázói a szentszéki bíróság elé vitte az ügyet, 
amely jóváhagyta a pápai döntést. A konfliktus a kanonok és püspöke között ezzel tovább 
mélyült. Emellett Várdai tartozott is neki, és vonakodott fizetni – főleg 1517 után, amikor már 
külföldön tartózkodott. Lázói végül jogi úton szerzett érvényt követelésének, de úgy rendelte, 
hogy az összeget a püspök ne neki, hanem a Rómában őt istápoló pálosoknak fizesse ki.430 
Mindezek ismeretében szinte jelképes kettejük viszonyára nézve, ahogy az 1520-as évek 
elején – tehát még Lázói életében – Várdai saját kápolnáját úgy építtette fel, hogy a Lázói-
kápolnát megcsonkította és keleti homlokzatát félig eltakarta. 

Lázói János 1523-ban halt meg pestisjárvány áldozataként, és a Santo Stefano 
Rotondoban temették el. Végrendeletének egzekutorául az ekkortájt királyi követként 

                                                 
418 Pelei Tamás Erasmus Adagia-jához írt glosszáiról: KELÉNYI 1940. Az emlék azért is jelentős, mert idézetein, 
nyelvezetén, gondolatain keresztül a gyulafehérvári káptalanban élő humanista szellemiségről, az ott ismert és 
olvasott művekről is átfogó képet ad. 
419 KELÉNYI 1940 p. 110. ill. KOVÁCS 1972 p. 358. 
420 Fia, az ifjabb Barlabási János 1504-1537 között gyulafehérvári főesperes kanonok volt. VEKOV 2003 függelék 
(oldalszám nélkül). A köztük, illetve Barlabási Lénárd erdélyi alvajda (1501-1525) között lévő rokoni kapcsolat 
nem pontosan ismert. 
421 Függelék La.07. 
422 Függelék La.08-09., ill La.11-14. 
423 Függelék La.19. 
424 V. KOVÁCS 1972 pp. 356-358. 
425 KELÉNYI 1940. pp. 103-106. 
426 V. KOVÁCS 1972 p. 358. 
427 V. KOVÁCS 1987 pp. 416-417. 
428 Függelék La.20 
429 BUNYITAY 1893 p. 25., V. KOVÁCS 1972 pp. 358-359. 
430 V. KOVÁCS 1972 p. 359. 
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Rómában tartózkodó Brodarics Istvánt jelölte meg. Brodarics Lázói kanonoki stallumának 
betöltése, valamint a még mindig elmaradt adóság miatt szállt vitába Várdai Ferenccel.431 Az 
utód kiválasztásának ügyében Várdai kerekedett felül, az adósság rendezésének kérdéséről 
nem maradt fenn adat – hamarosan, 1524 őszén a püspök is meghalt.  

                                                 
431 V. KOVÁCS 1971, ill. V. KOVÁCS 1972 p. 360. 
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4.2. Művészeti előképek 
 

4.2.1. Hatások és működésük a reneszánsz művészet terjedésében 
 
A következőkben megkísérlem felvázolni azt az építészettörténeti hátteret, melyben a 

gyulafehérvári Lázói-kápolna terve megszületett, és kivitelezése megkezdődött, annak 
érdekében, hogy megtaláljam a kápolna helyét a magyar és európai építészettörténetben. 
Voltaképpen esetleges analógiák, stíluspárhuzamok utáni kutatás irányának meghatározásáról 
lehetne szó, de e fogalmak használata helyett szerencsésebb, ha impulzusokról, inspirációkról 
beszélünk. Az óvatosabbnak tűnő szóhasználat nem csupán azért szükséges, mert a 
műhelykapcsolatra, a terv eredetére vonatkozó konkrét következtetések levonása mindaddig 
spekulatívnak – ha tetszik, felelőtlennek – látszik, amíg a szerencse nem segít hozzá olyan 
adatok felbukkanásához, melyek egyelőre nem állnak a kutatás rendelkezésére. A inspiráció 
szó használata azért is pontosabb, mert azok az impulzusok, melyek feltárására és elemzésére 
felelősséggel vállalkozhatunk, szélesebb körben és több rétegben hatnak annál, mintha a 
jelenségeket „csupán” a tervező és a kivitelező mesterek kilétével hoznánk összefüggésbe. 

Közhely, hogy a mű megszületésének művészettörténeti, építészettörténeti, 
kultúrtörténeti háttere nem választható el egymástól, és ugyanígy az alapító donátor, a tervező 
és a részleteket faragó mester személye is egyaránt alapvető befolyással van rá. E gondolatból 
mégis szükségszerű kiemelni azt, hogy az építéshez szükséges mérnöki-geometriai ismeretek, 
a művészetfelfogás, az iskolázottság és műveltség, a vallás és filozófia, vagy akár a divat 
jelensége az alkotás megszületésénél bábáskodó személyek mindegyikére más-más mértékben 
hatnak. A mű végső soron e különböző személyeket különböző szinteken megérintő 
impulzusok és inspirációk összességéből ölt testet. E hatások szövevényében az is 
előfordulhat, hogy a művészet elméletét – mint a humanista műveltség sok más tudománnyal 
egyenrangú részét – illetően a mesterség gyakorlatában járatlan alapító rendelkezik a nagyobb 
tudással, mint a művet végül is megalkotó mester.  

Felvetődik a kérdés, hogy a Lázói-kápolna esetében számolhatunk-e az itáliai 
reneszánsz építészeti teória közvetlen hatásával. Nagyon kézenfekvő lenne ezt a lehetőséget a 
kápolna homlokzati architektúráját szemlélve azonnal és kategorikusan elvetni. Az antik 
eredetű építészeti tagozatok aránytalanságai, az atektonikus kompozíció, az alaktani logika 
hiánya mind ellentmondanak ennek a lehetőségnek. Nem beszélve olyan, már-már komikus 
részletformálási hibákról, mint az északi kapu feletti párkányban a „fejjel lefelé” elhelyezett 
tojásléc.432 A reneszánsz építészeti teóriát ismerő szobrász nyilvánvalóan nem vét ilyen 
hibákat, és a szerkesztésmód, a homlokzat efféle komponálása is feltétlenül idegen egy 
Vitruviust vagy Albertit forgató építésztől. 

Valóban elvethetjük annak a lehetőségét, hogy a művet megalkotó mesterek kezét a 
reneszánsz építészetelmélet szabályai vezették. Megfontolandó azonban az a felvetés, hogy 
maga a donátor, Lázói János, vagy a kápolnaalapítás ügyében őt segítő humanista társai 
esetleg ismerhették a kortárs elméleti munkákat. 1485-ben Firenzében már nyomtatásban is 
megjelent Alberti traktátusa a De re aedificatoria, 1483 és 1490 között Vitruvius De 
architectura-ja Rómában, Sulpicio da Veroli szerkesztésében látott napvilágot. Fra Giocondo 
illusztrált Vitruvius-kiadásai is megjelentek már a kápolna építésének idején, igaz csak 1511-
ben. Ennek előkészítéséhez szüksége volt arra a hatalmas tudásra, melyet fiatal korában 

                                                 
432 A párkány konzolsora alatti ión kíma tagozatot díszítő tojáslécen a tojásmotívumokat felfelé mutató 
lándzsahegyek kötik össze, vagyis éppen fordítva állnak, mint ahogy ennél a díszítésnél szokásos. 
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szerzett Rómában, amikor hosszasan tanulmányozta az antik építészet álló emlékeit.433 Cesare 
Cesarino velencei kiadása 1521-ben követte. 

Azt, hogy Vitruvius ismert volt hazánkban is, a Corvin Mátyás könyvtárában meglévő 
példány bizonyítja.434 Filarete traktátusát pedig Bonfini fordította olaszról latinra Mátyás 
könyvtára számára 1487-ben. Joggal tehetjük fel a kérdést: kik forgatták ezeket a könyveket 
Mátyás udvarában, vagy a gyulafehérvári káptalan humanista körében, amennyiben ott is 
megjelentek hasonlók. A terjedéshez egyébként az is hozzájárult, hogy Mátyás könyvtárát 
apránként kezdték széthordani II. Ulászló uralkodása alatt.435  

Az, hogy e művek valamelyike egy jeles erdélyi humanista előtt is ismert lehetett, 
annál is inkább elképzelhető, mert – mint láttuk – a gyulafehérvári káptalan több tagja 
foglalkozott antik feliratok és műkincsek gyűjtésével, és megfordult itáliai egyetemeken. És 
akkor még csak Lázói közvetlen környezetéről szóltunk, holott a sort folytathatnánk azokkal, 
akikkel az alapító akár a budai udvarban, akár itáliai egyetemjárása, római tartózkodása és 
hosszú utazásai során találkozhatott.  

Egy művelt papon persze – humanista iskolázottság ide vagy oda – nem kérhetjük 
számon az antik vagy a számára kortárs építészet elmélyült ismeretét. Amennyiben 
találkoztak ilyen témájú munkákkal, abból bizonyára nem a gyakorlati útmutatásokat, 
műszaki ismereteket taglaló kitételek ragadták meg a figyelmüket, sokkal inkább az elvi 
alapvetések. Tehát éppen azok a gondolatok, melyek a reneszánsz építészeti traktátusokat a 
humanisták számára az egyetemes műveltség részévé avatják. Ezek a művek nem az átlagos 
építészettel foglakozó mesterek számára szolgáltak gyakorlati kézikönyvként. Paradox módon 
a könyvtárakban őrzött építészeti traktátusok szövegeit Magyarországon és Erdélyben inkább 
azok olvashatták, akik nem voltak szakmabeliek. Az építészeti teória – ezen a szinten 
legalábbis – úgy fest, külön életet élt a gyakorlattól, inkább az egyetemes filozofikus tudás 
részévé vált. Ami pedig az udvari könyvtárak példányait illeti, nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy minden tudományág legfontosabb műveinek gyűjtése presztízs dolga is volt. 
A könyv a nyomtatás megjelenésének hajnalán még mindig egyszerre volt szellemi kincs és 
műkincs. 

Annyi elég világosan belátható, hogy a hazai építkezésen dolgozó mesterek aligha 
fértek a könyvekhez. Ezek a könyvek túl nagy értéket képviseltek ahhoz, hogy „egyszerű” 
lapicidák kezébe kerüljenek, és amúgy sem sok hasznát látták volna. A korai kódexek ugyanis 
alig, vagy egyáltalán nem voltak illusztrálva.436 Ami pedig a szöveg tanulságait illeti: egy 
átlagos kőfaragó aligha próbálta volna a szöveg alapján maga rekonstruálni az antik 
szerkezeteket, formákat. Ez vonatkozhat akár a Mátyás udvarába meghívott itáliai és dalmát 
kézműves mesterekre is, akik lapicidák, intarziátorok voltak, architetto néven csupán 
Chimenti Camiciát említik. Olyan biztos alapokon álló, rutinszerű tudást hoztak magukkal, 
amely az Itáliában már elterjedt elméleten alapult anélkül, hogy a mesterek ilyen mély 
elméleti tudás birtokosai lettek volna. Még Itália északi részéről is elmondható, hogy a 
mesterek inkább a megvalósult épületekből merítettek inspirációt, a traktátusok szövegéből 
vagy illusztrációiból kevésbé, azok az udvari körökön kívül aligha terjedtek el.437 A késő 
quattrocento lombard mesterei nem foglalkoztak antik emlékek felkutatásával, nem 
                                                 
433 Ezt a tevékenységet Giocondo később Lorenzo il Magnifico kifejezett megbízására is folytatta, immár az 
antik építészet elismert szakértőjeként. FONTANA 1987 p. 15-17. 
434 Vö.: HAJNÓCZI 1991 
435 MIKÓ 1994. p.406. 
436 Ilyen ismert korai kéziratok a Codex Harleianus 2767 a londoni British Museumban, vagy a Codex Gudianus 
69 a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekben. Vitruvius eredeti illusztrációja nem maradt fenn. A középkori 
másolók itt-ott igyekeztek a szöveg értelmezéséhez elengedhetetlennek tartott ábrákat reprodukálni, ám ehhez 
nem rendelkeztek a kellő alaktani ismeretekkel. Az első teljesség igényével készült illusztrált kiadás Fra 
Giocondo 1511-ben nyomtatásban megjelent Vitruviusa. HAJNÓCZI 1991. p.100. 
437 A traktátusok gyakorlati szerepéről Észak-Itáliában ld. SCHOFIELD 1992. p. 31. 
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törekedtek a mitológiai történetek megismerésre sem, a figurákat eredeti kontextusukból 
kiemelve, pusztán dekoratív célzattal alkalmazták. Mintául pedig leggyakrabban az antik 
érméket, gemmákat használták.438  

Ilyen közvetítéssel kerülhettek Gyulafehérvárra is a kápolnán megjelenő figurák 
reneszánsz ábrázolásai. A kisplasztikákon és rajzokon a mitológiai vagy bibliai jelenetek 
ábrázolása gyakran egy neves művész valamely mesterművére vezethető vissza, ám a 
megformálás egyszerűbb, tömörebb, és kevésbé részletgazdag. Ha ezt egy nagyobb alkotás 
mintájául akarja a mester felhasználni, a részleteket saját kútfőből kell pótolnia. Olyan 
formákhoz nyúl tehát, melyeket saját gyakorlatából ismer. Így kerülhettek például a 
jellegzetesen gótikus ruharedők a Lázói-kápolna angyalainak, vagy Mózesének alakjára. 

Valamennyi gyulafehérvári relief esetében elmondható, hogy a kompozíció igen 
tömör, csak a főszereplőket ábrázolja. Sem a jelenetek gyakran feltűnő mellékalakjai439, sem 
staffázsfigurák nem jelennek meg rajtuk. Nincsenek a környezetre, az esemény helyszínére 
utaló elemek, természeti, vagy építészeti háttér sem. 

Judit diadalmasan pózol a legyőzött Holofernesz holtteste felett, bal lábát áldozatának 
hátára téve. Jobbjában felemelve tartja ellenségének kardját, mellyel életét kioltotta. 
Holofernesz hason fekszik a hősnő lábainál, a kép terében átlós irányban – térdben visszahajló 
lábai a relief jobb oldalának hátterében, Judit ruhája mögött látszanak, törzse egészen a kép 
bal oldalának előterébe került. Kezeit teste előtt összekulcsolva tartja a földön, pontosabban 
jobbjával bal kezének középső ujjait szorítja. Ezen a domborművön érvényesül legjobban a 
térbeliség ábrázolása, melynek érzékeltetésére a mester a relief keretét is kihasználta: 
Holofernesz lábát és csípőjét még a keskeny lemeztag tetejére helyezte, Judit jobb lába a 
lemezt eltakarva a szíma felső peremén áll, a legyőzött felsőteste pedig már egészen a szíma 
felületére támaszkodó bal könyökén nyugszik.  

A jelenet ilyen kompozíciójának meglehetősen közeli analógiája található a 
quattrocento firenzei rézmetszőinek munkái között. Az 1465-80 közé datált metszet egy 
ismeretlen firenzei mester műhelyéből származik azokkal a munkákkal együtt, melyek a 
londoni British Museum gyűjteményében az ún. „Otto-prints” anyagában találhatók.440 Egy 
Judit és Holofernesz ábrázoláson a gyulafehérvárihoz igen hasonló kompozíció látható. A kép 
tengelyében Judit áll, jobb kezében karddal, baljában a hadvezér levágott fejével. Holofernesz 
teste itt is a kép síkjához képest ferdén fekszik a földön, Judit jobb oldalán, lába mellett, 
illetve félig mögötte, a gyulafehérvári ábrázolással megegyező irányban. A nőalak itt is 
nyitott gallérú, bő inget visel, melynek ujja válláig fel van tűrve. Az ing a dereka fölött 
összecsavart kendővel van megkötve, az öv alatt bő redőkben hullik alá a csípő vonaláig. 
Szoknyája bő és hosszú, ugyancsak gazdagon redőzött. Karját a bő felsőruha alól kilátszó 
szűkebb ing ujja csuklójáig fedi. Holofernesz a római katonákéhoz hasonló öltözetet visel: 
rövid tunikát és harisnyát. 

A gyulafehérvári Judit-relief azonban sok tekintetben eltér az ismeretlen firenzei 
mester metszetétől. A legszembetűnőbb különbség, hogy a metszeten a kép hátterét is 
kidolgozta a mester: a jelenetet természeti környezetbe helyezte, bal oldalt egy fa, jobbra egy 
fatörzsre erősített lófőpajzs látható, szalagokkal díszítve.441 Amott Judit a kardot a feje fölé 
emelve tartja. Holofernesz kezei ernyedten fekszenek, ujjait nem kulcsolja össze. A hősnő 
áldozata mellett áll, lábát nem teszi Holofernesz hátára, a fejet így nem a térdére támasztva, 

                                                 
438 SCHOFIELD 1992. p. 32-33. 
439 Judit Holofernész felett aratott győzelmének gyakorta ábrázolt mellékalakja Judit szolgálója, Szent Sebestyén 
vértanúságának ábrázolásakor sok esetben az íjászok is megjelennek. Sámson és Herkules itt szereplő 
jelenetének ábrázolásain általában csak a küzdő felek szerepelnek. 
440 HIND 1970 p. 180, képe:  II-IV. Plate 132 
441 Az ábrázolt környezet tehát nem követi hűen a bibliai leírást, amely szerint az esemény egyértelműen 
Holofernesz sátrában zajlott. 
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hanem hajánál fogva lelógva tatja kezében. Ruházatának redői sokkal finomabbak, szoknyája 
a földig ér, lábfejét is eltakarva. A figura testtartása sokkal könnyedebb, kecsesebb. 

A legfontosabb jel, ami a két ábrázolás között feltétlenül fennálló összefüggésről 
árulkodik, nem csupán a kompozícióban, vagy a szereplők viseletében keresendő. Mindkét 
ábrázoláson szerepel ugyanis egy olyan elem, mellyel másutt nem találkozunk: a Judit fejét 
díszítő szárnyak. A gyulafehérvári relief esetében könnyen elsiklik a szem e részlet felett: a 
faragvány rossz állapota miatt a sérült fej tetején mindkét oldalra kiálló hullámos tincseknek 
is vélhetnénk. Jobban szemügyre véve azonban megfigyelhető, hogy a haj többi részétől 
határozottan elkülönülő fejdíszről van szó, és részleteinek megformálása is eltér azétól. Míg a 
hajfürtöket – Judit és Holofernesz esetében is – inkább spirálisan egymásba fonódó vájatokkal 
ábrázolta a művész, a fejdísz esetében párhuzamos hullámokat faragott. Hogy valójában apró 
szárnyakról lehet szó, az igazán csak a toszkán metszet ismeretében válik egyértelművé. 

Az természetesen nem jelenthető ki, hogy a Lázói-kápolna reliefjén dolgozó mester ezt 
a nyomatot – illetve ennek a metszetnek egy másik példányát – használta fel műve 
megalkotásához. Az azonban szinte biztosra vehető, hogy a két ábrázolás eredete közös, 
illetve az sem elképzelhetetlen, hogy a gyulafehérvári Judit-jelenet eredete áttételesen éppen 
erre a metszetre vezethető vissza. A kisebb különbségek a többszöri másolások, adaptációk 
során keletkezhettek. Ezt támasztja alá a firenzei nyomatnak egy másik változata, mely 
ugyancsak a British Museum anyagában maradt fenn.442 Ez utóbbi nyilvánvalóan az előbbi 
alapján készült, csak kisebb részletekben tér el attól. Az eltérések alapvetően más irányba 
mutatnak attól a fejlődéstől, amelynek végén a gyulafehérvári relief áll, kiválóan példázzák 
azonban az ábrázolások alakulásának természetét. A kőbe faragott dombormű esetében ezen 
felül más, az eltérő műfajból adódó különbségekkel is számolni kell. 

A Lázói-kápolna Judit és Holofernesz domborműve kisebb képkivágást mutat, a 
kompozíció valamivel összefogottabb és természetes módon elmaradtak a háttér elmei. A 
figurák öltözéke alapvetően hasonló, de a gyulafehérvári faragványon Judit ruhájának esése 
sokkal feszesebb, egyszerűbb, a párhuzamosan futó redők nem rajzolják ki a lábak formáját, 
mint a toszkán metszeten. Ezek olyan különbségek, melyek a lapicida képességein, vagy 
tanultságán múlhattak. A beállítás legfontosabb különbsége – a fekvő áldozatra tett láb – 
valószínűleg a győzelem tényét kiemelő gesztusként került a kompozícióba, és nagy 
valószínűséggel a mester által ismert valamely más témájú jelenet inspirálhatta.443 E 
tekintetben tehát nem csupán reneszánsz művek, hanem középkoriak is szerepet játszhatnak. 

A jelenet ezen ábrázolása nemigen felel meg a történet Bibliában szereplő 
leírásának.444 Igen gyakori azonban a művészettörténetben ugyanennek az eseménynek egy 
másik ábrázolása, mely sokkal inkább megfelel a bibliai leírásnak. Ezen Judit a hadvezér sátra 
előtt áll, és a levágott fejet a szolgálólány kezében lévő zsákba, vagy kosárba teszi. Kezében 
általában még ebben az esetben is ott a kard, mely inkább attribútum, mint a jelenet kelléke. A 
                                                 
442 HIND 1970 p. 180, képe:  II-IV. Plate 133 
443 Szóba jöhet Dávid és Góliát harca, vagy akár Szent Mihály arkangyalnak a gonoszt megtestesítő sárkány 
felett aratott győzelme. Ez utóbbinak nem mellékesen Gyulafehérváron a székesegyházban is található két kőbe 
faragott domborműves ábrázolása, melyen az angyal a sárkány testére tiporva döfi le ellenfelét. 
444 Judit Könyve, 13. fejezet: 2Judit egyedül maradt a sátorban Holofernesszel, aki a bortól megrészegedve hevert 
az ágyán. 3Judit meghagyta szolgálójának, hogy legyen a hálószoba közelében, s mint mindennap, most is várja, 
míg ki nem jön. Azt mondta ugyanis neki, hogy kimegy imádkozni, amint Bagoasznak is azt mondta. 
4Mindnyájan eltávoztak Holofernesztől, és nem maradt a hálószobában se kicsi, se nagy. Judit odalépett 
Holofernesz ágya mellé, s így szólt szívében: "Uram, minden erőnek Istene, tekints ebben az órában kezem 
művére s magasztald fel Jeruzsálemet! 5Itt van ugyanis a pillanat örökséged megmentésére, művem 
végrehajtására, ellenségeid eltiprására, akik fölkeltek ellenünk." 6Ezzel az ágy oszlopához lépett, amely 
Holofernesz fejénél volt, fogta (Holofernesz) kardját, majd ágyához érve megragadta fején a hajat és így szólt: 
7"Adj erőt, Uram, Izrael Istene a mai napon!" 8Aztán minden erejével kétszer lesújtott a nyakára és levágta a 
fejét. 9Testét lehengergette az ágyról, aztán levette az oszlopról a függönyt. Valamivel később kilépett és odaadta 
szolgálójának Holofernesz fejét. 10Az betette táskájába, és szokásukhoz híven mindketten elmentek imádkozni. 
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Lázói-kápolna reliefjén is szereplő változatban azonban nem a történés életszerű ábrázolása a 
cél – a figurák itt inkább a jelenet eszmei tartalmát egy mozdulatba sűrítő kompozícióban 
jelennek meg.  

Az áldozata felett álló, és annak levágott fejét büszkén felmutató győző ábrázolása 
több mitológiai és bibliai jelenet kapcsán megjelent a művészetben. Dávid és Góliát, 
Perszeusz és Medusza történetében éppúgy előfordul, mint Judit és Holofernesz, vagy akár 
Szalóme és Keresztelő Szent János esetében. A történetek – a keresztény szent lefejezését 
kivéve – mondanivalójukat tekintve is igen közel állnak egymáshoz: a hősnek a gonosz erők 
megtestesítője ellen, isteni segítséggel aratott győzelmét mutatják be. Nem meglepő, hogy 
ábrázolásuk módjában is nagyon sok a közös vonás. Bármely jelenet kompozíciója így ihlető 
forrása lehet a másik esemény megjelenítésének is. 

Az észak-nyugati pilaszter két nagyobb reliefjén tematikailag is összetartozó két 
jelenet szerepel: észak felé Herkules és a lernai hidra, nyugat felé Sámson és az oroszlán 
küzdelme. A XV-XVI. században a keresztény ikonográfiában mindkét alak szerepelhet 
Krisztus szimbólumaként, és mindkét jelenetet egyes antik mitológiai és bibliai történetek 
rokonsága színezi. Nem csoda, hogy a reliefek értelmezésében is találkozunk különböző 
változatokkal. Csányi Károly a kápolna szinte valamennyi domborművét eltérően 
értelmezte.445 Az északi oldali Herkules-domborművet Szent Mihály és a sárkány 
küzdelmének vélte, és ezzel a keresztény kultúrkörbe utalta. Sámson figurájában egy másik 
ószövetségi alakot, az oroszlánnal küzdő Dávidot ismerte fel.446  

Hasonló a helyzet a Sámson harcát bemutató relieffel. Itt az ószövetségi történet és 
Herkules egyik munkája között áll fenn közeli rokonság. Nem csoda, hogy Henszlmann Imre 
a gyulafehérvári Sámson domborművet is Herkules munkáihoz kötötte.447

Herkules, az antik hérosz Firenzében is kedvelt volt, Magyarországra pedig Ercole 
d’Este ferrarai udvarából került a kultusz. A legkorábbi magyarországi Herkules-ábrázolások 
– Balogh Jolán szerint448 – Vitéz János Livius-kódexének miniatúrái voltak.449 Mátyás 
udvarában számos esetben találkozunk Herkules megjelenítésével, de Erdélyben a Lázói-
kápolna domborműve korainak számít – talán előzmény nélküli. Az ábrázolás szerepeltetése 
talán politikai felhangoktól sem mentes. Antonio Bonfini a Rerum Hungaricarum Decades 
lapjain a sárkánnyal – azaz a hidrával450 – csatázó Herkulest a diadalmas Mátyás királlyal 
azonosítja, míg a szörny a térdre kényszerített Ausztria megszemélyesítője. Herkules Cesare 
Ripa szerint elsősorban a kiválóság (VALORE)451 és a hősi erény (VIRTV HEROICA) 452 
megtestesítője. Utóbbival kapcsolatban egyértelműen keresztény ikonográfiai kontextusba 
helyezi – ez a felfogás, mely már Ripa műve előtt száz esztendővel is élt, a mélyen vallásos 

                                                 
445 CSÁNYI 1896 p. 331 
446 CSÁNYI 1896 p. 331 
447 HENSZLMANN 1876 p. 42. 
448 BALOGH 1966. p. 143. 
449 A háromkötetes kódexet ma Münchenben őrzik. Staatsbibliothek 15731-15733.  
450 A hidra, a sárkány és a kígyó figurája gyakran keveredik az ábrázolásokban, de általában mindhárom a 
gonosz megtestesítője. Cesare Ripa így ír az Iconoloiában: „A hidrát rettenetes kígyónak festjük, amelynek, mint 
Ovidius mondja a Metamorfózisok 9. könyvében, több feje van.” Majd hozzáteszi: „Némelyek hét fejjel festik, 
amelyek a hét halálos bűnt ábrázolják.” RIPA p.410-411. 
451 „A régiek hasonlóképpen a Hercules képmásával jegyezték a kiválóságot, s az erények közé sorolták.” RIPA 
p. 579.  
452 A hősi erényt Herculessel ábrázoljuk, aki jobbjában felemelt buzogányt tart, s ezzel éppen megölni készül egy 
almafára tekeredő sárkányt. Bal karjára csavarva oroszlánbőrt visel. Azt jelenti, hogy Hercules, akin az erényt 
értjük, megfékezi a vágyakat, minthogy a sárkánnyal a bujaság és a gyönyörűségek vágyát jelképezzük. A 
Hercules által viselt oroszlánbőr lelkének nagylelkűségéről és szilárdságáról tanúskodik. A buzogány az értelmet 
jelenti, mely uralja és megzabolázza a vágyakat. RIPA p. 596. 
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Lázói453 szemében is összeférhetővé tette a pogány héroszt a vallásos tartalommal. Filarete is 
foglalkozik elméleti művében az antik jelenetek alkalmazásával. Herkules 12 munkáját a XV. 
könyv templomkert leírásakor sorolta fel454, a XXIII. könyvben – a mozgás, az erőfeszítés 
megjelenítéséről értekezve – kifejti, hogyan kell ábrázolni a hőst.455 Richard V. Schofield, 
miközben az antik figurák és jelenetek lombardiai elterjedését és alkalmazását elemzi, felhívja 
a figyelmet arra, hogy Filarete – bár traktátusában is sokat foglalkozott pogány mitológiai 
témákkal – keresztény templomban csak a keresztény ikonográfia alkalmazásáról írt.456 Ez 
ellentétben áll a lombard reneszánsz művészet gyakorlatával, és – mint látjuk – 
Gyulafehérváron is eltérnek tőle.  

A Sámson-téma reneszánsz szellemű átfogalmazására Balogh Jolán Pollaiuolonak egy 
másolatban fennmaradt rajzát említette meg.457 Hangsúlyozta, hogy a két ábrázolás között 
nincs közvetlen kapcsolat, hasonlóságot csupán a reneszánsz felfogás azonossága idézhet elő. 
A felvetést azért tartom érdekesnek, mert éppen Pollaiuolonál találkozunk olyan, Herkules és 
a hidra küzdelmét ábrázoló jelenettel, mely néhány kompozíciós elemében rokonságot mutat a 
Lázói-kápolna Herkules-reliefjével.458 Véleményem szerint is nyilvánvaló, hogy a 
gyulafehérvári domborművek nem a Pollaiuolo-rajzok közvetlen mintáját kövezik. 
Eredményei lehettek viszont annak a folyamatnak, ahogyan a Herkules tetteit, tengeri istenek 
csatáját459, játszó puttókat ábrázoló mitológiai, vagy más, fantázia szülte jelenetek jellegzetes 
kompozíciói elterjedtek Itália-szerte is. Olyan neves művészeknek, mint amilyen Pollaiuolo 
vagy Mantegna volt460, alkotásait metszet- és érmekészítők egész sora másolta. Idővel nem 
csupán eredetiből, hanem egymás munkáiról, vagy – az esetleg szintén másolatok alapján 
készült – épület-reliefekről is dolgoztak. Az ábrázolások így folyamatosan változtak, 
egyszerűsödtek, és – főleg az érmék esetében, a műfaj jellegéből adódóan – gyakran a 
kompozíciók tömörebbé váltak, vagy csak egyes részleteiket ragadták ki. Ez a felfogás 
legelsősorban Lombardiára volt jellemző, ahol a lapicidák, a szobrász-építészek keveset 
foglalkoztak antik mítoszokkal, vagy a teoretikusok antik művészetet felmagasztaló műveivel 
– Róma hagyatéka számukra dekoratív motívumokat jelentett, melyek főként kicsi, könnyen 
hozzáférhető munkákon, érméken, gemmákon, nyomatokon terjedtek.461 Így, számos áttételen 
keresztül lehet rokon a gyulafehérvári Herkules akár Tommaso Rodari comói Porta della 

                                                 
453 A kanonok jellemének ezt az oldalát Felix Faber útleírásából ismerjük meg. Érdekes, hogy Faber, a 
domonkos szerzetes ugyanebben a művében mély felháborodásának ad hangot a Velencében látható számtalan 
pogány ábrázolás miatt. Ld.: FABER. Az útleírás Lázóit érintő részeinek szemléletes összefoglalását adja V. 
KOVÁCS 1970. p. 346-351. 
454 FILARETE p.211. Az eredeti műben Codice Magliabechiano, II, I, 140, f.122r 
455 FILARETE p.307. Az eredeti műben Codice Magliabechiano, II, I, 140, f 179v 
456 SCHOFIELD 1992 p. 31-32. 
457 BALOGH 1943. p. 109. A rajz forrásaként megjelölt mű: Jahrbuch der preuss. Kunstsamlungen. 1917. Beiheft. 
S. 108. Abb. 241. 
458 Az említett mű Antonio del Pollaiuolo Herkules és a hidra c. 1460 körül készült táblaképe, mely a Herkules 
és Antheus című képpel együtt a firenzei Uffizi galériában látható. A képek a mester saját másolatai lehetnek 
azokról az elveszett vásznakról, melyeket Herkules tizenkét munkájáról a Medici palota számára készített, és 
talán a palota 1494-es kirablásakor semmisültek meg. HARTT p. 271. Hasonló a hidra sokfejű, hosszú nyakú 
alakja, a hős jobbjában a hidrát megragadó, baljával fegyverét magasba emelő mozdulata, Herkules meztelen 
teste köré csavarodó szalagszerű ruhájának ábrázolása. Alapvető eltérés, hogy a kápolnán a hidra Herkules előtt 
áll. 
459 Andrea Mantegnának tulajdonított rajza, mely a mester vázlatkönyvének tartott berlini Codex Destailleur OZ 
III. többi rajzához hasonlóan igen nagy hatást gyakorolt a késő quattrocento kismestereinek alkotásaira. A kódex 
rajzait másolatban közli: LEONCINI 1993 
460 Pollaiuolo és Mantegna grafikai lapjainak és azok másolatainak hatására Marosi Ernő a magyarországi késő 
gótikus oltárművészettel kapcsolatban is felhívta a figyelmet. A gótikához közelebb álló északi mesterek, Dürer, 
Cranach és Altdorfer mellett 1500 körül az ő munkáik is egyre nagyobb befolyással bírnak. MAROSI 2001  
461 Az antik formaelemek lombardiai elterjedésének szemléletes áttekintését adja Giovanni Antonio Amadeo 
munkásságát a középpontba helyezve SCHOFIELD1992. p. 29-44. 
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Ranajának lendületesen lesújtani készülő Herkulesével, még akkor is, ha amott a hérosz nem a 
hidrával, hanem Antheussal végez. Ugyanilyen megfontolásból elképzelhető az is, hogy a 
Sámson-relief szintén egy Herkules-kalandnak: a nemeai oroszlán legyőzősének valamely 
Itáliai eredetű ábrázolására vezethető vissza. 
A Sámson-domborművel kapcsolatban Balogh Jolán azt is megjegyezte, hogy a középkorban 
igen elterjedt képtípus a bikaölő Mithras-ábrázolások hatására fejlődhetett ki.462 Innen eredhet 
a fél lábbal az állat hátára térdelő, kezével annak pofáját hátrafeszítő alak beállítása. Ilyen 
reliefek szép számmal kerültek elő Apulumból is.463  

A kápolna faragványainak esetleges közvetlen római hatásával alig foglalkozik a 
szakirodalom. Ezt a lehetőséget csak két mű veti fel. Az egyik a Magyar Műemlékek 
Ideiglenes Bizottsága 1880-ban rendezett kiállításának katalógusa, melyben az a 
nyilvánvalóan téves vélekedés szerepel, hogy a kápolnában római domborművek vannak 
befalazva464. A másik Horváth Henrik magyar reneszánszról szóló, Rómában kiadott 
összefoglaló munkája, melyben a szerző a kápolna díszítéseinek gótikus és lombard hatása 
mellett a domborművek római hatását is megemlíti.465 Pedig Dácia provincia művészetének 
közvetlen hatása a gyulafehérvári humanisták műgyűjtő tevékenysége ismeretében nem 
zárható ki. Nem tudhatjuk biztosan, mely antik kőfaragványok voltak ismertek már a XVI. 
században Apulum örökségéből. A ma fellelhetőkön számos olyan motívum szerepel, mely a 
Lázói-kápolna homlokzatait is gazdagítja: koszorúval keretezett relief, kagylóformájú háttér, 
girlandot tartó puttópár, csavarodó farkú tengeri szörnyek.466 Sietve hozzá kell tegyem, hogy 
ez nem bizonyítéka a közvetlen hatásnak, hiszen szinte lehetetlen megállapítani, hogy egy 
motívum az antik provinciális művészet, vagy az itáliai reneszánsz közvetítésével épülhetett-e 
be az erdélyi reneszánsz repertoárjába. A Gyulafehérvári Múzeum római kőtárában Herkules-
ábrázolás is található, bár más jelenet, mint a Lázói-kápolna reliefje, és formailag sem mutat 
azzal rokonságot. 

Természetesen nem szabad megfeledkezni a gótikus előképekről sem, melyek a Lázói-
kápolna reliefjeit faragó helyi mester iskolázottságát leginkább meghatározták. Ez a reliefek 
drapériakezelésén mindenütt tetten érhető. Helyenként az alakok beállításán is, bármennyire is 
törekedett a mester a jelenetek könnyed, lendületes ábrázolására.467 A Mózes-dombormű 
esetén elég közeli párhuzamot lehet találni az Erdélyi emlékanyagban is. A szebeni 
evangélikus templom domborműve, mely Krisztust ábrázolja az Olajfák hegyén, az alvó 
apostolok alakjától, és a fordított iránytól eltekintve igen hasonló kompozíció. A térdelő 
főalak itt is az ég felé emeli kezét, fent, a képmező sarkában pedig felhőben jelenik meg az 
isteni kinyilatkoztatás ábrázolása. Az ívesen leomló bő ruharedők is összekötik a két 
domborművet. Azonban a kapcsolat közöttük itt is inkább áttételes lehet.  
 
 
 

                                                 
462 Hozzáteszi, hogy a kápolnán található ábrázolás mozgalmasságában, és a kompozíció középkorban 
megszokott irányának megváltoztatásában jelent újítást a gyulafehérvári gótikus szobrászathoz képest. BALOGH 
1943. p.90. 
463 A gyulafehérvári Museul National a Unirii római lapidáriumában a kiállított köveken sajnos nem szerepel 
azonosítási szám, így pontosan nem tudok hivatkozni az egyes darabokra. 
464 BALOGH 1943. p.238. 
465 HORVÁTH 1939 p.71 
466 Az Apulumból származó római kövek legszebbjei ma a gyulafehérvári Museul National a Unirii kiállításán 
láthatók, de számos faragott kő van az ortodox katedrális udvarán, és néhány, az épület falaiból előkerült darab a 
Szent Mihály székesegyház déli tornyában létesített kőtárban is. 
467 BALOGH 1943 p. 88., VǍTǍŞIANU 1959 p. 744 
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4.2.2. Kompozíció 
 
Mint építészeti kompozíciót, elsősorban az északi homlokzatot érdemes vizsgálni.468 E 

homlokzat elemei – mint azt Virgil Vǎtǎşianu hangsúlyozta469 – valóban nem állnak össze 
szerves egységgé. Legalábbis abban az értelemben semmiképp, ahogyan azt egy reneszánsz 
épülettől várnánk. Megjelennek rajta a klasszikus alaktan elemei, használatuk azonban szabad 
és elsősorban dekoratív célú. A kapu keretének aránytalanságait például éppen az adja, hogy 
díszítés látványosabb elemeit – a fejezeteket, a párkány geiszonját – túlhangsúlyozza a többi 
elemhez képest. Mind a főpárkány, mind pedig a sarokpilaszterek meghatározó elemei a 
kompozíciónak, azonban nem állnak össze oszloprenddé. A két elem szinte nincs is tekintettel 
egymásra, vagy ha igen, viszonyukat nem az egymásra épülés tektonikus logikája, hanem az 
egymáson való átmetsződés jellemzi. Ez kifejezetten a gótika szerkesztési elve. 

Gótikus vonás a pilaszterek felépítése is. Nem támasztó elemként hatnak, hanem 
szinte megszabadulnak a tektonika kötöttségétől, ahogy felfelé egyre könnyedebbé válnak. A 
pilaszter megszakítása szoborfülkével ugyancsak a gótika formakincséből ismert: a 
pillérkötegeken vagy lebegő gyámokon megjelenő baldachinos szoborfülkék juthatnak róla 
eszünkbe. Csakhogy itt a vimpergás, kúszóleveles dísz helyét kagylóforma foglalja el. A 
mester keresi, és meg is találja a reneszánsz díszítőelemek helyét a középkorias 
kompozícióban. Ez adja a Lázói-kápolna különleges báját, mely túlmutat mindenféle 
sutaságon, meg nem értésen, vagy félreértésen alapuló provincializmuson. A mester nem 
rosszul gondolkodik a klasszikus formakincsről, csak éppen másként.470

A tervvel kapcsolatban azonban egy másik lehetőség is felvetődik. Az tudniillik, hogy 
a mester nem a saját elgondolása szerint, gótikus iskolázottságának megfelelően próbál 
kompozíciót formálni számára új elemekből, hanem ehhez valamilyen idegenből származó 
tervet is felhasznált.471

Ha volt ilyen, véleményem szerint a kápolna tervének forrása valamilyen – talán 
külföldről, Itáliából, esetleg Lombardiából származó – rajz, metszet, miniatúra lehet. 
Kizárható, hogy építészeti tervet, disegno-t vettek alapul, inkább könyvillusztrációk, 
nyomatok motívumkincsét. Ha valóban ez történt, úgy egyfajta kettős áttételről van szó. 
Előbb az építészeti motívumok rajzos dekorációkra tevődnek át, feldúsulva a fantázia 
elemeivel, és – a műfajból adódóan – részben megszabadulva a tektonika kötöttségeitől. Majd 
ezek az architektúrát ábrázoló, de hangsúlyozottan nem építészeti ábrák építészeti mű 
mintájául, vagy legalábbis repertoárjául szolgáltak. Az architektúra teóriája így két ponton is 
érvényét vesztheti. Nem csak az építészet rajzzá válásakor, sőt nem is feltétlenül akkor. 
Hiszen Itáliában még a miniátoroktól is elvárható, hogy ha ki is egészítik a kompozíciót nem-
építészeti elemekkel, vagy nem is fordítanak különös gondot a klasszikus arányrend 
betartására, de például egy oszloprend ábrázolása esetén legalább az elemek elhelyezésének 
rendjét többnyire helyesen alkalmazzák. Inkább rutinszerűen teszik ezt, nem teoretikus 
tudástól indíttatva. Amikor azonban egy ilyen rajz olyan mester kezén válik újra építészetté, 
aki nincs tekintettel az abban még meglévő rendszerre, az elemek ismét felbomlanak. Ez a 
felbomlás azonban megint nem lehet teljes szétesés, hiszen az alkotás épület volta megkövetel 
egy új tektonikus rendet. 

                                                 
468 A többi homlokzat esetében eléggé nyilvánvaló, hogy az elemek elhelyezése minden esetben következmény. 
Vagy a románkori előcsarnok maradványaié (mint a nyugati kapu és a délnyugati pilaszter), vagy a belső 
boltozaté (mint a körablakok), vagy éppenséggel az északi homlokzaté (mint a sarokpilaszterek) 
469 VǍTǍŞIANU 1959 pp. 558-560. 
470 A helyi mester egyéni invencióját követő komponálás mellett volt a Lázói-kápolnával kapcsolatban Feuerné 
Tóth Rózsa. FEUERNÉ TÓTH 1977 p. 24 
471  BALOGH 1943 p. 89.  
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Nem csoda, hogy atektonikus, bizonyos szempontból gótikus jellegű kompozícióval 
reneszánsz metszeten is találkozni lehet. Például Jacopo Capcasa di Codeca velencei fametsző 
egyik Petrarca-illusztrációjának keretén találkozhatunk ilyennel. Az észak-itáliai mester itt is 
nyilvánvalóan saját rendszerükből kiragadva alkalmazza az építészeti tagozatokat. Nem 
véletlenül említem a számtalan lehetőség közül éppen ezt a rajzot. A képmezőt kannelúrás 
törzsű oszlopok keretezik, ezek lábazatánál vázákból kinövő szárnyas szirének ülnek, hosszú 
farkuk a pilaszterre tekeredik. A pilaszter nem éri el a párkányt, hanem megszakad alatta, 
helyet adva egy ülő figura elhelyezésére szolgáló fülkének. Akár a Lázói-kápolna 
sarokpilaszetereinek rövid leírása is lehetne – ez mégsem jelenti, hogy az 1493-ban készült 
velencei metszetnek bármi közvetlen köze volna a gyulafehérvári épülethez. 

Melyik folyamat vezethetett a gyulafehérvárihoz hasonló kompozíciók 
kialakulásához? Egyes formák átvétele és újrafogalmazása a gótikus iskolázottságú mester 
invenciója szerint? Vagy az építészeti formák felbomlása és újbóli összeépülése, miközben az 
építészetből rajz vagy kisplasztika, majd abból újra épület lesz? Hogy a két lehetőség közül 
melyiket fogadjuk el inkább, nem lehet megmondani. Inkább az a valószínű, hogy mindkettő 
egyszerre jelenik meg Lázói János élete fő művében. 
 

A kápolna kompozíciós szempontból önállónak tekinthető elemei a kapuk. A nyugati 
homlokzat befalazott kapuja egy eléggé elterjedt formát követ, mely – mint fentebb utaltam rá 
– Entz Géza és Balogh Jolán szerint sem kifejezetten lombard.472 Az északi homlokzat 
főbejárata és a belső, a székesegyház északi mellékhajójába nyíló kapu sokkal jobban 
emlékeztet észak-itáliai típusokra. A két kapumotívum, a számos eltérés ellenére, néhány 
fontos szempontból hasonló felépítésű. Mindkét esetben kétszintes kompozícióról van szó, 
ahol az alsó szinten díszesen megmunkált felületű pilaszterek hangsúlyos párkánnyal lezárva 
keretezik a nyílást. A felső szint pilaszterei nem az alsók axisában állnak, hanem szűkebben 
összehúzva, és mindkét esetben domborművel díszített fülkét fognak közre.473 A fülke felső 
részét kagylómotívum díszíti. A forma egy olyan, leginkább Lombardia reneszánsz 
művészetére jellemző típushoz áll közel474, mely Erdélyben – sőt Magyarországon – 
előzmény nélkül áll, és a helyi középkori kompozíciókkal sem mutat rokonságot. A kettő 
közül a déli kapu a tisztább kétszintes architektúrára, hiszen itt a felső szint párkánya is önálló 
elem, és a kompozíciót szegmensívű lunetta is koronázza. Lombardiában a kaput koronázó 
lunettába is gyakran helyeztek domborművet, ez a forma észak-itáliai mesterek közvetítésével 
Kelet-Európában is elterjedt.475

Az aediculával koronázott nyílás vagy fülke eredetének elemzése messzire vezet, és 
jelen tanulmánynak nem is célja. Maga a kompozíció mindenesetre nem antik, hanem gótikus 
előképekre vezethető vissza, és nem is kimondottan építészeti formákból (kapu vagy 
ablakkeretekről), inkább oltárok kialakításáról származik. Egyszerűbb, a gyulafehérvári 
kapukhoz hasonló egyaxisos megoldás ritkább, ilyen például Rodari „Levétel a keresztről” 
oltára a comói dómban.476 Végső soron erre a sémára épülő, de összetettebb ablakkeret 

                                                 
472 BALOGH 1943. p.88. ill. 1958. p.118. 
473 A kölső kapuról esetünkben hiányzik a dombormű. 
474A főkapuról a Schloss Schallaburg-ban, 1982. május 8. és november 1. között megrendezett kiállítás 
katalógusában ez áll: „Die Nordwand schmückt ein großes Renaissance-Portal mit Aedicula-Bekrönung, also 
nach den in der Lombardei heimischen Typen.” (Az északi falat nagy reneszénsz kapu díszíti edikulával 
koronázva, a Lombardiában honos típusnak megfelelően.) SCHALLABURG 1982. p.648. 
475 Lombardiában leggyakrabban Keresztelő Szent Jánosalakját, vagy Krisztus megkeresztelését helyezik a 
lunettába. KARPOWICZ, 1994. p. 63-66.  
476 Fehér márvány oltár az északi mellékhajó ötödik kápolnájában, Tommaso Rodari 1498-ban befejezett, a de 
Bossi család megbízásából készített műve.  
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látható a bergamoi Colleoni-kápolna homlokzatán is.477 Rodarinál a forma minden bizonnyal 
az olyan (jóval gyakoribb) kétszintes triptichonok redukált változata, mint a Szent Miklós 
triptichon a cremonai dómban478, vagy a velencei SS. Giovanni e Paolo Magdolna-
kápolnájában látható oltár479. Ezek is aediculával koronázott, volutával díszített kompozíciók, 
a különbség annyi, hogy ebben az összetettebb, és architektonikus rendjét illetően tisztább 
formában az alsó rész háromaxisos, a felső rész aediculájának pilaszterei a középső 
pilaszterpár felett, azok tengelyében helyezkednek el. A szélső pilaszterek az egyaxisos típus 
esetében elmaradnak, így az alsó rész egyetlen, két pilaszterrel közrefogott képmezővé 
egyszerűsödik, de a szintek hierarchiáját megőrzendő a felső aedicula pilaszterköze 
lecsökken. 

Az említett kétszintes triptichonok kialakítására némi hatással lehetett az antik 
diadalív-motívum. A formai hasonlóság ellenére eredete szempontjából ez a kompozíció 
lényeges különbséget mutat azoktól a diadalív-motívummal rokon megoldásoktól, amelyeknél 
az osztópárkány egyúttal a középső axis félköríves záródású nyílásának vállpárkánya is. Itt 
ugyanis a középrészt nem egy felső szintként ráhelyezett aedicula, hanem magának a középső 
nyílásnak a kiemelése hangsúlyozza.480 Jó példa a két felfogás eltérésére Tommaso Rodarinak 
az ugyancsak a comoi dómban látható Passió-oltára, és Ascani Sforza síremléke Andrea 
Sansovinótól.481  

Noha a comói oltár aligha közvetlen előképe a gyulafehérvári kapunak, még egy 
szempontból érdemes vele foglalkozni. Ha kompozícióját analógiaként tekintjük, az erősíti 
annak a lehetőségét, hogy a gyulafehérvári kapun a főpárkány felett két oldalt, a voluták 
mellett további díszítés volt elhelyezve, amely ma már hiányzik.482  
 

4.2.3. A fríz alapítási felirata 
 

A Lázói-kápolna homlokzatának domináns epigráfiai dísze a főpárkány frízében 
olvasható mindhárom homlokzaton végighaladó alapítási felirata. Az északi és nyugati 
homlokzaton kisebb szakaszoktól eltekintve jó állapotú, így mindenütt jól olvasható, a keleti 
homlokzaton azonban csaknem teljesen hiányzik. Legnagyobb részét – mintegy kétharmadát 
– az 1524 körül épített Várdai-kápolna takarja el, a szabadon maradt szakasz betűi az idő 
pusztítása során tűntek el vagy váltak olvashatatlanná. Egyes helyeken a fríz köveit már felirat 
nélküli elemekkel pótolták. A párkány frízének egy része a Várdai-kápolna belsejébe esik, s 
ezen a szakaszon a köveket annak építésekor nyilvánvalóan kicserélték. A csatlakozó csúcsív 
bal oldalán azonban a Várdai-kápolna belsejéből láthatóan egy olyan kő is bent maradt, 

                                                 
477 Giovanni Antonio Amadeo, 1473-76. A Colleoni-kápolna díszítéséről: SCHOFIELD – BURNETT 1999, 
BERNSTEIN 1992 
478 A kórus oldalánál elhelyezett fehér márvány oltár, Tommaso Amici és Mablia del Mazo műve 1495-ből. 
479 Ismeretlen lombard mester munkája a XVI. Század első éveiből. Az oltár főalakját Bartolomeo di Francesco 
da Bergamo, ugyancsak lombard mester faragta. 
480 Ez utóbbi megoldás a már a késő quattrocentóban elterjedt, márvány triptichonok és síremlékek kedvelt 
kompozíciójaként. Ugyancsak lombard mesterek alkotta példái a velecei San Giovani e Paolo templomban Pietro 
Mocaniga dózse sírja (Pietro Lombardo, 1480 körül), és Andrea Vendramin síremléke (Tullio Lombardo 1480-
1495). Típusalkotó korai cinquecento példája Ascanio Sforza síremléke a római Santa Maria del Popoloban 
(Andrea Sansovino, 1505-1507). Végső soron ez a forma jelent meg Ferruccinak a Bakócz-kápolna számára 
készült oltárán is. 
481 Tommaso Rodari, 1492. Az oltár alsó szintjét egyenes szemöldökpárkánnyal lezárt négy pilaszter osztja 
három egyforma mezőre. A felső szinten ugyancsak gerendázatos pilaszterrend van, de a középső axisban a 
képmező magasabb, így két törpepilaszter közbeiktatásával megemelt párkánnyal zárul. Mindhárom mezőt 
lunetta koronázza. Sansovino említett alkotása római Santa Maria Del Popolóban áll, 1505-1507 között készült. 
482 Lehetséges, hogy az csak tervezett volt, és végül nem készült el. Az erre a feltételezésre utaló látható 
nyomokat a kutatás eredményeit taglaló fejezetben leírtam. 
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amelyen erősen megkopott felirattöredék fedezhető fel. Ez pozíciója alapján lehet a Lázói-
kápolna frízének egyik in situ köve, a rajta lévő véset valószínűleg AE betűkapcsolat. 

Bunyitay Vince a fríz feliratát – a Várdai-kápolnában látható betűkről nem véve 
tudomást – a következőképpen egészítette ki: [DEO · OPT · MAX · ET · BEATO · 
MICH]AELI · PAT|RONO · IOANNES · LAZOYNVS · PRO · SVA · ET · BENE · 
MERENTIVM · SALVTE · AED|EM · HANC · VESTIBVLAREM · A · FVND · AERE · 
SVO · ERIGEN · DICAND · Q · CVRAVIT · M · D · XII ·.483 Ő tehát a XIX. század végén 
még látta a keleti homlokzaton az AELI betűsort, melyből mára már csak az I betű felső fele 
maradt meg. Ugyanígy, tehát az AELI betűkkel együtt jegyezte le a feliratot 1896-ban Csányi 
Károly is.484 Kiegészítését Bunyitaytól eltérően rövidebb formában publikálta, csak a 
Michaeli szót egészítette ki, és a szöveg első szavaként írta le.485 Ebben a változatban nyilván 
az a korábban gyakran felbukkant tévhit játszott szerepet, hogy a Várdai-kápolna helyén már 
korábban, a XIV. század közepén Szécsi András kápolnát emeltetett, így az északi előcsarnok 
reneszánsz díszítésekor a keleti homlokzatnak már csak egy rövidebb szakasza állt 
szabadon.486 Ezt a lehetőséget a szakirodalom azóta lényegében elvetette, de a Lázói-kápolna 
feltárásunk során előkerült párkánya végérvényesen ki is zárja a Szécsi-kápolna létezését. 

Hozzá kell tennünk: Bunyitay feltételezésének az a legproblematikusabb pontja, az 
általa kínált szövegkezdet nem tölti ki a keleti homlokzat frízében rendelkezésre álló 
betűhelyeket. Ha a nyugati homlokzatra eső szövegrész kb. 56 betűhelyét vesszük 
figyelembe487, a Bunyitay által javasolt szövegkezdet még akkor is nagyon rövid lenne, ha   
rövidítések és betűösszevonások nélkül vésték volna a frízre – ami egyébként nagyon 
valósznűtlen. Összesen 36 betű volna a meglévőket is beleszámolva. Számítása abból ered, 
hogy a Várdai-kápolna XIV. századi eredetét ő is elfogadta, lényegében kizárólag az ott 
elhelyezett püspöki sírokra alapozva a datálást.488 A betűhelyekre vonatkozóan végzett is egy 
rövid számítást, és a felirat kiegészítéséhez ennek – ily módon nyilvánvalóan téves – 
eredményét is figyelembe vette. 

A felirat Bunyitay-féle kiegészítése egyébként – a korszak klasszikus kapitálissal írott 
alapítási-  és sírfeliratainak ismeretében – tartalmilag logikus volna. A korabeli feliratok 
elején többször előforduló D[eo] O[ptimo] M[aximo] formula489 feltételezésével Bunyitay 
párhuzamot vont a Lázói-kápolna felirata, és a Várdai-kápolna frízének röviddel később kőbe 
vésett szövege között.490 Utóbbi felirata: DEO · OPT(im)O · [M]AX(imo) · ET · DIV(a)E · 

                                                 
483 Feloldva: Deo Optimo Maximo et Beato Michaeli patrono Ioannes Lazoynus pro sua et bene merentium 
salute aedem hanc vestibularem a fundamento aere suo erigendo dicandoque curavir MDXII. BUNYITAY 1893 p. 
14. A szöveg magyar fordítása:  „A legjobb leghatalmasabb Istennek és Sz. Mihály patrónusnak Lászai János 
saját és az arra érdemesek üdvösségére alapjaiból saját költségén emeltette és szenteltette ezt az elõcsarnokot 
1512-ben”. KOVÁCS 1996 p. 17. 
484 Csányi Károly felmérési manuáléja: Székesegyházfelvétel 63. Renaissance előcsarnok I. Gyulafehérvár, 1896. 
október 3. KÖH TT. K4599 ltsz. 
485 CSÁNYI 1896 p. 331. 
486 Csányi egy, a székesegyház építéstörténetével foglalkozó, három évvel később megjelent tanulmányában írt is 
a Szécsi-kápolnáról, melyet Várdai úgy építtetett át, hogy a falat egy méterrel kijjebb helyeztette. Nyilvánvaló 
tehát, hogy ez a gondolat vezette a szöveg rövidebb kiegészítéséhez. CSÁNYI 1899 p. 4-5. 
487 A felirat ide eső része: EM · HANC · VESTIBVLAREM · A · FVND · AERE · SVO · ERIGEN · DICAND · 
Q · CVRAVIT · M · D · XII, ami összesen 68 karakter. A betűhelyek számába azonban itt a szóközjeleket nem 
számolom bele, hiszen ezek eléggé szorosan a betűk közé ékelve vannak elhelyezve, és a betűhelyek számát 
csökkenti a szakaszban előforduló hat betűösszevonás is. 
488 BUNYITAY 1893 p. 9. 
489 A formula az Alpoktól északra először Conrad Celtis humanista bécsi epitáfiumán jelent meg DEO · OP · 
MAX formában. Magyarországon négy sírkő ismert a XVI. század első negyedéből, mely hasonlóképpen 
kezdődik. MIKÓ 2005 p. 219. 
490 BUNYITAY 1893 p. 14. 
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ANN(a)E · FRAN(ciscus) · WAR(dai) · E[P(piscopu)S] · [T]RANS(ilvaniensis) · EREXIT491, 
az alapító nevét és a kápolna titulusát jelöli meg az említett formula után.  

A különböző változatokban előforduló DM, DOM vagy DOMS szövegkezdet antik 
ihletésű, egyaránt hatással lehettek a megjelenésére a D · M (azaz Dis Manibus) betűpárral 
indított római sírkőfeliratok, illetve a I(ovi) O(ptimo) M(aximo) dedikációs feliratok.492 
Előbbiekre a XV-XVI. században Dáciában összegyűjtött antik feliratok között is találunk 
példákat.493 Egyet lehet tehát érteni Mikó Árpáddal, aki e formula megjelenését a Lázói-
kápolna feliratos frízének elején igen valószínűnek tartja.494 A Bunyitay-féle kiegészítés 
azonban – mint azt a feltárás be is bizonyította – nem lehet pontos. 

A fríznek a Várdai-kápolna padlásán feltárt töredéke kevésnek tűnik ahhoz, hogy a 
szöveget teljes bizonyossággal értelmezzük.495 Azt semmi esetre sem zárja ki, hogy a felirat 
elején DOM formula szerepeljen. Ugyancsak helytállónak tűnik, hogy a keleti homlokzat 
végének szókapcsolata MICHAELI · PATRONO, azaz a székesegyház védőszentjére utal. Jó 
okunk van feltételezni azonban azt is, hogy a kápolna titulusa is része a szövegnek.  

A kápolna titulusa – amennyiben megegyezett a benne elhelyezett oltáréval – eléggé 
ritka. A Lázói János által itt felállított oltárt a korabeli írott forrásokban „altare fidelium 
animarum”, azaz hívő lelkek oltárának nevezik.496 Későbbi Szent lélek kápolna elnevezését – 
melyet Balogh Jolán is használt497 – az épület csak 1520-ban kapta, miután a római Santo 
Spirito Társulat privilégiumait megkapta.498 Ez az elnevezés tehát nem kerülhetett a párkány 
frízébe. Ahogy az a tévedésen alapuló titulus sem, mellyel először a székesegyház 1777-es 
inventáriumában találkozunk.499 Eszerint a kápolna egykor Szűz Máriának lehetett szentelve, 
mivel a kapu felett a Szűz szobra látható. Az inventárium azonban annyit feltétlenül elárul, 
hogy a XVIII. század végére a kápolna eredeti rendeltetése már feledésbe merült. 

 

4.2.4. A klasszikus kapitálisok szerkesztése 
 
Műhelykapcsolatok feltárása, a faragványt készítő mester tanultságának megállapítása 

szempontjából is fontos lehet a feliratok betűinek részletesebb elemzése. A feliratos 
emlékeket tárgyaló irodalomban mindeddig kevés figyelmet szenteltek a betűk formájának, a 
betűszerkesztés geometriájának vizsgálatára.500 Rögtön megjegyzem, hogy ez a legtöbb 
esetben nem róható fel a kutatók hanyagságának. Egyrészt a feliratok jelentős részének 
esetében a betűméret túlságosan kicsi ahhoz, hogy az apró részletekre is kiterjedő 
szerkesztésmódot feltételezzünk, vagy ha volt is ilyen, tetten érhessük – hiszen a véső egy-két 
milliméterrel pontatlanabb vezetése már nagyságrendi eltérést okoz az ideális formához 
képest. Másrészt az epigráfiával foglalkozó szakirodalomban e feliratoknak többnyire betűhű 
                                                 
491 Magyarul: A legjobb, leghatalmasabb istennek és Szent Annának emelte Várdai Ferenc erdélyi püspök. 
KOVÁCS 1996 p. 17-18. 
492 A szövegek elején előforduló formula eredetéről, változatairól ld. MIKÓ 2005 p. 218-219. 
493 A pannóniai római feliratok reneszánsz kori gyűjtéséről RITOÓKNÉ SZALAI 1994. A tanulmány számos DM 
formulával kezdődő szöveget közöl Felice Feliciano feliratgyűjteményéből. 
494 MIKÓ 2005 p. 231. 
495 Az előkerült AE · S vagy AF · S betűkapcsolat csaknem 300 cm-re van attól a helytől, ahol a „Micheli” szó 
kezdődhetett. 
496 Függelék La.08., La.13., La.17. A Beke Antal által közölt regesztákban „minden hívő lelkek” vagy „minden 
boldogult lelkek” oltáraként is előfordul. Vö.: Függelék: La.09., La.14., La.19. 
497 BALOGH 1943 p. 87., 233. 
498 BUNYITAY 1893 p. 25. ill. BALOGH 1943 p. 238-239. 
499 Függelék La.26. 
500 A szerzők többnyire beérik azzal, hogy a feliratot a – leggyakrabban használt terminológia szerint – a 
klasszikus- ill. korai humanista kapitális kategóriájába sorolják. A betűformák részletesebb vizsgálata 
tekintetében előremutatóak Várady Zoltán kutatása. Eredményeire Mikó Árpád hívta fel a figyelmemet. 
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nyomtatott átiratát, és részletes vizsgálódásra alkalmatlan fotóját közlik. Pontos felmérés – 
ismereteim szerint – egyetlen publikációban sem szerepel.501 E felmérések elkészítése pedig – 
érthető módon – meghaladja az összehasonlító munkák készítőinek lehetőségeit.502

A feliratos emlékek jelentős részével kapcsolatban megállapítható, hogy a betűk 
bizonyos mértékig szabálytalanok, az azonos karakterek között is kisebb-nagyobb eltérések 
tapasztalhatók. Ilyen esetekben a mester nyilvánvalóan „kézből” rajzolta elő a betűt, 
alaposabb előszerkesztés, vagy betűsablon használata sem jöhet számításba. Esetleg a betű 
befoglaló méretét szerkesztette csak fel, illetve nyilvánvalóan használt sorvezető vonalat.503 
Olyan kőanyag esetében – mint például a márvány –, melyet a megmunkálás befejező 
műveleteként csiszoltak vagy políroztak, a segédvonalakat finoman a kőbe is karcolhatták, de 
krétát, szenet, ólomvesszőt is használhattak a szerkesztéshez. 

Sok korai reneszánsz felirat esetében egyértelmű, hogy a kapitálisok kialakítása 
semmilyen számottevő szerkesztésre nem épül. Általában jellemző ez a szerkesztetlenség az 
úgynevezett korai humanista kapitálissal írott feliratokra, minthogy ez az írásmód lényegében 
kézírásból tevődött át az epigráfiába.504 Szabálytalanul formált betűket505 azonban a 
klasszikus antikvaként meghatározható feliratok esetében is szép számmal találunk. Az ilyen 
típusú értékelésnek semmi esetre sem lehet kormeghatározó szerepe. A szabálytalanul 
formált, de nyilvánvalóan a klasszikus antikva betűt imitáló feliratok nem feltétlenül a korai 
példák között szerepelnek, amikor – ahogyan azt feltételezhetnénk – még nem alakult ki a 
betűvésésnek egyfajta kánonja. Inkább provinciális jelenségről van szó – az ilyen feliratokat 
véső mesterek soha nem tanulták a klasszikus kapitális formálását, csak utánozni próbáltak 
általuk ismert példákat anélkül, hogy azok tanulmányozásában elmélyedtek volna. Erdélyben 
e feliratcsoport emlékei időben szinte párhuzamosan bukkannak fel a nemes metszésű antikva 
feliratok korai példáival. A teljesség igénye nélkül néhány ide sorolható emlék: Thurzó 
Zsigmond (†1512) váradi püspök epitáfiuma506, Bernardus Pictor kolozsvári házának 

                                                 
501 A feliratok geometriai elemzésre alkalmas felmérésének elkészítése hagyományos eszközökkel igen 
aprólékos, hosszú munkát igénylő feladat. Ebben azonban ma már komoly segítséget jelenthet a fotogrammetria, 
és a számítógépes képfeldolgozás. Jelen kutatás során a Lázói-kápolna feliratait e technika felhasználásával 
mértük fel. A számítástechnika alkalmazhatóságára az ősnyomtatványok betűtípusainak vizsgálatában Borsa 
Gedeon már évtizedekkel ezelőtt, a számítástechnika nagyarányú elterjedése előtt felhívta a figyelmet. BORSA 
1971. A klasszikus kapitálissal írott feliratok korszerű technika segítségével történő felmérése megkönnyítené a 
betűk szerkesztésének elemzését, de egy ilyen vizsgálat eredménye még így is feltétlenül fenntartással 
kezelendő. 
502 A hazai reneszánsz feliratos emlékeknek az utóbbi években megjelent legteljesebb összefoglalását adja MIKÓ 
2005.; a sírkövek tekintetében a román és gótikus emlékekkel együtt VARGA–LŐVEI 1990. 
503 A kolozsvári Básta-házról származó, ma a kolozsvári Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (Erdélyi 
Nemzeti Történelmi Múzeum) gyűjteményében látható 1553-ban készült ajtókeret frízének feliratán jól látható a 
bekarcolt sorvezető. 
504 A korai humanista kapitális és a klasszikus antikva betűtípus között nem lehet éles határvonalat húzni. Egyes 
emlékek esetében nyilvánvalóan az újszerű, divatos írásmód alkalmazása a cél, nem egy letisztult minta 
követése. Jó példa erre Csaholyi Gáspár egri kanonok sírköve az egri Dobó István Vármúzeum kőtárában, mely 
– némi jóindulattal – mindkét csoportba besorolható. BALOGH 1985 p. 16., képe: 13.; SCHALLABURG 1982 p. 
677., 689., képe: Kat.-Nr. 840 g. 
505 A „szabálytalanul formált betű” kifejezést jobb híján használom ebben az összehasonlításban. A 
meghatározás nem egészen szerencsés, mivel – mint azt látni fogjuk – az antikva betű formálásának általánosan 
elfogadott kánonja nem alakult ki a XV-XVI. században, nemhogy a hazai, de az itáliai epigráfiában sem. Ezzel 
a meghatározással azokat a feliratokat kívánom megjelölni, ahol a betűk szélessége, a vonalak dőlésszöge, az 
ívek, talpak, egyéb részletek kialakítása tekintetében még az azonos karakterek között sem mutatható ki 
egységes formálásra való törekvés egy feliraton belül. 
506 BALOGH 1943 p. 84., 280-281., képe: 71. MIKÓ 1983, LŐVEI 1989 p. 171., 186-187. képe: 123. VARGA–LŐVEI 
1990 
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kapupárkány-felirata507 1514-ből, a mezőkeszüi (Chesǎu) református templom déli kapujának 
frízében olvasható felirat508 1521-ből. A példák kiválasztása nem véletlen: az antikvabetűs 
felirat divatja a XVI. század második évtizedében a főpapi síremléktől a városi polgárházon át 
a falusi templomig elterjedt, és a feliratok művészi minősége ennyire különböző megrendelők 
esetében sem feltétlenül tér el egymástól. 

A késő reneszánsz feliratok esetében – Erdélyben legalábbis – egyre nagyobb számban 
jelennek meg a szabadabb formálású kapitálissal írott feliratok, elsősorban síremlékeken.509 A 
kőfaragók ekkorra már rutinszerűen faragják a betűket, precíz előszerkesztésre pedig úgy 
tűnik nekik szükségük, a megrendelőknek pedig igényük sem igazán volt. 

Az, hogy egy lapicida használ-e sablont a betűk rajzolatához, nem feltétlenül ad 
felvilágosítást az illető képzettségéről, rutinjáról. Gondolhatunk arra, hogy ilyen 
segédeszközök használata mögött nagyobb precizitás iránti igény, komolyabban felszerelt 
műhelyt, tehát jobb képességű kőfaragó rejlik. De ugyanígy levonható ellenkező 
következtetés is: aki ilyen fogódzót alkalmaz, az kevésbé gyakorlott, a betűmetszésben 
járatlanabb mester, esetleg olyan tanítvány, aki éppen ezen eljárás segítségével igyekszik 
képességeit fejleszteni, miközben a műhely más tagja számára nem túl nagy kihívást jelentő 
rutinmunkát végez. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy – mint azt a Báthori-Madonna vésett 
felirata is mutatja – a betűmetszés művészetében járatlan kéz munkája látványos hibákat 
eredményezhet.510 A feliratok faragásához ráadásul a jó technikai tudás mellett szükséges – 
bár nem elengedhetetlen511 – a szöveg értése, következésképpen írás-olvasást, és latin 
nyelvtudást feltételező iskolázottság. Mindehhez hozzátéve azt, hogy az antik feliratok 
gyűjtése a humanisták kedvelt tevékenysége, valamint, hogy Itáliában, majd később az 
Alpoktól északra is milyen komoly elméleti munkák születtek a klasszikus kapitálisok 
szerkesztéséről, elmondható, hogy az epigráfia művelése elismert, megbecsült munka lehetett. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy minden kőfaragó, aki ezzel foglalkozott, maga is 
tanulmányozott volna ókori feliratokat, vagy jól ismerte volna az ide vonatkozó traktátusokat. 
Az viszont leszögezhető, hogy a feladat a műhelyen belül minden bizonnyal a legjobb 
mesterek kiváltsága volt. Gyengébben sikerült kapitális feliratokat ezért inkább azokon az 
emlékeken – többnyire falusi templomkapukon vagy tabernákulumokon – találunk, ahol nem 
feltételezhető komoly kőfaragóműhely megjelenése. Ezeket a megbízásokat egy-egy 
környékbeli mester alkalmi megbízásként kaphatta, és egy-két – esetleg csak a kövek 
kinagyolásában és a kész faragvány beépítésében résztvevő – segéd segítségével könnyedén 
elvégezhette. 

Végezetül létezhetett egy olyan csoportja is a klasszikus kapitális feliratoknak, ahol a 
kőfaragó magán a munkadarabon szerkesztette elő a betűt. Ez az eljárás azonban elsősorban 
olyan szerkesztésmód esetében jöhet számításba, ahol egyrészt a felirat nem túlságosan 
                                                 
507 Eredetileg a Híd utca 308. sz. házon, ma a kolozsvári Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (Erdélyi 
Nemzeti Történelmi Múzeum) gyűjteményében. BALOGH 1943 p. 62., 257., képe: 63. BALOGH 1985 p. 45., 159. 
(itt tévesen 1512-es évszámmal), 184., képe: 87.  
508 A kaput készíttető birtokosok nevét megörökítő felirat a következő: HANC  POSTEM · FECERVNT · 
FABRICARI · ANTONIUS · ΛERES · THOMAS · NOVAI · 1 · 5 · XXI · BALOGH 1943 p.67., 95., 256., képe: 
113-115.; FEUERNÉ TÓTH 1977 p. 221., képe: 103. Érdekes, hogy a Veres-nek olvasandó névben a V fejjel lefelé 
íródott, és hogy a kaput datáló 1521-es évszámban az arab és latin számok keverednek. 
509 Számos ideillő példát gyűjtött össze Balogh Jolán a kolozsvári kőfaragóműhelyekhez köthető emlékanyagból, 
a XVI. század utolsó negyedéből. Adattára: BALOGH 1985 p. 189-197. képek: 183., 185-192. 
510 Az úgynevezett Báthori-Madonna esetében élesen elüt egymástól a dombormű finom faragása, késő-
quattrocento formavilága, és az 1526-os évszámot tartalmazó felirat silány minősége. Utóbbin számos helyen 
megfigyelhető olyan csorbulás, mely a faragás közben keletkezhetett, és a vésést végző mester járatlanságára 
vall. Mikó Árpád részben erre a megfigyelésre alapozva állapította meg, hogy maga a Madonna és az alatta lévő 
felirat nem készülhetett egyazon mestertől, így nyilván egy időben sem. MIKÓ 1993 
511 A tereskei tabernákulum TENPLVM DOMINI feliratában a templum szó helytelen, „fonetikus” írásmódja 
egy gyenge latin nyelvtudású írástudóra enged következtetni. 
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hosszú, másrészt a betűk kellőképpen nagy méretűek. És még ezek teljesülése esetén is csak 
akkor érdemes ilyen módon fogni a munkához, ha a betűk szerkesztésmódja viszonylag 
egyszerű, és a hasonló karakterek (például a P-R, V-A, E-F, O-Q-C-G betűcsoportok) 
geometriája alapvetően azonos. Úgy vélem, ilyen módon meglehetősen kevés felirat 
keletkezhetett. Néhány példát az összehasonlítás kedvéért említek, de hozzáteszem, hogy a 
kérdés továbbgondolásához e feliratok alaposabb vizsgálata volna szükséges, ami meghaladja 
e tanulmány kereteit. Azt is meg kell jegyezni, hogy az alább felsorolt feliratok 
mindegyikénél éppúgy szóba jöhet a betűsablon alkalmazása, mint a helyszíni előszerkesztés. 
Itt említhető a Mátyás-kori udvari építkezésekből fennmaradt vörösmárvány feliratos emlékek 
egy része: a feltehetőleg a budai királyi palotából származó feliratos fríz512 és talapzat513, 
valamint az a szintén Budáról származó töredék, mely talán az egykori Herkules-szobor 
talapzatához tartozhatott514. Remekbe szabott betűmetszés látható azokon a kisebb 
töredékeken is, melyek ugyancsak a budai várból maradtak fenn.515 Feltétlenül e csoportnál 
említendő az esztergomi Bakócz-kápolna feliratos fríze – szintén vörösmárvány faragvány, és 
a Mátyás-féle budai építkezések felirataihoz hasonlóan a betűk itt is bronzbetétekkel 
készültek. Ugyanilyen technikával és hasonlóan szép metszésű betűkkel készült töredék az az 
esztergomi kőtábla, melyre Bakócz jelmondatát vésték.516 Az épületek nagyméretű feliratain 
kívül talán néhány sírkő felirat jöhet még számításba, ahol elképzelhető, hogy összetettebb 
előszerkesztés alapján faragták ki a betűket.  

A Lázói-kápolna frízében olvasható felirat betűinek pontos felmérése után 
megkíséreltem megtalálni azokat a jellegzetességeket, melyek a kapitálisok szerkesztésének 
módjáról árulkodnak. Amennyiben következtetéseim helyesek, olyan felirattal állunk 
szemben, melynek karakterei egytől egyig ugyanazon nagyon egyszerű geometria 
következetes használatán alapulnak. 

A szerkesztésnek két alapegysége van: az egyik a betű méretének meghatározására 
szolgáló négyzet, illetve az abba beírt kör, a másik a betűszárak vastagsága. Ez utóbbi az íves 
karakterek esetén a legnagyobb vastagságnak felel meg. A négyzet oldala átlagosan 18,7 cm, 
a szárvastagság 1,5 cm körül van. A betű alapsémája végeredményben a négyzetből, a beleírt 
körből, és ezeknek a szárvastagság hosszával történő vízszintes eltolásából származik. Így jön 
létre az N, H, M két párhuzamos szára, és az O, Q, valamint a G, D, C betűk alul-felül 
befűződő köre. A V és A betűk úgy keletkeznek, hogy az eltolt négyzet sarkait összekötjük az 
átellenes oldal felezőpontjával. 

Némileg bonyolultabb az olyan összetett karakterek rajza, mint a P vagy az R, de a 
rendszer itt is következetes. A négyzetoldalt megfelezve, ebbe ugyancsak kört írva, és a 
szárvastagsággal eltolva kapjuk a nagyobb négyzet bal felső sarkában azt a szintén befűződő 
kört, mely a betűk felső ívének vonalát adja. Az R alsó szára előbb az eredeti négyzetoldal 
felének, az inflexió után a negyedének megfelelő sugárral rajzolt körív. Ugyancsak az 
alapnégyzet oldalfelezésével előállt, egymásra helyezett négyzetekkel, és ezekbe írt körökkel 
szerkeszthető az S kanyarvonala. Érdekes megfigyelés, hogy középen áthúzott karakterek (A, 

                                                 
512 A Budapesti Történeti Múzeumban őrzött kiegészített faragvány felirata: MATH[IAS · HVNGAROR]VM · 
PRINCEPS | HOS · M[ANDAVIT · ERIG]ERE · POSTES. Fragmentumai különböző időben kerültek elő, 
valamennyi a pesti Egyetemi Könyvtár környékéről, így a korábbi szakirodalomban Mátyás király pesti házának 
maradványaként is találkozunk vele. FEUERNÉ TÓTH 1977 p. 216. képe: 33. MIKÓ 2005 p. 213-214. 
513 A talapzat mind a négy oldalán két-két betű látható. Összeolvasva: MA | TH | IA | SR(ex). MIKÓ 2005 p. 214. 
514 Feliratának valószínű kiegészítése [Divinus Hercules Monstr]ORVM DOM[itor] MIKÓ 2005 p. 214. 
515 Egy N betűvel ellátott fríztöredék, valamint egy alul felül szímataggal kísért mezőben látható LA 
betűkapcsolatos töredék. Utóbbit Balogh Jolán ugyancsak fríztöredéknek nevezte, de ez a faragvány profilozása 
alapján kevésbé valószínű. BALOGH 1985/2. p. 130. képe: 37-38.  
516 A Dominus adjutor et protector meus szövegből csak a PROTECTOR szó maradt meg, alatta a XIIII 
fragmentum feltehetőleg 1514-es évszám vége. MIKÓ ÁRPÁD: Esztergom. In: PANNONIA REGIA 1994 p. 356. 
MIKÓ 2005 p. 225., 238. 
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E, F) esetében a négyzet felezővonala nem a középső vonás tengelye, hanem annak felső 
vonala. Ezt a vonalat Albrecht Dürer is így határozta meg. 

Dürert nem azért említettem, mert a betűk maradéktalanul követnék akár az ő, akár 
bármely más reneszánsz tipográfus szerkesztését.517 Egyetlen e témában fennmaradt, 1512 
előtti időből származó műben sem akadtam a gyulafehérvári kapitálisok valószínű előképére. 
Ezekkel összehasonlítva általában az mondható el, hogy a Lázói-kápolna karakterei ezeknél 
szárazabb, egyszerűbb logika alapján készültek. Pontos analógiáját a magyar emlékanyagban 
sem találtam. A kápolna kisebb méretű feliratai esetében az ilyen vizsgálatot magam sem 
tartom indokoltnak. 

Üdvözlendő volna a magyar reneszánsz emlékanyagban fennmaradt más klasszikus 
kapitális feliratok hasonló vizsgálata. Ezek eredményeit egymással összevetve még érdekes 
összefüggések felismerése előtt állhat az építészettörténet és művészettörténet.  
 

4.2.5. A kápolna heraldikai díszei 
 
A kora nagyságait felvonultató heraldikai reprezentáció Lázói János gyulafehérvári 

kápolnáján nem újdonság a kora újkori Magyarországon. Közeli párhuzam vonható az ilyen 
emlékek és egy-egy jelentős nemzetközi egyezmény korabeli oklevelein függő több tucat 
címeres pecsét között.518 A jelenség az építészetben valamilyen eseményhez köthetően, annak 
tiszteletére emelt építményeken vált gyakorivá. Példa erre a visegrádi palota 1483-ban – 
Mátyás és Beatrix esküvőjére épült – címeres zárterkélye, ahol a címersor „az uralkodói pár 
esküvőjét elfogadó magyar arisztokrácia kőbe vésett oklevelének tekinthető”.519 A XV-XVI. 
századi Magyarországon fontos emlék még e körből a visegrádi Herkules-kút, a pozsonyi 
Szent Márton templom szentélyboltozata, vagy a kassai Szent Erzsébet templom 
szentségháza. 

Hasonló gondolat állhat a gyulafehérvári kápolna címersora mögött is. A címerek 
tulajdonosai személyükkel mintegy védnökséget vállaltak az elkészült műért. Megtisztelték 
„jelenlétükkel” a kápolna alapítását, és ez a tiszteletadás kölcsönös volt – a kápolna építtetője 
ezzel fejezte ki háláját és megbecsülését irántuk. Néhány esetben a gesztus nyilvánvalóan 
jelképes: Mátyás király és Geréb László püspök címere posztumusz került a homlokzatra, 
illetve a boltozatra. Mások nem annyira személyükben, mint intézményként vesznek részt a 
reprezentációban, emelve az épület méltóságát, de egyúttal a címer szerepeltetésével Lázói 
irántuk való lojalitását is kifejezte. Ilyenek a pápai, a királyi, az érseki, a vajdai tisztség 
viselői. Megint mások személyes kapcsolat révén kapnak helyet a gyűjteményben: rokonok, 
pártfogók, káptalani tagok, barátok. Ők mindannyian mintha csak az épület ünnepélyes 
avatásának meghívottjai lennének. 

Joggal feltételezzük, hogy a kápolna ikonográfiai programját és a rajta szereplő 
címerek rendjét maga Lázói János adta meg.520 Az ő életútjában fontos szerepet játszó 
főméltóságoknak és humanista környezete tagjainak állít emléket címereik szerepeltetésével, 
melyeket két kiemelt esetben személyes hangú – minden bizonnyal ugyancsak Lázóitól 

                                                 
517 A kortársak közül a legfontosabbak Luca Pacioli, Damiano da Moile, Felice Feliciano, Sigismundo de Fanti, 
Aldus Manutius. Ők valamennyien inkább a nyomdászat számára dolgozták ki karaktereiket, nem kifejezetten 
epigráfiai alkalmazás céljára. 
518 A címeres emlékek gyökereiről, és megjelenéséről Mátyás reprezentációjában ld.: BUZÁS – LŐVEI 1994 
519 BUZÁS – LŐVEI 1994 p. 332. 
520 A magyar reneszánszról szóló összegfoglaló munkák is kiemelték ezt a lehetőséget, az antik mitológiai, Ó- és 
Újszövetségi jelenetek szerepeltetésében a humanista Lázói egyéniségének fontosságát. FEUERNÉ TÓTH 1977. 
p.24. ill. FARBAKY 1998. p. 80. 

 105



származó – disztichonok is kísérnek.521 A főpárkány geiszonjáról sajnos elveszett az a 
címersor, melyben többnyire Lázói gyulafehérvári kanonoktársainak és Erdély néhány 
korábbi püspökének pajzsai kaptak helyet, és amelyet ma már csak Váradi József XVIII-XIX. 
századi rajzáról ismerünk.522 Már Bunyitay Vincze felsorolja a homlokzatok címereit.523 
Balogh Jolán a pilasztereken, a kapukon és a boltozat zárókövein ma is meglévők mellett 
közölte a főpárkány geisonjáról elveszett darabokat is a Váradi-rajz nyomán. Utóbbiak 
nehezen azonosítható darabjaira több lehetséges megoldást is javasol.524 Ezt a sort egészítette 
ki jelen kutatás a Várdai-kápolna boltozatfeltöltése alatt feltárt két darabbal. 

A számos címer elhelyezése arra enged következtetni, hogy tulajdonosaik egy része 
hozzájárult a kápolna építéséhez.525 Ennek ellentmond a kápolna főpárkányának frízében az 
alapító felirata: „…aeli Patrono Joannes Lazoynus pro sua et bene merentium salute aedem 
hanc vestibularem a fundamento aere suo erigendo dicandoque curavit 1512”.526 A saját 
költségen való építést alátámasztja Mályusz Elemér véleménye, aki a középkori (és kora 
újkori) egyházi javadalmak alapos elemzése kapcsán Lázói mecénási tevékenységét arra 
hozza példaként, hogy „az átlagos kanonokság arra is elegendő, hogy kisebb, de maradandó 
és művészi értékű építkezést lehessen foganatosítani jövedelméből.”527

A kápolna heraldikai díszítésével kapcsolatban fel kell hívnom a figyelmet egy 
ellentmondásra, mely a szakirodalomban kiigazításra szorul. A pajzsokon végigtekintve a 
korabeli klérus és világi hatalom nagyjainak valódi panteonja tárul elénk. Feltűnő azonban, 
hogy míg a legjelentősebb egyházi méltóságok (a pápa, az esztergomi érsek, több erdélyi 
püspök és a gyulafehérvári székeskáptalan számos tagja) címere mellett a legfontosabb 
országnagyok (a nádor, az erdélyi vajda és alvajda) címerei is szerepelnek, a magyar királyé 
hiányzik. Pontosabban két fő helyen is szerepel, de nem II. Ulászlóé, a Lázói kanonoksága 
idején uralkodó koronás főé, hanem Hunyadi Mátyásé. Lényegében Balogh Jolánnal 
megegyezően közölte a címereket Entz Géza is.528 A címerek nem feltétlenül az egyes 
tisztségeket az építkezés idejében – vagyis a frízen megjelölt építési évben, 1512-ben – 
betöltő személyeket jelenítik meg, esetleg gondolhatunk egy korábbi évre, a tervezés, vagy az 
építkezés megindulásának évére. Az viszont aligha képzelhető el, hogy a terv már 1490 – azaz 

                                                 
521 A nyugati ajtó felett az architrávon, Budai Udalrik címere mellett: Haec rosa quam cernis sculptam cum 
monte Budensi Udalrico nomine digna suo. Az északi kapu felett, Geréb László címeréhez tartozóan: Matthiam 
claro tetigit qui sanguine regem  ista Ladislai signa fuere Gereb. A feliratokat betűhű átiratban és feloldva közli 
BALOGH 1943. p. 233-234. 
522 Váradinak a gyulafehárvári Lázói-kápolna homlokzatait mutató, dátumozatlan rajza: JOSEPH VÁRADI 
(gezeichnet): Abriss Der Mitternachts Seitigen Eingangs Kappelle in der Domkirche zu Carlsburg. 
Szépművészeti Múzeum. Lt. sz. 3216-3218/937. Váradi rajzán a főpárkány címerei közül – keleten a Várdai-
kápolna által eltakart részen, és a nyugati homlokzat sérültnek ábrázolt párkányszakaszán – már legalább négy, 
esetleg hat hiányzik. (A címerek eredeti számát nem ismerjük, és kiosztásuk ritmusa a rajzból egyértelműen nem 
állapítható meg.) A keleti homlokzat bal oldalán a Várdai-kápolna frízének szövegét ábrázolta. 
523 BUNYITAY 1893 p. 12-13. 
524 Balogh Jolán szerint a főpárkány címerei balról jobbra a következők: a keleti homlokzaton 1.) a Bethleni 
Bethlen család címere, valószínűleg Bethlen Miklósé; 2.) ismeretlen, talán a székely címer. Az északi 
homlokzaton 1.) Adrianus Wolphard kanonok címere; 2.) ismeretlen; 3.) Héderfájai Barlabássy János kanonok 
címere; 4.) a donátor Lázói János kanonok címere; 5.) Bachkay Miklós erdélyi püspök (1503-04) címere; 6.) 
Perényi Ferenc erdélyi püspök (1508-1513) címere; 7.) ismeretlen. A nyugati homlokzaton 1.-3.) ismeretlen; 4-
5.) elpusztult; 6.) a csucsi Tomori családból Csucsi Tomori Zsigmond vagy Tomori Lajos kanonok címere 
BALOGH 1943. p.235. 
525 Erre utal Budai Udalrikkal, a gyulafehérvári káptalan irodalmi műveltségű tudós humanistájával kapcsolatban 
V. Kovács Sándor, Lázói irodalmi munkásságát taglaló cikkében. V. KOVÁCS 1972 p. 364. 
526 Betűhű másolatban és feloldva közli BUNYITAY 1893 p. 14. 
527 MÁLYUSZ 1971 p. 93. 
528 ENTZ 195. p. 28-29. 
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Mátyás halála – előtt megszületett volna, hiszen Lázói csak 1500-ban kapott engedélyt a 
pápától kápolna alapítására.529  

Mátyás címere lenne ily módon az egyetlen, mely kétszer is helyet kap a 
homlokzatokon. Kétszer szerepel Geréb László püspök és a donátor címere is, de ezek 
egyszer a homlokzaton, egyszer pedig belül, a boltozat zárókövén. Mátyás címerének kiemelt 
szerepeltetése mindazonáltal nem volna meglepő. Közhely, hogy Mátyás a hazai humanista 
művelődés és reneszánsz művészet legnagyobb mecénása volt, de Lázói életében is fontos 
szerepet játszott. A kanonok az ő idejében járta itáliai iskoláit, és nemességét, vele együtt 
címerét is tőle kapta 1489-ben.530 Az viszont mindenképp magyarázatot követelne, hogy 
Ulászló címere miért maradhatott ki a sorból. Az elveszett címerek között lett volna? Aligha, 
hiszen az azonosíthatóak többnyire a gyulafehérvári káptalan kanonokjaié (Adrianus 
Wolphard, Tomori Lajos, Barlabássy János) vagy Erdély XVI. század eleji püspökeié 
(Bachkai Miklós és Perényi Ferenc). A király címere nem illett volna ebbe a sorba – 
különösen nem valamely oldalhomlokzatra. 

De hiányzik-e valóban a király pajzsa a homlokzatokról? Véleményem szerint nem. 
Kovács András az északi kapu pilaszterfejezeteinek címerét – anélkül, hogy a korábbi 
irodalomra hivatkozna – II. Gyula és Jagelló II. Ulászló címereként azonosítja.531 Ma mindkét 
címer rendkívül rossz állapotban van. A jobb oldalit Bunyitay – aki több, mint 100 évvel 
korábban, feltehetően jobb állapotban látta – így írja le: „négyelt paizson: ismételve a magyar 
pólyák s a cseh oroszlán, a szívpajzsban a gyűrűtartó hollóval: Mátyás király címere.”532 Az ő 
címerleírását idézi a székesegyház 1980-as években végzett – a Lázói-kápolnát is érintő – 
helyreállítási munkáinak vezetője, Bágyuj Lajos is.533 Ulászlónak az a címere, mely az 
esztergomi Bakócz-kápolna tondójában látható, csupán annyiban tér el e leírástól, hogy a 
szívpajzsban kitárt szárnyú Jagelló sas szerepel. Bunyitay egyértelműen látni véli a kapu 
fejezetének pajzsán a gyűrűt tartó hollót. Annak szokásos heraldikai ábrázolása azonban 
oldalnézeti, összezárt szárnyakkal – ahogy a sarokpilaszter Mátyás-címerén is látható. A 
szóban forgó címer figurája, bár rosszul kivehető, kitárt szárnyú, szemből ábrázolt madárnak, 
a Jagellók sasának tűnik. Egyet kell értsek tehát Kovács Andrással abban, hogy – mint az 
eléggé logikus is – az északi kapu pilaszterfejezetein az egyház és az ország fejének, II. 
Gyulának és II. Ulászlónak címere látható.  

Kiemelt szerep jutott négy címernek, melyek a sarokpilaszterek felett golyvázódó 
párkány architrávján láthatók. Lehetséges-e, hogy a címerek és az azonos pilaszteroldalon 
elhelyezett reliefek valamiképpen összefüggnek egymással, s ily módon a kápolna mélyebb 
ikonográfiai tartalmat hordoz? Ha a – Lázói művével gyakran összefüggésbe hozott – 
lombard reneszánsz felfogását vesszük alapul, az összefüggés nem feltétlenül áll fenn. Észak-
Itália művészetének újabb kutatói azon a véleményen vannak, hogy a mesterek ott az egyes 
figurákat, jeleneteket dekoratív kompozíció eszközeinek tekintik, és az épületeken azok 
tartalmi kontextusától függetlenül alkalmazzák.534 Vajon ilyen véletlenszerűen helyezték el 
Gyulafehérváron is Herkules és a kentaur mitológiai figuráit? 

                                                 
529 Függelék La.05. 
530 Mátyás király 1489. november 16-án kelt címeradományában, a Sánkfalvi Antal pozsonyi prépostnak 
adományozott címer használati jogát többek között annak rokonára, Lázói Jánosra (magister Johannes de Lazo 
archidiakonus et canonicus in ecclesia Transsilvaniensi) is kiterjesztette. A címerről részletesebben ld.: NAGY 
1890 
531 KOVÁCS 1996 
532 BUNYITAY 1893 P. 13. 
533 „A másik négyelt pajzson a magyar pólyák, a cseh oroszlán, a gyűrűtartó hollóval Mátyás király címere.” 
BÁGYUJ 1983 p. 14. 
534 Richard V. Schofield és Andrew Bernett a lombard reneszánsz és az antik Róma kapcsolatáról szóló 
tanulmányukban rámutatnak, hogy Észak-Itáliában a legnagyobb hatást Filarete művészete tette, a legtöbb 
motívum az ő közvetítésével válhatott ismertté. Alkalmazásuknak azonban leggyakrabban nincs köze az 
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Hogy az ikonográfiával kapcsolatos kérdésekre megnyugtató választ tudjunk adni, 
ahhoz feltétlenül ismernünk kellene az északi homlokzat központi szoborfülkéjének reliefjét, 
és a két sarokpilaszter ugyancsak kagylóval díszített szoborfülkéjének alakjait.535 Hogy mit 
ábrázolhattak, mélyebb fejtegetést igényelne, erre jelen tanulmány keretei között nem teszek 
kísérletet. Érdemes azonban felvetni egy-két gondolatot a címerek és reliefek esetleges 
összefüggéséről. 

A keleti pilaszter két főalakjai keleten Mózes, amint a tízparancsolat kőtábláit veszi át, 
északon pedig a legyőzött Holofernész teste felett diadalmasan álló Judit, kezében az asszír 
sereg fővezérének levágott fejével. Mózes története, de Judité is536 az Isteni törvénnyel és 
hatalommal áll összefüggésben. Ezen a pilaszteren Szapolyai János vajda és Perényi Imre 
nádor címerei szerepelnek. Szapolyai János 1505-től a „nemzeti párt” trónjelöltje, 1511-től 
erdélyi vajda. Perényi Imre 1498-tól II. Ulászló főasztalnokmestere, 1504-ben lett nádor. Az 
ún. udvari párt egyik vezetője, 1509-10-ben a király távollétében teljhatalmú kormányzó. Ők 
ketten kétség kívül a törvény, az uralkodói (földi) hatalom tulajdonképpeni megtestesítői az 
1510-es évek elején. 

A nyugati pilaszteren Sámson és Herkules figurája dominál. Kétségkívül az erő 
jelképei az Ószövetségben, illetve az antik mitológiában.537 Figuráik ráadásul egymással is 
összefonódnak, részei egy olyan izgalmas, szövevényes jelképrendszernek, mely az antik 
mitológiától az ószövetségi történeteken át Krisztus alakjáig ível. A velük együtt szereplő 
címerek pedig Bakócz Tamás bíborosé és Hunyadi Mátyásé. Mátyás, az építéskor már két 
évtizede halott király uralkodása Magyarország fénykorát jelentette. Bakócz Tamás 
esztergomi érsek, ekkor még a Dózsa-felkelés fiaskója előtt, hatalma teljében a magyar 
politika nemzetközi szinten legnagyobb befolyással bíró figurája, a pápai trón egyik 
elsőszámú várományosa. Ők az ország politikai erejének letéteményesei. És az volt 
évszázadokkal korábban Szent István és Szent László is, bármelyikük domborműve legyen is 
a pilaszter nyugati oldalán.538 László, a lovagkirály, akinek a kun vitézzel folytatott harca a 
középkori freskóciklusok egyik legkedveltebb témája volt Erdélyben is, inkább az erőnek, a 
gonosz legyőzésének reprezentánsa lehet. István, aki európai állammá formálta 
Magyarországot, Isten törvényének védelmezője, a királyi hatalom jelképe – az ő ábrázolása 
jobban illik Judit és Mózes alakja mellé.539

                                                                                                                                                         
ikonográfiai programhoz, inkább egyfajta atmoszféra megteremtése a szerepük. Már Filareténél is találkozunk 
ezzel  jelenséggel, mikor a Római Szent Péter templom kapuján az apostol életének jeleneteit bemutató reliefek  
hátterében antik figurák szerepeltetésével teremti meg a császárkori róma környezetét. SCHOFIELD – BURNETT 
1999 p. 74-75. Giovanni Agosti a cremonai Palazzo Stanga és a piacenzai Palazzo Landi számos antik elemet 
felvonultató kapuja kapcsán utal rá, hogy a motívumok mögött leggyakrabban nem valamiféle humanista 
hermetizmus húzódik meg. AGOSTI 1990 p. 57-58. 
535 A fülkékben elhelyezett szobrászati díszekről írott forrás vagy ábrázolás nem ismert. A középső fülkében 
reliefek, a sarkokon kerek szobrok állhattak. Hogy valóban elkészültek-e, szintén nem biztos, minden esetre a 
2003-ban készült kőrestaurátori szakvélemény a középső fülkében a kagylómotívum két pontján szándékos, de 
nem rongálásszerű levését rögzített, mely a relief illesztésekor keletkezett igazítás lehet. ELŐDOKUMENTÁCIÓ 
2003. p.6. Történeti adatok alapján feltételezhető, hogy a szobrok a XVI-XVII. Század folyamán semmisültek 
meg, vagy veszett nyomuk. Vö.: HALMOS 2003 p. 120-121. ill. ENTZ 1958 p. 123-124. 
536 „S legyen áldott Isten, az Úr, az ég és a föld Teremtője. Ő vezérelt, hogy fejét vedd ellenségeink vezérének!” 
Judit könyve, 13. fejezet 18. A Szent István Társulat bibliafordításából. 
537 Cesare Ripa eredetileg 1593-ban megjelent Iconologiá-jában az erő (FORTEZZA) címszó alatt együtt említi 
Sámsont és Herkulest. „Erősnek mondják Sámsont és Dávid királyt a szent írások, valamint Herculest is a költők 
meséi és különféle más helyek, mert valamennyien oroszlánnal viaskodtak győzedelmesen.” RIPA  p.  213. 
538 Az alakok azonosítása a szent királyokkal Bunyitai Vincétől ered., bár a kérdésben ő maga is bizonytalan. A 
későbbi szakirodalom lényegében kritika nélkül elfogadja ezt az eléggé valószínű felvetést. BUNYITAY 1893 p. 
12. 
539 A két említett domborművön az alakok azonosítását egyértelműen eldöntő attribútumot nem találunk. A 
reliefek egyértelműen a XV-XVI. századi vitézi sírkövek formájával állnak rokonságban a testtartás, a 
fegyverzet, a korabeli páncélzat tekintetében is. Balogh Jolán mindemellett ezekben látja a legtöbb középkori 
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Elismerem, hogy e felvezetés hipotetikus, de mindenképpen mélyebb elemzésre 
tartom érdemesnek a kápolna díszítésének a humanista gondolkodásban gyökerező tartalmi 
összefüggéseit, még ha e tanulmány keretében erre szűkebb lehetőség nyílik is. Nem 
beszéltem például Szent Sebestyén és a kentaur figurájáról. Pedig ezek sokrétű 
jelentéstartalma tovább árnyalhatja a kérdést.  

Érdekes volna a címerek és az alattuk szereplő reliefek között páronként is kapcsolatot 
keresni. Ebben az esetben már bizonyos ellentmondásokkal kerülünk szembe. A Herkules és a 
lernai hidra küzdelmét ábrázoló jelenetnek kézenfekvően Mátyás királyhoz lehetne köze, noha 
a relief Bakócz Tamás esztergomi érsek címere alatt van elhelyezve.540 Köztudott, hogy 
Mátyás – uralkodásának legitimitását igazolandó – Herkulesig vezette vissza geneológiáját. E 
tekintetben nem ő volt egyébként az egyetlen a XV. század második felében. Hasonlóan az 
antik hérosztól származtatta magát Bartolomeo Colleoni, a sokáig Velence szolgálatában álló 
bergamói condottiere is, aki nevének eredetét és a címerében látható oroszlánkörmöket is 
Herkules oroszlánkalandjával hozta összefüggésbe. A mester, Giovanni Antoni Amadeo 
Colleoni sírkápolnájának több reliefjén jelenítette meg Herkules tetteit.  

Különleges fontosságú Geréb László címere. Ezt nem a kápolna köveivel együtt 
faragták, hanem készen illesztették be a kompozícióba. Sőt, bizonyos szempontból részben 
köré tervezték a homlokzatot. A címer véleményem szerint nem a kápolnát alkotó műhely 
munkája.541 Lázói már korábban elkészíttethette, talán már akkor, amikor a kápolnalapítás 
gondolata felmerült benne. De az is lehet, hogy készítésének semmi köze nem volt a 
kápolnaépítéshez; Lázói egy máshonnan származó címerkövet helyeztetett el a homlokzaton. 
Ha a címer valóban korábbi, annak komoly művészettörténeti jelentősége is lehet. A lófőpajzs 
címeres emlékeken Erdélyben legkorábban a XVI. század első évtizedében jelent meg. A 
legrégibb ismert faragvány éppen annak a Bachkai (vagy Bácskai) Miklósnak (†1503) a 
sírkövén maradt fenn, aki röviddel Geréb László után lett a gyulafehérvári püspök.542 
Amennyiben a Lázói-kápolna északi homlokzatának Geréb-címere valóban másik műhelyben 
készült, még Geréb László püspöksége alatt, akkor ez lehet a legkorábbi ilyen emlék 
Erdélyben, és akár a Bachkai-epitáfium pajzsának mintájául is szolgálhatott. A kápolna többi 
hasonló pajzsát faragó mesterek számára azonban szinte bizonyos, hogy ez jelentette a mintát. 

A kápolna heraldikai díszítésének csak egy része maradt ránk. Az eltűntnek hitt 
címerek közül azonban kettőt sikerült megtalálni a padlás feltárása során. Az egyik – a 
sarokpilaszter feletti golyvázat címere – egyelőre nem azonosítható. A másik, az ökörfejes 
valószínűleg a héderfájai Barlabási család egy tagjáé lehet. Lázói erdélyi kanonoktársa, 
Barlabási János, vagy Barlabási Lénárd erdélyi alvajda is szóba jöhet. Így az sem zárja ki a 
feltárt címer ilyetén azonosítását, hogy a kápolna párkányán alighanem egy másik Barlabási 
címer is szerepelt. Legalábbis erre lehet következtetni a Váradi Józseftől származó már 

                                                                                                                                                         
vonást, és a XIV. századi váradi Szent László szobortöredékkel, valamint a gyulafehérvári Hunyadi-tumbával 
rokonítja. Ennek alapján feltételezi, hogy egy Gyulafehérváron régebb óta, folyamatosan fennálló 
kőfaragóműhely készítette a reliefeket. Vö.: BALOGH 1943 p. 90. 
540 Változtatna a koncepción, ha a Sámson-reliefet – sok hasonlósága alapján – szintén Herkules-ábrázolásnak, a 
hős és a nemeai oroszlán küzdelmének tekintenénk. Így – a lovagkirályoktól eltekintve – a nyugati 
sarokpilaszteren kizárólag antik mitológiai alakok, a keletin pedig tisztán a keresztény ikonográfia figurái 
szerepelnének! Ez azonban a Sámsonra jellemző hosszú haj és Herkules attribútumainak (elsősorban az 
oroszlánbőr) hiánya miatt kevésbé valószínű, a szakirodalomban mindenesetre nem találkozunk e lehetőség 
felvetésével.  
541 A közös eredet mellett szólna ugyan, hogy a kápolnán több helyütt felfedezhető furatos technikát a címer 
készítésekor is alkalmazták – amennyiben a címer kő anyagát fogadjuk el. 
542 Gerébet 1502-1503-ban Kálmáncsehi Domonkos követte a püspöki székben, Bachkai Miklós 1503-1504 
között volt erdélyi püspök. A sírkő eredeti elhelyezését nem tudjuk biztosan, 1889-ben az Alsó-Fejér megyei 
Koncza községből került a dévai múzeumba, Teleki Arvéd gróf ajándékaként. BALOGH 1943 p. 222. képe: 61. 
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említett rajzból, melyen Balogh Jolán az északi homlokzat harmadik címerét Barlabási 
Jánossal hozta kapcsolatba.543  

A címerek azonosítása a rajz alapján eléggé nehézkes: a pajzsokban szereplő ábrák 
aprók és sematikusak. A rajzoló úgy tűnik csak az épület mellett állva, távolról szemlélte a 
faragványokat, és felmerül bennünk a gyanú, hogy – több évszázad távlatából – nem is volt 
tisztában az adott címerek pontos heraldikai leírásával, illetve azzal, hogy mely személyhez 
tartoztak. Ennek ellenére fontos megjegyezni éppen a Balogh által Barlabási címernek 
azonosított darabbal kapcsolatban, hogy a pajzson jobbra néző szarvas állatfej látható. A 
Barlabásiak ismert címerein rendre szembenéző ökörfejet ábrázolnak, s e különbség a 
heraldikában nem elhanyagolható – elképzelhető, hogy a Váradi-féle rajzról ismert címer 
valaki másé. Az sem hagyható továbbá figyelmen kívül, hogy csillaggal és holddal kísért 
ökörfej más családok címerében is felbukkan. Ilyen például a gyarmati Balassa család címere, 
mely családból Balassa I. Ferenc 1492-ben a szörényi, 1504-ben a horvát báni széket foglalta 
el, 1503-ban pedig Moldvában járt követségben.544 A kápolna alapításának idején tehát olyan 
országos tisztséget töltött be, mely alapján címere helyet kaphatott volna a kor nagyságait 
reprezentáló heraldikai gyűjteményben.545 Említett utazása alkalmával pedig személyes 
kapcsolatba is kerülhetett a gyulafehérvári humanista kör tagjaival. Azonban az, hogy Balassa 
Ferenc és Lázói János ismerték egymást, csupán áttételesen feltételezhető, semmilyen konkrét 
forrás nem utal rá.  Ha pedig a párkány geiszonjának többi címerét vizsgáljuk, úgy tűnik, azok 
általában olyan személyekhez köthetők, akik többnyire közvetlen kapcsolatban álltak a 
gyulafehérvári püspökséggel és káptalannal. Így a feltárt címernek leginkább a héderfájai 
Barlabási János kanonokéval való azonosítása fogadható el.546

A Váradi-rajz egyes címereinek azonosításával kapcsolatban továbbra is sok a nyitott 
kérdés. Mindenképp megjegyzendő, hogy Lázói környezetében számos olyan személyiséget 
ismerünk név szerint, akiknek címere joggal kerülhetett volna a kápolnára. Sőt, talán ott is 
volt, hiszen sokuk címerét nem ismerjük. Az ismert gyulafehérvári humanisták közül 
feltétlenül ilyen Megyericsei János, akinek elveszett sírkövén valószínűleg címer is volt, ám a 
feljegyzések csak feliratát őrizték meg. Említésre érdemes Turóczi Miklós, akinek nevével a 
Lázóival kapcsolatos oklevelekben is találkozunk547, és aki erdélyi alvajdaként kiérdemelhette 
pajzsának elhelyezését. Címere ugró mókust ábrázol, ez egyik címerrel sem tűnik 
azonosíthatónak Váradi rajzán.548 Szerepelhetett Rákosi Menyhért (Melchior de Rákossy) 
ismeretlen címere is, aki a püspök helyetteseként bukkan fel 1504-es és 1508-as 
forrásokban549, és talán Pelei Tamásé, a káptalan mindig háborgó erasmistájáé is, bár közte és 
Lázói között nem volt felhőtlen a kapcsolat.550 Az azonosítatlan vagy eltűnt címerek között 

                                                 
543BALOGH 1943 p. 235. 
544 NAGY IVÁN I. köt. p. 120. 
545 A Lázói-kápolnához hasonlóan faragott címerekkel díszített emlékekről, és a heraldikai reprezentáció ilyen 
formájának szerepéről a késő középkorban ld.: LŐVEI 1994 
546 Barlabási János nevével 1504-től kezdve 1512-ig folyamatosan találkozhatunk a gyulafehérvári káptalan 
tagjainak sorában. Vö.: VEKOV 2003 függelékének táblázatával. 
547 Függelék La.10-13., La.15. 
548 A címer képe és leírása: SIEBMACHER. Megjegyzendő, hogy Várdai rajzán a figurák egyszerűek, sematikusak, 
időnként megmosolyogtatóak. Ha például a nyugati homlokzat második címere a székely címer, mint azt Balogh 
Jolán felvetette, úgy ott a kardra húzott medvefőből bárányfelhő-szerű alak lett. Feltűnő az is, hogy a címerek 
közül három is oroszlánt ábrázol. Bár az oroszlán kedvelt heraldikai alak, az is lehet, hogy Váradi – éppen ezért 
– messziről nézve egy esetleg nem is túl érzékletesen kifaragott, talán sérült címer valamilyen más állatát is 
oroszlánnak nézte. Így az egyik – esetleg a keleti homlokzat sarokpilaszterének címerállata – akár Turóczi 
mókusa is lehet. Valószínűbb azonban, hogy ha szerepelt a sorban, a Várdai rajzáról is hiányzó darabok között 
volt. 
549 VEKOV 2003 függelékben, ill. Függelék La.06. 
550 KELÉNYI 1940 p. 110. ill. KOVÁCS 1972 p. 358. 

 110



lehetett még Boltha Miklós551 és Gáldtői Gáspár gáldi nemeseké is, akik adományokat tettek a 
kápolnában felállított oltár javára.552  
 

                                                 
551 A magyargáldi Boltha család címere ismert egy 1589-es forrásból: egy gömbön három zöld szárnyon nyíló 
liliom. Ezt már a század elején is használhatták.  Ilyen címert a rajz nem ábrázol, de a korábban elveszett 
címerek között lehetett. 
552 Függelék La.09., La.19. Igaz, hogy az adományozások már 1512-ben, vagy az után történtek, de ugyanez igaz 
Barlabási Lénárd adományára is, akinek címere biztosan szerepel a kápolnán. Mindkét nemes Gáldról 
származott, ahonnan a Lázói rektorsága alatt álló Szent Kereszt oltár már 1499-ben kapott jövedelmet. Vö.: 
La.04. 
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5. Összefoglalás. 
A gyulafehérvári székesegyház északi előcsarnokának 
építéstörténete 

 
A fentiekben sorra vettem azokat az épületen fellehető nyomokat, írott és képi 

forrásokat, melyek alapján a Lázói-kápolna építéstörténetére vonatkozó következtetések 
levonhatók. A jelenségek tárgyalása azonban épületrészenként történt, ezért szükségesnek 
tartom disszertációm végén, egyben kutatási eredményeim összefoglalásaként a kápolna 
építéstörténetét a megszokott, kronologikus formában felvázolni. Minthogy az egyes itt 
megfogalmazott eredmények, feltevések indoklását a fenti fejezetek részletezik, a 
bizonyítékokra ezúttal már csak röviden térek ki, és az azokat alátámasztó forrásokra való 
újbóli hivatkozástól eltekintek. 

 

5.1. XIII. századi előcsarnok 
 
A kápolna északi előcsarnokának története Rajnald püspökségének idejére, 1222 és 

1241 közé tehető. Mikor építéséhez hozzáfogtak, biztosan állt már az úgynevezett második 
székesegyház szentélyrésze a keresztházakkal és négyezettel, és hosszházának nagy része is. 
Az északi mellékhajó falkoronáját ívsoros, horony és pálcatagos párkány zárta, melynek 
három köve ma is in situ megtalálható a Lázói-kápolna padlásán. Az oldalfalat a kötött 
rendszerű bazilika főhajó-pilléreinek vonalában masszív támpillérek erősítették. A templom 
északi homlokzatának mélyen hornyolt attikai lábazata volt, mely a támpillérekre is átfordult. 
Ez az északi oldalon eredeti formájában egyedül a Lázói-kápolnában maradt fenn, ma látható 
bemutatása Möller István restaurálásának köszönhető.  

A hosszház körülhatárolásának első ütemében a mellékhajó négyezettől számított 
harmadik boltmezejében mind az északi, mind pedig a déli oldalon oldalkaput építettek. A 
délit, az 1205-1210 körül elkészült, és máig fennálló pompás érett román stílusú fejedelmi 
kaput inkább a klerikusok használhatták, akik a templomot a palota felől közelítették meg. Az 
északi kapu a székesegyház körül elhelyezkedő, a XI. századtól folyamatosan használt 
temetőbe nyílt. Keretezése valószínűleg nem volt annyira díszes, mint déli párjáé. Mire a 
francia származású Rajnald 1222-ben elfoglalta a püspöki széket, a hosszház építésének első 
üteme már befejeződött. A nyugati oldalon folyhattak még munkák, amikor az északi 
mellékhajóhoz csatlakozó előcsarnok építésébe fogtak. A temetési szertartás funkcionális-
liturgikus igénye tehette szükségessé, hogy alig két-három évtizeddel a mellékhajó falának 
elkészülte után drasztikus beavatkozást végezzenek: elbontották a 3. és 4. mellékhajószakasz 
közötti támpillért. Erre azért volt szükség, hogy helyet engedjenek a megfelelő méretű és 
arányú előcsarnoknak úgy, hogy az északi kapu egyúttal annak tengelyébe kerüljön. 

Az építkezést egy feltehetőleg a püspök által Gyulafehérvárra hívott francia, vagy 
legalábbis francia kapcsolatokkal rendelkező műhely végezte. Az építkezést irányító mester 
híve volt az egyszerű geometria következetes alkalmazásának. Előcsarnoka alaprajzát a 3:4:5 
oldalarányú pitagoraszi háromszög, főhomlokzatát négyzetes szerkesztés határozta meg. 
Északi homlokzatán alighanem félköríves, vagy egyenes szemöldökű félkörös timpanonnal 
koronázott kapu, és két egyszerű, rézsűs, félköríves, keskeny ablak nyílott. Az 
oldalhomlokzatot kerek ablakokkal és egy-egy domborművel díszítették. Utóbbiak bajelhárító 
rendeltetésű torzalakok, de akár szentek figurái is lehettek. Valószínű, hogy a székesegyházra 
merőleges magas nyeregteteje volt, észak felé pedig oromzatos homlokzata. Az előcsarnok 
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síkmennyezetes lehetett – erre enged következtetni az alaprajz, és az is, hogy a kápolnában 
korábbi boltozat nyomát sehol nem lehet megtalálni.  

Ennek következtében az északi előcsarnok feltehetőleg sokat szenvedett a 
székesegyház viszontagságai során. Amikor a templomot 1241-ben a tatárok, 1277-ben az 
Alárd fia Gaan vezette szászok felgyújtották, a belső teret nem védte meg boltozat a teljes 
kiégéstől. Pedig a templom egyik bejárata lévén, az ostromlók támadásainak egyik fő 
célpontja volt.  

Az épület XIV-XV. századi történetéről semmit sem tudunk. Elképzelhető, hogy ekkor 
még felújították, és talán a körablak keleti homlokzaton megmaradt mérműve is ebben az 
időben készült. A XV-XVI. század fordulójára az előcsarnok romos állapotba került. Ez 
összefügghetett azzal is, hogy a temetőt a székesegyház északi oldalán ekkor már nem 
használták olyan intenzíven. Így ha korábban az előcsarnok valóban ravatalozó, a halott 
melletti virrasztás helye volt, ez a funkciója háttérbe szorult. 
 

5.2. Reneszánsz átépítések 
 
Lázói János telegdi főesperes, gyulafehérvári kanonok a XV. század utolsó éveiben 

döntött úgy, hogy a székesegyházban oltárt állíttat. Akkoriban már volt egy oltára a 
székesegyháznak, mely az ő rektorsága alatt állt: a Szent Kereszt oltár, melynek 
elhelyezkedését a templomon belül nem ismerjük.553 Az oltáralapítás nemcsak a vallásos 
buzgalom megnyilvánulási formája volt, hanem újabb jövedelemszerzés lehetőségét is 
jelentette. Lázói 1499-ben folyamodott tervének engedélyezéséért a pápához. Oltárát a 
meghalt lelkeknek szenteltette, tehát valamilyen módon a temetkezéssel lehetett 
összefüggésben, illetve az elhunytak lelki üdvéért mondhattak itt miséket. Hogy hol szerette 
volna elhelyezni új oltárát, nem tudjuk, de véleményem szerint ekkor még nem az északi 
előcsarnokban. Elkezdhette azonban foglalkoztatni a kis román toldaléképület feltehetőleg 
aggasztó állapota, így érhetett meg benne a nagyobb szabású vállalkozás terve: 1500-ban oltár 
helyett immár kápolna alapítására kérte a pápa engedélyét, és hamarosan meg is kapta. 

A megvalósítás azonban hosszan elhúzódott. Közbejött Lázói második szentföldi 
zarándokútja; pártfogója, Geréb László püspök távozása Gyulafehérvárról, majd röviddel 
ezután halála; és háromszori személyi változás az erdélyi püspökség élén. Az is valószínű, 
hogy sokáig törte a fejét a kápolna tervén, díszítésének programján, a mesterek kiválasztásán. 
Miközben ezeket fontolgatta, egyes címerekhez, valamint Szent Péter és Pál apostol alakjához 
illő verseket faragott. Talán érméket, rajzokat is vásárolt, és műgyűjtő humanista 
kanonoktársai – elsősorban Megyericsei János és Budai Udalrik – valamint Geréb püspök 
kollekciójában is kutakodott. Egyelőre azonban úgy tűnik, anyagi lehetőségei sem engedték 
meg, hogy az építkezéshez hozzáfogjon. 

Nem valószínű, hogy közben a tervezett oltárt máshol felállíttatta volna, hiszen 
kápolnájának titulusa végül megegyezett azzal, ami már az oltáralapítás engedélyében is 
szerepelt: „altare fidelium animarum”, hívő lelkek, vagy meghalt lelkek oltára. 

Olyan terv formálódott, mely díszítése sok elemében utalt a titulusra. A kapu felett 
Geréb László, a már maghalt püspök címere foglalta el a fő helyet. Feljebb Szent Péter, a 
Mennyország kapujának őrzője és Pál apostol domborművei. Mellettük a megingathatatlan 
hitről és a mennybe való bebocsáttatásról szóló epigrammák. A kapu felett kerubok, középen 
Krisztus arca, aki a glóriájára vésett Α és Ω szerint a kezdet és a vég. Allegorikusak a 
sarokpilaszterek domborművei is. Megtestesíthetik az erőt és a hatalmat, de egyúttal szinte 
valamennyi jelenet valamilyen módon a győzelmet jeleníti meg. Áttételesen a hit diadalát, a 

                                                 
553 Függelék La.03.-04. 
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megváltást. A humanizmus összetett jelképrendszerében Herkules ugyanolyan előképe 
Krisztusnak a pogány-antik mitológiában, amilyen Sámson az Ószövetségben. A kápolna 
reliefjeinek valamennyi rejtett mondanivalóját aligha tárhatjuk fel.  Azt is megjegyzem, hogy 
bizonyos motívumok nem feltétlenül egy átgondolt szimbolika szerves részei – mint ahogy 
Itáliában sem feltétlenül ezért jelentek meg pogány mitológiai figurák keresztény 
kontextusban. Egyesek esetleg csak az antik világ atmoszféráját voltak hivatva megteremteni. 
Esetleg ilyen lehet a gyulafehérvári kentaur, vagy a szirének alakja. 

1508-ban Lázói hozzájutott közeli hozzátartozója – a testamentumról szóló oklevél 
szerint nevelőapja – Barlabási János várnagy hagyatékának egy részéhez. Azonnali 
pénzforrást ez nem jelentett, hiszen Barlabási a be nem hajtott kintlévőségeinek jogát hagyta 
rá. A mesterek toborzása és egyes részletek elkészíttetése azonban megindulhatott. Lázóinak 
olyan műhelyre volt szüksége, melynek tagjai jártasak a fejlett hálóboltozatok építésének 
technikájában, de nyitottak az új művészet, a reneszánsz formáinak befogadása iránt is. Úgy 
látszik, sokfelé keresgélt, és végül nem is egyetlen műhelyben találta meg a megoldást.  

A belső kapu elkészíttetéséhez nemesebb követ adó bányából vásárolt anyagot, és a 
tömbök kifaragását tapasztalt reneszánsz alkotóra bízta. A mester keze nyomával nem 
találkozunk másutt Erdélyben, munkája minősége alapján pedig eléggé foglalkoztatott 
műhelyben tevékenykedhetett, így valószínűtlen, hogy a püspöki székhelyre utazott volna 
egyetlen kapukeret elkészítése miatt. A kapu későbbi beépítésének módja is azt támasztja alá, 
hogy méret után, saját műhelyében látott munkához, alighanem távol Erdélytől, talán nem is 
Magyarország területén. Ismerte és alkalmazta a reneszánsz arányelmélet sok új eredményét, 
legalábbis azokat, amelyek nem csak építészeti traktátusok szövegeiben jelentek meg, de 
vázlatokon, nyomatokon képi formában, illetve gyakorlat útján mesterről tanítványra is 
terjedtek a XVI. század elején. Otthonosan mozgott a klasszikus tagozatok és hozzájuk illő 
díszítmények világában. Rendelkezett továbbá kellő fantáziával és formaérzékkel ahhoz, hogy 
hasonló elemeken a variációk kifogyhatatlan sorát valósítsa meg.  

Valamiféle hiba csúszhatott azonban a számításba: vagy Lázói türelme fogyott el, 
vagy a pénze, de elképzelhető a keretet faragó mester halála, avagy munkaképtelenné válása 
is. Mindenesetre a kaput – a hozzá vásárolt kőtömbökkel együtt – úgy szállították 
Gyulafehérvárra, hogy az nem volt teljesen készen. Egy másik mester fejezhette be a munkát, 
bár ő sem biztos, hogy a kápolna építési helyén dolgozott. A kapu aediculájában elhelyezett 
dombormű, mely a Madonna előtt térdelő donátort ábrázolja, nem az eredeti kaputerv szerves 
része. Akárki volt is a mestere, lehetett bár jó ornamentumfaragó, a figurális szobrok 
alkotásában igencsak közepes teljesítményt nyújtott. Alkotásába sok gótikus elem vegyült: 
főleg a ruhák redőzete, és a kagylómotívum melletti sarkok reneszánsz formavilágtól teljesen 
idegen kialakítása. Szobrai eléggé merevek, arcuk sematikus és kifejezéstelen. A térdelő 
donátor portréja biztosan nem természet után készült, vagy ha mégis, az arcvonásokat aligha 
sikerült megragadnia. A ruháknak és Mária hajának apró részletein mégis látszik, hogy 
technikailag azért képzett, ügyes kezű lapicidával van dolgunk. 

A kápolna külső díszítésének kialakítása eközben egy ettől független terv szerint 
készült, bár a belső kapu alapvető kompozícióját ennek mestere biztosan ismerte. Vagy azért, 
mert a keret – vagyis ami elkészült belőle – már a helyszínen volt, vagy azért, mert Lázói 
rendelkezett bizonyos vázlatokkal a tervezőtől. A homlokzatok tervezője, aki helyi mester 
lehetett, ennek rendszerét is figyelembe véve alkotta meg az épület külső díszítésének képét. 
Nem egy reneszánsz tervből, hanem több, eredetét tekintve egymástól független ábrázolásból 
merített. Nem építészeti rajzot használt fel, amit felhasznált, az alaktani részletek egy részét is 
inkább könyvillusztrációk, nyomatok architektonikus keretezéséről vette, és a kompozíció 
megalkotásában saját gótikus tanultsága is szerepet játszott. E folyamatban a donátor is részt 
vett. Természetesen ő határozta meg díszítés programját, de hozzátehette a matematikáról, 
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mértanról, és talán az építészetről is meglévő ismereteit, melyet humanista stúdiumai során 
szerzett.  

Szükséges volt a szerkezeti átalakítás is. A boltozat készítői nemcsak bordákat 
faragtak, hanem számos kváderkövet is kellett készíteniük az előcsarnok sérült, vagy bontásra 
kijelölt részeinek pótlására. Az épület falkoronáját – ha egyáltalán állt ilyen magasságig – a 
tervezett párkány aljáig visszabontották, a legtöbb helyen tovább is. Ugyanis át kellett 
helyezni a keleti és nyugati homlokzat körablakait ahhoz, hogy a boltozat ne metsszen bele a 
nyílásokba. Az északi oldalon pedig a kapu felett a teljes felső részt ki kellett bontani. 
Valószínűleg itt is módosították a román kori ablakok pozícióját, esetleg nem csak 
vízszintesen, hanem függőlegesen is. A szerkezeteket építő műhely erdélyi mesterekből is 
állhatott, de mindenképp ismerték a délnémet területen vagy Alsó-Ausztriában működő 
gótikus építőpáholyok gyakorlatát. Nem kizárt, hogy egyesek – vagy legalábbis a vezető 
mester – onnan is származtak. A kőfaragójelek tanúsága alapján akadt köztük olyan, aki 
kvádereket és boltozati bordákat egyaránt készített. 

A kőfaragók hozzáláttak a tárgyalt ikonográfiai program kőbe metszésének. Nem 
tudni, vajon ugyanazok voltak-e, akik a boltozati bordákat és kvádereket faragták. 
Szerszámkezelésük alapján annyi állapítható meg biztosan, hogy a szigorú értelemben vett 
szobrászi munkát is több mester végezte, és egyes szobrászok iskolázottsága eltérő volt. 
Mindenesetre sem a faragványok tüzetes vizsgálata, sem a munka mennyisége nem 
valószínűsíti, hogy 3-5 mesternél és segédeiknél többen foglalkoztak volna a relief- és 
ornamentumfaragással. A reliefek mesterei tömör kompozíciókat készítettek kevés figurával, 
lényegre törő ábrázolással. Mintáik reneszánsz érmék vagy nyomatok voltak, ezeket követve 
igyekeztek lendületes, dinamikus alakokat alkotni. Munkájukon érződik a gótikus tanultság – 
különösen a ruhák redőzetében. Amennyire a porózus kőanyag megengedte, részletgazdag 
domborműveket faragtak – azonban nagyrészt épp e finom részletek pusztultak el a kő 
károsodása folytán. 

A kőfaragók valamennyi alaktani elem elkészítésekor a gótikus építőműhelyek 
gyakorlata alapján jártak el. Az architektonikus részleteket a fal sima kvádereivel kötésbe 
rakott köveken faragták ki. Nem követték tehát a struktúra és ornamentum különválasztásának 
reneszánszban felelevenített vitruviusi elvét. A belső kapu ellenben ez utóbbi szellemben 
készült, tanúsítva mestere más indíttatását. 

A reliefek mellett kifaragták a homlokzat pompás heraldikai együttesét is – Lázói 
János környezetének mikrokozmoszát. Kora világi és egyházi méltóságai mellett szűkebb 
környezete tagjai, barátai, humanista társai, egykori püspökei címerei kaptak itt helyet. 
Egyesek személyük folytán, mások egy-egy méltóság reprezentánsaiként. A Lázói szorosabb 
köréhez tartozók címerét a kanonok latin epigrammái kísérik. A címerek közül kiemelkedik 
Geréb Lászlóé, melyet eltérő anyagból készítettek, és nem is a kápolna architektúrájának 
valamely alkotóelemére faragták, hanem önálló címerkőként. Ezt Lázói már korábban 
elkészíttethette, talán tiszteletből a püspök halála után, és kezdettől úgy tervezte, hogy 
kápolnáján fogja elhelyezni. Az sem kizárt, hogy Geréb László hagyatéka. Ha így van, ez a 
testa di cavallo típusú címerpajzs első megjelenése az Erdélyi heraldikában. 

A dekorációnak három további önálló eleme is volt: a sarokpilaszterek fülkéinek kerek 
szobrai, és a kapu feletti dombormű az északi homlokzaton. Ezek nyomtalanul eltűntek, 
semmit nem tudunk róluk. Nyilván részei voltak annak az ikonográfiai programnak, melyhez 
a reliefek is tartoztak. A kápolna titulusa alapján is elfogadhatónak tűnik, hogy az egykori 
ravatalozó előcsarnok reneszánsz díszítésén helye lehetett Szent Mihály arkangyalnak, aki e 
székesegyház védőszentje is volt, és akit a fríz felirata is megemlít. 

A fríz feliratát olyan betűmetsző készítette, aki híve volt az egyszerű geometria 
következetes alkalmazásának. Talán maga Lázói is ellátta tanácsokkal, aki jó matematikus 
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volt, és a reneszánsz arányelmélet olyan alapműveit is ismerhette, mint például Luca Pacioli 
De Divina Proportione-ja.  

A kápolna – mint azt alapítási felirata megörökítette – 1512-re állt készen. Hamarosan 
felállították benne a Hívő Lelkek oltárát, és valamikor július 8-a után, de még bizonyosan 
ebben az évben felszentelték.554 A belsőben ekkor még csak a déli fal volt vakolva, 
eltüntetendő a kapu berakásának nyomait, a többi falon a felszentelési keresztek szabadon 
maradtak. Később talán e falakat is bevakolták, és a falakon és a mennyezeten egyaránt 
készülhetett festés is – erre nézve azonban még közvetett bizonyíték sincs. 

A kápolnát és oltárát hamarosan bőkezű adományozók látták el birtokokkal és 
javadalmakkal. Perényi Imre nádor az oltár rektorát mentette fel minden adóteher alól.555 
Barlabási Lénárd tátéi részbirtokát556, Boltha Miklós és neje Gáldon lévő malmukat557 
adományozták a kápolnának még ebben az esztendőben. 1516-ben Balogh Pál ispánlaki 
részbirtokát és nemesi kúriáját 255 forint értékben; Sygodhi Gáspár két ispánlaki 
jobbágytelkét 25 forint értékben; Both István négy telkét, nemesi kúriáját és három 
jobbágytelkét 60 forint értékben; Sándor János pedig tátéi részbirtokát ajánlotta fel558. 1517-
ben Gáldtői Gáspár adományozta Gáldon lévő nemesi kuriális telkét az oltár javára559. Lázói a 
mindenkori rektor számára kőházat is építtetett, a reneszánsz stílussal frissen megismerkedett 
műhelyt itt is foglalkoztathatta. 

A Lázói-kápolna a reneszánsz építkezések egész sorát indította el Gyulafehérváron és 
magában a székesegyházban is – még ha nem is úgy, ahogy azt az alapító szerette volna. A 
püspöki méltóságra 1515-ben emelkedett Várdai Ferenc az 1520-as évek elején fogott 
kápolnaépítésbe. Az idős Lázói akkor már nem volt Gyulafehérváron, Rómában élt, a Szent 
Péter bazilika gyóntatójaként. Kápolnájának időközben megszerezte a Római Szent Lélek 
Társulat privilégiumait560, magának pedig azt a jogot, hogy haláláig rendelkezzen az oltár 
rektorának kinevezési jogával. Távozásában komoly szerepe volt annak, hogy az új püspökkel 
elmérgesedett a viszonya, és ez a konfliktus a távolság ellenére sem enyhült. Súlyosbította a 
helyzetet, hogy vitáikból a nagy rangbeli különbségek ellenére rendre a telegdi főesperes 
került ki győztesen, jó szentszéki kapcsolatai révén. Várdai ezen felül kölcsönnel is tartozott 
Lázóinak.  

Várdai, mikor a Szent Anna-kápolna építésébe fogott, egyrészt eleget tett egy 
humanista püspök mecénási kötelezettségének, másrészt viszont Lázói János feletti 
felsőbbségét is kifejezhette. Talán az sem túlzó feltételezés, hogy kicsinyes bosszúvágyát élte 
ki azáltal, hogy kápolnáját félig a Hívő Lelkek kápolnája keleti oldalát eltakarva építtette. 
Kétségtelen, hogy a keresztház és az északi vestibulum között kézenfekvően adódott a hely az 
új kápolna számára. Az azonban mégsem hagyható figyelmen kívül, hogy a Lázói-kápolnában 
az első teljes reneszánsz építészeti alkotás öltött testet Erdélyben. Egy új és divatos művészet 
sokak által nagyra értékelt terméke volt, és még egy évtized sem telt el azóta, hogy elkészült. 
 

5.3. A protestáns korszak 
 
A kápolna XVI-XVII. századi sorsáról hallgatnak a források. A rendelkezésre álló 

kevés adat és az épület alapján néhány megállapítást azért lehet tenni.  

                                                 
554 Vö.: Függelék La.11. 
555 Függelék La.08. 
556 Függelék La.10.-15. 
557 Függelék La.09. 
558 Függelék La.17. 
559 Függelék La.19. 
560 Függelék La.20. 
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Erre az időszakra esik a székesegyház történetének több, mint egy évszázados 
protestáns korszaka, amely alatt az északi előcsarnokot kápolna céljára nyilvánvalóan nem 
használták. Alkalmas lehetett azonban oldalbejáratnak, mely a protestáns templomok kedvelt 
megoldása. A felekezet liturgiájának megfelelően a szószék és az Úr asztala rendszerint a tér 
súlypontjába került. Ennél fogva megszűnt a hossztengely katolikus templomokra jellemző 
hangsúlya, végpontjában a főoltárral. A reformátusok új építésű templomainál gyakran a 
hosszoldalon nyitották a bejáratot, mivel a templom két végét karzatok foglalták el. A 
katolikus liturgia számára épült egyházakban szívesen használták a déli vagy északi bejáratot, 
ahová gyakran előcsarnokot, méginkább portikuszt vagy tornácot építettek.  

Gyulafehérvár esetében kézenfekvő volna a Lázói-kápolna ilyen használata. A déli 
oldal két kapuja ugyanis aligha jöhetett számításba a hívek által használt oldalbejáratként. 
Egyrészt a püspöki palota felé eső oldalon a megközelítésük sem igazán kedvező, másrészt – 
éppen a palotához való közelségük miatt – kiemelt szerepük volt. A fejedelmi kapuról tudjuk, 
hogy kifejezetten reprezentatív célú bejárat volt, melynek a palotaegyütteshez kapcsolódó 
fejedelmi szárnnyal volt közvetlen kapcsolata. A régi sekrestye kapuja pedig azért sem 
jöhetett számításba bejáratként, mert az egykori sekrestyét a templom terétől fallal elválasztva 
könyvtár és levéltár céljára használták.561 Írásos forrásból tudomásunk van arról, hogy a 
székesegyház közepére a protestánsok új szószéket helyeztek el.562

A kápolna protestáns korszakának története valószínűleg rombolással kezdődött. 
1565-ben, mikor a hadba vonuló János Zsigmond elhagyta székhelyét, a protestánsok 
elfoglalták a székesegyházat, berendezését összetörték, papjait elkergették. Ekkor veszhetett 
oda a Minden Hívő Lelkek oltára. Ez továbbá az első olyan esemény a kápolna történetében, 
amelyhez a homlokzat hiányzó fülkeszobrainak és domborművének pusztulása köthető. A 
protestánsok haragjának célpontjában főleg a vallásuk puritán tanításával 
összeegyeztethetetlen szobrok és képek álltak, nem volna meglepő, ha ilyeneket a 
homlokzatról is leszereltek volna. A belső kapu szobra a helyén maradt, de nem kizárt, hogy a 
Madonna fél arca és a gyermek Jézus végtagjai szándékos rongálásnak, talán egy felhajított 
kőnek estek áldozatul.  

A kápolna tetőzete először 1603-ban pusztult el, amikor Székely Mózes ostroma 
közben a déli torony zsindelyfedése tüzet fogott, a tűz a tetőre is átterjedt, a csonkatoronyban 
pedig puskapor robbant. A felújítás sokáig késlekedett, mialatt a tető nélkül maradt toronyban 
folyamatosan pusztult a levéltár. Szinte biztos, hogy a kápolna alapításával, építésével 
kapcsolatos iratok nagy része is ekkor semmisült meg. 

Az ismét előcsarnokként működő kápolnát az évek során valószínűleg rendszeresen 
kimeszelték. Ha díszítette a katolikus korszakból fennmaradt festés a kápolna falait és 
boltozatát, azt legkésőbb II. Rákóczi György uralkodása (1648-1659) alatt leverték vagy 
bevakolták. Lehetséges azonban, hogy a protestánsok is ellátták festett díszítéssel a falakat, 
még inkább a boltozatot. Erre legnagyobb valószínűséggel korábban, a város és a 
székesegyház virágzása idején, Bethlen Gábor uralkodása (1613-1629) alatt kerülhetett sor. 

1658-ban ismét felgyújtották a templomot, ezúttal a törökök. Ebben a tűzben már 
szinte bizonyosan elhamvadt a Lázói-kápolna tetőszerkezete is. Ez is lehetett az a tűzvész, 
melynek nyomait a padláson, elsősorban az északkeleti sarokban feltártuk. Itt a hő hatására a 
                                                 
561 A régi sekrestye levéltárként való használatáról Szalárdi János Siralmas magyar krónikájában található utalás. 
A törökök 1658-as pusztításával kapcsolatban írja le hogy Pápai János, a káptalan tagja ide próbált elrejtőzni a 
támadók elől, és mivel a sekrestyének a templomba vezető ajtaja be volt falazva, az ablakon kellett bemásznia. A 
szöveg modern kori kiadásában: SZAKÁLY 1980 p. 438-439. Az ide vonatkozó részt közli: ENTZ 1958 p. 190. 
Entz Géza ebből azt a következtetést vonta le, hogy a régi sekrestye román kori kapuja ekkor már állandóan be 
volt falazva, tehát a levéltár csak a templom felől volt megközelíthető. A mellékhajóba nyíló kapuját feltehetőleg 
a veszély idejére falazták be és vakolták le, hogy a támadók ne találják meg az értékes iratokat és könyveket. 
Vö.: ENTZ 1958 p. 159. (138. jegyzet)   
562 ENTZ 1958 p. 132-134. 
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fal kövei is megsérültek. A tűz után a kápolna tetejét újjáépítették, a feleslegessé vált 
cseréptörmelék egy részét a boltozat feltöltéséhez használták fel. A feltöltésbe középkori 
kőtöredékek is kerültek. 

A XVII. század folyamán épült az a várfal a székesegyház körül, mely az északi 
homlokzat, így a Lázói-kápolna közelében húzódott.563 Ez megváltoztatta a székesegyház 
megközelítését, ezzel háttérbe szorult az északi bejárat. 
 

5.4. A kápolna a római katolikus püspökség újjászervezése után 
 
1715 végén császári parancsra a reformátusoknak vissza kellett adniuk a templomot az 

újjászerveződött erdélyi római katolikus püspökségnek. Még ebben az évben megkezdték a 
középkori vár bontását, és az új csillagerőd építési munkáit Giovanni Morando Visconti tervei 
alapján. Ekkor elbontották az erődfalat és az olaszbástyát a székesegyház északi fala mellől, 
és ezzel párhuzamosan jelentős tereprendezés is folyt. Ekkor kerülhetett alacsonyabbra a 
Lázói-kápolna körül a külső járószint. A kiálló alapfalakat valószínűleg csak vakolattal 
takarták el. Meg kellet oldani a feljárást a kápolna magasabb padlószintjére, így ide lépcsőt 
építettek. Ez hosszabb ideig csak valamilyen ideiglenes megoldás lehetett. 1727-1737 között 
Csiszár Miklós készíttette a nyugati bejárat előtti kőkerítést, és a stílus hasonlósága alapján 
ekkortájt készült az északi előcsarnok kőlépcsője, és annak barokk korlátja is. Utóbbit 
máshová készült darabokból állították össze. 

A székesegyház leltárai arról tájékoztatnak, hogy az épület teljes fedését 1758-ban tűz, 
1777-ben a cserepezést jégeső pusztította el.564 Ez a kápolnát is érintette. Mindkét alkalommal 
még cseréppel készült az új fedés. 1777-től kezdve az inventáriumokban rendszeresen említik 
a kápolnát, de a bejegyzések csak azt a tévedést ismételgetik, hogy egykor Szűz Máriának 
szentelt kápolna volt. Erre a felszentelési keresztek, és déli kapu domborműve alapján 
következtettek.565 Az összes inventáriumból megtudjuk, hogy az északi kapu mellett – mint a 
többi bejáratnál is – szenteltvíztartó és persely volt. Az északi kapu közelében állt a 
keresztelőmedence. Úgy tűnik, magában a kápolnában semmilyen berendezési tárgy nem volt, 
bejáratként viszont a perselyből és a szenteltvíztartóból következően használták. 

1805-ben készült a kápolna új kapuszárnya, és ennek ma is meglévő zára. Az 1513-ből 
származó kapu lunettáját megtartották, és elhelyezték az új szárnyon. A kapu többi részének 
sorsáról csak annyit tudunk meg, hogy az asztalos levitette a várból az alsóvárosba, hogy az 
új, erős kaput méret után készíthesse el.566

Valamikor a XIX. század első felében cserélték ki a székesegyház főpárkányának 
rossz állapotú geiszonját. Ekkor veszett nyomuk a párkányt díszítő címereknek, melyeket 
eddig csak Váradi József rajzáról ismertünk. Két darabja azonban, amelyek a Várdai kápolna 
által takart falszakaszra estek, megmaradt a csatlakozó boltozat feltöltése alatt – ezeket 2004-
2005-ben fedeztem fel.  

A párkányt az északi mellékhajó falán is a Lázói-kápolnáéval azonos profilúra 
cserélték. Az átépítés a XVIII. század első felében történt. A számadáskönyvek adatainak 
állandó szereplője ebben az időben Fábián János kőfaragó, akinek 1806-1807 folyamán több 

                                                 
563 Az információ forrása Giovanni Morando Visconti 1711-es térképe. Ezen a templom északi falához 
meglehetősen közel fal húzódik, óolaszbástya-szerű ötszögletű kiszögelléssel, mely teljesen lezárja a 
székesegyházat a város felől, csak a nyugati főkapu előtti térhez vezet átjáró. 
564 Függelék La.23-26. 
565 Függelék La.26-29. 
566 Függelék La.30. 
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alkalommal fizettek ki kisebb-nagyobb összegeket.567 Az egyes megbízásokról azonban nincs 
közelebbi adat, kivéve egy-két esetet, amikor megtudjuk, hogy a székesegyház padlójának 
javításához magyarigeni kőből burkolólapokat faragott. A bejegyzésekből ugyancsak kiderül, 
hogy a magyarigeni bányából rendszeresen szállítottak anyagot. 

1853-ban Varga István lakatos az északi kapu fölé ereszt készített.568 Ez volt az az 
eresz, mely később archív fotókon látható, és amelyet a párkány geiszonjának lyukaiba 
rögzítettek.569 Ekkorra tehát a párkánycsere megtörtént, már biztosan nem volt meg a 
címersor, melyet Váradi József rajzán lehet látni. Ez is része volt a Haynald püspök 
szorgalmazta felújításnak az 1849-es szabadságharc után. Ekkor a falakat mindenütt 
bevakolták, és a boltozati bordákat is befestették. Így tettek a Lázói-kápolnában is. 

1854-ben Varga István a székesegyház északi belső ajtaja feletti ablakot javította ki, 
1859-ben Fábián Károly magyarigeni kőfaragó a kapuhoz faragott új lépcsőt sárdi kőből, 
1869-ben Frei Károly bádogos fedte be az északi előcsarnokot „a Geréb-féle kápolna” 
felett.570 Ekkor tehát már bádoglemez fedte a kápolnát, e fedést 1897-ben megújították és 
lefestették.571

1898-ban renoválták a kápolnát, a kifizetett összeg azonban nem túl jelentős.572 
Biztosan ekkor tisztították le a belső vakolatot, és javították a fugákat. Az északi kapu feletti 
párkány jobb sarkának cseréje azonban már korábban, 1893 előtt meg kellett, hogy 
történjen.573

 

5.5. XX. századi helyreállítások 
 

Möller István vezetésével 1911-ben indultak meg a Lázói-kápolna felújítási 
munkálatai. Az 1911 utáni munkákról kevesebb részlet ismert, mint a felújítás első éveiről, 
mert a MOB iratanyagában a felújítási bizottság üléseiről 1911 után készült jegyzőkönyvek 
sajnos nincsenek meg. Már több évtizede magsemmisültek, vagy leselejtezték őket, így ezeket 
már Entz Géza sem láthatta 1958-ban.574

Annyi biztos, hogy 1914-ben ásatást végeztek a kápolnában. Az árok kiásásának oka 
voltaképpen nem építészettörténeti kérdések tisztázása volt, hanem a kápolna keleti falában a 
felszivárgó nedvesség elleni védekezés. Az alapok nedvesség elleni védelme érdekében a 
székesegyház északi oldalának mentén szellőztető csatorna készült a terepszint alatt, a 
románkori szentélynégyzettől végig az északi mellékapszis, a keresztház északi oldala, és a 
Várdai-kápolna északi fala mentén. Ezen a szakaszon az alapok feltárását és megerősítését 
végezték, végezetül a vasbetonfallal határolt bújható külső szárító folyosót 1911-re készítették 
el.575 A Lázói-kápolna keleti falának belső oldalán azonban valószínűleg nem ezzel egy 
időben készült a vasbeton harang, hanem később. Ez ugyanis azon a rajzon, mely az északi 
oldali szárító folyosót ábrázolja, nem szerepel.576 Nem tudjuk pontosan, miért nem folytatták 

                                                 
567 Az erről szóló bejegyzéseket az adattárban részletesen nem soroltam fel, mivel egyik esetben sem 
bizonyítható, hogy a Lázói-kápolnán folyó munkáról lenne szó. 
568 Függelék La.31. 
569 KÖH FT P014503 és P084148 ltsz., BME ÉMT f00563 ltsz., ill. BUNYITAY 1893 
570 Függelék La.31. 
571 Függelék La.32. 
572 Függelék La.32. 
573 Vö.: BUNYITAY 1893 által közölt fényképpel. 
574 ENTZ 1958 p. 128. 
575 ENTZ 1958 p. 128. 
576 Ceruzával szerkesztett, részben szabadkézi vázlatokkal kiegészített átnézeti alaprajz a csatornáról méretekkel 
és szintkótákkal.  Möller István hagyatékából, a gyulafehérvári székesegyház alaprajzi felvételei között. KÖH TI 
K.314/13. ltsz. 
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az aknát a Lázói-kápolna körül is. Nyilvánvalóan nem azért, mert Möller szükségtelennek 
ítélte volna, hiszen a belső oldalon később mégis elkészült, ennek ellenére a fal nedvesedése 
ma is láthatóan problémát okoz a homlokzaton.577 A legvalószínűbb ok az alapozási 
mélységek közötti különbség lehet. 

Kőcseréket leginkább 1914-ben végeztek a kápolnán, ekkor javították a déli falat (azaz 
az északi mellékhajófal kápolnába eső részét)578, és ekkor készült az egykori támpillér 
csonkjának rekonstrukciója a délkeleti sarokban. Egy archív felvétel tanúsága szerint ezzel 
párhuzamosan folyt az a belső ásatás is579, melynek során feltárták a székesegyház és a 
kápolna alapfalát, és felfedezték az elbontott támpillér csonkját.580  

Möller István helyreállítása az I. világháború miatt végül 1918-ban teljesen leállt. 
Möller elhagyta Gyulafehérvárt. 

A helyszínen maradt azonban korábbi munkatársa, Fridli Sándor gyulafehérvári 
építész, és röviddel a háború után – a jóval szerényebb anyagi lehetőségek között is – folytatta 
a székesegyház helyreállításának, javításának munkálatait. 1922-től kezdve folyamatosan 
készített költségvetéseket az adott évben elvégzendő munkálatokról.581 A feladatok 
elvégeztével a tárgyév végén Fridli végelszámolást készített, melyből – a költségvetési 
tervekkel összevetve – az tűnik ki, hogy – minden bizonnyal pénzhiány miatt – gyakran az 
előirányzottnál kevesebb munkát tudtak csak elvégezni. Fridli költségvetéseiben sok esetben 
javasolta a helyben található építőanyagok újbóli felhasználását, és néha a bontott anyagok 
építő- vagy tüzelőanyagként való értékesítésével is igyekezett csökkenteni a kiadásokat. 

1922-ben a költségvetés tanúsága szerint a székesegyház északi mellékhajója, és a két 
reneszánsz kápolna „vasbádog” fedésének javítására került sor.582 A kápolna fedését a 
mellékelt tervrajz szerint583 az eresz felett, nagyjából a tetősík feléig cserélték ki. A tervrajzról 
leolvasható a székesegyház egykori tetőszerkezetének geometriája, mely a Lázói- és Várdai-
kápolna felett kissé eltért a mai állapottól. A Lázói-kápolnát ekkor is kb. 32º hajlású kontyolt 
nyeregtető fedte. Mivel a kápolnák és a mellékhajó feletti tetősíkok hajlásszöge közelítőleg 
egyező volt, a nagyobb fesztávból eredően a Várdai-kápolna melletti szakaszon a félnyereg 
gerincvonala magasabban volt. Mivel az 1922-es költségvetésben ácsmunkáról nem esik szó, 
csak a héjazat javításáról, a rajz minden bizonnyal még a XIX. századi tetőszerkezetet 
ábrázolja. Hasonló állapotot rögzít az 1895 júliusában felvett, a székesegyház északi 
homlokzatát ábrázoló felmérési manuálé.584 Ugyanilyen jellegű fedélszéket ábrázol Csányi 
Károly 1896-os rajzsorozatának tetőfelülnézeti ábrája585 és felmérésének 1897-es kiegészítése 

                                                 
577 Innen ered a keleti fal lábazati részének erőteljes mohásodása. ELŐDOKUMENTÁCIÓ 2003 
578 Möller István jegyzetfüzetében, 1914-ben elhelyezett kövek kimutatása. Előcsarnok déli oldal (belül). KÖH 
TI K.320.b/4. ltsz. 
579 A Hollenzer fényképész által készített fotón már kicserélve látjuk a déli fal kapu melletti köveit, és félkész 
állapotban a támpillért bemutató kőpadkát. A kép a kápolna belsejében a munkagödröt még nyitott állapotban 
mutatja. BME ÉMT F00565 ltsz. 
580 A feltárás tényét az alapfalak felmérési rajza bizonyítja. KÖH TT 31256 ltsz.  
581 A két világháború közötti időszak felújításainak iratanyaga a GYÉL III. 10/a, 1. doboz anyagában található. A 
Fridli Sándor aláírásával ellátott tételes költségvetéseket és elszámolásokat rendszerint Soóthy Gyula őrkanonok 
hagyta jóvá. A dobozban szereplő egyes iratok külön jelzetet nem kaptak. 
582 Függelék La.33. 
583 Székesegyház északi mellékhajója. Gyulafehérvár, Fridli Sándor. GYÉL III. 10/a, 1. doboz. Fő méretekkel 
ellátott, skiccpapíron ceruzával szerkesztett vázlatos tető-felülnézeti- és metszetrajz. A tervrajzon dátum nem 
szerepel, de feltételezhető, hogy az 1922-es költségvetésben szereplő tetőjavításhoz tartozik. 
584 Gyulafehérvár, székesegyház. Északi hossznézet. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tervtára, 31247 ltsz. A 
rajz a Steindl Imre vezette műegyetemi hallgatói felmérés során készült, szerzője EI, vagy IE monogrammal 
szignálta. 
585 Székesegyház felv. 157. Északi mellékhajó födélidoma II. Csányi Károly, Gyulafehérvár, 1896. nov. Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Tervtára, 31160 ltsz. 
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során készült homlokzat-manuáléja586 is, bár megjegyzendő, hogy a tetőfelülnézeten jelölt 
méretek nem egyeznek a Fridli-féle tervrajzon szereplőkkel. 

Az 1923-as évből a Gyulafehérvári Érseki Levéltár anyagában nem található építési 
tevékenységre vonatkozó adat. 1924 nyarán Fridli újabb költségvetést készített az esedékes 
helyreállításokról587, és az ebben foglalt munkák elvégzéséről szerződést is kötött a 
székesegyház gazdasági ügyeinek intézésével megbízott Soóthy Gyula kanonokkal588. A 
költségvetésben egyéb – elsősorban padlóburkolást és boltozatvakolást érintő munkák mellett 
– szerepel a Lázói-kápolna (a költségvetésben „északi előcsarnok”) boltozatának és északi 
bejárati lépcsőjének teljes felújítása. A kápolna belsejében elvégzendő feladatok között 
szerepel: új kőanyagból faragott 10 folyóméter új bordakő elhelyezése (14500 lei); a falsík 
rendezése hézagkiöntéssel és kisebb kőkiváltással (4380 lei); régi bordák elhelyezése kisebb 
kiváltásokkal (8000 lei); a boltmezők vakolása mészhabarccsal és kőporral simára dolgozva 
(az északi kereszthajóval és a Várdai-kápolnával589 együtt 34000 lei). Az északi feljáró 
átépítésére vonatkozó munkálatok: a feljáró részére alapfalak készítése téglából, 
mészhabarcsba rakva (földkiemeléssel és anyagköltséggel együtt 15000 lei); a régi feljáró 
köveinek elhelyezése (2000 lei). A lépcső tégla alapra történő újjáépítése nyilvánvalóan nem 
történt meg, de az iratokból az is kiderül, hogy ebben az évben a boltozat javítására sem került 
sor. Már az előzetes költségvetés végén, az éves munkák összegzésénél esetlegesen 
elmaradóként szerepel az északi előcsarnokra fordítandó költség – összesen 60480 lei –, mely 
az 1924-re tervezett felújítási és karbantartási költségeknek csupán kilenced része lett volna. 
Az év végi elszámolásban pedig végül is semmi olyan elvégzett munka nem szerepel, mely az 
északi előcsarnokkal kapcsolatos.590 A dokumentumok alapján azonban megállapítható, hogy 
sor került az északi mellékhajó fedélszékének átépítésére, de két esztendővel a tető javítása 
után. A munkát az elszámolásban Fridli az „északi mellékhajó fedélszékének süllyesztése”-
ként írja le. Feltehetőleg ekkor hozták egy szintbe a félnyeregtető gerincét a mellékhajó teljes 
hosszában, kiszabadítandó ezáltal a főhajó ablakának alsó részét. Ennek érdekében a Várdai-
kápolna felett alacsonyabb hajlású tetőt ácsoltak, jórészt a meglévő anyagból, a korhadt 
elemek kiváltásával. Utóbbi épületrészen a párkányt is javították, feltehetőleg több 
kőcserével, hiszen a „Széchy-kápolna párkányán” betűvésés ára is szerepel a kiadások között. 

Az 1925-ös költségvetésben Fridli ismételten napirendre tűzte a Lázói-kápolna 
tatarozását.591 Az északi feljáró javítását ezúttal olcsóbb megoldással, a kőkorlátok számára 
beton alap készítésével, és a régi korlátelemek és lépcsőfokok visszahelyezésével javasolta 
megoldani. A boltozat javítására két megoldást dolgozott ki. Az első elképzelés lényegében 
megegyezik az előző évre tervezett munkával: a bordák egy részét (10 folyóméter) új 
kövekből faragott elemekkel kívánta pótolni, néhányukat pedig kisebb javításokkal eredeti 
helyére visszahelyezni. A tervezett költség, mely a boltmezők vakolását is tartalmazta, 26665 
lei volt. 

A második lehetőség csupán a bordakövek tölgyfa ékekkel történő megerősítését, 
valamint egy deszkaburkolat készítését irányozta elő, mindössze 2660 leiért. A javaslat 
rávilágít arra, hogy a Lázói-kápolna boltozata meglehetősen rossz állapotban lehetett, és a 
                                                 
586 Székesegyház felvétel 27. Északi homlokzat II. Csányi Károly, Gyulafehérvár, 1897. Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Tervtára, 31161 ltsz. 
587 Függelék La.34. 
588 Szerződés. A gyulafehérvári székesegyház képviselve Soóthy Gyula őrkanonok által, és Fridli Sándor 
gyulafehérvári lakos, okl. műépítész. 1924. július 2. GYÉL III. 10/a, 1. doboz. A szerződést Majláth Gusztáv 
püspök hagyta jóvá. 
589 A költségvetésekben a Várdai-kápolna, vagy Szent Anna-kápolna rendre Széchy-kápolna megnevezéssel 
szerepel. Ez a gyakran előforduló, lényegében téves elnevezés abból ered, hogy utóbb e kápolna padlójába 
helyezték át Széchy András és Domokos püspökök XIV. századi sírlapját. Vö.: ENTZ 1958 p. 158. 120. jegyzet. 
590 Függelék La.35. 
591 Függelék La.36. 
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javítása mindenképp sürgető volt, akár időleges megoldás alkalmazása árán is el kellett 
végezni. 

A felújításhoz benyújtott költségvetéssel kapcsolatban a káptalannak aggályai 
merülhettek fel, és szakvéleményt kért Möller Istvántól. Möller válaszleveléből592 az tűnik ki, 
hogy fenntartásokkal viseltetett Fridli Sándor építésvezetői tevékenységével szemben. 
Hangsúlyozta, hogy több tétel esetében elengedhetetlennek ítéli az 1:100 illetve 1:50 léptékű 
tervrajzok, valamint részletrajzok benyújtását, melyeket Fridli – úgy látszik – egyáltalán nem 
készített el a munkákhoz.593 Megjegyzi továbbá, hogy a költségeket 20%-al csökkenthetőnek 
tartja, és javasolja a minőséggel szemben támasztott követelményekkel kapcsolatos 
biztosítékok, valamint egy év jótállás felvételét a megkötendő szerződésbe. Az északi 
előcsarnokkal kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy „az I. alternatíva a boltozatnak teljes 
helyreállítását célozza, amely munkának követelménye a régi formák hü betartása, a régi 
patinának épségben tartásával.” 

Fridli a káptalanhoz írt beterjesztésében Möller javaslatára reagálva azt írta, hogy a 
„költségvetésben felvett munkák egyszerűsége miatt rajzokat nem igényelnek”, így csak egy 
tölgyfa ajtó rajzait és a „Séchy-kápolna” egy falsík profilját mellékeli.594 A Lázói-kápolna 
felújítására végül 1926-27-ben került sor, a munkálatok összes költsége a korábban 
tervezettnél jóval nagyobb összeget, 112638 leit tett ki.595

1967 novemberétől kezdődően Bágyuj Lajos vezetésével folytak újabb, a Lázói-
kápolnát is érintő felújítások a gyulafehérvári székesegyházban596. A munkálatok költségeit ez 
alkalommal a román állam finanszírozta. A restaurálással kapcsolatosan régészeti feltárást is 
végeztek a székesegyházban, melynek során több jelentős sírleletre bukkantak – ezek egyikét 
Bágyuj Martinuzzi Fráter György földi maradványaiként azonosította. Visszaállították a 
székesegyházban az eredeti járószintet, az új kőburkolatban eltérő színnel jelölték az első 
székesegyház és a rotunda alapfalainak helyét.597

A kápolnát is érintő legjelentősebb beavatkozás a tetőszerkezet átépítése és a héjazat 
cseréje volt. A mellékhajók fedélszékét, mely a beázások miatt elkorhadt, vasbeton 
szerkezettel és új fagerendákkal építették újjá.598 Ekkor készült az északi mellékhajófal 
vasbeton koszorúja, mely a Várdai- és a Lázói-kápolna közös falának koronájára is kiterjedt. 
A koszorúhoz csatlakozóan ferde vasbeton tartókat helyeztek, melyeket felső végükön a 
gádorfalba kötöttek, a főhajó boltozatának vállának magasságában. A tartók így a 
tetőszerkezeti főtartó szerep mellett a boltozatok oldaltámasztását, a gádorfalra ható vízszintes 
erők felvételét is szolgálják. 

Ekkor készült az északi mellékhajó és a kápolnák máig fennálló fedése is. A korábbi, 
erősen korrodált fémlemezfedés helyett a tetőt 3 mm vastag ólomlemezzel fedték be. A 
lemezt fekvőkapcsokkal, facsavarokkal erősítették a szarufához, míg a kapcsok látható részét 
stilizált tulipán formájában alakítottuk ki. Ilyen – az 1907-ben megkezdett formák és anyag 
szerint alakított599 – fedés készült a déli mellékhajó felett is. 

                                                 
592 Jelentés. Fridli Sándor okl. építésznek a gyulafehérvári székesegyház folytatólagos helyreállítási munkáira 
beadott költségvetéséről. Möller István, Budapest, 1925 VIII. 24. GYÉL III. 10/a, 1. doboz. 
593 A Gyulafehérvári Érseki Levéltár tervanyagában az 1920-as évekből csak a fentebb említett héjazatfelújítási 
tervvázlat található. 
594 Friedli Sándor levele a Káptalanhoz, Alba Iulia, 1925. szept. 2. GYÉL III. 10/a, 1. doboz. A levélben említett 
részletterveket a levéltár anyagában nem találtam. 
595 Függelék La.37. 
596 Az 1973-ig tartó felújításokról Bágyuj Lajos beszámolóját először rövidebb változatban publikálta: BÁGYUJ 
1970. Illusztrációkkal és az ásatások során előkerült leletek jegyzékével kiegészített bővebb változata megjelent: 
BÁGYUJ 1983 
597 BÁGYUJ 1983 p. 18. 
598 BÁGYUJ 1983 p. 16. 
599 BÁGYUJ 1983 pp. 16-18. 
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A még kiolvasható formákból újrafaragták a kápolna közelében, a főhajó négyezeti 
pillértől számított negyedik pilléréhez kapcsolódó támpillér keresztrózsáit, fiáléit és 
kúszóleveleit.600  

A Lázói-kápolnával kapcsolatban Bágyuj az északi bejáró helyreállítását is említi.601 
Hogy pontosan milyen beavatkozás történt, arról nem számol be. Minthogy azonban nagyobb 
arányú beavatkozás nyomai a kapun nem láthatók, és a jelenlegi állapotot az archív 
felvételekkel összevetve szembetűnő különbséget nem lehet felfedezni, úgy gondolom, itt 
elsősorban tisztításról lehetett szó, kőcseréről vagy a kőanyag szilárdítását célzó vegyszeres 
kezelésről nem. 

Az 1990-es években, felismerve a kápolna rendkívül leromlott állapotát, az épületet 
felállványozták. Az 1999-ben megindult helyreállítás nem jutott el a Lázói-kápolna 
restaurálásáig, bár ennek előkészítése elindult. 

2005-ben a kápolna körüli állványt és az ahhoz csatlakozó védőtetőt dolgavégezetlenül 
bontották le. 

                                                 
600 BÁGYUJ 1983 p. 16. 
601 „Nagy gonddal helyreállítottuk a gyönyörű Lászay-kápolna bejáratát, melynek profilos és figurális a 
kiképzése.” BÁGYUJ 1983 p. 20. 
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6. Zárszó 
 
Szentkirályi Zoltán, a nemrég elhunyt kiváló építészettörténész az építészet 

világtörténetét taglaló, az elmúlt évben felújított kiadásban is megjelent könyve lapjain helyet 
szorított a gyulafehérvári Lázói-kápolnának. Elragadtatva, ugyanakkor rendkívül pontos 
meglátással, lényegre törő tömörséggel így írt: „Főhomlokzatán a részletek – bár témájuk 
szerint pontosan előírt programhoz igazodnak s a faragásuk is jókezű, képzett mesterre vall – 
annyira spontánul, a szabály kötelékét nem ismerő „esetlegességgel” társulnak egymáshoz, 
ahogy csak a gótika szellemében élő, látásmódjában még középkori kőfaragó rakhat össze 
számára idegen, antik elemeket. Ám ez nem valami kissebbértékűséget jelentő hiány. Az ötlet 
friss lendületét őrző, váratlan kapcsolatok inkább egyénivé, kifejezőbbé teszik az alkotást. A 
Lázói kápolnának éppen a formálás expresszív ereje biztosít kiemelkedő helyet a kor magyar 
emlékei között.”602

 
E negyed évszázada leírt soroknál szebben aligha lehetne meghatározni azt az értéket, 

amit ez a kis reneszánsz kápolna jelent a magyar és az egyetemes kultúrában. Jelen tanulmány 
oldalain a száraz tények, adatok, számítások vannak túlsúlyban, de bízom abban, hogy ezek 
segítségével munkám hozzájárulhat ahhoz, hogy az építészettörténész, művészettörténész 
szakma ismét nagyobb figyelemmel forduljon a kápolna felé. 

Megválaszolatlan kérdés ugyanis bőven akadt eddig is és jelen kutatás eredményeinek 
ismeretében is. Az épületkutatással foglalkozó szakemberek jól tudják: ezek az épület egyre 
részletesebb tanulmányozása során inkább sokasodnak, mint fogynak.  

Disszertációmban megkíséreltem összefoglalni mindazokat az ismereteket, melyekkel 
eddig rendelkeztünk. A szakirodalom adataiban számos vitatott kérdésre, ellentmondásra 
bukkantam. A hivatkozott levéltári források pedig elég szűkszavúak, és általában csak 
közvetett információt hordoznak a kápolna keletkezésével és sorsában kapcsolatban. 

A Gyulafehérvári Érseki Levéltár anyagának alapos áttanulmányozása után néhány új 
adatra is sikerült bukkanom. Igaz, ezek nem túlzottan nagy jelentőségű információk. Részint 
kisebb javításokról szóló bejegyzések XVIII-XIX. századi inventáriumokban és 
számadáskönyvekben, legnagyobb részük pedig a XX. század első felében végzett 
felújításokkal kapcsolatos. Figyelmen kívül hagyni azonban nem szabad őket: a közelmúlt 
eseményeinek továbbadása szükséges ahhoz, hogy az utókor elég ismerettel rendelkezzen 
régmúltjáról. 

Az épület maga sokkal több információt tartogat saját történetéről, mint ami az írott 
forrásokból nyerhető. Ezért a Lázói-kápolna kutatása során mindenekelőtt az épületet 
vizsgáltam. Feladatomnak a meglévő ismeretek összegzése mellett elsősorban az adatgyűjtést 
tekintettem. Olyan adatokét is, melyek elemzése és a következtetések levonása másokra vár. 
Az építészettörténeti kutatás nem egyéni feladat, olyan csapatmunka, amelyben különböző 
szakterületek képviselői csak együtt jutnak eredményre. 

 
A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy az eddig ismert bizonyítékok mellett 

számos újabb érvelt szolgált annak alátámasztására, hogy a kápolna valóban egy románkori 
előcsarnok átalakításaként épült. Ezt támasztja alá, hogy a kápolna ablakai nem eredeti 
helyükön vannak, ezeket nyilvánvalóan áthelyezték az előcsarnok falainak részleges 
bontásakor. A homlokzatokról faragványokat is eltávolította, melyeket még a XIII. században 
helyezhettek el. A középkori épület átépítése mellett szól a fugák lejtésének változása a 

                                                 
602 SZENTKIRÁLYI 1980 p.216. 
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különböző periódusokhoz tartozó falrészeken – elsősorban a nyugati homlokzaton. Ide 
sorolható bizonyíték a kápolna alaprajzának szerkesztésmódja, mely középkori francia mester 
közreműködését valószínűsíti. 

Ugyanakkor az épület átépítésének mértéke nagyobb volt pusztán díszítőelemek 
utólagos elhelyezésénél. Az eléggé nagymérvű átalakítást támasztják alá a külső és belső 
falfelületeken most felfedezett kőfaragójelek is, melyek jelentős része ugyanahhoz a 
műhelyhez köthető, mely a boltozatot is építette. 

Újabb információk kerültek napvilágra a kápolna XV. századi átépítés utáni képét 
illetően is. Bebizonyosodott, hogy a nyugati homlokzathoz hasonlóan keleten is készült 
reneszánsz kapukeret, függetlenül attól, hogy használták-e bejáratként, vagy eleve vaknyílás 
volt. A belső kapu keretéről megállapítottam, hogy jelenlegi összeállításában nem felel meg 
maradéktalanul az eredeti tervnek. E kapu egyébiránt – a stíluskritikai megfontolásokon túl – 
szellemiségében és szerkesztettségében olyannyira eltér a homlokzatok architektúrájától, hogy 
semmiképp nem lehet egyazon műhely munkája. Alkotója minden bizonnyal megrendelésre 
készítette, és szállíttatta Gyulafehérvárra. 

A padláson végzett feltárás során in situ elhelyezkedésű köveket találtunk a 
székesegyház északi mellékhajójának románkori párkányából, melynek darabjai másutt már 
nem maradtak fenn. Ugyanitt sikerült feltárnom a Lázói-kápolna eredeti párkányának egy 
szakaszát. Ezen két címer, és a fríz feliratának három betűje került elő. A lelet jelentősége az 
is, hogy bizonyítja: a párkány geiszonját teljes egészében lecserélték. Ezt az átépítést Váradi 
József rajzának és a székesegyház számadáskönyvei adatainak felhasználásával a 1800-1840 
közé tudtam datálni. A felirat előkerült betűi kizárják a szakirodalomban korábban ismertetett 
feltételezés helyességét a fríz szövegének kezdetéről. Alternatívát egyelőre nem tudtam 
javasolni. 

A kutatás során továbbá számos olyan adatot rögzítettem és dokumentáltam, olyan 
részmegfigyeléseket tettem, melyek lehetőséget adnak további kutatásra, és felvetik további 
feltárások és vizsgálatok lehetőségét. 

 
Magam azt tudom hozzátenni a kutatott épület történetéhez, adatainak elemzéséhez, 

amire építész szemléletem alkalmassá tesz. E tanulmány sorai között talán szokatlanul sok szó 
esik geometriáról, szerkesztésmódról, technikai megvalósításról; művészeti hatásokról, 
stílusbeli finomságokról kevesebb. Hiszem azonban, hogy azokat az új adatokat, melyeket e 
tanulmány révén átadhatok, haszonnal dolgozzák fel olyan szakemberek, akik pótolhatják ezt 
a hiányt. A stíluskritikai elemzés, a műhelykapcsolatok felfedése, valamint az alkalmazott 
formákra és szerkesztésekre egyaránt vonatkozó analógiák kutatása terén még sok a teendő. 

Nem csak ilyen jellegű kérdések kerültek azonban felszínre a kápolna kutatása során. 
Más is vár még feltárásra a műhelykapcsolatokon, stíluspárhuzamokon, formák eredetén túl. 
Töredékes feliratok, melyek értelme megfejtésre vár, habarcsba ágyazott címer a padláson, fal 
mögött megbújó reneszánsz ajtókeret, melyet talán szintén latin verses felirat díszít. S e 
kérdések csak még izgalmasabbak azáltal, hogy tudjuk, egy részüket az épület védelme 
érdekében rejtve kell hagyjunk. 

Nem feledkezhetünk meg ugyanis arról, hogy az építészettörténeti kutatás 
legfontosabb feladata végső soron az emlék védelme. Minden tudással, melyet az épülettel  
munkánk révén átadhatunk, értékéhez teszünk hozzá valamit. Legyen ez akár egy eddig nem 
ismert címer, egy megkerült szobortöredék, vagy egy szerkesztési elv felfedése. 
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A gyulafehérvári székesegyház, északi oldalán (balra) a Lázói-kápolnával. 



   
2. Bevezetés 
2.1. Módszertani bevezető 
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A gyulafehérvári székesegyház alaprajza, északi oldalán a Lázói-kápolnával 

Möller István periodizációs alaprajza (MÖLLER 1905) nyomán. 
 

 
A Lázói-kápolna alaprajza 
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Az alakhű építészeti felmérés módszerével készített rajz az északi homlokzatról. 
A felső ábra a méréshez felhasznált tengelyrendszert mutatja. 
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A digitális képfeldolgozás három lépése a nyugati homlokzat fríz feliratának egy részletén:  
eredeti kép - transzformált kép - rajz 

Szoftver: RolleiMertic MSN, ArchiCAD 
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2.2. A Lázói-kápolna leírása 
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A Lázói-kápolna a gyulafehérvári székesegyház északi oldalán 
  

 
A kápolna északi homlokzata 
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A Lázói-kápolna az északi mellékhajó felől A kápolna déli falnézete a reneszánsz kapuval 

 
A kápolna hálóboltozata 
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A boltozat zárókövein elhelyezett címerek 

   

  
Perényi Imre címere Szapolyai János címere 

  

  
Bakócz Tamás címere Hunyadi Mátyás címere 
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A belső kapu felső része. 
  

 
A kapu pilaszterfejezete. 
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A keleti homlokzat. A nyugati homlokzat 

  

A kápolna belső tere 
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A sarokpilasztert díszítő szirének. 
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Mózes a Sinai-hegyen Judit és Holofernész 
  

 
 

Herkules és a hidra Sámson és az oroszlán 
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Szent Sebestyén Szent király (István vagy László ?) 
  

 
 

Szent király (István vagy László ?) Kentaur 
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Az északi kapu (Guzsik Tamás felvétele) A kapu kerete, a pilaszter kandeláber-dísze 
  

Címert tartó angyalok a kapu fölött A kapu feletti párkány 
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Szent Péter és Szent Pál domborműve a felső pilaszterek fejezetén 

  

  
A nyugati kapu A nyugati kaput díszítő címerek 

 
 



 
2. Bevezetés 
2.3. Kutatástörténet,  

a szakirodalmi adatok kritikai 
értékelése 
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A gyulafehérvári székesegyház nyugati homlokzata és keresztmetszete. 

Litográfiák az 1850-es évekből. Közölte: MÜLLER 1859. 
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Storno Ferenc 1870-es rajza a kápolnáról. SM SGY S.84.39/1 ltsz. 
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Storno Ferenc 1869-ben készített vázlatai a Lázói-kápolnáról. SM SGY S.84.133.1 ltsz. 
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A Lázói-kápolna homlokzata és részletei az 1895-ös, Steindl Imre vezette műegyetemi hallgatói 

felmérés rajzain. (A rajzok szerzője nem ismert). KÖH TT 31218. ill. 31237 ltsz. 
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Csányi Károly 1896-os feljegyzése a Lázói-kápolna feliratairól. KÖH TT K4599 ltsz. 
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Csányi Károly 1896-os feljegyzése a Lázói-kápolna feliratairól. KÖH TT K4597 ltsz. 
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Schneider Iván 1908-as rajzai a kápolnáról. Közölte: KABDEBÓ 1911 
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Möller István rajza a Lázói kápolna feltárásáról. KÖH TT 31256 ltsz. 

 

 
Möller István rajza a kápolna északi és déli belső falnézetéről. KÖH TI K.315/2 ltsz. 
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Daniela Marcu 2004-es ásatásának rajzai. Közölte: MARCU 2004 
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2.4. Gyulafehérvár és a 

székesegyház története 
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A székesegyház építési korszakainak periodizációja Möller István szerint. Közölte: MÖLLER 1905 
 
 
 

 
A székesegyház építési korszakai Virgil Vǎtǎşianu szerint. Közölte: VǍTǍŞIANU 1959 



 
3. Az épületkutatás eredményei 
3.1. Alaprajz 
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A Lázói-kápolna alaprajzi szerkesztősémája. 

(Az ábra zöld színnel a falak alkotta belső kontúrt; pirossal a 195,05 cm-es alapegységgel, és a 3:4:5 
oldalarányú háromszöggel szerkesztett idealizált kontúrt jelöli) 
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3.2. Homlokzatok 
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Az északi homlokzat reneszánsz díszítményeit alkotó kövek, és illesztésük a kváderszövethez. 
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A reneszánsz faragványok beépítésének jellegzetességei 
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A korábbi magasabb külső járószintre utaló nyomok az északi homlokzat lábazatán, egy 1900 körül 
készült fényképen. KÖH FT P014503 ltsz. (részlet) 
 

  
A keleti homlokzat lábazata a Möller 

felújítását megelőző állapotban.  
KÖH TI K.315/3 ltsz. (részlet) 

A keleti homlokzat Várdai-kápolnába eső részének 
lábazata a Möller felújítását megelőző állapotban. 
KÖH TI K.315/6 ltsz. (részlet) 
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Az északi homlokzat repedése XIX. század végi archív felvételen. BME ÉMT f00563 ltsz. 

 

 
A kelet felé eső románkori ablak mai 

elhelyezkedésében belülről 
A kelet felé eső románkori ablak mai elhelyezkedése 

kívülről. 
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A barokk lépcsőkorlát külső oldala 
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Az északi homlokzat szerkesztésének sémája 
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Geréb László püspök címere a főbejárat fölött (fotó: Krähling János) 
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A kapuplasztika befejezetlen részletei a lépcsőkorlát csatlakozásánál 
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Az északi homlokzat felső részének kagylós fülkéje a dombormű rögzítési helyével. (fotó: OMVH) 

 

 
A sarokpilaszter fülkéjének kagylódísze 

(fotó: OMVH) 

A sarokpilaszterek fülkéjének alsó része, a szobor rögzítésére szolgáló csaplyukkal  
(fotó: Krähling János) 
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3.2.2. A nyugati homlokzat 
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A kápolna nyugati homlokzata. 
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A fugák vízszintestől való eltérése a nyugati homlokzaton. 

 

 
A nyugati homlokzat fugavastagság-térképe 
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A nyugati homlokzat befalazott kapuja Egykori faragvány helyének kitömése a nyugati 

homlokzaton 
 

 
A nyugati homlokzat körablakának környezete 
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A délnyugati pilaszter csatlakozása a reneszánsz párkányhoz 

 

 
A délnyugati pilaszter kagylóval díszített lábazata 
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3.2. Homlokzatok 
3.2.3. A keleti homlokzat 
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A keleti homlokzat kerek ablaka A kerek ablak a felmérési rajzon 

  

 
Az egykori délkeleti pilaszter helye Möller 1914-es rajzán. KÖH TI K.315/6 ltsz. (részlet) 
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A párkány golyvázata a délnyugati 
pilaszter fölött 

A párkány golyvázata a délkeleti sarokban. In situ feltárt kő 
a Várdai-kápolna padlásán. 

  

 
A kiemelt faragvány betömésének nyoma a Várdai-kápolna felől, Möller István rajzán.  

KÖH TI K.315/6 ltsz. (részlet) 
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A nyugati kapu a keleti homlokzatra átvetítve, a feltételezett keleti kapu helyzetének megfelelő 

pozícióban. 
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A Lázói-kápolna keleti homlokzati lábazatának maradványa a Várdai-kápolnában 

  

 
A nyugati homlokzat lábazatának kialakítása a kapu környezetében 
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A keleti kapu bal szélének feltételezett helye a Várdai-kápolnában a mai álapotban, illetve Möller 

István rajzán. KÖH TI K.315/6 ltsz. (részlet) 

   
   

 

A gyulafehérvári székesegyház kőtárának profilozott töredékei: 
Fent balról jobbra: GYSZK 424., 620., 680 ltsz. 
lent: GYSZK 621. ltsz 
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Oroszlánfej a pilaszter posztamensén Oroszlán sörénye a Sámson-domborművön 

  

  
Holofernész feje a Judit-domborművön Szent király figura szakálla 
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Kerubfej a kapu archivoltján. 
  

 
Puttók a jobb oldali pilaszterfejezeten Címertartó angyal arca 
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Ruharedők jellegzetességei Judit és a címertartó angyalok figuráján 

  

Ruharedők jellegzetességei Mózes és Herkules figuráján 
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Korábbi meszelés nyomai  
a kapukeret zugaiban 

 Elszíneződések a reliefeken
 



 XLVIII

 

  
A főbejárat bal oldali pilaszterfejezete. A főbejárat jobb oldali pilaszterfejezete. 

  

  
Szárnyas puttó töredéke.  
GYSZK 141 ltsz. 

A főbejáratról származó puttótöredék.  
GYSZK 142. ltsz. 
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3.3. Belső tér 
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Kváderkötés a keleti oldali kagylós fülke alsó 

sarkánál. 
A nyugati fel kagylós fülkéje. 

  

 
A keleti oldali kagylós fülke sérült sarka. A sérült kagylós részlet kiegészítve 

archív felvételen. 
KÖH FT P018127 
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Bordák beépítésének sajátosságai a kváderképben. 
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Felszentelési keresztek egymás felett a nyugati oldalon. 

 

 
Késő gótikus kőfaragójel és felszentelési kereszt egyazon kváderen. 
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Kőfaragójelek a boltozat bordáin. 

 
 
 

 
Kőfaragójelek a belső falfelületeken. 

(A 7-9. számú jegy, mely a boltozat A jelű jegyével azonos, a külső homlokzatokon is előfordul) 
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A belső kapu bal oldala a mai állapotban, és Möller István rajzán. KÖH TI K.315/2 ltsz. 
  

 
A Möller István által rekonstruált támpillércsonk és lábazat. 
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Az ún. normann profilú töredékek a 

székesegyház kőzárában. 
GYSZK 91-92. ltsz. 

A fejedelmi kapu a székesegyház déli oldalán. 

  

 

Daniela Marcu 2004-es 
feltárásának a Lázói-kápolna 
kapuja küszöbét ábrázoló 
metszetrjza 
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FÜGGELÉK 

 



 

 

F. 1. Levéltári adatok 
 
Az alább szereplő levéltári források egy részét eredetiben láttam, más részüket csak 
másodlagos közlésből ismerem. Utóbbiak között jelentős számban vannak azok a források, 
melyeket eredetiben nem volt lehetőségem kutatni – ide tartoznak elsősorban a gyulafehérvári 
Batthyaneumban, illetve a Római Vatikáni Levéltárban őrzött dokumentumok. A levéltári 
kutatók által már feldolgozott anyagok esetében is legtöbbször megelégszem a regeszták 
közlésével, ebben az esetben – amennyiben a feldolgozásban a szerző feltüntette – az eredeti 
forrást is megjelöltem. A személyneveket az eredeti források közlésekor az oklevélben 
szereplő formában, írtam. A történeti források az alábbi adatokkal szerepelnek: 
 

F. 1.1.  A Lázói-kápolnára és Lázói János személyére vonatkozó levéltári adatok 
 
A: A dokumentum megnevezése 
B: A dokumentum keltezése 
C: Tartalma, illetve annak a Lázói kápolna szempontjából fontos része. (az eredeti szöveg 

átirata dőlt betűvel szedve) 
D: A dokumentum jelen tanulmányban történő közlésének forrása (eredeti dokumentum 

esetén: e. d.) 
E: Az eredeti dokumentum őrzési helye (feldolgozásban ismert elhelyezés esetén dőlt 

betűvel) 
F: Bibliográfia 
A D sorban csak az eredeti forrást feldolgozó műveket közlöm, a forrásra másodlagosan hivatkozó művek a G 
sorban szerepelnek. 
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La. 01.  
A: Mátyás király címeradományozó levele Sánkfalvi Antal pozsonyi prépostnak s vele 

rokonainak: Heős Tamásnak, Heős Miklósnak, Heős Ferencznek, Hereni Bálintnak és 
Lázói János erdélyi főesperesnek  

B: 1489. november 16. 
C: Mátyás király, tekintetbe véve Sánkfalvi Antal pozsonyi prépost szolgálatait, 

nevezetesen a Grazban, a lengyel, a szicíliai és a francia királynál, továbbá Velencében 
és Milánóban végzett sikeres követi működését; továbbá Heős Tamás a hadakban, 
különösen az István moldvai vajda ellen viselt hadban szerzett érdemeit, részükre 
nemesi címert adományoz. A címer kék mezőben arany mezbe öltözött, s arany kézben 
három véres hegyű egymást keresztező ezüst nyilat tartó, könyökben hajlott kar; a pajzs 
felett püspöki süveg, ettől jobbra és balra tarka foszlányok. A három nyílvessző Heős 
Tamásnak a harcok során három nyíltól szenvedett sebeire emlékeztet, a püspöki süveg 
a pozsonyi prépost kitüntetésére szolgál. A címer használatát rajtuk keresztül kiterjeszti 
rokonaikra, Heős Miklósra és Ferencre, Hereni Bálintra, valamint Lázói János főesperes 
erdélyi kanonokra. 
„Nos Mathias dei gratia Hungarie Bohemieque rex, ac Austrie dux, etc., significamus tenore presentium 
quibus expedit universis, quod nos rationem habentes fidelitatis et servitiorum fidelis nostri venerabilis 
Anthonii de Sankfalwa, prepositi ecclesie Posoniensis, que ipse nostre maiestati, regnoque ac eiusdem 
regni nostri sacre corone, omnibus in rebus cure et fidei sue creditis et commissis, precipua quadam fide 
et diligentia, circiter sex annos et viginti, non minus utiliter quam fideliter exhibuit et impendit, pauca ex 
obsequiis eiusdem pro laude et memoria suarum virtutum duximus presentibus annotanda: atque inter 
alia imprimis occurrit nunccium illud expectatum, quod nobis de restitutione corone regni nostri idem ex 
urbe Grecz, a prelatis et baronibus nostris, qui causam huiusmodi restitutionis apud serenissimum 
dominum Fridericum Romanorum imperatorem agebant, primus omnium maiestati nostre attulit, quo et 
nos et regnum nostrum singulari serte letitia mirum in modum affecit; seterum cum ipsum in gravi et 
periculoso tempore regni nostri, quo primogenitus serenissimi domini Kazimiri regis Polonie regnum 
nostrum valida manu subintrarat, ad eundem dominum Polonie regem cum fidele nostro egregio Emerico 
Nyfor nomine oratorum nostrorum misissemus, iidem iuxta voluntatem nostram firmatam utrinque pacem 
et concordiam ab ipso rege, exacto iam per nos filio et gentibus suis de regno nostro, ad nos retulerunt; 
plures etiam legationes alias ipse Anthonius prepositus ad plurimos principes christianos, cum nostris 
privatis in rebus, tum in aliis maximis et gravibus, negotiis publicam utilitatem totius reipublice christiane 
concernentibus,. obivit, nam non semel ipsum ad serenissimum dominum Ferdinandum Sicilie regem, 
patrem et socerum nostrum misimus, deinde in Franciam, tum ad senatum remque publicam Venetam, 
necnon ad illustrissimum dominum Mediolanensium ducem, fratrem et con sanguinemi nostrum, aliosque 
principes, qui semper nobis sua singulari sapientia et virtute, optatam atque expeditam rem secundum 
acceptam a nobis instructionem reportavit; sed neque ipsius frater nobilis Thomas Hews apud maiestatem 
nostram et in rebus nostris bellicis fide et virtute segnior extitit, nam nobiscum frequens affuit, et 
nonnunquam magnis periculosisque fortune casibus se vitamque suam opposuit, et ut decuit militem 
egregium, gloriose certavit, plures ictus, plurima vulnera, prope letalia suscepit, atque inter alia, ut 
cetera obmittamus, in Moldavia in eo bello quod cum illustri Stephano vayvoda Moldavie gerebamus, 
tribus sagittis preter cetera vulnera ibidem susceptis fuerat sauciatus. Ut igitur prefatus Anthonius 
prepositus servitiorum meritorumque suorum et eiusdem fratris sui memoria perpetua letetur, in eiusque 
et fratrum suorum infrascriptorum posteris eadem memoria perenniter elucescat, hec arma seu nobilitatis 
insignia: scutum videlicet cuius campum per omnia celestinus color occupat, et in cuius medium manus 
aurea protensa trinas sagittas argentei coloris, cum cuspidibus sanguine tichtis, in argumentum militie ac 
susceptorum vulnerum atque plagarum ipsius Thome Hews continet; infula deinde scuto imminens mitra 
est episcopalis, et ecclesie eo diguitatis ac maiestatis insigni inter ceteras regni nostri prout ipsa arma in 
principio seu capite presentium literarum nostrarum rigurata sunt et distinctius expressata, animo 
deliberato et ex certa nostra scientia, memorato Anthonio preposito ac prefato Thome Hews, et per eos 
magistro Johanni de Lazo archidiacono et canonico in ecclesia Transsilvanensi, necnon Nicolao et 
Francisco similiter Hews condivisionalibus fratribus, et Valentino de Heren sororio eiusdem Anthonii 
propositi, eorumdemque Thome, nicolai et Francisci, Valentini et Anthonii heredibus et posteritatibus 
universis dedimus, donavimus et contulimus, imo damus, donamus et pressentibus elargimur, ut ipsi et 
eorum posteritas prenotata a modo perpetuis semper temporibus hec arma seu nobilitatis insignia ubique  
in sigillis, anulis, vexillis, cortinis, velis, tentoriis, et generaliter in quarumlibet rerum et expeditionum 
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generibus, actibusque nobilitaribus et militaribus, sub mere et sincere nobilitatis titulo ferre et gestare, 
omnibusque et singulis gratiis, honoribus et libertatibus, quibus ceteri nobiles et milites regni nostri armis 
utentes quomodolibet fruuntur et gaudent, frui, uti et gaudere possint et valeant, harum nostrarum quibus 
sigillum nostrum est appensum, vigore et testimonio literarum mediante. Datum Bude, feria secunda 
proxima post festum beati Martini episcopi et confessoris, anno domini millesimo quadringentesimo 
octogesimo nono; regnorum nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo secundo, Bohemie vero vigesimo 
primo. 
Ad relationem magistri Francisci 
prepositi ecclesie Budensis etc.” 
 

D: NAGY 1890. pp. 208-209. 
E: Országos Levéltár D.L. 19599. 
F: BALOGH 1943. p. 320., BUNYITAY 1893. pp. 22-23., V. KOVÁCS 1972 p. 345. ill. MOL CÍMERESLEVELEI 
 
La. 02.  
A: Joannes de Lazo kérelme VI. Sándor páphoz 
B: 1493. május 3.  
C: Lázói János az erdélyi egyházmegyei gyulafehérvári templom Szent Keresztről nevezett 

oltárának rektora előadja, hogy a nevezett oltárnál az alapító levél értelmében naponta 
mondanak szentmisét a meghalt hívekért. Arra kéri a pápát, hogy karácsony, húsvét, 
áldozócsütörtök, úrnapja, pünkösd, Mária mennybemenetele és mindenszentek ünnepén 
a nép által különösen kedvelt oltárnál a halottak miséje helyett az illető ünnepekről szóló 
szentmisét mondhassanak. A pápa erre engedélyt ad 

D: Regestában: CZAICH 1904 p.165. 
E: Lateráni Regesták 941. sz.k. 181a

F: BALOGH 1943. p. 236., V. KOVÁCS 1972. p. 353. 
 
La. 03.  
A: VI. Sándor pápa engedélye 
B: 1493. május 3. 
C: A pápa mindazon bűnbánó hívek számára, akik a gyulafehérvári templom Lázói 

(„Lazai”) rektorsága alatt álló Szent Kereszt-oltáránál a Szent Kereszt, karácsony, 
húsvét, Mária mennybemenetele és mindenszentek ünnepén az első vecsernyétől a 
második vecsernyéig imádkoznak, vagy annak díszítésére adakoznak, az említett 
ünnepeken évente három búcsút és ugyanannyi quadragenát engedélyez. 

D: Regestában: CZAICH 1904 pp.165-166. 
E: Lateráni Regesták 941. sz.k. 182a

F: BALOGH 1943. p. 236., V. KOVÁCS 1972. p. 353. 
 
La. 04.  
A: Lázói János folyamodványa VI. Sándor pápához 
B: 1499. augusztus 7. 
C: Lázói János gyulafehérvári kanonok, erdélyi főesperes, a Szent Kereszt oltár rekrora 

folyamodik a pápához, hogy engedje meg neki korábbi alapítványa megváltoztatását. 
Ugyanis egy altaristaságot tervezett, ahol a megholtak lelkéért naponta misét 
mondjanak, és erre rendelte Mindszent, Berkenyes és Gáld községek tizedeit és más 
jövedelmeket. Mivel azonban a meghatározott napon történő misemondás állandó ott 
tartózkodást követel, alapítványát úgy szeretné megváltoztatni, hogy a misék bármely 
időben elmondhatók legyenek. 

D: Kivonatosan: TÓTH-SZABÓ 1903 p. 223-224. 
E: - 
F: BALOGH 1943. p. 236., V. KOVÁCS 1972. p. 353. 
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La. 05.  
A: VI. Sándor pápához engedélye Lázói János folyamodványára 
B: 1500. május 9. 
C: VI. Sándor pápa engedélyt ad Lázói Jánosnak kérelmére, melyben korábbi alapítványát 

megváltoztatva immár nem oltár, hanem kápolna alapítására kér engedélyt. A pápa 
egyúttal engedélyezi neki, hogy szentföldi zarándoklatra induljon. 

D: Kivonatosan: TÓTH-SZABÓ 1903 p. 339. 
E: - 
F: V. KOVÁCS 1972. p. 353. 
 
  
La. 06.  
A: Igazolása Gyalui Dénes kanonoki beiktatásáról 
B: Gyulafehérvár,1508. március 26. 
C: Nyiresi Tamás királyi közjegyző átírja bizonyítja, hogy Gyalui Dénes fenesi plébános a 

gyulafehérvári székesegyházban Leo kanonok lemondása után, Perényi Imre kegyúri 
ajánlása és a király bellegyezése után beiktatást és megerősítést nyert, mint kanonok, 
Rákosi Melchior püspök-helyettes, és Budai Ulrik őrkanonok, Lázói János esperes 
kanonok és mások jelenlétében.  

D: Regestában: BEKE 1891. p. 111. (409.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára 
F: V. KOVÁCS 1972 p. 353. 
 
La. 07.  
A: Barlabási János testamentumának átirata 
B: Gyulafehérvár (Alba),1508. október 19. 
C: Nyiresi Tamás királyi közjegyző átírja Barlabási János testamentumát, mely szerint 

minden adósságait, melyeket szorgalmas utánjárása dacára nem tudott behajtani, 
legkedvesebb nevelt fiára, Lázói János telegdi főesperes kanonokra hagyományozza. 

D: Regestában: BEKE 1891. p. 112. (412.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára, fasc. 5. no. 25. 
F: V. KOVÁCS 1972 p. 344. 
 
La. 08.  
A: Perényi Imre nádor adománylevele 
B: Valpo, 1512. február 4. 
C: Perényi Imre Nádor tekintetbe véve [Lázói] János telegdi főesperes erdélyi kanonok 

szolgálatait, melyeket a nádor fiának, Perényi Ferenc erdélyi püspöknek tett, azt a 
kőházat, melyet magister Ioannes a gyulafehérvári székesegyház általa felújíttatott 
előcsarnokában felállíttatott hívő lelkek oltára rektorának szánt, minden adó alól 
felmenti. 
„...nos habentes respectum tum ad servicia venerabilis magistri Iohannis Archidiaconi 
Thylegdiensis Canonici Ecclesie Albensis Transivane nobis et Reverendo Domino 
Episcopo eius ecclesie filio nostro charissimo exhibita, tum vero salutaria eius opera 
cum nobis non incognitum sit : quanto studio : quanta vi animi sui alacritate idem anis 
istis elapsis Reformationem porticus praetactae Ecclesie Albensis ad utilitatem non 
solum ipsius domini Francisci nati nostri, verum eciam decorem ipsius ecclesie 
incuberit :ut eam porticum afabre factam, citra desidam consuverit : in qua in titulum 
fidelium animarum altare pro celebranda perpetua missa extruifecerit : domum illam 
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lapidem contigua vicinitate domus altaris Sancte Anne seprentrionem versus in oppio 
Albensi habitam per eudem Magistrum Ioanem a tracta Reverencia Reformatam, 
Rectori predicti altaris piarum animarum in prescripta porticu extructi...”  

D: SZEREDAY 1791/2 p. 129-130., ENTZ 1958 p. 185., ill. regestában: BEKE 1891 p. 113. 
(420.) 

E: Erdélyi káptalan levéltára fasc.5. no. 18. 
F: BALOGH 1943. pp. 236-237., V. KOVÁCS 1972. p. 356. 
 
La. 09.  
A: Az erdélyi káptalan igazolása Boltha Miklós és neje malmának átadásáról 
B: 1512. április 26. 
C: Az erdélyi káptalan bizonyítja, hogy Boltha Miklós és neje Magdolna, maguk és utódaik 

nevében Gáldon lévő malmukat örök áron eladták Lázói János erdélyi kanonok telegdi 
főesperesnek, s általa a minden hívő lelkek gyulafehérvári székesegyházban lévő, általa 
alapított oltárának, az ott lévő telekkel és tartozékokkal együtt 400 forintért bizonyos 
feltételek és kikötések mellett. 
[A regesta szövege ellenére V. Kovács Sándor  értelmezése szerint itt alighanem adományozásról lehetett 
szó] 

D: Regestában: BEKE 1891. p. 114. (424.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára, Comit. Albens. Cista III. fasc. II. no. 26. 
F: V. KOVÁCS 1972 p. 356. 
 
La. 10.  
A: Turóczi Miklós erdélyi alvajda kérése a kolozsmonostori konventhez 
B: Torda, 1512. július 8. 
C: Turóczi Miklós alvajda megkeresi a kolosmonostori konventet, hogy Lázói János telegdi 

főesperes kanonokot Barlabási Lénárd Tátéban lévő birtokába iktassa be. 
D: Regestában: BEKE 1891 p. 113. (421.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára fasc. 5. no. 1. 
F: BALOGH 1943. p. 237., ENTZ 1958 p. 117., V. KOVÁCS 1972. p. 356. 
 
La. 11.  
A: (Turóczi Miklós) erdélyi alvajda igazolása 
B: Torda, 1512. július 8. 
C: (Turóczi Miklós) erdélyi alvajda bizonyítja, hogy Lázói János telegdi főesperes 

kanonokot Barlabási Lénárd tátéi részbirtokát a gyulafehérvári templomban a 
meghaltakért mondandó misék céljára hamarosan felállítandó új oltára számára 
(„...altari novo Eccl. Cath. Alb. Trans. jam jam construendo, pro missa perpetuo 
Defunctorum celebranda) hagyományozta saját maga, fivérei és utódai lelki üdvére. 

D: SZEREDAY 1791/2 p. 127-128.,  ill. regestában: BEKE 1891 p. 113. (422.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára fasc. 1. no. 33. 
F: BALOGH 1943. p. 237., ENTZ 1958 p. 117., V. KOVÁCS 1972. p. 356. 
 
La. 12.  
A: Turóczi Miklós alvajda rendelete 
B: 1512. július 8. 
C: Turóczi Miklós alvajda Lázói János telegdi főesperest héderfájai Barlabási Lénárd tátéi 

birtokába – a gyulafehérvári székesegyház minden hívő lelkek oltára képében – a 
kolozsmonostori konvent által beiktatni rendeli. 

D: Regestában: BEKE 1897 p. 746. (354.) 
E: Kolozsmonostori konvent levéltára, Com. Albensis C. no. 41. 
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F: BALOGH 1943. p. 237. 
 
La. 13.  
A: A Kolozsmonostori konvent jelentése Turóczi Miklós erdélyi alvajdának 
B: 1512. augusztus 15. körül 
C: A Kolozsmonostori konvent jelenti, hogy Turóczi Miklós alvajda megbízásából Lázó 

János telegdi főesperes kanonokot, a gyulafehérvári székesegyház új portikuszában 
éppen felállíttatott hívő lelkek oltárának védnökét („tutoris ac defensoris altaris fidelium 
animarum in portico novo Cath. Eccl. Alb. Trans. jam construendi”) és a hívő lelkek 
oltárát Barlabási Lénárd erdélyi alvajda által ráhagyományozott tátéi birtokrészbe. 
beiktatta 

D: Regestában: BEKE 1891 p. 113. (423.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára fasc. 5. no. 1. 
F: BALOGH 1943. p. 237., ENTZ 1958 p. 117., V. KOVÁCS 1972. p. 356. 
 
La. 14.  
A: A kolozsmonostori konvent jelentése 
B: 1512. augusztus 29. 
C: A kolozsmonostori konvent jelenti, hogy Lázói János telegdi főesperes gyulafehérvári 

kanonokot a gyulafehérvári székesegyház minden hívő lelkek oltára javára beiktatta 
héderfájai Barlabási Lénárd alvajda tátéi birtokába. 

D: Regestában: BEKE 1897 p. 746. (355.) 
E: Kolozsmonostori konvent levéltára, Com. Albensis C. no. 76. 
F: BALOGH 1943. p. 237. 
 
La. 15.  
A: Megjegyzés Turóczi Miklós alvajda levelének hátoldalán 
B: 1512. augusztus 29. 
C: A kolozsmonostori konvent Lázói János telegdi főesperes kanonokot héderfájai 

Barlabási Lénárd alvajda tátéi birtokába beiktatta. 
D: Regestában: BEKE 1897 p. 746. (356.) 
E: Kolozsmonostori konvent levéltára, Com. Albensis C. no. 41. 
F: - 
 
La. 16.  
A: Echeli Pál fellebezésének átirata 
B: 1512. ? 
C: Silkai Wolphard Adorján  királyi közjegyző átiratban kiadja Lázói János telegdi 

főesperes jelenlétében Echeli Pálnak, Nyiresi János erdélyi felhatalmazottjának 
fellebbezését. 

D: Regestában: BEKE 1891. p. 114. (424.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára, fasc. 6. no. 21. 
F: V. KOVÁCS 1972 p. 353. 
 
La. 17.  
A: II. Lajos király rendelete 
B: Buda, 1516. augusztus 25. 
C: II. Lajos király tudatja az erdélyi káptalannal, hogy ispánlaki Balogh Pál ispánlaki 

részbirtokát és nemesi kúriáját 255 forint értékben; Sygodhi Gáspár két ispánlaki 
jobbágytelkét 25 forint értékben; Both István  négy telkét, nemesi kúriáját és három 
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jobbágytelkét 60 forint értékben; Sándor János tátéi részbirtokát; adományozta János 
telegdi főesperesnek, és rajta keresztül a székesegyház északi oldálán felépített 
portikuszban vagyis kápolnában elhelyezett hívő lelkek oltárának. („...Johanni 
Archidiacono Thelegdiensi  ac per eum Altari fidelium animarum in Portico seu Capella 
per eudem Magistrum Joannem Archidiaconum ad latus ejusdem Eccl. Transil. a parte 
septentrionali constructa sito.”) A király a kegyes céltól indíttatva és János főesperes 
kérését meghallgatva, az említett birtokokra vonatkozó esetleges királyi jogát átengedi 
János főesperesnek, a mondott portikusz és oltár alapítójának, illetve az oltár rektorának 
és mindenkori utódának. („...Fundatori ejusdem Porticus et dicti Altaris fidelium 
animarum consequenter moderno Rectori ejusdem Altaris, successoribusque ejusdem 
universis”)  
[Beke regestájában egy további, közelebbről meg nem nevezett váradjai birtok is szerepel] 

D: SZEREDAY 1791/2 p. 131-132., ill. regestában: BEKE 1891. pp. 114-115. (430.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára fasc. 1. no. 48. 
F: BALOGH 1943. pp. 237-238., ENTZ 1958 p. 185-186.,  
 
La. 18.  
A: Az erdélyi káptalan jelentése II. Lajos királynak 
B: 1516. október 1. 
C: Az erdélyi káptalan jelenti a királynak, hogy midőn Lázói János telegdi főesperest 

Ispánlakán beiktatni akarta, Béldi Antal ellentmondott, ezért őt megidézték. Váradján és 
Tátén az iktatás nehézség nélkül megtörtént. 

D: Regestában: BEKE 1891. p. 115. (431.) 
E: Gyulafehérvári káptalan levéltára fasc. 1. no. 48. 
F: BALOGH 1943. pp. 238. 
 
La. 19.  
A: Az erdélyi káptalan igazolása 
B: 1517. szeptember 25. 
C: Az erdélyi káptalan bizonyítja, hogy Gáldtői Gáspár Gáldon lévő nemesi kurialis telkét 

és a hozzá tartozó jobbágytelkeket lelki üdvéért Jánosnak, a székestemplomban lévő 
minden hívő lelkek oltára igazgatójának örökös alapítványul hagyományozta. 

D: Regestában: BEKE 1893. p. 294. (819.) 
E: Erdélyi káptalan levéltára, Comit. Albens. Cista III. fasc. II. no. 8. 
F: BALOGH 1943. pp. 238., V. KOVÁCS 1972. p. 356. 
 
La. 20.  
A: Alexander de Neronibus, a  római Szent Lélek Társulat jegyzője tanúsítványa 
B: Róma, 1520. április 1. 
C: Alexander de Neronibus de Florentia „Prothonotarius Apostolicus sacri et apostolici 

hospitalis sancti Spiritus in Saxia de urbe preceptor”  tanúsítja, hogy „pro parte 
venerabilis et egregii viri Johannis de Lazo moderni Archidiaconi Tylegdiensis 
Sanctissimi domini nostre pape in Basilica principis apostolorum de urbe penitentiarii 
nobis nuper fuit expositum. Quod cum idem Joannes dudum ex deudotione de propriis 
substantiis suis fundauerit et dotauerit unum altare sub titolo fidelium animarum in 
Capella seu porticu Cathedralis ecclesie Transilvaniensis iure presentandi seu potius ad 
nutum deputandi Capellanum ad huiusmodum altare cum pro tempore uacat cupiat 
prdictum Altare cum omnibus iuribus et pertinentiis suis” a Szent Lélek Társulat örökös 
igazi tagjává teszi, annak minden javaiban részesíti, és elrndeli, hogy „predictum altare 
fidelium animarum ex nunc in posterum [...] futuris temporibus nominetur appelletur et 
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effectualiter nuncupetur Altare et confraternitas sancti Spiritus in in Porticu ecclesie 
Transilvaniensis” és a jövőben az ő és utódai joghatósága és pártfogása alá tartozzék, 
továbbá felruházza az oltár rektorát és a confraternitas tagjaita Szent Lélek Társulat 
összes lelki javaival és jogaival. A továbbiakban megállapítja a confraternitas szabályait 
és búcsúit, és intézkedik arról, hogy a befolyó jövedelmek egy része „pro paramentis 
dicti altaris” fordíttassék. 

D: Rövid részlete: BUNYITAY 1893. p. 21., részben eredeti átiratban: BALOGH 1943 p. 238-
239. 

E: Magyar Tudományos Akadémia, kézirattár. 
F: V. KOVÁCS 1972. p. 353., 359. 
 
 

F. 1.2. A székesegyház leltárai: 
 
Az alábbi dokumentumok adatainak a Lázói-kápolnával kapcsolatos közlésével nem 
találkoztam. Magukra a dokumentumokra történő hivatkozás más összefüggésben előfordul. 
Ezek szerepelnek az alábbiakban az F sorban 
 
La. 21.  
A: Maksai Gergely másodőrkanonok leltára a székesegyház felszereléséről 
B: Gyulafehérvár, 1521. 
C: A felszerelési tárgyak felsorolásban szerepelnek a Lázói János által a székesegyházra 

hagyott miseruhák: egy kazula (vagy planeta), és két dalmatika.  
„...Item planeta quondam venerabilis Ioannis achidiaconi Thylegdiensis ex ciclade per 
totum auro cum intestinis. 
[...] 
Item due dalmatice condam venerabilis Joannis archidiaconi Thylegdiensis rubei ax 
Atlacz auro texte cum attinentiis...” 

D: ENTZ 1958. pp. 215-220. 
E: A gyulafehérvári káptalan levéltára. Batthyaneum. 
F: - 
 
La. 22.  
A: Inventarium Rerum Cathedralis Ecclesiae A. Carolinensis. Anno 1755to diebus 

Novembris Confectum, et Anno 1756 diebus ultimis Junii revisum. 
B: 1756. november 
C: A gyulafehérvári székesegyház inventáriuma.  

Oltárok felsorolása, és felszerelési tárgyainak jegyzéke anyag szerint csoportosítva. 
 
[Az egyes tárgyak esetében az elhelyezés nincs feltüntetve, a Lázói-kápolnáról vagy északi előcsarnokról, 
ill. ott elhelyezett tárgyról nincs említés] 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/a. 
F: ENTZ 1958. p. 206., 210., 221.  

[Entz Géza forrásmegjelölésében az azonos című és tartalmú dokumentum helye: Gyulafehérvári 
káptalan levéltára 7145.] 

 
La. 23.  
A: Inventarium Supellectilis et rerum Cathedralis Eclesiae Carolino-Albensis Ao 1770 

confectum. 

 144



 

B: 1770. 
C: A gyulafehérvári székesegyház inventáriuma. 

A székesegyház oltárainak felsorolása, a templom és berendezése rövid leírása, és 
felszerelési tárgyainak jegyzéke. 
A leírásánál megemlíti, hogy a tető 1758-ban leégett. Az északi kapunál áll a kő 
keresztelőkút. 
„Tectum Ao 1758 fuit exustum.”  
„Baptisretium ex lapide cum fonte baptismali ad ingressum portae septemtrionalis” 
 
[Kifejezetten a Lázói-kápolnáról vagy északi előcsarnokról, ill. ott elhelyezett tárgyról nincs említés] 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/b. 
F: ENTZ 1958. p. 199., 207., 210., 213. 

[Entz Géza forrásmegjelölésében az azonos című és tartalmú dokumentum helye: Gyulafehérvári 
káptalan levéltára 7145.] 

 
La. 24.  
A: Inventarium Clenodiorum et Paramentorum Cathedralis Eclesiae Carolino-Albensis in 

Transilvania Ao 1772 confectum. 
B: 1772. 
C: A gyulafehérvári székesegyház inventáriuma. 

A székesegyház oltárainak felsorolása, a templom és berendezése rövid leírása, és 
felszerelési tárgyainak jegyzéke. 
A leírásánál megemlíti, hogy a tető 1750-es években leégett, most az egészet cserép 
fedi. Az északi kapunál áll a kő keresztelőkút, ill. a bejáratoknál van három 
szenteltvíztartó és ugyanott három kő láda az adományoknak. 
„Tectum Anno 175[.] fuit exustum, nunc scandulis pro interum tecta”  
„Baptisretium ex lapide cum fonte baptismali ad ingressum portae septemtrionalis” 
„Tres lapid[...] pro aqua benedicta ad portas Eclesiae  
Ibidem pro recipiendis eleemosynis tres cistae lapidea” 
 
[Kifejezetten a Lázói-kápolnáról vagy északi előcsarnokról, ill. ott elhelyezett tárgyról nincs említés] 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/c. 
F: - 
 
La. 25.  
A: Inventarium Clenodiorum et Paramentorum Cathedralis Eclesiae Carolino Albensis in 

Transilvania Ao 1775. 
B: 1775 
C: A gyulafehérvári székesegyház inventáriuma. 

A székesegyház oltárainak felsorolása, a templom és berendezése rövid leírása, és 
felszerelési tárgyainak jegyzéke. 
A leírásánál megemlíti, hogy a tető 1750-es években leégett, most cserép fedi. Az északi 
kapunál áll a kő keresztelőkút, ill. a bejáratoknál van három szenteltvíztartó és ugyanott 
három kő ládika az adományoknak. 
„Tectum Anno 1758 fuit exustum, nunc scandulis est tecta”  
„Baptisretium ex lapide cum fonte baptismali ad ingressum portae septemtrionalis” 
„Tres lapidae hydria pro aqua benedicta ad portas Eclesiae  
Tres ibidem cistulae lapidae cum seris pro Ibidem pro recipiendisoblationibus” 
 
[Kifejezetten a Lázói-kápolnáról vagy északi előcsarnokról, ill. ott elhelyezett tárgyról nincs említés] 

D: e. d. 
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E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/d-e. 
[két példány] 

F: ENTZ 1958. pp. 206-207. 
[Entz Géza forrásmegjelölésében az azonos című és tartalmú dokumentum helye: Gyulafehérvári 
káptalan levéltára 7154. – sajtóhiba lehet 7145 helyett] 

 
La. 26.  
A: Inventarium totius Supelllectis Sacrae Eclesiae Carolino Albensis in Magno 

Transilvaniae Principata Anno 1777 mense februario confectum. 
B: 1777. február 
C: A gyulafehérvári székesegyház inventáriuma. 

A székesegyház oltárainak leírása, a templom és berendezése rövid leírása, és 
felszerelési tárgyainak jegyzéke. 
A leírás megemlíti, hogy az északi kapu előtt előcsarnok van, emely egykor Szűz 
Máriának volt szentelve, kinek kőszobra a kapu felett van. A külső ajtó 1513-ben 
készült. Valamennyi ajtó előtt a templom belsejében szenteltvíztartó és a hívők 
adományai számára persely van. Az északi ajtónál keresztelőmedence. 
„Habeat insuper Ecclesia portas praeter magnam in medio duas [...] alteram vero ad Septemtrionem , 
ante quam est porticus que olim Capella fuit B. V. Maeriae de Candelis dicta, Consecrata, in hac supra 
portam est Statua ex lapide sculpta B. Virginis Mariae, Clauditur vero ab extra porta, que anno ad huc 
1513 extructa est. Ante quamlibet portam intus in Ecclesia est hydria una lapidae pro aqua benedicta, et 
cistula lapidae cum sera pro recipiendis fidelium oblationibus. Pone portam vero Septemtrionalem est 
Baptisterium ex Lapide, cum fonte baptismali et sacrario. 
 
A templom cserépfedését egy nagy jégeső az előző évben teljesen elpusztította, a tetőt 
Kollonicz László püspök még abban az évben saját költségén kijavíttatta. 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/f. 
F: - 
 
La. 27.  
A: Inventarium totius Supelllectis Sacrae Catherdralis Eclesiae Carolino Albensis in 

Magno Tranniae Principata Anno 1784 mense Februario Confectum. 
B: 1784. február 
C: A gyulafehérvári székesegyház inventáriuma. 

A székesegyház oltárainak leírása, a templom és berendezése leírása, a közelmúlt 
építési-javítási munkái, valamint a felszerelési tárgyak jegyzéke. 
Az északi előcsarnok leírása megegyezik az 1777-es inventáriumban olvasható 
szövegnek. 
„Habeat insuper Ecclesia portas praeter magnam in medio duas [...] alteram vero ad Septemtrionem , 
ante quam est porticus que olim Capella fuit B. V. Maeriae de Candelis dicta, Consecrata, in hac supra 
portam est Statua ex lapide sculpta B. Virginis Mariae, Clauditur vero ab extra porta, que anno ad huc 
1513 extructa est. Ante quamlibet portam intus in Ecclesia est hydria una lapidae pro aqua benedicta, et 
cistula lapidae cum sera pro recipiendis fidelium oblationibus. Pone portam vero Septemtrionalem est 
Baptisterium ex Lapide, cum fonte baptismali et sacrarium. 
 
A tető több helyen roskatagnak tűnik, elsősorban az eső és hóolvadék befolyása okoz 
károkat mind magában a templomba, mind pedig az északi előcsarnokban. 
„Hoc vero tempore variis in Locis Labefactum apparet,, maxima quod pluviales et dissolutiones nivium 
tam ipsam Eclesiam quam porticum Septemtrionalem ingrediatur non sine damno.” 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/g. 
F: ENTZ 1958. p 200., 209., 210., 214., 222. 
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[Entz Géza forrásmegjelölésében az azonos című és tartalmú dokumentum helye: Gyulafehérvári 
káptalan levéltára 7145.] 

 
La. 28.  
A: Inventarium Eclesiae Cathedralis Albensis confectum Anno 1826. Anno 1832 revisum et 

notationibus completum. Musnai Antal. 
B: 1832. (1826) 
C: A gyulafehérvári székesegyház 1826-os inventáriumának átirata. 

A székesegyház oltárainak leírása, a templom és berendezése leírása, egyes történeti 
adatok és a közelmúlt építési-javítási munkái, valamint a felszerelési tárgyak jegyzéke. 
 
Az északi előcsarnok falába vésett felszentelési keresztek a felszentelés máig 
fennmaradt egyértelmű bizonyítékai. 
„Consecrata esse censetur, cum porticus Septemtrionalis cruces parieti incisas nimirum consecrationis 
indicia certissima hodiedum exhibeat...” 
 
Az északi kapun kívül előcsarnok van, mely a falba vésett keresztek szerint felszentelt 
kápolna volt, Szűz Mária tiszteletére, aki kőszobra a kapu fölött látható. 1512-ben épült, 
és kívül-belül kora nagyságainak címerei díszítik. 
„Circa medium navis sunt duae portae sibi a regione oppositae, et extra Septemtrionalem porticus, qui 
olim erat Capella Consecrata uti crucis parieti incisas docent in honorem B. V. Mariae, cujus imago ex 
lapide sculpta supra portam visitur. Structa fuit ao 1512 et plurimod.[?] Capitularium ejus temporis 
insignia foris, et intus exhiberit[?].” 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/m. 
F: ENTZ 1958. p 200., 209., 214., 222. 

[Entz Géza forrásmegjelölésében az azonos című és tartalmú dokumentum helye: Gyulafehérvári 
káptalan levéltára 7145.] 

 
La. 29.  
A: Inventarium Sacrae Supellictilis Cathedralis Ecclesiae Albensis Transsilvania 

confectum Anno 1850. 
B: 1850. 
C: A gyulafehérvári székesegyház inventáriuma 

A székesegyház oltárainak leírása, a templom és berendezése leírása, egyes történeti 
adatok és a közelmúlt építési-javítási munkái, valamint a felszerelési tárgyak jegyzéke. 
 
Az északi előcsarnok leírása tartalmában megegyezik az 1826-os inventáriumban 
olvasható szövegnek. 
„Consecrata esse censetur, cum porticus Septemtrionalis cruces parieti incisas nimirum consecrationis 
indicia certissima hodiedum exhibeat...” 
ill. 
„Circa medium navis sunt duae portae sibi a regione oppositae, et extra Septemtrionalem porticus, qui 
olim erat Capella Consecrata uti crucis parieti incisas docent in honorem B. V. Mariae, cujus imago ex 
lapide sculpta portam visitur. Structa fuit ao 1512 et plurimorum Capitularium insignia exhibit.” 
[A szöveg arra enged következtetni, hogy a vonatkozó részeket korábbi inventáriumból másolták át, némi 
egyszerűsítéssel] 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár  I. 1/c. Káptalani vegyes iratok, 14. doboz. 7119/n. 
F: - 
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F. 1.3. A székesegyház számadáskönyvei: 
 
La. 30.  
A: Preceptiones et erigationes fundi Doms Ecclesio Cathedralis 1770-1807 
B: 1770. január 1. – 1807. december 31. 

1805. okt. 5. A régi északi kapu helyére, mely a felirata szerint 1513-ban készült, 
új erős faajtó készítéséért  megegyezés szerinti előlegképpen 
A régi ajtó leszállításáért a várból, és az új ajtó felhozataláért 
összesen 

60 Rf. 
 
48 kr. 

C: 

1805. dec. 18. Lakatosnak zárért az új északi ajtóra két kulccsal 26 Rf. 
D: e. d. 
E: GYÉL Káptalani levéltár II. 1/c. 1. 7125. 
F: - 
 
La. 31.  
A: Protocollum Dotis Ecclesia Cathedralis Albensis In Transsilvania Anno 1841 die 1o  

Januarii inchontum. contininuatum usq. 22. Aug. 1883. 
B: 1841. január 1. – 1883. augusztus 22. 

1853. dec. 2. Varga István lakatosnak a székesegyház északi kapuja felett készített 
esővíz levezető szerkezetért és bádogosmunkáért, és annak két 
rétegű vörös színű festéséért  

65 Rfl. 35 kr. 

1854. okt. 21. Varga István lakatosnak a székesegyház északi belső ajtaja feletti 
ablak javításáért 

13 Rfl. 531/3 kr. 

1859. [...]. 28. Fábián Károly magyarigeni kőfaragónak a székesegyház északi 
kapujának sárdi kőből kifaragott új lépcsőiért 

72 Rfl. 80 kr. 

1869. aug. 31. Frei Károly bádogosnak a templom északi előcsarnokának 
befedéséért a Geréb féle kápolna felett („portico templi 
septemtrionali supra Capellam Gerebianam”) 

91 Rfl. 80 kr. 
(241 Rfl. 80 kr. 
elmaradt részét) 

C: 

1878. júl. 16. Templom éjszaki oldalán a tetőnek befestéséért adott feltételekkel 30 Rfl. 8 kr. 
D: e. d. 
E: GYÉL Gazdasági levéltár III. 10/a. 1. doboz. 
F: - 
 
La. 32.  
A: A Kfehárvári székesegyház pénztári naplója. 1883-1902. 
B: 1883. augusztus 22. – 1902. december 31. 

1885. már. 10. A templom belfalainak generális megtisztításáért   78 f 
1897. máj. 17. A templom északi hajójának pléhfedélzete kijavítva és befestve ? 

C: 

1898. ápr. 14. A templom fedélzetének, külső falazatának és a Lazo féle kápolnának 
renoválásáért   

287 f 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár III. (Gazdasági levéltár) 10/a. 1. doboz. 
F: - 
 

F. 1.4. Felújítási munkálatok dokumentumai: 
 
La. 33.  
A: Költségvetés a székes egyház északi mellék hajó tető javítási munkálatairól. (Fridli 

Sándor)  
B: Gyulafehérvár, 1922. július. 19. 

A tető vasbádog anyagú fedése, és ehhez kapcsolódó kisebb javítások C: 
Párkány pótlás a Lázói kápolna nyugati oldalán „téglából 300 lei 
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mészhabarcsba rakva a szélnek a tető alá való fújását 
megakadályozni” 

 

Teljes felújítási munka költsége: 34733 lei 
D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár III. (Gazdasági levéltár) 10/a. 1. doboz. 
F: - 
 
La. 34.  
A: Költségvetés a gyulafehérvári székesegyház rendbehozási munkálatairól. (Fridli Sándor 

okl. műépítész) 
B: Alba Iulia, 1924. június. 18. 

Boltmezők vakolása mészhabarccsal és kőporral 
simára dolgozva az északi kereszthajóban, Séchy 
kápolnában, északi előcsarnokban összesen 

425 m2 34000 lei 

Új borda kövek elhelyezése az északi előcsarnokban 
elhelyezéssel együtt új kő anyagból 

10 fm 14500 lei 

Ugyan itt falsík rendezés hézagkiöntéssel, kisebb 
kőkiváltással 

219 m2  4380 lei 

Régi északi feljáró köveinek elhelyezése ált. 
árban 

 2000 lei 

Ezen feljáró részére alapfalak téglából 
mészhabarcsba rakva földkiemeléssel 

2,88 m3 2200 lei 

Ezen alapfal részére szükséges tégla helyszínre 
szállítva 

800 db 12800 lei 

Továbbá: Várday („Séchy”) kápolna párkány kiegészítése, északi mellékhajó 
fedélszékének süllyesztése, korhadt elemek kiváltása, új deszkázat részben régi 
deszkából, kötőgerendák alátámasztása tégla oszlopokkal, ...stb. 

Összes költség 581110 lei 
Templomban lévő bontott anyag felhasználásával megtakarítható 17380 lei 
Eladható bontott anyagból bevétel 117700 lei 
Északi előcsarnok elmaradásával megtakarítható  60480 lei 

C: 

Marad összesen 391550 lei 
D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár III. (Gazdasági levéltár) 10/a. 1. doboz. 
F: - 
 
La. 35.  
A: Végelszámolási költségvetés az 1924-ben végzett helyreállítási munkálatokról. (Fridli 

Sándor) 
B: Alba Iulia, 1924. november. 17. 
C: Tetőjavítás szarufa cserével az északi mellékhajóban, főpárkány a Várdai („Séchy”) 

kápolnánál betűvéséssel, északi mellékhajó fedélszékének süllyesztése korhadt szarufák, 
kötő- és sárgerendák kiváltásával, és a régi deszkázat leszedése, ... stb. 
[Északi előcsarnokról felújításáról nem esik szó] 

D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár III. (Gazdasági levéltár) 10/a. 1. doboz. 
F: - 
 
La. 36.  
A: Költségvetés a székesegyház helyreállítási munkáiról (Fridli Sándor okl. műépítész) 
B: Alba Iulia, 1925. júl. 8. 

Más, a templom különböző részein tervezett munkák mellett: C: 
Északi feljáró kőkorlátjának alapfala 1:8 keverési 
(1m3 betonba 160 kg p. cement) 

3 m3 3240 lei 
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Ugyanezen feljáró kész köveinek elhelyezése régi 
lépcsőfokokkal, ált. árban   

 3500 lei 

Északi előcsarnok helyreállítási munkái   
I. Alternativ.   

Borda kövek új kőből elhelyezéssel együtt 10 fm 15000 lei 
Régi bordakövek újra elhelyezve kisebb javításokkal  8000 lei 
Bordák közötti boltmező vakolása 45,82 m² 3665 lei 
I. összesen  26665 lei 

II. Alternativ. 
 

  

Bordakövek megerősítése tölgyfa ékekkel ált. árban  960 lei 
Deszka burkolat az előcsarnokban faanyag nélkül  1200 lei 
Állás bontás  500 lei 

 

II. összesen  2660 lei 
D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár III. (Gazdasági levéltár) 10/a. 1. doboz 
F: - 
 
La. 37.  
A: Descomptarea lucrarilor de restaurarea catedralei romano-catolico din Alba Iulia, 

implinite in anul 1926-1927. (Aleksandru Fridli arch. dipl.) 
B: Alba Iulia, 1929. január 30. 

Az 1926-27-es restaurálási munkálatok elszámolása a gyulafehérvári romai-katolikus 
székesegyházban. Az elvégzett munkák a Lázói-kápolnában: 

Új bordakövek kifaragása és behelyezése, a régiek kivésésével 16240 lei 
A régi, hibás bordakövek megjavítása a megfelelő pótlásokkal 4000 lei 
Boltozat vakolása és hézagolása, a téglaboltozat javítása 4252 lei 
A falfelületek hézagolása 4380 lei 
Bordák aládúcolása a régi bordák kiszedése miatt 4500 lei 
Fal burkolóköveinek kiszedése és behelyezése 6400 lei 
Falak sótalanítása 17920 lei 
Burkolókövek kifaragása és behelyezése a helyszínen lévő kövekből 39746 lei 
Régi bordakövek megtisztítása 7200 lei 
A régi zárókövek kiszedése és kifaragása 4400 lei 

C: 

Az északi lépcső köveinek elhelyezése a szükséges javításokkal [nincs összeg] 
 Összesen 109038 lei 
D: e. d. 
E: Gyulafehérvári Érseki Levéltár III. (Gazdasági levéltár) 10/a. 1. doboz. 
F: - 
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F. 2. A boltozat feltárása során előkerült leletek és minták jegyzéke: 
 
A feltöltés kiemelése során az anyagból előkerült leleteket beszámoztuk, és rendszerezés után 
dobozokban a székesegyház északi tornyának kőtárában helyeztük el. 
Az alábbi listában szereplő anyag két csoportra osztható. Egyrészt kiválasztottunk minden 
olyan darabot, amely építészeti formát, szerkezeti kialakításra utaló nyomot hordozott. Ide 
tartoznak a nagyobb cserépdarabok, fémtárgyak, kövek, amely figurális- vagy profilfaragást 
tartalmaznak, illetve a profillenyomatot őrző habarcsdarabok, és egyéb leletek, melyeknek 
ezáltal építészettörténeti szempontból van jelentősége.  
Másrészt valamennyi rétegből vettünk mintát a feltöltésre jellemző anyagokból. Ezek 
laboratóriumi vizsgálatok elvégeztével ugyancsak hozzájárulhatnak a rétegek korának, a 
töltőanyag származásának meghatározásához. Ez utóbbiakat a listában „minta” előzékkel 
láttuk el. 
 
Gyulafehérvár, székesegyház, Lázói-kápolna boltozat feltöltésének feltárása (2004. november 
15-19.) során előkerült leletek és a feltöltés anyagából vett minták: 
 
Mezők: 
A - délkeleti sarok 
B - keleti oldal középső 
C - északkeleti sarok 
D - északnyugati sarok 
E - nyugati oldal középső 
F - délnyugati sarok 
V - a Várday-kápolna boltozatának nyugati oldala 
 
leltári szám lelőhely 

(mező, 
réteg) 

leírás 

L04/1 A0 levéldíszes gótikus töredék, sárgásszürke homokkő, másodlagos 
befalazás habarcsnyomával 

L04/2 A1 mérműves gótikus nyíláskeret-töredék, sárgás homokkő 
L04/3 A1 minta - habarcsos zúzott homokkő 
L04/4 A1 fából faragott virág rozetta, aranyozás nyomával 
L04/5 A1 kváderkő töredék, sárgás homokkő 
L04/6 A1 gótikus bordatöredék, szürkésfehér homokkő 
L04/7 A1 S profilú középkori faragványtöredék, szürke homokkő 
L04/8 A1 sarkantyús kúpcserép-csúcs töredék, kézzel formázott 
L04/9 A1 korongozott kúpcserép végének töredéke 
L04/10 A1 minta - habarcsos falazótégla-töredék 
L04/11 A1 minta - horony lenyomatát formáló habarcs 
L04/12 A1 gótikus bordatöredék, szürke homokkő 
L04/13 A1 gótikus levéldíszes töredék, sárgásszürke homokkő, másodlagos 

befalazás habarcsnyomával 
L04/14 B1 minta - téglatöredék 
L04/15 B1 minta - téglatöredék 
L04/16 B1 minta - téglatöredék 
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L04/17 B1 minta - téglatöredék 
L04/18 B1 keskeny középkori kőpárkány töredéke, szürkésfehér homokkő 
L04/19 B1 kúpcserép 
L04/20 B1 minta - téglatöredék 
L04/21 B1 minta - téglatöredék 
L04/22 B1 tégla 
L04/23 B1 tégla 
L04/24 B1 kúpcserép töredék, csőrös hátsó vég, korongolt, kézzel formált 
L04/25 B1 tégla 
L04/26 B1 minta - horony lenyomatát formáló habarcs 
L04/27 B1 tégla 
L04/28 B1 kúpcserép töredék, alsó felületen habarcsolva 
L04/29 B1 kváderkő töredék szerszámnyomokkal 
L04/30 B1 minta - likacsos téglatöredék 
L04/31 B1 hornyolt cseréptöredék 
L04/32 B1 minta - habarcs 
L04/33 B1 minta - habarcs 
L04/34 B1 minta - habarcsos téglatöredék 
L04/35 B1 idomtégla töredék 
L04/36 B1 kőtöredék durva faragás szerszámnyomával, szürke homokkő 
L04/37 B1 kváderkő töredék 
L04/38 B1 kváderkő töredék 
L04/39 B1 kőtöredék durva megmunkálás nyomával 
L04/40 A-D B1 cseréptöredékek 
L04/41 A-D B1 kúpcserép töredékek 
L04/42 A-B B1 megégett cseréptöredékek  
L04/43 B1 minta - téglatöredék 
L04/44 A-G C2 cseréptöredékek 
L04/45 A-D C2 cseréptöredékek 
L04/46 A-B C2 a keleti falba beépített S profilú kő lepattant töredékei, barnás 

homokkő 
L04/47 D2 keskeny párkánytagos gótikus töredék, szürkésfehér homokkő 
L04/48 D2 gótikus mérmű töredék, szürkésfehér homokkő 
L04/49 D2 kvádertöredék, szürke homokkő 
L04/50 D2 kőtöredék durva faragás szerszámnyomával 
L04/51 A-D D2 cseréptöredékek 
L04/52 A-E D2 cseréptöredékek 
L04/53 D2 többször hajlított kör keresztmetszetű korrodált vasrúd 
L04/54 A C3 minta - félig vagy teljesen átégett fadarabok 
L04/54 B C3 minta - kovácsoltvas szegek és fémlemez darabok égésnyomokkal
L04/55 A-C D3 kváderkő töredékek, sárgásszürke homokkő 
L04/56 E0 Y alakú körmös falkötővas, enyhén korrodált, vörös festéssel 
L04/57 A-B C3 minta - téglatörmelék darabok égésnyomokkal 
L04/58 A-B C3 minta - cseréptörmelék darabok égésnyomokkal 
L04/59 A-D C3 minta - kőtörmelék darabok égésnyomokkal 
L04/60 C3 minta - habarcsdarab égésnyomokkal 
L04/61 E1 lapos faragott kő töredéke, sárgásszürke homokkő 
L04/62 E1 kőtöredék megmunkálás szerszámnyomával, sárgás homokkő 
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L04/63 E1 pálcatagos kőtöredék, sárgásszürke homokkő 
L04/64 E1 idomtégla töredék mésznyomokkal 
L04/65 A-B E1 minta - habarcsos téglatöredék égésnyomokkal 
L04/66 A-B E1 zöld mázas cserépdarabok 
L04/67 E1 kovácsolt vasszegek 
L04/68 A-C E1 minta - kőtöredék darabok, sárgás homokkő 
L04/69 A-B E1 minta - habarcsdarabok 
L04/70 A-B E1 minta - cseréptöredékek 
L04/71 A-C E2 minta - téglatöredékek habarcsnyomokkal 
L04/72 E2 minta - kőtöredékek 
L04/73 E2 minta - habarcstöredékek 
L04/74 E2 minta - cseréptöredékek 
L04/75 E1 tetőcserép töredék 
L04/76 E1 kúpcserép töredék 
L04/77 F kovácsol vasszegek 
L04/78 F0 egyenes körmös falkötő vas 
L04/79 F1 kváderkő töredék, sárgás homokkő 
L04/80 F1 kőtöredék kétoldalt köríves horonytaggal, sárgás homokkő 
L04/81 F1 kőtöredék köríves horonytaggal 
L04/82 A-E V kúpcserép töredék 
L04/83 V minta - égett cseréptöredék 
L04/84 V minta - égett habarcstöredék 
L04/85 A-F V kváderkő töredékek, sárgás homokkő 
L04/86 V kőtöredék durva faragás nyomával, sárgásszürke homokkő 
L04/87 A-C V horonytag lenyomatát formázó habarcsdarabok 
L04/88 A-D V minta - cseréptöredékek 
L04/89 A-C E1 kváderkő töredékek, sárgás homokkő 
L04/90 E1 kör keresztmetszetű kő (oszlop) töredéke, szürke homokkő 
L04/91 E1 pálca és lemeztagos kőtöredék, szürke homokkő 
L04/92 A-B E1 minta - téglatöredékek 
L04/93 F1 kőtöredék durva megmunkálás nyomával 
L04/94 A-C F1 minta - különböző anyagú kőtöredékek 
L04/95 A-B F1 minta - habarcsdarabok 
L04/96 F1 kváderkő töredék 
L04/97 F1 minta - téglatöredék 
L04/98 F1 korrodált vas ácskapocs 
L04/99 A szegek, fémlemez darabok égésnyomokkal 
L04/100 A-
B 

A2 minta - cseréptöredékek (B minta égésnyomokkal) 

L04/101 A-
C 

A2 kúpcserép töredékek 

L04/102 A2 mérműves (?), egyik oldalán sík faragású kőtöredék, sárgás 
homokkő 

L04/103 A2 kváderkő másodlagos beépítés habarcsnyomaival, égésnyommal 
L04/104 A2 szímatagos párkánytöredék, sárgás homokkő 
L04/105 A2 kváderkő töredék, sárgás homokkő 
Vastag betűs kiemeléssel láttuk el azokat a leleteket, amelyeknek megőrzését, kőtári 
elhelyezését a vizsgálatok elvégzésén túl is javasoljuk. 
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F.3. A tanulmányban hivatkozott rajzok 
 
1. MNG GO 1937-3216 ltsz.  

Abriss der Mitternachts Seitigen Eingangs Kappelle in die Domm Kirche zu Karlsburg. gezeichnet Joseph Váradi 
(A Lázói-kápolna keleti homlokzata) 

2. MNG GO 1937-3217 ltsz.  
Abriss der Mitternachts Seitigen Eingangs Kappelle in die Domm Kirche zu Karlsburg. gezeichnet Joseph Váradi  
(A Lázói-kápolna nyugati homlokzata) 

3. MNG GO 1937-3218 ltsz.  
Abriss der Mitternachts Seitigen Eingangs Kappelle in die Domm Kirche zu Karlsburg. gezeichnet Joseph Váradi 
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A KUTATÁS TÁRGYA, TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEI 
 

PHD értekezésem a gyulafehérvári székesegyház Lázói-
kápolnája kutatásának eredményeiről számol be, melyet 2000-2006 
között folytattam.  

 
A gyulafehérvári második székesegyház északi oldalán a 

XIII. század első felében épült előcsarnok, mely a székesegyház 
körüli középkori temetőbe vezetett, így rendeltetése a halotti 
szertartással állhatott összefüggésben. Állapota az elkövetkező 
másfél évszázadban erősen leromlott, a XV. század végére romossá 
vált. Ma ismert reneszánsz formáját 1512-ben nyerte, amikor a 
művelt humanista Lázói János telegdi főesperes, gyulafehérvári 
kanonok átépítette, kápolnává szenteltette, és felállítatta benne a 
„Hívő lelkek” oltárát. Alig egy évtized elteltével Várdai Ferenc 
püspök az épület mellé újabb kápolnát emeltetett, mely a keleti 
homlokzat legnagyobb részét eltakarta. A XVI. század második 
felétől, miután a székesegyházat a protestánsok vették birtokba, a 
Lázói-kápolna funkcióját elveszítve ismét előcsarnokként működött. 
Ez maradt a rendeltetése a római katolikus püspökség újjászervezése 
után, 1715-től egészen napjainkig. Az 1512-es felszentelés óta 
kisebb átalakulásokon ment keresztül. Elvesztek a főhomlokzat 
kagylós díszítésű fülkéinek szobrai, és a főpárkányt díszítő címersor, 
a bejárat elé pedig a XVIII. század második felében barokk lépcsőt 
építettek. 1907-1914 között Möller István vezetésével végezték a 
székesegyház felújítását. Ennek során a kápolnán is sok helyen 
kicserélték a rossz állapotú kváderköveket. A faragványok 
restaurálására azonban már nem volt lehetőség, mert a háború 
kitörése miatt a helyreállítás leállt. 

Az 1920-as években Fridli Sándor, Möller korábbi helyszíni 
építésvezetője folytatta a munkát a belső tér felújításával, egyes 
boltozati bordák cseréjével. 1967-73 között Bágyuj Lajos végzett 
kisebb javításokat, és ő építtette a székesegyház északi mellékhajója 
és a reneszánsz kápolnák fölötti vasbeton főtartós fedélszéket. E 
felújítás műemlékvédelmi szempontból erősen kifogásolható volt, és 
alapos tudományos kutatás nem előzte meg. 



 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség az erdélyi püspökség 
fennállása ezredik évfordulójára – 2009-re – ismét célul tűzte ki a 
székesegyház teljes restaurálását. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
szakmai irányítása alatt megindult munkálatok sajnálatos módon 
félbeszakadtak., még mielőtt a kápolna restaurálására sor kerülhetett volna. 
Az homlokzatok egyes részleteinek állapota mára kritikussá vált. Az 
épület kutatását a sürgető felújítás is aktuálissá tette. 

 
A Lázói-kápolnát az építészettörténet a magyar reneszánsz 

egyik legfontosabb emlékeként, Erdély területén az első teljes 
reneszánsz építészeti alkotásként tartja számon. A magyar 
reneszánsz fejlődésében betöltött szerepe szerint a Mátyás által 
meghonosított toszkán-urbinói reneszánsszal szemben az észak-
itáliai, lombard reneszánsz hazai térhódításának egyik korai 
példájaként is gyakran említik. 

A szakirodalom a jelentőség felismerése ellenére máig adós 
maradt a kápolna monografikus feldolgozásával. Első részletes 
ismertetése Bunyitay Vinczének köszönhető. Az 1890-es években ő 
azonosította építtetőjeként Lázói János telegdi főesperest, 
gyulafehérvári kanonokot. Az épület középkori eredetét Möller 
István ismerte fel a XX. század első évtizedében, ezt az észrevételt 
azonban a román szakirodalom a mai napig fenntartással kezeli. 
Möller legfontosabb érve az átépítés mellett az volt, hogy a 
reneszánsz faragványok utólagos beillesztését a középkori 
falstruktúrába mindenütt elárulják a kvádersorokhoz nem illeszkedő 
kövek, és a hézagokba befaragott pótlások. Ezen kívül a nyílások 
formája  is a román stílusra jellemző. 

 A legalaposabb művészettörténeti értékelés, és az írott 
források legnagyobb részének összegyűjtése Balogh Jolán munkája. 
Összeállította az 1943 előtti szakirodalom Lázói-kápolnára 
vonatkozó bibliográfiáját is. A korábbi vélekedéssel szemben 
megállapította, hogy az épületet semmiképp nem itáliai, hanem helyi 
mester alkotta. Felhasznált ugyan egy feltehetőleg észak-itáliai 
eredetű tervet, de a megvalósításban mindenütt érvényesült gótikus 
tanultsága. A kápolna homlokzatait alapvetően lombard, nyugati 
kapuját toszkán, belső kapuját bolognai előképekre vezette vissza. A 

művészettörténet lényegében máig az ő több mint fél évszázaddal 
ezelőtt tett észrevételei alapján tárgyalja a kápolnát.  

Az épületre vonatkozó ismeretek összegzését Entz Géza 
készítette el, aki azonban a székesegyház egészéről szóló 1958-as 
monográfiájában csak rövidebb fejezetet szentelt a kápolnának, és 
alapos helyszíni kutatást nem végzett. 

A kápolnát alapító Lázói Jánost nem csak építtetőként 
ismerjük. A kanonok itáliai egyetemen szerzett humanista 
műveltséget. Utazásai során a Szentföldet is megjárta, e 
zarándokútjáról barátja és útitársa, Felix Faber ulmi domonkos 
szerzetes írt színes beszámolót. Ő örökítette meg az út során 
rögtönzött latin nyelvű epigrammáit. Ezek, és a kápolna 
homlokzatain fennmaradt ugyancsak latin nyelvű disztichonok révén 
Lázóit az irodalomtörténet is számon tartja. Személyét, életútját 
illetően elsősorban e tudományterület szolgált adatokkal, a 
legfontosabbak V. Kovács Sándor és Sárközy Péter munkái. 



 

A KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZERE, FORRÁSAI 
 

A monografikus feldolgozás egyik célja a több 
tudományterület irodalmában közölt adatok rendszerezése, egyes 
adatok helyesbítése, és az ellentmondások feloldása volt. Ez utóbbi 
szempontból legfontosabb feladat a románkori eredet kérdésének 
tisztázása. Különös hangsúlyt fektettem a középkori épületből 
megmaradt részletek azonosítására, és az átépítés módjának 
vizsgálatára. 

Másik célom volt, hogy ne csupán a reneszánsz periódussal, 
hanem az épület teljes történetével foglalkozzak. Így a viszonylag 
sokat tárgyalt reneszánsz építkezés mellett annak középkori 
előzményéről is több ismeretet igyekeztem összegyűjteni, és a 
kápolna utóéletére vonatkozó adatokat is kutattam. Dolgozatom 
összefoglaló fejezetében így elsőként kíséreltem meg felvázolni a 
kápolna teljes építéstörténetét, a XIII. századtól napjainkig. 

A harmadik alapvető célom az volt, hogy az adatok 
elemzését építészmérnöki szemlélettel végezzem. Az épületen 
rögzíthető nyomokat igyekeztem a kivitelezés gyakorlati-műszaki 
szempontjait figyelembe véve vizsgálni. Törekedtem az épület 
geometriai rendszerének, a szerkesztés szabályainak feltárására. 
Eredményeim az épületrészek periodizációjában, és a közreműködő 
műhelyek, mesterek elkülönítésében is hasznosnak bizonyultak. 
Ilyen megfontolások figyelembevétele azért is fontos, mert 
műhelykapcsolatok, előképek azonosítására is lehetőséget nyújthat 
más épületek adataival összevetve. Az összehasonlításhoz szükséges 
adatok azonban egyelőre alig állnak rendelkezésre, a korszak 
építészeti emlékeinek hasonló szemléletű feldolgozása 
Magyarországon még sok feladatot tartogat. 

 
A gyulafehérvári Lázói-kápolna vizsgálatához az alakhű 

építészeti felmérésen alapuló épületkutatás módszerét alkalmaztam, 
mely nemzetközi szinten is mindössze három évtizedes múltra tekint 
vissza, Magyarországon pedig az utóbbi másfél-két évtizedben 
indult meg egyelőre korántsem széles körű elterjedése. A módszer 
lényege, hogy a kutatás elsődleges forrása maga az épület, fennálló 

állapotának minden jellegzetességével, annak minden olyan apró 
részletével, mely történetével kapcsolatban információt hordozhat. 
Az elemzéshez az objektumot tőle független, abszolút geometriai 
rendszerben ábrázoló részletes és pontos építészeti rajz szükséges. A 
kutató ennek elkészítése folyamatában, gyűjti, dokumentálja, és 
egyúttal értelmezi az adatokat anélkül, hogy az épület roncsolásával 
járó módszereket használna. A rajz készítése így nem csupán a 
dokumentáció eszköze, hanem kutatási módszerré válik. Az épület 
geometriájának, részleteinek pontos ismerete engedi meg ezek után 
kisebb feltárások helyének kijelölését. A beavatkozás mértéke így 
arányban áll az általa nyerhető többletinformáció értékével. 

A kutatás másik fontos forrása az archív fotók és felmérési 
rajzok elemzése volt, melyek a Möller István vezette restaurálás 
előtt készültek. Möller ugyanis számos építészettörténeti 
szempontból beszédes részletet tüntetett el, szerencsére azonban 
példamutató dokumentációs munkát végzett. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Tudományos Irattárában őrzött rajzainak 
ismerete elengedhetetlenül szükséges egyes kérdések 
megválaszolásához. Nagy jelentőségű továbbá Csányi Károly 
munkássága, aki 1895-97-ben a teljes székesegyházat végigrajzolta 
és felmérte. A kápolna egyes, igen töredékes feliratait ma elsősorban 
az ő feljegyzései alapján tudjuk értelmezni. 

Különös és érdekes forrás ezen kívül Váradi József 
datálatlan, a XVIII-XIX. század fordulója táján készült rajza a 
Lázói-kápolnáról. E rajzon ugyanis még látható a főpárkány 
geiszonjának címersora, mely azóta eltűnt a homlokzatokról. 

A kápolnára vonatkozó írott források közül korábban az 
1512-es reneszánsz átépítésre, és a mecénás Lázói Jánosra 
vonatkozó adatokat dolgozták fel a kutatók. Ezt a kápolna XVIII-
XX. századi történetére vonatkozó adatokkal tudtam kiegészíteni, 
melyeket a Gyulafehérvári Érseki Levéltárban őrzött 
inventáriumokból, számadáskönyvekből és költségvetésekből 
gyűjtöttem össze. 

Az alakhű építészeti felmérés és helyszíni kutatás 
tapasztalatai alapján több kisebb feltárás szükségessége vetődött fel. 
A kápolna padlásán 2004-2005-ben végeztünk feltárást, melynek 



 

során átvizsgáltuk és eltávolítottuk a boltozatot fedő feltöltést. Az 
anyag nagy része olyan hulladék volt, mely az épület számára káros 
hatással lehet. A mélyebb rétegből azonban számos 
faragványtöredék került elő, és egyéb leletek, melyek részben az 
épület korábbi cserépfedésének bontásából származnak. In situ 
elhelyezkedésű köveket találtunk a székesegyház északi 
mellékhajójának románkori párkányából, melynek darabjai másutt 
már nem maradtak fenn. Ugyanitt sikerült feltárnom a Lázói-kápolna 
reneszánsz párkányának egy szakaszát, melyet a Várdai-kápolna 
takar. Ezen két címer, és a fríz feliratának három betűje került elő. 

A disszertációban több helyen utalok további feltárások 
szükségességére, melyek újabb adalékokat szolgáltathatnának a 
kápolna építéstörténetéről. Ezeket egyelőre nem állt módomban 
elvégezni, de a kápolna esetleges felújítása lehetőséget adhat rá. 
 
 

 
 

 
A Lázói-kápolna északi homlokzata 

a reneszánsz átalakítás során elhelyezett kövek jelölésével 



 

AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI - TÉZISEK: 
 

1. A gyulafehérvári Lázói-kápolna alakhű építészeti 
felmérésének elkészítése. A felmérés egyrészt jelen kutatás 
alapjául szolgált, másrészt a vizsgálat folyamatában 
rögzítette az épület fennálló állapotát, ezzel a későbbi kutatás 
forrásaként is felhasználható. 

 
2. A kutatás újabb bizonyítékokat tárt fel arra 

vonatkozóan, hogy a Lázói-kápolna egy korábbi, 
középkori előcsarnok falainak felhasználásával, de annak 
jelentős átépítésével jött létre. Az átépítést az épület 
geometriájának és a falfelületek kváderképének több olyan 
jellegzetessége támasztja alá, melyek az alakhű építészeti 
felmérés során váltak ismertté. A középkori ablakok nem 
eredeti helyükön vannak, ezeket az előcsarnok falainak 
részleges bontásakor helyezték át, hogy a boltozathoz és a 
homlokzatok új rendszeréhez igazodjanak. A homlokzatokról 
faragványokat is eltávolította, melyeket még a XIII. 
században helyezhettek el. A középkori épület átépítése 
mellett szól a fugák lejtésének változása a különböző 
periódusokhoz tartozó falrészeken – elsősorban a nyugati 
homlokzaton. Ide sorolható bizonyíték a kápolna 
alaprajzának szerkesztésmódja is. 

 
3. A kápolna alaprajzának, homlokzatának és részleteinek 

geometriájában kimutathatók mind a románkori, mind a 
reneszánsz periódus szerkesztésének szabályosságai. Az 
alaprajz szerkesztése a 3:4:5 pitagorászi számhármas 
arányviszonyain alapul. Méreteinek alapegysége (a 
középkori Franciaországban hivatalos mértékegységként 
használt toise) XIII. századi francia építőmester 
közreműködésére utal. A külső homlokzatok szerkesztését 
alapvetően a román stílusú előcsarnok megtartott szerkezetei 
határozzák meg, a kompozícióban pedig az 1512-ben 
befejezett átalakítást tervező mester gótikus gondolkodása 

nyilvánul meg. Így a homlokzatokon a humanizmus 
arányelméletén alapuló reneszánsz szerkesztési szabályok 
csak egyes részleteken jutnak érvényre: a főpárkány 
méreteinek meghatározásában, a nyugati kapu tagozatainak 
méretrendjében, és elsősorban a fríz betűinek következetes, 
négyzetes szerkesztésmódjában. Kimutattam továbbá, hogy 
az északi homlokzat eredetileg ugyancsak négyzetes 
szerkesztésű volt, ám ez a külső terepszint XVIII. századi 
lesüllyesztése miatt ma már nem érvényesül, és Möller István 
sem ismerte fel 1911-14-es restaurálása során. A négyzetes 
szerkesztés egyaránt származhat a románkori homlokzatról, 
vagy a reneszánsz kori átépítésből. 

 
4. A kápolna reneszánsz átépítésén több különböző műhely 

dolgozott nagyjából egy időben, egyes részletei nem a 
helyszínen készültek. A mellékhajóba nyíló déli kapu 
keretét reneszánsz iskolázottságú mester készítette. 
Alkalmazta a struktúra és ornamentum különválasztásának 
Vitruviustól származó, Alberti által felelevenített elvét. 
Ismerte, és a gyakorlatban felhasználta azoknak a reneszánsz 
kutatásoknak néhány alapvető eredményét, melyek a 
klasszikus antik építészet szabályainak feltárására 
vonatkoztak. A kapu az eltérő kőanyag és a beépítés 
jellegzetességei alapján másutt megrendelt, Gyulafehérvárra 
készen szállított munka. Hasonló a helyzet az északi kapu 
feletti, vörös márványból (kemény mészkőből) faragott 
Geréb-címerrel – mely a szakirodalomban tévesen szerepel 
többnyire diófa címerként. A déli kapu kompozíciójának 
egyes részleteit a beépítéskor módosították. A boltozatot 
délnémet-osztrák késő gótikus építészet hatókörébe tartozó 
kőművesek és kőfaragók építették, közeli analógiája 
Erdélyben nem található. A homlokzatok figurális 
díszítményeinek faragástechnikájában legalább két 
különböző tanultságú mester keze nyomát lehet felfedezni, 
akik azonban működhettek egy műhelyben is. 

 



 

5. A kápolna reneszánsz díszítőmotívumainak, és különösen 
a reliefek kompozíciójának eredete elsősorban itáliai 
kisművészeti alkotások között keresendő, forrásuk 
azonban nem köthető egyazon művészhez, vagy 
művészkörhöz. A sokszorosított metszetek, 
kisnyomtatványok, érmék voltak a legalkalmasabbak az 
egyes ábrázolások széles körű elterjedésére, ezekhez a Lázói-
kápolna esetében a donátor külföldi utazásai alkalmával, 
vagy humanista barátai révén jutott hozzá. Az alkotás 
ikonográfiai programját Lázói János határozta meg, az egyes 
jelenetek, figurák mintáját ő maga és mesterei különböző 
forrásokból válogatták össze. Egyes reliefek – így a Juditot 
és Holofernészt ábrázoló dombormű – esetében közeli 
analógia is kimutatható: egy ismeretlen firenzei művész 
1465-1480 között készült metszete. A díszítmények 
kompozícióját átszínezi a helyi gótikus művészeti 
hagyomány, és Dácia antik római emlékeinek közvetlen 
hatásával is számolni kell. 

 
6. A kutatás során megtaláltam és feltártam a kápolna 

reneszánsz párkányának egy szakaszát a Várdai-kápolna 
csatlakozó boltozatának feltöltése alatt. A részleten lévő 
két címer kiegészíti a kápolna heraldikai díszítéséről eddig 
meglévő ismereteinket. A fríz feliratának napvilágra került 
betűi kizárják a helyességét annak a feltételezésnek, amely 
Bunyitay Vince tanulmánya óta a szakirodalomban szerepel 
a szöveg hiányzó első negyedéről. A feltárt töredék azonban 
a szöveg hiteles kiegészítéséhez nem elégséges. 

 
7. Váradi Józsefnek a Lázói-kápolnát ábrázoló, XVIII-XIX. 

század fordulója táján készült rajza, és a feltárt eredeti 
párkányszakasz ismeretében kimondható, hogy a kápolna 
főpárkányának koronáját teljesen lecserélték a XIX. 
század első felében, pontosabban nem ismert időben. Az 
átépítés oka a kövek erősen leromlott állapota volt, mely 
elsősorban a párkány ázásából adódott. A kőcsere során a 

tagozatok profilját nem változtatták meg. Ezzel az átépítéssel 
egy időben készült az északi mellékhajó párkányának felső 
része is, a Lázói-kápolna geiszonjával azonos profillal. 

 
8. A keleti homlokzat Várdai-kápolna belsejébe eső 

részének vizsgálata alapján megállapítható, hogy egykor 
ezen az oldalon is létezett a nyugatihoz hasonló 
reneszánsz kapukeret. Erre utalnak a falszövet 
jellegzetességei. A kapu minden bizonnyal csak homlokzati 
tagolóelemként készült, 1512 után nem használták. A keretet 
részben a Várdai-kápolna építésekor bontották ki, részben 
annak csatlakozó északi fala fedi el. Itt egyes köveit 
feltehetőleg bent hagyták a falban. A nyugati kapu analógiája 
alapján ezt is címerek, és klasszikus kapitálissal vésett verses 
feliratok díszítették. Feltárására a Várdai-kápolna fennállása 
miatt nincs lehetőség. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

A Lázói-kápolna nyugati homlokzata 
(Az alakhű építészeti felmérés rajza) 
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THE LÁZÓI CHAPEL OF THE ROMAN CATHOLIC CATHEDRAL IN ALBA-IULIA 
(GYULAFEHÉRVÁR) 
A MONOGRAPH ON HISTORY OF ARCHITECTURE 
 
SUMMARY OF PHD THESIS 
 
by BALÁZS HALMOS 
 
The so-called Lázói chapel of the roman catholic cathedral of Alba-Iulia (Gyulafehérvár) in 
Transylvania is one of the masterpieces of Hungarian early Renaissance architecture. It is 
considered to be the first Renaissance building in Transylvania, and in style one of the earliest 
appearances of northern Italian Renaissance forms in the Carpathian basin. It was once 
consecrated as a chapel but has been used as a vestibule for hundreds of years now. Although 
its importance is widely accepted, a monograph on the architectural history of the building has 
not been written until today. Data concerning the building in the literature are somewhat 
contradictory and some mistakes have to be corrected. The renovation of the chapel is urgent 
because of its critical condition, first of all the relieves on the facades are in a very saddening 
shape. This also makes the research of the building a very actual issue. 
Though the Lázói chapel is known as a Renaissance building, its history begun in the first half 
of the 13th century, when a Romanesque entrance hall was attached to the northern side aisle 
of the cathedral. It had been used for some uncertain purpose probably related to the funeral 
ceremony as it connected the church with the medieval graveyard. The vestibule probably 
looked partly ruined at the end of the 15th century. Then the educated Hungarian humanist 
János Lázói, canon of the chapter of Gyulafehérvár decided to renovate it, and transform it 
into a chapel dedicated to The Souls of All Faithful. The work had finished in 1512. The 
structure of the Romanesque vestibule was kept in most parts, but Renaissance decoration was 
applied on the facades and a late Gothic net vaulting erected inside. The medieval windows 
were retained but moved into a new position. This transformation of the building however has 
been debated in the literature until today: some researchers thought the Renaissance chapel 
was erected as a new building and the Romanesque vestibule had not existed. 
My research on the Lázói chapel followed the method of building archeology based on a true-
to-form architectural survey. In this process I documented and interpreted all the phenomena 
that could be observed on the building. Besides the current state of the building itself, other 
major resources of the research were the drawings made before the restoration carried out 
between 1907-1914 by the famous Hungarian monument protector István Möller. Though he 
made some traces disappear that were important from an architecture-historical point of view, 
he documented his interventions very accurately. I also studied the archive of the Roman 
Catholic Archbishopric of Transylvania and was able to contribute with some new data 
concerning the 18th-20th century history of the building. 
My approach to the chapel was rather architectural then art historian. That means I considered 
geometric aspects of its planning and practical aspects of its construction. With the help of 
this approach I was able to point out characteristics belonging to different periods and 
different practice of masters working on the building. 
The research was completed with a smaller excavation in the attic of the chapel during which 
a part of the cornice of the building now covered by another Renaissance chapel attached to 
the eastern facade was uncovered. On this in situ section two coats of arms carved in stone 
were discovered. These belonged to the heraldic decoration of the cornice that had 
disappeared during a 19th century renovation, and until today was only known from a late 
baroque drawing by Joseph Váradi. 



I could present several strong arguments for the existence of the Romanesque vestibule and 
the formation of the Renaissance chapel as a renovation of it. Most of these arguments can be 
deduced from the geometry of the building and certain characteristics of the distribution of 
stone elements on the wall surfaces. 
As builders of the Renaissance chapel I could differentiate several craftsmen, both locals 
working on site and foreign masters carving pieces of art in their own workshops. An example 
for the later is the gate inside the chapel, in form and way of thinking very different from 
other architectural details of the monument. The outer decoration was carried out by a group 
of local masters. The tradition of Gothic architecture is perceptible in the composition of the 
facades, while the Renaissance elements were inspired by prints, drawings or coins 
originating from Italy. Masters or workshops however could not be identified among those 
few known from that time in Hungary. 
Finally, considering the phenomena observable on the building and the written data 
collectable from the archives I outlined for the first time the entire history of the northern 
vestibule of the cathedral form the beginning of the 13th century till the end of the 20th century. 
 
 
Budapest, 2006. 
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