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» Csdnyi károly r»JEal. v iUmint a Maíter-íé\t hdyredlliUa fényképei az Orsiágos Mflemlöd. 
F d ü g y d W g gyűjteményében találhatók Budapesten. Afőlier éa Fridii raj iai a hoMátartoió leírásokkal 
eredetileg cgy r^z t MüllcT özvegyénél voltak Budapesten, méűTésit Fridiinél Gyulafehérvárt. Fridiinek 
líl53-b»n bekövetkezett halála után az ott levÖ anyag sorsa ismeretlen, lUj ia inak egy töredéke még életé
ben a gyulafehérvári káptalani levéltárba került. MólUr lajzanyagának kifi részét az Építőipari Uű&iaki. 
Egyetem I, Épltéfttörténeti Tanaiéke Öni, A többit az özvegytől a Mfleinl&í Felügyelöaég vette aieK.. 
— Fridiivé a helyazhien \s többször beszéltem, í^ámos értékes felvilágosJtáAt köasi^hctek neki, 

• A gyulalehérvári káptalani levéltár régebbi én ér tékt tcbb kée^bbi anyaga a gyulafehérvári I 
Batthyaneumban található. A X V I I l — X X . századi anyag túlnyomó réAze a síékeaegyhAz déli toruyána}i, 
földszintjén van elhelyezve. A püspöki levéltár ÍZ ésKakí torony földszintjén található. 

' Z.—W. — Bttié, Gyí. 
* Sureáat. Antonius. Collectio continen* Tibulas vetuBtonun ar recentionim monumeutomin,. 

quae in Teuiplo Alba-ollm Julleniii. nunc Carolinensi In TransQvania sünt, fuenintque locata. Albae Caro— 
línae 1791. — Notitia Veteris et Növi Capituli Eccleaiae Albennifl Transilvanae. Albae Carolinac 1791. —• 
Seríea antiquoiuin et recentlorum Hpiiicoponun TraDsUvaníae. Alhae Car<^inae 1790. 

* Öchematiamua venerabilis cicri dioceBÍB TranaílvanenBÍa posl bt-aextíkm altenun ad annum a i 
Christo nato MDCCCXXXVIU. aaudíopol i LXXXIII^-CXTI . ITgyanezt a történelmi tanuhnányt kóilil 
ftz 1040-1 és 1848-1 SchematiHntuA le. 

' MüIUr. FrUdrick. Die kirchliche Baukunst de5 romanischen Styles in Siebenbürgcn, JahrbiKlii 
det k. k. Central-CommlBBlon lu r Erforscbung und Erhaltung der Baudenkmale. I I I . köt. Wien LSAfl,, 
147—104. A flzékesegyháxrúl a 166—178. cJdalakon szól. 

' Csdnyi Károly. A gyulafehérvári HtékeiwgyhAi. Hp. 1899. 
* Ujfaliiii Jómf. A gyulafehérvári székeaegybáz. Az Alsófehérvármegyei Történelmi. RégéaxetJl 

és Tennészettudoitiányl Egylet X I I évkönyve, Gyulafehérvár 1903. 3—43, — MöUer István, Építészetll 
emlékek Hunyadi János idejéból. Magyarország mííenilékei. I. kbt, Bp. lOOA, }2}--}29. — Foriirr Gyula, 
A Hunyadiak slrcilllékcl. Uo, 60—67. — MÓlirr István. A Huuyadi-slrenilckck anyaga ás kivitele. Uo.. 
68—74. — Varjú Elemér. A Hunyadiak kírenilékei a gyulafehérvári Biéke8i:gyházbhn. Va. 75—97. — Vtrtri \ 
iindrt. A Hunyadiak siremlékei és Castaldo. Uo. M—IDfl. 

• MSlUr István. Erdély nevetetewhb műemlékei, Bp. 1929. l 6 - ' 2 5 . Dlc dcutschc Kunnt In 
SlebenbflTgeu. Hemianmtadt-Sibiu 1934, 74—32. — Gírtvifk Tibor. U a j ^ a r o r v á g imuánkod emlékei.. 
Bp. 1938, passim. 

^* Bunyitay. 
" Baíogfi Jolán. Az erdélyi renaipjance. KokAovár 1943. Prijía Héla. A gyulsfeliérvárj Baékea-

egyház aÍTleletei. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Huzeiun É m n - éa Régiségtárából VIII 11917) 1—203.. 
" A kézirat egy példánya a gyül*fehérvári Batthyaneumban, másik példánya a Román Tiidomá-

nyoB Akadémia kolozavári levéltárában, Türtft Bertalanná hagyatékában található. 
•" A kézirat jelenleg is a szerzG tulajdonában van, lendelkezéscmie bocsátását neki kösEÖnüm 
'* Könnyebbség kedvéért a fejezetes pQléreket éa falpilléreket vagy oszlopokat az elöcsaniok; 

falpilléreitSl kezdve nyugatnál kelet felé haladva boltszakaszonként és a boltszakoazokon lielül északtól I 
dél felé l-tÖl 52-ig terjedő Borsiammal jelzem, A következőkben az ala-prajiban is megjelölt florstámmaJI 
hatánnom meg az éppen szóban forgó pillért, jjlllérköteget vagy faloszJopot. 

•* A kőtár anyagát 93 tételben számozták be. Egymáaíal öBBECftiggó több damb ugyaiia*t a 
Bxáiuot kapta» így tehát a kOtár dambszáma a 93-at Jóval meghaladja. A kútárat a szakirodalom nem 
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Unieri. bár néhány kiemdkedA foiagráDydt Mülls- ig29'bm. Csdiiyi Károly pedig 1943-bui közölte (Mölltr. 
Hrdély ntvtzftcscbb máctnifkej. 17. 21 ; Csdnyi Károly. Néhány szobráazati fmlék az Arp4dok koriból, 
Ĵ y ka-emlékkönyv, 115). 

" Balogh Jolán t l á i ^ ö v t t egy tnisJk négystinná ibuMé^ lArókövel együtt tévesen m. XVI. a z i n d 
plejfrc te82i áa A£ 1520-i BzámAddBk<myvek által említett Mária-kápoInávoJ hozza kapc^oUtba (i. m. 92, 
243. 1 én.j07, kép). A Mária-kápolna vatóaiinűleg Gyaluban épült. L. 117. jeftyiet, 

^^ A l«keoldaJi ülópadon jobbról balra a következő áMzolások sorakoznak: bŰnbHaés, '^<K 
áldozata. Ábrahám áldo^jtta, Jákob áJiDA, Uözra az ígO csipkebokor eJ^tt, a hdrfázó Dávid. Az evangélium 
oHalán levő ülOpaflon jobbról balra a következű ábráznlánok l á t h a t d : Dániel az oroazUiiok közöttn Jób, 
lUlzíiu próféta. Jónás próféta, riléa |>TÓféta. végül Kereszteló Szent Jájios. 

" A gyenge minöiidgn félkörívvel záródó olajkép közepén ahil áll a jelxés: ,,A. J, Wanádler 
pijix 1826". A kép aláírása: ,,Hoc Ert l'iHuB Meuí rHlectua In Qno Mihi Conplacui. Math. 3 . " 

" A kép aJaó jobb oldalán <;yqlaffy T,ÍIK1Ó dmere éc kezdólíetűi (C. L. G. L. B. d. R.. feloldva : 
Conitü Ladialana Gyniaffy IJber Bam de Rátót), bal oldalán Haller Krzsébet cimert én kezdóbetííi (C, H, 
H, L. B,d, .H. , feloldva; Comitissa lílüiabeth Haller Libera Baroniafla de Hallerkfl), 

'•>iiriosti 1722-ben érkezett Gyulafehérvárra, amidőn a csillageröd építése niAr javában folyt. 
A küveCkeíó évben indította útnak a római feliratos köveket hajón a Maroa, Tisza, £>nna ütvcnalán Bécsbe. 
A hajók közül három, egy a Maros torkolat kötelében, egy Ercsi, egy pedig Komárom táján elsüllyedt. 
Még Így is Azámos feliraton kóemlék érkezett Bécsbe, ahol a palotai könyvtár falában helyezték el őket 
(CIL 111. 157). 

" Horedt. Kürt. Voivodatul íle la Bilgrad-AllMi lulía, Studil si Cefcetári de Istorle Veche. V. köt. 
19M, 487—512. A BálKTad heTynéviGl : Knieisa Is/vdu. Magyaroraiáíí népei a XI . Bidiaflban. Szctil István 
límlékkönyv, Bp. 1938. I I . köt. 468, L. 79. az. 

•• Az 182G-Í székesegyházi leltárnak és az iSSS-i Schemathsmus-iuk ezt a véleményét már P. 
Hü lk r helyesen cáfolja a 6. jegyzetben idézett tonnlmányibon. Maga a felirat a kovetkezó; 

J. O. M. E T IVNOrC R E G Í N 
PRO SAL IMP AVR AN 
TONTNI PTI AVG E T 
I \ X I A K AVG MATRJÖ AVG 
M VI,P MVCIANVS MIL LEG X n i Í ; E M 
HOROUX;lAR TIÍMPLVM A SOW) EX VOTO 
PIÍCIT I'^AIXONE ET Cl-ARO CONS 

í^'tigeUut. J. F.. Dacicii. Kronstadt 1B5I. 126. 6. sx. és CIL. TÍI. 1070. sí,) — A felirat elsű sorait eralit 
ÚH n város teriiletének n'Miiaí leletanyagbnn való TendklvüU gazdagságát kiemeli Johann Conrad VI:«L Weiss 
mérnökkari alrartileii I736-I>an összeállított munkájának szövegrésze is (Borbély Andor. Erdélyi városok 
kéiieskönyvc I73ö-hól. Erdélyi Múzeum 1I943J 210). — Ugyanezt a feliratos követ Írják le Tanrinns éa 
Rcicliersdorfer. anihit erről az 1830-1 Schematismus {XCVII—^VIIl), majd Vjfaiusi (i. m. U) ifl megem
lékezik. 

" CIL 1135. sz.. Neigebaur 160. 2Ű0. és 263. te. Mmdkét feliratgyfijtemény beszél arról, hogy 
e kövekről 1707. júlinn lO-én kelt, Aranka Györgyhöz Irt leveléből Némethy József kanonok megemlé
kezik. A Corpua által közölt apulumi feliratos kövek közül igen soknak lelőhelye a vár, aŰt a püspöki palota, 
tehát a székesegyház legközvetlenebb környéke. R körülmény ismét votóuínűaíti. hogy a dóm építkezésé
hez számtAtevA mennvbégl>en használtak fel római követ. 

" MöUer István 1907-lien javasolja, hogy a székesegyház helyreálHtáBa Horán előkerülő római 
köveket a lielylídi múzeum számára Ctemi Bélának adjdk át. P^y évvel kéaffljh a; addig végzett munká
val kai>c3olRtbaji jelenti : ..Római köveket Is találtimk. rérgslien a törmelékben, részben befalazva. Ezeket 
ugyancsak idei^leneM letét1>e dl. Caerny Béla ny. tanár ár kezelésél^ten a gyulafehérvári múzeumban helyez
tük ." IC daraltok H templom iléli kcreszthajója és a régi Atkreatye munkáiníll kerültek elö {MI 683/1907. 
és 4M/ID0g). 

•* A sírkő töre<lékeH felirata : 
1-AVR SVL 
ANI XXXV CL 
B M P 

A rUrkó leltári száma 70/1. — A római ^pftésKe(i maradványoknak középkori, másodlagos felhasználására 
különös?u-jó-péld^k a bátszejgi medence templomai, ahol a falakba nagy mennyiségű feliratos kő. építészeti 
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tagotax került (CIL és Neigcbaur künyvé i i^ nie^felelű rászel). A legf^dekcsflib v szemjioutból a dcnisusií 
X I I I , siAxÁdi görögkeltti.tfTuplmxi, tíir^ a Irn^í'jitomyQt tiUtA négy^piUéT_"yQlc rámji^Ttfldg^bfil aiL. 9 at 
épülft tglc van róniftí téfilftkkjü, fjragvAnyokkal > oazkiixAfcflJ, i'^yhogy n:& épjtőarivae tfikintíJyc^ oiiyagá l 
a TívdEodlagoH Túmai kövek adjflk fvö. : Vüíásianu. iirgü. Vechile bberici de piatra roinénesti din judetu il 
Hunednara. AniuiruJ ComísiunüMonumciitdijr Intoricc. I!t29. 33—43). — HOAOIIIÓ a helyzrt Pannóniábíin isi. 
A sEékfsfebcrvári, esr-tergomi úa pécsi baiiJücákbóJ. » jaki lcin]ílomíiól Bidmos rtÍHnai eredetű, másDdligoBa 11 
felhwwnilt követ ismerünk, f-cgújabban nagy val1^flllní^séKRcl kimutatták, üogy Ijttván király kopotsój a 
eredetileg r^uaJ sztukoíá^ vnlt» aui(!lyet a X I . szAzadban átfaJagtak (ürrrsényi DttsS, A nzékc^febérvái4 
királyi baziUka, Bp. 1938, 31. — U^., XI . századi kirAlyí kÖfflraK^mflhely Budáii. Budapest rfíii«ége:L 
X I I I . kftt. Bp. 1943, 194. — S'agy Emesf. A awköíeíiérvári István-koporsó keletkezése. Mű veszett öfténel :Í 
Értesítő fl954] lOl - lOfi). Horváth Henrik, .,Pannóniai antik denick tovíLbbéléec rfunán épiiletplatu:-
t lkánkban" című. P ^ s e t t 193l-ben niegjelent munkába nemcsak niAsodJagos le^használOst n m t a t ki Öbudnii i, 
hanem a provindáliB római stobrájuat és faragás közvetltn határát is egj' óbiulai onEloptaiaptaton (i. n i . 
1. kép)p a pásztorokat ábrázoló pécsi dotuborművfin fi. m. 3. kép), egy aztkesfchérvári kctalakos caopot taa 
|l. ni. 4—5, kép) és a aomopy-^ári tö^-ishúzút ábrázoló farat-vdnyon (i, m. 7, képK A pícsi fltékeaegyhái 
faragvlnynival kapcsolatban a szóban for^-ó jelenségre töbli i>éldát hoz fel : Gosiíoiiyi Gyula. A pécsi Sien it 
i W r székesegyház er«lcte. Pécs I03fl, 209—213. 

•» Wflw^/ytJiíf/, ApulumiíiszlopíÖk. Aich, firt, ( I9 i l ) 228—253. o. Az idézett oszlopfők kéiy^i : 
236. [Ifi. sz.), 239. [22. BE.J, 241. ^25. 27, 4z,), 245. ( 3 3 - 3 4 , 36. sz.) 

' ' A kftlocad eisfl bazilika hozzflvetóleRes niéietei Foerk líniönek a Műemléki Tervtárban levíS, 
U7̂  1910—11-i ásatások cTedTTiéiiyeit feltüntc-t6 felinérénóről valók, a székesrehérváii bazilika hüzzávetOle^ 9 
méreteit pedig Tícri^sényi Deis'' közli {A székes feliéi vári kíríilyi bazilika. 26—27.). 

" S z í t á s volt, hogy B IclMiiitott vagy átalakított keresr.telökápolnák ereklyéjét éíi védösiputjí *-
nek, Kcreffttelü Szent Jánosnuk patrociníumát átvitték a templom, ho i t á legközelebb esfl nicllékoltrtrári 1. 
fgy a KcicfiztclG Jánosnak nzentelt tíiellékollár helyéből nicgfelelfl körülínények között következtetni 
lehet a korát román baptÍJiztérium<Jt liclyéfe. GvulafebéTvár erre jó bizonyíték. 

" Kétségtelen, hogy a két fehérvári körkápolna elhelyezése kn7.í>tt van külünbaég. A székes »-
fehérvári építmény a baiUikánál késiSbbinek látszik, Grreních Tibor joggal teszi a XI . század végérc. Szerit 
LásJló korára, ami viszont a temetSkápolnai rendeltetés mellett szál (i. m, 50,). Elhelyerése ÍH némiképpc n 
más* mert a Ví9V.y ftKíitéUyel esik egy v<maJba, nem úgy, mini Gynlafehérvárt, ahol a keresztelókápolfi la 
a bazilika a|>Rzisxától ^óval nvugatabbta állt (Dercsényí i- ni. 35—37. o. és El. mrlléklet). Ugyaíií^ idé;ti 
Janknvich Miklósnak « Tudományoa Gyűjtemény 1827-í kötetében megjelent iamertetésót is a szék&i-
fehérvári bazilikáról. Uo. 37. o. jegyzete). Mln<lainellett • gyulafehérvári körkápohia és bazilika megoldd la 
n további székesfehérvári ku ta t l^ azámára is nyáj tbat támpontokat , 

" VÁity^étAY. Gviila és Ajtony, Swntpétery- l ímlékkí^yv. Bp. 1938, 475—506. 
' i iWöl magam nem gyűzűdhettcm meg, mert a baíiilika maradványait vísszatemették, a ketek-

teniplom aknájáliau pedig a baEÜika déli mellékhajójn felé esű falrész nem látszik, Friilli Sándor. Mülli^r 
éintésve7,etöje azonban, aki a IwljTeállltást izíntc végig vezette és i'igypzólváa haláláig foglalkozott a széke s-
egyliázzal, hozzám intézett levclcilvii és személves besWdgetés ka^xrnán is határozottan Állította, Uogy a 
küikáliohm és a bazilika f-ila egyííégfíieii, o^yidejntn é]iiUt, ar, építés njódja mindkettűiiél azonos. Ugyan t tt 
bÍECBiyltja l 'rídli felvételi rajia is (45. kép). 

» MI 454/1908. 
" / - ' o r r * AVBJ. A kalocsai székesegyház, Magyurors^ág lufiemlékeL IV. köt, li|[>. 

1915, 43—70. 
'^ A kaluuiai indudl^teii kű kéix? Fofrrk i. m. 51. o., 75. kép. A budait Gerevich l^szló közölte a 

Hiidapeat c.fídyóirat 1945. évi I. számában 31, A kérdéflt Dercsényí Dezsű világította meg a gyvilafehérvá ri 
széteaegyház niontií(ráfidjának akadémiai vitájában, Miu'tsíettörténeti Ért&sítű (I9S7) 220. 

^ Csftnígi Jútstf. A tamaszentmárlai templom hajójának stíiuskritikai \'irsgálatB. Antif[uitii LS 
Hmigarica, H l , köt, 92 107. A gyulafehérvári díszítmény ; I 0 I - I Í I 2 . 1., 13. kép. 

" CecchelH. €., Catologo delle cofie il 'arte e dl antichitá d'Italía. Zára. Roma 1932, 188- 10 9. 
" <'>erevkk i. m, 170. 1, é s C L X X X l I I . A dombonnfí jelenleg a Kemzeti Má/jmra Történeti Mi'izciJ-

niáiiak kiállításán látható^ 
'• Az idősebb és fialalabli Gyula jioUtikai súlya a X. század niAsoílík fclélien igen tekintélyes. 

KülóJilten aligha vette volno el a küzpoiiti hatalmat erfiteljeneii üzervezui kezdű Géza fejedelem Gyü la 
leányát, Saroltot feleségül. Másrésr^t neni kényszerült volna Szent István hadjáratot indítani akkor, l i a 
Gyula nem reiidelkeKett víilna komoly hatalommal. Gyula köxptaitja: l 'ehérvár, tehát ennek és a római— 
Biláv elCxményeknek követkeEtébeii. valamint a kedvezC földrajzi helyzet alapján Leginkább riudelkez-

151 



hctctt BkoUul tft ÍFlt^teklckr]. auulyelc István klrAly survezés«hez s íükséguck voJtak. — A töruneveUríL 
kapcsolatban: Knittsa l m, 465, 1,. 53—54, 56—57. 0 2 - 6 3 . st . 

»• Hasonlóképpen tört<*nt m csanádi püspökség nitgsiervciísc Ajtony seékhclyén. Marosváron. 
« Stenipétery. 43, fli, 
*' At elsJ oroinmMŰdombcffraúvek Ny ugat-Európában is elszórtan je l taüwuiek a XJ. izázad 

folyamán. A Maicstaa Domini oromtticEÖdomboniifl legkorábbi, teljtiten kifejlett példája a chjrlieu-i 
timpanon, mely 1004 körüli idfibűl siárniaiik.Eiagyulafchér^'áriorommciödonibormúhöz képest sokkal fej
lettebb és köívetlen előzménye a XI I , száiad elején meji-lndu^ó gazdaft fara^ánysorora tnak (Dtschamps. 
Paiit. Die TonunÍ9che Plaatik FrankteJchs. Berlin 1030, 31/A kép). 

*' „Duosque Epiacopatue ordinavit et rtgia liberalitate locupletavit." GúMibos. I I I . köt. 2459. — 
..E. 1,adÍ4l3iUB mona^tería Kplscopalia duo construxit KÍlJcet Varadicnse et Alben^e." Tdézí : K^tóüSQoyi 
János. A honfoglalás és Erdély. KathöUkuaSiemle ílSÖfi) 474.0. Temesiiárs PelMrt Disacrtatio de S. Ladislao 
cimű munkájából. — l^n^i—^Kn^tj. Magyar ejiyháBtörténeleni, Eertergom 1, köt. I86fi. 325. ^\7. „ordi
navit". Illetve ..construi+t" kifeje^éa aUpítáara nem vonatkcaliatifc. Hiszen a bihari püspök. Leodvinus 
már 1047'bcn szerej^el. Az 1064 után keletkezett Fimdatlo ecdesiae saiirli Alhütií N:uiiucen<ii9 elmondja 
ugyuiLs a lothaxingiai szármnzású IJeduinus bihari püipök elbeAzéléSb aUpján, hog>- István király I I . 
fl*sÍleoH b i i in r l császár szövetségeseként harcolt a bolgárok ellen. A Fundatío írója utal arra. hogy Is lv in 
halála után András király kerüli a trónra, aki Lci>jviniu pUapükkel állít tatta ö u » királyi felszerelésit 
(Gombos, i. 11. köt. 969- 970.) Ha tehát a fentiek értelmében László király a váiadi püspökséget nem 
alaiJithatta. mert a i m i r uralkodása előtt jóval fennállt, az idézett forrásíJcban foglaltak M erdélyi püs
pökség alapítására sem vonatkoztathatók. 

" A kifejtett gondolatmenet egyszersmind arra is figyclmeitet. hog>' az ideiglencn fatemplomfJc 
építése a XI . században n i á s ^ n a ^ s^keKgyháxak építésével kapcsolation Th általános lehetett, A kolosto
rok éü falusi templomok eliió megoldásai szintén fából épüllKttek- A Szent lÁsjMt által alapított szentjobbi 
apátságról ezt kifejezetten tudjuk fvö. : ^^alúgji ^í^wn, Magy*r fatomyolr. Bp. 1935. 16). Az István király 
törvénye által megszabott 10 falu számára épitendő egyházak is nyilván fából készültek (II. törvénykönyv 
I. pontja. Enchlridfon, 77). E n e mutat I/áar-ló király rendelete is, hogy a megromlott templomokat ki kell 
javítani : „fícdeítiM propter aedícionem desolatas aut conjbustasiussu regia paruthianl rest i tuant ." (László 
1. tÖrvénykÍHiy ve 7. pont. HnchirirHon 88.) Ha kfilifll épültek volna, két-három emberöltŰ alatt nem mehet-
Id t volna oly tömegesen tönkre, hogy helyreállitásuk közpai t i intézkedést igénj-elt volna. A köépitkezés 
te<:hinkája különben sem lehetett oly ismett nálunk a XI , században. hog>' a központoktól távol, ahová 
iilegen kőniíivesek neniigcn juthat tak, nagyobb mennyiségíl köépltkeiést feltételezhetnénk, A faépítkeiés 
viszont a nomád életmcVdot la'uanként elhagyó magyarok előtt is ismeretes volt. K faépitmények \Í.Ö- vagy 
téglaépületre való kicseréhMéne a nagy Mékesefjyliázak esetiben már jórészt a XI , században bekövet
kezhetett, másból viszont eriak a X f l — X I l l . században, A X I I I , Sn'̂ árad hatalmas építészeti tevéken>'ségénck 
egi'ik jndltó oka a teljesen új építkezések mellett a régi faépítmények felszámolása lehetett. K folyamat 
N>iigat-Európában még vidéki viszonylatban is már a XI . tzázadbnn megindult, 

" Sietifpétfty. 556. 
" Letíievriir. fí. rtr. L'architecture rclígicuse en Fraui^e a l'époque roniane, Paritn 1929. 296, 451. 

464. kép. lícbizy templomának azeutély-megokláia és ennek a kereatthajóboz való kapcsolódása áll különö
sen közel a gyulafehérvári dómhoz, amely különben mind a francia, mind az elzászi emiitett templomok
nál jóval nag3'obh. Rx utóbbiakra : h'itutisrli. ItuiMf. I>er romanische Kirchenbau in Elsass, l ^ i b u r g 
in líreiígau 1944, 2U- -332 , , 239, kép [Jtosbeim, épült ! 160 k<kül}, 44, 71, 73. kép (A rufachi XL századi 
tcuiplom X I I I . században átépített kötött rends^-crií hajója éfl kéttomvoH nvngali bomk^za ta aJapraJE-
ban nagycm közel áll <>vu1afehérvárboz. de felépítése tiszta gótikus.} 

« haiifisch i. m. 242—251. A schlet ts taJt i templom a XlTsiíázad második felél*n épült, llfl2-
Iwn már dolgoznak rajtn, Alajirajza; no. 165. fizövegkép ; kiUseje : 282 2B3. 287. k é p : ^lelseje ; 296— 
2B7. kép ; iMfoklevelcs lábazat : 300. kép. — A yeb«-eiJeri tempkímol 11B2-ln:n kezdik építeni, 1200 körül 
készül cl. Alaprajza: 180. s íövegkép; k ü l d j e ; 360—361. 365, k é p ; l^lseje : 366. 377. kép. 

^' I-oerfi i. ni. 50. 53. 5 7 - 5 9 . 
*' flaultiiiaini. Max, Ule Kmtst dea frülien Mittelalters. HeThn 1929. 374. Noiirhci/. Louis. 

íiewhit 'htc dcr Kunst in l 'rankreich. Stuttgart 1912, 'ÁG. kép, . 
" iJercsényi I>er-sö már tölil>ször. legutóbb a jelen monográfia akadémiai vltájáii felvetette a 

középkori Magyarországom aránylag r i tka kercszthajós bazilikák esetlet^es Összefüggésének kérdését, még
pedig a mellékhajók és nielh^kszentélyek tengelyeltotödásának szempontjából. K tengelyeltolódás Gyula-
fi'hcrvárt és A'értciszentktTK^Kten jóval kisebb, mint Kalocsám és Óopiin, A jelenség magyarázatát a kövel-
kezAkl>en hatom. A kalo^-sal székesegyhár^ban a mellékszentélyek erős széthúzása valófizlmlleg a azcntély-
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töriUjáró miatt törtánílc. Ezáltal a mrilék»ientélyek mintegy 9 klpolműtostoni ráiótagjaivá vállak, Gyakor -
[ati Bzcmpcmtból ÍB indokoltnak Utszllc u , hogy a kalocBai Hékesegyh&z nulL^khajúi a k n n z t h a j ú n dt ii inti t 
közvetlm kapcsolatba kcTülnrk a luntéLykörülj dróval, ax tT^kly^tÍAíitelet t az^lldUM é« szép építésiét i 
megoldásával. I t t Kaloci^án e i a kapcsolat fontosabb lehetett a mcUékfixentélyekhei valú viszonynál . 
Gyulafehérvárt éa Véttesszeíitkn«azten a mellékfaajók és m«lléksunté1yek gyakorlati Axempontbál 11 
sinnléld Biáméra kevéssé tolódnak el egymiatúl. és es az dtolúdáa Inkább Hlapmjzi szeTk«ztciben. s e m 
mint a valöságoa látványt illetflen rögzíthető. Kétaégttlen mégis, hogy az említett dtolódáii a két utóbh l 
templiTinnál is tnegállapJtható. E tnegii^dás magyarázatát abban látom, hogy az t g ú z azeot^lyriísz a kereszt -
hajóval együtt a papság részére szolgált, R mellékhajók éa mellékszentélyek pontos ü s s z e f ü ^ s e t e h á t 
háttérbe ozorult. A gyulafehérvári Az^kcse^liáz esetében a kereszthajá szentélyekhez tartozása és papii 
jelkge kéteégtelenOl megállapítható. Még je l leguteKbb e szempontból az ócsai templom. A mel l ékha jó -
nak a kereszthajóhoz legközelebb ts6^ keleti boltsiakaszai mel1ett» a mellékhajóktól fallal elválasztva^ 
^gy-«gy négyszögletes helyiség található, amelyből oAzlopos ajtó nyílik közvetlenül a kereszthajóba, színt'E 
a mellékszent^lyek tengelyébe. E helyiségek minden bizonnyal papi rendeltetésűek, egyik közülük a aek -
restye volt. Elhelyezésük Wtflnóen emlékeztet a gyulaíehérvirí székesegyház régi sekrestyéjének elhelye -
zésére. s viszonyuk a kenazt- és mellékhajókhoz felépítésben is a gyulafehérvári régi Aekre^tvét idézi emlé -
keietünlcbe (vö. : Vita Entz Gí ra „A gyulafehérvári Bzékesegyház" c. monogiáfíáJáróJ, Művészettörténet 1 
ertesitfl [1957] 220—227, 22fl.). 

" Dörretiberg. Irmgard. Da& ZistauieiiseT-KlosteT Maulbronn. Würzburg 1938. 11, 13. 18. k é p . 
A manlbronm Lábazat különben a schlettstadti pjllérlábazatokhca is közel áll, ami a maulbronuí mes te r 
eizá£zi tanulsága isiaeretéhtn nieglepó. VÓ. ; Kauíuck i. m. 300. kép. — At ercsi töredék a Csepcl-nziget L 
Szigetújfaluban került elö, Omuui vitték töhb más X I I — X I I I . századi töiedékkcl együtt a székesfehérvári 
múzeumba. 

' í fialogh Ilona. Adatok 97. OIMK lománkort szohráaiat magyaronizági hatáaálio*. Arch. Éxt . 
(1932—33) 111. — Gtrt\>ic\ L ni. 183. .\ jaki nyugati kapuhoz has<mló apoAtohtorozattal díszített kapt i 
feltételezésére GyuUMiérv i r t Oerevíehcsel dleutétlíeu nem Idtok alapot, 

" A pécsi oszloptörzsek : StÓnyi Oítá. A pécsi püspöki niüzeum kőtára. Pécs 1906, áG—47. kép . 
Ezeket Bahgk Ilona joggai hot ta kapcsolatba a p i v l a i S a n Michele-templom oszlopaival {i. m. 101). A t es i -
tergomi k a p u k : Getevich i. m. XXIV—XV. t.. a rózsaabUk diszítése : CXLVI. t. 

^ Gtftvick i. m. CXCV. t. is párhuzamosan hozza a két dombonnűvet jeléül annak, hogy a k é t 
farmgványt ö is rokonnak tar tot ta , — A német anyagban v ö , : Hildesheim, Godehard-templcoi. Dehio . 
GeAchichte der deutacheu Kunst. Berlín-Lcipzíg 1919, I. kot. 415. kép. A kapu felépftéae éa lendszcre rokoit 
a regenabuTgi Szent Jakab-templom fóbejáratával, mellyeí már Éber Lisdó is helyesen vetet te össze (Művé -
siet IJ909Í 171 — 172), 

** Uo, CXXXVI/2. kép. 
" A i északi kápolna fallal együtt kh. 7,9 ,• 9 m alapterületű. Ugyanekkora a nyugati elÓcsamol t 

faltól falig terjedó területe ie. 
*• Mtddinfi-Alp. Emma. Zur Baugeschíchte deT Abteikirche. St. Denis. Zeítschrift füf Kimat -

geachichte{l936)24e—250. o.,2. kép. ^ . j^/fl*íí/, .-Ír/Aiir. MittelalUriíche Landkirchen auB dem Ents tehungs-
gebiete der Gotik. Berlhi 1906. 9B. Soílly templomának oszlopfói i£ h a s o n l ó . ITo. 99. 

*• GtrtíV}ck±_m. TA'I, t, — Lux Gén. A mámbékl tempjomrotn. öp . 1939. 4&. 50. 52. kép — ^ lébe-
nyi r . t templom. Technika (1^4) 2 8 0 - ^ 1 . 

« Grrrvich j . m. XL, t, 
" Uo.XCrV/1 (Bélapátfalva), CXXXVI /2 (Ul>ény) ,CXXIX (VértesBitentkereBit) t. — L I Í . - i . m . 

48. kép. — _^yay Tamás. A jákí apátsági tempk>m és ftzt. Jakab-kápohia. Szombathely 1943,35, 43. kép . 
'" (rfvittfiet^ l. m. XV. t. —^Bo^vay i, m. 35. kép. — A vérteíözentkereazti egykori bencés apátság l 

templomrom. Technika (1940) 301. o.. 15. kéf. — Burgundiában a sűrti tölgyleveles, lapos disz már a X I I . 
század második felében megtalálható- lígy antuni. Noé b i r k i j i t ábrázoló OBÍk^fón aK Ararát hegyet ilyer 1 
levéldiflt bor i t ja ; Oitrsel. C. L'art de Bouigognc. Farís-Grcnoble 1953, 46. kép. 

" Bo^ay i. ra. *3 . kép. 
• ' Gercvich i. m, CIII /3 , CIV/I . CV. t. 
" Lux i. m. 47. kép, — Bogyay í. m. 33. kép. — Gtrtvhk i. m. CXXXVII I / I . l. 
" GertvicÁ i. m. XXXVII I . , CXXlV/1 . t. 
" ÖDjfyay i, m. 15—Ift. kép. A déli meUékswntély említett központias elrendezésű, pa lmet t ikhó l , 

levdekból és flzőlófürtökböl álló diiízchcz közel állt a ventélynágyzet éazakkeleti oflziopfóje szentély fek^ 
csö részének fejlemeze, amely valÓBzinűlen egy Bnrokfriz-törcdék másodlagos elhelyezése kövctlíexté>>en 
került a koragötíkus szcntélytoldáaba. 
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" Kz & jfUj[g<Jó alflk párhuzaiiibA áJUtható az 1200 kürUll idflbAl vaJá jfclDtuusmi palota k u p o r g 
aJíJcofl oi^bprAjével. Ar. alak \nf^ Imlákat fojz íiu£«. Pde t t e • fejlcmezt állatfejct közrefogó indad íu borítja, 
amely a ^ulaf«héTvári 17. az. oszlopfő elózményeként hat (Dthío i. tn. 2Q7. kép)-

•' Weigerí. Hant. Die Kaiíerílome am Mlttplrhtin. Speycr, Maínz und Womia, Berlin 1938. 74—77. 
kép. — Kaitlisch i. in. 245., 283. kép. Az állatok a rosheiiui templom fAszentélyén éA B schkttiitadti egyház 
cBíaJcl meUékliajó piUírdn jclcnnch meg, — A ^yulafcbén-ári aíkcicRyliáz jelenlegi szerkezeten kívüli 
domborművei Aeni formai, sem ikonogrdfiai szempontb^M nem mutatnak belefi ösuetartOTrástr Valószínű, 
hogy eredetileg is túlnyomó részben szétszórtan helyezkedtek cl az idézett worm^i éa e lzávi példákhoz 
hasonlóan. Ikonográfiái szemponthói taldn cHak az északi diadalív pillér szárnyas bücája. angyala és az 
éazaki keresztliajá éntakteleti sosoa. oToszlános onzlopfeje fúg>i ÍMsze {a négy evangélista jctképd), bár ez 
utó1}bin a sas és oroszlán mellett egy sdrkdjiy is szi^repel. 

•* fiíi-ívrcA i. m. 84. kép. Ci l i . , CXJJ . t . 
" Fridii Sánclor szólieli közlése. A pillér hajó fclflU fejtiete is régiesebb, mint az összefonott uyakú 

Harkányokkal díszített régi aekre^ye feleli fejezeitréaz. 
*• Az északi apszlozon a griff és a fejét tar tó tornaiak közötti szakaszon világosan kivehctű, hogy 

a két frízréaz rövidre nikenllt. s a csatlakozást egy gyöngyaorog levéllel t t remtet ték nie}í. amely a7.onbiui 
q^yik résznek sem szerves folytatása éa különálló kÓbdl van faragva. 

" Tciiesváry Jdiifí I£rdély középkori püa|X)kei Clnj— Kolozsvár 1922. 10—37. 
*̂ A küLsfl fal kelet felé esó alsó telének IsmeTtctett kiugriRa. valamint ugyanitt a 11. sz- falpillér 

törzsének felsS. tagozattal áthidalt törése orra mutat , hogy az északi melléklujót az aidakok vonalától 
felfelé, illetve a nyugat felé e ^ részen legalábhis részben újraépitették, 

" Weese. Ariur, Der Dom zu Bamherg. München 1898. 36. 53, 25. t. 
** Uo. 17. t. Az Ecclejtia mellett látható a gynlafehérvúrí sdrkánypár. 
" Virry. Paul, Die gotinche Plaslik Prankrcicbs 1226—127Ü. Lcipzig I92Ö. 3, 5B. l. — Dchio. 

Gcorg. Der Bainberger Dom. Uünchen 1924. 75. 
^ Csemef^i jó:scf a Szentháromság jelképének tartJA: lYínitáaz-szhnbÓlumok éi ábrázolások . . . 

Uűvészettorténeti tannlmányok. Bp. IQ57. 12. o., 17, 19. kép. 
" UÖ,. A iáki apátság temploma. Vasi Kwímle il939) 28. 
" A jaki teiuplom második épitéai szakasza mestereinek hirtelen távo^ánáról : Bogyay 

i. 111.93—94. 
" A legelső ismert gyn la fehérvári Ispán 1177 körüli iddtien Gallns volt. Magának a várnak elsÖ 

említése 120fl-biVl ismeretes (TKS. 8.). líttW kezdve a Xl I I . azázadhan g>'iikran olvashatunk okleveleinkben 
a várról. aJiélkül azonban, hogy magáról az éjiületröl szó lenne. — A gyulafehérvári székesegyház nyugati 
homlokzatának kiképzé.sc a két toronv közötti, a fóbajóval egyforma magossAgú. nyugat felé diadaUv-
Hzerilen nyíló előesnmokkal feltiinö és egyedifUUó uicgoldáji. Kétségtelenül a líefejezctlenaég hatáaál kelti. 
S«n a hazai, sem a külföldi eKykon\ templomoknál a gyulafehérvárival azonos homlokzatkiképzés nem 
íi^nieretes. Még legközelebb az elzászi templomok bomlokzatkiképzése áll, de ott is az árkádos elAcsamok 
föltlszintes és a homlokzatnak a gyulafehérvári székewgyházlioz hasonló megnvitá^a ismeretlen. Tekintet
tel an-a. hogy az elÖcsaiuok felett a székesegyház 1291-ben először tmh te t t erődítése hi'izódott, valéaiinű. 
hogy ez a röidklvüU megoldás az erOditéssel állt összefüggésben. Az erődítéshez tartozhatott az u tobó 
nyugati föhajóboltszakasz nyugati része, ahol a két homlokzati toronyból az orgona vonalában ma is lát
ható két elfalazott ajtón át niegközdithctő. fagyámsoros folyoaót épitrttek, amelyoek gerendái a^ ajtóktól 
a nyugati zárófalig megállapítható keskenyebb é^ a zárófal s^ l raebb kiugrAtára támaszkodtak. A nyugati 
Iwjárat feletti nagy ablak helyén feltehetőleg kisebb nyílás \'ezctett ki az elScsamíJtha, idiol n bcntihes 
liBfionló, lőrésekkel ellátott, fedett, gyámofi folyojfó futott ki. egészen a homlokslkig. .\ homlokzati ivet 
tartó falpillérek ta r tha t ták e fedett folyosók külníí végeit. A folyosó padfcja tehát a falpillérfejexetek felett 
hiiiúdott. FC védőfolyosó feltételezése azonnal értlietővé teazi az 1291-1 oklevélnek azt a meghatározását, 
hogy a szásT. ácsoknak el kell készíteniük „a nagj- ajtó felett emelt Ixjltozat tetejétől, le ax emhtet t »jtólg" 
terjedő művet. Midőn ,.a nyugat felőlf nagv ajtók feletti tniinku n várig, illetve az utolsó boltozat legfelső 
részéig meg lesz javítva és l>e Icaz dcszkázva, ahogy azelőtt volt", akkor fizeti a püzpök a.z utolsó részletet. 
Az el<V:samok lKilt{>zata alatt i fa védőfolyusó a két toronv kö/é üioritott ellenség megsemnn'sítésére, 
illetve a nyugati bejárat hathatós védelmére szolgált. A sajátságos és szokatlan liomlokzatkikéi>zés tehát 
vnliÍBilnfíleg OZJJII a váiral magyarázható, amely a tatárjárás után épült ki, amikor a homlqJczati aárófal 
helyett az ősi. két torony közti szorost képezték ki. amelyet a nagy ajtó felett húzódó folyosókról hatásosan 
lehetett védeni. - Ai 1291-i oklevél kelettől a nyugati várig hózódó menhelyek kijavítáíiról ia beszél 
B boltozat<^ feLső részeivel kapcsolatban. I'^gy látszik, liogy a négyezeti toronytól a nytigati homlokzatig 
it voltak valnmlnő crőiUtéoek, amelyekre múit menhelyekről emlékeznek rueg- Így tehát a teljea kör-
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figyelési IcbctÖBÍgct birloaltó négyezeti toronyn a lűle a nyugati homlokiatnn IcvÖ várig húzódó moied^li:-
helyek 4s a lupuszonu fü||^^ védűfolyosói eji^yap^a ertlídit^i rendszírt hÍEtosítottalc. A tatáTJflrfis (^yulii-
fehérvári atilyoB tapMitnlaUi nyomin alakulhatott Iti c iticícJdiii. amely ídtehetÖkg a XV, a i i r j í í i bdaí ^ 
tornyos, nagy nágy^EÖgü vár Fel^pitéH utAn mint elavult berendc^^ tűnt el. Ekkor, a XV. században, 
t a l í n éppen a?. 1440-eE évek Hunyadi JáJios épitkcriael kapcsán nyitják meg a nyugati kupu feletti mg y 
csúcfliv^ ablakot. 

" ^Ky i265-i oklevéllwu tanúként Bzcrtpcl Miklós mester gyulafehérváTi prépost, Aliiért énekl 6 
kanonok, Andráji ^rkanoiiok, Ceha hunyadi ffi^Aperes. Regulua mester yzolnoki fűe^peres és ni^g sok m^Ls 
kanonok (,.pTtaeDtibus . . . et aliJA niulti;^ concanonicia ibídem cEÍKtentibus". HO VT. köt. 1350- 13ü9-be n 
a káptalan 30 tagból állt [Beké Anfal. Az erdélyi egyhíimegye képe a XIV. sj jxad elején. Magyar Rión 
(IS94) 447.J Síéchy Aodrá^ püapükaé^ idején 24 kanonok volt {Temesváry i. m. 152). A pápai ti^edjegyzé k 
20 kanonokot sof^ fel 1332 és 1337 küi t (Btke K. h. 449—453. — T F IB), 

" Mdhelt i. m. 43 (La Vernie). 7S—76 (Montataire). Öl íVilkrs Saint Paul), 18 CVasaoiy). 
" Bizonyos haiwmlósáp a gyulafehérvári fííszentély és a Boproni ferenceü templom szentélye köiftl Lt 

is fíimáll. A karcBÚ bimbónfejezetű onzJopkÖtej^ek. az orrlemez nélküli körtetagos bordák cmlékeztetiH k 
Gyulafehérvárra, A ket tő között a székesegyházT,Bl tokon, budavári NagylíoldogaíBzony templom köit-
vetít. A 3opr«ii ferencea egyház a^entélybordái l:ülÖnbeD a gynlafeliérvári mellékhajók tatárjárás e lő t t i 
és utáni bordái között középhelyet foglalnak el, s Így a gyulafehérvári X I l L század hatvanas—betveDia 
éveiben kéazült kéeóbbí mellékhajóbordákhor, képest régiesek (Sopron és környéke műemlékei. Bp. 1B5;3. 
140. káp], A fcynlafehérvári nzékegegyház fűruentélye azonban szerkezetében a soproninál korábbi stíliut-
ftJíot képvisel {XixSJÖg fclc\^l zárul) és közelebb úll a francia forráishoz. mint a soproni szentély, amd,y 
tehát Bz erdélyi püspöki templominál még kevéabé bozlmtó közvetlen kapcsolatba, mint a budavári ü ^ 
templom. 

" Lvr Géta. Újabb ásatások a Margitszigeten. Technika [1938) 204—213. I.. 5. 7. kép. 
" Hamann, Richárd. Díe ICli^abethkircbe zn Marbvu^. líurg bei Magdeburg IflSS. fl4—05. 

^ A szászok és az erdélyi pOspök között uiélyreható elleotétek voltak már kezdettől fogva, luivie] 
a szászok ejíyháíj téren sem akartak az illetéke* püspökhft?. tartra-jii és, a üwbejn prépostság által nndll ló 
egyluizszervezet kialakítására törekedtek. Ez természetcsen BX erdélyi püspök joghatóságát és jövedelmid 
érzékenyen érintette, így forrásaink a XI I I . Ezáiadban állandó ösaieütküiénekríl adnak hírt. Ezek köiijl 
a legsúlyosabb az 1277-iazáfiz támadás, amely a szebeníek vallomása azerint Péter püspök erfiszakoskodási &-
nak következménye v<^t Ez könnyen elképzelhető, hiszen éppen Péter volt a püspökség gazdasági és politíkj d 
siilyának. egyik legbiugóbb éit legteliets^geaebb gyarapítója. Alárd vízaknai comea megöletéaének megbossxi i-
láaára. kcieke<lett fel fia, Gaan a szebeni szászok élén Gyulafehérvár ellen. Bizonyos, hogy ez és az I3D8 -i 
támadás is a püspök által követelt és a száazok által megtagadott adóért folyó elkeseredett vita köve' t-
keltében robbant ki. 

" A szóban forgó oklevélen függ a káptalan új monom pecsétje, középen a sArkúnyon álló Szen t 
Mihály alakjával és majuszkuláa kör i ra t ta l : S(IGIIJ-UM) CAPrrVLI ECCT-RSIE TRANSSILVAÍÍI í . 
K pecsét tehát 1277 és 1287 közt készült, A az egész középkcFTon át használatban volt. JelentSsége abban re j -
hk, hogy keletkezési ideje évtizednyi pontossággal meghatározható. 

" Dic KrniBtdenkmáltfr der Rheinpnivinz, Díe Kirchliehen Denkmiler der Htadt Tricr, Düiael-
ílorf 1938, 15S. — Giesau. Hetmann, Der Dom tii Magdeburg. Burg líei M ^ d e b u r g 193G, 107. 

*' Mortaii-NHaton. f\t!tMtte, Î a <*athédrale ilc Rcims, Paris 1915, 14, t. 
" Mykud bán a XIJ I . század ntoKsó negyedében egyik legbiíkezűbb épftke^^ mecénás Torda 4'S 

Kokffií megyei birtokain, Így a gyulafehérvári épitkezések támogatása nem meglcpó. Érdekes azonban, 
hogy Fülöp fermoi püspök, pápai követ a zarándoklat elmaradásának megváltására éppen ugyananm/i 
összeget. 5Ü márkát jeliét meg, mint amennyi Jánoa juester munkájáért szerxódés szerint a püspöktVfl jár t. 
Mykud bán 128B-Í ad<Huánya idején a helyreállítás niÓg biztosan folyamatban volt. hiszen a szcrzódés szerint 
csftk július végén kellett Jánce mesternek elkészülnie, az adouiánylevél pedig március végén kelt. A k<^t 
50 márkás összeg között tehát nagyon kömiyen lehet Összefüggés. Kttól eltekintve is tény, hogy a püspök 
az 50 márkás kiadánnek megfdeló ellenértéket még a .^zerzV^ési összeg kifizetése előtt a szentmiklósi bírta ik 
révén megkapta. 

" Az 1246-1 és 1257-1 oklevéllwn ugyan a kiváltságokat a gyulafehérvári egyház szegénysége c ŝ 
elliagyatottsága indokolásával kaptu. ar erre való hivatkoiás aroubaíi szükséges volt nbhoz, hogy a foir-
niák és szerkezet alapján kétségtelenül inegállapitható helyreállítások, illetve kiépítések befejtzAdlie^senel c. 

•> Pl. I. fléüiJiak a fiar«m*ientbene€leki. vagy I I . Rélának a í^ömösi lieneés kolostor részére I07f5-
l>fli, illetve 1138-ban kiadott adománylevele e helyzetet igen jól megvilágítja (Monmnenta Bccleaiae Stri-
goniensia. 1. köt. 53—60, 88^ 97) . 
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*• E sxcTiipontot haiEyta f í j^dmen kl^ül HBina.iin Richárd, ükí ..DK Baugeschichtv der Kloater-
km:ht í<*hnin und die normannÍBche Invanlon" (MarbuTfi 1923J d m ű művébtn a n o n n í n dmítöclemíkt i tk 
Nf>nnandiából Dél->JémetoTszdgoii át Magyarországa való eJjutásit nyugatról kelet icii folyaniatosaii 
tötténO á r a m l a t k ^ t jellemezte, n igy a fö1<lrajzí ílhílyezkedéat egy^ivraimnd idűhAtárazó t^nvezAntk 
tar tot ta . Tlyenfortnáti a magyur atiaz^ts^gi monostorok IndokoUtlajiul kéaői kcXtaénén kényszerül, a i 
osztrák éa magyar normán dlszitménvek vinxotiyát helvteluiüL a türténeti kOrűlniányek figyFltnpn UivlU 
h(LgvAAáva1 állapította meg. Vü : Bogyay Tamás tanulmányát a Fonchungen zur Kunstgeschichtc 
und Christlichen ArcliflokiKic (1053) I I . kötetében, 

^ A jegyeket M< ]̂eT István felmérései aU])ján készült rajzokban köilöm. A rtHnAnkori jegyek 
közül magam csak tizennégyet láttani. Moller és Fridii állványról természetesen sokkal többfajta én nagyobb 
ntennyiBÍgfi jegyet >íyflithetett össze. így pl. igen aok jegyet találtak ax éHTjki kereazthajA boltozati lunettái-
lian éli a küls^ fal felsű réaén. a déli kere^ztlmjA zárófalán. amelyet alulról, állvány nélkül nem lehet fel
fedezni- Hét jegvet állapított meg Fridii az éBxoki fflhojófal toronyFelfili elsű bolt^zakaszábau, a padláson, 
l ^ek ma nem láthatók. Jtt fariigott. 4iuia felületid kó nincsen, iigyhogy a je^~ek valós^-ínüleg a küisö felüle
ten vuinak, amely azonban számomra liu£záférhct<^leti volt- A jtgyek ^zAmozAsában Fridii és Möller szá
mozását t-tól 33-ig megá r to t t am. A kéeűbb e l d e r ü l t jegyek miatt 34-tól kezdve a n^dmosdfi megváltozik, 
34—35-tel jekatem a két késflbb elöketiilt toitidokorl jegyet. 36- '38 . s ídmot kapott a i 1929-beu talált három 
Xt\". azAzadi jegy. 39—45. s támot a í ^ i ay -kápo l i i a hét kéaögótíkus és 46—53. számot a főszentély XVIII . 
jizAzadl nyolc jeg3'e. 

•< A B mester jegyéhez elég hasonló és ügyuicaak vlT^zinteaen fekvű jegy fordul elő a Baden 
tartománybeli Lahr várának úgynevezett Storchenturmjában. amely a X I I I , sicáiad k ü ^ p e utAn épült^ 
A gyulafehérvári jegy tatárjárás utflnin való idömeghatértttiBát e körülmény ia támogatja (Die Kunst-
denkmiler d « CFoEibeTí/igthuma Baden. VII. Tübingen I90a. 50). — Egyébként megáUapithatón hogy 
az eddig ismert jegyek a székesegyház keleti réHzén elég egvenleteaen jelennek aieg, báf i t t az északi ketcszt-
hajó c tekintetben m^-mze a leggazdagabb. A hajókban és a nyugati homlokzaton visiont egyea htlyeken 
tömörülnek a jvgyck, máshol teljesen hiányzanak. Feltűnó pL a déli mellékhajó támpillérétöl nyugatra 
esű szakaszával szemlitn a kelet felé csó szakasz teljes üfeasége. Az éssaki torony és a négyezeti torony 
felületének ron^Altsága a jegyek hiányát kellAen indokolja^ Hasonlóképpen erősen megviselt a% északi 
infillékbajó fala is. A Möller-féle helyreállítás irataiból kitűnően Möller, és fókéot Fridii nagyon alapoaan 
átvizsgálta a köveket, de természetesen elsÖBOrl>au a helyreállított falréKzeken. Mivel a főhajó túlnyomó 
ré»ze. az északi mellékhajó és a nyugati homlokzat nem került sorra, az épület e felületein nem tudtak 
oly tüzetes vizsgálflti>t folytatni, s csak az ahilról l i tha tó jegyeket gyűjtötték össze. A hajók belseje is fel
táratlan ilveii szempontI>ó1. I^lKtsége^ tehát, hog\' a jövólwni helyreállítások alkalniával a küUö vagy 
belső felállváiiyozAn még újabb jcgyí.'kke] i^nertet meg, vagv a már iHmerl jegyek számát sza]x>TÍtja. 

•• Az esztergomi jegyek : Várnai Deiső. Az efizterííomí vár kőfaragó jelel. ÉpitészettörtéTieti és 
Ehnéleti Közlemények (IÖ54) 3. sa.. 4 9 - 7 6 , — A jaki jegyek : Bogyay i. m. 9 5 — ^ . — A zsámbéki és 
ócsai jegyek : Lux i. m, 39, 

•• Kel kell hívni a figyelmet aira, hogy a köfaragójegyek kutatása és összegyűjtése főként hazai 
vÍHzonvlfltokban még eléggé ker.detlegefi Állapotban van. Külföldön elsősorban a németek foglalkoztak 
velük és közölték őket a mfleiiiléki topográfiákban. A francia jegyek közül keveset ismerünk. Különösen, 
a románkori jegyek jó részben annyira egyszerű formájúak {kereazt, háromszög, derékszög, ék, hullámvonal 
atb.), hogy összehasonUtasuk önmagában nem mond sokat. Kz elsődleges formák időben ii. térben is szálcai 
eltérjedtségfiek, igy mdhelyhez csak akkor köthetők, ha más jellegretesebb jegyek és egyéb körülmények 
ezt támogatják, A jegyek öjmzetétele különböző építkezéseknél küiönbözö, ami a műhelyek laza aietvezeté-
vel, a műhelytagok állandó változásával maifvarAtható. Nem várhatjuk tehát, hogy két még oly rokon, 
épitkezés teljesen egyforma jegycsoportokkal jelentkezzék. Az aTonos jegyek kedvező esetben Is csupáui 
köT^álló, Tiagyjálül egy tanul tsági és talán réazbeu azonos összetételű műlielyre mutatnak. A kCfaragó-
jegyek a kutatás mai álldjui mellett az épités Id&neghatározását. múvészí kapcsolatait bizonyoa tágabl;í 
keretekben valónzinűsíthetlk. i>ontoti meghatArozA^ra tr. idei^ nem alkalmasak. Ha azonl>aa egyéb körül
ményekkel ÖBiahangba ho7Jiatúk, a feltevéseket és következtetéseket szerencsésen alátámaszthatják. Eiér l ; 
figyelembe vétehik mind foTiual, mjnd mnnkaazervezeli uempontból feltétlenül klvánatoa-

" Worms, ?^ient Péter-azékesegyház, 1171-1234 IKunstdenkmáler in Grosaherzogthrnn Heasen 
Kreis Wormp, Damuitndl 1887, 162. 165. I6ö, 16ÍI—170,) ; Konradsdorf. volt premontrei templom, X Í H . 
század második negyede (uo, Kreis Büdingen. üaimíttadt lfl90. 181.) ; Erbach, a vár öregtoniya, X I I I . 
Exázad eleje (uo. Kreis h^rbochr Daniis tadt 1S9L. 51,] ; I,ahr, vár, Storchentnrm. X I I I . század közepe (Di<^ 
Kunstdcnkmftler des I irosaheriogthumH Baden. VII . Kreis Offenburg. Tnblngcn 1908. 50.) ; Blankenlioríi 
ÓH tíageixheim várak. X I U . század közc]ie {Ule Knnsl- und AltertmuHdenkmale im Kúnigreich Württem-
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ber|r. Haalmgai 1906. t3^.) \ Trifr. N(ári«-tempbm, 124^ előtt (Dic tCmistdeiikiiiAler dcr Rheinprovln 3̂^ 
D k Kirchlícben Doikinalcr dct Stadl Tricr. Düaseldorí 1938, 156), — A cíaitetcita kolostortonplouw>k 
kÖEÜJ a k ö v e t k n A emLithctfit: Hd1igHilirtiit;£, X l l . szántul mAsodik fele (OBtemriehiische Kiuuntcp o-
praphit. XTX, köt, Wien 1920, 101—103.); Bronubach, 1180—1220 (Die Kunatdcjútmlicr des Groaaheriog-
tuhma Baden. IV. köt. K r « s Mosbach. Amtsberirji WcrtlieÍDi. Frclburg ín ürtwndu 1896, 37.) '. Z«*t ti, 
koloator és kci^ngO. X l l . ^zAzad vége, XI I I . aEAzad «1«jt! [Oflterrelchiselv Kimsttopographie. XXXVIl í I . 
köt. Wien 19*íl, 29.). 

*" Az elmondottaJckal lupcaolatbui vó. : EHU Gé^a. Xö^épkoH fpftfszFtüuk i i iunkuztrvfzet .é-
Dtk kérdéséha . Aich. ^Yt. (1952) 147-150. 

» Gcrrvich i- m. LXXXVUl—IX. . X C l — l i . t. 
'•• SunípéUry. 2072. 
'"" Gtrtvich i. m. L X X X V l J l / 3 . t. Daii Burzculaiid, V/ l . K r a m t a d t 1929. 178. kép, 
*̂" Bunyiíay Vince. A vúradi püspökség tör tént té . NAgyvArad 1883, II , köt. 358. [a gyetőmonostc iri 

sdrlcúnypAroa osaJopfÖ képej. 
™ £ B Í I G/ifl—K. Stbtsíyén Jóisaf. A széki refortnitua tempJom. Koloravár 1947, 10—12, k é p , 
1** Az adatok szírencsé* alakulísa következtclwn a ncinai tonploioot egéfliieii pontosan dati 11-

hAtjuk. Hgy l520-bó]szArTnazóközjfigyzf(ioklevál(ALK. Was^-M. 1520. X. 7.) Kétna közaé»; Szent Mlkkd-
tcmpk^nában kelt [In et-cltBÍa aancti Nic<Jal in poascssíone Xtma habita), l2Be-ban szerepel W m a i Miki ás 
fia, Derayk comes, aki a gyulafehérvári káptaUn előtt Nétn« küiüég Beké nevű. a désl országút és a üzam os 
koEÜtt fekvő fdldrésEét nővére, Margit leányncgyedeként kiadja. .,Comca Derayk lüiixs Kko l i l de N«nia , , . 
quandam j^artioulani f\e pr«^lcta iv«iK:BÍone aiia Néma. heiedítaiio íme ipsum att i[ngentBnj . . . qkie 
Becke vocardur a magna via seu strata per quam ad De^a procedere eat consuetum usque ad f lauium 
2[aniofli , . . quarta parte fillali pldein domiite ]sc. Mai^airtc" ipsani iure natuie attingenti dedíssH:." 
fOL. Dl, 29993) Mínthogj- a Ionnal kapcsolat a díndall^'tartö oazlopfök éa meKíeldö gyulafehérvJ iri 
fejezetik kbzött oly közeli, nem lehet kétüé^ea. hoj^y B templom építése a XI I I . század haxmad.ik 
negyedében történt , amikor a földeslír Némái Míklús. aki saját védöazentj*? tiaiteletére emelte kegyílrS 
tem^^omát. 

'•• A gyulafehérvári székesegyház ismertetett épltiíatörténete világosan cáfolja a magdebuig i 
azékesegyháznak oit a fel tétektett kii irólagos szerepét, amelyet a Dic Deutsche Kunst in Siebeubiirgcn 
cimű kiadvány a gyulafehérvári dúm keletkezésére vonatlfozúan ciegállapit. Heinz RoHcmann a második 
aiékesegyhá^ egési építését a tatáijárAs u tánra teszi. Álláspontja teljesen figyelmen kivül hagyja az add:igi 
magyar kutatás eredményeit é» Cartbatatlan. A i j iékese^yh^at történeti és umvészeti környezetiből kisi va
kítva, kiiárólag az akkori német kutatás elfogult szempontjaiból viiagálja. így eredményei és követk<rz-
tetésci júrfszt teljesen tévesek. 

1" Arra Is Wietoe gondolni, liogj- a bainbcrgl mesterek még a tatárjárás előtt, tehát Jakka l pí ir-
huzoniosau dolgoztak Gyulafehérváron. A formákböl e körülbelül egy évtizednyi IdŐkQlönbözet nem olv^is-
ható ki birtoaan, aOt pl. a i ésiakl apBiiaz vakárkádsorának a liainbergi mintákhoz a jaki fokaimmal azoroaal t>b 
kapcsolata arra a következtetésre ia Ichető&éget ad. hogy Gyulafehérvár Jakot megelőzte. Mégis két szem
pontból valúftzlnűbb a liam^iergi tannltaágn műhelynek a tatárjárás utáni bel>Teállltáshoz való kapcaolái IA. 
Az egyik a jáki templom épitéstörténetc, amely a bambt^rgi mőhtly birtrien eltávozásáról tesz tanúságot . 
A műhely Ausztriában viszont csak 1252 körül tűnik fel. A másik az, hogy Gyulafthérváron a bainlieigi 
tanultságú műhely mmikái járulék^wik, éti jellegzete?i i^doportjuk a székesegyház egészétől és részeit .61 
elütC, Latsaik, hogy e műhely működése egy meghatározott fontos alkalomhoi kijthetO. Mindezek a jelen-
aégek a formák kéaői jellegével együtt val i^ i t iűbbé teszik a műhely tatárjárás utáni. 1242 és 52 közöl Eti 
gyulafehérvári munkiMágál . A gyulafehérvári normán kapuval kapcaolatbau e kérdéasel foglaUcoiil í : 
Hoíftlmeyr-Síraube. lugeborg. J á k und die normannbche Oniomentik in Ungam. Birkeneck bei Freisiiiig 
1954, 39—41, 31, kép. IC tanulmány azonban a nwman tanultaágú mesterek m i í k ö d é ^ u ta tá r já rás 
eldtti időre teszi. 

' « ItbbŐl a terjedehnes periratból iamerjük az 12774 támadáB részleteit (vö. ; T i ' 19), 
^^ Hogy az oklevé]lH4L ai első vagy mánodik székesegyház építéséről van-e szó, nem derül Icí, 

Tekintettel arra, hogy Küküllő megye keletkezése előtti állapotról van szó, a küküllői vár iiedlg már 117 7-
bcn szerepel (Stentpétffry. 117), val6wlnű, hogy az első síékesegyház építésére céloznak. 

' " bZnU—Sebestyén i. m. 35—36. 
!'• TtmÉSvdry 1. m. 152—153, 155—174. 
^ '̂ A fentieken kívül mint korai adományokat megemllChetem Kökényesrénold nemzetségbi tli 

Ki^nold comes 1315-ÍH Bányra és Koxmatelkére vonatkozó, Hsztényi Jánoa és Imre 1344-i Eszlény f e l ^ 
ületö adományait Heke. Gyí. G21. sz. Tört. T á r (1892) 504, és 111 — 112, sz. Tí»t . Tár. (í889) 754}. 
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^" Beké Antal. At erdélyi cgjliAzmcgye • XIV siúzad elején, tárgyat Sión (18M). 
"* Bekí. Gyf, 701—703. sz. Tört. Tár. (1892) 643. éa T F 203. 
"" Orbán Baiáis. Tüvia éa It^irnyékc. Sí i^adok (1886) 316—320. Atölhr Sstván. épltéazrt í emlé

kek Hunyadi János idejéből. MagyaroiazAg műemlckei. I . köt, 123. ^— A liliomos övpári:finy aözéchy And
rás által emelt negj'edik éA ötödik etuelet közé Hzintén ekkor kerülhí tet t . a valószüiQlcg megrongált és a 
hftmuidik éa .negyedik cnielet közti XIV. a iámdi ívsorral egyeitÖ eredeti pótlésára. 

" ' ,.ln c^mHtructione et edifícatlotic claustroniín per nos in Thewya et Boytlior fuudatonun." 
Wenrich, \V.. Künst lcnmueii auji siebtobürgiach-süchaiichen '\'ergangheit. Archív d, Vercins f. Slebeti-
büTgiscIie LandeBkundc (L889] 44. 

" • 1473-ban Magyar BaláM erdélyi vajda Koloraváit Kcncrálü congregatíót tar t „Unacmu dominó 
Dominico preposlto ecclcsie aancti Nicolai de Álba CMISOCÍO nostro [BÍV capltuli Albensisj." 01 , , Dl. 26904-
Továbbá : T F 121. 

" ' Szentmlhályl Tamís gyulafehérvári Jósíágkonuáuytó 1520-i Bzámadáskönyve (Zkhy Okmány
tár. XI I . kot. 382—421) említ még egy elhagyott templcaxiot a fehérvári mezőn, V.% valóazínúleg vagy a 
Maios* vagy a Borbánd felé esö tcrálcten állliatott, közelebbit azonban róU nem tudunk (Zichy Okmánytár. 
XI I . köt. 384. 308- 409, 411), Ugyancasik e sz imadásk i^yv megemlékezik egy Mária-kápolna szentélyé
nek CBerepeiésér^l ca itsmmikájdról (uo. 406. 407. 409. 414). Balogh Jolán feltételezi, hogy a k ipoln* is 
GyulaíehérváTDtt áJlt (i, ni. 92]. Nyomj^t BCm találjuk azonban ^ehol annak, hogy a Mária-kápolna a székes
egyházban, vagy ajinak közelebbi, illetve távolabbi környékén vaiflha Is állt volna. Várday Ferenc püspök 
végrendeletében olvasunk arról, hogy a főpap a gyalul plíbáníateuiplomnak 50 forintot hagyományoz 
te ngyanairnyit a Gyahm kívül állö (aarello Beatae ^'i^giDLs extra Gyalw sito) Mária-kápolnának (Bunyitay 
32) Gyalu a püspökség régi birtoka, ahol a püspöki vár is áll. Yalútzlnű, hogy ennek a kápolnának ac építé-
â TŰl van szó 1520-ban. így ér thet i , hogy a püapt^L az á l t a l i emelt kápolnára is gondolt végrendeletében. 

" • Beké. Gyf- 421—443 iz. Tört, Tár (1801) 113. 
" • A Láaiay-káptdnáról és meecnáaáról : Bnnyitay I. m. 11—26, — Bahgh J. i. m. OO—62, 96— 

90< 18&—19I, 233—341, 77—9ft?kép, Megjegyzendőn hogy Balogh véleménye szerint Lásiay a románkori 
falmaradványokat használta fel káix>lnájához. A külaC és bel*Ű falak egységes kváderszövete, amely a 
flzéfcescgyház falrakáaúval azonos, a leneaiánaz réaiek mindenütt jól látható utólagos bedolgozása arra 
vall, hogy maga a X I I I . százOdi épület Lászay idejében ép volt í-is az átal*kJtáaok ehhez igazodtak, A román
kori résablakok és az Ugyancsak lAszay idején köráccaal ellátott kerek ablakok is eredeti helyükön vannak, 
A Perényi nádor által említett ,,reforínacio porticus" kifejezés, uz elűcsamok megi^jitása pontosan meg
felel a fenti értelmezésnek. — A l^síay-káix>1na 1516-ban i'ijabb riíszbirtokokat kap (Ispánlaka, Taté). 
I I . I^ajos királv bevezeti parancsa a kápolnát igy hatúrozr^a me^ : altare ndebuni animarum in por-
ticu sew capella per eundcm Magislrum Johaimeín Arcbithetonum ad latiu. eiusdem ecclesie Transilvaneuaia 
a parte septenCrionah conatructa." (TF ^•) 1520-ban Lászay kérésére íUeifander de Nercmibus de Florentia, 
a római Baiito Spirito-kórház protonotariusa a káiKjlnát a nevezett kórház örökös tagadva teszi és annak 
kiváltaágait számára biztosítja. Balogh J. i. m. 238—239. 

" ' Btmyiíay l m. 9—11, 27—32. kép. — Balogh J. Í. m. 64—65. 90—93. 202—204, 2 4 1 - 2 4 3 , 
lOfl. kép. A Vdrday-kápohiira vonatkozóan Bunyilaytól származik az a vélemény, hogy a kápolnát v<dta-
képpen Széchy András toldotta az éazaki mellékhajtíJioz és Várday csak bővítette Úgy, hogy északi faJát 
egy méterrel kifelé t í J t a (i. m. 9—10). Buuyitay Széchy építkezését a kápolnában levG Széchy-sirlapokkal 
indokolja. IS feltevást átvette Beké Antal és Balogh Jolán is. Ilzzel szemben a kápolnában semmi íJyan 
részlet nincHenn ami ezt a feltevést igai^lná. A sírlapok kerülhettek sokkal késóbb is oda. A kápolna egy 
méterrel való bóvitése nagyon valóazinűtlcn, hiszen ez a művelet az egész boltozat átépítését igényelte volna. 
Tehát egy jtleutéktclen térbűvítésnek költséges és aránylag nagy ép l t ke?^ lett volna az ára. A kápolixa 
nyugati fala egyezik a I-ászay-kápolna keleti falával. A fal tekintélyes hosjizán látható a Lás^ay-kájiohia 
XVI. Hzáíndi lábazata. Ha i t t Lászay építkezése esetén kápolna, zárt tér lett volna, a Iiáazay-kápohia lába-
zatát ficimiil esetre sem hozták volna tft. Mimiének alapján u Széchy-kdpoüiára vaiatkozó feltevést el kell 
ejtenünk, és arra az dlláKpontra kell helyezkednünk, hogy a tápobiá t úgy, ahogy tna áll. Várday Ferenc 
alakitolta ki. líz utóbbi feltevés egyetlen nehézsége a kápolna líoltozati bordáinak XIV—XV, századi 
jellegű nietsiete, bár a rendkívül niegtiy^^U arányok késői jellegre vpllanak. Mivel a kápolna egyéb r é u -
leteíiK^I is bí^vcn megállapítható az an:liaizúló törekvés, még mindig valószínűbb ugyanezt az esetet a bor-
ilákuál is feltételezni, núiit a fent felsorolt érvek ellei»ére Bunyítay véleményéhez csatlakozni. 

'"' A karzatlépcsflrc vonatkozóan: Balouk J. i. m. 93. 24L 109—110, kép. 
™ A szenteket ábrázoló falképsorozatra vonatkozóan : Uo. 116, 293—294, 187-189. kép, 
™ Gyalui Dénes argyasi püspök, erdélyi kanonok háza (1520). Zcremlyéni Ferenc prépost és 

Végedl Imre torddfóesperes háza (1525 és 1538], Tövisi János kdháza (1526), Báthai Máté kanonok kőháza 
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(1543). fiíjt/, Gyf. 448, 464. 468. 49Ö, 867. SR. Tört. Tár (1891) 117. 120—121, 125; é* Tört, Tár [1893) 
305. 51, - Vö, ; Batoffi J. I, m, 91. 

' " Baiügk J. i. m. 91, 93—Ö4. 106. 111. 127. 179. 125. k*p. 
!"• UQ. |ie< lÜO. Wp. 
' " Batthyaneiuii. I I . 145. — A v*grcndcfel 1400 fcprinlot említ M. lorony mcgújitáBflra, öOO-at 

a harangra, lOO-at kisebb munkiilcrii és 500-at a ftieut Ajnja-kipoUia ^tefcjciésérc. A kársat építkteéaérií 
a végrendelet egy Általában nem tér ki. Nem tudjuk, bogj' a Lajos király által oiilitvtt 8000 Foiintca catze^ 
honnan .•^zánriaxit. Va^y utólapjs rendclkciés történt \ 'árilay résiéröl, vagy a király még más üeeMgc-
k t t is tdciíitrtbe vett. 

' " Riűazör köiölte Sceredat. Notitia. 167. Utóbb az eredeti alapján magam kífeöltcm újból: Adalék 
Koloravái éiiítétftörténctébeE. Ai Eölvtia lx>rátid Tudomdnyegycton Bölcsészettudományi Kardijak Év
könyve. 1952-53 . Bp, 1953. 151. Mihály mester munkájáért 200 forintot, 30 mérő búzát, 3 hordó bort. 
2 szalonnát kapott éa 3 forintot liúani. maga H legénye s i ámí ra . A fixetség 250 év múlva is lényegében *iono3 
a X3I1. £iázad végivel. 

' " lí btkaröíláyt elöstor emlití : íiaJo/^h J. l. m. 293 Héatleteoebb lanicitctése : )inU Géza. XV— 
XVII. századi btkarcolások fal festményeken. Művészettörténeti Értcaitű (1052) 131. 

^" Vö. \'Lioontí 171 l-ben készített rajtát, Kö^lí ; ímei^ Jákó. A régi Fejérvár fekvése é» résiei, 
Ai Alaúfehéniiegjei Történeti. Régészeti és Tennéazettudományi Egylet X I . Évkönyve. 1908, 19—33. o., 
incHéklrt a 24. o. után. 

' " 1520-bfln Srentmihályi Tamás a püapöki vár jf^zágkorjnányitója (Zichy Okmánytár. XI I . 
köt. 382]. Ez utóbbi ipainiűvészeti szempontból rcndkíviU érdekes ÍDgúaágleltára ie fennmaradt, amely a 
piiapciki alkalmazottak gazdagodási lehetAségeir^l tanúskodó- B leltár a husEárviaeletre vonatkozó igen 
korai adatukat is tartalmaz (TF 57). 

"" Balüglv ]. \. m. 251—252. — T F 55, 60. 
' "Groniónak a Firenzei Bibloteí-aMngliolíctTldanábaji levő kéziratát német nyelvre lefordítva közlik, 
' " Érdekes, amit Bethlen az északi toronyról mond. Szerinte ez L̂ sak valamennyivel volt alacso

nyabb a délinél. Ennek alapján lebetBégca. hogy B XVII . században a nmi három nzínt felett an éBzaki 
twnyon is még töbh emelet volt. Szécliy András tehát esetleg, Vűg}' tulán Hutiyadi János az északi tor
nyot is niagasabbru építette, A szétrobbant felsÖ oneletekct azonban 1603 után múr nem építették fel. 
» j ^ v maradt a torony csonka. Fűként a£ északi részen még most ia látszanak a nagy robbanás nyomai és 
az általa okozott mély repedések. 

1** Ügy UU£Ík. a X V i l . luá^adlMm a déli turony földDiJntjéri^ elvitték a levéltárat a ré^i aek-
reslyébe. •( a tatárpusztí tás leflS-ban iU érte. — T F 74. 

'•• A torony külaÖ feliratáté* egés^ XVlf.SKi^aditörténetét HaJmágyíIstván kézirataöri i te meg- — 
l 'F 76. — Az Apafi-féle külső festett leliiat kezdete a Beüilen-féle fe lni t mellett igen töredékesen látszik. 

i** A templom református komiakára vonatkozó adatok : T F 82. 85. — Az említett öasteft^-
lolások gyakorlati célja az ví4t, hogy a konnánytól liizonyoa térítést kapjanak a refűrmátusok azokért a 
kültHé^ekért. amelyeket fdként Apafi 1671-i helyreállítása óta a templomra én aimak felszerelésére költörtek. 

' " lí legutóbbi levél í^cn értékes. Kitűnik briöle, liogy a fejedelmi palotába vezető nagy lépcsőt, 
amelyről Carolua CJUHÍUH 15BH-l>an megemlékezik (CIL I I ] , 1175. ^z.). Bornemissza Pál erdélyi püap*^ 
építette, amint a i ajtószemöltlök felirata és clmcie mutat ta . Minthogy BomemiBSia IM2 cs 1556 között 
volt püspök, a lápciő építése ng\'an.e^^u időre tehetil. Clusiiis szövege (Albae Juliae in yuiumú gradibud 
i]njbus aaccnditut In palatiinn principis) szinte szóról ^lítzt^ egyezik Antalfi leírásával. 

^" A ixerrAlés ng^'un nem határozza n^eg. hogy a régi sekreatye ma mefclevó három ablaka közül 
melyik volt az ereileti. tekintettel azonban arra. hogy a kapu belevág az egyik déli ablakba és a két egy
forma déli ablak a nyugatinál nagyobb, valéezluíi, hogy ti. utóbbi a réglbij. .\ régi sekrestye egvik új ablaká
nak vágása és a kapu liefalaiása között összefn^és állhatott fenn. A régi uekrestye déli honUokzatánok két 
ablaka teliát 1719 nyarán készült, Az ajtó I j e f a l a^^ valómlnűleg a |iTotestáns korszakban történt, ez kitű
nik Szal^irdinak az IG5B í imsztulást kifejtő leírásából. Kkkoi. úgy látszik, a régi sekrestyét a déli mellék
hajó felé fal zárta el. amelynek ajtaját a veazedelem Idején elfalazták. Hogy a fal mikor épült, nem tudjuk, 
de valóezinűleg a XVII. századlvan emelhették, midőn a helyiíiég eredeti sekrestye-rendeltetése megeinnt 
és a déli torony földszintjéróHde lielyezték út a levéltárat. Ha a régi sekrestye ajtaja akkor nem lett volna 
l^falazva. Pápai Jánosnak nem kellett vohia liemá^iznia a t ablakon, hogy bejusson a régi sekrestyében 
(^zött levéltárba (vö. ; T F 74). - • A fejedelmi kapu befalazásának időpontjára vonatkozóan fontoB Antalfi 
János 1714-i levele ^TF 81], amely szerint az ajtó akkor még használatban lehetett. Az elfalazás valószímV 
Icg a XVIII . század folyamán következett be. Mülltr 1859-i cikke [1. fl. jegjzet) már befalawtt ajtót említ 
(t. h. 171), 



' " A Mkrpstyi építésére, *»juos, levéltári uiyaRot nciu t i lú l tam. A E Is26-Í székesegyházi le l t i r 
a ulcreatye épltéKét 1728 körüJi idábcíi határozna mej^, E t t ax évsEAuiot Ujfalusi J ó u e í leirdsáhan IT30-r:a 
kerekíti, helyesebb azonban * régebbi adat megtartása. 

•** Bűrbéiy l. h. 3. kép. HegjcgyzendO, hogy Wdsa a v á n ^ igen pontos alaprajsot Is készí te t t 
{uo. 4. képj, amely a CBÍllageróddí v«ló átalakítás utáni állapotot iDutatj* Visconti 171 l-í rajaáTal weniben i, 
unely még A XVI—XVII . századi. négysz<^ . déli rétxéa két füles bástyávaJ erődített várat rögxítí. Fc^l 
kell hívnom a figyelmet WeÚB két rajzáotk fontosaágára a székesegyház aJapTUJzát és ésiaki néwtét iUető^n ij i. 

"^ A tű ivéa t t leírja Horvá th József gazdatiszt gróf Teleki Ádám tábornokhoz írott levele (TI P 
102). Hmhti a i 177D-Í £iékeaegyhúzí leltár ia (TF ]05). 

"» Batthyány toronyjavítását az 17B4-i •aékeaegyházi leltár emhtí (TF iOe], Az 1840-i kép a az^-
kesegyhái északi, az L848-Í pedi^ a nyugati homlokzatát mutatja. Az acébnctazetek a megfelelő év 6chems L-
tisniusában vannak. Az IS4&-Í metsietet Gnmdígödön készítette. — Kazincxy leírása : T F llO. Szepessy 
Ignác toronysúakkal kapcsolatos tcvékenységérai éa aî  l83Ki villámcsapásnM : SchematiamviB, 1S36, CXIII, 

1^ MI. 454/l90e. 
" * Uo, I8fl. és 2S3/1901. 
'» Uo. 209, és 326/1902. 
' " Uo. 722/1905. és 268/l90e. 
^" Uo. 25. aoe. és 3*1/1907, 
*" Pósfa l. m. 
" ' U I . 683. és 703/1907. 
'*' Uo, 186,, 236. én 454/190e. 
' " E nagymérrtá fényképek a munkaközi fényképekkel együtt részben a Műemléki Fénykép i-

tárban, részben Möller István hagyatékában találhatók. A még tneglevfi felvételi rajzok szintén MöU« T 
István hadijátékában vannak. 

' " MI. 153/ieOO. 
»•• Uo. 853/1911, Bz. aktához csatolva. 
' " Uo, 280, éa 1066/1910. A fényképeket a MOemlékek Országos Bizottaiga megvette és ma lis 

a Műemléki Pényképtárbac vannak, 
•" Uo. 853/1911, 
^" Möller ugyan ,,ETdélv nevezetesebb milemlékei" című t tnu lmány 16. oldalán az elaS székefi-

egyház Dwii^aJálását l9l6'Ta teszi, ez azonban a többi adat ismeretében valószínűtlen. 1916-ban már a l ig 
folyt munka, viszcait tfll3-ban tár ták fel az éazaki kercszthajönak azokat a részelt, ahol az alapfalak jia 
aránylitg igen csekély méWüégben elékerültek. Möller idézdt mmikája egyébként is nyilvánvalóan t ö b b 
téves adatot közöl. (A Jánoa mesterrel kötött Bzerzödéa időpontját I2e2-ben jelöli meg 1287 helyett, a z c l s í 
bazilikának északkeleti tornyát és apszíszát említi, amelyekből semmi nem került elö.) E téve« a d a t o k 
közé tartoKhHtik ax első székesegyház ffiapsziszára vcaiatkozó 1916. évi időpcait i*^ 

^" Ml. 677. és 655/1914.' 
" • Uo. IB3/I915. 198. és 652/1916, ö l . és 749/1917. 
•*• Uo. 527/1908, 217. és 748/1910. 434/1911, 531. éa 533/1912. 906/1913. 183/19I5» 19^/191(3, 
" • MÖlier ís/vdii. Építészeti emlékek Hunyadi Jáiioi idejéből. Magyarország műemlékei. I . k ö t . 

n p . 1905. 
"^ Ml. 853/1911- Ktasé bővebben fejti ki álláspontját ,.JÍrdély nevczeteeebb műemlékei" cíoi ű 

tanulmányában (16—26). 
*" Beké kéziratos feldolgozáfiában még külön szerepel egy Mária-oltár, tmiely azonban vaLáezfnM-

leg dtonos a főoltárral. Hmlíti még Mária Magdolna és Tamás apostol oltárát, ezeknek Irásna nyomát tiei n 
találtam. Is tván király éa Imre herceg oltárát különválasztja, noha az oklevelek szerint egy oltárról v a u 
ozó. Ugyancsak külo i oltárnak tar t ja Beké a három magyar szent <dtárát. amely azonban a kát oltár ^Isi t-
v á n é a l m r f - LászW) Üaszevonása, A Szent MiklAs-kápolnát ia ÜZ oltárok közé sorolja, noha ez, mint tudjul t , 
különálló épület. 

" iJeks. Gyf- 606. sz. Tört. Tár, (1893] 291. 
***< A Szent Anna-oltárról ugyan már t505-t61 kezdve, teliát a Lászay-kápolna megépülése előUt 

tudunk. Várday végrendeletibből világwaii kitűnik, hogy a Hzent Anna-kápohiában akarja felállítani (T F 
153). Az oltár teliát már tlflbb állt valahol és ezt akarta Várday átvümi kápolnájába, vagy fí t t leg e g y 
máalk Szent Aima-oltárt szándékozott alapítaui^ Ugyazon temlomban ugyanazcm azentnek két oltára ' la 
lehetett (p l • gyulafehérvári székesegyház kisebb és nagyobb >Szent Mihály ̂ oltára), 

*• Bogyay Ta^uds. Adatok a középkori magyar oltárdísiítÖ művéaiet történetéhez, Kegnuiu 
(1942-43) 91—112. 
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"* Zichv OknirtiiytAi. X i r kö| . 422—423. 
•" priHÍcó Kilhiidn, I^íx története. A Sii-pesmcííyel Történelmi Tírsulat miUniTiiiimi kiail-

vdnya. l^st 1897. V. köt. 220. — ^DivaUl Kornél SK£:i>envdnn4.'ftye művt^snítc. I I I . köt. Bp, I9Ü7, Al. o . 
^ VI. mell. Mindkét kíinj-v I6l9-rp t «u i Betlilíii Ttiidelcsét. Haín ííj^spár Lócjíei krúnilüiifl (Lőcse lOlO— 
1913} Bierüit \'Í9zont az 1626, angiiiv:ti.i» Ifl-án felnzentelt szósi^éktt vsak er. év karáesa iy in Mtlmtta BL 
íejölelcm (179. 181). AJÍ l6l9-os óvizáni és a gynlafehérvárí iizéke3íg>'hdz részért történt rendelés fouáaál; 
iwni íflmereni. Dcmkó és Divalii e i ndatdt átvesRÍ : Schürtr-Wirzer IJeutache Kunat in der Zipa. Briinn • 
Wien-I-clpiig I93S. B3, 207—2Ü9, 

•*' Ai 1784-1 leltár errűl caalt aimyit cinlít, hogy u fíViltárt Battliydny Iguác a ranyo i t a t t i hi 
festtette. 

'•• Uffahiii i. ni, 17. 
í'" IJo. 10. 
•*> Mt. 853/1911. Az 1911. Július 15-i éyiK6 bizottsági ülcscii ezt Möller jpvaBolja, 
^" L'Hatoha a szenödéslitz (TI' 164). I'^yiinitl van t)i.y 5 forintról szúló nynpta ia Treuckel P á l 

lUztakM szAniám a sckrestyesTj^krény Léa^tt-HÓrt. 1745. oktúlxsr I \-\ kelettel. — A gvulüfeliérvAri IcAnoank i 
•tallüinok JKIKSOIIVÍ eredetével ka^Ksolatban vü. : Asgh»:v Mdria. Neu eiitd<!Ckté Werke (J. R. IJonnem 
und sciiies Krcists aus der (Jen^nd vtMi TresabuTR. Acta Históriáé Artiun: (1U54) 65—flO. — Kolíibusiczky 
Uereiii' ICszterliázy Imre ]>rlniás közvetlen kJíniveT.etéliej^ tartozott s igy kerülhetett kapCHolatba a |>oinuiiy i 
faíaiaRÓltkal : Hnt; iiéza. Klimo ílyür^íy ^»\ püs[íiJk kultutálifi tevékenvfíége. Pét's 1Q40. 4 - 5 . l'gyalii? 
nitívés'̂ zL körbe tartozlintiuk a pécsi sí'.ékeneKyhúx Imtvani plébáuiateinpkiniba kerüU efjykorii j;ta]|uiuaj ijt. 

' " ífij/í Cése, A líKékelyudvarlielyi rúinai katolikuB plébinin teinploiii. Közlemények a i Krdély i 
Nemzeti Miíztum Éicm- és l<égi»éírt''^^'<*l (IW3) 109—111. Í^Kyttnitt tAmutnttnm HoftineycT stlhifidnals 
1*1 ki eltérjetléjíére én ebiüpiesí^désére is. 

' '• Aü iiT|í£Hiakéí*iiíés!*tl ka|>cpolat<is (issieíi iiatíik jt kiiplJiluiii Itvéltárbau tannak tjflste>íyfijlv<s 
7118 i í . aíatt. Kivétel tsflk Ilattliyúny lííiuic l7S3->an kötött sreriAlése. aiin-ly a püspöki levéltárban 1580/ 
l 7 S 3 u . alatl található (TP 102], 

' " l'jfatiiii i. III. 38 . 

"• V^. 20, 
"" i^ita i. m. 2—4. • . éa I. kép, 
"• Verne i-KrQi,hfr/^er Kuiií. Magyar középkori Hlremlékek. lip. 1939, 2 2 - 2 4 . 1, Hüerint a nynla-

rchérvári Xl\. századj ]>iispokíiírhi]iok a panuoiihahni cííykoní apát-sirendtltekhtz [.Sienfied és Czutla r 
Lúnik^) állnak közel, A ka]h:s(j]al azonban me^lehetAseit laza, éa iukább idCbeJi pdrlmzanita. itemmint uitfireT -
vB^y mííh^lyazonosságra mutat, 

'.'^"í- Bethlen l'iirkas azennt ax epyik hajdd felfeszitette Hunyatli János szarkofdíjjdt és egyebekké 1 
együtt hadvezéri lídlodját is elvitte. Hz utóbbit késflbb ünii Péter csztctKonii vámagyuík akarta a ján-
iléktuni Mikor eK mc^^udta, Ikogvan jutott a hadvezéri pále;'d]iy< ,̂ u baj<lút Ihrestelei^ül szeizett znákmáiiyá -
val együtt a ilunál>a dobatta. Hethli-n i. m. V. köt. 33 -35. 

^•- Idéz i : í BrVíi i. m. 82. 
'•i A Hunywli síremlékekkel részletesen fo;"lalkcizotl b'orjiter íiyula, Möller István. \'arju LClenié r 

és Veress líndre [1. Ü 8. je^yzetlH-n idézett eikkeket). l egutóbb a kérdem a i iíj . HYmyadl János szatkofágji l 
és Hunyadi Jáno^ kormányzó .4zaTkofáj"-feil0lapja kivételével Htiiofík Jolán fo;;lalta össze (i. m. 76—78 , 
243—249, 1. és 3 9 - 41 kép). A visegrádi kapesolatoktu ; Vita Hiitz Géza ...\ gynlHÍtbírvdri mékeseKyhii' ' 
L-. monográfiájánil. Milvéazettörténeti íírtesílö (1057) 229—230. Fokozott figyekinlwn kell téazesíten i 
Aacanio Centorios Cnstalilo titkúrának feljegvzését. aiiielv szerint, l'^ráter (lyörgy boltteatél a Kzékesegybá: i 
naKyolíbik liajójában cĵ y szarkofágba Iwlytzték. auiely Hunyadi Jánosnak Peidinánd király költségén 
Cnstaldo állal faragfalott sirenücke mdlet l állt. Ceiitorio szerint a Hunyadi-szarkofág a nagy hajóbait 
volt. I^ me^liatározáa » fóhajóra aemmikéjiiien nem vuautkozik, ellenben B négyezetrt va|^y a kereszthaji !k 
valamelyik szárnyának a négyezethez közeli részére onndl inkább. lízek alapján igeu való*ziníi, hogy i i 
Hiinyadi-szarkofágok ^röietíleg a négyezet Lájáu álltak, vagyis a fíeientélyhez cs a föhajólioz egyaránt 
közel. Így értelmezhetjük ax |7Öíl'i adatot is, Mártonfi |HÍap<ik tehát valóban erwleti helyéről, a Pűszentéljr 
mellfli, d t nem a fösientélylífll vitette a sircinlékeket mai helyükre. 

' " HahsJi J. i. m. 76—77. 
' " Uo. 77. 
' " Balunk Johin, A fcésfi-renaLwance és a korabartíkk művészet. Magyar művetódéritorténet . 

I I I . köt. B p ' é . n. S6ü. 
'•• /YfíTOÍ Jóisef, Ojalib adatok Pethlen tlábor és Károlyi Zsuzsanna níremlékéríll. SzázwloW 

(1921 .22) 5 3 9 - 5 5 5 . "" 
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•̂̂  Pihía i. 111. 73 - 75. - A cVílí kcriwithajólmii a Bonxunei KAroly-oltdr L4Gtti kri^TtíiróJ akkor 
ucin liKlták, IwtíJ'ft Bethlen-i-aaládé volt . A CyiŰBÍfj 'Ldsiló sírjdliaii ta lá l t ví>rö4rét lap felirata a küve lk rz^ ; 

Hii; icconcllta iflcínt Intcst tnn CTcel1cnlÍ£ 
sinii ne illuptrlflsimi doiiiini coiiutia I j i iüs-
Ui íiViiluffi catievIlaTJi n i i lk] ' l 'mn 
üylvoi iki cuiiiürarii iiec nem mnsi l í -
urii iut i ini , qiii V k n u a t ana MUCCTJA", 
die vprci X X V J l miii»U seirtemliri* RIIIKI nc ta t i s sliac quín<|iiii-

IjeHÚiKi qu iu to , CIUBLU1I 
BUUIIL CíHIBlUtlaVLt, 

' " 1455-I>eii í^uky Bcneíick kitAlyi enilterk^nt SWTCXWI Huuya í l i JánoHiink ép fiaiimk q Tfiidvcl 6a 
iHilkAosi b i r tokokba VHIÓ l>evr:Etté^iit]. U i u t tucljiik, a liatL^aiiaa évcklwn etí a két l i ír tokot a d t a MAtvAs 
kirjlly k á p o l t i O o t h á i d í-yulttfpUérvdti im-pnirtuak. hoj;y ojmAi ax oltAniftl, amely elÖtt a tyja , ffvcrt n 
Tokciiini v a n n a k t l t c inp tv t , iiiÍAÉt iiiuniljon. Lel i t t . im^y Bcneilek a Huuya í i i akka l valú kapcsola ta révén 
jiitrtll a IfChPtv ^jáiidékozáKAiiak ^otídcilatára. 

•*" IliHvai Iiitváii suTcpói^ l : Leopoid Aulai. Az os/t<?r>ícinii fcísxi'kcA^Kylidr-i kincatdr kataLóguaa. 
l ip. HW2, [ 7 — l a . 

"* MakHai GcTf^ly j e ^ ' ^ é k c r ^ l iiidr Szc r tda i ia k ivona tosan mp^rtinlékc^ik ^Xotitia. 150—151). 
A je^yrx'kel t e l j t s tg^S£él>cn Rckc Antal t c t to kÜEzé |J>fa|:^ar Sión (1B67J I6B 199]. A? á l ta lam köEölt 
!izirvi.-r- ^V 23B) Qz eredeti utAn kés^iilt és Bcke hihAs olvasata i t j av í t ja Az tltér^tfek i imen n iagyarAzhat i^ . 

*̂* Idtüreudi aoTTTiiühvn az 1531. úvi lel tár a kövutktfző adi>iuAjiyiW>kat rmli t i : 
Püsf^kök: Upori l á tván (1401 —1419), Gcrí l i \MzVs (1475—1501). Bac ikay MikV« (^503—1504). 'iTiurníá 
Xsi^intmd (1504—1506), V á r d a y r t l n i c (1514—1524), í:iosittonyi Jáiioü {1524-1527) . Stat i leo Jiimw 
(1528—1542). 
Seeéiif>üspdköh: Váci Pál. Geréb I ^ K I Ú Ktíédpí t ípöke (1480). AndrAs ( 1 5 0 2 - 1 5 1 1 ] . 
l^épfínfoh: DemtttfT ( 1 4 2 8 - 1 4 4 2 ) , András {1444—I4S3). Rájjultl íkjthAfd (1459—1470), Z c m n l y ^ n i I'eTOH: 
(1500—1534). 
öíiianDi\okok: Cser íny i MiliAly [1483—1503), Budai Udalr ik [I5Ö4—ía22). 
l-'rhirvári tóesprretek: SAndorliAxí MáTtoii ( 1492-1502) , B a r l a b á u y Jánoa (1504 1537), 
Kéiacsi főespereiík: Moiiay György {14G9], Mcgyericsci JAuos f l504—ISI6) . 
Tnrdai föesperesth: Sartói AiidrAa [1467), VcRcdl Imre [1519—1S50). 
Doöokin /óeiptrr^ii: JéjvA (1395). Domoküfi [1447—I4G4). Berta lan {14Ö6—lfl02). Tnrday Salat icl (1504— 

1519). 
Teiegdi főcsperei: T ^ í a y J á n o s (14S3- 1519), 
neocsíti főetpertsek: V i r ad i MAté (|4Wi—1503), Mih i ly . 
KrasiHai fótsperes: Bécsi J a k a b orvűBíkiktuc (1491). 
Staíinári főtspertM^ Sarlói T ^ r l ó . 
K/mnao/iofc: KarúcjM^ndi Bamabdd, Verőcei Miklús. Osi Siiuon. Miklós. Jakószerdal ielvi PAI, 
^fiií papok: Mihüly tKék«ej;y1iáEÍ jegy^A. Antal tordai p a p . 
Ar évsxánir>k aK l83H-íSclieniatbiiiiiubóléBTr'>;ffrvlryJí^4űf . .Fjdóly középkori ]>üiip^cti''c.niunkAjllMSl valók. 

•>k A leltár c u k iVte r píifipűkl^l szúl. 1531 ekít t ké t ilyen ncvfl enléLyi |>Ü4]riík vol t . KJIOI Péter 
B w l i n n L30l-beu tiaztérűl lemondot t és Eflztergoiiiba vonul t visAza. a l u l a JúnoH-iova^uk koEa>itnrAnak 
flqiöte let t . A Kynlafehérvári sz^kesegyliázbaji t e h á t csak Monos^lóncinbeli l ' é t t r vuiJ t i t en ie tve (Teiaí.i-
vihy I. \. ni. 243—244). 

' « Tctkáls Sándor. BonieniÍHKy P í l püpiiök v t p r c n d d e t c . Arcli. í í r t . [1902) 20«. — Bomoni i i s /a 
Vc^Tt1ldlJetél>cn eniHti, bc^y a nyi t ra i jiKékeaegyliAilun a Kat^latier r s á s i á r i voz í r Által clvilL András i s 
Bt íwdek vér tanok ei i ts tkoporaúja he lye t t n e m ki:t kültaéjtpel és m u n k á v a l új kőiiiaii^iycinuot cni t l t , N e m 
K-belotleii. h o ^ a jivulafeliérvüri szarkofújjok ad t ák a pil&|>i>knek a ..niaurjilL-iiiik" elkészitcse goniLoJatAt. 

*̂* Ar, 1531-i li.4túrt é-t a?. L5ti5-i lUvételi eli:uiiervénvt vanlatoium i smei te t i ; Bat t l iyaneinu. 
I . \k¥t. i m 119, í r . köt . 147—148. 

' • ' A Irt^Mteriíi kelyliek kÖHtill az i'm. VoRttiaa5y-kclK.-1y CH U Prunin^'kellelV köi:ölve : Hat lbva-
iKinn. I . köt. 75—79. Az elrtlibit ismertet i nié|í a líeutsí ' l ic ICunst in Sieljenbiü^en clniíí küteti i t (155. 1, 
i-f 2I)H. kép) . A káivtln^ls núdnszT^ ke t idy Uogarasról való Hzüniiaztatáuu tévnléiieii ulajhixik. A kelvHet 
ugvanin T^iuarajuy MiliAly püspök a t Í870-f:i( éveklien j a v i t t a t t a , a valósi'.iiiLÍk-i; ÍTnien sKj^nnazik aKeliieve-
zÓH, umc ly t l a aKemílyuóvl>ó1 a vAroKtiéiTt vi t tek At Aí: J808-Í leitAr liarnia<lik tétele fTJ'' 245) kótHétíleLeiiill 
kA|HtlniLH ncSilnszi^ kelyhet Ir W, amely a . .fo^arrui" kehellyel azoiHisítliató. A iie^yeilik kehely k?ll:ír einll-
l e t l e l4&4-es íysjsámn nem l e l ln lű fel. 
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I. A S Z É K E S E G Y H Á Z ADATAI 

TlTUIvUS 
Sieiit Mihály fÖBiigyal. 

M E R E T E K 

Teljes hosszúság 81,35 m, teljes belső hosszúság (főhajó és főszentély) 69,10 m, a kereszt -
hajó szélessége 32,85 m, a főhajó siílessége 9,35 m, a mellékhajók szélessége 5,45 m, a Lászay -
kápolna hoss^ilsága és szélessége 7,75 x 5,65 m, az észaii torony alapterülete 9,20 x 8,00 ra , 
a déli torony alapterülete 9,50 X 6,10 m. a főhajó belsÖ m a g a ^ g a 18.40 m, a mellékhajóic 
belső magassága 8,60 ni» a nyugati homlcíkzat középső részének teljes magassága a padozattól 
az oromcsiicsig 25,70 in, a déli torony teljes magassága a föpáikányig 46,60 m, a keresztcsú
csig 55,50 m, átlagos falvastagság 1,10 m^ a déU torony falvastagsága 2,20—1,70 m, a négyezet i 
pillérek átmérője 3,50 m, a hajó nagyobb pilléreinek átmérője 2,65 m, a hajó kisebb pillérei-
uek átmérője 1,80 m, tt déli kereszthajó kerek ablakánat átmérője 4,80 m, a kereszthajó ablaka i 
3,00 X 0,40 m, a főszentély ablakai 9,35 X 1.65 m, a mellékszentélyek ablakai 1,15 X OJS m . 

F E L I R A T O K 

7. A Várday Ferenc által épftett északi kápolna zárófalán egy, a Lászay-kápolnáii 
srámos reneszánsz antikva betűs felirat maradt fenn. 

Várday felirata a gólyvizott párkány középső sima sávján látható és a következő
képpen hangzik : 

DEO. OPT. , . . AX- ET. DIVE. ANNE. FRAN. WAR. E . . . RANS,. EREXIT. 
[Keloldva és kiegészítve; Deo Optimo Maxinio et Divne Annae Franciscus Warda;*' 

Episcopus Transilvaiiensis erexit,) 
2. A Lászay-ká}x>Ína valószínűleg magától I^ászaytól való feliratai a következők : 

Az északi homlokzat kapuja felett középen (íeréb László erdélyi püspök dmeréneJk 
felirata : 

MATTHIAM. C I ^ R O . TETIGIT, QVI. SANGVINE. REGEM, LSTA. 
LADISLAI. SIGNA, FVERE GERÉB 

A címerpaj^ alján : 
LAD, GER, EP. TR. 

(Feloldva : T^díslaus &?réb episcopus Transilvanensís.) 
A címer körirata : 

PATR. B. M. ACCEPTA, HEFERVNTVR, 
[Feloldva : Patri bonae memóriáé accepta referuntur.) 
A Szent Pál-mellszobortól jobbra levŐ felirat : 
t MVLTA, DOCEfí. HOMIN\Trf, QVI. CREDERE. MILIA, CHRISTÜ 

DA. MIHI. DA, RlíCTAM. PAVLE. TENERE. FIDEM 

165 



A Szent Péler-uiellszübortól balra lev6 felirat : 
t LIMINA. QVI- ASTRIKRRI. RKSERAS. T R CLAVDIS. OLYMPI. 

PANDE. MIHI. AETHEREAS. PÉTRE. BEATÉ. FORER-
A Föijárkáiiy felirata a kekti. északi ás nyugati oldalon : 

. . . AELI. PAT 
RONO. lOANKES. LA20VNVS. PRO. SVA. ET. BHNE. MERENTIVM. SALVTE. AED 
EM, HANC. VESTIBVLAREM. A. FVND, AHRK. SVO. ERIGEN. DlCAND- Q. CVRAVIT. 

M. D. XII, 
(Feloldva : [Mich]aeli Patronn loaiuies l^^ioyiius pro sua et bene merentium salute 

aedeui hanc vestibulareni a fuiidameuto aere suo erigeiido dicaudoque curavit. 1512.) — 
Bunyitay szerint így kezdődhetett a felírat; Deo optimo maximci et beato Míchaeli.,. 

A nyugati ajtó aaemöldÖkijárkanyán : 
HAEC. RaSA. QVAM, CERNIS. SCVJ^PTAM, CVM. MONTÉ. BVDENSI. 

OAVDET. VDALRICO. NOMXNE, DIGNA. SVO. 
Az ajtó lunettájáiiak félköiívében : 

PRAESVLia. ANTONJ. NITRIAE. HAEC. INSIGNIA. FRATRIS. 
A kerek ablak felirat : 

t PROXIMA. SOLSTITIO. XVSTRA . . . 
i . A nyugati előcsarnok kerítése baloldali angyalkájának pajzsán ; 

NlCOIyAVS CSICZAR 
Ugyanott a jobboldali angyalka pajisAn : 

C A T H A R I N A RIBICZEI 
Ax előcsarnok zárókövén : 

Perilflustrís] D[ominus] Nicolaus Csiszár de BÖrbere A[mif>] 1737 
A nyugati elocsa.rnok déli falának felső rétegén latin felirat töredéke : 

. . . VIT CONI'XAliR.. . 

. . . EORÜII BASTAP:. . . 

. . . ANNO M D a i I . , . 

. . . DEI GRATIA PRlNC . . . 
Az alsó réteg niagyar nyelvű antikvalietűa feliratból alig vehető ki valami: 

FEJEDEJ- . . . SZ . . . 
ISTEN. . . 

A uiafiyaT feliratot szil ágy somlyói Halniágyi István kéziratos feljegyzése őrizte meg 
(TF 76). 

A CsiszáT-kríptát záró kulapoii a következik vé^ t t felirat á l l : 
CRIPTA 

NOBILIS ET IIXUSTRIS 
FAMÍLIÁÉ CSLSZÁR 

DE AI-BA lULIA 
(ÍÁLTÓ ET BORBEREK 

•/, A S-ítnyka-féle építkezés emléktáblájának aranyozott nagybetűs felirata : 
D. O. M, 

RANCTUARIUM HOC 
VETUSTATE LABEFACT13M 

RUINAEQUE PROXIMUM 
FRANCISCO I AUGUSTO CORREGENTE 
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PIA 
MARIAE THERISIAE AUGUSTAE 

HUNUARIAIÍ BOHEMIAEQUE REGINAK 
PRINCIPIS TRANSILVANJAE 

MUNIFICENTTA 
CURA 

SIGISMIINDI ANTONII SZTOYKA 
L. BARONIS DE SZÁLA. ANTISTITIS 

AD 
VETEREM PLÁNE FORMÁM 

A SOLO RESTITUIT 
PaST OCTENNIS BELLI 

IN EXCIDIUM 
AUGUSTAE DOMUS AUSTRIACAE 

AB INVIDTA CONCITATI 
MOI,EM 

PACE 
TERRIS AUSTRIACIS AQU19 GRANI 

REDITA 
ANNO QUINTO 

\ DOMINI MDCCUII 
A főszentély déli falán levfl, korábbi Sient MÍhály-<lomboniiű töredékesen olvasható 

fírlirata : 
DRACO(NEM) SVBPONLS PEDIBVS . . . 

5, Bekarcolások nz északi niellékszentély falfestményeiben, 
A második fülkében Icésőgőtikus írással: 

Hic fűit Albcrtus, . . de magna Pí>lnya a kalys Amio dni 1554 

A harmadik fülkében : 
BBB 1576 

(Ugyanez a három B tűnik fel Hunyadi J4UOB kormányzó gótikus sírlapján a hoUöa 
ti mer hollója felett fordítva.) 

Az ötödik fülkébeu : 
Hic fűit Vrbauus Weisz Ruppeusis Anno Domini 1565 

0. A Várday-káiMihiában a Várday-címer körül : 

FRANCISCl WARDAY 
A címer alatt : 

P E R . - . 
E X I T V S . C C . .FV 
D E N a . . . 

7. A Lászay-kápoliia boltozatán a Bariabássy-cfniereii : 
A(Tma) E(gregiÍ) L(eonardi) B(arlBbássy) 

8. A főszentély elpusztult Mártoiiíi [Jyörgy-féle felirata : 
MAGNA.ERIT.GLÓRIA. 

DOMVS, KTIVS NOVISSIMAE 
PLVS, QVAM. PRIMAE AGGAEL II V. 10. 

RECEPTA. ET. RHNOVARI. CEPTA. 
ANNO 1716. 

Idézi az 1S3S-ból való Schematismus (CIX). 
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9. A nagy harang kronosztikoiios felirata : 
honori sfloCtl MlChaelyls sls ple DlCata 
Ecclesiae suo suorum que aere ff lAwlovicufi D {\ KpÍ5̂ :opiif> TranssyK-, 
Fusa per me Manchen Schaessburg. 
A lélekhüraug felirata: MISEkKMINl MHl SAT.TKM VC>S AMICI MEI. JOB. 19. 
21. A CAROI. 1852. 

S l R E M T . Í t K K K 

Stersdai Antal CoUectio . . . diiiű művébcíi ré:i/.leteseii leírja az 1791-ben még meg
levő síremlékeket és felirataikat is közli. Az alábbiakban a jelenleg ís megUvfi síremlékek 
feliratait ismertetem, majd Szeredai fllapján tájékoztatást adok az elpusitult síremlékekről. 
A fmitosabbak feliratait is Szcrcdai alapján adom. Me^egyzendö, hogy a nia is meglevő sír
emlékek kftzui Széchy Domokos, Czudar Imre, Statilttt Jánf>s, rinr-éii)" Márton és Nagy József 
síremlékeit .Szeredai figyelmen kívül hagyja-

/, S^^chy András püspök sírlapjának majuszkuláí^ felirata a kővctkí^zo : •ANNO. 
mívLKNO. TKT/CKNO, 1.. QVOQVU. SEKO. BIS. DENIS, ET. TRIRVS , . , MENSIS 
APPRUJLIS. TERN/ . . . REA8, P/RE/ SV/I-/ . . . E. TVMVLO. NECE. VlCTVS. X . . ./ 
TE. n . . . NK. TOltQVET, EVM. STIGI.S. ICT/VR/ OE . . . CLARVS(>). S01,/LERS ( ? ) . . . 
IP/S/EQVH . . . ORA, QVI. TR/A/NSTS. PRO. EO. PIE. OV . . . RSIS. [Sstndai i. m. 17.) 

2. A Sicécliy Domokíísénak neveTiett sírJapről minden felirat lekopott. Az ábrázolás 
és a eínier is annyira lepusztult, liogy rajtuk semmiféle részlet nem vehető ki. így voltaképijen 
semmivel sem bizonyítható közvetlenül, hogy a líirlap Széchy Donvokosé. Mindenesetre korai 
darab, amelynek keletkezése a XJV. századra tehető. 

3. Czndar Imre pns]>ök szintén erősen megviselt sírlapjánaz alak, a dmer és a minuszknlás 
felirat is jobban látsí^ik. A felirat azonban nagyon hiányosan olvasható: ano niiíl ccc octvag 
nono/ a me jvdicivm qveritisdiespandet, . . avditeintvba ejvsd r. . /ad teemericv'... pandvnt%T. 

J. Goblinus püspök segédjíüspükének aránvlag ép sírlapjáii a következő majuszkulas 
felirat áll : EPISCOPVH LAVACEN/S/LS SVl^RAdANKVS TX>/MIN/I COBI.INI EPl/^COPI 
On i lTFERlASEC/VNDA. . . POSTBOMINICAMIVDICAIN ANNOD/OM1NI/MCCCLX„. 
(Szersdai i. m. 39.) A sírlap t908-ban került elő a deli mellékhajó \'ag>' kereszthajó padozatából 
[Temesráry í. m. 206). 

5. Az ifjabbik Hunyadi János sza.rkofágjának feilőlapján körben minuszkulds felirat ; 
hic. tumulafüs. inirea. ioaniies. vtíCatna, fráter, guhernatoris. úi. iunctus. coelitis. choris. amo, 
dili, m. ftccxxxvv. de hmiiad. ele. hie. est. tumulalus. íoht-s. miles. iuiiior- de, huniad, vooats. 
fráter, eius. an , . . d i . . . sít- iunctus. celitis. choris. [Szeredai '\. m, 36.) 

fi—7. Hunyadi János kormányzó és Hunyadi l^ászló szarkofágját Bajtay József 
jjüspök a rég^zet mánti ércíeklötlésétől vezettetve l7fiG-bau felnyíttatta^ de bennük stmmit 
sem talált. Szeredai e parancsot maga hajtirtta végre {Szcredai \. m. 35.) 

S. Kendi Fcienc erdélyi vajdát és Antal nevü fivérét 1558'hau gyilkolták meg. Sír
emléküknek rövidebb lapjai már a XVHl. szá?:ad végén is a Hunyadi-saarkofágokhoi jelen
legi helviikrc voltak heillesít^'e [Szeredai \. m- 34). 

9. Statileo János síremlékének felirata reiies;:áiisz nagybetűkkel : lOANNI. STATl . - . 
BINO PONTIFI TRANSS. NlCOLAVS . . . SACR , . . RENTT PO. . , O. M. D. XXXXII, 
DIE XII APRII-. 

10—11. Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem szarkofágjáról Szeredai meg
jegyzi, hogy üresek (Í. m. 23—^24.). 

12. tirmény Márton sírlapjának töredékes antikvolHtűs ftlirata : 
EPITAPHIYM 
HTC lACET MAR 
THINVS ORMYNI 
DE PERSSVA Al^ 
TATIS SVAE 60 
OBIT 1640. 

A törtdékes sfrlap sarkait egy-egy háromszög alakban íílrendezett akantusi^le%'él emeli ki,, 
l-̂ elöl az fvinczfiben elmosódott TH!S. A két szélső betű felett egy-egy nyolcszirmd rózsa, A sír
emlék alsó örmény uyehű feliratos része a városi múzeumbaii található. 
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13. I. Rákóczi (jyörgy sj-étszedett fekete márványból T'alo aíremlékéntk vtrse nagy-
m^rttfi fekete márv'ány lap felsó rísiébc vau antikva betflkkel bevésve : 

UNA. HAEC. NON UNAM. FACIKM, TIBI. MARMORA, MONSTRAST. 
SPliCTATOR, LAUDUM. >SPI.ENDIDUS. ORBIS. ADRST. 
EXCELSI. EROIS, MIRABERE. I"ACTA, GEORGII. 
RÁKÓCZI, PRIMl. FACTAQUE. MIRIFICA. 
PONDKRLBUa TENTATA, MAGIS. CEU. PÁLMA. VIRföClT, 
SIC. IPSE. EOIS. KESPERUSQUE. MINIS, 
CASTA. MENTE. JOSEPH. MIRE. MEMORl, WITRIDATH, 
ET. VIGIU. CURA. LUCIDUS. ARCU>S. ERAT. 
DIVINAE. ALPHONSUS. STUBIO. l.EGISQUE. JOSIAS. 
SACRATI- HUNNIÁDÉI. DEDALEIQUE. CHÜKI. 
PRAESAGO. TNGENIO. AC- vSVADA. REDIVIVUS- UUSSKS, 
SPERNI. PEUDES. IMPATIENSQUE. EUIT, 

* JAMQIFE. LABESCENTIS- PATRlAE. PORTISSIMUvS. HECTOR. 
CUl. NEC. VIS. NEC. SPES. ABSTULIT. UU,A, PEDEM. 
A. GAIJ.O. SVECÜM- MULTUM- EXOPTATUS. ACHATIvS. 
TARDIGRADE. PACIS. QUO. ACCELERARET, ITER. 
MARTÉ. IMPROVISO. SIC, ARBITER, OTIA. EECIT. 
PANNÓNIÁÉ, FÉLIX. GRATAQUE. TEUTQNIAP;. 

{Szerídai u m. 21—22.) 
/'/. Visctjiiti éiJitész vüros és febér inárváiiyb<>l vítló fali sfreinlékéuek felirata : 

MORARE VlATüR: 
MORS NVLLAM PATITVR MORAM 
JOANNt;S MORANDO VISCONTI 
VIR MORVM PROBITATE CLARVvS 
QVI NVLLAM IN CAESARKIS OBSEQVIIS 
EXPERTLTS EST REMORAM 
HIC MORARI DOCTVS 
ARCHITECTONICAH COLONELLVS 

CAROIJNAE 
QVAM E CINERIBUS IVLIAE 
ILLVSTRIOREM SVSCITAVIT 
SVOS CINERES TRADIDIT 
P^ADEMQVE INCAEPTA FINEM AGNOVIT 
OB, ANNO: MDCCXVII. APR. VTI. 
AETATIS SVAE LXV 

{Szerffdai i, m. 16.] 
13. Drilli építész kósírcinlékéinfk felirata : 
D, O. M. Sta viator! Ntc abi, Morare paiilnin í't oousidtra: lapiü tacitumus lotiuitor 
faniam multuni aestimati mura Honim miigistrin dcimini Praiidscí Brili. Postquain 
Italiae pátriám rclíquissct, amiire enRendoruni Eccksiac t t fortalitii aedificiorum, 
aniniam I>eo, huic, verő corpus relkpiit. Albat-Cart)liiiat. Anno M. D. C. C- XIX. 
die L Maji, 

[Szeredai i. IIL. 16.) 
16. Nagy József síép barokk címeres Hírlapjának felirata : 

tSpectabil(is) ac 
Magiiificus 
Dominus Domi(tius) 
líiaiiiiefi losepb 
Nagy de Csatár Sacrae 
Cae(sareae} : Ma(ies)t(a)tis ; 
Consiiiarius Bon(oruin) : Apafi {anonim) : 
Fiíícűl(iiim) : Administrator 
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aetatis suae An(ní)ruiii): 
57 obiit die 16: May 
Anno 1752 

17. Nagy Máté sfdapjának antiltvabctűs felirata: 
EGRECIO MATTEO NAGY VIRO OlTIMO 
BELLI REIQUE MILITARIS I'ERITIS 

SIMO UBERTATIS 
PATRlAE STVDiaSTSSiMO RELIÜIONIS 

TVTORI I-'IDELISSIMO 
SVMMA INTEGRITATE AC FIDE PRAEDITO 

REGNl PRINCJPIBVS GRATO 
ANNA TOROTZKAT 

MARITO CHARlS(TMO) AD MEMÓRIÁM 
HOMINVM SEMPITEBNAM 

DOLEN(S) 
[Szertdai i, m. 13.) 

18. Sztoyka Zsigmond püspök sírlapjának töredékei ! 770-ből: 
PIAE. EXV(VIAE,) 

(D. SIG)1SMVND(I. ANT)0NII. SZT(OYKA) 
(LIB. BARONIS. D)E, SZAlvA. (RELIGIONE) 

(IN.) DEVM. (FIDE. IN. PRINCIPEM) 
C H A R I ( T A T E . I N . P Á T R I Á M . } S 0 L U C I T V ( D I N F 3 I . IN) 

(ECCLEJSIAM. MAG[NI. EPISCOPI.) 
T R A N S I L V A ( N I A E , A N N O . ) SALVfTIS- M. D. C. C. IJÍX.) 

AETATIS. (LXXI. EMORIVAE. Í^VB.) HOC. 
(MONVMENTO-) E X P E C T ( A N T . V E N T V R I ) 

(SAECVLI. VITAM.j 
{S^red^i i. lu. 47.) 
A tna már elpusztult^ dt Sztredai idejében még meglevő síremlékek időrendben a következők : 

/. Moiiosiló tiembelí PétCT püspök (mcgh. 1307,) síremléke kc)Ke|jcu knnncueti keresit 
volt (in niediü crux parva ci)luinnae oblongae infixa). Felirata; 

N a ' ^ E R . . . l C V S PETRV8. . . CVMV 
LATVS. GAVDEAT IN COELIS 
DONO SANCTI MICHAELIS 
ANNO DO(MINI) M, C C. C SEI'T1(M)0 
IN V I G Í L I A B(ICA)TI ANDRIUE APOSTOLI 

[Szerdai i. m. 29.) 

2. László gyulafehérvári préjxtít (megh. 1388). Sírkövét kereszt díszítette. A sírlap 
Gobtíims 5egé(lpüsi)(ikének sitlapjáhoí hasonló volt, Fclitatn : 

LADISLAVS I'RAEl>OSITVS EST 
TVMVLATVS DOCTOR FAMOSVS 
ERA .. . 
ANNO DO(MTNI) MCCCLXXX <?CTO 

[Szerediii i. m. 40.) 
3. Mntenius erdélyi i>iis]Hik (nicgh, 1399) slrkíivcn piispőbí abk volt kifuragva, teljes 

főpapi díszben, kezében pásztoríxíttal. bV'liratn : 
rRAI'^iVL (MAT)ERNVS MATERNAQVE 
VISCERA ...CrKSTANS. 
NATVRAE. DEBITVM. REDDENS. 
IN VkCí% QVIESCIT 
FORMA. SACERDÍJTVM. ET. VIVA-
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LVCERNA. OREÜIf* 
HVIC- BASILICAE, TMPETRANS. GRATIAM. 

rVBlLAEI. A, BONIFACIO. 
SVMMO PONTIKICE NONO ANNÍO) 

DO(MIN)I MCCCXax XXVII 
SEPT(EMBiaS) 

[Szeradai L ni. 1L) 
4. Upori István pü^>ök (megh. 1419) sírköve. Az elörohöz hasonló kivitelű volt. Fel-

i ra ta : 
HIC SVNT IN TVMBA PRAECLARI 

PRAESVUS OSSA 
STEPHANI E M E R i a . - . P R O G E N l E 

. NATI 
DVXITQVE. . .NOMINI.. .CVLMINE 

EI-VXIT 
ANNO. M. CCCC.XIX. DIE. VIGESJMA. 

l ír . MENSIS. MAII. 
{S^erMai i, ni. 12.) 

5. I-épes György püspök (megh. 1442) sírköve az elözÖ kettőhöz hasonló volt. Fel
irata : 

. . . GEORGII CORPVS ET OSSA 
PRAESVLIS TRAKSY1.VANI LÉPES 
COGNOMINATI QVI TURCARVM 
GLADIO.. .SENT I M R E H . . . RTATVR 
. . -IN CAMPO,. . TRVNCATVR 
DIE BIS NONO MARTír ANNO DOMINI 
MUXESIMO CCCCXL SECVNDO 

[Sseredat i. m. 10.) 
6. Daniján bíró (nicgh. 1447) sírkövén bekarcolt keieszt volt litható, Daniján való

színűleg gyulafehérvári bíró lehetett. Felirata : 
HIC lACET DAMJANVS 
IVDEX . . . ANNO 
MCCCCXLVn 

[Suredai L m- 32.) 
7. Megyericsei János kolozsi fóesperes (iiiegh. I5(Í7) sírkövét Szamosközi István írja 

le. A kö a nagyobbik oltár felé volt a padlóba beeresztve. Mivel Szeredai nem említi, valószínű
leg még a XVIII. szádad vége elfltt elpnsztult: 

JO, MFGERFXHEN. AR. CO. 
DE SE AD lyECTOREM 

Queni nun Linor ednx, alténaíi(ue)glória, torqnet, 
Periegat liaec plnuidis carniinu caesa notis. 

Tres fninius olari cognatíi e sangnhie vates, 
Pannon kani Drauus < ûam rigat altus hvimiim. 

Vnns erat Janus, patrias qui primus ad uras 
Duxit laurigeras ex Helicone Deas. 

Altér erat Fetrus genitns de stirpe Garázdáé. 
^u i túlit Aoiiiae plectra secunda Lyrae. 

Vítimüs hüs ego suni cognata e gente secntus, 
Tertia doctanim glória Pieridnni. 

Strigonia Petrus requiescit in arcé, Joanneni 
Ipsa 8uum sedes Ponttficalís habét. 

Hic mea, si dedciit Soi^^ ossa recondíte : sí non, 
Nü' iiostra : iaceant quolíbet illa loco. 

Spiritus aethercas píistquani resolntus ad auras 
Enolat, hand inagni nienibra caduca fadt. 
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Sensus ab aeteruo deniissus patre deiiertit, 
At coqjua, de qua fingitur. íntrat humuni. 

. . . uÍLiae est requies certissima mentis, 
. . , a corrupti cüqxjrU iata domus. 

Ne loiiguin lector damiies in niarmore carmen, 
Sciipsiiuus ignotis ista legenda viris. 

VIVVR IPSE ST. P. 
AN(NO). D(OMI)Nl. M.D.VIL 
, - .AE. VO, XXS\ '1I . VIX,AN,. . 
QVID ATS? 
TACE ZOlLlv TACE. 

[KiJili: liarabJs M. Mfivelödéstörténeti adatok. Tört. T i r (1907) 440.J 
^. Virday Ferenc püspök {raegh. 1524) sírkövén*ík feliratát Bod Péter közli (Bod. P., 

Hunganis Tymbaules. Nagyenyed 1764, 12) és Szeredai tőle veszi át. így vulószítiű. Hogy a 
síremlék a XVIIl. század végén már nem volt meg. A 5Ír\'ers a következd : 

Quis situs íiic? Fecit q;ii tot doiiaria Tf^mpliSj 
Franciscus Vardae glória rara suae, 

Qui J.«atio primos égit fcIkiUr annos^ 
Regibus hinc Divis niunia grata dedit. 

Iiibertatis erat vindex liic nistica bella 
Conipressit; civea Urbíbus adaeruit. 

Ornarat prae se claris virtutibus orbem, 
Ut Coeltim exornít, Spiritus astra adiit-

{Szfí'edai i. m. 49.) 
Q. Fráter György (megh. 1552) sírkövén püspöksiiveges bíbornoki kalapos címer vol t 

kifaragva. A pajzs felett lefelé repüli holló, a pajzsban egyszflrvü látszott- Felirata: 
MORIENDVM EST OMNTBVS 

1552 
{Szffredai i. m. 25.) 

10. V'arkocs Tamás címeres sírlajiján 1566 é\'szám állt. 
[Szeredai i. m. 41.) 

11. Krisztina, István feleségének sírköve l57ü-bol. V'alószínnleg gyulafehén'ári i>oil-
gárasszoiiy ^'oh. 
[Szgrfidai u m. 31.) 

72. János Zsigmond fejedelem egyik tanácsosának sírköve 1574-böl. Felirata: 
CONSILIAR. DD lOANNIS SECVNDl KE 
G I S . . , ANNO AETATIS SVAE 
SVPRA,. ,ANNO M D L X X i m IVNII 
DIE XXUI HÓRA HIT POMERIDIANA 

ALBAK IVTJAE 
A fenti feliraton kívül még egy sírvers is volt. 
{Szererlai u m. 27—2H0 

Í3. Lenczies György és felesége, Szenfalvaí Anna résiére fiaik, Mihály és Gábor által 
1549-bcn késEÍtetett sírkő. 
{Szeredai i. m. 14.) 

/ / . Szatmárnémeti Deák Istvánné Tompái Erzsébet sírköve I6l9-b01. I^ketségí«, 
hogy e sírkil töredéke került Hunyadi lÁszlú szarkofágja alá. Felirata: 

HIC lACHT. . . D(0M1)NA ELIZBETHA 
TOMPÁT CONSORS . . . 
STEPH(ANI) Jv(ITE)RATíI) DE ZAKMAR 
NKMETHT QVAE IN B(OMI)NO 
OüDOR(MIVIT) A[NNÜ) 1619. 22. IVTJI 

{Swrírfűi' i. 111. 26.) 
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15. Bethlen Gábor fejedelem, felesége. Károlyi Zsuisaiuia éa öccse, Bethleii István 
közös síremlék*. Felirata fekete márvány táblán aranyos betiikkel : 

SERENISSIMV.S. KT. CEI^SISSIMVS. PR1NCE(1')S 
AC. DOMINVS 

GÁBRIEL, BETHLEN. 
DEL GRATIA. QUON(DAM). S[ACRI), R(OMA)NL IMPERII. 
ET. TRANSYT.VANlAli. TRINCEPS. PART(IVM). REGNL 
HVNÜ(ARIAE}. D(OMl)NVS. SICVLORVM, COMES. AC. OPP(ELNI). KT. 

RATIBORIAE. DVX. ETC-
POSTQVAM. REBVS. AVGVSTE. GESTIS, 
IN. REGEM. HVNÜARIAE- ELIGL MHRVISSET. BT. 
TALL TITVLO. SALVTE. PATRIAE. SIC, POSCEN-
TE. ABDTCATO. REMPUBLICAM. REDINTEGRASSET. 
INITA. TANDEM. CVM. AVGV8TIS.SIMA. ELECTO-
RALL 1X)M0. BRANDENBVRGICA. AKFINITATE. RIíS. 
TRANSSYLVANORVM. MARTÉ. l^T- ARTE. 
l-'LORENTlSSrMAS. REDDIBISv^ET, AgVA. INTERCV-
TE PLACIDE. HIC. IN. RBGIA. SVA. 0 8 -
DORMIVIT. ANN. CHR(ISTI) 
MnCXIX- DIE. XV. NOV(EMBRIS)-
AKT(ATIS). SVAE, A(NNiO XLlX. TRAN(8VLVA)NICI. XVI. 

HVNGAR(lCl). 
XL líT. SERENI.S8(IMA1 

SUHANNA. KAROLI. 
PRIOR. SVAE. C E I ^ S ( : T U D I ) N I S C O N I V N X . S E . - . I U , [ V S T R I S S I ) M I . 

CONDITIS, D ( 0 M 1 ) N L 
STBPHANI. BETHLEN. KTC. 

FR(ATR)IS. . .MINOR(IS). , .MONVMENTIS. AETER-
NITATI H I C , 

iSzrrcdai i. m. 19—20.) 

tö. (;yiilafry Lásdó erdélyi kancellár síremléke 1754-bfít 
{Szereifai i. m. 31Í.) 

Í7. CsíkszentgyöTgyi Mihályfi János olvasúkanonok síremléke 1757-Wl. 
{Szeredai i. m. 46. A Szeredai által közölt 1752-es évsr.ám hibás.) 
Az évszámmal meg nem határozott síremlékek köziíl talán a legkorábbi. 

7H. Dávid nevű királynői étekhordóé, aki valószínűleg lEabcUa szolgálatában lehetett. 
Címerében ]é]i<) híittyií látszott. Felirata : 

[ ;ENEROS. , ,LAO.. , -n iVAK.. . ( ; iNAE 
PA. . . D A P I F E R . . . DÁVID. .. 
SBC PRO MRM 

{.Srírtfffrrf'i. m, 3Ö.) 
Í9. Ugyancsak X\ ' I . századi lehetett egy másik síremlék, iiniflynek címerében Wtles . 

ágún álló, csórében ágat tartó gaknib volt N T betnkkel. 
[Szeredai i- ni, 37.) 

20. Okzi János erdélvi kormánvzó sfremléktortdékén csak (JOHjANNIS GICZI fel
irat látszott Meghalt I5fl9-bén. 
{Szercítai i. ni, 42.) 

2/. (íyerflfi Sándor sírverséiyil kitílnik, bugy gyilkosság követkettében baít meg. 
Síremlékét szoniün'i apja állíttatta. 
(Szeredai L m. 43—44.) 

22. Egy sírvers-töredék szerint a síremléket ismeretlen nevű apának Ferenc fia állít
tatta. 
[Stúredai i. m. 45.) 
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F E L S Z E R K J , f i S 

A székesegyház művészi értékű ötvösművei tűUiyomú réazbeii a déli torony fölri-
síintjén, kisebb ríszben a sekrestyében és a teiuplombati vanoak elhelyezve. Ahol a?, 
öizés helyéi nem jeliem, a torony-földszint kincstórja értendő. A t i rgyak adatait a szöveg
rész sorrendjében tözlíUn. Majd a szüvegrcsibcn nem szereplő kisebb értékű üt\'íBmúvek 
következnek. 

7. A Suky-kehely^ aranyozott ezüst, vert, vésett, öntött, sodronyzoniáncos. Ciótikus 
l450-körÍTl, A talpat, szárat éa nóduszt díszítő baldachinítkban öntött egész- vagy félalakos 
szobrocskák vannak. A szobrok a következők : a taliK>n : zarándok, gyermek, Mária palástban, 
áldást osztó Krisztus, zarándok, gyermek. A száron alul : Péter apostol. Madonna, János 
apostol, Lőrinc vértanú, Mária mint a mennyország királynéja. Assisi Szent Kerenc- A nódu-
szon : idősebb Jakab ap<istol, Péter apostol. Tamás ajjostol. a három szent űjból nicgisniét-
lödik. Ászáron felüUanton játszó angyal, ülő Mária, áldást osztó Krisztus^ zenélő angyal, hegedülő 
angyal és Madonna, A kosároji hat niedaillonban finom kivitelű doiiibormíívek a kö%'etkező 
ábrázolásokkal : Angyali üdvözlet. Királyok imádása, Mária a kis Jéiussal, Keresztrefesjiítés, 
Piéta és Imago Pietatia. A talpperemen mímiszkulás felirat : ave vas clenieiicie, scrinivm 
dvlcoris SBoramentv{m) gr(aci]e, pabvh'(m) amorís I n quo svnt dclicie celi. A kosár felső pere
mén ugyancsak minuszkulás felirat: calict(m) btv(m) fecit fieri b(e)nedictvs de swk nobilis 
t(ra)nBsiivanvs p(er) ip(sv)mq(ve) hvic ec{c)lícsi)e co(n)donntvs. Magasaága 27,2 cm. Kszter^om 
székesegyházi kincstár. 

2. A P'ogaraasy-kehely, aranyozott ezüst, \ e r t . \'ésett, öntött , sodronyzoniánicos. 
Későgótikus, XV. század végi. Magassága 22 cm. 

3. Kehely, aranyozott ezüst, vert, öntött, zománcos, Későgólikus, XV, század végi. 
A Batthyaneumban van. 

4. A Fronius-kehely, aranyozott ezüst, vert, öntött, stxironyzománcos, kés^ó t ikus , 
XV. század végi, barokk átalakítása 1776 utáni. Felirata bevésve a szárba, az á t tör t gomb 
mögöt t : Renovavit Dániel Fronius An(n)o 177., die 28 Ma. . A hiányzó betűket és a számot 
a gomb eltakarja. Magassága 25,5 cm. 

A kehelyhez egy 25 cm átmérőjű nagy paléira tartozik, amelynek iiereinén körbeírt 
díszes T betű van bekarcolva. 

5. Kehely, aranyozott ezüst. \'crt, vésett^ öirtott, l>ortíís. Későgótikus. XV- század 
végi. Magassága 24 cm. 

Ö. Arany lánc négykaréjokból összeállítva. Késő gótikus, XV—XVI, századi. Említi 
az 1826-í leltár, 

7. Arany lánc granulációs diszíi karikákbíil. Késogótikus, XV—XVI. századi. 
S. I''edeles serleg, aranyozott ezüst, a dombormíivek ezüst azíuiiek, ^'ert, vésett, öntött, 

barokk, XV^Il. századi. A talpíJcremen k é t E I S betíis ötvösjegy. Az 1826-i leltár szerint Hunyadi 
Jánosé volt. 

íí. Ünnuta tó , aranyozott ezüst, vert, vésett. Talpa ovális, hullámos. A talpboltozat 
kagylós, fcartusos. Négy csigás kagylós angyalfejes tagolás köíöt t négy dombormíi; 
Utolsó vacsora, Mannaszedés, Mihály főangyal. Nagy Szent Oergely pá|ja. Nódusza 
vázaidomü. Keresztelő Szent János dombormű vével, A fehér és zöld köves ostyaszekrény 
kartusokkal és kövekkel díszes kerete alatt a Szentlélek galambja^ jobbra füstölő, térdelő angyal, 
balra térdelő főpap, fenn az Atyaisten Krisztus kínszenvedésének eszkiizeit tar tó két angyalka 
közt. Az Atyaisten felett köves baldachin, legfelül fehér és zöld kövekkel ékes egyenlöszárú 
kereszt. Az egési ábrázolás m^igött dús sugárkoszorú. A taliíperemen I K mesterjegy. ValósT.ínfl-
leg bécsi munka, magassága 104 cm. 

iSredeti l>őrtokja aranyozott, nyooiott<llszü, \'örós bársonnyal bélelt. A tok köze]>én 
IHS betűk és kereszt. Az úrnmtatöt uz 1755-i leltár említi először. 

W. Kevc kanonok kelyhe, aranyozott ezüst, vert, vésett. Barokk, XVIII . század 
közepi. Talpa kerek, hullámos. A. kartnsos, kagylós talpboltozaton három dombormű : Krisz
tus születése, a tizenkét éves Jézus a tenjplomban. Krisztus keresztelésc. A szár alján gyöngy-
sordí&z. Nóduszii vázaiíloniú. Kasnrán három dombormű : Krisztus ost<íTozásnf Tövískoroiiá-
zás, Eece Homo, ezeket virágos, szölűfürtös, kalászos díszek választják el egymástól. Taljíihí-
remén I K mesterjegy, amely az előbbi drmutató mester jegy ével azonos. Magassága 26 cm. 
A sekrestyében van. 
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11. ZorgeT Gergely kelylie. Aranyozott ezíist, vert, véeett, zománcos, harokk, a XVIIT. 
század első feléből. Hatkaréjos, poncolt alapú, kartnsoíi talpán grdnátszegélyes ovéUs liláa-
vörös színű, festett zománckéiiek (Angyali üdvö/let, Krisztus szdietésc. Mám bemutatása). 
Nódusza vázaídomú. három ovális Kíiniáncképi>e]. A kosáron is hárani zomáiickéii helyezkedik 
eU Csészíje őblösödÜ. Talppereniéii S T mesterjegy. Magassága 29 cm. A% 1755-i leltárban sze
repel. 

12. Cibórium, aranyozott ezüst, vert. Barokk, a XVIII. század dsíí nej^yedéboL GeOTg 
Cnspar Mcichl l^écsi ötvös mnve (Roseiiberg. IV. 7943). Talpa hatkaréjos, rajta Krisztus szen-
vedí^sének három domborműves jelenete (Krisztus az Olajfák liegyéu. Ostorozás, Tövískoro-
iiázás) fejekkel váltítzik. Sxárát cgyüzcrű midiisz tagolja. Kosarának líoosztása a talphoz hasonló, 
ismét három domborművei (Keresztvitel, Keresztrefeszltés, Feltámadás). A cibőriuniot gyöngy 
és ametiszt kíivek díszítik. TalpijereTnén három karéjban G C M mesterjegy ás 1722-es évszám
mal ellátott próbajegy található. Fedele korona alnkű, amelyet az elloixitt. eredeti fedél helyett 
Szepessy Ignác pívsiMÍk készíttetett. Magassága 24,5 cm, fedéllel 40 cm. 

Bőrtokja aranyozott, nyomott díszítésű, 
13. Kisebb úrmutfttó. Aranyozott ezüst, vert. vésett. Barokk, 1747. Talpa hullámos, 

ovális alakú, rajta kartusos kagylós díszítés, Nódusza vázaidomű angyal domborművé\'eb 
A fehér- és vcirösköves ostyatartó holdacska körül kartnsos kalászos keret sugárkoszorúval. 
Fenn az Atyaisten, felette kereszttel, alul a iSzeiitlélek galambja. A sugárkoszorú hátán három 
karéjba írt 1 1 K mesterjegy és 1749-es évszáintis próbajegy. Alul be\'ésett felirat : 

Obtulit 
l'^cclesiae P P 
Trínitariorn 
Maria Anna 
Talneckcrin 
A(nn)o 1747. 

Magassága 53 cm. A sekrcíityében van. 

U. Szentelvíitnrtó, ezüst, vert. Barokk, 1735. Peremén felirat : BARO GREGORIUS 
SORÍÍER F(IERT( qURAWT) EPISCOPUS TRANSYL(VANUS) ANNO 1735. Öntött sárga
réz fogantyúja újabb. Magassága 14 cm. 

15. Ereklyetartó kereszt, ezüst, vert, vésett. Barokk, XVIII. síáznd közepi. Talpa 
hullámos, ovális, kartiuios, kagylós domborított díszekkel. Nódusza vázaidoniú. A díszes 
végű, sima kereszt közepén Krisztus keresztjének ereklyéje üveg alatt. A kereszt augárkosz*)-
rúja fehér és vöröseslila kövekkel ékes. Magassága 52 cm, AK 1755-i leltár említi. 

Díszes, arany-nyomásos bőrtokján korouát tartó két angyalka lebeg. 
Ki. Ereklyétartí'>, ezüst, vert. Copfstflusú, XVIII. század \égi. Egyszerű talpa és szára 

felett magas üveghengerben Szent I^ászló foga. Az üveghenger cziíst lezárásán korona, Bat
thyány Ignác címerével. Magassága 28 cm. Az 1826-i leltár említi, 

17. Feszület, elefántcsont. A koqjusz magassága 45 cm. A sekrestye emeletén van, 
A szö\'egben neni szereplő kisebb jeleutőségn öt^'östárgyak a tövctke^íok : 
1. Kehely, nrnnyoíOtt e^üst, vert, vésett, zománcos. Barokk. XVIII. századi. Talpa 

hullámos, domborított koszorú dísszel* \'itággfll és ovális festett zománcképijol. Nódusza váza
idomú. A kosár a talphoz hasonló díszítésű, de két zoniánckéi>e hiányzik. Magassága 26 cm. 
Az 1B26-Í leltárban szerepel. 

Paténáján IH>S bekarcol ás. 
2. Kehely, aranyozott ezüst, vert, vésett, öntött. Barokk, XVIII. századi. Talpa hat-

knréjos, rajta kartusok közt három angyalfej. A vázaidomú niklusz alatt öntött ezüst gyűrű. 
Kosara áttört, három ezüst színben hagyott angyalfejjel. Magassága 23,5 cm. Az 1608-i leltár 
említi. 

3. Kehely, aranyozott ezüst, vert, vésett. Barokk, XVTH- századi. Talpa kerek, kosara 
áttört, ezüst színben hagyott \'irágdís.szel. Magassága 21 cm. A sekrestyében van. 

4. Kercsí-.t, ezüst, vert. Barokk, a XVIII. szádad második feléhoí. Három kettfís csigás 
lábon áll. Kor]3usza öntött- A kereset taljíán és hátán hánnn karéjban 1 O I- mesterjegy és 
1768-i próhajegy. Magiissága 70 cm. 

A hozaátartuzó két ezüst gyertyatartó 6ü,5 cm magas. 
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.í. Füstöld, czíiat, vert, vésett. Barokk, XVIII- szá^ncli, Ft-laö rísze áttört, három ai i-
gyallal díszítve. Magassága 25 cni. Ar 1826-i leltár említi. 

6. Kammoki kereszt, zománcos. A lila zümáncos gíjrögkeresit közepén Szent Mihály 
zomáiJcFestésG kéije. A kereszt felsft siárán korona. KÖrirotJt : f SCUTUM CAPITUU ALBE^ I-
SIS TRANSILVANIAE. Hátáii egymásba í i t F A I (i'^aiiciscus Augustus Primus) és kurzív 
betűkből: Cfratia ct Clementia Auguatorum. IC kercsKthta^ I. Ferenc díszes edománylevelle 
tartozik 1819-böl. 

7. GyiVíi, ezüst, zöldkoves. XVIII, század végi. Batthyány Ignácé volt. 
S. tíyűrű. ezüst, elefáütcsíiiit domborművei. Barokk, XVIII. századi. Az 1777-i Icltíír 

szerint Sítoyka püspöké volt. 
Q. Fa ládácska, vasveretes. Az 1826-i leltárban s^erciiel. 

70, Kulcs, kettas tollal. A két toll között áttört kördob. egyik oldalán ü M E T [Geo r-
gius Mártonfi Kiíiücopus Transilvanus) niiínogrammal, másik oldalon IH8 betűkkel és a : H 
felett kereszttel. A déli torony földszint vasajtajáiiak kuksíi, 

} ! . Asztalra erősített, kézihajtös káptalani pecsét, valószínűleg a XVIll . azázadbcíl. 
A hajtó és a líecsét \'asból. Néha még ma is használják. 

A nagyszámú és változatosan kialakított eíüst barokk gyertyatartók közül négy a 
Fájdalmas Anya oltárán, négy Nei)onniki Szent János oltárán, négy Ü Keresztelő Szent János 
kép alatti oltáron és kettő a Mária-oltáron áll. A régi stíkrestyében %'an ínég három pár iiövekv '6 
magasságú barokk gyertyatartó, végül a sekrestyében egy pár. A főoltár hat nagy és négy kiset kb 
ciiiat gyertyatartója újgotitus. A Ne|ioninki S^ent János-oltároji még egy barokk ezüst kerex tt 
is található. 

A székesegyház jelenlegi leltára 17, többnyire hiányos miseruha felszerelést, 1()5 
miscr.ihát, 22 dalmatíkit, és 6 vtcsernj'epalástot tart nyilván. A szövegben külön kiemelt 
barokk ruhákon kívül még akad néhány díszesebb XVllI . századi miseruha, püspöksüveg, pala st 
és dalmatika, a túlnyojnó réa^t azonban a XIX. SKÍzudi mhák teszik. Ezek kÖ7:ül Szfrjjcüiy 
Ignác, Kovács Miklós és Fogarassy Mihály püspökök ruliakészletei érdemelnek említést. 

K Ö T A R A C S O N K A T O R O N Y E M E L E T É N 

A felsorolás MöUer István azániozá^ alapján történik. 
I. Bürdatöredék a székesegyház déli nicllékhajóiál>ül (két vékony hfugertíig között orrleni'ez 

nélküli, vaskos kortetag) 
i , A déli kereszthajó nagy rÓJ^íiablakánnk löredékt-i (ns^Jopfök, oszlri|ítíitKsi'k, ht-lsó knllóstifr. 

belső és kölső ívréazletek) 
3. Párkányréazlet sarkán íikantuszbc'}! kínövó fej 
-/. A 13, sz- pillértő sérült eredeti darabja 
5.—ö- Félhengeres bordarészletek 
7. Zárókő örvényes rozettával a déli mellékhajóból 
•V. Oípszöntvények 
Jí. Reneszánsz párkánvtöred^k 

W. XIl. századi attikai lábadat 
/ / . A régi sekrestye kapujának töredékei (csavardfszn í>szloptörz3ek, [iszlnpfök, fejleniezfk, 

saroklevelcs lábazatok) 
/2. én N. íizirénes oszlopfotöredékek a Várday-kápolnából 
/.J. Cíótikus gyánikű 
t.'j. Eniberfejes gyámkí^ 
tfi. Akantuszos oszlopfc"* részlett' 
Í7. Szobortöredék 
If<. Rózsás zárókő a régi sekrt-styé)xil 
lU^lL Oszlnpfó-töretléki'k 
22. Bikára ugró oroszlán szobrának töredéke a déli mellckszentélyrdl 
23. Ikeríjszlopfo guggoh) alakkal 
24. Saroklevél töredéke 
25. X'ríz töredéke sárkánvokkal 
26. Saroklevél 
27. Félpaimettákknl díszített faragvány a délí mellékszentélyról 
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28. Kőlap mesterjeggyel 
29. Borda a Léstay-kápolnából 
30. Norman díszítésű kapu hat töredéke 
31. Oszloplébazat 
32. Owloplábazat töredéke saroklevéllel 
33. Gótikus párkány iét>zlete 
34. Párkanyrésrlet 
35. Tejlemez 
36. OszJopfö töredéke a régi sekrestyéből 
S7. Az egyik Hunyadi-szarkofág részlete 
38, Gótikus körészlet 
39^ A déli mellékszcntély belső párkányának részlete 
40, XII. századi lábazat 
47/Párkány részlete 
42. Bimbós főpárkány részlete a föszentélyről 
43. Levéldfszes párkioyrészlet 
44. Osíloplábazat 
45. Kockaoszlopfö 
46. Gótikus fiatoronyvégzödés 
47. Oszloptörza 
4S. A déŰ mellékszcjitély sakktábladíszes párkányának részlete 
49. Gótikus ostlopfö 
50. Gipszöntvéuy 
Si. Osiloplábaiat 
52. Gyám Ábrahám kebele ábrázolással 
53. Oszlopfő 
54. Vas zsalu a déli kereszthajó résablakából 
55. Nyomott kockaoszlopfö az első bazilikából 
5Ő. OszloptöTzs végződése a déli kereszthajöbúl 
57. Sárkányos oszlopfő a régi sekrestyéből 
58. Lábazat 
59. Párkányrészlet a régi sekrestyéből 
60—^1. PárkáuyréSíletek 
Ő2—65. Gipszöntvények 
őő. Alapok gipszmodelljc az északi oldalon 
Ő7. A régi sekrestye feltárásának gipszmodellje 
68—75. Gipszöntvéuyek 
76. Római töredék 
77—83. Gipszönt vények 
84. Faragott kő töredéke 
Ső. Oszlopfő a déli mellékszentélyböl 
SŐ. Köíaragójegyek gipszlenyomata 
87. ólomdarab 
8S—92. Római töredékek 
93. XI. századi emberfejéé oszlopfő 

A szalagfonatoa XI. századi pillérfŐrészlet a görögkeleti székesegyház kerengöjében 
található. 
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IT, TÖRTENJiTl PORRASOK 

A S Z f C K K S I U i Y H Á Z Í C I ' Í T K I C Z É S K 
?. Gyula vezér megtalálja Apulumut. 

„. . . Gyula dux magmis ei poteua, qui civitatfni iiiíi^tjani in Erdtlw in veiiatione sua 
invenerikt, que íam prideni a Románia oonstructa fucrat . ., " 

Bécsi Képe^ Krónika [iO. fejezet. SHR I. kot. 29í)—291. [Ar. 135H-I>an írt Krónikának 
ez az adata a XI. századi Lkstából valúj 

2. 1003. István király legyfízi iWulát. 
,,A. 1003. Rtephauua TÍÍX Uug^irícus super avuntulnni snum reg<>iij Inlum ciim extTcilu 

venit ; iiuem cum cümprehendiaatt cnm iixort t't fílíis diiíibnu, rejíniim eins vi aíl chrlstiaiii-
tatem c"iiipulit/" 

AmiíUes Altahenses maíores és Annalts Hildesheimcnstfí. 
Gombos. 1. köt. 92. 141. 
J, 1083 körül, István király megvédi Erdélyt a heseuyfl támadástúí. 

„Quadam igitnr noctc r^pcnte i>er revelationcni qnaiidam expergefactus {se. Sanctus 
Stcphannfí) veredariuni queiidam infra diem ct iiocteiu ad Alliüm Traiissilvanam pre<:e\íit fe
nti nare et omnes irruere manentes ad munitiouea civitatuin qnam dtÍMÍnie posscl, ccmgregare. 
I'rcdixit eiiini supeT\.eiiturotí chiislianomm hostcs. videlicct qui tnnc Ungnrís ininiinebaut 
Bessos, ct possí^saioiica eorum depredaturos, Vix nnnoíns niandstta regia c(íniplevit, et t'cce 
Hesaorum inopiiiata caJamitaa Jnci'ndiis ct rapinia cuucta dtvastniis, pci revelationtm dei 
merítís beüti virí címcessa anímabna hi>minuiii sahitarís rect'ptaonla mmiitiouitm/' 

legenda Maior S. Stqiham IU-^K. S R H . II. köt- 389. 
-I. I IM. A zoborhcííyi apátság kiváltságlevele. 

Az oklevél inegerdsítöi között szereivel „Episoopus Svnum ITltratraiisylvamis". 
Fffjér, VII. köt. 4.59. — Szciilfétery', 43, sz. 
5. 1177 körül C:iba végrendelete a paniumhalini niunoalor javára. A tanúk között 

szerciícl H,Gal3us comes Albeiisís Ultrosilvanuf*". 
Pannonhalmi rendtörténet. I. köt. 605. — Szentpélrry. 128. ^. 

fK 1199. XII . 14. kóma. lU. Ince i>ápa az erdélyi piisiJÖknek fclleblwzési jogot ad. 
„. , . Venerabil: fratii Adriaiio Ultrasih'aiic* e[jÍ5copti . . . statuimua, , . . ut si aliquod 

acri|>tuin contra sententiam, quac contra Maiidreiises saeerdotes, fjni |xiüiti sniit in terra sancti 
Micliadis quündam deoimali, super inre p^ríjcbiali pro le latn est. per anbrejitionem appareat 
imi)etratuni viribns careat, et tnís ín iKísterum ratioiiibua non obaistat/" 

7„_W. I. Icöt. 4. 
7. 1201. Imre király Ugrin győri piisjíöknek Siíántö falut udt>mányoz?.a. 

A tanúk között szere|jel n-jula voíwculn et Ccunitt Allx- Transílnane". 
HO.V. köt. 4—5. — SxentpéUry. 195. sz. 

S. 1206. II. András Johannes I^tíiuirinak adja Cwezfey-földjét. 
Az oklevélben fu:íi van a .,iobagiiHies All>eiisis eastri "-röl. 
Z.—W, I. köt. 8-^9. ^ Szeiupélery, 223, s?.. 

.V. 1218. IV, 21. Róma. III. Houorius pápa njegerösíti Vilmos erdélyi píiaiM>kuek u 
német lovagrend számára 1213-baTi tett adományát, 

Wíílclmus] Ultrasilvunus Kpiseopna . . . ecelesías eíiifieandas ibUlem (se. in 
tprrn dtí Burza] Domui vcatre (.xmsensu capituü aui Ofinceasit . , . " 

AUO. T, köt. 155—156. 
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ÍO. 1219. Neuca vajdtt ppre a gyulafehtrvári kápUlíiii ellen, 
,,Cvim Ncuca VajuíxLi direxisset ad iudicium ftTH omnlcTitis l^aureiitiv;m tlc viUíi Bclud 

tüutra Capitulmn Albensis ccltsiae Traiisílvaxiiac,.." 
Váradi R<:gestrum. 207. s?-. 229. 
tJ. 1222. II. András iiizcll^ királyné konjiiája Tejébtii í\ vts7,|iTémi f^'liáznak liároTii 

íniut adományoz. 
A tanúk köitütt szeTf]K'l .pRiígnaIdo vltrasiluaiiieiisj occk'síani ^iitítriiantt". 
HO, V. köt. 9—11. — S^enfpéícry. 383. sz. 
J2. 1231,1280. tlyidafehérvár. A gyulafehérvári káptalan bizonyítja, hogy Pecch 

fÍB Jcivb tJtjmbás töldjéntk felét 20 márkáért eladta Mihály fia Obusnnk. 
ppCapitulum tcck'sie l>cati Midiaelis Transsiluane.. ." 
O],. Dl. 29094. 
IJ. Í24l. Rogerius váradi kanouok tucirisítása a tatárok által elpusztított Gyulafehér-

VáTTÓl. 
Tandem vix octavo die a silve rectssu ad Alba.-ii venimus dvitatem, iii cjua 

niliil potuil re]}eriri. preterquani ossn t t capita occis^ttruni, baüilícarum et palatiorum muros 
dimiptos et subfosHos, <jUos niniia Christiani cruoris effnsio ínaciilarat, . . . " 

Rogerius, 40. fej. SRH. II. kíit. 587, 
J4. 1241. A Friesadií Évkdnyvek elmondják Hrdélynek a tatárok általi elpusztítását. 
,HA. 1241, . . . e.thtrcitus eurundem Tartarorum iniíicdiens provindam que Bur^a 

dicitur. duceni exliercitus Transsihant térre onni omníhu^ suLs interfecít, - , . Cecidemnt in 
tívitate que \'Ília Htrniauni dicitur pKis ^uani tviitmn niilia . . . in quodam castro quod dicítur 
Cliisíi ceddit infinita nmltitudo Uniíaroruni. Idem contigit iu Waradino et . . . in Álba cívitate 
Tratisilvana . . . " 

Annales Ftisacciists. Gitwium:. l. kÖt. 131. 
Í5. 1246. V. b. IV. Béla t lallus erdélyi injspí'ik kéréséTc- i lyvilafehérvár cri egyéb püspöki 

fah'ak lakuaainak kiváltíiágot ad. 
„ . . . í.íallns episoopus taiissiluanus, a iiobis hiunilíter . . . postulavít quoil ttim sua 

diocesis hostíli persecucinne Thartaroruni ad tautam inhabitaiiciutn dt-venerit raritafeni íjnod 
D tenipore i>ersecutÍDnis uscjue ad stia teni^xira uulli vei pauci in Álba, <jne est sedc-s tpisco-
patns sni kathedralis . . . habcaiitur inquilíiii uec illic convi.Mi)anl uisi eos libertate uberiouia 
grade dignatetnr pcrvtnire . , . " 

Z.—W. I. k-it- 72^73. — Szenlf>éUry, 831. s?., 
íf}. 1257. IV. 23 Róma. IV. Sándor pápa ^v. erdélyi pnsi>i>knek megengedi, hogy elszc-

géiiyeíiett egyháza jövedelmét két templom mai vagy ká^xihiával s'zajKjrítsa, 
Nos itaque tm's líreeibus inclinati, ut ad augmentum Divini eultus ip.sins Kcdtísie 

rtdditus auf!inentart> valeas, duas Fcdesias sen capfllas ad Xv vcl Capituluin eiuf>ílem Hcclesie 
immediate siíectaiites singulis i]ísius prelx-ndis de consensii dicti Capiliili in'qíetvio annectcndn 
tibi jitTstntiuni duximníi coucedendmn . . . " 

AlJÜ. : i . krtt. 285. 
n. 1264. István ifjabb király Crvóni .\ndrás c'omt^nak adja ííermanU l\>cholka és 

Cupuíl Jiirtokokat. 
1'" koKségi't ,,sitas iu.\t:i Murisium terras videlicot c^islri nostn Albensis". 
Z,—W- I. köt. 94, — S^enif^Heyy. 1820. SK. 
ÍH. 1265. Gyulafehérvár. Jula int-stc-r fiu UVOTÍÍV pnlyoni birtoka két részét nfivérc 

leánync^yí^dévd együtt dadja Scegna Fia Ivánnak. 
prestntibns MaRistro Nydiolao iireiKisitn, -MbiTto i:antnre. Andrea custtule, 

Ceba Archídiiieono de Hungníjd. Ma^istvo Regulo ardiidiaeuno de 7-iinuliH et alijs multis eon-
oaiionidf* ibidem existentibus." 

HO. VI. köt. 134—135. 
/y. 1277.11. 21./1309. Agynlafehérvárikáptalmiügyvédje, rhilippvisdcCingulü.akápta-

laimak a sebesi dek.ixítus papjai elleni perében elmondja a ü7.ékesegybáz Alán^ fia, (3aan által 
történt elpusztítását. 

„ . . . Cuni i^isa miivt:rsitas (KC, Cibiníensis) ano di>mini MCCLXX\II<j iu dominica 
Rennuiscere sui^er f^ndein eedesiaai cathedralein níunu Hnnata irruí^ntes, ii)sani hostiliter 
invuserutit eomburenteíi in eatletn ecdesia l>ene ad dno iniÜa hnminnm utriusqne .sexus, et 
six'cialiter Agabituin arebidiaconum eiujídem t-edesie. MicHaelein ardndiací)nun] de Or,d, 
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Bartholomeuni archidiaconuni de Kukullu, Jíacham plebanum et canniiicum Albenseii i 
Transilvanuní et íiuani plures alíos sacerdotcs et dericos coniburendo et aufereiido üiniiiíi 
omameuta, libros et iustrunieiita dictae ecclesiae et alia quae óicta eoclesia iníbi bal>ebat . . . ' ' 

Z.—W. I. köt. 254 
20. 1276. VI. 19. Buda. István kalocsai érsek Aiárd fia, Gaaii és társait a gyulafehér -

várL véreugzésért kiközösíti. 
..(Stephanus) archiepi^copua Cokíceiisia J{ob) Quinque^^cclesíeiisis - , . Philippus Vad-

eiisis .. . I-odomerius Waradiensis Ty(niolheus) Zágrábiéiisis, Dioiiysius Jaurieiisis, (Petrus ) 
Tiaiissiluanus ct Povka Synniensis occlesíaruin episcopi" tudatják az erdélyi pai^íággal, „ 
cuui itQque Gaan filius Alardi et suae sequaces itialitiae ac ínquietatís coinplices Saxones par -
tium Transiluanarum ecclesiai^i beati Mychaelis cathedralem rabié diaboíicQ Jnducit et replet i 
enoniiiter coiiibusscrint, arc:hidiacont>5, eanonicos, sacerdotcs. clericos et magneiu ni ultit u -
dinem Christianoruni in eadeni et iii aliis ecclesiis concremaverint alftjsque innumerabileM 
ubicumque loconiin deprehensos interfeceriiit, relíquias, cmces calices, iudumenta sacerdotalii i 
et omnia omamenta eccleaiaruui cura libris aliis rebus sacris uecnoii theaauro ecclesíe niemoratíí 
rapuerint, ín ususqu^ suos inimundiasimos usiupaverint, et ideo senteiitiam excommunieationii a 
incideriut. . ." 

Z, W. 1. köt. 131—132, 
2Í. 1278. IV. László a gyulafehérvári káptalannak a tordai sóbányát adja, 
, , . . - cum capitulum ecclesiae beatí Michaelis Traiisiluaiie ordinatum a sanctis pro-

gcnítoribus nostria et looatum pei fuioreni et rabieni gentis Saxoiiicae partis Transiluanai c 
in destructione et combustione ecclesiae eiusdeni et concremationeni oanonícoruni fere omniun i 
iiecnon uTiiversomm populoruni praedialíuni jjer cedeni et labiem Saxonuni praedictorun i 
exstirpatioiie adeo sit perditunin desolatum et destructum. immo penitus annullatum, quo<i 
nuUo Tní>do ixissit nisi per auxiliym regiuni refonnarí . -. salisfodinaiii in Torda per se, quam 
ctiani ante destructiouem ipsius ecclesiae ob remedium aniniae carissimí patris nostri regi h 
Stephaui felids recordationis concesseranius et nunc iure perpetuo ac irrevocabiljter dona-
vimus . . . Insuper etiaui ad nielioreni reformatioueni et eniendationtni eiusdein capituli, et u t 
popuU aíl terras &aei>e dícti capituli tali clade desolatas ex novo ad nostram protectionem 
possint congregari, umnem collectam regálém . . . ab ipsis popuHs capituli universis CKigeiidam., 
eideni capitulo iure perpetuo donavimus," 

Z-—W. I. köt- 133—134. 
22. 1282, III. 21. Zaka. IV. l^azló az erdílyi püspök néi>eit ftlmeiíti a vajda és megyés -

ispán íik joghatcjsága alól 
venerabilia páter Petrus dei gratía episcopus Transiluanus . , , ptistulavit, quü<i 

cum sua di<Ke5Ís hostil; líersecutííine Saxííuum et diversamm guerarum regni níjstíi nobis ín 
tcíiera aetate constitutis, ad tantam iuhabitantiiun devenerit raritatem, quod usque ad hae-c 
teini>ora pauci in Álba, quae est sedes episcopatus sui cathedralis, et in viHis suis SÍVÍÍ curtibus 
pontificalibus . . . inquilini habeantur." 

Z.—W. I, köt. 142—143. 
23. 1284. I. 1. IV. László Rofoyu Comes hű Sídlgálataiért neki Mocs falut adu-

mán y ózza. 
pro Tuorte Nycolai . . . ftatiís eíuadem (se, Rofoyu), qvü in bello, quüd ideuii 

Nyct)laus electus de prece]}to iiostro, contra (Íyan< filium Alardi, in partibus Traii3Íluauici s 
pro Oí)nficrnati(>iic fecit incolaruni jiartb illius extiteruut [se. cum fratrt- Ladislao) iiiterfecti.'" 

Tcifísch-FifHliabír. 134—135. 
2'i. 1285. V, 27. Gyula fehér vdir. IV. László mcgerraíti a gyulafehér^'ári káptalant 

f>rbó birtokában. 
„Nüs Ladislaus dei grácia Rex Hiiiigarío mcmorie commendantcs significainus vniu-

ersis, quod cum nos Albam Transilnauam ad ecclesiam bcatí Michaelis Archangeli causa deuo -
cinnis aocessissemus , . . " 

HO, VIIL köt. 237 — C)L. Dl. 30583. 
2í . É287. III. 16. (íyulafehérvár. A gyulafehérvári káptalan átírja a (k^rendiekuelk 

Cute tordai várji>bbággyal kötött adásvételi szerzódését. 
„. ,. jíost oüaibustionen: ecclesie nostre et amissionem sigilli uostri ijer totam Trau -

siluaTiinni publíee proelamari feciasenius vt quiounque litteras uel priuilegia cum aUrcnouandunn 
i'vim nono sijíilln re3.>ortareut Comes Petrus et magister Saulus concaiionicus noster filij Sam-



aoiiifi corporaliter coram nobis constituti exhibuerunt pTÍuílegium suuni ipso antiiiuo sigillo 
nostttj antt conibustíonem ecclesie iiostre seu perdicionem sigilli nostri sigiUatUni ...'' 

OL. Dl. 1184. 
26. 1287. XI- I- Gyulafehérvár, PéU-r erdélyi püspök szerződése János k<^faragó-

mtsterrel ; 
„Noa Capituluni ecclesie beati MicaelU archangeli Traiissiluane menjorie conjmen-

dentes tenoré preseticiura aignificamus quihus expedit vniucisis quod magistei Johauiies 
Lapicida filius Tynonis de ciuitate sancti adeo dati in propria persona coram nobis consti-
tutus Ex pocto inito cum venerabÜi patre dominó P(etro) Episcopo pielato xiustro obligauit 
se elevaturtim muruni ecclesie nostre videlicet íccleaie beati Micaelis archangeli et ijjsius muri 
adiacencia preter coluninas simul cum Turri seu campanili ititus et exterius cum lapidibus 
politis preter interiorem partcm Tiirris a parte meridionali incípiens ab antiquo op^re et con-
tinuans ipsi antiquo operí iuxta hostium per quod dominus Episcopus in ecclesiam intrare 
sólet, et in 5uuin redire pallacium. in ea altitudine intoto, in qua, murus ipsius eccleaie supra 
dictum hostium per antiquuni opus extitit eleuatus- pro quinkaginta marcis terrestris argenti 
et minoris ponderis. de quibus quinkaginta marcis, pro dicto magistio J- racione cuiusdam 
homicidi alio díe albí i)erpetrati ideni doniinua Episcopus iu memorati operis íncoacione soluit 
octo majcas- et intoto eidem magistro J. conplebit interminis in fra scriptis. a data uidelicet 
prcsccnciuni usque octavas passce singulis mensibua síngulas maicaa persoluet. in ipsis enini 
octavis passce dabit sex niarcas, ín octavis asscensionis domini decem marcas. ín festő sancti 
Johaunis baptiste iteiuni decem marcas. in festő beati Jacobi apostoli residuas decem marcas 
proximo Tienturis. íta tameu quod sí forte idem magister Johannes opus dictum ante ipaa 
tempóra iJerFicert pirterit dominus Kpiscopussimilíter ante eadem tempóra quantitatem niemo-
ratc ]>tcunie scilícet ipHarum quinkaginta marcarum sibi tenebitur iutergare. iiictílominus 
ah ipsa data presencinm pretactus magister Johanncs cum uno socio sibi adiuncto iu poliendís 
lapidibus stalim absque medio alíqyo debet ipsum opus incoare. et per totam ieniem absque 
ahíjuali intcrmissione laborare, lapides tamen, cementum, arenam aquam, et lignamina sí que 
erunt pro iitío ojjere necessaria dominus episcopus deferri faciet et deponi iuxta ecclesie funda
mentum ponenda, ordinanda, et locanda in ojiere pro ut debent laboribus míigistri Johannís 
mtraorati. i:ierfecto enim opere, dominus episcopus secundum suum honorem assumpsit se 
uestitumm magistniTii Johannem supradíctum. Dátum in festő omniuin sanctoTum anno 
domini niilleaimo ducentesimo octogesjmo septinio," 

A gyiUafchérvári káptalan íevéltára. íasc. 5. nr. II. 
z.—w. 1. köt. ise, 
27. 1288. Mykud báu Torda megyei Szentmiklós nevű birtokát a gyulafehérvári sxékes-

esyháx építésére adja. 
Mykud bán és néhai fivére, Imre mester a Szentföldre akariiak zarándokolni, e fogadal

mukat a7.cínbaii teljesiteTii ní̂ m tudták, Fülöp femioi püs|X>k pápai követ ezért úgy határozott, 
hogy ,,in com mutationem nostri ítineris, projíter laudem nominis omnijiotentis T>ei, Beatissi-
mae Mariae semjíer uirginis iiec; non onmiuni Sanctoruni ad utilitatem, uel opus alieujus eccle-
siac quinqnaginta marcas offerremus". Ennek fejében „possessionem nostram Scenthmyklous 
noniinatam . . . exdíinacione Belae Regis . . . Ín Comitatu de Torda justa flnvíum Aronas. . . 
tradídimus . . . ratione oiJeris ecclesie Bcati Mychaelís Arcbangeli vencrabili patri dominó 
Pnrc) I>i>i gratia Episcopo Transihann. .. Datuni Alhae. . . " 

ÁUO. IV. köt. 332—334, 
2S. 1289. VIII, 6, után IV. László megeri^síti a gyulafehérvári ká]jtalant a:̂  aWinci 

sóvám élvezetében. 
cum noft od ecclesiam lieati Mychaelís cathedralis de Álba Transiluana causa 

devotionis accesü^esemuB. canonici eiusdeoí ecclesie nobis humilíter supplicaruntj quod sujJer 
duabns [lertibus tributi portionis rcgalis.. . in Wynch inferiori in salibus aquaticis, descen-
dentibus |jer Morisiuni in navigioper dominnni Andreám regem avum nostruni eídeni ecclesíe 
coUatia. ., eisdem da re , , . tlignarenuu, quod quidem eorundem privilégium a r^ge Andrea, -. 
concessum . .. tempore Geanini fílii Alardi in concreniatione ecclesiae bcati Mychaelis coni-
buHtum exstitisíwt-. ."' 

Z . ^W. I. köt. 161. 
2<f. 1209. IX, l. Ápold. IV. I ^ z l ó Péter erdélyi pilspöknek visszaadja a régebben 

ál tahi elveti birtokokat. 
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l>osrieisÍQiits düuaticias jítT luclitiis Reges et lUustres, Belam videlícet. . . a\'vim 
nostrum, et Stephi imim. , . pativm nustrum, in.'c iinn ]>er nos, Eccltsic Beati Michaeliü Ca-
thedralisdatíis. - . sciíit'et villám Cuhlswar tnim suis |)criiiu'ndis, et nllatii Albensem oum 
tenitorio suo vniucrso . . . lícclcBit? a l ienass tnnis . , . " 

ÁUO. IV. köt. 336—337. 
3íl 1291, V. 31. üyiilafehér\áT. Péíer imsitiJk -iAer/AaSése n sxász áosnkka! a szébcs-

egyháji tetőzetének elkészítésére. 
,,Nos capitalmii ecdesie l>eati Micahelis arcaiiReli Transsiluaiie danuís proiritmuria. 

í^uod venerabili patrt' <loiijino P. J%pitícoiH> preUto nostro a jiarte viia. ííyfrido de Crakciw 
Jncobo Allx'ii^is HcrlM>Tdo de \'Tbí>\v ^.-l Henc de kelnnk caritentarijs [jereonalittr constí tutb 
ex altofa^ ijdein cirix^ntarij curn ijjsn veniírabiU Petro svi|jer totali ligiieo oi>eTe seu tegumento 
katedrális ect'lesie bcatí Mi^^ahelis arcaiigeli fectrunt íjactiim tale coraiii nobis. tjuod scilicct 
pretcr teotum. QUIMI deWt eU'uari suixr -iltare Ix'ate viríjinis, et wltam existontem inala wlte 
ipsius altaris Iwutc virftinis contiguíi. Ttem \tTf^t(^T tot-tun] altaris U'ati Jobannis baptíste et 
ecíam sacristie seii camore. Itcm preter tcctuni, quotl fsse del>et suiter altnrc l)cati Tetn apo
stoli. Kecnon prttertectvun, f|m>d deljet fieri s\x\->ei alHiii í|wius ecclesit J>eafi Mícahelis ab aqui-
lone adiacentem. ^vltas omne?? su|KTÍoteH, et receptacula oninia, íncipieiiteri ab oriente, nsí|ue 
fiiialeni wltani ab otcidtntc sufjer njagriiini biistiuin eleuatani. Ac a anprcniitattí ijteius wlte 
deürsuni- sicnt priiis fuorat, nsqíK hontíuni iiiemorotuni. Iteni incipientes de cornu a iiieridic 
SU|íer inagnain fcnestrain- deuato UKttUe aliiul ciiTim ecclesie ab acjuilnnc elcnatum. Wltas 
txutrai |ue psirtc Turris medie, erecte siil>er wllíim e>;isteiites, ac eciaiii iiísani Turrim repara-
huni . Kt tegent. sicut priiis íuerant pro tiuiiagiiita mnrcis indenaíijs el argento tuiic curren-
tibas uel in alijs rebns quil>iisciiiii[ue coiidigne dumtaxat extiniatis, et viginti quatuor uulnib 
de panno donii. Per iiHiini dcmiimmi lipiscnpujii eijsdeiii canx^ntarijs seciinduni moduni sub 
acriptuni tlandia et sülnendis. Duodecim acilicet niarcas soluet eís cuni carpentarij siluam íiitra-
bunt in priniis pro Irabibus t̂ t tygnist'xeidendísquibns ad eedcsiam traiis|xjrtatis. Cum insiluani 
retlibiiut pro secancUs usseribiis tlabit eis duodeoini luarcas iterato. Post hecsiiiiiliterduíidecini 
Tnarcas dabit cum cleviatuiii et jícrfcctunj íucrit ojtnn t íc t i (^uod esse debet supcr niagnum 
ültare ustpie dictain iiiediatii tuTTÍm. Sitam sii|>er wltanf. Itcm cnm ipsani turrim modo debito 
reparabuiit et coo|x^rieiit eis sin]íliter duíulccim iiiaTce perscjlueiitur. Item dum wltam Hb ipsa 
Turry nsque cornii dexlenini txistíiitent tegenl, duodwiiii iiiartas accijíieiit. Iteni cum wltam 
txistejitom inter tnndom tiirrim et cDnui sinistnim ctuii>critiitH nuxlo similí duodtcim marcafi 
habfbuiit. Itein accipient dníxledm maroíis. Post(|iiaiii con|x^riciit wltaui íuialem. Ali Íi>sa t ű n i 
uersns partcni líct^klentaleTii prottiulenlem. Ttcm iMXStrenui, cum opiifi sui>er masnum hostinm 
flb occidentc in primo nouiinatmn usí|ne arcem seu sUpií'mitEltem ^\lte fiiialis érit reparatum, 
pt tabnlatmii sicut iirius fuerat, dabuntui eijsdeiii carjM^ntarijs sex marce residue et viginti 
(juatuor wlne de donii pamii nieniornti- 3ta taiiien, Quod dauns et ligamina ac alia uecessaria 
dabit dominus K|JÍscopus. l\t quod etiaiu liKiianiína onuiEa, quouis modo nonjjiiata, ct iiecesaa-
ria. de silua, ferre ad ecclcsíam tenebitur domiutis Hpise<ípus. Scd cesa et secta ae preparata 
nsíjue eousampniacioncm totális ii|XTÍs, ermil P>;'T ijisiis tarjx'utariofi, et labiires ne e^ijeiisas 
eoTmidtn]. Item iiotandum quod l'itum predictum n|>as ecclesíe Ixrati MicaheUs arcaugeli ut 
absque onitii internáló et inediacioue alieintis alterivis o|>eris ]>er predictos caT^íeiitarios iuxta 
pactum preniissvim pritcuretiiT et eicius fjuam esse prteri t |)erficiatur, ]n'o Syfrido el Jacobo 
niite dictíd mafiister Anmlthis ctnicaimnieiis uoster pro Herbordo predielii comes Haniel de 
Wrlíí>u et |iro Heuc nuniornto conies Daiiiol filins Clicl fideius&tres extitc-nuit. Pacto huisnnHli 
ínteriR'iiienle iiiter i]>sos qiiorl sí queui ear|>eutaHum leetn egriludinis uel mnrtf contiiigerct 
pre|xí<liri. eqiialein síhi ear|n"ulnriiim suus fideintujr invenire del>ct el staliiere aíl ipsum opus 
donee ])er nioduni debitiuii iiitoto |x r̂ficÍLLtiiT. I>atuin infestn ascensiíHii-i ílmnini. Annci eiuaifcm 
•lillesLnio ducenlesiuio iiíiiiage^inm pfinui." 

A Ky ni a fehér vári káptífljin levéltáüi, tasc, S. nr, It). 
7..—\\\ 1. kot. nn.—iwi 
.ii. 1298. 1. 13. IlynlalVhéTvár. íVlcr piisi^^ik Marosiíjv-ér é?- Paludi birtokokat Mykiid 

bán niag>'arl[n3:ií birtnkáérl ek'sctéli. 
. , . . . Wut'Tabilis pnler Petriis dei gratia episvfipns Transiliiaiuis prelatii-, mister, <[ui 

diligenti studio statum ecciesiae Ix'ati Mydiaelís augnieutavit et iii HUÍS (lossi'siiniibuH de die 
in dicm litudet a m p l i a r e . , , " 

Z . - W . I. köt. 2m. 
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J2. I29y. m . András nicííjárntja Borháiid ós Kralcó ha tá rá t . 
pnst eKUStnm ]>er Saxoiies cathtdralizni eccWisim Albeiisvm iit: o tp i tu tum tnuaílrin. 

et jHíSt amissa privilegia capituli cnm íiígillo . . . " állapítja me^ az e ^ h á z birtokait a király 
s tKek kíUött Rorbáncí és Krak6 határai t . 

X.—\V. I. knt. 213—214. 
33. 1302- II . 18- Várfld, B(ígím<;li OÍIIKÍS Házua nt-vű bir tokát adJH a gyúl a fehér várii 

sztkesi'gy h á xiiab. 
Comes BDRonch lilins I i m k . . . cum iuiu iii diebus suis líroct'ssisset t-t htredumi 

carfTft solacio ecclt'siíim bcati Michütflis arcliimgcli Í\\ Allia , . , BOXIÜL nocatam in commitatui 
de Kukullu iutcT fliiiuoa KukuUu existtMiteni quani ex colladone . . . di)niini i^diz la i reRÍíi 
clare m t m o r i e . . . dixit se- possíderc. - -" 

0 1 , . Dl. 28049. — Z . ^ W . I . kíit. 222. 
34. 1309, I. 8—VII. 3. Kuda. A Ryulflrí-hcTvári kájitalan \>QTe a fttt>esi dékánátus piip-

sága ellen. 
rh i l ippns d t Ciiiíínl(i a j^yuUifeliénári káptalan ügyvédje GentiHs bíboros megbízottjpi 

clótt elnioTidja a szásKok l308-bnn tor tént t ámadásá t anno praeteri to de mense Febman; i 
reria secuiida post dtnninit'aiii I^XUT^KÍ eadcni Cibiniensis universitas e t coniniunites cum !*flcer'-
dirtibus decanatus de Sebus manibus armntis ecclesiam bcati Michaelis Tranösiluanorun'i 
hostiliter hivadcntes lii clericí)s et sacerdotes eíusdeni ecclesíae nianns violeiita.s turpitc-r ini(^' 
cerant. iisí|ue ad cancellos et saciistiani eiusdeni t rudendo et fngaiido eosdem cKsertís gladits 
et sagittís contra eos, pront dü hís t s t imblka vox et fáma iii regno Vngarico t t par t íbus illis.' ' 
— A ]x^T folyomáij késiibb az ügyvéd újljól elmondja, liofiv a sobesi papok , , . , . iniuricíse el: 
violentcr boatiliter cum n:agiia comitiva etiuitum cliTicnrum et laicorum amia to rum ecclesiairi 
l>eati Michaelis Transsiluanam iiitravcrunt. ostia praedictae ecclesiae claudendn ac custodeíi 
ibideni iHmendu el insnltum fcetruiit ín cunouicns i:íusdein <.-ccíesiaf ad capitnUim convooatíis , 
iH'.rcutiendo et verbtTand<i c|nam phires clericfts et beneficato.^i einsdetu ecclesíae. fugaudcí etian i 
et t rudendo oannnicos prae^lktos . , , as<iue in si*i:ristiani eeelesiae supradictae. í|uani ini\irian i 
uollet praedictnni capituluni snitetinuisHe pro Tiiille iiiarcis íini arpenti ad |XJiidus BudciiJíe."' 

Z . ^ W , I . köt. 254, 280. 
3:Í. 1319. IX . 26. Kalabar. A gyulafehérvári kájitalan a király előtt tiltakozik nz u ^ " -

(.:s;ii fóes^>eres bizonyos t t rü le t re vonatkiiyú ÍIletékes.séKe ellen. 
A t i r á ly niegáilapítja a Tisza cs BoTsva között a i»yula fehér vári egyház illetékességét-

„Jura eeclesiastica iuter fluiiios Tyeie t t Bur iua ecclesie lieati Michaelis archangeli de Albíi 
J u l e . . . reddidimus." 

0 1 , . Dl. 30603. 
.36. 1322, IV- IB. Tnrda. Vita a Knküllo iiit-gyri ispán joghatóságáról Ahuakerék é?* 

környékének birtokaira vonat knzóaii. 
,.Kíts Thonias wiiyni-wla TTansilii:iiuis. . . si^iiificjnnus ipiTHl vum anno dduihn mille-

simo treciMitesinio vis'-'siniíi stvnudo \\\ <K:tavjs Tassce in Kerozleíí vnacum regni nobilibuü 
SicolLs l-t Saxouibiw ubi doiniinis i'pist'oims Transilnauns (.'t discriti viri int t reraut congrega-
eionem celfbrasöemns íii'ueraleui inaEÍí^tír (ívvgns filivis Nyt-tihii ]iro se et pro fratre suo coinits-
ía tobo filíii Apa astaiulo nobís r-ieiiifit-ire curauit. IJUÍKI comeíi de Kykullv rpiasilam posserüiioue? i 
suiis Alniakerek, Kpresd Hesee, l-'eUevteUlke. Vyffllu i't lUnulal cum suis iKTtineutibusnelldt 
adtrahere s tu am]>licaTe ad smini iuilicíituni vnde euni nos díniiiuuni qiisoiipiini ac díseretoi; 
uiros de oapitulo et vTiinersos nobiles iSyculos vl Saxnnt-rt interro^-así^einns ul prediote possessiíi -
nes in ípin (.ounnitatn dinoscantvr adiacvri' pa r i t t r et vna uoce resjíoutU'runt I[Í\'K\ a temiHjru 
hedificaeionis ecelcsie lícati Mykaelis aikangelj TniníiiUiaue prel'ate ]K>ssesiüues essent el fnissenU 
ad comitatiiiu Albeiisvm ]>ei"tiuoiitc-s si'u eíi|)eelii]ití'S. Dátum in Torda anno t t t i rmino supra -
dictis," 

Ob.Dl . 62t>Hl. — '/,.—\\. l. köl, Jfil. 
37. 1332. r á p a i Tií-.edji^'í-.ék. 
.pjohannes pk'banus Allx^nsís Szilvit X h di.-naTÍíis," 
Mou, Vat. l / l . ÍÍH. 
35. 1346. V n i . 28, Váiiul. A váradi káptalan U'XSKIÓ erdélyi kanutiok kérelmére bizc»-

nyítja, hogy l 'é ter alvajda Vártidja kö/.ség statnt iójakor fenyegetőzött, h o ^ - a székesegyházaiét 
és a káptalan miiideu birtokait v̂ gv kell felégetni, aiint Alárd fia Tiaan idejéln-u. 

^ífl*í, iWÍ. 121. s/. Tört . Tár [\m.\) 75fi. 
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39. 1348. IV. 14. Várad. A váradJ káptalan bizonyítja, hogy Balázs fia, Illés fiai fo fivé le 
nevében Gáld ötöd résiét a gyiilafehérván székesegyháznak adományo/,za. 

.,. .. Nobíles de Gald quintam parteni possessioiiis Cald ipsos inre hercditario contí n-
gcnteni cuni iure patrociníatiis ecclesie beatté Eliitabtth in facie eiusdem ]>osseasLOJiis situate 
cccleaie beati Mychaelia Archa"geli TraJisiluane ac Episcopatní donassent/' 

A gyulafehérvári káptalan levéltára, fasc, 3. nr, 45-
Regestáját 1.: Béka. Üyf- 122. sz. Tört. Tár. (1889) 756. 
40. 1335. Vri. 8. Gyulafehérvár. Lajos király engedélyt ad arra, hogy a gyulafehérvíin 

székesegyház számára a nemesek hagy^miányoihássanak, 
volentes ecclesie eiusdem Albeusis kathedraleni i i i s^en i in partibus Transsilnav lis 

constitutam . .. dotare (se. nobilas) . - . Datnni in Alha (rynule. .. 
OL.Dl. 30692. 
41. 1407. S . 17, Szentínire. Váradja és I,umbfalva határjárása. 
„Magister Michael filius Voyuode de Woradija ac archydiaconus de Hunyad" Váradja 

ás Lumbfalva között ügy jelöli meg a határokat, amint azokat azok a i oklevelek tartalmazii Lk 
,,quequidem (se. littere) de ecdesia seu .Sacristia Siincti Mkhaelis Archangelí Transsiluanens ?ia 
tempore dísturbij jjet Sanoncs fuissent deportate pariter et ablatc". 

OL.DI. 30412. ás 30413- — Z.—W. III. köt. 440. 
42. 1407. III. 25, Buda. Említés tdrtáník Antíil plébánosról. 
„magister Anthonius plebanus de Choro. . . " szerepel mint a gyulafehérvári káptalun 

kiküldöttje. 
OIv.Dl. 29749-
43. 1439. VII. 24. Gyulafehérvár. A g>-ulafehérvári káptalan Pálóczi G y ö i ^ , előbb 

erdélyi püspök, majd esztergomi érsek végrendeletileg a síéke?í«gyházra hagyott lOOÖ forintj át 
felveszi. 

„Honorabiles viri doniini et amici nostri in Christo Reuert-ndi. Nouiter in vigilia feírti 
beati Jacobi Apostoli ex mandato et couuocatione Reuerendi in Christo patris et doniini domi ni 
Georgij episcopi Traussíluancnais doniini et prelati nostri in Sacristia Ecclesie nostre capitularit er 
nos főre congregatos vbi idem domiuus noster prelátus produxit in médium nostri quasdam liter aa 
Venerabilis et Egregy doniini Petri Agniandi decretorum doctoris Archidiaconi de Zolnok 
in dicta ecclesía nostra necnon Str^oiiienaia et Varadit^nsis ecclesiarum canonici, in quibiiis 
conlinebat, quod quondam Reuerendíssimus in Christo páter et dominns Dominns Georgrus 
Archiepiscopus Strígonícnsis Dominns et fautor uostcr siiecíalis in sna vltima testamentát ia 
disposicione, pro anime sue rtfrigerio et salute, oh sjiem et denocicínem, quam habnisset in 
befltissinio Michaele Archangelo patrono ufistro pro fabrica et reformacione ecclesie nostre lac 
defectus et deformitatis eiusdem proterina {?) i^jsorum Tureomm pcrfidissiniorum nouit er 
illatoniin restauracíone Mille florenos auri pun teatanientaliter ínter alias suas salubres ordinaci o-
nea legauisset, quibus quidem nobis prodnclis et Huperinde tractatibus habitis Idem doniiniLis 
nDSter Episcopus nobis contnlit, quod ptetlkti floreni per esecntores predicti testanentí nt>n 
restituerentnr, nisi cuni homíne sno vnns ex nobis concanonicus noster ad repetendnm et le -
nandum predictum tcstamentUJn niitteretiir. Quo attento nos houorabilem virum Magistrnm 
Stephanum concanonicuin nostrum presencimn ostensorem iiomine nostro cum auffícienti n)a;n-
dato simul cum honiine prefati doniini nostri Episcopi duxínius ad v. h. translegandum Dantes 
eidem plenam et omniraodam facultatem, vt ipse noinine nustro sujter wílucioiie jjrefati test a-
nienti vos (juictaxe valeat possit pront melius ct vberias innno vídebitnr expediri. Datuni in d ie 
prenotato Anno domtni Míllesimo qudriiigentesúno Tricesimtj noníj. 

Capitulum ecclesie 
Transsilnanensís.'' 
Az esztergomi káptalan országos levéltára. Capsa 9. fasc. 2. nr. 1. 
44. 1461, KoloKsmonostor. ,Jacobns I<engel Castellaiius Castri Albensis" Máté püspí^k 

iievébtn tiltakozik a Váradja felé cső püspöki földeknek és a városi földeknek a káptalan ált al 
való elfoglalása elleu. 

0L.D1. 36392. 134. 
45. 1461. VII. 15. KoloKsmonciStor. A gyulafehérvári káptalan Ompoly folyó melletti 

földjének határjárása. 
, , . . . incipiendoa pori:aCapítuH, quecomminii vocabulo vocatur portasancti Georg i j . . . " 
OL.Dl. 28852. 
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46. 1467. VI- 2. Kápolna- A koloMmtraostori konvent jelentési néhány gyulafehérvAii 
kanonok megtáiDadta.tdsa és jószágaik elvétele miatt. A timadók Miklós püspök emberei, a 
város is a vár lakosai, akik e hatalmaskodást „ex promifisione et voluntate Petii Wethesy ei 
Mkhaelis Castellanorum eiusdem Castrí Albensis" hajtják végre, 

0L.D1. 30882. 
47. 1469. X. 7, Várad. Miklós küküllei föesperes, erdélyi helytartó a káptalant értesíti, 

hogy a királyi parancs szerint a gyulafehérvári várat földig le kell Tombolni és a sáncokat be 
kell tölteni. 

Befte. Gyí. 331 sz. Tört, Tár (1090) 150. 
4ít. 1477—79. Szerepel „Rimon decretonim doctor plebanos - . . vicaríusque Ecclesie 

Albensis Transsiluane". 
OL.Dl. 28349. 
4Q. 1490. V. 6. Gyulafehér^'-ár. KolozsmonostoriJóDereck kíizjegyző egy Kondé György 

és Illyésházi Mátyás gyulafehérvarí prépost közötti vitás ügyet oklevélbe foglal „in ftacristia 
Ciithedralis Ecclesie beatí Míchaelis Archangeli Albensis Transiluanie." 

HO. V. köt. 371—376, 
50. 1492. VT. 29- Gyulafehérvár. Szerepel mint a gyulafehérvári káptalan einbete 

„Domiuicus presbiter CappeUmus Reverendi domiiij nostri prelatj in Castro suo Albensi 
constitutus". 

01,-Dl. 29551-
57. 1492. IV. 24, Rdma- Benedek gyulafehérvári plébános a római Szentlélek Tárau-

latba lép-
„Ego Bcnedictus plebauua in Álba gyula intravi sanctam confratemitatem die 24 

Április 1492." 
Mon. Vat- 1/5. 13. 
52. 1501. KoloTLsmonostor, Tordai Péter Mindszent nevű birtokát a gyulafehérvári 

székesegyháznak adja, 
„Petrus Thordny de Myndseiith et domína Sophia consors einsdem. .. totalenj posses-

sionem ipsoruni Myndzenth . - - pro rcfrigerio aniniaruni ipjjomm- . , Hccleste Beati Michaelis 
archangeli in Álba Gywla constructe ac j>er eandein honorabilf Capitulo ecclesie eiusdem 
dedissent." 

OL-Dl, 36405. 74, 1.-75. 
53. 1507. V n i . 17. Gyulafehérváj. Szerepel „Nkolaus Erdew de Madaras prouisor curie 

huius castri Episcopalis Albtnsis". 
OL.DI. 30337. 
54- I5l2. II. 4. Vali>o vár. Perényí Imre nádor a hívó lelkek oltára házának kiváltságo

kat ad és felruházza azokkal a szabadságokkal, amelyek az oltáriga^gntók házait illetik. 
„ . . - nos habentes resiiectum tum ad servícia veuernbilis magiatri lohannis Archidíaconi 

Thylegdíenais Caiionici Ecclesie Albensis Transilvane nobis et Reverendo Doniíno Epíscopo 
eius ecclesie filio noatro chíirissimn exhibita, tum verő salutaria eius oiícra, cuni nobis non 
incognitum sit : quanto studio : quantii vi anínii JÍUÍ alacritate ídem annís ístis elapsis Refor-
mationem porticus pretacte Ecclesie Albensis ad utilitateui non aoluni ipsius do;nini I^rancisci 
nati nostri, verum eciam decoreni ipsins ecclesie íucubuerit ; nt eani poiticuni afabre factam, 
citra desidiani consuma^-erit : in qua in titulum fídeliuni aiiiníafum altare pro celebrandn 
])erpetua missa extrtiifecerit '. domum íllani lapideam cijntigua vicinitate domus altaris Sancte 
Aime septentrionem versus in opijido Albensi habitam per eundem Magistniin lohannem a 
tracta Reverencia Reforniatam ^ Rectori prcdictí altaris piaruni auiniaruni Ín prescripta porticu 
extructj- . - " 

A gyulafehérvári káptalan levéltára, fasc. 5, no, 18. 
Regeatáját l : Beké. Gyf. 420. sz. Tört. Tár (Ifl9l) 113. 
55. 1516- I. 30. Budfl.. 11. Ulásiló király a gyulafehérvári káptalannak megparancsolja, 

hogy a gyulafehérvári vár régi romlott falait az egyház megerősítésére és a haza védelmére 
igyekezzenek erős új kőfallal én fedéllel megerősíteni. E célböl 200 aranyforint értékű só kí^ 
utalását ígéri nieg. 

Beké, Gyf. 429. sz. Tört. Tár (1891) 114-
.50. I5l6- VIII- 25. Buda. Lajos király elrendeli az erdélyi káptalannak, hogy Lászay 

János telegdi főesiíerest vezesse be Ispánlakaj Váradja és Taté részbirtokaiba. 
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..... Jííhniini Archidiaconcj Thilejídiensíacper euni altari fidelium aiiimarum iit püTticu 
scw capcila. per euiideni Magiatrum Johaiineni Archidiaconuni ad latus eiusdeui ecclesk Transi I-
vaiitnsis a parte septenitrionali conatructa. . . " 

A gyulaféhén-ári káptalan levéltára, faac. K no. 48. 
Regestáját L: Beké, Gyf, 430, sí- Tört. Tár (1891) 114—115. 
J7. 152L VIl- 28. Gyulafehérvár. Szentkirályi Tamás gyulafehérvári jósíágkomiány?IÜ 

ingóságainak leltára. 
„1521 domiiiica die panthalenms niartiris Hgo Thöinas d t %tnth Mihal prouísor curie 

Albeiisis Transailuauensis fnteor et reciígnoscfj per hunc cyrograffum has res nieas infrascripti is 
tiiedio Magistri Sínionis de Enyediuf) majori oanonici Albeiisis apud nianus fidelis prouiíÜ 
Georgij Kenesther ciuis iurati Cibinínensis dcposuisse 

Cuppe argentce deaurate 12 
Cuppa argentea super Zereghijetidio deaurata 
piccaria nr^eiitea 2 
piccaríum argenteiini cuni floribiis et jjede 
peluis argentea cuin fusorio argenteo vrnini par 
Saliua deaurata ex argento 2 
Chc^e ex argento 
Franiea tutaliter in vagínis ex argento 
Bijchak de ai^enti in parte deauratum 
Raltheus Hwzaronis de argento deauratus iu i>arte 
Antelta pro equis deaurata 
Koix.*h pro Hwzarnnibus de argento deaurata octf} par 
Balteus pro nmlierihus super Maíjtv. de argento deauratus 
I^veghew pro inulieribus de argento deaurata in vna ligatura 11 
coclearía argentea 24 
coclearia argentea deaurata - noná 2 
coclear aigenteum deauratum curtuni antiquuni 
Furce argeutee 4 
Bnglaar ad vnuin píiruuni Maijcz sufficiens 
piccaria argentea in vnuni ct>i]|H)sitíi cnm t:ocii>crtorii) dieze 6 
cooií^aria argentea eurta 5 
Nasfa aureuni cum lapidibus pret'iosis i-t gennnis 
Annulj aurei cunr la|íidibus pret'iosia 10 
ArnuKeni in ]>arti"rulis 
In auro puro duüati 
Iteruni in auro jwr Map3^tr^llll SinioneTn ex cimentí> extracti et 
ibideni dcr]Ki5Íti ducatj 
Piccaria argentea niediocra noua 2 
Cupi>e rteaurate inagne 2 
Piccaria argentea Ín vnum cnmiMisita 5 
Piccariuni ar^cuteuni niagnum I maiora 2 
Cheze argcnteum 
Saliuuni argenteuui íleauratuni 
furct* duc ex ai^ento et tercia df serte nrgcntata 
toclearia argentea 13 
franie argcntate 2 
Nasía parunm aiirenm cuui lajiidihus et genmiís jiretiittis 
Sube uiardurino su>Klncte duc 
scutclle plunibee^ disci . . , derekai 
Mattracz, tai>eta niagna 2 et nieíiiífccra ad luensa com'eniencia 4, ladula deferrata 

magna pulchra et oUa parmx^ vfutillahnun nianuale cusini de cute." 
OL.Dl. 82577. 
.W. 1524. X. 22. Virdiiy l-erenc enlílyí püsimk véffrendelete, 
„ . , . corpus . . . humandum in ecdesia sua cathedríalí Sancti Midiaclis archangeiV, 

tandem verő finito sacello Sauctat Annac ad latus ecclesiae cathedralis erecto, transferen-



dum . . . lU'm üd erectiüueui ^ccUÍ Sanctac Aiiuíit\ H cnTisuniTHíitioneniH -iltűria c^mM|ue in 
eotleni sacellü coiistructiíiiieni, legauit fUitfuos i|uÍiiRcutc>s. . . 

I tem pro turr i rcfíírniaiida. quat' est íid iamiam miiioTeni ecclesiae Sani'ti Michaelis 
leganit florenos núÜe vt in iadriugent i ís . . . 

Iteíii ad mítenia reficiciiclii, et nmiiitiuiies ciiiitntis Alhitisis, lefíEivit florenos quin-
gei i tos . . . 

Item pro tcctura ecclesiae cathedralis et ]>aninioiito acíniaiidcf^ floreiujs cei i t imi . . , " 
BnnyiUiy. 27—28. 
.'7"̂ . J525. VlII , 21. Bada, 11. J«ijos dlsnieri, lui^y Várday rVytiic erdélyi píispők által 

a srékcsegyház építése számára véííTendtIetüeR hagyott éí)OÍ) forintot íclvt^tte éi, ezt a^ összeget 
a királyi jövédelmekb/il OdSitímvi János ])üsiiöknek mcR fogja fizetni. 

Bek6. Gyf. 840. sz. Töi í . Tár (1893) 299. 
60. 1525. X, 4. Buda. TI. I,ajos az ország védelmére szükséges ií;yulafchérvári vér tnej^-

c-rÖHÍtésére 2Í)(X1 forint értékű sót adonián\'oz. 
Beké, r.yf, 041, ÍÍK. Tört . Tár [3893) 21^ , 
6 / . 1545. V. 10. (Jyulafehérvár. A eynlafeliérvárí káptalan Mihály s7-eljeni ácsmesterrel 

a déli torony helyrehíJxatálára szerzcVl6st köt, 
,,1545 Dominioa Rdftítdonum fact.i est cum Miigistro Michaelc Caqjentíirio Cibiníenai 

pro edificundü turrí tcm[íli S, Miclisvelis Albensis ICcelesíe cum omnibus suis cdificíjs iteni 
IfradLbu.s uiiiversis Bononjixlí) oTdinaudis et ad h:>c necessartis fjne ad iioviim turr is edíficationem 
decenter cí>nveniuiit. I tem in eadenj tu i r i de^ieat ipse Magíater Míehael in quat tuor part ibns 
cdificare ct crigcrt qnattuoT iJÍyraiJiidcri?) et ipsa T u m s in omnibus snf odifíeijs per omnia 
similia esse debeat Turr i civitntis líystricieiisís aa l Cdíinícn&is nec níininio (!) defectua in ea 
committ i tur facta est autem Límviiido in florenií diiceiitis nK:u<in pro ípiErtidiano víctu 
ipsius e tServorum eius dandí sünt eubnli Tritioi triKÍnta, Tria vasa vinuuim duo larda et florenijs 
trés prti carnibus ctnendis pro ipsius MíVKistri Miciiai.lis Arbitrio. 

I tem ipsa convt-nuo facta est per d<indnmn Kraudscum doctorem Vicarium et JS'ico-
limni Wtrewczey Arehidiacoimm Hwnyndieiisem íVcamim ]ír<^sentibu^ ibidem Magístrb 
Joaiinc de Thywys Archidiacoiuj Tbyle}ídii.'nsi et NÍeí>lao Mtjliay canoiiico AlbeiiM necnon 
testibns ad preniissa requísitis itt-ni eodem die ÍJi si»rle;n premisse Convencionis dati snnt 
per prefatum domiimn: decamim flnreni ípiadraginta ijisi ma^íistro Miehaelí." 

A Kyid^ffh^i'vári káptalan l evd tá ra , fase. 3. no, 17. 
Regestáját I.: lieke. (lyf. 522. ^A. Tört . Tár (1891) 128, 
(Í2. 1555. VII I . 23. Oyalu. l iomtmissza Pál erdÉlyi pnspí>k levele, amelyben a káptalant 

utasítja a7, erdélyi egyháznLegye és a KyulHft'htT\'áH sj'.ékesegyháii történetére vonatki>zó 
ukmáuyok nssEegyiljtésén- és feldolgditására. 

..Wenerabiles iJíimini ct fratres utibis liuiioríiudi I 
Saliiteni! |>eTseripsit ad uos vir i.TnditUs í^eor^us X'erneruf; si- halíere iii animu, inio 

jam velle nt jjesta Kenun VngaricaruTn ]K'r puhlieam editionem íiuae liieubrati<mis memóriáé 
cousccvtt ]^cqx*tluu^ Cinnque n()^ jam prideiif ad eam rem pTíniiDVenditni ütque i l lustrandam 
tum etinm Icicupletandani í|uaed!iin de extirdiii i t íundatione líclesiae ^'eszpriniieusis illi ipsi 
sugK^sserimus halx"ati|ue aliarum jani MetTií|i(i]ÍtaTuni Iy,Iesi;irinn totius Regni Hungáriáépraeter 
All>ensem nriginis cognitioneuj, |K'tit nune a m>bis ut idcm iiiwírum de Hdesia AUítusi faceremus 
in]jrimiíwpie ut adnotart-nins fjuae ejus sil origt>, fuudatio, a ipiibvis snscepit ineremeiita, orna-
luenta, opulentiani id<|ue genus alia. l)ejiií|ne si tpiae exlareiil :LnlÍ(|na dipluTunta ex [(uibus 
id ijisum de íjuo fit mejitio acouratins intfíli^i ^nisstt, ut ca oiiniia transcrípta et in unum digesta 
nd se trausmitterenius. Quare hnr tamur í rateni í ta tes veslraSn ct nihiloniinus vobis etiam 
praecipimns^ ut quanipHmum praefatuni nt'gotiuui funilnti<niis ípsius iCoclesiae Albensis depvi-
tat is aíl id idoneis |>ersfinis ut s ü n t : Magisttr Mathaeus Hathai, Magister Andjrosius MítSflosyn 
Magister All>crtus Ciistns, et aliis etíum qui ad id <il>enndum idonei videbuntur, nobis diligenter, 
neenmi summa cnra !ie jujllieítudine prout M." se ros l ialmenut |>erscribatís ; Idqueexpr ivi legüs 
^'etUfrtissJmis i,stius l'-cclt',siiie l)ona ex i>artc coliigere |H)tentis, rfddenti'íí ]>crista?ies quo tempore 
et sub fjuo Rege et a quibus et pTO|)ter quam catisam ísta Ivcletiía fuerit ciimbnsta. et qui Cai>itu-
larcs Canonici fvierint tuvic (•xstiucli. Id intern érit pideUerninnn], ut i 'nsteritas sciat. proiude 
etiam a lque etiaui nWiudamus siue ulUi clilatiuni- liane rem jM-Tfieialis. l^asílen] fiHlidter valere 
cí]ítamua. Dá tum ex aree nnstra Tryalu 23. AuRiLsti MDIA" 

Taulns Horiiemisítóa 
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Episcopus TransylvauUB 
Venerabilibus ín Cbristo FratribuH tóti Capitulo Eclesiae oostrac Albensw etc Nobis 

Honorandis" 
ALK. A kolozsvári református kollégium Székely-féle kéiirnta. IV. 425—26. 
G3. 1568, Az ez év január 5-én Tordán tartott országgyűléssel kapcsolatban egykorú 

feljegyzés: ,,Ante verő priusquara Prínceps Álba se in haec comitía coufertet, ibtdem Albae 
ad horani vespertinani quiiitam, post solis occasum sphatrae in cacumine turri^í, quae deauratae 
Sünt, ardete visae sünt." 

Kolozsvár, Lycevinii könyvtár. 55387. sí. kötet, 
64. 1601. Egykorú tudósítás a gyulafehérvári aitékesegyház feldúlt állapotáról. 
„Mikor az három bassa Higniondot az gorosrJoi dades után Erdélybe behoztak volna, 

és Fejérváron látták volnn a?, öreg templomban az sok egyéb pusitíttásókat : papirosoknak, 
könyveknek, régi jó leveleknek káptalanban való könyveknek szaggattatását" csodálkoztak 
s arra hivatkoztak, hogy Székesfehérváron és Esztergomban a török minden ilyenfajta értéket 
érintetlenül hagyott meg. 

ETA. I. köt. 203—204. 
65. 1603. Bethlen Farkas tudósítása a székesegyház 1603-i égéséről. A várat védfl 

németek a városban tartózkodó és Bethlen tlábor parancsnoksága alatt álló csapatok meg
zavarása céljából felgyújtottak a városban néhány házat, a ajtél a tüzet átvitte Izabella királyné 
palotájára, „Constiterat hic incendiuni objectu sunimi Templí, testaceis imbricibus tecti, nisi 
Turris major tota aula, temploque subliinior, ab Tsabellanís Palatiís avide excepisse flammani: 
illa enini pineis asserculis serié interse connesia imbricata erat, licet non contemnendo opere, 
coTru|rtelae tamen facile obnoxio, Huc ubí impetus flamniae assurexit, protinus ab imís sug-
giiindiis ad supremum usque apiceni transmisit feralem igneni. Quapropter omnes contigna-
ttones. trabes, tabulata, iugens ac sonorum Horologiuji, aeneae Canipanorum moles, ardai 
operis et praecellentis^ horrendo inccndio correptae ac liquefactae, in ciuerem ac informc aes 
svint resolutae. Adjacebat eidem Templo altéra etiam Tuiris, ubi tunc pulvís pyrius aHser\'aba-
tur, alteri proiíma, sublímitatc tamen alíquantuni humilior, cpiae dum a viciua Tnrriignem 
hausisset, succenso pulvere pyrío, non solum tectuni, verum et jam paríetes disjecti sünt." 

fklhUyi Farkas. História de rebus Transsilvanicis- V. köt. Cibinii 1789, 237—238. 
66. 1604, II- 3, Gyulafehérvár. A gyulafehérvári káptalan kérése az erdélyi lendckhei 

a káptalani Wéltár megóvása érdekében. 
„Auno 1604. die 3- febmarii, 
Supplicntio Capituli Albeusis, ad Status et Ordines Regni Transilvaniae. in Comitiia 

geueraliljus Clandio]>nlÍ congrcgatis, e tc 
Mngnificij Üeuerosi, Egregii Doniiní, nobis obscrvandissinii 1 
A fejér%'árí káptalan supplkal kegyelmeteknek, hogy kegyelmeteknek lenne vaíami 

gondja arra az helyrt. Ez elmúlt romlásokban ís nagyobb részére a gond viseletlen ség niiá lőtt 
abban a káptalanban való sok drága leveleknek fogyatkozása. Tudja kegyelmetek, hogy az az 
országnak egyik tárhá/.a. és talán legdrágább a káptalai^ban való levelek. i:gy vagyon hogy ?íok 
kár lőtt benne sok ide s to%'a való tékozlás, de mégis annyi levél vagyon ott, hogy három szekeret 
btíaégeseu megrakhatnának vele. Mínd ott vesz a földön^ ott ríithad a Hirony megégése után az 
essó sok nedves!iége miá. Könnyű költséggel a toronynak az elsíi részét a bolt felett niéghéjaz-
hatnák. S ám kis-selyki déziuának minden bő has^.nát azért veszik fel a paji uraini. híigy \'alami 
részét a templom épületére fordítanák. A koporsókat, valamind felhányták : lovakat-niít 
kötöttek bt'lé, e^ideig mind úgy áll. A feje<lelem testének kolH^̂ ŝ '̂ ja nyít\'a áll. A templom 
ajtaját csak tövissel sem ^-erték bé mindez óráig is. A mi magunk költségén sokszor ajtaját a 
segestyének líécsináltattuk, törtön-törik fel, hordtan-hordják a leveleket miérlhogy a templom
nak nincsen ajtaja. Szent István király idt'jétfll való sok királyoknak és az egész országnak 
titoklcvelci ott hevernek. Nagy bűn, nagy vétek, ily sikctséggel e becsülhetelcn kárt elhallgatni. 
Az elmúlt fejéT\'ári gyűlésben is szólottunk \'ala kegyelmeteknek ezen dolog felöli, de semmi 
gondja nem lön senkinek reá. Ezelőtt h soksKtfr, de az elmúlt esztendőben föképjjen nagy iszonyig 
kár Inu az káptalanban, mert kint-k kinek az 6 maga hasznára lévén gondja a közönséges jó 
senkinek eszébe nem juta. Azok a levelek, ami romlott nemzetségünknek mind Erdélyben, mind 
M.országban oly fő és drága emlékezetre méltó kincse volna, melyet kevés szóval meg nem 
mondhatni. Az istenért kérjük kegyelmeteket ItgyCíi gondja kegyelmeteknek reá. Nom annyira 
ii mi has/.nunkéTt, mmd a közönséges jíiért kérjük kegyelmeteket. Nincsen nékünk módunk benne, 
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hogy derék ellenség ellen oltalmazhassuk ás takargathassuk, meit elfogyatkoztunk. Vagyon 
három esztendeje, hogy egy pénz hasznát sem vüttiik az elébbi fejedelmektől rendelt fineté-
sünknek az elmúlt időkben történt veszedelmiíkiiek nem ilyeu gondviselés volt efféle drága 
marhára, mint mostan, Budábóí, Bécsből, Siékesfejér\'árból, Eaztergünibúl Nagys^.onibatba 
takarították volt efféle leveleket^ melyekben most is az egész Magyarországnak igazsága áll, 
Orodból és Ghánádból, ide Fejérvíirra hozták volt a veszedelem előtt az ország leveleit ; mostan 
penigh senkinek annyi gondja sem ión reá, hogy csak mélyfoldig az ellenség előtt valami résiét 
elvitethették volna, noha sokat törekedtünk azoknál, kiknek Fejérváratt erre goudjotnak kellé 
volna lenni- Bzokáért ott hagyják ves/tii közakarattal a nii eleinknek és maradékainknak ily 
becsnlhetetlen kincsét. lueszen oly idfl és talán el is jött. mikor megérezzük a mi siketségünknelc 
effectussát : forogjanak csak elű a törvények, és az öszvektveredett jószágoknak igassági, 
melyeknek kárát és fogyatkozását kegyclmetet és kegyelmetek maradékí kezdenek megérezni. 
Mi isten előtt és kegyelmetek előtt protestálunk, hogy szívünk szerént minden igyekezettel akartuk 
oltalmazni és takargatni, de minekünk értékünk nem volt hoiizá. mert sok időtől fogva semmi 
fizetésünk meg nem jár. Azért misem most, sem ezután okai ne legyünk ez iszonyú kárvallásnak. 

így akaránk kegyelmeteknek írni, hogy nyüvább megértse kegyelmetek a dolgot . . . 
legyen isten kegyelmetekkel." 

ETA- 3- kftt. 203—205, 
í77- 1605. Bocökay István átadja a gyulafehérvári székesegyházat a reformátusoknak. 

kegyelmesen élőnkben vévén az mü hiveintnek Gyulaf ej érvárat lakóknak méltö 
könyörgéseket azon Gynlaf ej érvárban belsű vár előtt való öreg templom felől, . .megengedtük, 
hogy azon városbeliek azt a megnevezett öreg templomot a Jesuaták és Pápista Papok kezekből 
kifoglalhassák. -, sőt annak felette szabadságok legyen azon városbelieknek^ hogy az mi benne 
megromlott épülettel helyéreállathassák, építhessék, úgyszintén mint ínniakelötte. mikor város 
számára volt". 

Erdélyi Egyh áttörténél mi Adatok. I, köt. Kolozsvár 1860, 375—376. 
ŐS. 1608. Az országgyűlés Gyulafehérvárt Báthori <iábor idején elhatározta ,,ut Templi 

majorisj ante curiam Princijjalem Albae JuIiae exstantisj i>roxime elapsis disturbiorum tempoii-
bus exusti, tectuni leaedifioetur". 

Bethlen i. m. VI. köt, Cibinü 1793, 527. 
Ö9. 1608. Az országgyűlés határozata a gyulafehérvári székesegyház helyreállítására, 
,,Az Országh veghezese zerint az Feíeruary Templonmak Eppwietire minden Eoregh 

marhatol ket ket pínzt, appro inarhatol Egy egy pinzt kel exigalni minden haladék nelkwl, 
kit az tolgha Birak Vraim mindgiarast megh hirdessenek, EbbeÖl penigh iwnki az Egy íalus 
Biron kiwele Exemtua ne legyen. Ad secundnm diem July manibus Perceptoris aministrent." 

AKL. Kolozsmegyei protocoUumok 1605^1641. kötetében, 65. 
70. Szalárdi János tudósítása a gyulafehérvári székesegyháznak Bethlen Gábor fejedelem 

által végeztetett helyreállításáról. 
„Ugyan Fehérváratt aü öreg templom és fejedelmi ka]}uja előtt faragott kőből építetett, 

a melly igeu szép magas torony az romlásokban megégvén pusztában állott, azt fejedelemsége 
kezdetében mhidjárt nagy szépen megépitetvén. abban órát harangjá\'al helyeztetett. Azon 
torony másikát is azon eg^'ház éjszflkml való szarvánál az másik mellett levőt, melly régi 
időktől fogva félig való romlásban állott igen fris épülettel folyósósan szép csuciiosanf pléhesen 
megépitetvén olly harangokat öntetett voit belé, hatot s Váradról is vitetett volt hetediket, 
ininemüek együtt annyi azáinmal alig ballattathatnak,. . Melly tornyot is nem akart vala, 
óra nélkül hagyni, hanem az öreg harangra igen síép fertályos órát, hog^' a másik toronybeli 
csengetyüs volna, állitatni/ ' 

Szaldrdi János, Siralmas magyar krónikának kiíencz könyvei, 1662. Ojabb Nemzeti 
Könyvtár, Első folyam. 34. 

71. 1615. IV. 24. Gyulafehérvár. Bethlen Gábor levele Kolozsvár városhoz. 
,,...nÍolcz Mnsa Glettnek zeritt tetettven kvlgie ide Feyeruarra, a mia Feyeruari 

tornionknak czierepeztetese hatra maradásba ne legyen. . . " 
Kolozsvár város levéltára. Fasc. III. nr. 158. 
72. 1615. V, 7. Gyulafehérvár. Váradi János fehérvári provisor az előző levélre rá]egyezte, 

hogy a kolozsváriak négy mázsa mázat küldtek, melyet ,,múidgiara3t vrunk w Naga paraidatia 
zörint Zebenben küldöttem az Toiouhoi való chierepeknek mazlassara". 

Uo. 
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13. 165S. A SKÍkesegyháK pusztulásának leírása, 
.,, ,. a dühödt ellenség, Ijéuvéiie a jeles szép ppiiictií tcuiplujuha is holott luiud a xi^ 

fejedelmeknek mmd i>edi|!: az idrisb Rákóo?á OyüTgyi'^k temetésok felett A drágíi szép sátízlókat 
és kiváltktípljen síikezer aranyakban készült fejér és fekete máTS'ányk(>\ckbfll csudálatos mente i ' 
seggel csináltatott nioiiuiiitiitnmokat mind elrotitották, sot még si fejiídolniekiiek is régen az 
ciát t e l t t iuet te te t t holt te temeket gyalázatosan felhányták és azokíi-t nai^fényrc is kivetették - . . 
és minekutána a tenjplpinnak, várnak és \árosiink miuden szépségét elpracdálták volna azokba 
tíizet vetént'k, és azokkal egyiitt t<imy(íkat íjntlyeklivn gyönyörűségei; szavú w,ép öreg 6 haran
gok valának), szép <:oliegiumot, scholat. és ama nitgfu'csnlhrtétlen jíénzt éro drágalátos 
nagy bibliotékát njirnl i>orráH lianmvá téví'n aiuiyíra elpusztítván m t . hogy a rettenetes 
égés és füst miat t a várnak és egyéb kíj épülctekm-k falni csak niag<ik állanának fenn 
nagy kürnioson. , . " 

Knyedi Is tván nagybányai jegyző tmlékirat-T. KTA. 1 \ \ köt, 273. 
71. 165Ö. Szalárdi elimindja a ta tá rok pusztí tását rehérváron . 

anuakutána mind a két szép to tony alá ímellyeknfk állüpotjokról ottfen Bethlen 
fejedelem idejel)elí dolgok között eii,lékc?.tünk] :i csúnya kegyetlen pusztító nép .xz egyházbelí 
s íékeket behordván s tü^-et vetvén alája, mindin egyliázakat. tornyokat azokban levfi eg>'ütt 
majd hallatlan szé]i haraugcikkal. órákkal, colltgiumot, <i3kolát. fejedelmi drága éptiletO 
házakat s az egész nagy rakott épülelü külsci belsíi várost pmrá és hamuvá tevék. 

Pápai J ános ottvalö egyik káptalan a bihliotheca és con6í.'n'atorinm, levél- és könyv
ta r tó házak, amelly segestyél>eii az egyháznak dél- és :i vár felöl való oldalában igen alkalmatos 
helyen t a r t a tnának , noha annak a teníjílonból K^járíVaj táját kövei l>erakiittatván< hogy ouuan-
|>elíil az ajtóhely majd mégsem Itthvvnék jó nuKljával Wmtszel te t ték vala a hova maga is kivül-
való ablakon l>ehujván axon könyves le vélt-irtó-házakban elrrjtezett viila." De a la tá rok beha
toltak. Pápai JáiioHt elfogták é.s -.y levél- és könyvtára t felégették. 

Szaldrdi í. m, 3^0. 
7 J . 1658. Bethlen János leírja a SKéUeíegyház pus/,tulésát. 
„Subsequutus |>cr longitudinem Transylvaniat- antecursores suos cum mole belli 

Ali l'íissa, ingentitpie círcumcirca cmtle ae ímx'ndíis grassatus, siguanter, templii 
Albano insignis structurai ' , hiblii>theeiu[ue masimi praecii, inceusis" pusztí tva vonul át 
egész Erdélyen. 

HetbUn Jiim'x, Rerum Transylvanieíinnn lihri <|valniiT. Claudinpoli 1789. 237—238, 
7f>. 1G71, Szilág>'>i*"nlyói Hahnáiívi ls lván rövidenehnondjii nszékfsi'gyhá^ XVIl . si^ázadí 

történetét és közli Apafi Mihály helyreállításának versi-s feliratát. 
ppTurris Alhensis Transílvanornni fnit jininnui cunflagrEita anno D. 1503. Kesl.inrata 

anno 1613 rognante t'.abriele Bethlen. I te rum íuil eonl'lagrata lemiwire (riíorgü Jvui. Rakuczi 
1658, restanrata veropaee Michaelis A|jafi anno 1671. Cujuslatus sustinet hos versus Hungjiricos. 

Fejedelmi Hzéknek neves ékessége 
Isten Templominak egyik dicsősége 
Voltam, de Isteni haragnak szent keze 
Nékem Szent Hajléknak semmint nem keílveze 

Mivelhogy e földnc'k gonoszsága nagy lön 
az ellenség Ix'nneni Tangózó tüzet tön 
Mellyel ékességem hirtelen porrá lön. 
lGfi8-hfln végem igy hm. 

l>e a kegyes l,steii ismét meg forilula. 
csndállatffS fénnyel a mip meg ujjula, 
Kyászbmd>orull egitiik njj színnel vinila, 
Mert kegyetlen ^xjgány Inmiünket nen^ dnla. 

Ez Napnak tündíj t lö ketí<'ls szép sugara 
Magyar Horízonnak világíts fáklyája 
Apaffí Mihály és Bornemis.sza Anna 
Fel indntt, liogy nékeui ékességet adna . 
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Eloszlatva 11 Tsteii az elkiiségcktt 
Tér földé csinálni a magas hegyeket 
Kegyes Zorobabel a fel tött kcivekct 
Szépen eh'égezé az épületeket. 

1671 esztendő fojváii, 
Zeiigó sx^p órákkal kedvemet niulatváii, 
Régi dicsőségein hellyére állatvén^ 
Dicsösség Istennek minden mongya nyilván. 

A i i i e n / ' 

IvRyeteini Xihiyvtir Kézirattira, KoluKttvAr, Hal ni agyi István Miscellauea cin ni 
negyedrét kézirata. 4 6 a ^ b . A kézirat száma A. 390. 

77. 1671. A gyulafehén'árí építkezések számadása. 
,,14. mayi. Attam belőle (két mázsa kéuesfí eladási árábtil) az Torony csinálok fixetisek-

btn n. 25. 
19. niiiyi. Uojtostnl kiidteni az ÍTonibaranyozasertt elo jjeiizt fi, lÜ. 
12- jiinii, Item a^ Tcironyníil a í négy Fiatal küninvestknck íiyulai Thamas által adtam 

n, 12, 
19. jmiii. Adtam av. Fejervari Titvosnck A tornnylvli no^ynbik Rez gombnak megh 

AraiiyflKBsaert Négy fíírintíit. 
Ugyan Azon ötvösnek, u liarom ReK gombnak megh Aranyazasaert igertiínk Tizen 

Nyolcz furintí^t ; most adtam megh l>cTiiie kiltiiez Forintot. 
Az Rez mívesnek az manus csinalasaert adtam öt forintot 
Alt Kep ironak A sendely Festésért öt forintot 
13. Julii az Fejervari Torony Csinalu Ácsoknak adtán: Jiiegh ííillanyi Uram által. . . " 
AlvK. Apafi ud^'artartási Íratok. Polturai)énK. 
7S. 1685, A gyulafehér\'ári építkezések számadása, 
,,Dit 22 July. Két hetek alatt dolgozmm aSzász darabantok nr l2Uan 6.6 \^n : fizetvén 

ntkík adtam ü. 7.20 
A tírmplomnal 2 hét alat diílgozván Vásarhellyi Darabimtak nr 62 adtam níkík ctim 

den. 6.6 fac- f!. 3.72. 
Die 26 Julii. Az Fejérvári Torony epitesekoi való szükségre vevtn öreg Csiga kötelet 

más fél száz ülött az Szebeni kfítel verőktől adtam érette fí, 5ÍÍ 
9. October. Az Fejervari Tí^mplonniak restauratiojaii munkálkodó Mestiar embereknek 

fizettünk megh ez szerint. 
a 4. Sepbr ad diem 9 Oct. br, a Gyalui köm íveseknek, ugy mint 31. naiMikon cum d. 27 

adtunk másod magával FI. 16.74 
A die I Se|>br ad diem 9. Octbr dolgozó egj- iCezeli, egj kLs Selvki knmivvsuck, ugy mint 

ad diL-s 3Z cnm d. 27 Teszen Flór 17.28 
Fgy MedgyeKsi kömivesnek 14. najmk alatt I-'lor. 3,78. 
F^y (íyalainak egy hétig dolgozván Flór 1.62 
Két Szebeni Kovács dólgo/.ván 4 najHík alatt Flór 2J 6. . . " 
ALK. A|iafi udvartartási iratok. 
79. 1713, II. 2. Autalfi János levele Mártonfi i;yöTgyhriK. 
„Mivel Ah'iiiczcn tum propter extremam ruinam casteUi, tum tin>pter fnturam eaiitelarn 

Nag>'ságchl nem lakbatík cnntiniie. az l'Vjérvári várban lisztes.séges lakóhelyet adgyauak.. . " 
Írja, liogy Gyergyöremetércil a Maroson néhány faragott fenyi)?Tzálat Icusztat és az alvhicí 
kastélyban n̂Cgy darabocskát bé fedetek a kőfalakban, hogy így a fetlél aliit egy néhánj házat 
Nagyságod számára és cselé<lekre el készithettiink". 

A gyulafehérvári káptalan I,evcltára. Batthyaneum, 34(1. sz. 
f̂J. 1714. X, Alviiic. Antalfí János piisi>öki helynok levele Mártnnfi (íyorg^-

píisiKÍkhöz. 
,.Mivel Fejérvárat most épitík noha az eretnekek nem könnyen czedálnakj de mikor 

Isten agya. hogy a várat annyira %'égezhetik a várbí'il ki szorulnak és egyszer s-mind a templom-
b*̂ l ÍH, mivel nem ok építettek v o l t . . . " 

Uo. 344. sz. 
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8h 1714, X. 17. Alvinc. Autalfi Jáuoa levele Mártonfi Györgyhöz. 
„ , . , az Nagyságod Verának fala: nem báutíitnakj baoíin intactc maradnak mirid, 

de óh mely nagy Pusztaság vagyon ott, sok kö falak megromlottak, oszlojras filegoriát be 
hánjattak, egy szóval abominatio desolationis- mind az által csak adnák Jiieg meg tisa^titathatn ók 
könnyen is renóválhattja Nagyságod, mert mind fedél alatt vadnak, noha a garádícsnak a líín 
a palotára fel mennek semmi fedele nincsen sok tisztítás kell ott, tíindely és fa alvinczen el lég 
vagyon, aval sok lyukat diighatnánk bé. Erről ugy gondolkogyék Nagyságod, hogy a város az 
hói az Militia fog lakni keiitet város, meg maradna a régi keritásek falai és mint a Nagy 
Szombati Jésuiták Temploma, itt az Cathedralis Ecclesia ugy vagyon az Nagyságod Víiia 
mint e í CoUegium. ugy hogy a Várból vagyon hé az ajtó az Ecclesiaba melyen az fejedeini ek 
lejártak garádicson a templomba, rígen a Püspök a Praapostság continue azon tul az Bccle^ia 
háta mellet a sanctuarium ftflöl, az Ecclesianak napnjugoti ajtójánál a mint a templomi >3l 
kijAnek bal kéz felól vagyon a püspöki Vár kapuja derék residentia csak adnák meg, m<:«t 
is a mint a nagy i>alotára fel mennek a garádicson, noha azelőt bé vakolták volt, az ajtó fe ls6 
küszöbén oda vagyon irva Faulua Abstemius Eppus Tran aedificauit az infula feljül,. . " 

Uo. 345, sz, 
S2. 1716. A református státus folyamodványa a kormányzóhoz. 

circa Templum Albae Carolinae Keformatorum Arci contiguum ex Mandfito 
Sacrae Caesareae Regíaeque Maicstatis... sacro cultui Catholico simplíciter cedenduni", 
Kérit a harangok árának megtérítését, mivel azokat a reformátusok önttették. Ugyanez aktái loz 
tartozó másik iratban mondják, hogy Steinville István gróf közölte a reformátusokkal a ten^ ip-
lojn és kollégium átadásának parancsát. 

Református Püspöki Levéltár. Kolozsvár. 4/1716, 
Íf3, 1716. n . 28. Gyulafehérvár, Zilahi András levele Szentkereszthy András kormány-

atéki tanácsoshoz. Közli, hogy a templom szél-okozta kárának megjavítása 1713-ban t̂ OO 
forintba került. 

„A Tornyot a mint reparaltattc Apafi Mihály Fejedelem in A 1671 annak Tatárok niía 
esett nagy niinajaból, caak a Tetején levA üreg gonjbnak aranyozására (melly Gomb « lg j 
köblös) reament 75 arany, a Fiókon leve nagj gombokra edgjikre edgjikre 25 in Summa a UTÍ 
175 ide nem értvén a nagj gombokat mellyeket in A 1702 a Templomnak uegj végeire felteteti ett 
a Refor Status, mert átok külön vadnak kikieis ment in Summa Aim 80," 

A három harangot 3000 forintra becsüli, 
„Az ota a mint epnlt volt azon statusában megbomlott volt Mélttkságos General Ste in-

ville Vram reparaltatta de arra nemsok költség ment mert csak igazitas volt," 
Uo. 5/1716, 
^4. 1718. Kimutatás a azékesegyhát protestánakori történetéről, 
..Remonstratio pristíiii Inris Reformatorum in Templum et Coliegium Albensia cum 

accesoriis jam in A 1545, habitia quanta quidve í}Cca5Íone ceasionis ad benignissímuin SLiae 
Majestatis Mandátum factae in Modenios possessores devenerit, 

a. 1545 Reformatorum fűit 
b. 1603 Sub Georg Básta conflagrata sünt 
c. IGIl (!) Per Gábrielem Bethlen propriia sumplibus restaurata 
d. 1658 Per Tartaros incinerata íuecmit 
e. 1671 Apaífiania impensis reperantur 

fSuccesive >Status Református e Collectis 3100 florenis leparavit 
f. 1699 Ad deaurationem Globulomm Üucatos Auri BO 
g. 1713 Aliquot centenos íneumserunt 
h. Perditis prioribus Unain Campanam Susanna T^orantffi : diias Apaffi propiriia 

im]íensiíi curarunt ex nova massa, quia liquefactam VetteranysCibininmtranaportari 
curavit 

r Horologíum cum Instmmt-ntis," 
Uo. 8/1718, 
^5. 1718 körül. Agynlafehérvári székesegyház történetének protestánskori összefoglalása. 
„Breviü dcclaratiü Teinpli Albensis Collegii, Annexarum Domorum, 1. A mi a Tempí om 

dolgát nézi, ab Anno 1545 Reformatum Templom volt mint ez meg tetzik az akkor erigjalt 
Praedikallo Síekiől. a mellyett az Templonmak közepere erigáttnuak, lévén a ChathoÜkusiok
nak idejekben más hellyen a Praedikallo Szék. 1546 ban Bnttyani Orbán Református Uri 
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Emljer Isabella Taiiacsfisa aison Teiiijjlonibaii temettetett kiuek is testet (ieorgíus Martimisius 
nevű Barát Váradi Püspök ésl l laiiüs király Tutora etigj Caiionicus Feyerwari Püspök Vicariussíi 
(ki akkor Bon^enibza Pál TituJarís Püsi>ok volt de az Püsi>ökseget l;ialiella el vötte volt) 
l'Vrencz nevii ki asattya és a ganajba temetteti a kiért Izabella meg íieheztellett, és e khet oka, 
hogj ötét is Fejervarro] kiülték; de ez bizoiiyos hogj már Izabella és 2 dik János király idejében 
Reforiuatusoke ^'olt a Teiuploiii, és jóllehet János királyt BUndfíita Christua istenségének 
tagadására elcsabiti)tta, de ugjan csak a Temploni iicm volt unitarinsoke sobn, hímem Refornm-
tusoké, és mind Izabi^lla mind Johannes Sigismundus iigj temettettek bele mint Református 
Templonibü, ez idöbeLi volt elsfí Református Püspök Diíinesius Alesius, Magjarul Madár Díenes 
Fenesi Pap Jaiws király után Vajda volt Bathori István, ki is az után í^cngjel király lőtt ki első
ben hozta be a Ijesuítakat Erdélybe ki is jóllehet favealt a Pápistáknak mint az nltal soha arra 
nem vehettek, hogj a Reformatíot üldözze, és azt felelte se esse Princijíem homiimm non con-
scientiarnm, TrJa enínj síbi Deum reservaíjse. Creare aliquid ex nihil Praedicere futura el 
tlominsTi coiistientiis, ennekís idejében a Fejerviiri nagj Templcmi a Reformátusoknál maiad. 
A 1576, Lengjcl Országban meiu'en kiráUságra az Eötset Batíiori Christophot hadja Vajdaság
ban ennek idejében is a Teniplom eddig való statusában marad in Reformatione Ennek idejében 
ket Református Püspökök voltának egymásután ugj mint Sándor András Dévai Pap, és Göczi 
Mathe Vasárhelyi Pap. Anno 1581 meg halván Bathcm Christof a fia Bathori Sigmond volt a 
Fejedelem ki is míg a l-'ejedelemscget el nem cserélte az Aurei Velleris equességért, mind addig 
a Templom in statu Reformato maradott mikor iwiiig Németh C>r!szágb<fl meg jött, és annyi 
kegjétlenseget cselekedett maga Testvér Báttyánakis Batthoii Boldísamak s több Urí Emberek
nek is Fejet vetette, azon furiajában a Fejérvari Temjilomot is a Refíirmatusoktol elvötte^ de 
nemsokáig birták. iiiert 1603 ban Basta járásakor meg ég és Pusztán all ad A 1611. Mint ez 
meg tettzik a Fejérvari Tornycín oldalán való irásbol, melly e szerént foh' Turris baec. etc. . . 
Bethlen (>abor niicsoíla jusson nyúlt az epitési?hez ez bízonyossan neni constál a Tradítíokbol 
és öreg emberek relatiojáboT értettem, hogy azíiii időben az Ország igen szegény czondorlott 
égett pusztult levén, le nem tehette az adót hanem Bethlen Gálwrtalám háromszoHstötte le 
az Orsíág adaját a Töröknek és ugj mentette meg az Országot a Tatár rabszijatol, és in illum 
respectum Articolorum adta •̂c)lna az Ország a Tem]ílomot a Református Statusnak és Bethlen 
Gábor ugj ejjítette meg maga költségevei n)int az Tornyon való irasbol meg lattczik. 

Bethlen Gábor idejeben Catharina Brandenburgica Bethlen István, s Rákóczi György 
idejekben successive in flore meg voJt a Templom inig második Rákóczi (íyörgy meg bosszant
ván a Törököt bé jött és akkor mind a Deákokat a Collegiumbnn levágja miud az Országát elrab-
lotta égette, ugj azon Templomotís a Tatár Anno 1658. mind pusztán állott ad Ammm 1671 
mikor Apaffi Mihály Fejedelem és Bornemisza Auna meg eiiitették magok kölcségekkel, 
sendellyel fedvén meg mint a falon való irasbijl meg latszik lienn a Templnmlianis vagyon írás 
Tolla, de igen magoson lévén nem olvashattam, az olta egjebb építés rajta, hanem A 1699. lát
ván a Reforn^fttus Ifrak. bőgj az Í\ régi fedell igen meg rongjosodutt, ugj kezdették magokat 
meg róni, és ujabban cserép alá venni eddigj részét a Többitis az alá akarták venni de inter
veniált az habomság s impedialta a munkát^ a fái ijeuig készen meg fívrag '̂a edjgj különben 
vésve elkészültek csak fel kellett víflna allitani, ugj az szegeleteken levd gnmbokatis akkor 
csinálták s ugj tudom hogj irástis töttek azokban a gombokban. Atmak eli^tte penig mind a sok 
eso miatt el ázott meg hasadozott miud a sok tüz miattelerÖtleneílettSanctuariumbíiltozattyét 
vas kapesokkal meg szoritotta, a felső párkány köveknek rej>edesit kitoldotta, és a ronilott 
monumentumokatís amint lehetett reparálta Bethlen Klek maga köleségevel, niostis ott van 
azPortieuaParkányánaczimere.ATL előtt való építése csak Keresztesi SanmeH'ram töbl>et adott 
lOÍX) forintnál aKonkivül a cserepeket maga készítette boröatta az ablakokat is maga reparal-
tatta, az F^lesia i>énzé|>ől is 8(X) forintot kértek kölcsön hogj a Ciíllcotábol meg adgjak átr. 
azoltais oda vágjon. 

Anno 1713 nagj szélvész támadván meg Ixintotta a feldelét, aztií^, az Református 
Urak kölcsegevel reparálták. Vagyon három Harang a Toronyban az elebbeni Harangok is 
kétszeri égéssel mínd elegtenek, a darabjait Kzcllyel hordották, hanem az oras barangcit 
I^randfi Susanna Eozvegj korában öntötte, s Kcsedböle vágj Váradról hozták ide rajta a neve 
a fertalvíís harangot más kis harangal edgjütt Apaffj Mihály és Bornemisza Anna öntettek 
rajtok a neve. AK órát minden hozzávaló acqnisitumokkal edgjütt Ajnifi Mihály fejfíleleui 
csináltatta maga kolcségével," 

AKL. Törzsgyűjtemény. 



m. 1719, III. 17. Gyulafehérvár. Mártoníí tíyörgy püspök sierj/Klése a főoltár nien7Íjí» 
és B templom padoiatn elkésrítésére. 

,,En alább meg irt adom tudtára mindeneknek az kiknek iUikn hogj' az alább subscribáVt 
kőfaragókkal (a kik a kömivés munkát is magokra vállolták) alkudtam uieg a küvetkézendíl 
punctumokbflii ; fl mely t í t t Jiiunkat 450 id éat uegy száz íitvé" Rh forintokban ; a melj,' 
ékképpen következik I mo liogy a nagy oltárnak jo és érÖs fuudaniéutoniot s AsitaJl csinállya -
nak az Márvány Autipéudiumot ujjolag szépen és tisztán ki pallérozzák, és az Asztalhoz esi-
nállyákn és az föllyül való Asztal kövét szépen kifaragván réá osínállyik. 2do A Pté^bytériumí>t.» 
éü a Sanctuafiuínot ujjonan faragván a köveket, kíflastromozzák, és a mennyi s az hol éii 
kivánom a köveket négy egyarányu szeglétékre faragják 3tiíi A Sekrestyénél levfí grádicsoka t 
három sorral meg csinallyák á Sfinctuariuni előtt pédíg két sor grádicsot csinállyanak és JÜ 
Templom ket ajtajaiban lévfi grádicsokat ujjonnan faragjak és fel álUtcsdk a mint, illeni fog;. 
4to A Minden Szentek Oltáránál lé v6 kápolnában két k^ ablakot csinállyanak az harmadikhoz 
hasoiüot, és ugya" azon kápolnát aié^íen kivakollyik, fejéricsék és a ]>erécz köveket kö színné•] 
meg fessék. Mellyért tartoznak flk is ínind á kömivés, mint pedig az ni8g<jk köfaragásbéli mun -
kájokat becsületesén Jo l és igazán az fellyebb irt punctumok szerint véghez vhini, ménéi hama.-
rébb lehet. Melynek uagyobb bizonyságára adtam ezen kézém Írásával, és J>ec5étenimel megeríii-
sitctett levelemét. 

Káíolyváiatt dií* 17ma Martíj A 1719 
Mártiin ffi líyörgy 
Erdei i iJuspí>k 
i'rantz l'örster 
Reichart Píjssttr 
Juíjt Í.T Kraus" 
Másik oldalon : 
,,Solutio 
Elöré adtam uekiék Aureos 9 facient f Rh 38 d 25 
Dk 3tia Április fizettem f Hh 60 — 
Dic 3 Máij fizettem f Rhen 85 
n k 25 Junij fí:tettfm f Rhen 85 
l>ie 6 Aug fizettem f Rhen 161 d 75 

>Summa f 450 
Eicolnti ex totíi," 

Kívül : 

,,Martonfiana Conventio cum lapicidis de Ara Majori et Pavimento Sanctnarij ao 1719 " 
A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7112, st, 
^7- 1721. TX. 5. (Gyulafehérvár, Mártonfi Oyfirgv' iJflspnk végrendelete 

Jól tudja ugyan a Mindenható . . . hogy rozoga állapotban levő káról^-fehérvám 
székesegyháza ni helyreállítása, kelyhei, szentségtartója, sírboltja, padjai^ püspöki trónazékeTti 
s annak mennye^etej cisszes ablakai, falai boltozata, oszlopainak megerősítése, ki meszel tetés*', 
egyházi öltönyeink, bútorzatának beszerzése mennyi anyagi áldozatomba került." 

Temesvdry Jílnos. Hét erdélyi püspcJk végrendelete. Cluj-Kolozavár 1931, 7. (az eredelii 
latin szíJveg magyar fordítása). 

SS. 1727—1730 í;yulafchérvár. A Csiszár MikhVféle építkezések el37ániolá,sa. 
Kívül ; 
,,ETogatio pecuniae pro Koniiec inter Tnrres aedificando. rrontispicij eti>orticniS 

Ecelcsao Cathedralis Alben^is aedificatio ex libernlitate Nícolai Csiszár 1727." 
Belül : 
„Ducati 200 dati a dominó Nicolao Csiszár A 1727 Meiis. Xbri pro Portícu erigend o 
Erogatio post prímám devalvationemducatomni in 10 denaríjs : díe 2í Április A 1729 

dati sünt l^apicidae ducati 20 in flór. Ungarical 100 
24 Maij ejuadcm Anni Eidcm dati Jíunt ducati 24 ín fi. Rhen 140 
5 Septembris A 1730 dati eidem Rhen 100 

Summa Ungarical . . , . 340 
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Statuario 15 Jülíj A 1729 Rhenen 32x48 
23 Augusti eídeni Rhens , , 14 
6 Augusti A 1730 Rhens 21 
25 Augusti Rhens G 
Iteni eadem die Rhtiis 2y 
17 7bri3 Rhens 9 
28 7bría Rhens 33x12 

Siimnm Uugarícnl , . . 168 

A 1729 Provectura T.apiduiii 16 d 26 
13 Juiüj Provectura J^pidum Ung , — — 
\5 Junij Provectura J^apidum Uug - . , 5 Í0 
29 Augusti extruendis Lapidibus Statyarum irugarical 57 60 
12 7bria provectura Uugarícal 15 72 
9 ebris pm vectura Uiigarical 17 22 

12 9bris Ung 21 63 
1 Xbris Uug 9 32 

13 Xbria Ung 24 84 
14 Xbris Uugar 3 96 
15 Xbris Ung i 92 

Summa Ungar 173 d 57 
A 1730 

28 Juuij pro vecturu duanuu Statuaruiu Ung 6 d 80 
3 Julij pio vectura lapidis Ungarical . . . , - . 1 30 

25 Augusti pro vectura aliaruci duarum >StatunTum Uugaricalra 6 80 
Summa Utig 14 d 90 

Summa Erogíitionis Ung 696 d 47" 
PüsiK)ki levéltár. J-'asc. V. 1730. nr. 16. 

NO. 1730—1731. Gyulafehérvár. A déh torony földszintjének javitdsiról szóló elszá
molás. 

.^Regestrum expensarumoccasionc teparatíonis Archivi A. 1730. factarum A Carol." 
A s7,ájnadáa szerint 1730. november 6-t6l 1731-re átterjedjen ItülónböztS asztalos-, 

lakatc)s-, és k<3mfívesmunkát végeztek. 
,J73I. Murarijs fornicem reficientibus et iucrustantibua 29,30 f i . . , Lapicidae pro 

lajjidibus ad pa\'inientnni 80,36. Murarijs pro pavimenti inpositíoue ct foTTiacis loco 14,48. 
I^picidac pro íJortanim et cratium aptatione 13.00. I-'abro sí^rraríti 194,30. l'abru ferrario 
33.00, l,ippovaneiisibus pro exportatione ttrrae circa Turiim 10.35. 2000 teRidarum 10.00 
Arcularíti pro Meiisa, Sedibus. S<:Hla et Almariti. 48.54, 

JCx flór, Rlien, ab. Ind. Stíitíbus pro erectimie Arcliivi CaToHutnaiii datisnro 8ÍXÍ. Restant 
refumlendi f Rh, 88, 13." 

A gyüiafthérvári káptalan levéltára. Batthyaneuni. 
90. 1750. I. 24, lialáxsfalva. Adalbert Mat^-heöjo pallér belyreállftási terve Sztoyka 

ZsigLUíiiid püspök részére. 
,,Ihro I%sfelenz! etc, 
in gehonjainater Volge gnadiger VerordmiTig dtln 8ten Xbris anni elapsí habc micb 

nacher Carlsburg veTÍüget, und alda niít dem H. Hönbtmaun von Zultner díe dasige Dobnj 
Kirchen sant deni schr schadbafteii Sanctuario genau besicbtiget und visitiert, und befunden, 
dass nioht imr íias Sauctuarium aehr gefáhriich zum zusamiuenfallcn ausscht, weilen die Haubt 
Maur mit ihreiii Fundament an vielen örtliern schon allsn besch&íliget ist, dass solcher durch 
die Pfeiler mit Bestand fást nicht mehr geholfeu werden fcann, sondeni auch von der Kircben 
selbfit da3 ciiic Haubt Ivckh gtgen der biscböflicben Residenz der Zusamnienfallungs Gefalír 
nnterwíirfeíi seíje. .. . selbstes sich schon auf 5 Zoli weith von einander Kclasseu hat. JJaberu 
weilen weder deui Sanctuario wedtf dem Kirchen Eck mit Scblusseu mehr geholfen werden 
kauii : seijeii zweijerici arth Pfeíller. eine von dem H Haubtmann \'on Zultner, und eine von 
mir vorgeschlajíen wnrdcn, und zwar tíie erstere arth wafe gedachten H Haubtnianna von 
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Zültner tJiesc, dixss imr zwiscHen die altén PfeiUer RU dí̂ m Saiictuario, noch íindere 2 gld eh 
aufgesezet uiid-aufgeführet, oder besser gesfltí^n, die altén Ffcíller föllíg ^eich eiiiei Ma ur 
nusgeniauret wtrdeii solteii. welches zwar eiwas geriiigere unikósten verursathcii wurde. AUtíin 
weiieii hierdwrch deiii Saiictuario gleichwohlen keine alru groase Hülft beijgetrag^íi — niiid 
iiücli dazQ 2 r'cnster in deni Sancttiario víiiíig vernianeret wu-tdeu, welches die Hh Canon Íci 
absulute nicht zulajistii w<ilienj dass Ihnen dss J,icht in Saactuarío benoinmea wer<leii soll e : 
so niuste ich auch meinv Pfeilltr arth, so anch deni lobi Dohni Capitul j^leich bejsStr gefall en 
hat, proponiren uJitl Iwstohet diese infolgtnden : es nuisle 2 neue Pfeiller von Cniiid aus auf-
geführet und einjedor 2 Clafter weith von der íuupt Maur des Saiictnarii weg pesezet^ uiiid 
diese PfeiUer sodaun mit eiuen staiken íltjgen líder ííewölb an die hanbt Maur ober die Keiist'er 
angespannet werdeii, wiírdurch nioht imr das I-icht oder áiv Feiister erhalten, sondem an eh 
das achadhafte genmuer des Saiictuarij und haabtsiiehlich da?i gefahrlich ausseheiide Cíewchlh 
selbsten verfestíget wnrde, und auf gleiche Arth musté auoh daa haubt Eck der Kirchen. n lit 
eiiien derleij Pfeiller versichert werderí, westwegen ieh den, über diese 3 PfeiUer í^eniachte Übíír-
&chlag Ewer Excelleiiz hiermit gehorsamst beijlege, und weilen dass löhl. Dohm Capitul auch 
das gaiiie Kirchen Tach ueu zu deckeii gedenket; und darumbeii war. übtrdieneuel>edeeku:Lig 
deu überschlag uutereínstens zu machen befohleti h n t : so habé solcheu auch deni vorigen 
gehorsamst annectireu sollen, 

Ks werde iiun eiue^ oder audere arth Pfeider gnádig erwehlet [)dcT beaiigeuehme t : 
so kanii jeííocli weder H Haiibtniaini von Zultner vor seiiie, n<>c]i ich \-c>r meiue, arth g ut 
steheu, dass diese PfeiJler dem Saiicuari<í auf víele Jahr hiiiaus eincn Bestand gcbiíu solte u, 
in deme die gesamte Haubt Mauer samt dem Piindnnient des Saiictuarii alsó schlecht und dlíc 
^uadtí-T Steiuer gleichwie gebrennter Asclie zerfallen seijnd, dass besagtes Sanctuarium durirh 
keijuerlei Reparation und Mickereij stand- und dauerhaft mehr hergestellet werden künme, 
folgsaiíi diese Reperationen nach wenig Jahrcji wiederutnbeii neue und weith grösere umköste a. 
als diese verursachen werden. Üalierü erachtete ich meines unteithánigeji Orths, kein bcsseres 
Mittcl zu seijn als dass ganze Sanctuarium von C^rund aus niedergerissen und von iieueii h t r -
gestellet wcrden solte, welche neue Herstellung kaun umb 3500 fi. höher als dieSe 3 Pfeillt:r, 
das gesanite neue Oebftu aber gegen 6970 í zustehen komnieu aller Masseu der alté Tachstu hl 
noch fnscb ist und sowohl. und sowohl díe von der altcn Mauer niis brecheiide Steiuer als au<:h 
das (Has aus denen altén FenStern in das neue enichtende GebSude gebrauchet mid gesez et 
werden könntc, wosodaun maun aller seits versicheni und davor gutstehen künntc, dass es 
d n gutcs auf ettliche Saeeula hiuaus dauerendes Werckh aeije, 

iCíidlichen hal>e auch \*'egen der táglich besorgenden zusauuiienfallungs Gefahr nieh r-
berührten Sanctuarij nur noch soviel unterthiiuigst 7.u erimiem, dass s<flches bis iii das P'rulie 
Jahr Jiüch also wie es dermahlen íst, ohue Scjrge stelienblcíben köune, ím Fnih Jahr alKT wiírd 
auch wohl die höchste Zeit vorbandejiseijn dass an diese Arbeít Hand aiTgelegen . . . 

Ewer Excellenz unterháuigst gehorsamster 
Adalberth Matscheggo illasendorf den 24. Janr 750, 

PollieT" 
Püspöki levéltár. 1750. nr. 5. 

{//. 1751. IV. 2. Nagysiieben. A Thcsauíariatus 1422 rajnai foriutcit küld a székeseg y-
ház helyreállítására. 

..Excelsum Consilium Thesaurarialc in rest aura tio nem Ecclesiae Cathedralis 14[i2 
Rhf resolutos intimat". (Az akta nincs a helyén. A fenti s7,oveg az eknchusban vín.) 

PiispSki levéltár, fasc. XXVI, nr. 28. 
92. í752. II. II. Nagyszeben. A Thesaurariatus jelentése Zultner és Matschego s^a L-

véleniéiiye alapján a gyulafehérvári székesegyház helyreállításáról. 
Matschtgo der immitelst nach VoHendung des Balasfalwaer Stiftuiigsgebfí.ii v( m 

híer jNagyszcben] nacher wíeder zurnckgcgangeu ist." 
OÍ„ Erdélyi Thesaurariatus. Altidános iratok. 47/1752. 
OJ. 1752. III. 23, Máriii Terézia levele a Guberniumho?: a gyulafeliárvári s/ékeaegyhiU 

szentélyének helyreállítása ügyében. 
A királyuó a Ou)x'rniuniot értesíti, hogy „quia repraescntatum Majestatl Nüstrsie 

extítit, Cathedralis, £|uae Albae-Caroliuae est, Bcclesiae Sanctuarium ob diversas tenipuruni 
iiijnrias niÍTiain paritcr minari, nnii aliter. quam cjjiere ex fundnmento erigendn restilui ^Hisse ; 
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Hinc. . . lesolvimus ut ex euptriüs dícto Fundo, cassa niminim Ptovinciali in fabticom ilhus 
Ecclesiae Sanctuarij sex mílle floreni Rhenenses pendaiitur." 

Püs]íöki levéltár 33/1752. az Anteactum 1750—59. csomóban. 
94. 1752. IV. 28. Mária Terézia elrttideli, hogy hn a gyulafehérvári székesegyház fn-

szeiiUlyéiiek helyreállítására a 6000 forint nem elég, a kamarai kincstárból kiutalt U22 forintot 
is fordítsák az építkezésre. K kiráíynói rendelctr<íl a püspököt a Thesaurnriatus 1752. május 
I5'én értesíti. 

Püspöki levéltár. 33/1752, az Anteactum 1750—59. esomóbau. 
95. 1752. V, 9. Sztoyka Zsigmond püspök megköszöni a királynő támogatását . 
, . , - , quatenus tantae Maicatatis veslrae Regiae mnuificeutiae memoiia, etiam ]x>st 

piatísílítium tempoTuni deflnxum pcreuiiis in aevum permaneat^ eandcni >Symbolica guapíam 
inscriptiojie perpetuo \'elut monimento ad seras quoque posteritatcs transmittere adlabt>rabo/' 

Püspöki levéltár. 30, 1752. Az Anteactum 1750—59, csomóban. 
06. 1752, V. 33. Alvinc. Sztoyka püspök le\ele a Thesaurariatushoií a székesegyház 

főszentély ének helyreállításával kapcsolatban. 
Hálásan emlékezik meg a 6000 forint kiutalásától. Az anyag összegyűjtését szorgalmazza. 

„Qiiflutunivis auteni iii haec comparanda haud segnis impensa sit impendaturque dietim 
ojrera, ipsius tamen Sanctuarii veteris demolitioni ac növi operis íiichontioni ut hoc adhuc hoc 
Anno manus admoveatur, possibile non e s t . . . tum, quod scissurani lapidum ahorumque non 
secus materialium, liguoruni videlícet assetum, ferri. íaterum, et quae bis accedunt. procura-
tionem lougius insumere tenipus, certom, notumque sit, t um ^'ero ea de ratione, quod cum in 
isthoc Principatu t am probe líentus sua in arte Architectus reperiri non valeat. cui tanti operis 
perfectio tiecure committi, cujusve Ia1x>r, et decorem et firmítatera operi, pari gradu e verő 
promittere posset, Architectus hujusmodi ahunde locorum vcniat advocáudus, a tque his de 
eausJs opus rcstaurationis non uisi cum iuJtio \ 'enturi veiis possit sortiri sui inchoati^tuen]," 
A SKániadás vczetésé\'el a ]>üsí>ök Salbcck Mátyás kanonokot bízza meg. 

Püspöki levéltár. 59/1752. az Anteactum 1750-^59, csomóban. Ugyanéi a levél meg
van az Országos I^evéltárban. Erdélyi Thesaurariatus. Általános iratok. 1Í70/1752. 

97. 1752. XI I , 28, Nagyszeben. A Theseaurariatus közli a püspökkel, hogy a királynő 
remleletére a heTyrcáUítás költségvetését és tervét kíUdje meg. 

,.. .. quod restaurandí íllius Sanctuarij deÜneationem cum accurata, seu e i a r t n c ipcn-
sartini specifica deolaratíoncni et quídeni reflectendo ad matériába de antiquo sanctuario 
deuioliendo ad novam aedificium applicauda, sibí subniittendanx ix)stulare dignata sit (se. 
regina)." 

Püsi>öki levéltár 33/1752. az Anteut:tum 1750^59, csomóban. Ugyanez a levél megvan 
az Orsi^ágos levél tárban. lírdélyi Thcaaurariatus. Általános iratok. 2794/1752, 

ÍAV. 1753. I. 12. (^ynlnfehérvár, A püsi>ök a Thesaurariatus 1752. XII . 28-ilevelére vá-
hisziil. 

Kö^li. híJíiy lA'íflcr sószállítási elöljáró segilségével törekedett mindent jwmtosan 
kiszámítani. ..ÍJuocuni et in praesentiam imstraui vooatis: Architecto Koblberger d ic to : 
aliisEiuc opificibus et Mechanicis, quonini oiícra bís ín r tbus rcquÍTÍtvir et iiecessari est. diligenter 
rcflecteutes ad materialíum demolieudi Saiíctiiarii ad nóvum vrigendnni, applicntioncm fiendam: 
bis aunexam dictoruni sumptum et ex})Cnsaruni, confici curavi si>ecÍfiCiltioneni : quanivis a 
|>rioribus tuni j>er jani abseuteui 13a lázsfa Íven sem Morslicgga nominatum ATcbitectuni. tum 
l>cr buuc ipsuui ítobll>erRer superítírí anno etmfcttis proptcren fortasse : ipiíxl ad idem ojius 
perficiendum non eandem nterquc adbibueTit industriani, neque alii per ipsos ctnísulti fueriut 
ojiifices, discrojíet. Adjnijg<i ei >SanctuaTÍi quoque partis deliueationeui petitam, quae restau-
randa venít^ solidne nlteri parti fuscfi c<Uore expressae juuctam, a prius nientÍí>nato Kobl-
IxTger fiu^am genuinam omnino et antiqufie memorati Sanctuarii formac speiícm adumbrantcm, 
Vicnnae etiani alj Aulico Architecto I>omÍuti Marliuclli visam et approhatam". 

A püsjxik koxli, ho^y "z építőanyagot összegyűjtötték, a munkát a tavasszal feltétlen 
meg kell keí^ileni. 

PüsiHJki levéltár. 59/1752. az Anteactum 175(1—59, Lw>móbau, 
W. 1753. III . 20. Martin Kohlljerger kőművcíimesterTel a püSlHik megköti a szentély 

helyrcálíításátiak szeritődését. 
Az akta hiányzik, csak az elenchus említi. 
Püspöki levéltár, fasc. X X X . uf. 15, 
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100. 1754. VIL 19. Alvinc, A pÜ£i>Sk költségkiegíszltést kér a Thesauraiiatustól. 
Köilí, bogy az eddig kajíott 6000 és 1422 forint nem fedezi a 10500 forintos kiadást. Kéri a 
külöuböz'itet. „Itaque cum pro continnando renovationis opere fundus jani exhanatus sit 
obsequíosissime Excellendani Vestrani Inclytunique Thesaurariatum Regium rogandos necessi-
taté rei nrgcnte habui, quo habito niaterialiutn computu partim ex Hunyad ferri, partim 
autem Orbiculonim vitreonini ex PoTinnbach perceptonim reaidnum Icvandi iieris adminiatrari 
curare." 

Püspöki levéltár. 64/1754. 
101. 1757, III. K Oynlafehérvár. Salbeck Mátyás kanonok elszámolása a belyreállítás 

költségeiről. 
„Ratio super perceptionibus ct Erogationibus iJCiies Renuvationem Sanctuarij Cathedra-

lia Ecclesiae ACarolinensis." 
BevéUl: A királynőtől R fi. 9642 %T 54 
A Thesautariatnstól a kOvetkeió aíiyagokat kapták : 

11B mázsa vasat 895 
5,5 mázsa ótmot 82 30 

6250 db ablakszemet 123 45 
1090 75 

Kiadás: 
.pLapieidae Friderico Vakerberger 1443 44,5 
Tegulario pro 4Ö 700 tegularum 

10 310 imbrieum laboré 
pro 136 vasis calds 
460 trabes 
Palleriua Martimis exolntus vigore contractualium 
J^pícidae ad latus Pallerij laborantes 
Pallerío piíí novo CathedraJia Ecclesiae tecto ut habetur numero 

praescripto 
Faber lignarius Simon pro tecto Sanctuarij 
prt) tccto novo Ecclesiae 
pro reparatione lateris Ecclesiae in Summa 
Faber ferrarius Rtephaiius Ebach 
Serrarius 
Vitrearius 
]3ro 5288,5 pediim I^apiduni vectura ex Mlgeii, et Sárd 
Pro vectuia septcm drciiíorum fencstrac Sacrarij laimae, 

fenestrae cabniinum octo coluinnarmn, I,apidis unitia 
njagni in Frontispicio aliorumque 5 majonim Lapidum pro 
altari una cnm gradibus ad altare requisitis ncc^ssarijs 

Pro 700 currubus arenae Vectura 
Pro 460 Trabium Vectura a Marusio uaque ad Ecdesiam 
Pro 500 vasis aqnae calcis confidendae et caemento neccssarij 
Az öaszea kiadáa a számadás sxcrint II 052 rajnai forint és 14,5 krajcár. Az összes 

lK.'\-étel 9642 forint 54 krajcár. A hiány, amelyet a püspök jrótolt, 1409 forint és 20 krajcár. 
Püspöki levéltár. 11/1757, as Anteactum 1750—59. csomóban. 

102. Í75e. VII- 28. Borosbocsárd. Horváth József gazdatiszt gróf Teleki Ádám 
tábornokot a gyulafehérvári aKéltescgyhá^at pusitító tűzvészről értesiri. 

I7ae praesentis szerencsétlen Casus történt a Püspöki Resideutian, a nagy Temi>-
lamon és Toniyou. P'ejcrvarat, mert a tüz által cfel után egy órakor a fedelek mind oda lett, 
de a templomban a tüz ment sem a kaptaionba, az harangok is mind elolvadtának ; a mint 
hallom némcilyektöl, melynek hitelt is adok a torouy meg nem gyiüt volna, hanem látván 
hogy a Püspöki Residentía ég a toronyba uagy szentelt gyertyát gyujtottaiiak, azt odaragasz
tottak, annak utanna, hogy a templom meg gyúlt, nem mehettenek fel, hogy levegyék és attól 
gyúlt meg a torony, raert már mikor a templom fedele le sorvatt a torony azután gyult meg 
ezt ők szégyellik azért titkolják." 

ALK. Gr. Teleki Lá-szló gyömről levéltára. MTssilisek. 
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103. 1769. VII, 2. tlyulafehérvár, A káptHlan felterjcsitése a i)Ü3j>ökhöz a s/.ékes-
tgyház Ijelsejéuet viJTafestése éríiektbtn-

„lixeneutissinie, lUustrissime ac Kevereinlissime Domine LilíeT Baro lípiscni)e, IJÍHIIÍUC 
t t Praelate iiobis (.íratiosissime! 

Adveueruiit intnc Mediolano iiuirarii íjuiclniii, qiii arteni luuiidaiuloruai. íknlbauíinruni-
qac vl LTíloribus inibuendorum Tftiiploruni [írofiteiitur et quos conijiluriuin testinxouía quau 
secuTiJ Cl Hungária qunque aoctpta liabtiit ab eadem arte non parvuni in nioduni conimen-
dant. ?«tl et istic jani Ecclcsiam Patrum OlJscrvantium eleganter emnndarunt. Op]x>rtuiiissi-
mani hanc esse occasíoiiem existíniarenius, accedeiite gratioso Eicellentiac Vestrae ocmĵ ensu 
ad henc Cathedralem cmundandam." Csatolják a költségvetést és közlik, liogyamesterekcsak 
néhány hcjrdó meszet, néhány kocái híímcikot, létrákat, köteleket és néhány mesterembert 
kérnek. A káptalan javaslatot tesz a íeáezvtic. majd így folytatja : „Et quantum et ad for
más praescriptas, nostra quidem opiuio ca essct, ut quum Sanctuarii, tum Navis Ecclesiae 
arcus onmes coJore vei viridi, vei cenüeo, albis drcnlis disgregato, columiianim autem capitella 
flavo saturatiore, íi>sae demuni columnae cörum postamcnta ílavo clari<ire tingerentur . , ." 
Külön lapon található a költségvetés : 

.jUustrissimo ac ke\'erendissim<i Dominti Praerxísito pracstntibas umillinie 
intinnvnius 

Et r quidem Qnodsi Ecolcsiat arciis dealbandi et viridi colore, coluninae auteni flavo 
dt'pingendae essent petítio nostra est 600 Rfruin 

2" Qiicídsi ecclesia tnta mundari deberet, arcus caeruleu Coluinnat anteni flavo colurt 
dei>Íngendae wisent, ergo petinius 500 Rflos 

3° Si Eoülesia, omisso Sanctuario inundenda esset, arcus caenileo et Cííluninae flavo 
cí>loTe depingendac essejit 450 Rf. 

Jncobus Storno 
MuTaríus 
cuni sociia" 

A gyula fehérvári káptnlan levéltára- Batthyan^íuni. 1513. SK. 

Í04. 1769. IX. 1. Gyulafehér\'ái. A píisiJöki consistoriuni a Dániel-féle alapbcíl 600 
forintot kér a gyúlafeiiéivári síékesegyhár- l>els^ festésének helyreállítására. 

„. . . de causn, <iuod . . . Ecclesiam istam Cathedralem fumo, fnlígiueque fatális íiicen-
djj, quod imdeciino ab hinc Anno t̂ iHsa fuerit, detur|>íitam, ac squallantem, operae Ttalotum, 
qui Mcdiolano huc appulerunt, repurgari intcriíjue suae restitui actu fademus." 

Püspöki levéltár. 164/1769. 
Í05. 1770, Gyulafehérvár. A gyulafehérvári székesegyház leltára
in. . . .\d ingressum tenq)li supra jKirtani occidentaletn chorns . - . Turris proul et 

tota líccksia ex quadratis la^ndibus intcnnixtis |)cr contignationcs cyradis distinctii alta 
elegantis ojíeris. Tectuni Ao 1758 cxustum." 

A gyulafehérvári káptalan püsiröki levéltára. 7145. S7„ 
/()fi. 1783- V, 28. Gyulafehérvár. A káptalan jelenti a pílsp<iknek, hogy a déli tornyon 

kercs7,tul n templomba rablók hatoltak bt. 
i.l^st tx turri Cathcdralis Ikcltsiac I''xccllentiac Vestrae jxíita (juaedain, qua í̂er 

gradus angustofl campanator post pnlsuiíi recta ad chíjruuj pro follibus traliei;dis<.-itiusdtscen-
dit, <[uani i>er |xirtani templi ordinariam/' Május 28-fln éj}el tolvajok ..destructís duabus seris, 
alteiu portne turris csttrioris, altéra prius descriiitac iHirtac ad chorum ducentis ín Eeclesiam 
intrarunt accensaque triangulari candela ix>st araui principalcm ínventa Archivi litteralis 
|iublici i>ortani ferreani ex Lrassisinijs cratibus ferreis cínistantem securi ix>tenter verberanmt, 
scrani ejus vitiarunt. sed aperirc et intrare non iwtuerunt - . - Interca suplieanms ExctUen-
tiae Vestrae humillinie, ut iK>itam prius dcjcriptam ex turri ad chorum duccntcm lolli, obnm-
rariquc juljcrc dignetur." 

Püsi)í)ki levéltár. 736/1783, sz. 
107. 1763, VIII- 14- Nagysíelíen. Batthyány Ignác piisixjk levele a káptabnhoz u 

tor<myajtó l>efalazása énlekében, 
comniiseram quidem offjciíilatui meo, ut portula illa qua de turri in ICcclesiam 

descenditnr^ obstruatur, furesquc arccntur-" 
A gyulafehérvári káptalan levéltára- Batthyaneuni. 2748. sz. 

199 



mv, 1784. A gyulafehérvári SEÍkesegyhii kltára. 
.,. . . Ecclesiae contiguus est portitus elegáns sub quo crypta est Nicolai Csiszár, î ui 

eam eiftruí fecit. 
In froutispicio erectae staut scul]jtae ex lajíiáibns Ktatuae 4 Sanctí Stephaní Regis, 

8. Ladislai, H. Adalberti et GeraTdi." 
Az J774 körüli uagy jégeső okozta teti>kárt Kollouics Liwló püspök javíttatja meg. 

A csonkaloniyot 1783-ban Batthyány I^nác fedette be, a déli tornyot pedig az 1758-i tűz\'ész 
után l7B0-ban ugyancsak Batthyány erősíttette meg. 

A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. sz. 
109. 1791. Szeredai Antal tudósítása Sztoyka Zsigmond püspök építkezíseiról. 
„Is (se. episcopus) iteiu obtento a Regia Majcstate, Rheneu. Florenorum 9Ö42 (eato 

Ijer acdilem Murarium projectati fuerunt 10510) suhsidio, additisque de suo plus, quam 2400 
ultra vecturas et manualcs oijerarios Sanctioreni suae f£cclesiae partém, quam Sacrarium 
dicimus, quod jamjam ruinae, et casui prosimum erat, A. 1753, men?íe Martio ad fundameuta 
usque dirutum (íis tameu nnn emtis. quum reperta fuerint, i>ro]>e duas Orgias Vieunenses 
lataf et >SaKÍ instar Síilida) novam moleiii, ad priorís per omnia fonnám, ilío, et subseqnis auuÍ3< 
ad perfeetum usque statuni eduxit." Megemlíti Szeredai, hogy a püspök az 1758-í tűzvész után 
a tet<*it is megja\dttatta-

Szereiiai, Series Episcoporuni. 233^—234. 
J70. 1816. Kazinczy Ferenc meglátogatja a gyulafehérvári székesegyházat. 
„A templom nem faragott, hanem csak terméskövekből van rakva ; magasfalü tornyát 

alacsony zsindelyezet fedi, 3 falairól darahonként pattogzott le a vakolás ; szegény, de nagy 
de méltóságos. E i a nagy szegénység fája szememnek szívemnek kedves ia volt. mert fájdalom 
érzéaire készített el. Középső ajtaján léptem az üres templomba . . . Az ország egyik levél
tára itt a templom egyik szögletében Őriztetik a káptalan tagjai ál tal . . ." 

Kazinczy Fmnc. Erdélyi levelek, Bp, 1880, 254, 257, 
JJU í826. A gjulafehéivári székesegyház leltára. 
Megendékezik a négyezeti toronyról : ,,snpra 4 columnas stmctain cujus muri infra 

tectuni appareut probabílíus pars eminens incendiis debilítata deposita fűit." A nyugati kar
zatról ert írja : ,,Ad ingressum TempU suprn poitam est Chonis musicoTum columnis lapideis 
im]x>situs/' Mártonfi József püspök aa előcsarnok és az éizaki torony tetőzetét lfil2-ben meg
megcsináltatta „et cvim tect<i Ecclesiae cojijiigi (curavit)". 

A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. sî . 
ÍJ2. 1854. A g\'uUfehérvári székesegyház fóhajójáuak siblaknit megújítják. 
R. Rauscher 57.tl)eni üvegesniester mintái köz-ül a hatszögest fogadják el, A muu-

kák számadásai. 
A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7146. sz. 
n3. 1856. IV. 16. Kolozsvár. Kedves István kolozsvári plébános a székesegyház 

tornyának líjrnfédesével kapcsolatban Kagerbauer Antal éjjítész jövetelét jelenti. 
A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7E47. sz. 

A Í Í Z E N T M l K l ^ Ó S - K Á P Q l ^ N A 

7/7. 1418, IV. 27. Konstantz. liporí István erdélyi püsiWik megalapítja Cyulafehér%'árt 
.1 Szent Miklóíi-ká}jolnát és a Szentlélek ÍsiM>tályt, 

,,Su]íplicatio Stephani, episcopi Transüvanensis, de indulgentia eeelesias domus Pau-
ptnun Sancti Spiritus ae jjarochialcm Beati Nicolai coiifessoris in Albagyula, i>cr ijisuni con-
structas, visitaturis." 

Lnkcsíc^ Pdt. XV, századi pápák oklevelei. Bp. 1931, 1. 72. s/. 
115. 1432. 1. 27. Buda, S:íerei>fl ,,<iri'gorius plebanus rector cajH^Ue sancti Nicolai". 
OJ.. Dl, 29775. 
líd. 1437. IV. 22. (Gyulafehérvár- A gyulafehér^'ári káptalan kiküldötteként SKerei>el ; 

,,Íircgorius presbiter Recti>r Cattellc sanctí Nieolai confessoris de Castro Albensi." 
Oh. 1>1. 29454, 
117. 1467, X, 16. Gyulafehérvár. Szereiiel „Demetrius Rector Caiielle sancti Nictjlai 

in castTíJ Alljensi fondate". 
01, . n i . 29296. 
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11^. 1503. XH. 13, fGyulafehérvár. Szerepel „Magister Johaiines Capelle sauctí Nico-
Ifli. , . h>c Albe íntra niuros fundatj rcctor". 

Oh. Dl. 29905. 
119. 1505. IIT, 2. után. (Jyu la fehérvár. Szereijel ..Magiater Johaiínea (de) Thata Kcctor 

Caí>elle Sítnctj Nia>lűj Epi?icopi hic Albe aiite Curiani Episcojjalem fundatc", 
OL. Dl. 29355. 
120. 1506. XII. 31. Gyulafehérvár. Szere]>el „Johanties presbiter caíJclJe Saiicti Nicolai 

Kpiscopí et cüufessoris ante hoc caatrum Episcopale Albense site et fundate". 
OL. Dl. 29915. 
121. 1506, XII, 31- Gyulafehérvár. Szereiét ..Johannes presbiter capelle sanctj Nicolaj 

Episcopi et confessorís ante castrum Alhense fuiidate". 
01. . Dl. 30069. 
122. 1520, III . 23. tiyulafehérvár. Szere^íel ,Johaiuies Kector cajjelle pr<xíesBÍonalis 

Beatí Nicolai Epíscopi et coiifessoris ad frontem huius ecclesie nostre fundate". 
OL. Dl. 31021. 
123. 1520. VII. 10, Gyulafehén'ár. Si^ertpel ,Jt>hanuea Rector cají^Ue proctíísiounlia 

ad frontem huius ecclesie Albensis Trflnssiluane predicte fundate". 
OL. Dl. 29404. 
124. 153í. G3Tilafehén'ár. A gyulafehérvári székesegyház leltárában szerepel „Ecc-

lesia parochialis Sancti Nicolai extra niuruin". 
A gyulafehérvári káptalan levéltára, Batthyaneiim. Kegestáját 1.; Beké, Gyf, 1094. 

HZ. Tört. Tár (1895) 251. 

A S Z É K E S E G Y H Á Z B E R E N D E Z É S E 
Oltárok 

M á r i a 
/2'í. 129L ,,Altarc beaté vírginis" (A gyulafehérvári káptalan levéltára, fasc. 5. 

nr. 10.) — 1429, „Emericus sacerdos rector sevv magister altaris beaté Marié virgiuís in dicta 
eccíesia Alt>eiisi fundatí." (OL. Dl. 28.S07.) — 1440 körül. ,Jacobus literátus de Mera rector 
altaris Ijeate virginis in ecclesia Traiisilvana." (OL. Dl, 36,407. |2L 6.) — 1448. „Ábrahám 
beatae Mnriae virginis altaris rector in ecclesia Transilvaiia coustructi." (Székely Oklevéltár. 
V m . köt, 75,) — 1453, 1456. 1458, „Magister Ábrahám Rector altaris beaté virginis." |OL, 
Dl. 29278, 29502, 29817.) — 1470. „Stephaniis Beaté Marit virginis (se. Rector Altaria)." 
(OL. Dl. 36394, 27.1,) ^ 1515. ,.Stephannís rector altarís Heate Marié." (OL. Dl, 29626,) — 
Í524, „Altnre beatae Virginis Albensc," (Buiiyi/tiy, 30,) 

K e r e s z t e l ő J á n o s 
12Ö. 1291. ,,Altare beati Johannis baptiste." (A gyulafehérvári káptalan levéltára, 

fasc. 5, iir. 10,) — 1392, „Johannes Nicolai de Strigonío . . . canoiiicatnm et prehendam ac 
nltare saiicti Johainiis Uaptístne, quod siiic cura est, Jii Transilvana ecclesia situm . . . uosci-
tur obtinere." (Mou. Vat. I./3, 193.) — 1428 .,Synuiii presbiter re^^tor altaris beati Johannis 
IJaptistc in ecclesia Traníiiluaneiisi fumJati." (ALK. Waas-lvt.) 

P é t e r 

127. 1291. ,,Altan; beati Petri apostoíi." (Gyulafehér\'ári káptalan levéltára, faac. 
5. nr, 10.) 

12^. 1357. ,,niagister Turnl rector aharis Saiicte Cmcis de ecclesia uoslra." (AO, VI. 
kot. 633—634.) — 1367. ,jAiithoiuns presbyter magister altaris sanctae crucis.' (Báiiffy Otl. 
J. köt, 333.) — [390, .pDomus quondain Thomac Rectoris altaris sanctae Cnicis siti in ecclesia 
Transilvana," (Mon. Vat, 1/3. 100,) — 1403. Upori István püiixik Tövis tizedét ,,AItflri Viui-
ficae Cruus (fundato ín dicta Ecclesia nostra)" adja, (OL. Dl. 37218,) — 1427, „Valeutinus 
altarista Sanctae cmcis in dícta ecclesia Transilvana." (Székely Oklevéltár. V. köt. 10.. VIIL 
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köt. 54.) — 1440. „Thomasrector altaris saiictecTUcís." (OL. Dl. 30801.) — 1444 körül. „Tho-
mas sacerdos altarista Rector altaris saiicte Cnicis." (OI-. Dl. 36406, 20.3.) — 1444. ,<MagÍEter 
Thomas tector altaris Saucte Cnids in Tícdesia mistTa,'' (OL. Dl. 29252.) — 1451, 1452. 1454, 
„Magister Thomas Rector Altaris sancte crucis." (OI,. Dl. 36403, 63.1, ; 64.2. ; 86.1. ; 36407. 
55.3) 

M i h á l y 

Í29. 1363, 1364. ..Magister Nicolaus magister are beati Mychadis archaiigdi/ ' (ÜL, 
Ul. 5268. 5274. — Z.—W. II. köt. 20Í. 202.) — [398. ,,Beiiedictus de Madaras tector aliaris 
saucti Miclmelis archangeli siti Ín ecclesia Transsilvana.'' (Mon. Vat, 1/4. 70,) — 1448. ,,Petnis 
saucti Michaelis altaris rcotor in ccclesía Transilvaiia ccítistructi," (Székely Okle^éltdr, VIII. 
köt. 75) — 1463. Í464. 1467, 1469, 1481, „Magister Mbertus Rector Altaris sancti MichaelJa 
Arcliangeli."(Al-K. Wass-Ivt. —OL, Dl. 27176. 36393, 17.2. és 137.2., 27199,) — 1470. ..altare 
in pr^fata ccolesia nostra Albensi relro inaims altaria beati Michaelis Archangeli constructuiu." 
(OL. Dl. 28303.) — 1524. 1525. .,Magister Petnis de B W M Rector Altaris Beati Michaelis 
Archangeli Maioris in hac ecclesía nostra Albensi fundati," (OL. Dl. 29417, 29990.) 

A 11 d r i a 

130. 1366, ,.magÍ9ter Turul Magister altaris beati Andree apostoli de Choro nostro." 
(OL. Dl. 29167.) — 1386. „Aiidreas presbiter magister altaris beati Andree apostoli." (OL. 
Dl, 28101.) — 1394. „Michael Andreáé Rector altaris sanctae ([) Ajidreae siti in ecclesía Trausil-
vana." (Mon. Vat. 1/3. 265.) — 1461. „Moleiidinum Altaris sanctj Aadree." (OL. Dl. 28852 ) 
— 1470. „Molendinum Altaris santtj Andree." (OL. D l 28858.) — 1482. ,,í;regorius aancti 
Aiidrec." (ÜL, Dl 29854.) 

L fl r i 11 c 

Í31. 1370, p.Nicolaus sacerdos chori ecclesie iiostre magister altaris Iwatí Laurentii." 
(OL, Dl, 29708,) — 1401. „Michael Dominici dicti Vigt quí sf geríc pro rectore altaris saucti 
Laurentü siti in ecclesía Transilvana." (Mon. Vat. 1/4. 376,) — 1426. ..Franciscus presbiter 
rector altaris saucti T-aurentií." (OI^. Dl. 30784.) — 1430 körtíl ,,Rector altaris beati I-íiürentii 
martiris Ín dicta eccksia nostra Transsilvana." (OJ,. PL 28813.) — 1433, ,,Petrus presbiter 
rector altaris beati Laurentij." (OL. Dl. 28818.) — 1486. 1488. 1493. ..Andreas altarista saucti 
Laurentü." (OI-. Dl. 29861, Bánffy Oki. II. köt. 268, — OL. Dl 30482.) 

K r i s x t u B t p s t c 

132. 1374, ..Niculaus rector altaris Corporis Xpi in corpíire ecclesie nostre." (OL-
Dl. 30712.) — 1396. ..Rlizabetli relicta magistri Byasii militis, non obstauti' priori sua dona-
cionc super fíorcione sua posscsionaiia ac palado et nioleudinn in Gaald pro altari coqjoris 
Christi in ecclesía Trausilvaiia fundat^i per doniiuam facta." (KolozsmonostoTÍ konvent levél-
t i ra. Coni. Albens. C. Nr. 30. Regestáját l. : Beké. Km. 69. sz. Tört. Tár [1896) 729,) — 143(1 
körül, „Blasius rector altaris corporis Chrísti." (OL. Dl. 31131,) — 1505, 1506. 1507, 150q. 
„Magister Barnabás altarista Corporis Christi.*' (OL. Dl. 29913. 29599, 29916, 29930.) — 1520 
körül. .,Magister (.^regorius Rector altaris Sacratíssinic corporis Christi in hac ecclcsia nostra 
Albensi predicta fundati." {OL. Dl. 29408.) 

IC o K ni a é s D a ni j á u 

/ i j . 1381. ,,Andreas presbyter magister ídtaris beatornni Cozmae et Damiani marty-
rnin in corpore ecclesiae uíístrac construt-ti." (Z.^W. H, töt. 539.) — 1442, Hunyadi János 
miséket alapít .,super altare Beatornni Cíismae et Damiani Martyrum in annotata ecclesía 
Transüvaua constructo". (Sztredni. Nntitia. 89,) 

M i n d s z e n t e k 

J34. 1391. ..Petrus presbiter rector altaris omuiuni sanctoniui in ípsa ecclesía." (OL 
Dl, 29203,) — Í505, 1506, 1507. 1509. „Magister .Stepbanus altarista oninium sanctorum," 
(OL Dl 29594, 29600, 30071, 29613,) 
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T í z e z e r v é r t a n i\ 
135- 1400. ..Marcüs Petri rector altaris Decem niilliutn Martirum siti iii ccclesia 

Traíjsilvaufl/' (Moii. Vat 1/4. 195.) — 1524. „Johannes príísbiter rector altaris viidecini miliuni 
milituni," (OL. Dl. 30159.) — 1473. ,,Magister Paulus r«.*tor altaris beatorum decemmilium 
militum in ecdesia uostra Transilvana fundatj/ ' (OL. D l 26309.) — 1505. 1507. 1508, 1509, 
1510, 1511, 1513. „Magister Albertus Rector Altaris Beatortim decem míliuni Militum et 
niartirum iii eadem Eccksia nostra Albensi fundati," (OL. Dl. 29595—96, 29604. 29607, 
29359, 29611. 29615, 29942, 30537.) 

I - á s í l ó k i r á l y 
I3Ö. 1402, „Egidius Martini rector altaris sancti I^dislai siti in ecdesia Tranailvancnsi." 

[Mon. Vat T/4. 450,] — 1428. .,Valentinus rectof altaria sancti I-adislai." (OL, Dl. 29770.) — 
Í43í, 1440, 1449, 1455. ,,Petrus Rector Altaiis BcatiLadisiaiindicta ecclesia Traiissiluatiiensi/' 
(OL. Dl. 30311, 30174, 36391. 57.5., 36407, 67,3.) — 1490. „Nicolaus doctor altaris sancti 
Ladi^ai Regis in ecclesia kathedrali Albtusi fundati rector," (ÜL. Dl, 30476.) 

D o r o t t y a 

i37. 1411. „Martinus rector altarís beaté Dorothec vírginis et luartíris presbiter de 
choro nofltrü/* (OL. Dl 29755,) 

I d t v á n k i r i l y rfg I n i r e h e r c e f ; 
13S. 1423. .,Ueorgiiis presbiter rector altaris beatorum fitephani et Emerid cou-

fes3f>nim in dicta ecclesia Transiluana." (OL, Dl, 30781.) — 1494. Csombordi Tompa Péter 
ősei I^rincríve birtokot „Altari beati Regis Stepliani In Ecclesia beati Miehaelis Archangeli 
in Ciuitate Albensi Transilvanie cnn&tructa fundate (f) impignorassent". (OL, Dl. 28651,) — 
Í499. „Vincencius rector altaris beatorum Stephaní et Emencj ducis," (OL, Dl. 36330.) — 
1520. ..Johannes archidiaconiis de Kykellew Canonicus Ecclesie Albeosis Traiisilvanensis ac 
Rector altaris Sanctorum Stephani et Ladislaí Regum et Enierici ducit; iu eadem Ecclesia 
nofltra Albensi predicta Fundati," (OL. Dl. 29402,) 

B o r b á l a 
139. 1431. IV. Eugen pápa bizonyítja, hogy T^pes üyörgy püspök a gyulafehérvári 

székesegyházban S^ent Borbála tiszteletére oltárt állított. (S,—W. IV, tö t . 44L) — i463. 
,,Valentiims rector ültarís beaté Barbáré virginís in ecclesia Transsilvana fundati ac plebauus 
rle Colos et vicearchidiaconus sedis eiusdem (se. Doboka)." fAl-K. Waas-K"t,) — 1480. .,Johan
nes Beaté Barhure (se. altaris rector)." [OL. Dl. 29536.) 

M i h á l y k i s e b b o l t á r a 
I4il, 1431. IV. Eugéii páp,i bii^onyitja. hogy I^pes í^yörRy píísiiök Szent Mihály 

tiszteletére oltárt állított a gyniafehérvári s^-^kesegyhárbnn. (Z.—W. IV. köt, 441 } — Í447. 
..Sijmon Rector Altaris míuoris beati Miehaelis Archaugeli in dicta Ecclesia nostra fundati." 
l'OL. Dl. 37606.) — 1523, .,Magister Petrus de Rw?,a Rector Altaris Beati Miehaelis Arehan-
gcli Minoris in Ecclesia iioatra Albensi fuudati," (OL. Dl, 30559.) — 1481. „Valentiuus (rec
tor) alterius flltaris similiter sancti Miehaelis in ecclesia Albensi Traussilvana," (OL. Dl, 37199.) 

R e m e t e P á l 
Í4Í. I43I. .,Auibroaius rector altaris Beati Pauli primi Eremitae." (OL. Dl. 37086, 

nagy akku.) 
M á t é 

U2. 1439. „(íeofgiua presbiter rector altaris sancti Mathei." {OL. Dl. 30173.) — 
1511. 1514, 1515. 1516, í518. ,,Stephanus Reetor altaris Beati Mathei Apostoli et Kwangeliste 
in hae Ecclesia nostra fniidati." [OL. Dl 29225. 29379. 29380. 29381, 29951, 29393.) 
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N i k i 1 iu s í 
Í4J. 1444. „Michael presbiter Rector Altaris Heatj Nitasij martiris dicte ecdesie 

iiostre," (OL. Dl. 29254.) — 1448. „Michael saticti Nicasü martyHs altaris rector in pccl«ia 
Transilvana constructi." (Székely Oklevéltár. VIIJ. kcJt 75,) — 1525. „Magister Sandnima 
Rector Altaris Beati Nicaaíj Episcopi et confeasoris." (OL. Dl. 29651.) 

R i e n t h á r o n i s i g 
Í44. 1447. „Kijlianus rector altaris saiicte Tritiitatis.'^ (OL. D!. 30811.) — 1453-

„Thomas (de Bdd) rector altaris sanct^ trinitatis in dicta Ecclesia iioatra fundati." {Oh. IH. 
3ÍÍ453.) — 1489, 1501, „Magíster Jieiiedictas Rertor Altaris saiicte et indiuídue Trinitatis in 
dicta EoGlesia m>5tra Aibeiisi fundatj." (OL, Dl. 29545, 29348.) — 1506. Egy közjegyzői oklevél 
kelt pjn-dcimo Altaris Sancte Trinitatis ín ciuitate Alljenai inlra murcis fundata*'. (OL. Dl_ 
2%5fl&.) 

K a t a l i n 
Í45. 1459. (?) „Magister Valentinus Rector Altaris Beaté Katherinc." (OL. Dl. 30201.) 

— 1483. „Matheus de Rákos Rector altaris sancte Katlierine virginis et maitiris ín dicta Ecc
lesia fnndatj," (OL. Dl. 29319.) — iSDfl. „Magister Valentinus Baccalaureus Rector Altaris 
Beaté Kalherine virginia et martirifi in Ecclesia noatra Albensí fundatí," (OL. Dl. 29361—62.) 

G y f i r g y 
Í4Ő. 1462. Az erdélyi tdptalnn bizonyítja, hogy Ripoltí Ciothárd prépost éa unoka

testvére, Ovörgy a bokaji malom jövedelmét az általuk alapított Sient Gothárd ésSzcnt György 
tiszteletére állított oltimak adományozza. [Beké. Gyf. 317. sz. Tört. Tár (1890) 147,] — 1505, 
í507, 1508. ,.Mügistcr Georgius altariabeatj Georgij in Ecclesia noatra Albensi fundatí rector." 
lOL Dl 29353, 29603, 29607.) 

(; t> t h á r cl 
147. 1462. Usd fentebb. 

D e m e t e r — 1' á b i í ;j — íií e b e s t y é n 
/JrV, 1470. Demeter kükiillni fiVsperes Demeter, Káhián éa Seljestyén tiszteletér-

nltárt alapít a gyulafehérvári székeaegyhézban „DeTMelrins arcbidaconus de Kijkelew... 
oh si>cm et deuntioneni quam ii>se nd bcatissimos l>einetTÍum ac Fabiauum et Sebastianum 
martireü gfrit . . . i^uodam (!) nltaic in prefata ecclesia nostr-i Albensi retro maiius altaris 
beati Micbaelís ArehangcÜ cnostructu n; et sub nomine . . . beatoruni Demetrii ac Fabianí 
et Sebastiani inartirum certis lebus ac bonis tam mobilíbiis <piani ímniübiiíbns . . . dotasset," 
OL, DL283Í)3.) —1492, 1494, 1496 körül. ,,Magíster I^aurentius Rector altaris bealomm Kabiani 
et Sebastiani martirnm in eadem ecclesia nostra All>ensi fundati." (OL. Dl, 2932Ö, 29878. 
32512.) — 1505. ..Magister Johannes altarista Fabkni et Sebastiani," [OL. Dl. 29893.) 

U r u n k s:^í n e v á l t o z á s a 
Í4U^ 1487. ,,Aiidreos presbiter Rector altaris Transfignracíoms duniíni in dicta Eccle

sia noatra Albensi fnndati," (OL. Dl. 29543.) — 1504. 1505. ,,Nicobns Anthos de Werwelgli 
Rector altaris TTansíignradonis domini in ecclesia Albensi Tran&iiluaníi constructi," [OL. 
Dl. 29354, 3fi399. 99. L—101) — 1518, 1519. ,.Nicolaus Rector altaris Traiisfignracionis domini 
de Álba Gywla." (OL. D l 26539^4ÍK 26499.) 

^ ^ ' S y ^ ' g y b á z a t y a 
150. Í49Í), 1491, 1492, 1493, 1494, 1495. ,,Magister Petrns rector altaris sniictonim 

1 uatuor doctornni in ecclesia nostra Albensí fundati." (ALK. Keménj'-lvt. — OL. Dl. 29867, 
30229, 29557. 29881, 29885,) — 1511 köriil. .,Magister IJUisins , . , qnatuor doctorum in hac 
ecclesia nostra predicta [se. rector altaris)." (OL. DL 29374.) — 1515, 1518, 1519, 1520. 1521, 
1525 kórul ..Magister Jobannes Rector altaris Beat<iruni ynatuor doctnrnm ín ecclesia noatra 
AlUmi," (OL. Dl. 29383. 29389, 29395, 29398, 29409, 30568.) 
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H i r o n i k i r i l y o k 
15Í. 1492. ,,Ego Vakntínus preabyter rector al tam Saiiclorum TriumreguTn iueccle-

sia Albcíisis Trnnsilvfltiat iiitravi confratemítateiti (sc- >Saiicti Spiritiis)." (Mon. Vat. 1/5. 13.) 

J a k a b 
152. 1503. Pül^ár Miklós és felesége^ tordai könialmukat Turdai Jáníísnak, a gjTila-

fehérvári széke?íegylidK Sient Jakab-oltára igazgatójának eladták. iBtH, Gyf. 783. S7,. Tört. 
Tir (1S93) IIM] 

A 11 11 a 

153. 1505, 1506, 1508. ,.Magister Ambnisius Altaris Beatp Amic Matris Marié iii eadtin 
ecclesia noslia Albensí fuudatí Rector," (OL. ül . 29355, 29601, 29609.) — 1512. „Domiis alta-
ria Saiicte Aiine septentnoiiem versus ín oppidn Albensi," (Gyulafehérvári káptalan Icvéltdrű. 
fasc. 5. nr. 18.) — 1518. ,,Thomas sancte Anne." (0I„ Dl. 29964.) — 1524. Várday Ferenc 
végr^iideltte, ,,Iteni ad erectioneni sacelli Sanctae Aimae . . . altaris <pnM|iie in eofUni sacello 
coiistmctionem, kgauit floreiios quingenlos . . . Iteni altari Sanctae Aimae in sacello erigendo 
iiidnmentuni album altam^ candelíibra dmi argentea, ct tapetum niagnuni. qiiod Domini 
Custodis fűit." (Uunyilay. 21. 30.) 

M á r t o n 
i54. 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1515. „Magister Jobaimes rector altaris Beati 

Martini Kpiscopi et confessons in hac Ecclesia iioíitra fundati." ÍOI- Dl. 30513, 30514. 296í2, 
29367. — AKJ,. Béldi-lvt. belefoglalva egy 1607, VII. 3i-i oklevélbe. — OL. Dl. 29382,) — 
15Í5, 1521. 1523. 1524, 1525. ,,MagÍstcT Ambrosius Rector altaris Beati Martini Episcopi et 
confeasoria in hac ecclesia nostra fundati/' (OL, Dl. 29949. 29646, 29413, 29414, 39653.) 

H í v ó l e l k e k 
155. 1512, hászay Jánost bevezetik a tatéi birtokrészbc, amelyet Barlabássy Lenért 

erdélyi alvajda neki mint a Hívfi lelkek oltára igazgatójának adományozott Johamiia . . . 
tutoris et defensoris altaris fidelium animarum in portíco (!) novo Cathedralis Ecclesie Alben-
sis Transilvane predicte iam constructi . . ." (Gyulafehér^'áH kdptaían levéltára, fasc. 5. nr. í, 
Eegestáját 1. : lUH, Gyf. 423. SÍ. Tört. Tár [1891] 113.) — 1520. Usray kíréaére a római 
Santo Spirito kórház tagjai sorába kerÖl a kápolna és a hfvó lelkek oltára (Baltigh ]., Az erdélyi 
reiiaissance. 1. köt. Kolozsvár 1943, 238—239.) — 1525. „Magister Johannes Rector capelle 
fidelium animarum. . . huius ecclesie noslie Albensis Transiluane site." {OL. Dl. 30566.) 

P é t e r é s P á l 
t5ti. 1520, 1521, ..Magister Thomas de Drágh Rector Altaris IJeatorum Petri et Pauli 

Apostolorum in hac ecclesia nostra Albensi predicta fundati.'^ (OI-, Dl, 29402, 29978—79.) 
Í57. 1564. VIII. 19. Dési I^rinc testvér feljegyzése a székesegyház oltárképeinek 

tidobíséról. „1564 sabbatho p. Laurentii sacramentarii iiitroniissi in eccíesiam metropolíta-
nam Albensem . , . tabuié altarium scqiientl sabbatho eiecte." 

Kolozsvár, Lyccumi künyvtér. 51467. számú kötet. 
Í58. 1565. Giovanandrea Gronio, János Zsigmond fejedelem í^lasz testőr parancsnoka 

leírja a gyulafehérvári székesegyház berendezésének elpusztítását. 
A fejedelem 1565-ben eltávozik Gyulafehérvárról, ezt az alkalmat kihasználták Csáky 

Mihály kancellár és Blandrata György hívei ..vcrtriebtn sic díc Triester, warfen Altare, Statueri 
und Bildnissc zur Erde, und unter andern tir&elthatcn, zertrüminerten sie auch einige Gemálde 
mit bewunderswerthen altén Bildnissen," Archív dea Vereines fÜT Siebenbürgischen Landes-
kmide. Neue Folge 11. (1855) 19—20. 

J59. 1717. IX. 1. Gyulafehérvár. Mártonfi György püspök három kőfaragóval meg
egyezik, hogy azok a Boklogass^íoiiy oltárt márványból felállítják és tükörsimára csiszolják^ 
a hiányokatki pótolják, a Szent Mihály- és Károly-oltárt ugyancsak kicsiszolják. A szerzr>déat 
aláírja a püspök és a három küfaragó köznl kettő (Jíjseph Grucbcr és Reichardt Píssterj. 

Pü3|>öki le%'éltár. fasc. IL nr. 2. 
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160. 1718. II. 21. üyulafehiíivár. Mártonfi üyörgy püspök nyugtija Giiiseppe Tencalla 
szí>bxfl3z részére. 

„Infrascriptus praesrntibus recognosco me Dominó Statuario Josepho Teiicalla pTo 
quatuor 3tatuis ad Altare S. Caroli praeparaiidis appromisi Hhen f 150- Super quibus suae 
Dominationi huiic meum dedi Contractum. Carolinae die 21 Febr. 1718. 

Georgius M irton ffi 
Epiacopus Transilvaiiiae m. p. 

Anno 1718. Die 21 Febniary solví í 30. 
Item die 3 Maij 3olvi f [20 
lo Giuseppe Teiicalla affermo di esaere sodisfatto delk quattro statue fatte." 
Püspöki levéltár, /iisc, II. iir. 3. 
!61. 1719. III . 17. Gyulafehén'ár. Mártonfi György püspök szerződése a főoltár men

zája elkészítésére. I^ásd : 80, sz. 
162. 1719, VIIl, \. GyulafehéTx'ér. Mártonfi (iyörgy püspök szerződése I<ázár Donát 

festóveU 
„Anno n i 9 , Die Ima Augusti pro Majoris Altaris marmoreís et aliis vanis elegantibiis 

et vivBcisíimis coloribus decoloratione, item Tabernaculi et duonim relíquíarioTum mco pro-
prio auro ubi opns est iiiauratione et decoloratione conveni oum Generoao Dominó Pictore 
Donato Láz-ár in fi, 125 id est liung. fi. centum viginti quinque, lali sub conditíone lil practtr 
aUTUni omnes colores, oleum, firnaia ét alia uecessaría ad Picturam Altoris praelibatus Domi-
nus Pictor dare teneatur Laboreniqne qun elegantius fieri potest ad Festum Saíicti Míchaelis 
Archangeli finire sit obligatua in cujus Fidem hunc Contractum ab ütiinque subscripsimus, 
Carolinae Anno et Die supra notatis. 
tíeorgiua Moitonffi 
Donatus l^aiar m. p." 

Püspöki levéltár, fasc. II. nr. 6. 
7M. 1720. III. 22, f;yulafehérvár. Mártonfi György püspök Chinian János festíU'el 

szeTzfWik, 
.,. . . Pict<mIoannÍ Chiman pro Cítena Domini in majori Altaii depingenda quo pukh-

rius fieri potest . . . Intta duas septimanas cum meis coloribns . . . " A munkáért a püspök 
20 forintot fizet. A fizetés március 23-tól 27-ig történik. 

Püspöki levéltár, farsc- II. nr. 3. 
164. 1740. VI. 18. Gynlafehér\'ár. Cnstal János jiüspöki helytartó és Poncin János 

Tivadar kanonok plábánijs Visser János szobrásszal szerződnek. 
„. . . pro erigendis duobns aris lateralibns a parte quidem meriditínali Saucli 

loannis Nei>ímmceni, a parte verő Septenitrionoli Saucti Geí)rgij Martyiis cnm Statuis 
Getiijs, Ciradis et coluninb secunduni eifhibitam ac signatara ideám . . . exemplarem 
accordaviinus ciim Johanue Visser Statuario in quíngentis flór Rhen et tritici cubulis 
viginti, , ." A fiítftés 1740. június 13-tííl 1746. április hó 6-ig történt. A szobrász összesen 
1100 forintot k.ni>ott. 

Püspöki levéltár. Fasc. XIV. nr. 8, 
1Ö5. 1754, VII. 4. Gyulafehérvár. Mihályffy János píiapöki helytartó szerződik Johami 

Geíirg VesternieytT festí^^'el a ^epl^telen P'ogantatás oltár fehérrel és araimyal való kifeslé-
sere. A festő díja 150 forint. A fizetés július 4-töí november 28-ig történik meg. 

Püs[>okí levéltár. 41/1754, Az Anteactuni 1750—59. csonióbítn. 
K>6. 1755. A gyulafehérvári székesegyház leltára. 
„Inventarium Rernm Catholtcae Ecclesiae A. Carolínensis Anno l755to diebus Novem-

bris confectum et Anno 1756 diebus nltimis Jnnij revisnm. 
Ara niagna ex integro lapide 15 Octobris 1755 consecrata, Arae qnatuor lateralea 

marnioreae S. HicliaeliSn >S. Caroli Borromaei. Beatae Virginia Mariae dolorosae et Omniuni 
Sanctonim. Arat duae lígneae colore albo iucoloratac •iiemi>e Imniaculatae Conceptionis et 
S. Josephi. Arae duae ligneae nondum íncoloralae S. Joannis Neponiuceni et S. Georgy Mar-
tiris. Ara una íl. Rosalíae niodo S. Judae Thadei sub qua iacet Exc. D. I,,adislaus Gyulaffi 
CaiKcllaríus. 

Res ex I^igno 
Statua Chrisli Rosurgentis, Crux niagna allMj colore tincta et inaurata in aliquot paiti-

bus [quae fűit olim in ara Magna), ,Statuae Bcate Virgiuis. S. Joannis, Marié Magdalaene et 
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duoTum Angelíiruiii quae olÍm erant iu ern Magna. Ara Magna antiqtia hiiic inde per lícclesiam 
difii>ersa . . . tabernacuhiiii antiquuni quod fűit in ara Magna . . . lajiides marnicirei in fnistis," 

A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. sz. 
Í67. 1757. Oyulafehérvár. A főoltár siobráazinmikájának kimutatása, 
„l}en]onstrfltio sviper Erúgatioiiibus pecuuíac iu Altare május Kcclesiae Calhedralis 

ACaroünensis A 1756. 
A Statuarins i>eTcepit 25 Rhf 
B Ideni Statuarius 50 
C Pro itinere Statuaríus 4 
15 Pro uuü centcuario glutiuis 20 
IC Prn 24 tírassis, put 74 ordiiiaTijs dliaceis asseribua 75 46 

Summa 174 48 
loaimi^s Sánta de Tudnád 
D E ACarcilinensb Prnvisor" 

Püspöki levéltár, M/1757, M Anteactnm 1750—59. csomóban. 
íftV. 1763. VII, 13, Gyulafehérvár. Szercdai Antal püsiwki helytartó Scheiblauer János 

Pál kcilozs\'ári festővel szerződik a fAíltdr arauyoíására és festésére. A munkát 1764. augusi-
tus 15-ig kell befejeznie. A munka a szurti^fiés szorint a következel: az oltáraaztalt feketére 
kell márványozni, a haldachin négy oszlopa tengerzöld niárváiiyozást kap, az oszlopfőket 
aranyosra, a felettük levő íveket a díszítésekkel szintén iirauynsrn kell festeni. A baldachin-
nszlo}x>kon levő kéííek kereteit fehérre, a faragíitt részeket aranyra, a tabernikulumot fehérre, 
faragott részeit pedig aranyra kell festeni. A fizetség 550 rajnai forint, \'alamint a festítnek, 
vele dolgoí.ó fiának éö társának szerény ellátása. 

Píisixiki levéltér. 11/1757. Az Anteaetmii I75Q—59, csíjninhan. 
/6f). 1764. V. IB. tlynlafehér\'ár, Szermlaí Antal jelenti a püspöknek, hogy Scheihlauer 

festő munkájával elkészült és járaníli>ságát mcgkajita. 
Püspöki levéltár. 11/1757. Az Anteactum 1750—-59. i-somöban. 
f70. 1767. II . 11. Roma. XI I I . Kelemen pápa Mansador Pius püsiiöknek uiegengeílii 

hogy n tisztítcítűzbtn s:^en\'edü lelkek kiszxihadítása végett a gyulafehérvári székesegyházban 
kiváltságos iíltárt állíttasson. 

ISeke. Gyf, 583, sz. Tört, Tár (1891) 136. 
J7J. 1770. A gyulafehér^'ári székesegyház leltára leírja a főoltárt éa négyoszlopos 

baldachin ját. 
,,CÍTca colunnias ad quinque fenestras in infeciori parte imagines 5 pictae Abrahami, 

Mojsia, Davidis, loanis Baptistáé et tínlvatoris c^m listis et radüs bene inauratis. In ara ]jrinci-
pali tabcrnaeulum snpra qnod crux magna cuprea inaurata decenter locata . . . Imagines mag-
nae Beatae Vírginis Mariae pictae antiquae 2. Ouae niinores cuni listis nigrís. Sanctonim Seba-
stiaiii et Rí}ehi ín Jus ta hominis statura CUTU listis n i^ ia 2. Sancti Thadaei in nra ejus<U'm 
elegantis oi>erts. Snnctae Kosaliae ni eadeni ara. Icnncula sub vitro cuni listis 1 K" 

A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145, sz-
f72. 1775. A gyulafehérvári káptalan leltára, 
, J n Capite Sauctuarij ara l'rincipalis inter quinque fenestras erectís quatuor columnís, 

quanini ea[ritíbus Superpositi arcus ín uunni convenientes Hi sustentant eupulam inauratam 
ad Sumuiitatem SaiKítuarii |3ertíngenteni. Colunmaruni bases t t capitella inaurata. cuni colore 
viridi venulis aureis distíncto pictí. Post bases colnmnarum quinque imagines in listis. qua t 
radüs sünt adornatae, et una cum his niauratae, paríetí affixae, ad quinque fenestras collocatae. 
In medio quidcm Jesu Salvatoris niundi ad duo latéra íntra eulunmas Sancti Joannis Baptistáé 
ct Davitlis, extra columnas verő M^íjsiíi et Abrahami. 

Erecta est to ta haec ara Snni}itibus Excellentissimi Domini L llaronis Sigisniundi 
Antonij quoiidam Sztojka I^,piscopi TransiK'aniae duin Díaecesim regeret. Inaurari verő et 
ct>lorari euravit jjostquam Reginiini retuuíciasset. 

Mensa altaris couseerata ex integro lapíde, tr ibus alijs latis et altis ad duo latern et 
in meílio eicetís Suiíerstrueta, cum eavítate retro altaris intus parente. 

Arae laterales seu mínores sünt uovem (mnies consecratae, 
la Est ex parte epistolae : Iinmaculata Conceptionis Beatae Mariae Vírginis. In medií} 

ejus inter colnmnas Statvia Beatae Mariae Virginis enm effigie lesüli erucem in niauu tenentis^ 
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et hoatQi ejusdem Serpentís caput contereiitis. In Samiuitate Dei Pntris effigics, Tota albo 
colore inteniiixta íiiaiiratioue cüloratB. 

2a Ab hiiK Jti cai)ella S. Caroli Borromaei mermorca cuni (juatuor coluninis. 
Tn niedio harum effigieíí picta Saiicti Caroli B orrom aei. Swpra columnas avcus super 
his iii niedio Statua Beatae Virginis Mariae ad hujus duo latéra Statuae Síincti Emerici 
et SaTictae Elijabethae. Ii: iiiferíori parto iiiter colniiinas Statuae Saactorum Slephani et 
l^adislai regum, 

3a Saiicti Joaiinis Nejximuceiii ad ejusdeui capellae fenestTam meridioiialem cum statua 
Rancti Joamiis Neiwjmuceni ÍH medio locatn, albo et rubro colore mixta inauratione ductis 
ttiani aureis venulis dcceiiter tincta. 

4ta In Cajjella laterali oniniuni Sfiíjctoriiui niantiürea in cujus medio picta imago omní-
um Sancturum antiqui sed elegantis (iperís. Ad duo latéra Statuae Sanctoniin Adalbert! et 
Gerardi Mart}Ti.mi Epíscoporuni. 

5a In eadem Ca|>ella, autt^a Sauctac Rosaliae dicta, uuuc Sancti ludae Thadaei cum 
eleganti utriiisque effigie, 

6ta Ex parte Kvaugelij 
Sancti Josephi ad columtiam uti Beatae Mariae V'irgiiiis Immaculatae colorala cum statua 
ejusdem Sauctí Josephi. Superae cffigies B. Mariae Virginia lesum in ulnís tcneutis picta 
siih vitro. 

7a Saucti Michaelis Archaiigeli uti ex altéra parte Saucti Caroli marmorea. Iii medio 
imago ejusdem >Sancti Míchaelis picta lacera. Ixitcr coiumuas marmoreas Statuae Sanctorum 
Petri et Fauli. In Summitate Statua Saucti Augelí Custtxiis ad hujus duo latéra Statuae ííancto-
rum Gabrielis et Raphaelis Archaugelorum est in hoc altari tabeniaculuni Ssmi Sacramenti, 
quüd eo defertur iu oatun Domini. Iteiu extra aram ad duo latéra Capellae Statua Chri?ítl 
Domiui et Beatae Virgíuis altae. 

8a Saucti Geofgij Mart>'TÍs ad feiiestram Septeutríonaleni Cai>elTae locata, e regioné 
Cai>ellae arae Saucti loannis Nepomuceni dianietro opjxísita, et illám respicieus cum Statua 
Sancti íieorgij e<xlem opere colorata uti est Sancti Toannís Nepomuceui. 

9a Beatae Maríae Virginia Matris dolorosae in Capella ejusdem íipposita Capellae 
in qua situm est altare omuium Sanctorum. Statua Beatae Mariae VirEÍuis sedens Christum 
de cruce depositum teoens. In hac ap[jen3a quaedam anathemata argeiitea. Est ara marmorea, 
Sui>eriie crux erecta^ lancea hysojKi vt sjHíngia transjíositis. Ad duo latéra Statuae quatuor 
aniíelonini duae quidem in jiartc su}>eriori" miiit>res, duae ad latéra locatorum cuni instnmieu-
tis passiouis Christi. Supra Statuam Dolorosae Virginis in -iecunda amtignatione, Imago vultua 
Domini Nostri lesu Christi ad iustar Sancti"*sÍTTii Sudarij Verouicae picta iu medio," 

A gyulafehérvári káptalan levéltára.7154. sz. 
173. 1783. VIJI. 29. Nagyszeben, Batthyány Ignác püspök szerződése Hoffmeyer 

Simon lioloEsvari szobrásszaí, 
p.Contract, Uuter hent gcseztcn Dato ist zwischen Seiner Excellenz Herrn Bischofen 

(írafeu vou Bathiauij eiiier und zwischen dem Bíldhauer Simon Hofmeijer anderen Theíl 
folgendes festgestellet word^n und iwar 

Erstcns Wird eiue Anderung an deu 12 Domherrn Stíilleu in Carlsburg gemacht, an 
welche obcngemelter an jedes Paralies untén ein Stückíein Festoueu, obcn ein Aufsatz auf 
jenes rundé Gesimbslein Baabweick^ wíe aus dem (Vmiid P.iss zu ersehen^ rein uiid gut herzu-
stellen, vor welche Arbeit derén 12 cibbeniianteu Stüllen und zwar síílehe bis Knde October 
1783 volkommen fertig zu machen 60 Rhfl. veraccordiret wordeu. Dann 

Zweijtens Item der Hochaltar zu Carlsburg, wíe der unterfertiRte Plán es ausweíset 
nemlich in eratbemelten Riss beííndlíche Bildhauer Arbeit sauber und rein hcrzustellen, 
und zwar bis Ende Martij 1784, vor welche Bildhauer Arlx^it Seiue Excellenz 250 Rhfl 
zu bezahlen Sich verhimdcu hal>en und zwar in dreijen ratis, nemlich beij Anfnng der 
Arbeit 80 fh, wenii die Arbeit halb fertig abermal 80 fi. und wenn solche gánzlich beeudet 
dtn übrigen Rest, 

Zugleich versprechen Seinc Excellenz Ihme Bildhauer die Benfitigte Fuhren hín und 
her, daTin taglichen eiue Maass Wein so láng die Arbeit dauert zu gebén. 

Alles Cretreiilich und Ohngefáhrde sind :tweij glcichlautende Exemplarien 
errichtet und jedem Coutrahireiiden Theil Eines zur sichorheit ausgcfertiget und über-
g^'beu svíirdeji. 
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Herrmannstadt den 29len Augusti 1783. 

ív- S. I gna t i (iraf von Batthyati L. S. Simon HoffmcíjcT 
Bischof von Skbenbürgen Bildhauer 

Coram me 
L. S, Puszbaum von Lindenfelden 
Oberstarrestand Ing. Corps 

A Contn dieses Coiitiacts habé ich empfangen in Carlsburg 13 Rf abcrmal den 22 
novembris 80 Rf Simon Hoffmeijer Bildhauer Mer den 11 lener habé ich empfangen von Herrn 
KamerdiencT auf sdne EitclenU bcfel 15 Rf 

Abermal den 22 Joniung hab icli empfangen 50 Rf 
abermal deu 24 Meij hab ich empfangen 75 Rf und 40 xer." 

Püspöki levéltár. 1087/17B3. 
77^. 1784. A gyulafehérvári azíkesegyház leltára. 
Leírja a főoltárt: „in columnas quatuor quibus superpositi arcua in unum conveni-

entes sustentant Cupolam ex íntegro inauratum ad Summitatem uaqne Senctuaiii pertingentem. 
Columnarum basa et capitella inaurata sünt, coni verő colore virídi venulis aureis distincti 
ad istar marmorís picti jHistanienta verő colore nigro ibidem venulis aureis dístincto ad inatar 
mannoTis nign tíucta. Ara erecta est tix. fundamento sumptibüs Antonij Sztojka inaurata f t 
incolorata sumptibüs niox dicti episcopi (se, Batthyány Ignác). Mensa Altaris est ex integro 
löp ide - . . consecrata die I5ta 8brís Anno 1755 per U. Episcopnm L- B. de S a l a . . . " A Szeplőt
len Fogantatás oltárát Mihályfí János olvasókanonok festette be, 

A gyulafíhérvári káptalan levéltára. 7145. 
/7J. 1785. IV. 9, Gyulafehér\'ár. Pap János levele Dániel Imréhez. 
„A Carolinae 9 Ap. 1785. 
A Cathedralis Ecclesiát szépen fel ruhasztn líö KKcellenrziája a Szent János oltára és 

a Prédikallo Széken kívül mind az oigonot, mijid Jjcdig a Kanonokok kopasz stallumat gyö
nyörűen megfestette, tsak gondolya meg mikor a Püsiíök jelentette volna a Nemes Káptalan-
nak ezen s:^ndékát még eimek is ellenemondottak azt írván viszsza, hogy a Stallumon \ev6 
mesterséges kimeezéwk nem fognak oly teczetesek lenni a festék alatt, de lá t tyák most, hogy 
sokkal tiszteségesebh így és már meg is köszönték. Tabemacnlumot is ujjat csináltatott oly 
jelest, mely épi>en ilyen Nagy dicsőségű, templomot illet." 

A gyiilafehérvárí káptalan levéltára, Katthyaneum. 
176. 179K Szeredai Antal tudósítása Sztoyka püspök által épftett főoltárról. 
.,Addiditque subinde eideiu (se. Sanctuario) novam Aram principalem e aectis prae-

grandihus lapídum tabulis elnboralam, et a se Sacro ritu consecratam." 
Szeredai. Series Episcnpomin. 234. 
/77- 1626. A gyulafehérvári székesegyház leltára. 
A fóoltárrfjl a következőket mondja : ,.Ha<-c íinioia curaveral Bpiscopuüfiigísniundus 

Sztojka ; post nioduin aimo 1783 Kpiscopus Comes Ignatius Batthyau tabcmaculo ad aram 
S. Michaelís reposito aliud elegantins, totmn inauratum et longe inajus curavit, imagines verő, 
quia propter tabernaculnm videri non jwjssent. de]>tísuit et Ecclesiae paiocbiaü Udvarhely 
Remeteieiisi doiiavit." A Szent Józ-sef-oltár Józsefet áhídzolo szobrát Víilouts Ivászlo olvasó
kanonok készítette. A Szent Mihály-ollár kéi>e helyett Beiikö Mihály olvasókanonok hagyaté
kából vijat csináltatnak 1789-ben, A régi NciK>muki Szent János-oltár helyett Batthyány 
Igiiác püspök 1783-ban njat állít tatott , A Szent György-ííltárt Tamási üyörgy olvasókanonok 
javí t ta t ta kí. A Márton fi György püsiíök által készíttetett oltárokhoz felhasználták Kékóczi 
György síremlékének 12 márvány oszlopát, amely a leltár szerint szintén oltárokról szárma-
Mt t . 

A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. sz. 

Hammoki iilíípadftk 

17^- 1524. X . 22, Várday I-'erenc püspök végrendelete. 
„Item i>ro ütallo dnpplíoi. qno ín eccleaia cathedrali canunici utuntur , cmn cathedra 

epíscopali, Icgauit fTorenos quadringentoa." 
Bunyüüy, 27. 



77!). 1744. VI. 3. NyURtn líX) foriiitról, amdyet Ponciii János. Cseh Mihály és Sallwck 
Mityáa kanonokok íríiak háró Crenborg T̂ eo ezredes várospaTíincsnoUnnk „pro anticipatcirio 
exsolvendo Statuario pro facieiidis Stallis Canonicorum". 

Püspöki levéltár, íasc. XIV, 174Í). nr. 8. Az Anteaotum 1740—49. csomóban. 
ISO. 1755. A siékesegyhá!'. leltára említi: „Stallum KeverendoTum Canonicornni cmn 

12 statuis Apostolornm >Salvatr>ns et Beatae Viigiiiis." 
A gyuJafehéi\-ári káptalan levéltára. 7145. SE. 
7S7. 1763, Batthyány Igiiic pLispök Hoffmeyer Simon kolozsvári szobráa-Sí̂ al szer/^dik 

a kauonoki ülőpadok megújítására. 
U s d : 773. sz. 
752. 1785. Pap János levele Dániel Imréhez. 
Lásd : 175. sz. 

183. 1755. A leltár megemlíti a szószéket (cathedra). 
A Kyülafehér\'ári káptalan levéltára. 7145. sz. 
784. 1770. A leltár megemlíti, hogy a föhajóban áll : „Ad columimm ex jíarte evagelij 

cathedra lapídea rudis operis." 
A gyulafehérvári káptalan levéltára, 7145. sz. 
785. 1784. A leltár részletesen ismerteti a Batthyány Ignác által készíttetett íij szó

széket, 
„Anno hoc de numifica Episcopi Ignatí de Batlhyan Cathedra t'U^chra ex ligno oniata 

colore albo, ílein in locis opportunioribus tani ad asceiisum gradviun^, c[uain ad ijísnm cnrpus 
pnlchre de auratum," I^trja a domborműves ábrázolásokat. 

A gyulafehér\'ári káptalan levéltára, 7145. sz. 
7m. 1785. Pap János levele Dániel Imréhez, 
U s d : 775. sz. 

TN7. 1520. IV. 17, Oynlafehérvar, Várday Ttrenc gyulafehérvári j<)szágkűrmányi^ü-
jánab, Szeutmíhályi Tamásnak .számadáskönyve. 

,,Thome organiste ad servicium dedi fi. XXVI." 
Zichy Okmánytár. XII. köt. 393. 
tSS. I5Ö5, Oifivanaudrea Oromo a székesegyház tierendezésének elpusztításavnl kap-

cscjlatban írja, hogy a képeket „vcrbrennten sie mít zwei vortrefflíchen Orgeln". 
Archív des Vereines f. tí. Landeakuiide N. R II (1855) 20. 
7S9, 1716. V. 5. Egy kc5rnTöcbányai orgonakészítd Martinus Oláh Pál nagyííxombatí 

préjxístnak egy orgona eíkészjtésér<31 fr „pro Kcclesia íiuandani in Transsylvania". 
A gyulafehérvári káptalan levéltára, 7118- sz-
190. 1731. III. 20. Az orgona megépítésére Novaczi Sámuel orgmiakéazítd mesterrel 

szeTz"ídafk 3000 forint értékben, 
1736. I. 7. West Izsák Jáiu)s segesvári és Waxman (íyörgy l>erethalmi mesterekkel 

kötnek szerződést 2750 forint értékben. 
1742- T^ing János szebeni orgonaépfto mester és Schiniert Péter „direktor nmsices 

instrumentorum Cíbinicnsis" megvizsgálja az oi^ouát és leírja hibáit. 
1752. II. 27. Olíva Károly Ignác orgonista kÍ|>TÓbálja az orgniiát. 
(,,Organo novítcr erecto".) 
A gyulafehérvári káiJtalnn levéltára. 7118. sz. 
797. 1739. W. 6. ZorRer ÍTerfiely püspök végrendelete. 
.,A károlyfehérvári s7A'kesegyház épnlflfélU'n levő nagy orgonájának befejezésére és 

kifizetésére 1000 rajnai forintot hagyok." 
Teinexifáry. i, m, 13. 
792. 1783. XII. Batthyány Ignác iJÜs]iok szerződik az üj orgona kifestésére, 
,,Imo A Nemes Cárol Vári Cathedrale Templom l>éli Orgona festése si>ecificatioa. 

1 mo Az Orgona egész alsíi részivel, nem kidönhen az Chorus corpu.síja és durvább szániyain levő 
cziráclái lesznek festve az Indiai fának természet szerint való sziníre az által adandó nmstra 
szeriiit olajlíi>l készíttett finesszal, 
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2do Nem különben oszlopai fein spauyol firnisszel és pallérojassal ki fényesítve mellyek-
nek Caiiitellumai Nro %. Spirai dto 8 Lezenak Capitellumai 5, kisebb sípok felett levő czirádák 
uro 14 kisded gftmbölyeg párkányok 60 meg lesznek fein pallérozott jóféle arannyal aranyozva-

3tio A nagy sipok felet levfl mellyen mecietl cziradak ormoi aranyas, niellysége fein 
fejér pallérozott festékkel, alább amennyire oda nem lehet fel látni közönségesebb festékkel ai 
egész chorus míg lészen featve. 

Ezen munkának árát határoztam 600 Rű. 
Iá est hatszáz német forint 
Szabad há?: és tüz megadására 
40 veder bor és Í0 köböl búzára 
Állasnak felallittasara 
a hcil síüks^g asztalossal kifoldoztatására 
iövó menő szükségemben Víuczíg alkfllmatossig meg nyerésére." 
Püspöki levéltár, 1580/1783. 

J93. 1721. VI. 18. üyulafehérvár. Mártoníi György püspök szerződik Paul Friedrich 
Habisoh asztalossal az iij templomi padok elkészítésére. Az asztnlos 230 forintért és az anyagért 
tartozik három hónap alatt mnnlcáját befejezni. 

„ . . .by tumen verő idem Arcularius ex meliori genere adhíbere cumque suis Inslni-
mentis nccessarijs laborare sít ubligatus. 2 do Sedes in Píateis Eccksiae ab ante et retro exis-
tentes usque ad terram subdncet t:t in illis singulis Pulchram ex lista figurám forraabit., . 4 to 
Aiitiquas scdt^s ijejores confringcret et dövos pro novis Sedibus exlrahet . . . meliorcs autem 
Sedes antiqiias ad CaiX'llos Eoclesiae accommodavit." A fizetés I72K jüniua Ifl-tól I72Z január 
2-ig történt. 

PüsiMJlíi Wéltár, fasc'. lU. 1721. 4. 

194. 1719- VIIJ, 1. Gyulafehérvár. Mártonfi György püspök szerződése Johann Matheua 
Oberschall szobrásszal (bilthauei) egy keresztelömeíienct elkészítésére. A munkadíj 35 forint. 
A fizetés augusztus 4- és 20-a között történt. 

PüsiMJki levéltár, fasc- TI. 1719.5. 
195. 1755. A leltár megemlíti a keresztelőmedencét (baptistfrium). 
A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. sí. 

Püspöki szék 
/ÍW. 1409. TX- 5, Varad, Az ^-rdélyi jiüsiiök és a kusalyí Jakchok közti határpt;T Zílah 

és Cií^ány kcUött. 
„Sttphanus Upisctfpus in ecclesia sua transsiluana kathedrali in SUÜ stallo ibidem habitn 

iufula et alys amnnientis F,])isoopal^bus indutiui Baculutn suum pastitralem in munu sua tencnda 
síuim presitlsset íuramejitum. .. " 

OL.DI. 30414. 
197. 1524. X. 22. Vánlay Ferenc püsixik véprendelett. 
Lásd : UH. sz. 
Í{)R. 1721. IX. 5. Mártonfi György püsjHtk végrendelete. 
I^sd ; -^7. SK. 

í^iTtmlikck 
199. 1343, VII. 29- Várad. Ginnbásí Andiás és Domokos sírhelyüket a gyulafehérvári 

székesegyházban választják ki. 
pjAXritm sepulturae síbi ipsis elegissent apud eoclesiam beati Mychaelis archangeli." 
7 . _ W . 11. köt, 8. 
2(>0. 1396. Ili- 10. Kolüzsmoníístor, Erzsébet, liyas mester özvegye sírhelyét a gyula

fehérvári székesegyházban válasitja ki. 
..Ulizabeth i>ordoiTem snam pnssessionariam in villa Gaald ciim palado ac molendiuo 

. . . capitulíi etx']eHÍe Transíluane, ubi et in qua ecclesia pro se sepulturam elegisset. . . legasset." 
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A koloístiioiioatori konvent levéltárB, Coni. Albens. C. nr. 30. 
Regest&ját 1.: Btke, Km. 69. sn. Tört, Tár (J896) 12^. 
201. 1438. Albert király Hunyadi Jánoat szftrényi bánnsk neved ki, aki hrt&finló ncvfi 

öccsével harcol a törökök ellen. 
Teleki József Hunyadiak kora. I. köt. Pest 1852, 110, 
202. 144Ü. VIII. 9. Buda. I, IJÍészló a két Hunyadi Jánosnak a B<jsar nevíí Tenies 

megyei birtokot adja, 
„..,pTO fidelitatibus t t fitlelium aeruiciorum gratuitis meritis fíóelium nosliuorum 

dilectomm Magníficoruni vtriusí|ue Johannis de Hwnijad Banoruni iiostrorum 2ewriniensíuni 
. . . possessionem nostram Bosar" adja a király. 

OI,.Dl, 37599. 
203. Í442. I. 10. Koloxsmojiostor. Hunyadi Jánoa a gyulafebérvári székesegyháznak 

Bolgárcseiged, Diómái és Tinód nevű birtokokat adományozza. 
„NOB . . - ipsis donünis (sc. canonids) et ecclesie ipsoruin intuitu nnstre salutt ct con-

dam egregii Johannis mítioris de Hunijad niilítia milituni fratris níiatri carissijui in actu rei 
publice in partibus Transilvanietisibus defunctí et in predicta ecclesia beatí Michaelis archangelí 
tumulati anime refrigerio remittere et relaxare digiiare:nur. . , dicti quondani fratris iiostri 
charissimi salutis intuitu ct coutemplatJonc es eo etiam, quod prelibalus fniter uoster in 
prenotata ecclesia extitit tumulotus et noa ipsí xu eadem iuspírante Dominó eleginius sepul-
turam." 

Szeredai, Notitia. 87—90 — A kolozsmonuston konvent levéltára, Regestáját 1. : 
Beké, Km, 157. sí. Tört, Tár {1897.) 351, — Ugyanennek az adománvlevélnek változatai : 
OJ^. Dl. 215393, és 36406. 7. 3. 

204. 1453 1. 30. Pozsony. V. László feUoroljn Huuyadi János dics<5 tetteit, 
Siorényben ,,prelÍQ ipse <tt Kgregius condam altér Johannes de ipsa Hwjiyad Miles, 

sibi sanguine fráter, fortissiraaque strenuitate par et socius^ vktorioso seniper fine sepius 
confí.'cerunt". 

OL. Dl, 37617. 
205. 1458. JIJ. 20. J-ippa. Szilágyi Mihály felszólítja ö szebenitkct. hogy Hunyadi 

I-ásiln temetésén üyulafehérváron küldöttekkel képviseltessék magukat. 
„Nunc autem corpus sew fnnus fratris noatri , . . [<adislfli de Hwnyiid . . . versiis 

Albani fertur ad sepelliendum," 
Te/eki i. m. X. köt. 583—584, 
200. 1460-as évek. V. eleje. Mátyás király Bolkács és Zsidve, Kükííllt^ menti birtííkait 

Gothánl gyulafehérvári prépcístnak és utódniuak adományozza, hugy atyja, testvére és rokonai 
! sírjánál a gyulafehérvári székesegyházban misét mondjanak. 

in qua ecclesia (sc. Albensí) corpora condam illustríum dominorum JoJiannís 
' de Hwnyad comites Bystriciensis Renitoris et I.adislai fratris ac alioruni consanguineorum 

noatrorutn carissiinonim feücium recordaciouum térre gremio cojiimendata iu pace reí^uies-
c u n t . . .-

A király kiköti, hogy a nevezett halottak lelkiüdvéért (Sotbárd prépost és utíklai 
niindL'ij nap .,in altari, ante quod corpora eomndem humata existunt duas missas, unam 
decautandüj alínni verő legeiido peragerfj debeant", 

Kolozanioncjstori konvent levéltára. Cnm. Kfikülló, C. nr. 6, Regestáiát 1. ; Belte, 
Km. 192. sz Tört. Tár (1897.) 359. 

207. 1551. AHcanio Centorio, Castaido titkára leírja a mfggyilki>lt Fráter tlyörgy 
temetését. 

,.AI FrateGiorgífi , . . fu pur al fino data stanza nelUi ebJesa d'Albagíulia, cjve da 
alcuni suoi amici portato, fn ^XíSto in mia sepoltura di ]iietra in mez:ío la nave maggiore dellu 
chie?in appresso a qui'lln dtl Re (rinvanni Uniade Corvino oli'iii Tultinm n spese di Fordiuaiiclo 
rUnveva fatlíi jKinere il Castnldo." 

('entirrw. Connnentarii della Guerra di Transilvauia. Velence 1565, 148, Idézi : Veress 
Endtc, Magyarország mííenilékeí. I. köt. 106, 

/̂AV 1565, ííiovanandn-a Griinjo elmondjn. hogy amikora széke.sogybáz 1>*?rendezését 
n protestánsok lisszetörték, ,,nur dreí aun deni feiusten Mannor gehonene Őrabmáler blieben 
ilhrig —• dass iCine von Hunyad, das Andere von Juhann deni Zipser. Vater iles gegenwür-
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tigeii Köiiigs : sodann jenes des Kardinals, Brúder Georgs. und. das (írab der Könígín Isabella 
im verborgensten Winke4 der KiTcht." 

Archív des Vereins f- S. Laudeskunde N. F, II. (1855.) 2Ü. 
209. 160L Rácí íiyörgy bajdi^i elpusztították a ^ryulafehérvári szék<tSGgyhÍ7. sír

emlékeit. 
.,Auch die FürstUge Begrábiiisze zu Weíszeiiburg eröffnet^ vnd alles (ifJd Sííbrr und 

dergleichen Schmuck weg-geraubet die nackte Knochen, oder Corper wieder eíugeschorren." 
MiU.'^. Maíhias. .Sicbeiibürgische Wurg-Bngel. Hermannstadt 1670, 257. Idéd : Varjú. 

Eleinéf, Magyarország iiiűeinlékei. I. köt. 79. 
210. 16ÍH . Bethlen Farkas leírja Rácz György hajdúinak pusztításait. ,.Albam Juliani .. 

civitatem et Arceni niirum in mcxlum defaedenint, Emblenmta et alia ornanieuta, quibus 
erant Palatia Priocipuni in Arcé exculta, detraxerniit eK Archivo RegiíJ antiquorum Regum 
Privilegia, et varia uioniimentaH tuni Inii>eratonim Turcicorum diplomata Transsylvaniáé 
collata, tum alía íustnimentíi litteraria Bt>na Regnicolarmn conccrnentia, omni Thcsauro 
ipsis pretiosiora, disjecenmt, et gladiis dissecuenint; sepulchra non solum privatoruni, vernm 
etiam rrincipum et Reguni apenienant, ex iísque quae non in pulverem redatrta fueruiit, 
e?Ltraxerunt, spoliaverunt ^ et humi abjecerunt, aliaque nefanda patraverunt . , . tumbam 
Joaunis H u n y a d i . . . in Templo majori Albae Juliae conservatam aggressus, ea confracta, 
non tantum alia omamenta, seíl Sceptnim etiam eximü pxetü, quod cuni ipso erat rcconditum, 
abstulit [ti. egy hajdú]," 

Hcihlcfí F., i. m. V. kőt. 32—33, 
211. 1607. Bííthlen Farkas leírja Bocskay István temetését, a gyulafehérvári székes

egyházban. 
... , -sarcophagus demnitui Principís Coronam a Civibus Coronensibus, de quo snyterius, 

\\\\ ohlatam, super illum relinquentibns tumbae sepulcrali Principali more atque apparátus 
impositus est. F/Miem antca conditi prant Andreas Báthorí Cardinalis ac Princeps et RliíabetKa 
Bocskai, demcjrtui Principií; soror, eademqtie Christophori Báthorí Prindpis conjunx, . . 
Elogíum verő et carmina ^'exillo Stephani Bocskaíi Principís, in Templo Albae Juliae appenso 
inscripta e r a n t . . . " Közli a zászló hosszú feliratát. 

BeUüe^i F.. i. m, VI, köt. 494—495. 
2J2. 1629—1632. Martin Zciller feljegyzése a Hunyadi-síremlékekrfll: „Unnd seín 

in dicsér Kirchen, in die man aus deni Schloss koinmeii kan, schöne nionumenta, zusehen, 
sonderlidi Johaimis Hunniadis, des vortiefflichen Helden und Beschützers der Christenheit, 
so von der Érden einer Elu hoch. An der seiteu sein seine Ritterüche Thaten und Sieg wieder 
den Ttircken, vnnd dann oben auf sein Bildnuss aus Steíii, mit dieser lateinischen Schrif11 
Magnifíce Jíihanni Corvino de Hunniád Reg. Hung. Gubemat. Pat. Matthine Rogis Hungáriáé 
t'tc. Neheu íhn ligt sein Sohn Ladislaus . . ." 

Záíller. Martin. Ilinerarium tíetnianiae, Strasshurg 1632, 587. 
213. 1658. luiyedi István nagybányai jegyző leírja a gyiilafchér\árí székesegyház 

sí rt-m lé keinek pTisztnlá,sát, 
hasd : 73. sz. 
2/7, 1718 korúi, A székesegyliáz történetének protestánskori ös-Síefoglalása megemlíti, 

hogy Bethlen Klek a XVII. század végén a síremlékeket is rend beszedette. 
U s d : 85, si. 
2Í5. 1766. Szeredfii Antal elmondja, hogy Bíijtay püspök megbízásából felásatta n 

Hnnyadí-s7^iri£ofágok alatti talajt, de nom talált semmit, 
„Apfriri lit>o utrumque Mausoleum fecerat^ Anno 1766, pro insigni suu in honcatan 

antiquitates studio I^xcellentissinnis Dominuslosephvs Antojiivs Liher Baro Bajtay, Altnmque 
erűi subjcttam d s limmim jusserat^ quo rept^riundo quopiam Dacico Paininiúci Istius Herois 
Joannis Hvnyadi ^-xuviaruni nionumento, communi illiuH depositíonis fidei clarius, luculenti,s-
que testimoinnm accederet : vennii eninivero. nic ipso jussa haec exequente. et rei ai^ae 
pracftt-nte, uil tale fűit rqwrtuni," 

Szeredai. ColU'ctio. 35, 
2íi}. 1770, A székesegyház leltára említi; 
p.Iu inferiori parte navis Maiisolaea fíunedamy et complura fiagmenta mar-

niiíris nigri." 
A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. ez. 
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217. 1784. A székesegyház leltára írja : „In fíne uavís Mausolea quadam signanter 
\'ero Isabellae Regináé loannis Zápolya conjugis ex altéra parte prope Archívum Capitulare 
Corvini, Complura item marmoris nigri frusta, ex quíbus aliqua íiiscripliones qviasdam eKcísflb 
contíiient." 

A gyulafehérvdri. káptalan kvéltára. 7145. az. 
218. 1816. Kaiincj^y Ferenc részletesen leírja a Hunyadiak. Izabella királyné, János 

Zsigmond szarkofágját, említi 1. Rákóczi György és Bethlen Gábor-sírját, valamint azt, hogy 
Mártoufi György püspök a két márvány síremlékből oltárokat (4) készíttetett. 

Kazinczy, {. m. 255—257. 
210. 1826. A leltár a következőképpen írja le I^'rátír György síremlékét : ,,Ad colum-

nam chori ex parte Evengelii lapís sepulchralís in qmi haec suiit sculpta : Moriendum est 
omnibus 1555.*' 

A gyulafehéivári káptalan levéltára. 7145, SÍ. 
220. 1837, IX. 24. Gorbó. Jósika Jánoané, Csáky Rozália levele fiához, Sámuelhez. 

Jósikáué Josefa nevfl, 1836-ban elhiíuyt leánya számár-a síremléket akar állíttatni és 
ellentétben férjível, nki Kolozsvárt akarja a síremléket felállítani, a következőképpen 
nyilatkozik : 

ich möchte es aber lieber auf díe Insel in Mikes gebén, die ich voriges Jahr gonsj 
zu einem Fríedhof um geschafen. Das monument des Rakotzi, der Karcilyí Susena habé dórt 
aufgcstellt, es überall Epheu Immergriin vcTjetzt besonders schÖn blnhte eine Rose am Kusze 
der weiazen Urne, die ích mit vielen behagen den Töchtem gezeicht. . . Hier im T^ande weis 
ich keinen Schwftrten Marmor in Gr. Wareín míisste die Urnc, das einfache Trauer denckmahl, 
gemacht werden die auf einer S^uk stehn sol l te" 

ALK. Jósika Hitbizományi-levéltár. Missiles. 1837, IX. 24. 

A SZÉKESEGYHÁZ FEI.SZERELE.SK 
22!. 1409. Lásd ; 196. SÍ . 
222. 1436, IV. 27. Szeged. Zsigmond király megparancsolja a szebenieknek és más 

szászoknak, hogy a gyulafehérvári székesegyházból elvitt kincseket üdják vissza. 
Bekf, Gyf, 271. sz. Tört. Tár (1890.) 139. 
223. 1404, IX, 1, Torda, Az erdélyi alvajdák utasítják a kolozsmonostori konventet, 

hogy Ws-i Iwanka fia János fiait tiltsa el Swk-i Illés fia János, valamint ennek fiai, Benedek 
és Mihály Ombozhoz tartozó földjétiek, rétjének és Palus erdew nevű erdejének bitorlásától, 

Regeszta, Történelmi Tár (1907) 91. 
224. 1423. V. 1. KolozsmonostoT. Kályán birtokot ,,Mkhael dictus Kalyan de Rewd"-

nek , Johannes filius Elye de Swk ac Benedictus et Michael filii sni . , . pro mille florenis auri 
. . . vcndidissent. . . " 

OL. Dl. 74000. — Teleki Oklevéltár, I. köt. 465—466 
225. 1427. VIII- 5. Kolozsmonostor. „Felekfark alio nomine Gewrgfalwa" birtokuk 

eladománycftása ellen Zsigmond királynál „Johannes filius Elye de Swk^' Benedek és Mihály 
nevfl fiainak nevében is tiltakodk, 

01.. Dl. 74032. — Teleki Oklevéltár. I. köt, 506—507. 
226. 1438. Geréb Miklós testvérei és fiai nevébtn a gyulafehérvári káptalan 

el^tt tiltakozik az ellen, hogy Suky Benedek Vingárdot és tartozékait királyi adomány
képpen megszel ezzc. 

Fejét. XI. 212—213 (kivonat), 
227. 1440. „Benedictns filius Johannis de Swk" egy hozomány ügyben szerepel. 
ALK, Suky-lvt 
228. 1441—42. Kolozsmonostor. „Benedictus de Swk" Kemény István éa Harang

iibi György Kííkülló megyei birtokperében szerepel. 
OL. Dl. 36390. 86. 2 : 88, 2 : 97. 2. 
22Ö, 1443. „Benedictus et Michael filii quondem Johaunts de Swk", 
AXK. Süky-lvt. 
230. 1451. Kolozsmonostor „Simon filius Johannis Ewrdek de Eskde" ügyvédjeiiil 

vallja j.Benedictum. Petnim, Michaelem de Swk". 
OI.. Dl. 36403. 59 3. 
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2J/. 1452. Kolüzsmoniístor, „Petnia filius Enierid de Bogath" összes birtokainak 
Koiicliiokságát László és Jmre fiai nagykorúságáig ,̂Nicolac> de WyJíaltiia iiet iiuu Beiit'dictu 
( U S w k . . , reliyuisset". 

OL. Dl, 36403. H3, I 
232. 1454. ..Kmter Jokaiiiies ik Capistrnriü" levelet intéz ,,Pftio BenedÍQto et Míohaeli 

íle Swk", akikíít családjukkiil együtt a ftrencreiidbe „aú c<mfrateriiitatem iiostram" vt^z fel 
AJ,K. Suky-lvt 
23J. 1455, VII, 19. Buda. ,,liene<lictus de .S^^k" királyi eniherként szerepel Hunyudi 

Jáncw é& fiainítk Bolkáts és Zsidve KüküD/i megyei biilokok felerészébe való K-vezetésénél. 
OL. Dl 29811. 
2S4. 1456 körül, Kolozümonuator. „Kmericua Kakas de Bothaza" és „Johannes de 

Hozijwa^.cí" jobbágyai közötti |>erben szercyiel liékebíróként „Benedictus de Swk". 
0J-, Dl. 36403. 36, I 
235- 1456 körnl. Kolozsmoiiostor. Snky Benedek szováti és kályiní birtokrészeit 

Suky Krisztinának 120 aranyért elíálogoaítja. 
,,Egregins Beuedictns de Swk. . , pi>rdoncs snas iWHtsessionarias inpossesíonibusZowatb 

et vtraque Káliján . . . Ciijstíiie .. . filic cjuondam Petri de dicta fiwk pro teutum etXXflauri . 
inipigjiorauit/' 

OL Dl 36405, 2. :>, 
236. 1520. III. 6, I l i . 13. (Jynkfebérvár, Várday l-'ereiic püs|><jk gynlafehérvári jusiág-

kormány tójának, Szent mi hályi Tamásnak s/ám adáskönyve. 
„Olenm ad lauipnd^m in ecelesia existentem emere feci d 15." 
Zichy Okmánytár XIP köt. 365. 386. 
237. 1524, X. 22. Várday Perenc püspök végienddcte, 
p.Iteni i'cclesiae Sancti Michaelis archangeli legauit omnia ornamenta episcopalia,, 

vestes videlicet iiuakscunqae, quibus Jn diuino cnltu Episciipi uti síjlent, oninia iteni vasa, 
argentca, illa videlicet, (j^uibus Epíscojii missarum solcninia peragendo ntuiitür, guttuniiuini 
cum ijelui, thuribiiUun, cruces aureas maiorem et miuorem, enni pontifieali, caltet, infulo,, 
UEminario, aspersorio argenteo, ac duobus annulis aureís, uno qno itphirus, altt^rcj quo Raliih--
sins (?) jncluditur, cum chirotcea ac casula de nigro velnto . . . 

Itetn duo capita Sajictorum ligueis thecis inclnsa eximeuda et impon^nda commisit; 
argenti marcis quadraginta, deauraiida auro sufficienter : relíqna etiam duo copita argetiteju 
a bonae memóriát^ Ladislao Geréb lipisco^xi Traiissihaniae facta deauraiida commisit, adl 
inauranda verő dicta capita Icganit floreuos octoginta : argentum verő pro capítibus locatunii 
est in Gyalw, ubi antem non sufficeretj ex vasis argenteis eliis snmatur . . . 

Itcin Altari Saiictae Aiinae in sacello crigendu iiidnmentum album altaris, candelabni i 
duo argeiitea, et ta^tctum magnuni, tiuad Domiiü Custodis fűit. 

Itcni alUiri lieatae Vii^inis Alhensi fiat induniQntum ex damascct all», qu<)d est aolitunj i 
sterni super sédem episci>píilem. ., 

Item palUnui rvibrnm legauít pro cappa ad r^cclesiam stiam cathcdraleni . . .*' 
lijinyitay, 27—2Ö, .Ml 
23^. 153K "lyulafehérvár. Maksai Gergely másinlorkaiionuk leltára a székescgyháji 

felszereléséríil. 
„Regestum su]ter bonis ecclesie cathodralis All>eiisis Traiissilvane Santi Michaelis , 

que sub maiiu suecustítdis coiitínentur, factum |>er me trregorium de Mnxa pro tunc suc -
custodem dicte ecclesie et hoc pro memória suecedentium annn 1531. 

Item primo super cnlices. 
Calix quííiidam nobilis licneílicti de Swk Magnua opere preti^íso et supplili, 

item calix ctnidani venerabilis Joanuís Archidiaconi Dobncensis. eque pretiíviüs. 
Item calix cnjidani vcnerahilis (rothardj de Ra|>olth prci>ositi huius eccksie nt creditur. 
Itcni calix condam veuerabilis Michaelis Chereny ouatodis huius ecclesie cum sua anna. 
Iteni calix (coii)daiu rcvercndi Prandsci de Warda episcopi hius ecclesie cum svia arma. 
Item caÜK críndam reverendi Nicnlai Bachkay episctipi huius ecclesie cum sua arma. 
Item calix cündam veuerabilis Vdalrici custoílis cum quibusílam nureis monetis aiitiquus 

interjx^itis. 
Ituni calix cinidam uenerabilis Mathei archidiaconi Wgochensis. 
Itcni calix coiidiim veuerabilis Bartholomey archidiuooni Dobocuusiíj, 
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Item calix minor eiiie titulo haheiis cTTJceni dupplicatam in scuto et alio loco lilia tría, 
Item calijt coiidam reverendi Pauli de Vacia suffragaiieiis huius ecclesie Albensis Traiis-

silvane. 
Item alius calix eiusdem imperfectua iiondum deauratus. 
Itcm calix condani venerabilis Georgy MoQay archidiíicoTii de Kolws. 
Item alius calii ibidem (!) Gregorio Mü(nay) iiititulatns. 
Iteni calix condani vcnerabilis Joannis Megcrecensis arcbJdiacoiii de Clws tenet doiiiinus 

vicarius sed non pertinut ad euni. 
Item calix condam venerabilis I^adislai de tíarlo archidíaconi de Zathniar. 
Item calix venerabilis condam Miohaclís Notarii biiius ecclesie sew capítuli. 
Item calix vnus absquc titulo mediotris. 
Item calix paruua condam revcreiidisaimi Stephani tpiscopi huius ecclef*ic, 
Item calix mediocrís habeus litteram L ín calce. 
Item caUx condam venerabilis doiuini Andree pre^íositiu buius nlnic ecck-sie. 
Item calix condam venerabilis Demctry piepositi hníus ecclesie. 
Item duo calices confractí condam reverendia&imi Rtcphani cpiscopi, 
Item alii sex calices pami similiter fracti sed iam hü calices s ü n t . . . i>cr revercudissimuni 

dnminum.. . episcopum. 
Item super Ampulas, 

Item ampule magne condam venerabilis domiuiDominicípredicatorís archidíaconi Dobíí-ceuBis, 
Item ampule due mapie, condam venerabilis Gothardy preposíti huius eccleaíe. 
Item ampule due magne, condam revercndissimi domjni Bachlcay episcopi, 
Item ampule due condam venerabilis Andree de Sarló archidíaconi Tliordensis. 
Item ampule due condam venerabilis domini Martini archidíaconi Albensis. 
Item ampule due condam domini Barnabe de Karachond cauonid huius ecclesie-
Item ampule due condam venerabilis domini Michaelis archidiaconi Wgocensis. 
Item ampule due vsuales sine auro, 
Item ampule due parue condam venerabilis Pauli de JacoZeredahel paruc. 
Item ampule due parue condam honorabilis Autony sacerdotis de Thorda, 
Item ampule due condam venerabilis domini Franclsci prepositi deaurate, 

Super monstrancias, cruces et reliquiarum tecas 
Item monstrancia magna ct nova venerabilis donüni íimerici de We^^ed archidíaconi de Thorda. 
Item monostrantia (!) altéra condani revereiídissimi domini .Stcjihiini huius ecclesie episcopi. 
Item crux magna ac pretiosa condam spectabilis et magnificí domini Joannis viri Ouber-

natoris regni Hungarie, Cognomine coruiní. 
Item crux condam re véren diasím i Stephani episcopi huius ecclesie. 
Itcm crux condam venerabilis domini >SimouÍs de Kws canoníci huius ecclesie. 
Item crux nomine condam Blasy succustodis intitulatfl propter per eundem amissam Lícet 

sit Jlle in ecclesia parocliiali Sancti Kícolaí extra murum. 
Item cniK panaa condam reverendíssimi domini Paulí de Wacia suffragauei huius ecclesie. 
Item crux aurata condam reverendíssimi domini Francisd de Varda episcopus huius ecclesie 

Transsilvane. 
Item crux pectoralis aurea eiusdem. 
Item crxix pectoralis alía cum gemmis omata. 
Item alia trés cnices parue pectorales. 

Capita tria argentea condani reverendissinii domini I-adislai Gcrccb nsque pectus 
hominia apparentia, quorum duo per executortJi reverundiíjsimi doniíiü Krancbci de 
Warda per totujn deaurata tertimn sine auro cum qnibusdam reliquys sanctanmi 
vírgínuni X I milíum, 
Scutelia cristallína cum capite Joannis ilaptiatt lapidibus precií>sis in círcuitu ador-
nata condam six^ctahílís mrieistri Emeríci Pcrcny palatini huius regni Hungarie huic 
ecclesie per t'undem dimata. 
Manus argentea puto, reverendiasimí Stephani episcopi cum reliquys S. Luct ewun-
gelistc. 
Quedam Teca argentea admoílum nionstrantie rotuJida cuni ccrtis (?) reliquys. 
Duo capita sanctorum martírum in teca partim argentea et purpuré (!), 
Tertíum cnput os ni:dum, 
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Super candelabra, 
Duö candelabra argeiitea pretíosa \^T totuni íiiaurfita condani spcctabilis Enierici 
Peritiy pa^atini rcgni Hüiigarie huic ecclesie donata. 
Quattuor candelabra argentea condam reverendísaiini domini episcopi Stephaiii. 
Duo candiílflbra argeiitea condam revereiidissi doniini Nicolai Bachkay episcopi huius 
alme ecclesie. 
Duo candelabra arReiitea condam revercndissimí domini Joannis üozthon episcopi 
huiuü eccksic Transailvanc. 
Alia dno candelabra eiusdem cuprea de super tanieti argeíito tccta. 
yviattuor candelabra argcntea magna condam reverendissimi 1-adislai Gereeb epis
copi huius ecclesie absqne anro. 
Item duu vűscula argentea Gallicana condam reverendissimi domini Nicolai Bachay 
(!j episcopi per regem Francié eidem donata, qne ad ipsum per domiuum I-adislauni 
regem Hungarie pro regina Anna in legatione profectus fuisset, 
Item due crucea veííiHíires argentee condam reverendíssinii domini Stephani episcopi 
huius Ecclesie Traiissilvane. 
Vrcella argentea partim deaurata ad aspersionem condam reverendissimi domini 
Francisci de Varda episci}pi. 
Vrcella alia argentea, condam reverendissimi domini Stephani episcopi ad 

aspersionem. 
Pellnis argentea ab intns totiim deaurata cum cajitero fusorís condam venerabílía 
Salatielis archidiaconi l>obocensis per dominum Kranciscum episcopum huic ecclesíe 
legata. 
Peluia alia ai^eiitea cum sut) cantero fűit condam reverendissimi domini Aíidre (!) 
episcí>pi Argensis suffr.igaiiei huius ecciesie. 
Pelnis sew patello parua argentea j)er totum ab intus deauiata condam venerabilís 
Vdalrici custodis cum sua arma. 
Patellaargenteaj per venerabilem condam Paulum de JacozeredaheJ dominiNicolauo (!) 
Bachkay donata. 
Patella parua condam venerabilís domini archidiaconi Albensia. 
Turríbuluni argenteum deauratum per totum foris cum sua nauicula partim 

de aurata 
condam reverendissimi domini Francisci de Warda episcopi Transsilvanensis, 

Itera Turríbulum argenteum condam reverendissimi domini Stephani episcopi cum sua 
nauicula. 

Item baculüs pastoralis eiiisdem^ vt creditui per reverendissimum Frnnciscum de Warda 
reno^'atns et restauratüs atque deauratus in certís partibus. 

Item alins baculus pastoralis paruus et síné auro ex argcnto ecclesie factus. 
Aíii quattuor bnculí argentei pro exordientibus siue coratoribus ex bonis ecclesie per 
sindiciJü sew editnos ecclesie íacti. 

Item aly duo baculi síue candelabra argentea por (!) tortoferis reformati et renovati cuni 
multis additioiiibus per dominum Nicolaum de Werewce canoniciuni [J). 

Item duo annuli aurei condam re\''erendissimi domini Francisci de Warda episcopi cum lapi-
dibus preciosis. 

Item paruus uureus annulus condam domini Petri episcopi huins ecclesie a manu eiusdem 
nuper extractus cnin lapillo ín capíte eiusdem existente. 

Kuijer Mitras. 
Item niitra siue cophium condam reverendissimi doiíiini Francisci de Warda epijicopi huius 

ecclesie pretiosuni cum gemmis et margaritis conlextum. 
Item mitra alia non nimis pretiosa simihque textúra condam reverendissimi domini Sigi5-

mundi Thwrzo cpiscopí huins ecclesie. 
Item tertiuin cophium antiquimi cum gemmis et margaritis sine titulo item quarta mitra 

ex veluto serratico (?), cum quibusílam lapídihus ecclesie, 
Item quiuta ex all>o condam reverendissimi domini Joannis üozthon episcopi simplex, 
Item duo cíirmia magna pro soUemnitate pascali ad fonteni siue consecrationem crísniatis 

sacrosancti per revereudissinmm l^adislauni Geréb episcopum pedibus argenteis com-
papinata cojiioseque ornata atque deaurata, 
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Iteiii conm beran pr« tuba íii certis Ictds argeiito oonipactuni et onmtuin, 
Iteni nnipule cupree re\'ereiidi3siiiii doiniiii Fraiicísci tle Warda prtj i:uii5ccratiime litxuoiuiij 

SHcnirum de suijer argento líuit^. 
Item Misaale revereiidis3Ínii doxiiíui Frajidsci de Warda purpuré priumt<j ntquc laiuiníboB 

argeiitds eh auratus coutectus de pargaiueim hubet doiuiiius Joauues Statilius. 
Item liber potificalis eiusdcm siniiliter purpuré et laminibus argetitcis. 

Tertius liber eiusdeni. 
Item Missale c:oiidaui reverendissimi doujini Joaiuiia (iozthou episcopi purpuré \'iridi et laiui-

níbns argenteis, 
Item Missale coudam venerabílis Vdalrici custtidis purpuré flaueii ac lamiuíbus et plecturis 

siiie dausuríL copiose ítrnatus, 
Item corporale eiusdem cum pretiosü pala Pipere suptilissimo auro ooutecla. 
Item corporale venerabilia domiui Emerici de Veged archidiacciui Thordeiisís fum pala siue 

coperamento de aurato aatis subtilibus etíaui alys attiucntis facilletís aureo te^ttís. 
Item corporale condam reverendissimi domini Joaunís Gozthou c'uiii ]3ulcherima pala siut 

cuslodia ac facilleto valde supptílí. 
Item reliqua corporalia sünt míuus adverteuda uec iiotamíne uecessaria. 

v^uper indumenta sacerdotalia. 
Item planéta prima sive casula condam iiioliti Joaiinis de Hwnyad wayvcide gtilieruatoris 

regni Huiigarie mbra de purpuré auro texta cum triplicí sew quadruplici leuatura 
fili aurei cum cruce gemmís ac luargaritis ornatít, cum omuibus attinentys. 

Item secuiida planéta eiusdeiu similíter rubra miuoris eiiím valoris cum cruce similitcr gemmata 
siue iütestinis et quodarauiodo inveterata sew usu attrita. Item planéta coudam 
reverendissimi domini Ladislaí Geréb episcopi ex purpuré brunatico per totnm auro 
texta cum tripHci leuatura fili auri cum cruce tenui aine tamen attinentys et in 
testi nis. 

Item planéta eiusdem per totum filo aureíi contexla sine omnibus attineutüs iieque cíni-
secrata. 

Item planéta álba condaiu reverendissimi Francisi de Warda episcopi albi coloris de cidade 
auro texta cum omnibus attineutiis suis Item cum dalniaticis ad solum poiitificem 
pertiuentibus suptilíbus ac pretiosis. 

Item alia planéta eiusdem simíliter de ciclade ]Jretiosa auro texta non tamen sicnt prima cum 
omnibus intestinis. 

Item planéta eiuadem de \-elntíi síuc jmn'nr^ nigru simpliti cum suis attinentys, 
Item planéta condam reverendi:isinu domini Joannís Gotthon episcopi de ciclade 

auro texta cum dalniaticis duabus ad solum pimtifícem pertínentibus cum ititestinis 
albi coloris. 

Item planéta eiusdem de simili ciclade rubei tanicn cnloíis simíliter cum dalniaticis i)onti-
fícalibus et attinentys atque intestínis. 

Item planéta quondani venerabilis Joanuis iirchidiacnni Thylegdiensis ex ciclade per totuni 
auro texta cum intestinís. 

Item alia planéta eiusdem ex rubro. wlgo atlach auro texta cum pcrtinentys. 
Itcnt tertia planéta eiusdem de ciclade alírn viridc míxta iu ladula sancte crucis existena ecclesie 

tamcn et non altanini cum intestínis. 
Item planéta condam venerabilis Nicolai doctoris canoíiici ex jjurpure aurato cum leuatura 

quadruplici rubea cum intestínis. 
Item planéta condam venerabilis PauH de Jacozercdaliel cauonici huius ecclesie, rubea de 

putpure sew veluto aurii texta CULU triplici leuatura crucifixum ín cruce habens iu 
iutestini^. 

Item alia eiusdem de eadem petia sine attinentys nuda. 
Item tertia plaucta eiusdcna de ciclade albo viride mixta cum pcrtinentys. 
Item planéta condam venerabilis Joaimis Succeiittiris cauonici huius ecclesie de ciclade auro 

texta cum jieTtinentiis. 
Ztem planéta condani venerabilis Joanuis Megerecheirsis arcliidíaconi de Colára de veluto 

Aauratti (!) mtxto cum rubeo atque viridi coloribus cum attiuentüs. 
Item planéta condam reverendissimi Andre (]) episcopi Argensís suffraganei huius ecclesíc 

rubea de purpuré inaurato cuni attinentys, 
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Iteiii planéta pupiirea aura teicta lubea coiidani vcnerabilis Martini de Satidorhaza art'hidiacoiii 
Albensis cmii attinetitüs sine intestinis. 

Tteni planéta condaiii veiierabili^ Matthei Archidiaconi Wgooensis niíwíi dt \"elutt> anro texta 
cuin sois Intestiiiis. 

Item planéta condain veiiei^bilis Bartoloniei arcbidiaconi de Uoboka rubea de veluto auro 
texta cuin suis hitestinis. 

Item plaueta alia eiusdem de simili veluto viridt colom cum attinentya. 
Ttein planéta coudani venerabilis Simonis de Ews canonici de veluto simili brunatici coloris 

cum attinentys. 
Itcm planéta alia autíqna de simili veluto brunatíca cuius út iguoratur. 
Ittm ]jlaneta condam reverendiasimi Jonnnis cpiscopi eccleaíe Waradiensis de OCUISÍJ simili 

argenteo filo contexta iaui dícti. 
Ittm planéta condam ventrabilis Gregorii Balerxcssy cantoría huius ecclesie de cicladc auro 

tcxta albi coíorís, antíqua. 
Item planéta Tufciea condam venerabilis Jacobi de Vieiina doctoris itiedicíne archidiaconi de 

Craina, de Atlact. 
Item planéta rubea condam venerabilis Vdalricí custodis de serico wlgo Tapith-
Iteiii planéta alia eiusdem iiigra de Atlacz. 
Item relique casule sive platene (!) i^ae ad vsus quottidianos sünt exposite deacribi nccesse 

non vidcTilur. cnm ín dies ínveterascent atque diianíentur, 
Iteni adliuc plaiieta nova venerabilis Joannis archidiaconi Albensis ex purpuré autó texto 

colorís flauei cum intestinia. 
Item platena (!) condam honoiabilis Joannis de Thorda canonici Myllyeres dictí de veluto 

albo nurn tcxta cnm suis attínentüs. 
Su|>er dalmaticís. 

Item quattuor dalmatice condam rcverendisainii doniiin I'Yanciscí de Warda ejiiscopi de 
ciclade auro texta coloris albi cutn omnibus attínentiis intestínis. 

Item trés dalmatií^e condam res'crendissimí domini Joannis (lozthon episcopi de ciclade 
flurata cum solis bumeTolibus et albis. 

Item alie trés dalmatice eiusdem de simili ciclate (!) rubci coloris similiter cum solis humerali-
bus et albis. 

Iten; due dalmatice antíque pro ixíntificc coloris camocee. 
Item due dalmatice Quondam venerabilis domine Bartholomei archidiaconi Dobocensis de 

veluto allxk inaurat<i, Sine attínentiis. 
Item alie due dalmatice eiusdem de simili veluto mbeo tamen coloris siiie attinentiis. 
Item due dalmatice condam venernbilís Joannis archidiaconi Thylegdiensis rubei ex Atlaci 

auro textc cum attineutiis, 
Item due dalmatice de ciclade símplici coloris flauei ecclesie Bar(thcílfmiei) archidiaconi. 
Item due dalmatice de simili ciclate (í) viridi tanien coloris eiusdem Bartholomeí archidiaconi 

IJoboccnsis. 
Item due dalmatice iiiprc de pur|íurc sitn]ilici. 
Item due dalmaticí- rubre de atlocz Alie due brunatici ccíliiris de Sabalteo. Relique sünt iuveterate 

uec neceafiíiry adscribendunj, 
Super pluuialia siue capjms, 

Item pluuialc <]utmdam reverendissimi dnmini Ladislai (Ttreb episcopi ex ciclade auro texta 
cum leiiatura triplici ceiitro brumatico (!) Munus condam screnissimi Ladislai regis 
ad priniitiaa eiusdem l^adislaí episcopi miasa et donata. 

Iteni pluniale címdam revercndissinji Krancisci de Warda episcopi ex ciclade de eadeni pecie 
sicut ]jlaneta eiusdem prima, 

Item plnuiale revereiidissimí condam Joannis (iozton episcoj>i albi ct»luris de ciclade ex eodem. 
Jteni pecie cum sua jjlaneta aupcrius notala-
Item plnuiale eiusdem altéra eiusdem geiieris, rubea. 
Iteui plnuiale contlani venerabilis Bartholomeí archidiaconi Dolx>censis, de seluto albo aurato. 
Item piuuale (1) cmidam generose domine címsoitis quondam maí^nificí Joannis PungracL 

de Deugeleg was-wode Transsih'aiiensia ex ]>ur]juTe aurato flauei coloris. 
Item pluialc (!) condam generose domine consortis magnífici Joanniü tiereb de Vingarth ex 

ciclade vírídi auro tenta. 
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Itera pluiale (!) ut fertur eiusdeni nibea iaiii iiivelerata atque nttnta ex ciclade aura 
texla, 

Iteni pluiale (!) nigruni condani reverenfUssiini doniLiii Frandsci V'árday ex veluto 
simpHci. 

Item quattuor pluialia (!) eiusdem ex dcladt simplki pro eKDrdiuaiitibus-
Item alia quinque pluialia (!) rubea similiter pro exordíuantibus. 
Item pluuiak brumaticum (!) ex veluto simplici habeiis lapidezii rotundum ad scutüni 

pendens, 
Ilem pluuiak flaueum pro diehus doniiuicis ex athlatz. 

RuiJer induitieiita aitíiris, 
Itetn primuxn onianieiitum altaris nibeuni de purpuré aurto (!) texto cum triplici 

Leuatiira filí auri est coiidam iu díes Joaunis Ctíniíni de Hunyad gubeniatoris fegui 
Hungarie. 

Iteni onianientuní condam revérendissimi doniini Fraiicisci de Warda epíscoiJÍ huiua 
ecclesie de ciclade aurc) tejtta colorís nlbi ex eadeni ií*̂ cia cum pluiali (í) 
eiusdem. 

Itcni íjruameiitum coudam revcTeudissinu doniini Joaunis Gozthon epíscopi de ciclade aura 
texta albi colorís de cadem pctíe cum pluuíalibus eiusdem. 

Item omameutum eiusdem de siuuli ciclade rubri colorís. 
Iteui tria ornauienta condam cgTeRii Joanuis Barrabaasy de velutis BUTO textís-
Item pniamentuni album de ciclad*? aurato cum quibusdatu imagiuibus in veteratum condani 

tamen pretioöum et opuíeutuin. 
Item fimajnentum rubeuni ex tapit rnbcn condam rever^ndiiísinii Nícolaí Bachkay 

epíscopi. 
Iteui nruainentuni aliud diimini Fninciid ppiscopi de ciclade álba aurata tamen minor valoris 

quam prima, 
Iteni r>rnanjentum eiusdem ex veluto uigra simplid. 
Iteni onianieutum qnottidíauum Brumaticum (!) ex Atblac. 

8uper auleas siiie suppellectilibua. 
Item due aulee gallícane quondam revcreiidissinii doniini Nícolaí Backay íimbusdam iujagíni-

bus auium atquc ferarum. 
Item due aulc condam vcncrabilis díímini fíarlholomei archidiaconí Doljocensis cum 

imaginihus sancti Hartbulonici atque üuiile Vir^iníü nomt-n eiusdem su]Hír se 
CDutiiiens. 

Item alie qiiattuor Husfleiu ^allicane ad stalluin doniinoniin sterneiidt. 
Item aula parua quondam vcnerabilÍK Vdalnci custodis símiliter gallícaiie pulchra. 
Item hal>ct jifeterea ecclesia tapcta numero quasi vigiuti quattuor vei vltra." 

A gyulafehérvári káptalan levéltára. Battbyaneum. Teljes s7*övege, Magyar Sioii. 
(1867,) 188—199-

239. 1565, III. I. (lyalu. János Zsigmond fejedclení elismeri, hogy a gyulafehérvári 
székesegyház, felsorolt drágaságait saját szükségére átvettí?. ,.NÍTS Jiihannes . . . átí gratia 
electus res Hungarie, Dalmatie, Croatie e tc . recognoscimus |>er preseutes .. . uostri egiegü 
Anjbrosius Mostlossy. Johaunes Raditthitt et Benedictus Dombay subcustos -. . litteraruni 
iu conservatorio Kcclcsie tiostrc Albensis repoaitarum atque iteni custodes rerum E{cclesie) 
nostre AUiensis -td id per nos delecti ad propriam commissioucin et inaudatum iiostium . .. 
res aureiis et argeutihus predicte Rccleaie cathedralfs All>ensis, \-iclclici:t quatuor candelah(ra) 
. -. maiora luarchaü noitaginta tre» contiuentes. qunttnor candeUibra luiuora argentea . . . 
deaurata niarchas novemdccim trés criKes, <4tinnnu una maior dcaurata - , . octo, piseta 
triginta cicto. du<i turibularia, quorun: ununi deanratum marchas sept . . . duo, unum retiua-
culum corpnris ut dicitnr niarchas quatiuir, pisota novem, . . , (rpti)iiaculuni chrismatis deaura-
tuni marchas duas, pisiíla dífceni ct lícto. Unam tecain T. . . parvo cocleari niarchas duas 
piseta tria. Ifnani ]>cluini |farvain argt-iiteam marchas u n . , , decem. Unum vasculum aque 
Ix'nedicte argenteuin niarchas quinqut-'. Quatuor cohnnn . , , deauratas cum duabus aliis 
mardias dcci.'ni et IHJIO piseta quadrnginta duo. Unum ba(culum pasjtoralem confractum 
argcntc'um marchas c[uatn<ir, piseta víginti se]item. Undcefm calices . . . argenteis deauratis 
man^bas vigíuti uuum, piseta viginti octo. Novcm ampularium pária, Unum pa. . . deauratum 
niarchas dect'n^ |>i?í̂ 'ta vígintí quatuor^ duas cruces parvns et , . . marchas trés piseta decem 
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et octo. Unani monstrautiani olim a socra regiiiali maiestate dominn genitrice noslra obser-
vnudissima pie mcmorii; deauratum et doualatii marcbas octo, piseta tríginta tria, Quatuor 
bacTiIos argeiiteos chorales niarchas octo, piseta uovem, Duos baculos cerioferps. . . niarchsis 
vigínti sex, piseta vigínti quatuor ne wnwm libmni evangtlicuiii cuni crudfixo m . . . et bullis 
deauratis^ quorum aiitnma constituit argtntí niarchas ducentas quadraginta, . . que piseta 
vigiuti septem iusto i>oiidere ad proprias mamis n^istras fideliter síiie diffeírentia] , . . et 
asaignaverunt. Ue quíbua oiiinibus eosdem Ainbrosiuni Mosdossy, Joanneiii . . . lucores, ipso-
nimque herodes et posteritates utrisque seius universas uiia cum pre. . . Jienedicto Dombay 
quíetos expeditos et módis oniuibua absohitos reddimus hanim iiostraruni. Dátum e?t arcé 
nostra Gyalu, prima die meiisis martii, anno domini Killesinio yuingeutcsinio Sexagesimo 
Quinto." 

A gyulafehérvári káptalan levíltára. Batthyatieum. Centuria EE. nr. 23. Regestáját 
I. : lUke, CÍyf. 869. sz. Tö r t Tár (1893.) 462—463. 

2'W. 1659, A/ esztergomi szíkes^yháa kiiicseíuek leltára a Suky-kehelyről a követ
kezeket írja : ,,Aigeuteus iuauratus onmium maxiiims liabens in ijiferiori parte cupae fusas 
Sanctomni imagiues in laminis sex sub í:uj>a autem pedeni autíquo opere elegaiiter elaboratum 
in quo habentar statuolae fusae iuauratae no. 30 cuoi sua patena quae tamen adhibetur in 
couaeciatione ölei." Egyházművérízeli Lap (1B81] 280. 

247. 1721. IX. 5. Mártünfi György püspök végrendelete. 
,,. . .jussanak hagyatékomból iniuláiin, pásztorbottjnj. niisembáim, dalmatikáim. 

miseingeini, hat laííi- és 18 brilliánssal ékített arany mdlkeresztum, arany uyakláncani, 12 
gyémánttal készített arany i^afirgyiírűni, 18 gyémánttal díszített kék aranygyűrűm, egyszerű 
vörösköves foglalása aranygyűrűm, 6 zöld krizolittal és 18 gyémánttal köritett aranygyűrűm, 
aranyozott ezüst tálam és kancsóm. két kis ampolnám 3 az azokhoz tartozó aranyozott ezüst 
tálcám, egy aranyozott ey-üst és egy aranyozott réz pacificalem jti. a gyulafehén'dri székes
egyháznak [.. ." 

Temesv^ry. í. m. 7. 
242. 1739. IV. 6. Zorger C^rgely püiii>ök végrendelete, 
A székesegyháznak 1000 forintot adományoz azi^al a kikötéssel, hogy ebbfil ax összeg

ből a székesegyház résiére egy szentségtartót és a nagy oltár elé egy lámpát és egy aranyozott 
ezüst pacificálét azereizen he a káptalan, Ivgy pluvialérar egy miseruhára, a nag>' oltár elé 
egy nntipendiumra és dahnatilcára hagyíjmányoz még 800 forintot. 

Uo. Í4. 
243. 1743. Gyiüafehérvár. Kinnitatás a nagy szentségtaltóról, pacíficaléról és örök

mécsesről 
„öpecificatio pretij Monstrantiap Majoris, Pacifícíilis et J^nipadis A 1743, 
lyampadeni, quae pondernt 18 Marchas et 7 l'iicias marcha a 26 f nuacum laboré 

facit 479. 22." 
A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7116. az. 
2J7. 1755. A székesegyház leltára felsorolja a templomi kegyszereket, edényeket 

éa ruhákat. Kztk köíötl az örökmécsesről így ír : „ lámpás major antc aram 
magiiam 1." 

A gyulafehérvári káptalan levéltám. 7145. SK-
245. 1808. A gyulafehénári székeseg^'ház leltára leírja a négy, Besztercéről a székes

egyházba került kelyhet. 
, , r . Calix nrgrnteus inanratus la]>idibus orníitus supc-r Cnppa qdnqnagiiita, in nodn 

su|Xírins sex viridibus in niedio sex njajoribus diversi coloris, niixtís allcrnatim sex minoribvia, 
subtus sex diversi coloris, paulo inferius SL'X diversi pariter coloris, alíís sex majusculis in figu-
ris jíendulis subnexis, in substaculi parte su|>eríore globnli ex CalcedüJiio et Ametisto undecim, 
in niedio Ín formám colunmarum lyjíilli duodecíni [lartim agatiui, pariim Caniioli inferius 
globnli sex diversi coloris, 2^, CalÍK argentcus inauratus in medio cum iio<lo nigellato. 3°. Calix 
argenteuB ínauratus cum floribus argenteis i± in niedio Columelíís aureis cum fígurís triangiilari-
bus viridibus. 4^ Calix argenteus inauratus c-um Anno 1484 in itede, Omnes quatuor cum suis 
l>alcnis argenteis in a urat is. 

Hí quatuor Calíces BistricH in Domn PrnctoTia Civfca inventi et ergii resolntíoneni 
Kegiam Aniií) 1776 állati sünt." 

A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. sz. 
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A H A R A N G O K 
24Ö. 1524, X. 22. Várday Kerenc püspök végrendelete. 
„Item pro campana in eadtm turri (ac. Quae est ad íanuam maíorem eccleaiae Sancti 

HichaelU) looanda flor«nos aexiiigentos." 
BunyiUiy, 27. 
247. 1603. A székesegyház harangjai a tűzvészben elpusztulnak. 
Ivásd; Ő5. sí, 
24S. Bethlen Gábor fejedelem új harangokat készíttet a székesegyház tornyaiba. 
U s d : 70. 
249. 1716, 1718. Az 1658-i nagj' tűzvész után Apafi Mihály és felesége, valamint 

Lordutffy Zsuzsanna készíttettek új harangokat a székesegyház számára. 
U s d : S3, 84, 85. sz, 

• 250. 1784, A székesegyház leltára megemlíti a Batthyány Jdzaef püspök dltal készít
tetett három nagyobb és 1763-ban készíttetett egy kisebb harangot. 

A gyulafehérvéri káptalan levéltára. 7145. sz. 
Z51. E826. A székesegyház lettára a fentieken kívül megemlíti az 1802-ben öntetett 

harangot-
A gyulafehérvári káptalan levéltára. 7145. sz. 
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.--íTZ^-'^T^""'-'* 

107. kép. A két iipost^il (liniibürniúvu 



Í08. kép. Az úgyiieveKctt „Ölelkeüök" 



'W9r kdp. A c.'ioiikat(ttí>iiv kí'Ioli iié/.ett 



710. képr. A lépi:s6torűny í^szaknyu^Jitról (Potofilni) 

!/L kép. A nyugati előisanlok oroinKatR (Fotofilni) 



112. kép. A nyugati cLőcsaniok (J. Pischer) 



113. Hp. A nyiit-JiH küjnt (J, Tíscluír) 



il4. kép. A síiíkcscsyháK IxilssÖ iví:tetE kelet felé ÍJ. Físchor) 



U5. kép, A szckűsciíyliái füJuijója iixii^at ft-Ié (J, Písrhcr) 



!fö. kép. A di:U keresathajó beisÖ uézetp (rolofilm) 



H?. kép. Zsaius ablak a dil i kertsKthajóbun (I-otofilin) 



118- kéli. A déli mcllékszcntiíly belső párkánya 

4.-

17D. kép. A dialialiv déli pUlórföjc (Fiit.jíiliii) 



120. kép. A diadiiliv ís^aki pillírfcijtí 

17 

721. hép. A diadalív északi pilléríutk lúhiiKíita (l'otofiJni) 



122- Ar'/'. .\ s/cktsc^yli;i7, fos7X'Htc:lyc 



123. kép. A u í ^ e z e t i töroiiy maradvíiciya a ]>ai.UrLS<)]i iFotofilin) 

ír- "3 
124. kép. A főszentély d<:li fala a Imrnkk íiratóriniiiablakkal (Potofilin, 

W 



/25, kép. A régebbi Szent Mihály-donibürmti 



^f-rtria . * ^ 1 
-pírt 

m 
730^ hép. A kéSűbbi Szűnt MilJÍily-diíinbonnfl (Fotofilni] 



127. kép. A fösztiitólv é^.AVX fuli^imk fHli>SKk>]m (l'^otnfiíln) 



128. kép üll;irlcr&ltíK' a r-SfíKciitóly á6\\ faíjibaii 



/-'.''- kép. Az csíaki incllékswnfóly 

f30, /téf>. A K Í5/-íLki iu<:IK'kfti'.t'iit[''lv 



?Í9|S^.ÍT?ÍÍV^ 

űSí^' •-^^--jflht** 

-
, 

? í y . "W; ;••' 
'" ' . 1 ' 

1 

• '•* i • 

* 
j 

fc^ 
Hi 

^ ^ ^ ^ B B H 

-^^^vi'ipHH 
\ ; / ^ ^ ^ H 

'• A ' ^ ^ ^ l 
t '•" •^;.^H rVuP^^^H 

• n'^itij^^^^^l 

/:?á9l 
?^/. kép. AT- északi keresstliajó dUatalakos oszlopföjc 



Í32. kép. ÁT. és/aki inelk'khajó keTetrííl (Fíit'ífilm) 



/JJ, !n'f'. A'Á ós/:ikl iiKllckhajo nyugattól 



1̂ 
'£1 

I 

t 



?3S. hép- A Vi. Sí. pillérfö üí. tsxaki tuellékhajóbaa 



137. kép. A 8. fiz. pillérfö QK úszakí iiiellékhajúban 
LFotofJlm) 

7Í-S, A'í̂ /í, -^ 12. ,SH'„ püli^r oTüHxldnos lábazata 



J3ff. kép. A détí luellólíliöjó (J. Fisolicr) 



fi 
M i 

o 

^ 1 — 

• G . -
ü — 



II 
-^•r 

-•fi : í 

r-

nf 

12" 

^ : • -

03 

IH 



1A4. Hép. A l:i sz. pillírfŐ ÍI ik'li mollÉlíliajóbaii 

J45. kép. A 23. sz. plUérfÖ a tléli meUtkhajóbíin 



ti5. kép. A 22. Sí. pilléríö a áé\i inellél;liajóban 

Í47. hep. A 2y. rtz. pillí'rfü a r^gi htfcreítyíflífii 

18* 



!4S-kép. A régi sekrsitye keleti fala 
a boltiraat ftltal elépített román téaaljlakokka] U-'ntofilni) 

149. kép. A ré^í. sekrtístyí! nízele a föliajoLól (i'otoíílui) 



150. kép. A X I . syA'x.HíiW keRfSitei<ik;ipc;]na. ri|ís>'-js .̂a 
a régi sekrestyédben (r'otofilnij 

151. f/dp. A XI, ^yÁr.í\d\ ktrrts?,t(.'lűkápoliiíi hajó f^a 
a tc^i Stfkrcslyo ]fiuUízata alatt JFoLofilmi 



/,v^. kép. A deli mcUíkH^^iittly ésüakkeloLi aljlaka XIV. S7Á7W\\ fiüftótts maradváiiyiival (l'olofiliii} 



153. kép. Freskók a XVI. sicázad elejéről aa éaaaki íiiellúkíizeiitélyijeTv Q. Fischer} 



t 



/ 5 j . hép. A líAsaay-kápoliia tí^akii'itiHatról 



I'yd. kép. A T-ászay-kipolíiii ésKEiki hoiiüokjífita 



I 

II 
3 í 

•2 

^ ÍJ 

2^ 

i j 

•S 

-=^ 

II 



/••>í mimi ^ 
T T L " , , . , """..r^J^.^-

159. kép. A LdH^ay-kápolua belaö kapuja 



/íjy, hép. A Várday-kápohia ^5, SK. osilopffije 



7Ü7. Uép- A sekrestye burukk ajraja 



162. kép. A iléli kainv t s a régi sekrestye Möller helyreállítása előtt 



JŐ3. kép, A dÉü kexesKthajó Mölier litlyreálUtásu elötC 



Í6J. kép. A dili mellt-kszent^ly Möller feltárásakor 

19 



Í6S^ kép. Az ésí^ki k e H ^ t h a j ó Möller helyieállltása elűtt 



16Ö. kép. A föhaj6 Mölltr hehteállitási immkáiuak idején 

)9* 



ÍÖ7. kép. A déli UertTttlliajó P<*̂ sta áHatásán^ik idtjéii 



íöS. A dt'li ktroTü-ttiaíó éa a régi ssekrestye Posta ásatíísAnak i^lején 



in9. hép. A régi sekrestye feltáríípa 



Í70. héf>. A ^y. ^í.. plUérfö hclyrcállíláf; elÖtti ?il],ipr>ta 



Í7h Mp. Az Északi iiicllékliajó MöUer litlyrcánítási unmkíVí i^lütl 



172. kip. A főítltár riígi baldatliiiijávai 



173. kép. A dil i kuiiojioki üifípad 



174. hép. A SKtplGllcii ff^mjtatűs oltára rí^i f^^lállításíbaii 



175. kép. A .SKCiít Józ,stf-<)llAr 



f7G. kép. A Szent Mihály-üJtár régi feldUItásában 



177. hép^ A szószék eredeLi ál.JEiiK>lábiin 



•i;nifl>0 ' iu i . i 

178. kép. Síécliy Aiidrás püsjpök $ir]a2>Ja 



I 

4 

I 
V] 

O 
'tű 

-Hí 



I 

§ 

^ I 



I 
• ^ 

-s 
g 

s 

C5 

f 



I 

í 

f 
5 

53 

20* 



^. 

D 

"a 

l - l 

I 

t 

I 

1 
g 

E 

S 



12 

-a 

I-
05 

í í 

0 

i 

-r 

• - 1 

M 

• 3 ^ 



-X 

I 
-ül 

ra 
V 
•-0 

I 
I 
ÍJ « 

•a 

5 

SK 

.5 



1 

•a 

I 
I 

s 



IS7. hép. Suky Ticncciok kelyhe 

Í8S. hép. Sínlroiiyzüuiáiicos befi^.tercei kelidy 



I 
«i 

a i 

SS 

If. 
G - H 

- ^ 

I 
Ti 

t 



19!. hép. A FroiiJYiS-kehely 

T92. kép. Zorger i>iisi>ök zoináncos díszü kflvlu-
<Kuli:i M ) 



• f i ; 

• ^ 

r-^ 

f 
1 



s 
á 
s 
í^ 

I 
I 

G 

g 



/ J . iiép. A aztli(ísPíí>'liHl7; íwfi 



l- _ L i - - l . L_i . L^_. _ [ _ J _ L ^ 

t l ll-ini3E^3L:ü;L {JMX <'.ú/;k; 




