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KoVáCs zsoLt

A GyULAFEHÉRVÁRI TRINITÁRIUS TEMPLOM ÉS RENDHÁZ 
eGykori berendezése 

a gyulafehérvári vár északnyugati sarkában álló Batthyaneum épületegyütte-
se nemcsak Erdély egyik legjelentősebb közgyűjteményének őrzőhelyeként 
tarthat igényt a művészettörténészek érdeklődésére, hanem amint azt az 

Ünnepelt tanulmányai is bizonyítják,1 architektúrája és dekorációi is a 18. század 
végi Erdély művészetének meghatározó emlékei közé tartoznak. A Batthyány Ignác 
püspök által létrehozott nyomda, könyvtár, természettudományi és régiséggyűjte-
mény, valamint csillagvizsgáló az 1784-ben felszámolt trinitárius rendház templo-
mában kapott helyet, a mellette álló kolostorba pedig a papnevelő intézet költözött. 
Minden bizonnyal a megváltozott funkcióknak, valamint a templom és kolostor 
eredeti berendezése szétszóródásának is tulajdonítható, hogy annak ellenére, hogy 
a 18. századi Erdély jelentős kolostorai közé tartozott, a fehérvári épületegyüttes 
történetével, építéstörténetével alíg foglalkozott a történeti és művészettörténeti 
irodalom. A rend magyarországi jelenlétéről monográfiát író Fallenbüchl Ferenc 
a tartomány többi kolostorától eltérően – további információk híján – a fehérvári 
esetében mindössze az alapítás körülményeit vázolta,2 adatait pedig az osztrák 
rendtartomány 1739-ben Bécsben kiadott történetéből3 merítette. Jórészt ugyaner-
re a kiadványra alapozta Ioan Şerban is történeti adatait, azonban írásaiban meg-
próbálta rekonstruálni a templom egykori megjelenését, és elemzi architektúráját 
is.4 ő publikálta az együttes 1786 táján készült átépítési tervrajzait, a templom és 
kolostor egykori képének és funkcióinak máig legjelentősebb képi forrásait.5 ta-
nulmányunkban az épületegyüttes trinitárius korszakához köthető egykori beren-
dezés létrejöttének és történetének folyamatát próbáljuk meg vázolni a fehérvári 
rendház és a püspöki levéltár iratai alapján.

1  Kovács András: Observatorul astronomic Batthyaneum de la Alba Iulia: un program decorativ puţin 
cunoscut. Ars Transsilvaniae II(1992). 29–48; Uő: Program és műalkotás a XVIII. század végi Erdélyben. A 
gyulafehérvári Batthyaneum csillagvizsgálója. = Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 
között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Szerk. Orbán János. Kvár–Mvhely, 2011. 117–136. Uő: The 
Batthyaneum Observatory of Alba Iulia, a Less Known Iconographic Program. = Batthyaneum. Omagiu fon-
datorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741–1798). Ed. Biro Hendre, Doina. Buc. 2011. 195–212.

2  Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerzetesek Magyarországon. Bp. 1940. 126–128.
3  S. Felice, Johannes a: Annalium Provinciae Sancti Josephi Ordinis Excalceatorum Sanctissimæ Trinitatis 

Redemptionis Captivorum Libri Decem... Wien 1739 (a továbbiakban Annalium).
4  Şerban, Ioan: Despre arhitectura fostei biserici trinitariene (azi Biblioteca Batthyaneum) din Alba Iulia. 

Apulum XIII(1975). 373–385 (a továbbiakban Şerban 1975).
5  Şerban, Ioan: Edificiul Batthyaneum la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Addenda la un studiu privind arhi-

tectura fostei biserici trinitariene. Apulum XVII(1979). 477–487 (a továbbiakban Şerban 1979).
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előzmények

A keresztes háborúk időszakának körülményei között Mathai János párizsi teoló-
giai magiszter és Valois Félix remete 1198-ban a franciaországi Cerfroidban alapí-
totta a rabváltó trinitáriusok rendjét (Ordo Sanctissimae Trinitatis de Redemptione 
Captivorum), melynek legfontosabb célja a pogányok fogságába esett keresztény ra-
bok kiváltása, valamint a betegek és szegények kórházi ellátásának biztosítása volt. 
Már a 13. században mintegy kétszáz kolostoruk működött, főként Franciaország-
ban, Portugáliában, Spanyolországban és Itáliában váltak népszerűvé. A kezdetben 
szigorú szegénységi fogadalom szerint élő trinitáriusok körében is az idők folyamán 
meglazultak a rendi szabályok, ezért a későbbiekben több reformmozgalom is kísér-
letet tett az eredeti rendszabályokhoz való visszatérésre. Sorukban a legjelentősebb 
a Joannes a Conceptione által a 16. század utolsó évtizedében Spanyolországban 
kezdeményezett reform, melynek eredményeképpen két ágra szakadt a rend, és 
1599-ben megalakult a szigorúbb szerzetesi életet élő sarutlan trinitáriusok refor-
mált rendje.6 A korábban francia miniszter generálisok vezette rend ezen ága hosszú 
ideig a spanyol rendtartományból származó vezetők befolyása alatt maradt.

A Bécs 1683-as ostroma utáni évtizedben a római rendházuk közvetítésével je-
lentek meg a sarutlan trinitáriusok Közép-Európában: 1685-ben III. Sobieski János 
lengyel király hívására alapították első lengyelországi kolostorukat, majd 1688-ban 
engedélyt kaptak a bécsi letelepedésre. A török elleni felszabadító háborúk kiváló 
alkalmat biztosítottak a trinitáriusok számára legfőbb hivatásuk, a fogolykiváltás 
gyakorlására. A 17. század utolsó évtizedében már bécsi rendházukból kiindulva 
szinte évente szerveztek rabkiváltó expedíciókat, úgynevezett redemptiókat a tö-
rök és tatár területekre, s ezzel párhuzamosan pedig sorra alapították új rendhá-
zaikat. Legfőbb támogatójuk, Kollonich Lipót érsek már a bécsi alapítás kapcsán 
hangsúlyozta a magyarországi letelepítés fontosságát, ami aztán a következő év-
tizedekben meg is valósult. Egy kudarcba fulladt sárospataki kísérlet (1693) után 
Illaván hozták létre első magyar kolostorukat (1695), majd ezt követte a pozsonyi 
(1697), nagyszombati (1712), komáromi (1714), gyulafehérvári (1716), egri (1717) 
és sárospataki (1728) alapítás. Fogolykiváltó útjaik jobb megszervezése érdekében 
a török birodalom irányába is terjeszkednek, így jött létre 1718-ban a belgrádi, 
1723-ban pedig a konstantinápolyi rendházuk.7 Magyarországi alapításaik sorát az 
óbudai (1738) és a makkosmáriai (1749) kolostor zárta. Kezdetben a magyarorszá-
gi trinitáriusok a Szent Joachimról elnevezett lengyel rendtartományhoz, 1728-tól 
pedig az osztrák, magyar, cseh és morva rendházakból frissen megszervezett Szent 
József rendtartományhoz tartoztak.8

Erdélyben a rend tagjai már a gyulafehérvári rendház alapítása előtt megfor-
dultak, mivel az 1690-es évektől kezdődően a redemptiók gyakran a fejedelemsé-

6  Fallenbüchl Ferenc: i.m. 8–9.
7  Fallenbüchl Ferenc: i.m. 10–15; Knecht, Thierry Pascal: Les religieux trinitaires déchaussés dans les 

États héréditaires des Habsbourg du siège de Vienne à lʼérection de la Province Saint-Joseph (1683–1727). 
Lásd http://www.trinitarianhistory.org/studies/studies.htm. (Letöltve: 2009. 03.07.) A tanulmány nyom-
tatott változata ugyanezen címen megjelent: Les cahiers du CERCOR 4(1995). 3–41.

8  Fallenbüchl Ferenc: i.m. 15.
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gen keresztül vonultak a török birodalomba, és a szintén Erdélyen keresztül törté-
nő visszatérések alkalmával az erdélyiekre is mély benyomást tehettek a kiváltott 
foglyok többszöri kolozsvári és gyulafehérvári felvonulásai.9

A fehérvári trinitárius kolostor előzményei 1713-ig nyúlnak vissza, amikor P. 
Josephus a Maria redemptor Nagyszebenben az erdélyi rendek előtt beterjesztette 
a trinitáriusok letelepedési kérelmét. 1715-ben érkezett Erdélybe P. Christophorus 
a S. Francisco, aki főként Erdély katonai kormányzója, Stephan Steinville tábornok 
hathatós támogatásával alakította ki a kolostor létrehozásának körülményeit, majd 
a következő évben VI. Károly császár évi 800 forintos adománya teremtette meg 
a rendházalapítás anyagi feltételeit.10 Szintén Steinville közbenjárásával szerezték 
meg a trinitáriusok 1716. március elején a vár északnyugati csücskében 1701–1703 
között épített,11 majd a Rákóczi-szabadságharc pusztításai után helyreállított Beth-
len Miklós-féle házat,12 és ebben rendezték be kolostorukat, melyen a rend felosz-
latásáig mindössze kisebb átépítéseket, toldásokat végeztek. A kezdeti időszakban 
a kolostor emeletének nyugati végében alakították ki kápolnájukat.13 A rendház 
fenntartásához a letelepedést követő időszakban több támogatást is kaptak, közü-
lük a legfontosabb gróf Mikes Mihály 1717. évi 4000 forintos adománya, melyet 
anyja végakaratának teljesítésére adott a trinitáriusoknak. 

A legjelentősebb erdélyi világi és egyházi elöljárók részvételével rendezett ün-
nepség keretében 1719. június 4-én, Szentháromság napján helyezték el a kolos-
tortól nyugatra fekvő területen felépíteni tervezett templomuk alapkövét, melynek 
aranyozott réz feliratát a Szentháromság és a két rendalapító szent, Mathai Szent 
János és Valois Szent Félix ábrázolása szegélyezte.14 Feltételezhetően a pénzügyi 
források szűkösségének tulajdonítható, hogy az építkezések előkészítése hosszasan 

9  Például 1713-ban a kolozsvári jezsuita templomba vonultak, 1720-ban Gyulafehérváron Mártonffy 
György püspök zászlókkal és zeneszóval fogadta őket, Kolozsváron pedig a jezsuiták rendeztek számukra 
díszes felvonulást. Fallenbüchl Ferenc: i.m. 43, 46–47.

10  Annalium 581–586, 591–595, 613–616. A rendház létrejöttének alapvető iratait és a működést 
lehetővé tevő adományok listáját lásd Historia Domestica Residentiae Carolinensis... (a továbbiakban His-
toria Domestica). Lit. G. Magyar Országos Levéltár. Erdélyi Fiskális Levéltár. F 234 (a továbbiakban F 
234). XXI/B. szekrény. A feloszlatott trinitárius rend gyulafehérvári rendházát illető iratok. Fasc. 19. 
32446. tekercs. Számozatlan anyag. A teljes trinitárius anyag számozatlan, ezért a kronologikus rendbe 
szervezett részegységeknél az év, egyes köteteknél pedig a fejezetcím alapján kereshetőek vissza hivat-
kozásaink.

11  Bethlen Miklós élete leírása magától. = Kemény János és Bethlen Miklós művei. Szerk. V. Windisch Éva. 
Bp. 1980. 903–905; Kovács András: Késő reneszánsz építészet Erdélyben. 1541–1720. Bp. – Kvár 2003. 46. 
52. kép. Giovanni Morando Visconti 1711-es Gyulafehérvár-térképén G. betűvel jelöli a nyújtott téglalap 
alaprajzú házat.

12  „Augustissimus Imperator, Fundator noster Clementissimus donavit nobis hanc domum, quam inha-
bitamus, quae paucis abhinc annis noviter aedificata fuit, tempore vero revolutionis Rakoczianae inci-
nerata, ac denuo sumptibus suae Maiestatis Sacratissimae restaurata.” Protocollvm Index Liber inventa-
rius Fundationis, obligationum, onerum Missarum perpetuarum, prove[n]tuum, scripturarum, privilegiorum, 
bullarum et aliorum bonorum mobilium et immobilium etc. Residentiae Albae-Carolinensis Ordinis SSS. Tri-
nitatis Redemptionis Captivorum. Ab anno Fundationis inscribi Caeptum (a továbbiakban Protocollum). 
Cap. VI. De principio huius Fundationis. F 234. XXI/B. szekrény. Fasc. 19. 32446. tekercs.

13  Protocollum vi. 
14  Az ünnepséget és a felirat szövegét lásd Annalium 688–690; Şerban 1975. 374–375; Protocollum. 

Caput VII. De initio fabricae huius nostrae Ecclesiae. E fejezet elején fennmaradt az alapkő barokk kar-
tusban megjelenő feliratának tollrajza.
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elhúzódott, és a templom tulajdonképpeni építési munkálatai kevéssel 1728 előtt 
kezdődtek meg.15 Erre az évre mindössze az alapok kiásásával és a kripta egy ré-
szével készültek el, majd 1728 júliusa és 1729 júniusának vége között a sekrestye 
alapozásának megépítése mellett a templom falait 3 láb magasságig húzták fel.16 
Az elkövetkező öt évben, Joannes ab Angelis 1735 júliusáig viselt házfőnöksége 
idejében, jelentős mértékben előrehaladtak az építési munkálatok: a hajó falait a 
teljes magasságig, a szentélyét pedig a tervezett magasság feléig építették fel, vala-
mint a tetőszerkezethez szükséges faanyagot és cserepeket is előkészítették.17 Még 
1735-ben sor kerülhetett az épület befedésére, hiszen a források 1736-ban már a 
templomtér beboltozásáról számolnak be.18 

A berendezés

Az ezt követő évek a templombelső kialakításával és a berendezés elkészítésével 
teltek: a belső falakat „tetszetősre” mázolták, elkészítették a kapuszárnyakat, a be-
járat fölött zenészkarzatot képeztek ki és a belsőt részben kőlapokkal burkolták.19 
Ebben az időszakban került sor a templom főoltárának elkészítésére is, melyhez az 
anyagi támogatást Rödel élelmezési biztos még 1737-ben bekövetkezett halála előtt 
biztosította.20 A főoltár egykori kinézetéről mindössze egy szűkös bejegyzés tanús-
kodik, mely szerint oszlopok szegélyezték,21 azonban a rendtartomány általános 
gyakorlatából kiindulva valószínűnek tartjuk, hogy a fehérvári főoltár központi 

15  Nicolaus a S. Felice házfőnökségének időszakáról jegyezték fel: „... fundamenta pro tota ecclesia 
facta, et crypta ex parte Epistolae fuit perfecta.” Protocollum VII. Hivatali idejének kezdetét sajnos nem 
ismerjük, 1728-ig töltötte be ezt a tisztséget.

16  1728. július 12. és 1729. június 28. között Joannes a Conceptione viselte a házfőnöki tisztséget: 
„Sub hoc praesidente posita sunt fundamenta sacristiae, pro qua spatium a Supremo Directore fortalitis 
impetraverat, et usque ad pavimentum chori extra fundamenta murus elevatus est cum effossione terrae 
pro construendam cryptam religiosorum, pariter sub illo congregata sunt materialia et instrumenta pro 
prosecuendam fabricam ecclesiae quae etiam ad tertium pedem extra fundamenta educta est.” Protocol-
lum vii.

17  Az 1729. június 28. és 1735 júliusa közti időszakban: „...fuerit sacristiae multum aucta, murus eccle-
siae forme usque ad tectum, pro quo jam ligna [?]illa, imbricesque praeparata fuere, sanctuarium aeque 
jam ad medietatem ascenderati ...” Protocollum vii.

18  „...successoris P. F. Aloysii a S. Ignatio, qui dum Albae Carolinae candido Trinitariorum Coetui 
praeesse inciperet, invenit ecclesiam hujatem usque ad superiorem intrinsecus circumferentiam, sacra-
rium autem ad fenestras usque perfectam, nihil imperfectum videre poterant oculi ejus, ad omnia ergo 
ultimam apposuit manum, et tertia Septembris 1736 fornices ecclesiae ad integrum statum perduxit, 
quibus ultimam tegulam imponebat dominus Ignatius Fritz praefectus salis, non sine residentiae emolu-
mento.” Protocollum vii.

19  „Incrustationem templi formosam si spectes portas peritorum arculariorum manu elaboratas, cho-
rum saecularium musicorum optime dispositum, pavimentum lapidibus quadratis aliqua ex parte stra-
tum, ab uno eodemque Pastore [ti. Aloysius a S. Ignatio] vigilantissimo processisse memineris.” Proto-
collum vii.

20  „Rei Annonariae commissarium Rödel, qui ad arae majoris constructionem patronum se exhibuit, 
expensarum hunc in finem necessariarum medietatem P. Praesidenti Aloysio consignavit, expost morte 
praeventus, spem in scriptis suis reliquit pro alia medietate, quam pro gloria sua secundet SS. Trinitas…” 
Protocollum viii.

21  „Plura: idem pro majori altari columnas, aliaeque benefactoris [ti. Rödel] munificentia adjutus fieri 
curavit.” Protocollum vii. 
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képe is a trinitárius templomok főoltárainak legnépszerűbb ábrázolását, a Szent-
háromság a két rendalapítóval kompozíciót hordozhatta.22 A főoltárkép e témájára 
utal az is, hogy az oltárépítmény központi részét a trinitárius rend patrónusaiként 
tisztelt két női mártírszentet, Szent Katalint és Szent Ágnest ábrázoló festmények 
szegélyezték. Ezek feltételezhetően a főoltár 1737–1738 körüli felállításakor kerül-
tek elhelyezésre.23 Szintén ebben az időszakban készült el a templom díszes szószé-
ke Ludwig Parn tüzérségi kapitány támogatásával.24 Az 1739. május 23-án tartott 
ünnepi liturgia keretében a gyulafehérvári jezsuita rendház egyik tagja mondott 
elsőként prédikációt e szószékről, és ez alkalommal Demeter Márton gyulafehér-
vári kanonok és prépost áldotta meg az új templomot és berendezését.25 

Időközben a főhajóból nyíló két-két kápolnába szánt mellékoltárok felállításá-
nak folyamata is elindult. Erről tanúskodik a templomépítés utolsó szakaszában 
és a berendezés előkészítésének idején a fehérvári házfőnöki tisztséget betöltő 
Aloysius a S. Ignatio 1739. október elsejei levele, melyben a mellékoltárok állításá-
hoz szerzett patrónusokért gratulált Thaddeus a S. Christophoro fehérvári elöljá-
rónak.26 A mellékoltárok közül az elsőt a Szent Kereszt tiszteletére állították fel az 
evangéliumi oldal első kápolnájában, és 1739. szeptember 14-én már ünnepélyesen 
fel is avatták. Az oltár közepére a trinitárius rend bécsi temploma legjelentősebb 
kegyszobrának, az 1708-ban Nagyszebenből Bécsbe szállított úgynevezett kalászos 
feszületnek a másolata került. Állíttatója a gyulafehérvári pénzverde prefektusa, 
Gottfried Zechner von Thalhoffen volt, aki Bécsben készíttette el a feszületet.27 

22  Wittko, Andrzej: The Trinitarian iconography. Folia Historica Cracoviensia 13 (2007). 149–150; 
Ugyanez a téma jelent meg a pozsonyi, nagyszombati, óbudai, komáromi főoltárokon is. 

23  A rendház 1750 és 1753 közötti számadásai a két festmény kisebb mértékű átalakítását említik, ami 
arra utal, hogy már korábban a főoltáron állhattak: „... ipsum et altare majus 2 figuris pictis SS. Catharinae 
et Agnetis actualis exornatus: valoris 18 fl.” Liber summarius rationum et status nostrae residentiae Albae 
Carolinensis inchoatus anno MDCCLIII. F 234. XXI/B. szekrény. Fasc. 19B. 32446. tekercs. 1750–1753  
(a továbbiakban Liber summarius); 1757-ben a Szentháromság Társulat támogatásával új keretet kaptak: 
„1757. In Julio. Pro lista ad imaginem D. P. Patrum Cath. et Agnetis P. Praesidenti exsolvi fl. 7.” Liber 
exitus proventuum perceptorum archiconfraternitatis nostrae in hac residentia Albae Carolinensi ab anno 
MDCCXXXV die XXII Juny. F 234. XXI/B. szekrény. Fasc. 19B. 32446. tekercs (a továbbiakban Liber 
exitus proventuum); „Eodem anno lista pro imaginibus S. Catharinae, Agnetis est nova procurata, item 
Baldachinum pro tabernaculo cum aureis floribus sumptibus Archi-Confraternitatis.” Historia Domestica 
1758.

24  „... illustrissimus dominus Ludovicus de Parn tormentorum capitaneus locum ad hoc verbum Divi-
num aptius percipiendum hac in ecclesia sibi relegit, cathedramque elegantes ornatam, artificioseque 
depictam collocavit.” Protocollum viii.

25  „Anno igitur millesimo septingentessimo trigesimo nono ante Festum SS-ae Trinitatis, quod incidit 
tunc in 24-tam Maji dicta ecclesia post meridiem per reverendissimum dominum Martinum Demeter, 
ecclesiae cathedralis Carolinensis canonicum et praepositum fuit benedicta, et desuper ab eodem primae 
solennes vesperae habitae sunt cum insequentis diei sacro cantato, post quod quidam Societatis Jesu 
sacerdos ad concionem e nova cathedra verba fecit.” Protocollum vii.

26  Aloysius a S. Ignatio levele Thaddeus a S. Christophoro fehérvári házfőnöknek. Komárom, 1739. 
október 1.: „... gratulor reverentiae vestrae, quod acquisiverit patronos pro altaribus ecclesiae novae, 
cuperem scire an jam in nova ecclesia divina peragantur.” MOL. F 234. XXI/B. szekrény. Fasc. 13. 32446. 
tekercs. Aloysius a S. Ignatiót fehérvári tisztségviselése után komáromi házfőnökké nevezték ki. Lásd 
Knecht, Thierry Pascal: i. m. Annexe no. 4.

27  Kovács Zsolt: „Effigies ad similitudinem”. A bécsi trinitáriusok kalászos feszületének másolatai. = Stí-
lusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Szerk. 
Orbán János. Kvár–Mvhely 2011. 305–308.
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Az evangéliumi oldal második ká-
polnájába 1740-ben Leopold Kletzl 
élelmezési főfelügyelő támogatásával 
készült el a Nepomuki Szent János-mel-
lékoltár,28 majd az ezt követő években 
állították fel a leckeoldalon, a Szent Ke-
reszt-oltárral szemben a Szűzanyának 
szentelt mellékoltárt.29 Utóbbi állítta-
tója az Apafi-javak magyarországi szár-
mazású adminisztrátora, csatári Nagy 
János József volt. Az általa készíttetett 
oltár közepére a Várandós Máriát ábrá-
zoló olajfestmény került, melyet Salm 
grófnő, a Virmond regiment ezredese, 
Franz Michael Degano felesége adomá-
nyozott a fehérvári trinitáriusoknak.30 
Erre az adományozásra már a templom-
építést megelőző időszakban sor kerül-
hetett, ugyanis az osztrák rendtarto-
mány kolostorait bemutató, 1739-ben 
kiadott kötetben a fehérvári rendházat 
és templomot ábrázoló metszeten már 
megjelenik a reprodukciója (1. kép). A 
Joseph és Andreas Schmutzer által réz-
be metszett ábrázolás képaláírásában 
fontosnak tartották kiemelni, hogy a 
bemutatott festmény Fehérváron igen 

28  „Piam praedecessoris hujus subsecutus est intentionem illustrissimus dominus supremus annonae 
praefectus de Klözl, dum anno subsequenti in honorem Sancti Joannis Nepomuceni altare arcularii et 
statuarii opere artificioso ornatum in secundum capella ex dicta Evangelii parte erexesset...” Protocol-
lum viii.

29  „Non inter ultimos hujus ecclesiae benefactores adscribi voluit illustrissimus dominus Joannes 
Josephus Nagy de Csatár, S. C. M. consiliarius et bonorum fiscalium Apaffianorum administrator, qui 
dum effigiem Salvatoris nostri in prima capella partis Evangelii cerneret, suam autem Beatissimam 
Matrem hac in aede nullum adhuc obtinere locum usurparet zelo ductus Mariano e regione crucifixi in 
prima capella ex parte epistolae aram sumptibus propriis tam arcularii et statuarii labore eleganti extrui, 
quam artificioso pictoris conatu decolorari et adornari curavit, ad qualem nos dein publicae venerationi 
eam exposuimus imaginem Expectationis B. V. Mariae nuncupatam, quam illustrissima domina comi-
tissa de Salm, consors illustrissimi domini L. B. Degano colonelli Regiminis Virmondiani huic residen-
tiae donavit.” Protocollum VIII; „Item ab illustrissima domina comitissa de Salm, consorte illustrissimi 
domini L. B. Degano, colonelli Regiminis Virmondiani unam pulcherrimam imaginem expectationis B. 
V. Mariae valoris adminus centum flor.” Protocollum Xv.

30  Franz Michael Joseph de Degano őrmester 1708-ban kapott nemesi rangot. Megerle von Müehlfeld, 
Johann Georg: Österreichisches Adels-Lexikon des achtzehnten u. neunzehnten Jahrhunderts enthaltend alle 
von 1701 bis 1820 von den Souveranen Österreichs. Wien 1822. 44–45; csatári Nagy János József a korszak 
egyik legjelentősebb kincstári tisztségviselője, erdélyi kamarai igazgató és tanácsos, az Apafi-birtokok 
adminisztrátora volt. Lásd Trócsányi Zsolt: Habsburg politika és Habsburg kormányzat Erdélyben 1690–
1740. Bp. 1988. Passim.

1. A gyulafehérvári templom és kolostor látképe  
a Várandós Mária kegyképpel
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nagy tiszteletnek örvend.31 Ez a kitüntetett tisztelet a Várandós Mária-oltár fel-
állítása utáni időszakban számos ex voto adományozásában is megnyilvánult, a 
trinitárius rendház irataiban több alkalommal különböző fogadalmi tárgyak do-
nációját jegyezték fel. Ezek sorát az oltárállító csatári Nagy János József felajánlá-
sa vezette be, aki 1748-ban egy aranyozott ezüst koronát adományozott a Mária-
kegyképre.32 Ugyanazon évben az oltárállító rokonságából származó Unterhuber 
Ágnes33 adományaként egy nagyméretű aranyozott ezüstérmet, egy Szent János-
reliefet ábrázoló ezüstérmet, valamint egy fehér rózsafüzért függesztettek fel az 
oltárképre, majd Henricus a S. Francisco laikus testvér által hímzett Háromki-
rályok imádása-jelenettel díszített antipendiumot helyeztek el az oltáron.34 Eze-
ket az adományokat az elkövetkező három évtizedben számos értékes fogadalmi 
tárgy követte.35 A gyulafehérvári Várandós Mária-kegykép tiszteletét nemcsak a 
fogadalmi tárgyak hirdették, hanem emellett a fehérvári trinitáriusok a sokszo-
rosított grafika eszközeivel is igyekeztek hírnevét növelni. Az 1740-es években 
készítette a bécsi Franz Leopold Schmitner azt a rézmetszetet, amelyen a fehér-
vári Maria Gravida jelenik meg, alatta az oltárállító csatári Nagy házaspár kettős 
címerével (2. kép).36 A fentebb említett 1739-es metszethez hasonlóan az előtér 

31  Annalium 688. Közli Şerban 1975. Fig. 1; Sabău, Nicolae: Metamorfoze ale barocului transilvan. i. 
Sculptura. Cluj-Napoca 2002. Fig. 43 (a továbbiakban Sabău 2002).

32  „Anno 1748 apposita est Beatae Virgini [!] Mariae imagini gratiose inaurata argentea corona, quam 
illustrissimus dominus Josephus Joannes Nagy de Czatar S. M. R. consiliarius et bonorum fiscalium Ap-
pafianorum administrator donavit.” Protocollum Xv. 

33  Csatári Nagy feleségének, Salbeck Zsófiának a testvére.
34  „Anno eodem dedit domina Agnes de Unterhuber nata de Salbeck numisma magnum deauratum, 

rosarium album et numisma Sancti Joannis argenteum ex filuran, quae omnia eidem gratiose imagini 
appensa sunt, ac etiam particulam SSae Agnetis cum authentica argenteo inclusam monstrantiolo. Prae-
terea accesit ad hanc aram antipendium pulchrum fratre Henryco a Sancto Francisco ordinis nostri laico 
acu pictum repraesentans adorationem trium magorum.” Uo.

35  Például: „...donavit dominus de Keyling Imperialem S. Georgy domina Theresia Poltzerin unum 
pulcherrimum argenteum numisma ex filuran, domina Barbara Schubachin annulum aureum, et vir-
go Elisabetha Kockslin argenteum annulum, quae omnia huic gratiosae imagini sunt appensa”; „Anno 
1758 oblata est ad gratiosam B. V. effigiem duo argentea anathemata affigenda: duo corda ex utraque 
parte ultimo loco posita. Horum unum obtulit domina de Keyling supremi montium magistri consors. 
Alterum dedit domina Schmidham[m]erin consors actualis monetarum guardiani”; „Anno 1764 in 
festo Conversionis S. Pauli spectabilis domina Sophia de Karazzeg hujas postae magistra ad aram B. V. 
obtulit unum strophiolum Turcicum copioso auro intextum. Anno eodem 1764 ad aram B.V. pia matrona 
cognomine Budain, appendit zonam rubram cum gemmis albis. Similiter eodem anno ad eandem aram 
oblata sunt duo anathemata argentea quorum unum deauratum formam numismatis, in quo ex una par-
te. Anno 1779 oblata est a quodam honorato domino Ludovico de Weis ad Beatam Virginem tabula cum 
anathematibus argenteis, quae eodem anno die 18-va Decembris in Festo Expectationis Partus sub sacro 
solenni exposita et finito sacro supra tabulam majorem appensa est.” Uo.

36  A 12,7x7,6 cm nagyságú metszetet közli Szilárdfy Zoltán–Tüskés Gábor–Knapp Éva: Barokk kori kis-
grafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről. Bp. 1987. 100, 107. kép. Felirata: „Gratiosa Imago 
B. Mariae V. / quae in Ecclesia R.R. P.P. Trini- / tariorum Albae Carolinae in / Transylvania devote 
colitur. / Haec aeri incisa dedicatur Illmis / Conjugibus D. Joanni & D. Sophia Nagy / de Csatár á P[atre] 
B[artholomaeo] á S[ancto] N[icolao] T[yrnaviensis?] v[icarius?]. F. L. Schmitner sc. Viennae.” A korábbi 
irodalomban 1740 körülre keltezett metszet pontosabb datálásának kulcsa a megrendelő Bartholomaeus 
a S. Nicolao életrajzának alaposabb ismerete lenne. Az általunk elérhető életrajzi adatai között nem 
rendelkezünk a nagyszombati vikáriusságra utaló információkkal. Elképzelhető, hogy az ábrázolás a 
fehérvári Mária-oltárnak az 1740-es évek eleji felállításával van összefüggésben, de mindenképp csa-
tári Nagy János 1752-ben bekövetkezett halála előtt készült. Csatári Nagynak a fehérvári trinitárius 
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kisebb magaslatán jelenik meg a kezeit 
széttáró mezítlábas Szűzanya, aki dí-
szes virágmintás ruhát és sötét köpenyt 
visel, az ábrázolás hátterében pedig egy 
város sziluettje bontakozik ki. A Váran-
dós Mária-kegyképről készült metszetek 
használatának egy érdekes epizódját – 
mely egyúttal a kegykép jelentőségét is 
jelzi – a fehérvári háztörténet örökítet-
te meg: 1752. április 10-én az Alsóvá-
rosba tervezett új obszerváns ferences 
templom alapkőletételénél a trinitárius 
rendház elöljárója is részt vett, az alap-
kőbe pedig a trinitáriusok részéről a 
nagy tiszteletnek örvendő kegyképük 
metszetábrázolását helyezték el.37

A gyulafehérvári Várandós Mária-
festmény a prágai Újváros (Carlow) 
ágostonosrendi kolostortemplomának 
főoltárán álló, a 18. században nagy 
tiszteletnek örvendő Mária-kegykép38 
másolataként értelmezhető; az előké-
pével teljesen megegyezik a Szűzanya 
kisebb magaslaton ábrázolt alakja, a 
háttérben azonban nem egy táji kör-
nyezet, hanem egy településkép tűnik 
fel. A Várandós Mária-kultusz elterjedt 
voltát a gyulafehérvári oltár mellett a 
téma további erdélyi képi ábrázolásai is 

bizonyítják (segesvári ferences templom egykori oltára, csíkszentléleki mellékoltár, 
mócsi Maria Gravida-festmény).39

A fehérvári trinitárius templom mellékoltárainak sorában a következő emlék a 
Szent József-oltár volt. Állításának kezdeményezője Demeter Márton gyulafehérvá-

templom és Mária-kegyképe iránti tiszteletét jelzi, hogy 1752. május 17-én a székesegyházban végzett 
szertartás után ennek a templomnak a kriptájában helyezték örök nyugovóra. Utóbbihoz lásd Historia 
Domestica 1752.

37  „Die 10 Aprilis positus est primus lapis pro nova ecclesia R. R. P. P. Franciscanorum Reformatorum 
extra praesidium in platea Germanica dicta, ab illustrissimo ac reverendissimo domino Joanne Kastal 
praeposito hujatis capituli. Situs primi lapidis e in ipso meditullio fundamenti in fronte sanctuarii, quod 
fundamentum ad unam orgyam profunditatem habet. Invitatus fuerat ad dictum solennitatem P. Eusebius 
a S. Bartholomaeo tunc temporis praesidens, comparuit cum P. Marco, et cavitati lapidis imposuit imagi-
nem chartaceam, quae effigiem Gratiosae Nostrae Matris de Expectalie Partus prae se ferebat.” Uo.

38  Lechner, Gregor Martin: Maria Gravida. Zum Schwangerschaftsmotiv in der bildenden Kunst. Mün-
chen–Zürich 1981. 433–435.

39  Mária-tisztelet Erdélyben. Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban. Szerk. Mihály Ferenc. 
Székelyudvarhely 2010. 11.

2. A gyulafehérvári kegykép. Rézmetszet,  
Franz Leopold Schmitner, 1740 körül
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ri nagyprépost, majd 1740-ben bekövetkezett halála után csatári Nagy János József 
támogatásával készült el végleges formája 1746 márciusára.40 A rendtartomány vé-
dőszentjének szentelt oltár központi képe a korban közkedvelt ikonográfiai témát, 
Szent József halálát jelenítette meg, és a Várandós Mária-képhez hasonlóan ez is a 
templom felépítését megelőzően jutott a trinitáriusok birtokába, ebben az esetben 
1727 előtt, ugyanis a Maria Gravida-festmény árával megegyező összegre becsült, 
meglepően magas értékű41 olajképet Giuseppe Quadro, a gyulafehérvári vár építé-
sét irányító olasz származású hadiépítész még halála előtt adományozhatta.42

Minden bizonnyal az 1730-as évek végén Erdélyt is végigpusztító nagy pestisjár-
vánnyal összefüggésben került sor az előcsarnok nyugati fülkéjében a pestisszentek 
tiszteletére emelt mellékoltár felállítására. A gróf Mikes István támogatásával43 az 
1740-es évek első felében44 emelt mellékoltár több mint két évtizedig befejezetlenül 
állt, festésére és aranyozására mindössze 1770-ben került sor az állíttató özvegye, 
Petki Rozália gondoskodásából.45 A gyulafehérvári trinitárius templom főoltára és 
négy mellékoltára, a pestisszentek oltárának kivételével, 1745-re elkészülhetett, 
mert ez év június 13-án, Szentháromság ünnepén báró Klobusiczky Ferenc erdélyi 

40  „Saluberrimum erga Sanctum Josephum habuit affectum illustrissimus ac reverendissimus dominus 
Martinus Demeter, praepositus Capituli Albensis, dum aram in honorem hujus Sancti extrui intendisset, 
sed pium illum conatum praematura false praescidit et nostrum benefactorem e medio sustulit, ne autem 
hoc bonum intentum in vanum abiret, illustrissimus dominus Joannes Josephus Nagy de Czatar S. R. 
M. consiliarius et bonorum fiscalium Apaffianorum administrator residuum ac hoc opus perficiendum 
subministravit, quare anno 1746-to in Martio haec ara erecta, et imago Sancti Josephi agonizantis, quam 
ab illustrissimo domino de Quadri supremi vigilarum praefecti et per Transylvaniam caesarei ingenery 
dono acquisivimus, meliori modo posita est.” Protocollum viii.

41  „Item ab illustrissimo domino de Quadri supremi vigilarum praefecti, et ingenery caesarei per 
Transylvaniam unam pulcram imaginem S. Josephi agonizantis valoris centum florenorum Rhen.” 
Protocollum XV. A Mária-képet legalább száz forintra értékelték. Lásd 30. jegyzet.

42  Giuseppe Quadro († 1727) neve több alkalommal is felmerül a rend fehérvári története kapcsán: 
1719-ben részt vett a templom alapkőletételénél, és nevét belefoglalták az alapkő feliratába is (Annalium 
688–689; Şerban 1975. 374–375), majd 1720 márciusában meghatározó szerepet játszott a váron kívüli 
Hajós utcában található kert trinitáriusok általi megszerzésében. Protocollum XI. Ekkor a forrásokban 
„illustrissimus dominus Josephus Quadri pro tunc fortalitis director e majore ingenieur” megnevezéssel 
szerepel. Fennmaradt Quadro síremléke is, amely napjainkban a gyulafehérvári ortodox katedrális ke-
rengőjében látható; eredetileg a jezsuita templomban állt. Lásd Sabău 2002. 88–89, 245. Fig. 146, 284.

43  „Ira dei contra nos peccatores nunquam citius placari potest, nisi per intercessionem suae Matris et 
Sanctorum, ibi enim locus est refugy, non absimilem et optime destinatum nobis designavit locum in hac 
SSmae Triados aede illustrissimus fundator noster dominus comes Stephanus Mikes de Zabola, dum in 
honorem Sanctorum Patronorum contra pestem in fine ecclesiae ex parte Evangely altare necdum colo-
ribus vestitum collocasset.” Protocollum VIII. Mikes István a család számára a grófi rangot szerző Mikes 
Mihály generális fiaként a 18. század közepi évtizedek erdélyi politikai életében a katolikus párt egyik 
meghatározó egyénisége. Trócsányi Zsolt: Reformok előtt: a Ministerialkonferenz in rebus Transylvanicia 
és a Hofcommission, illetve Hofdeputation in Transylvanicis, Banaticis et Illyricis (1745–1751). Levéltári 
Közlemények 57(1986). 228–231.

44  Hermenegildus a S. Bernardo házfőnöksége (1741–1744) alatt. Lásd Protocollum vi.
45  „[1770] 2-da Decembris ara pestiferorum infra chorum ecclesiae sita, ex integro perfecta est, ad 

quem decolorandam et deaurandam sumptus viduae comitissa Rosalia Mikkes [!] de Zabola ad continuas 
et humillimas preces nostri Patris Praesidentis suppeditavit.” Historia Domestica; „Ara SS. Patronorum 
contra Pestem ante annos 20 erecta, anno superiori tota picta et auro cuso inaurata, 4 novis candelabris 
et itidem novis canonum tabulis instructa fuit ex munificientia illustrissimae comitissae viduae de Mikes 
fl. 150.” Liber summarius. 1768–1770.
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püspök felszentelte őket.46 Az oltárok 
egykori helyének pontos meghatáro-
zásában alapvető a templom egyetlen 
ismert felmérési rajzsorozata, amelyet 
1786 után báró Mörringer készített az 
épületegyüttes feloszlatás utáni átépíté-
séhez.47 A templom földszinti alaprajzán 
megfigyelhető mind az öt mellékoltár 
építménye; ezeket a hajótérre merőle-
gesen, a kápolnák oldalfalai mentén he-
lyezték el (3. kép).

Az öt mellékoltár felállításával zá-
rult a gyulafehérvári templom beren-
dezésének első jelentős periódusa, 
amely alatt kialakult a templombelső 
meghatározó képe, azonban az ezt kö-
vető évtizedekben is a rendház elöljárói 
számos kisebb-nagyobb beavatkozással 
igyekeztek a berendezés megjelenésén 
javítani, a templomukat díszesebbé, 
reprezentatívabbá tenni. A helyi viszo-
nyokra jellemző, hogy az 1730–1740-es 
években felállított mellékoltárok egy 
része mindössze néhány év múlva na-
gyobb átalakításon esett át. A Szent 
Kereszt-oltárt 1746-ban Karl Kreen, a 
gyulafehérvári pénzverőház tisztségvi-
selője támogatásával a tisztítótűz (fel-

tételezhetően domborműves) ábrázolásával, két nagyobb angyallal, baldachinnal 
és új oromzattal egészítik ki, majd 1752-ben a felépítményt két oszloppal bővítik, 
az oltárt festik és aranyozzák a korábban említett alapító, Gottfried Zechner von 
Thalhoffen bőkezűségéből.48 A következő évben a Nepomuki Szent János-oltár át-
alakítására került sor, szintén az oltáralapító támogatásával: a vele szemben álló 
Szent József-oltárhoz hasonlóan oszloppokkal szegélyezték a központi ábrázolá-
sát, és a megrendelő származásához hűen az osztrák területeken közkedvelt páros, 
Szent Lipót és Szent Flórián szobraival díszítették, az oltár oromzatára pedig Szent 
Anna képe került. Ugyanezen alkalommal új tabernákulum készült az oltárhoz, 
8 gyertyatartóval, valamint kánontáblákkal egyetemben.49 Úgy tűnik, a mellék-

46  Protocollum vii.
47  Batthyaneum Könyvtár. Kéziratgyűjtemény. XI 423. (inv. nr. 1373). Közli Şerban 1979. Fig. 1–4.
48  Kovács Zsolt: i.h.
49  „Anno 1753 itidem altare S. Joannis Nepomuceni Martyris sumptibus piissimi cujusdam fautoris in 

meliorem formam et possibilem symmetriam respective ad altare e regione consistens productum, col-
umnis duabus et statuis S. Leopoldi Marchionis Austriae et S. Floriani Martiris insuper quoque icone S. 
Matris Annae, tabernaculo, octo candelabris et tabulis canonum augmentatum, et in dominica proxime 

3. A templom alaprajza, 1786 után
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oltárokon mindössze két esetben szegélyezték szentek szobrai az oltár központi 
ábrázolását, ugyanis a templom leltárai következetesen négy aranyozott szobrot 
említenek.50

Amint a fentebbiek is mutatják, a rendház fennmaradt iratai alapján viszonylag 
jól rekonstruálható a berendezés elkészítésének folyamata és az alapvetően a vá-
roshoz kötődő császári adminisztráció tisztségviselőiből, az ugyanott állomásozó 
hadsereg tisztjeiből, katolikus arisztokratákból álló megrendelők köre, valamint 
valamelyest a berendezés kinézete is, azonban a források az azokat készítő meste-
rek kilétéről szinte semmit se árulnak el. Az oltárok esetében mindössze a Szent 
Kereszt- és Nepomuki Szent János-oltár 1752–1753-as átalakítási munkálatai kap-
csán bukkan fel az átalakításokban részt vevő mesterek neve. A háztörténet az 
1752. évnél egy tragikus eseményről emlékezik meg: ez év június 21-én Anton 
Rensam szobrász a Nepomuki Szent János-oltárról leesett, és nemsokára belehalt 
a baleset során szerzett sérüléseibe.51 Elképzelhető, hogy az erdélyi és magyaror-
szági barokk szobrászattal foglalkozó irodalomban ismeretlen szobrász fehérvá-
ri működéséhez kötődik a Nepomuki-oltáron végzett munkálatok mellett a Szent 
Kereszt-oltár átalakítása is, azonban utóbbiról az írott források nem emlékeznek 
meg. Tény azonban, hogy 1752-ben az ő tevékenységével párhuzamosan az oltá-
rok átalakításánál a közismert kolozsvári szobrász Johann Nachtigall szerepével 
is számolnunk kell. Nachtigall 1752. március 20-án a fehérvári házfőnöknek írt 
levelében a tőle rendelt gyertyatartók elkészítését ígéri, s egy közelebbről meg nem 
határozott Szentháromság-szoborcsoport munkálatait is említi.52 

Az 1740-es évek végén a főoltár is jelentős változáson esett át: 1749-ben a po-
zsonyi trinitárius templom korábbi főoltárképét Gyulafehérvárra szállították át, 
és csekély átalakítás után új díszes kerettel látták el, majd a fehérvári főoltárra 

secuta post festum hujus S. Thaumaturgi videlicet 20-ma Maji auro et coloribus a pictore absolutum fuit. 
Quo die igitur praemissa concione missa solennis, ac pomeridianae litaniae denuo in eadem ara ad di-
vinam remunerationem exorandam pro patrono nostro celebrabantur, posteaquam pridie omnes statuae 
hujus arae benedictae fuissent.” Protocollum VII; „Alter vero suprafatus patronus [ti. Leopold Kletzl] 
Anno 1752 pro reparanda architectura et augmentando ornatu altaris Sancti Joannis Nepomuceni pen-
dit liberaliter 96 florenos Rhen. Anno autem 1753 pro inauratione subministravit 18 libros auri et 13 
argenti, ac praeterea pro solutione pictoris aere parato 150 fl. Rhen. elargitus est.” Protocollum viii.

50  „Statuae inauratae pro ornando altari sunt nr. 4.” Inventarium mobilium pertinentium ad ecclesiam et 
sacristiam residentiae Carolinensis Ordinis SSS. Trinitatis ab anno 1715. F 234. XXI/B. szekrény. Fasc. 19B. 
32446. tekercs. A szűkszavú leltárból azonban nem dönthető el egyértelműen, hogy az oltárokon álló 
szobrokat veszik-e számba vagy esetleg olyan szobrokról van szó, amelyek nem kerültek elhelyezésre. 
Mivel két különböző időpontban is megjelennek, feltételezhetően előbbire vonatkozhatnak.

51  „[1752] Die 21 Juny. Antonius Rensam sculptor ex ara S. Joannis Nepomuceni decidit, sacramentis 
munitus infra dimidiae horae spatium mortuus, altero die ad cryptam sepultus e ad terram: in fine 
cryptae per directum infra fulcrum ultimum sinistrae partis, et muri respicientis plateam.” Historia 
Domestica.

52  Johann Nachtigall kolozsvári szobrász a gyulafehérvári trinitárius házfőnöknek, 1752. március 20. 
F 234. XXI/B. szekrény. Fasc. 16. 32446. tekercs. Nachtigall munkásságához lásd B. Nagy Margit: Re-
neszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanulmányok. Kvár 1970. 317–318; Sabău 2002. Passim.
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helyezték.53 A pozsonyi főoltár Gyulafehérvárra történő átszállítása a pozsonyi 
szentély 1745 utáni átalakítása során vált lehetővé, amikor a korábbi főoltárt egy 
új, a templom illuzionisztikus kupolafestményét is készítő Antonio Galli Bibiena 
által tervezett főoltár váltotta fel. A Gyulafehérvárra került oltárkép feltételezhe-
tően arról az oltárról származik, amelynek elkészítésére a pozsonyi trinitáriusok 
fő patrónusa, Eszterházy Imre hercegprímás 1728-ban Antonio Gaetano Bussi bécsi 
stukkátorral szerződött. A szakirodalom szerint a jelentős összegű szerződés kivi-
telezésére sohasem került sor, így az 1740-es évek közepéig mindössze egy ideigle-
nes oltár állhatott a pozsonyi szentélyben.54 A két rendház elöljáróinak és patrónu-
si körének eltérő lehetőségeit jelzi, hogy a legjobb bécsi művészeket foglalkoztató 
nagyarányú pozsonyi munkálatok folytán funkciótlanná vált pozsonyi főoltárkép a 
gyulafehérvári templom főoltárának kiemelt díszeként került új helyére.

A pozsonyi oltárkép Gyulafehérvárra kerülésében meghatározó szerepet az 1747-
től a fehérvári házfőnöki tisztséget viselő Bartholomaeus a S. Nicolao (polgári nevén 
Gaspar Flinck)55 játszott. A pozsonyi születésű házfőnök szülővárosának rendházából 
érkezett a fehérvári kolostor élére, ez alapján gondoljuk úgy, hogy neki köszönhető 
a pozsonyi oltárkép megszerzése. Személyében igen energikus elöljáró került a fe-
hérvári trinitárius házfőnöki tisztségbe, amelyet az 1747–1750 közti időszakon kívül 
1762 és 1769 között újból ő töltött be, s időközben a rendtartomány számos jelentős 
tisztségét is viselte.56 Pozsonyi házfőnöksége (1753–1756) időszakában sem feledke-
zett meg korábbi rendházáról, és jelentős összeget adományozott egy értékes ezüst-
lámpa elkészítéséhez, melyet a nagy tiszteletnek örvendő Várandós Mária-oltárra 
helyeztek el.57 A pozsonyi főoltárkép megszerzése mellett az ő kezdeményezésére 
több jelentős beavatkozást végeztek ebben az időszakban a kolostoron, és értékes 
elemekkel bővült a templom berendezése is. Első házfőnökségének időszakához fű-
ződik a templom berendezésének egyik figyelemre méltó emléke, a bejárattól jobbra, 
a keleti toronyaljban 1749-ben elkészített Szent Sír, melynek színpadszerű – talán a 
kor divatjának megfelelően illuzionisztikus – építménye a források tanúsága szerint 
mindkét oldalon festett volt, díszítését cserélhető figurális ábrázolások egészítették 

53  „Eodem Anno [1749] imago magna, quam prius Conventus noster Posoniensis in loco arae majoris 
coluerat, haec dein modice immutato concepta pro Transylvania adaptata, et listam pretiosam opere 
statuarii et pictoris exstructo hic locum arae majoris obtinuit.” Protocollum viii.

54  Galavics Géza: Antonio Galli Bibiena in Ungheria e in Austria. Acta Historiae Artium XXX/3–4(1984). 
222, 235. Fig. 59; Pötzl-Malikova – Maria–Schemper-Sparholz, Ingeborg: Die Tätigkeit Johann Joseph 
Reslers für den Trinitarierorden. Acta Historiae Artium XXX/3–4(1984). 270–276.

55  1712. június 30-án keresztelték meg Pozsonyban, 1731. április 17-én lépett be a rendbe Illaván, 
és ugyanaznap fogadalmat is tett. Series Chronologica. BTM Kiscelli Múzeum Kézirattára, ltsz. 13713. 
A trinitárius rend tagjainak 1777 körül készült összeírását tartalmazó kötetből származó adatokért 
Perényi Rolandnak tartozom köszönettel.

56  „Huic in praesulatu residentiae nostrae successit P. F. Bartholomaeus a S. Nicolao. Ex-Procurator 
Provinciae, Ex-Minister Posoniensis, Ex-Definitor Provinciae, Ex-Secretarius Comissary Generalis N. P. 
Rudolphi a S. Johanne Nepomuceno. Idem nempe qui jam anno 1747 hujus residentiae Praesidens fuit.” 
Protocollum Xviii. 

57  „Lampas affabre elaborata argentea pro ara B.V.M. pro qua P. Minister Posoniensis P. Bartholomaeus 
a Sancto Nicolao, ex speciali devotione erga Beatissimam Nostram 100 flor. Rhen. obtulit, residentia vero 
nostra 39 flor. 47 xr. superaddit, constat universim fl. 139 xr. 47.” Liber summarius 1753–1756.
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ki, ajtószárnyait pedig igényes festés borította.58 1763-ban a kolostor emeletén új he-
lyiséget alakított ki a könyvtár számára,59 a következő évben pedig a kolostor beren-
dezésének kisebb módosításaira került sor. Ekkor a refektórium bútorzatát újították 
fel, és ugyanide új, bőrrel bevont székek készültek,60 valamint ugyanebben az évben 
merült fel egy új főoltár vagy orgona építése is, amelyhez Nagyszebenben keresett 
támogatókat a rendház elöljárója.61 Hivatalviselésének legjelentősebb vállalkozása 
a szentély mögötti emeleti szinten már az 1750-es évek első felében kialakított62 
szerzetesi kórus berendezése volt. A rendház tagjainak napi zsolozsmázását szolgáló 
kis oratórium falait faburkolattal vonták be, körbe festett székeket helyeztek el, és a 
falakat zöld színű textíliákkal díszítették. Ablaknyílásainak bélletébe és a nyílások 
köré 1765 őszén falképeket festettek, amelyek a virágdíszekkel borított felületen egy 
hangsúlyosan trinitárius témát, a két rendalapító képét és követőik ábrázolását jele-
nítették meg.63 Az oratóriumba egy kisméretű oltárt helyeztek el, melynek közpon-

58  „Anno 1749-no in Februario in fine ecclesiae sub aestivi chori fornice erectum est fixum sacrum 
sepulchrum, cujus scenae in utroque parte pictae, et diversas repraesentationes pro singulis annis vari-
antes aptatae sunt, claudibus hic locus portam ingenuem pictam, ac toto anno absque ullo incommodo 
locum tenet.” Protocollum viii.

59  „Non minus idem ille vigilans Praesul concavitatem illam penes portam chori in superiori ambitu 
versus plateam reflexo, duobus parietibus ex imbricibus neo constructis, clausis et bibliothecam aptis-
sime eo transtulit.” Historia Domestica 1763.

60  „Eodem anno omnes sedes refectorii ab ephippiario novo viridi panno obductae sunt, et duodecim 
lignea sedilia facta, quae pro usu ordinario, nigro corio obducta.” Historia Domestica 1764.

61  A kolostoron végzett munkálatokhoz: Protocollum XVIII. 1764; „Hoc anno [1764] 24 Juny P. 
Bartholomaeus a S. Nicolao praesidens migravit Cibinium quaesitum ibidem patronum, pro ara majore 
nostrae ecclesiae neo erigenda, et etiam feliciter invenit cum in illustrissimo domino Hass de Grünberg, 
annonae supremus comissario.” Historia Domestica. 1764; „1764. In Junio. A domino illustrissimo 
annonae comissario Haas de Grünberg sponte oblati ad ligna comparanda pro altari majori, vel organo 
fl. 100 xr. 48.” Liber proventuum hujus Residentiae Albo Carolinensis Ordinis Excal. Ssmae Trinitatis Re-
demptionis Captivorum a die 1 Juny A. 1755.

62  „Anno 1754 chorus pro religiosis exaedificatus fuit post altare majus, tabulatus, fenestris quoque 
ac portam provisus. Idemque chorus etiam e foris anno 1761 curam et industriam P. Benedicti a S. Fe-
lice pro tunc praesidentis eleganter incrustatus, transeuntibus per moenia suavissima oculorum pascua 
praebet. Anno 1765 cura P. Bartholomaei a S. Nicolao pro tunc praesidentis elegantissimis imaginibus 
exornatus est...” Protocollum VII; „Pro choro servit usque adhuc cella proxima ad ecclesiam facile autem 
posthac novus chorus parari poterit cum jam fornix superior sacristiae pro pavimento illius structus 
sit.” Liber summarius 1750–1753; „Chorus post majorem aram supra sacristiam ex toto paratus, fenestris 
et portam novam provisus, tabulato, prouti et spatium ante chorum, et totius ambitus versus chorum 
saecularem tabulatus est, et constitit ad fl. 200.” Liber summarius 1753–1756.

63  „1765. Anno hoc in autumno concavitates fenestrarum chori religiosi, variis florum figuris et 
imaginibus ac gentilitiis horum parentum nostrorum Joannis et Felicis pictae, novae lamberiae per 
totum chorum circumdatae, ac decoloratae, necnon anno 1766 septem imagines majores cum suis listis 
pro ejusdem ornatu affixae sunt. Has inter imagines notatu dignissima venit Imaguncula B. Virginis sub 
lista argentea aureis radys coronata...” Historia Domestica. 1765; „Anno 1765. Hic idem zelosissimus 
praesidens P. F. Bartholomaeus a S. Nicolao chorum religiosorum scamnis pictis, cortinis viridibus, ac 
una ara instrui, imaginibus 7 perquam elegantibus sex pedum geometricorum altis, duorum et 1/2 
latis exornari curavit. In imaginibus his cernuntur B. V. Immaculata, S. Josephus, S. Joan: Bapt:, S. 
Joan: Evangelista, S. Jo. Nepomucen:, S. Catharina et S. Agnes, quae omnes [kihúzva: circumdata 
sunt] quadratis regulis, ex quercu eleganti manu fabricatis, et interius deauratis inclusae sunt. Imago 
principalis arae refert SS. Trinitatem ad formam arae majoris Viennensis.” Protocollum XVIII; „Chorus 
novus instructus est altariolo, picturis, scamnis cum reclinatoriis coloratis et sportulis calcis fl. 100.” 
Liber summarius 1762–1765; „7 magnae imagines cum quercinis listis, item inaurata lista parvae unius 
iconis B. Virginis pro chori ornamento fl. 160.” Liber summarius 1765–1768. 
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ti festménye a rendtartomány székhelyének számító bécsi trinitárius templom egy 
évtizeddel korábban, 1756 előtt felállított főoltárának64 Szentháromság-ábrázolását 
követte.65 Az oltáron nyert elhelyezést az a korábban a Szentháromság Társulat által 
őrzött kisméretű Mária-kép, amely az 1737–1738-as török háború alatt Havasalföld-
ről került Gyulafehérvárra, és a rend tagjai csodatevőként tisztelték. Az oratórium 
falait hét nagyobb méretű66 festmény ékesítette a Szeplőtelen Szűz, Szent József, 
Keresztelő Szent János, Evangélista Szent János, Nepomuki Szent János, valamint 
Szent Katalin és Szent Ágnes ábrázolásával.67 

Bartholomaeus a S. Nicolao házfőnök kegyképek iránti tisztelete nemcsak a szer-
zetesi kórus oltárára elhelyezett Mária-kép kultuszának felélesztésében nyilvánult 
meg, hanem szintén ezt sejthetjük a leckeoldal első mellékoltárán található Váran-
dós Mária-kegykép tiszteletének ápolásában is, ugyanis véleményünk szerint nagy 
valószínűséggel az ő megrendelésére készítette a bécsi Franz Leopold Schmitner a 
fehérvári kegykép fentebb említett metszetábrázolását.68

 A fehérvári házfőnök Mária-tiszteletének egy igencsak érdekes példája a rend-
ház kertjének 1766. évi felújításakor is megfigyelhető, amikor az Alsóvárosban ta-
lálható kertészlak homlokzatának fülkéjébe az egykoron a szászsebesi evangélikus 
templom reneszánsz főoltárán álló Mária-szobor másolatát helyezték el.69 A helyi 
lutheránus szászok körében nagy tiszteletnek örvendő szászsebesi szobrot 1731-ben 
Kornis Zsigmond kormányzó a kóródi családi kápolnába vitette, helyére pedig egy 
másolatot állíttatott. A szobor Kóródra kerülése régóta ismert a szakirodalom szá-
mára,70 azonban a gyulafehérvári adat jelentősége annak tulajdonítható, hogy a 
szászsebesi Mária-szobor barokk kori kultuszához kapcsolódó kegyszobor-másola-
tok létezésének ez az egyetlen említése. Külön figyelmet érdemel az a körülmény is, 
hogy a gyulafehérvári másolat azért kapott helyet egy kerthez kötődő építményen, 
mert a Kóródra történt átszállítás után az eredetihez az a hiedelem fűződött, hogy 
a Szászsebesről való elvitelével volt összefüggésben az 1731 utáni években a város 
környékét sújtó aszály, s ezért gyakran folyamodtak esőért a szászsebesi Máriához. 

64  Schemper-Sparholz, Ingeborg: Nachrichten über verlorene Werke von Rauchmiller, Stannetti, Lanzani 
und Pozzo bei den Trinitariern in Wien. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 38(1985). 266.

65  A bécsi főoltár egykori oltárképét 1826-ban a ma is látható, szintén Szentháromság témájú festmény-
nyel helyettesítették. Az oltárépítmény eredeti képéről nem maradtak fenn adatok, azonban a hasonló 
korú pozsonyi, nagyszombati és óbudai trinitárius főoltárok témája alapján nagy valószínűséggel meg-
állapítható, hogy a bécsi főoltáron is a Szentháromságnak a két rendalapító szenttel való ábrázolása 
állhatott. Lásd Pötzl-Malikova, Maria – Schemper-Sparholz, Ingeborg: i.m. 288–289.

66  189,6 x 79 cm.
67  Ezeket a festményeket később a szentélybe vitték át: „Hoc eodem festo [Ti. SSmae Trinitatis] 7 

imagines magnae a P. Praes: Bartholomaeo curatae, inde in templum deportatae ac pro majori ornatu 
templi suspensae sunt, actuque ibidem manent.” Historia Domestica 1770.

68  Lásd 36. jegyzet.
69  „Eodem anno et mense [1766] die 17-ma etiam in horto nostro (qui est in inferiori civitate) in fronte 

cubiculi hortulani, ad concavitatem muri [oldalt beszúrva: renovata et decentius] posita est statua parva 
B. V. Mariae, sub vitro. Est haec statua copia illius B. Virginis, quae visitur in ecclesia Saxonum Sabesy in 
ara majori, de qua fertur, dum a Saxonibus ablata fuisset, quod per integrum triennium in suis circumja-
centibus agris, vineis et hortis nullam omnino pluviam habuerint.” Historia Domestica 1766.

70  B. Nagy Margit: A kegyes főkormányzó és a műkincsek. Utunk XXIII(1968. június 28.). 26. 8–9; Kras-
ser, Harald – Streitfeld, Theobald: Zur Wiederauffindung der Madonna des Mühlbacher Altars. = Gündisch, 
Gustav et al.: Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte. Buk. 1976. 96–110.
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Bartholomaeus a S. Nicolao házfőnökségének periódusához kötődik a fehérvári 
rendház 50 éves jubileumának az 1766. évi megünneplése is, melynek fényét az 
elöljáró igyekezett díszes alkalmi építménnyel és dekorációkkal is emelni. Az ün-
nepségre történő előkészületek jegyében a templom belsejét s kiemelten a főoltárt 
a rend jelvényével megjelölt alkalmi dekorációkkal tették díszesebbé,71 a templom 
főhomlokzatának ünnepi megjelenését pedig egy diadalkapu biztosította, melynek 
kronosztichonos feliratai az alapítás és a jubileum évét emelték ki.72

Díszes ceremóniák közepette ünnepelte meg 1780. április 9-én a fehérvári rend-
ház a trinitáriusok sarutlan ágának egyik történeti jelentőségű eseményét, a rend 
körében nagy tiszteletnek örvendő Michael a Santis73 boldoggá avatását is. Erre az 
alkalomra diadalkaput építtettek a templomhajóban, a szentélyben pedig Michael 
a Santis életének és csodatételeinek egy ismeretlen nagyszebeni festő műhelyéből 
származó hat jelenetét függesztették ki.74 A boldoggá avatott tisztelete ezt megelő-
zően is kimutatható a fehérvári rendház életében, így például a refektóriumban 
már az 1750-es évek elejétől állt egy festménye, majd később a templom szentélyé-
nek falán függött a szent olajképe,75 melynek növekvő tiszteletét jelzik az 1779-ben 
adományozott értékes ezüst offerek.76

A gyulafehérvári rendház működésének utolsó másfél évtizedében két jelentő-
sebb átalakítás történt a templombelsőben. 1777-ben a főoltár elé alabástromból 

71  „Eodem anno 1766 P. Praesidens Bartholomaeus a S. Nicolao, pro exornanda ecclesiae emit 6 magnos 
fasces florum ex pennis compositos, quos amphorellis ligneis pictis et nostra cruce signatis imponi cura-
vit, item refici curavit 22 magnos et 12 parvos fasces tum chartaceos tum lineos, cum substaculis viridi 
colore pictis et annulis deauratis. His prima vice aram majorem exornavimus, dum annum jubileum seu 
50-us ab hujate installatione die 12 Octobris Dominica videlicet 21 post Pentecosten [!] celebravimus.” 
Historia Domestica 1766.

72  „Pro augenda pietate populi, ac solennitate magis decoranda zelosissimus P. Praesidens Roma pro-
curavit indulgentias plenarias, intra octo dies a quovis fideli semel lucrandas, instituit per octo dies mane 
et ameridie extraordinarias devotiones ac frontispitum [!] templi per eleganti arcu triumphali exornari 
curavit. In hoc arcu sequentia chronographica cernebantur. In arcu superiori: gLorIosIs sVb aVspICIIs 
aVstrIae IMperatorIo regIIs orDo trInItatIs In transyLVanIa qVInqVagenarIVs eXIstIt. In inferiori: Ihr soL-
Let Das fVnffzIgste heILLIgen; Dann es Das IVbel Iahr. Levit. c. 35. v. 10. In medio tanquam proclamante 
taenio caelesti nostro habitu amicto legere fuit hanc: Jubileus est et quinquagesimus annus. Lev. c. 20. v. 
11. Fuere in columnis et aliae inscriptiones, quas brevitatis causa praetereo.” Protocollum vi.

73  Ikonográfiájának rövid áttekintését lásd Witko, Andrzej: i.m. 150–151.
74  „1780 9-na mensis Aprilis: celebrata fuit beatificatio Beati Michaelis a Sanctis solennissime per 

dies tres [...] ornatus ecclesiae fuit nitidus et celebris; porta triumphalis erecta in ecclesia propter in-
juriam temporis optime penicillo cujusdam pictoris Cibiniensis Saxonis educta et arculario labore per Fr. 
Dominicum praestita; [...] in muris lateralibus praesbitery ovales icones, vitam ac post mortem miracula 
demonstrabant Nostri Beati ...” Historia Domestica 1780. Az alkalmi dekoráció igényességét jelzik az 
erre az alkalomra a nagyszebeni festőnek kifizetett összegek: „Fieri ac pingi curavimus pro solennitate 
beatificationis B. Michaelis portam triumphalem, et 6 imagines vitam illius repraesentantes, et soluti 
sunt pictori pro sola pictura fl. 170. Pro asseribus ad portam tryumphalem necessarii fl. 7 xr. 30.” Liber 
summarius 1780.

75  „24-ta Mensis Augusti ornamenta super sex majores imagines in presbyterio existentes, et unam B. 
Michaelis a Sanctis, vulgo quespertze[?] albo colore picta, deaurataque ex majori parte, et pollita sunt.” 
Historia Domestica 1782.

76  „Eodem anno [1779] die 25-ta Augusti oblatum est ad iconem B. Michaelis a Sanctis unum anathema 
argenteum in 265 fl. Rhn. ab hujate domina praxatorum [!] magistra. Item aliud huic simile ad eundem 
Beatum die 4-ta Novembris ab illustrissimo domino Ludman capitaneo inclyti Regiminis Orossani.” 
Protocollum Xv.
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új tabernákulumot állíttattak fel, ennek felső fülkéjébe a máriacelli kegyszobor 
másolatát helyezték el a következő évben, majd 1779-ben sor került a tabernáku-
lumot díszítő szobrászati elemek (angyalalakok) elkészítésére és aranyozására is.77 
A máriacelli kegyszobor gyulafehérvári kultuszának hátterében minden bizony-
nyal a magyar származású Fulgentius a S. Francisco (polgári nevén Delpini András 
György)78 fehérvári házfőnök áll, aki 1769-es Gyulafehérvárra érkezése előtt 4 évig 
az óbudai rendház vikáriusi tisztségét töltötte be.79 Az óbudai Kiscellben néhány 
évvel korábban helyezték el a trinitárius templom főoltárának tabernákulumán az 
ausztriai kegyszobor filiációjaként ismert kegyszobrot,80 így a fehérvári elrendezés 
inspirálója feltételezhetően a kiscelli főoltár lehetett. A háztörténet által – nem kis 
büszkeséggel – Erdélyben páratlannak titulált alabástrom tabernákulum kőfara-
gó munkáit nagy valószínűséggel ugyanaz a Lemhényi András nevű magyarigeni 
mester végezte, akivel 1775-ben az egri trinitáriusok kötöttek szerződést egy négy-
oszlopos alabástrom szentségház adott tervrajz alapján történő elkészítésére.81 az 
alabástrom tabernákulum mellett a fehérvári templom másik jelentős késői be-
rendezési darabja az 1781-ben a karzaton felállított új orgona, melyet a következő 
évben Stephan Adolf Valepaghi medgyesi festő82 lazúros zöld színűre festett és 
faragott díszeit aranyozta.83 

77  „1777. Mense Aprili erectum est in ecclesia nostra tabernaculum ad aram majorem ex lapide alabastro, 
quod per Transylvaniam non visitur”; „[1778] 19-na mensis Novembris in vigilia S. Patris Nostri Felicis 
fuit benedicta statua Beatissimae Virginis Mariae Jesulum in ulnis, quae defert ad normam originalis in 
Cellis Marianis Majoribus affaberrime elaborata arte sculptoria”; „1779. 2-da mensis Novembris caepit 
Pr. Praesidens nostrum tabernaculum allabastrinum in perfectionem valde necessariam redigere; in 
hunc finem angelos sculptoria arte affaberrime effici, conformiter ad illud colorari, polliri et deaurari, 
uti et radios, foris, interiusque respicientes statuam Beatissimae Virginis bases et reliqua visibilia orna-
menta permanentia.” Historia Domestica 1777, 1778, 1779; „Item curavimus arca B. V. Mariae Cellensis 
supra tabernaculum majoris arae pro fl. 5 xr. 21. Item fieri curavimus residuum ornatum tabernaculi 
cum angelis, basibus et radiis: pro quibus sculptor percepit fl. 30, et deaurator fl. 80.” Liber summarius 
1774–1777.

78  Selmecbányán keresztelték meg 1726. július 10-én, 1747. augusztus 2-án Komáromban lépett be 
a rendbe, és 1748. augusztus 3-án szintén Komáromban tett fogadalmat. Series Chronologica. Minden 
bizonnyal rokona az ebben az időszakban szintén Erdélyben működő selmecbányai születésű jezsuita 
Delpini János Teofilnak, aki 1766-tól 1771-ig Alvincen az anabaptistákat térítette katolikus hitre, majd 
1771-től a Nagyszebenben általa alapított Terezianum árvaház igazgatója. Lásd Magyar életrajzi lexikon. 
1000–1990. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. 2003. DVD.

79  Protocollum Xviii. 
80  Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum 

Kiscelli Múzeumában. 2004. május 28.–szeptember 12. Szerk. Farbaky Péter – Serfőző Szabolcs. Bp. 2004. 
529–530.

81  Voit Pál: Az egri extrinitárius templom. Magyar Műemlékvédelem 1959–1960. 223, 225. A magyarige-
ni kőfaragó egri munkájában a fehérvári trinitáriusok közvetítő szerepet játszottak, az 1775. augusztus 
3-án hozott döntésük értelmében 300 rajnai forintot adnak előlegbe az egri tabernákulum elkészítésé-
hez. Lásd Liber approbationum. F 234. XXI/B. szekrény. Fasc. 19B. 32446. tekercs.

82  Munkásságáról lásd Sabău, Nicolae: Metamorfoze ale barocului în Transilvania. ii. Pictura. Cluj-Napoca 
2003. 60–62. Mivel a medgyesi festő 1773-ban a szelindeki evangélikus templom orgonáján együtt dol-
gozott a kor egyik legismertebb erdélyi orgonaépítőjével, a nagyszebeni Johann Hann-nal, elképzelhető, 
hogy Fehérváron is kettejük közös munkájáról lehet szó. Hahn munkásságához lásd Porumb, Marius: 
Prospectul – partea vizibilă a orgii. Preliminarii la Repertoriul Orgilor din România. Ars Transsilvaniae XIX 
(2009). 124–125.

83  „1781 10-a mensis Juny appositum est organum novum in Ecclesia nostra 10 mutationum, tam sculp-
toria, quam arcularia vestitione ornatum, et per multos annos desideratum, quoniam positivum antea 
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A templommal párhuzamosan a rendház épülete is több átalakításon esett át, 
s berendezésének változásairól is részletesen megemlékeznek a fennmaradt forrá-
sok. Míg a szerzetesi cellák a rend általános gyakorlatát követve minden bizonnyal 
teljes mértékben nélkülöztek bármely dekorációt, a szerzetesek közösségi terei-
nek díszítése kiváló lehetőséget jelentett a templom esetében is észlelt jellegzetes 
trinitárius témák megjelenítésére. Jól példázza a rendház elöljáróinak ezen ten-
denciáját a kolostor legreprezentatívabb tere, a boltozott refektórium84 egykori dí-
szítése. Az ebédlő 1750-es évek eleji, kisebb mértékű átalakításakor említik, hogy 
boltozatának felső részét a rend történetét megelevenítő falképek díszítették. Ezt a 
rend történetét középpontba helyező dekorációt ez alkalommal a nagy rendi refor-
mátor, Joannes a Conceptione és a szentéletűként tisztelt Michael a Sanctis portré-
ival egészítették ki.85 Szintén a rend szentjeinek és tiszteletre méltó tagjainak ábrá-
zolásai díszítették a kolostor földszinti folyosójának falait is, melynek díszítésére az 
1753–1756 közötti időszakban hat trinitáriust ábrázoló festményt rendeltek meg,86 
a következő három évben pedig a folyosó falain újabb 18 festményt helyeztek el.87 
A hat trinitárius szentet és rendtagot ábrázoló sorozat a rendház 1783-as felszámo-
lása után az alvinci bulgarita ferencesek tulajdonába juthatott, mert 1825-ben az 
alvinci rendház folyosóin írtak össze hat ugyanilyen témájú képet.88

cum 3-bus mutationibus per multos annos ecclesiae deformitati fuit; constabat hocce 700 fl. Rh. com-
putando tam advecturam ejus per tempus 6 septimanarum positionis intertentione quatuor hominum, 
revecturae et minutiarum quarundam. [...] 1782: 1-ma mensis July caepit eleganter exornari organum 
per dominum Stephanum Valdorf de Vallepagy Saxonem a foris versus majorem aram in colore viridi 
lazuratum, omnesque cziradae ab integro bono auro deauratae ac optime expolitae sunt, a retro vero, 
nempe parte chorum respiciente eodem colore pictum, ac resplendens factum, utrobique vero subtiliter, 
ac aptissime innexus color ruber; ita, ut vix per Transylvaniam tam proportionate exornatum orga-
num videatur. Item in choro tegumen follium scamna musicorum picta, et colorata cennuntur.” Histo-
ria Domestica 1781, 1782. Az idézett szövegrész alapján a fehérvári orgona megjelenését és színvilágát 
feltételezhetően a medgyesi (1755) és szelindeki evangélikus templomok (1773) orgonáihoz hasonlóan 
kell elképzelnünk. Porumb, Marius: i.m. 12, 14. il.

84  A refektórium a kolostorszárny földszintjének keleti felét foglalta el. A legkeletibb helyiség a konyha 
volt, amelytől nyugatra egy keskeny folyosó után következett az ebédlő.

85  „Refectorium nostrum in superiori fornice pictis historiis Ordinis exornatum, duabus imaginibus 
VV. NN. PP. Reformatoris et Michaelis a Sanctis auctum fuit: principaliori imagini SSS. Triados opera 
statuary et pictoris novus ornatus supperaditus, ipsae quoque listae reliquarum imaginum uniformiter 
decoloratae et fenestrae cortinis de materia viridi provisae fuerunt: nova denique porta ex ligno quercino 
facta est ... pretio fl. 85.” Liber summarius 1750–1753. A falképeket az 1768–1771 közötti időszakban 
javították: „Refectorii picturae renovatae sunt fl. 5 xr. 19.” Liber summarius 1768–1771.

86  „Multis sub hoc praesidente [Benedictus a S. Felice] residentia nostra vestita est [teg?]umentis. Prae-
terquam, quod inferiorem ambitum majoribus et latioribus [?]lustrarit fenestris, et pavimentum quad-
ratis lapidibus sterni curaverit, parietesque mundissime dealbari mandaverit. Simul eundem ambitum 
[p?]ictis Venerabilium et Sanctorum Ordinis nostri imaginibus (non sine religiosorum et saecularium 
stupendo solatio) splendidissime venustavit.” Protocollum XVIII; „Idem ambitus inferior sex imaginibus 
N.N. V.V. exornatus. Constiterunt cum suis listis fl. 40.” Liber summarius 1753–1756.

87  „Pro ambitu inferiori curatae sunt: imagines 18, quae constiterunt cum suis listis florenis 213 fl.” 
Liber summarius 1756–1759.

88  Gyulafehérvári Érseki Levéltár. Vizitációk. Alvinc. 17. d. 1825. május 8–9. F. In ambitibus 
imagines:

1. Effigies Caroli a S. Spiritu Cardinalis Trinitarii nr. 1. 
2. V. P. Joannis a Conceptione Reformatoris Ordinis SS. Trinitatis nr. 1. 
3. V. P. Roberti Trinitarii nr. 1. 
4. Effigies Archi Episcopi Toletani Iacobi primi Arragoniae Regis filii a Mauris crucidati nr. 1. 
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A berendezés utóélete89

A gyulafehérvári trinitárius rendházat II. József 1783. december 9-én kelt dekré-
tuma szüntette meg, majd az elkövetkező időszakban a feloszlatást végző bizott-
ság számba vette a rendház és a templom ingóságait. Kutatásaink jelenlegi állása 
szerint a kolostor ekkor készült leltárát nem ismerjük, a templom és a sekrestye 
ingóságait egy 1785 júliusában keltezett összeírás 3444,25 forintra becsülte.90 
Ugyanezen iratcsomóban fennmaradt egy másik, rövidebb terjedelmű inventári-
um is, amely a trinitárius templomban található ingóságokat vette számba. Ebben 
a leltárban egyes tételeknél feltüntették, hogy mely egyháznak adományozta to-
vább őket Batthyányi Ignác püspök. Ebből derül ki, hogy a templom két legérté-
kesebb kelyhe a székesegyház tulajdonába került, Nagysinkre egy monstranciát, 
egy cibóriumra való takarót és egy sárga selyemkazulát, Székelyudvarhelyre egy 
értékes ezüst füstölőt, egy nagyobb méretű oltárterítőt, egy aranyszálas hímzéssel 
díszített ünnepi kazulát, Makfalvára egy aranyozott cibóriumot, egy cibóriumra 
való takarót és fából faragott gyertyatartókat,91 Bordosra egy zászlót,92 a sepsi-
szentgyörgyi katonai kápolnába és a homoródremetei templomba pedig egy-egy 
harangot juttatott.93 

Miután a felsőbb hatóságok úgy döntöttek, hogy a templom és rendház épü-
letét katonai kórház céljaira kívánják felhasználni, Batthyány püspök 1787–1789 
között a trinitárius templom egykori oltárait is igyekezett a rászoruló egyházak-
nak szétosztani. A főoltár mindössze tíz évvel korábban készült alabástrom ta-
bernákulumát már 1787-ben Zalatnára szállították,94 majd ezt követően a Szent 
Kereszt-mellékoltárt a nyárádremetei, a Szent Rókus-oltárt a homoródremetei, a 
Nepomuki Szent János-oltárt a mezőszengyeli, a Várandós Mária-oltárt a katonai, 
a Szent József-oltárt pedig a kadicsfalvi templomnak engedték át.95 A templom 
szószéke a nagyenyedi minorita rendház tulajdonába jutott, míg a szintén pár 
évvel korábban készült orgona a brassói Szent Péter és Pál-plébániatemplomba 
került.96

5. S. Petri de Covill Trinitarii a Saracenis crucidati nr. 1.
6. V. P. Clementis Toletani pauperum consolatoris nr. 1.
89  Az egyes templomok mai berendezésének helyzetét több esetben Barabás Kisanna és Mihály Ferenc 

segítségének köszönhetően ismerem. Köszönettel tartozom érte.
90  Gyulafehérvári Érseki Levéltár. I.1/a. Püspöki Hivatal iktatott iratai (a továbbiakban Püspöki lvtár). 

91. doboz. 636.
91  Uo.
92  Püspöki lvtár. 107. doboz. 169. 
93  Uo. A Homoródremetére adományozott harang egy mázsa hatvan font, azaz 89,6 kilogramm súlyú 

volt.
94  Püspöki lvtár. 101. doboz. 719. Hene Ferenc Xavér zalatnai plébános Batthyány Ignác püspöknek 

1787. november 27-én írt levelében említi, hogy a fehérvári trinitárius templomból származó tabernáku-
lumot már felállították a zalatnai templomban.

95  Az oltárok és a szószék átvételéről szóló elismervények másolatai a 92. jegyzetben idézett iratban 
maradtak fenn. Az átadások külön érdekessége, hogy a Katonára szánt Szűz Mária-oltárt az oltárállíttató 
fia, csatári Nagy József kanonok és gyulafehérvári plébános vette át 1788. március 24-én.

96  Püspöki lvtár. 91. doboz. 540. A plébániatemplomnak jelenleg egy Wegenstein Leopold-féle 1927-es 
orgonája van, a fehérvári későbbi sorsát nem ismerjük. Dávid István: Műemlék orgonák Erdélyben. Kvár 
– Bp. 1996. 59.



• A GyULAFEHÉRVÁRI TRINITÁRIUS TEMPLOM ÉS RENDHÁZ EGyKORI BERENDEZÉSE •

• 215 •

A fehérvári trinitárius templomból származó berendezések jelentős része az új 
helyszínen az idők folyamán elkallódott, átalakításra került,97 mindössze a főoltár 
tabernákuluma, a Szent József-oltár, a Szent Kereszt- és a Nepomuki Szent János-
oltár egyes részei maradtak fenn napjainkig, valamint a szószék egykori képéről 
vannak adataink. 

A zalatnai plébániatemplom szentélyében áll az egykori gyulafehérvári főoltár 
alabástromból faragott tabernákuluma98 (4. kép), melynek négyoszlopos felépít-
ményét kisméretű, volutában végződő oromzat koronázza. Központi tengelyében, 
két oszlop között található szekrénye, fölötte egy forgatható szerkezetű, kagyló-
dísszel és függönnyel lezárt, ívesen kiugratott fülke kapott helyet.99 A felépítmény 
szélső tengelyeit egy-egy szegmentíves záródású, sekély fülke és a fölötte kialakí-
tott, aranyozott rozettával díszes, mélyített tükör tagolja. Az íves felületű oltár-
menza, melyet rézsűsen hangsúlyos voluták fognak közre, a tabernákulum többi 
részétől eltérően fehéres-barnás erezetű fekete márványból készült. A voluták fö-
lötti szinten rézsűsen elhelyezett támok angyalalakokat tartanak, melyek a koro-

97  Mindössze a mellékoltárok, szószék és orgona esetében próbáltuk meg kideríteni, hogy fennmarad-
tak-e a trinitárius templomból származó emlékek, az ingóságok kapcsán ennek ellenőrzése a későbbi 
kutatások feladata marad.

98  Szélessége 407 cm, magassága 420 cm. Hátán számos későbbi javítás, szakszerűtlen beavatkozás 
nyoma figyelhető meg.

99  A fülke 88x44 cm-es méretei az egykor benne állt máriacelli kegyszobormásolat nagyságához iga-
zodtak.

4. A gyulafehérvári trinitárius templom főoltárának 
egykori tabernákuluma a zalatnai plébániatemplomban

5. Evangélista Szent János szobra  
a nyárádremetei templomban
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názó rész szélein található kisebb méretű társaikhoz hasonlóan egy 19. századi 
beavatkozás nyomán készülhettek. A volutás oromzat szélein megfigyelhető fém-
csapok arra utalnak, hogy eredetileg ott is szobrászati díszek állhattak.

A Nyárádremetére került Szent Kereszt-mellékoltárból bizonyosan központi 
szobra, a bécsi trinitáriusok kalászos feszületének Bécsben készült másolata maradt 
fenn a helyi plébániatemplomban. Az eredeti színvilágától megfosztott Megváltót a 
Szűzanya és Evangélista Szent János (5. kép) aranyozott szobrai szegélyezik, me-
lyek provenienciája a jó minőségű szobrászi megoldásaik alapján feltételezhetően 
a fehérvári trinitáriusokhoz köthető.

Az öt mellékoltár közül a Szent József- és a Nepomuki Szent János-oltár fel-
építménye őrződött meg napjainkig.100 A kadicsfalvi plébániatemplom főoltára-
ként fennmaradt Szent József-oltár (6. kép) építményének márványozott törzsű 
oszlopokkal szegélyezett, lendületes architektúrája Szent István (7. kép) és Szent 
László szobrait hordozza, volutás oromzatának közepét a Szentháromság barokk 
kartusba helyezett képe tölti ki. A koronázópárkány széleinek volutáin két katona 
mártírszent sisakos alakja térdel. A két magyar szent királyhoz hasonlóan ezek is 

100  A katonai templomban napjainkban egy neogótikus oltár áll. A homoródremetei templom főoltárá-
nak id. Szent Jakab-festményéről, mivel olyan részletek is megfigyelhetőek rajta, amelyek a 18. század 
közepére utalnak, elképzelhető, hogy a Fehérvárról Remetére jutott Szent Rókus-oltárkép átfestésével 
nyerte ezt a megjelenését. Esetleg erre utalhat a festmény jobb alsó sarkának Ex voto renov. 1792. fe-
lirata is. E kérdésre választ mindössze restaurátori vizsgálata nyújthatna, amit megnehezít, hogy miután 
néhány éve a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-plébániára került egy alapos átfestésen esett át.

7. A kadicsfalvi oltár Szent István szobra6. Az egykori Szent József-oltár  
a kadicsfalvi templomban
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a kor erdélyi szobrászatának színvona-
las emlékei. Az oromzat felső részének 
előrehajló, aranyozott dekorációi arra 
utalnak, hogy eredetileg ez az oltárépít-
mény magasabb térben állt. Az oltár 
félköríves záródású középképén Szent 
Anna 20. századi olajképe látható, fölöt-
te a drapériás szegély közepén lemázolt 
felületű barokk címerpajzs figyelhető 
meg, amely egykor minden bizonnyal 
az oltár megrendelőjének címerábráját 
tartalmazta. 

A mezőszengyeli római katolikus 
templom főoltára (8. kép) az egykori 
Nepomuki Szent János-oltár alsó részét 
őrzi. Az újabb keletű menza szintjének 
szélein volutákkal szegélyezett lezárás 
figyelhető meg, erre támaszkodik a je-
lenleg egyenes vonalú, de a lenyoma-
tokból kikövetkeztethetően eredetileg 
a szélein tört alaprajzú oszlopszékek 
szintje. Az íves kialakítású, éleiken dús 
aranyozott levéldísszel ékes oszlopszé-
kek alapján megállapítható, hogy ere-
detileg ezek egy négyoszlopos oltárépít-
ményt hordoztak, az oszlopok között 
pedig a forrásokban is említett szobrok 
álltak, melyek egyszerű konzolja ma is 
megfigyelhető az oszlopszékek között. 
A szögletes formájú gyámok alatti me-
zőt indás keretezésbe helyezett kagyló-
díszek töltik ki. Szengyelen az egykori 
trinitárius oltárépítmény felső részéről 
az alacsony szentélymagasság miatt vol-
tak kénytelenek lemondani, de az újabb 
időkben épített retabulum két alacsony 
oszlopát nagy valószínűséggel az erede-
ti oszlopokból nyerték. 

A gyulafehérvári templom szószé-
két 1789 márciusában a nagyenyedi mi-
norita rendház elöljárójának adták át. 
Nagy valószínűséggel ez a szószék azo-
nos azzal a barokk szószékkel, amely 
az 1990-es évek elejéig a nagyenyedi 

8. Az egykori Nepomuki Szent János-oltár alsó 
része a mezőszengyeli templomban

9. Az egykori szószék a nagyenyedi minorita 
templomban. 20. század közepi archív felvétel  

a nagyenyedi plébánián
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minorita templomban állt, és az azokban az években végzett meggondolatlan litur-
giai térátrendezésnek esett áldozatul. Egykori képét a helyi plébánián fennmaradt 
archív ábrázolásból (9. kép) ismerjük. Az ezeken megjelenő vaskos párkányokkal 
tagolt, súlyos tömegű szószék kialakítása jól illeszkedik a 18. század közepének 
formavilágába, indadíszes hátának szélein a kadicsfalvi oltárnál is megfigyelt dra-
péria motívuma jelenik meg, öblös kosarának oldalát pedig aranyozott reliefek  
(A csodálatos halászat, Krisztus tanítványai körében?) díszítették. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a a fennmaradt írott források alapján 
viszonylag jól rekonstruálható a gyulafehérvári trinitárius templom és kolostor 
berendezésének folyamata, melyben a rendház elöljárói mellett a helyi katolikus 
elit különböző képviselői is meghatározó szerepet játszottak. A berendezéshez 
kötődő képi ábrázolások a közkedvelt ikonográfiai témák mellett számos esetben 
jellegzetes trinitárius témákat jelenítettek meg. A Gyulafehérváron ábrázolt té-
mák több esetben a rendtartomány központi kolostorainak (Bécs, Pozosny) példá-
ját követve a rendalapító atyák által megfogalmazott rendi ideál népszerűsítését 
szolgálták. A templom és a rendház berendezésének mindössze egy kis töredéke 
maradt fenn napjainkig,  azonban számuk az erdélyi központi kormányzati levél-
tárak kolostorfeloszlatásokkal kapcsolatos iratai vizsgálatával, a rendház egykori 
festett belső tereinek restaurátori kutatásával, valamint az ingóságok egyes plébá-
niák anyagában történő felkutatásával a jövőben minden bizonnyal még további 
emlékekkel bővíthető.

the Interior Decoration and Furnishing  
of the Former trinitarian Church and Monastery of Alba Iulia 

(Abstract)

Our study investigates the origins and development process of the decoration and furnishing of 
one of the little known monuments of the Transylvanian Baroque art, the Trinitarian church and 
monastery of Alba Iulia (Gyulafehérvár), and is based on the friary’s remaining documents and data 
from the archives of the bishopric.  

Settled in 1716 in the north-western corner of the fortification of Alba Iulia with the patronage of 
Emperor Charles VI, the Trinitarian order built its new church between 1728 and 1736, on a property 
received as donation and located next to the Bethlen-house. The initial equipment of the church was 
completed between 1739–1746, with the patronage of the imperial administration leaders, military 
officers stationing in town and catholic aristocrats. It included the main altar, the painted pulpit, and the 
side-altars erected in the honor of the Holy Cross, Saint John of Nepomuk, Virgin Mary, Saint Joseph and 
the plague saints. Amongst these altars a prominent role was attributed to the Holy Cross altar, sheltering 
the copy of the “crucifix with ears of corn” originating from Sibiu (Nagyszeben), a replica of the Vienna 
Trinitarians‘ well-known miraculous sculpture. The other outstanding altarpiece was the one dedicated to 
Maria. The donation of numerous votive objects suggests that both altars also functioned as shrines.

During the direction of the Bratislava (Pozsony)-born minister Bartholomeus a S. Nicolao, the 
church and monastery has undergone significant restructurings. The 1749 installation of the painting 
originating from the former main altarpiece of the Trinitarian church of Bratislava on the main 
altar of the Alba Iulia Trinitarian church was due to his contribution. Under Nicolao’s direction was 
established the monastic choir on the first floor behind the chancel, in which the altarpiece, dating 
from 1765, was modeled after the main altar of the Trinitarian church of Vienna. 

In the decoration process of the Trinitarian church and monastery of Alba Iulia an important role 
was attributed to the various representative Trinitarian themes. For example, the refectory’s vault 



• A GyULAFEHÉRVÁRI TRINITÁRIUS TEMPLOM ÉS RENDHÁZ EGyKORI BERENDEZÉSE •

• 219 •

was decorated with painted scenes from the history of the order, and the monastic choir’s walls were 
embellished with the portraits of the order‘s founders, Saint John of Matha and Saint Felix of Valois, 
as well as pictures of their followers. The same phenomenon was apparent on the Trinitarian-themed 
paintings hanging in the monasteries’ deambulatory or on the ephemere decorations made in 1780, 
with the occasion of the beatification celebration of Michael a Santis. 

The movables of the friary of Alba Iulia, dissolved by the 9th of December, 1783 decree of Joseph 
II, have been distributed to poorer churches by bishop Ignác Batthyany. The remaining pieces can 
be found today in different churches: the alabaster carved tabernacle from the former main altar at 
Zlatna (Zalatna), the crucifix of the former Holy Cross altar at Eremitu (Nyárádremete), the Saint 
Joseph side-altar at Cădişeni (Kadicsfalva) and the lower part of the Saint John of Nepomuk altar at 
Sînger (Mezőszengyel).
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