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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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