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PÁKEI LAJOS HAGYATÉKA AZ UTÓKOR ŐRZÉSÉBEN

PÁKEI LAJOS ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
„Született 1853 (Márc. 1.) évben, Kolozsvárt, a hol atyja Pákei Lajos kir. Főkormányszéki valóságos titoknok
volt.”
Így kezdődik Pákei Lajos önéletírása,1 amelyet két hónappal később bekövetkezett halála előtt vetett papírra. Id. Pákei Lajos (1808–1864) unitárius egyházközségi elöljáró, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapítótagja
és ótordai Székely Terézia (1816–1892) öt gyermeke közül ő az egyetlen, aki a háromszéki Pákéból Kolozsvárra költözött család negyedik generációjából hosszabb, termékeny életet élt meg.
A művészlelkületű édesapa a későbbi festőművész Sárdi Istvánt (1843–1901) kérte fel fia magánrajzoktatójának, s így az ifjú Pákei, amikor tanulmányait a család lelki kötődésének megfelelően a kolozsvári Unitárius
Kollégiumban megkezdte, ahol pedig Kővári Endre festőművész oktatta rajzra, korán kitűnt rajztehetségével.
Hajlamának és tehetségének eredményeképpen hatodik osztályos diákként őt bízzák meg, hogy a kollégium
elemista kisdiákjait rajzra tanítsa. Tanárai biztatása, iránymutatása készítette fel későbbi építész pályájára,
amelyen azonban továbbtanulási lehetőség abban az időben csak Budapesten és Bécsben volt. Önéletrajzában
saját tanulmányait röviden így foglalta össze: „Pálya választás szempontjából csakis a »technikai« pálya érdekelt, éspedig az Építészeti szakot választottam […]. Műegyetemi tanulmányaimat a budapesti Kir. József
műegyetemen kezdtem meg 1872-ben. Az 1873-ik évben a Müncheni Polytechnicumon folytattam s 1876
év végén a bécsi Képzőművészeti Akadémiára mentem és Cs. Kir. építészeti főtanácsos Báró Hansen Theophil
iskolájába iratkoztam be, melynek 3 évi curzusát végeztem”.2
S bár elvégzett tanulmányairól akkor még nem kapott írásos bizonyítványt, egyetemi diákéveiből fennmaradt néhány műszaki rajza, terve, s ezek, ha szerény módon is, de betekintést engednek az ott töltött évekbe.
1872 nem csak Pákei egyetemi éveinek kezdetét jelzi, de az egykori Josef Politechnikumot is ekkortájt emelték egyetemi rangra Magyar Királyi József Műegyetem néven.3 Hogy a 19 éves Pákei az első évben beindított
három szakosztály közül melyikre iratozott be, csak feltételezhetjük, hiszen az általa említett „építészeti szak”
csak az 1873/74-es tanévben indul be. A műegyetem belszervezeti szabályzatát figyelembe véve valószínű,
hogy az ún. egyetemes szakosztály (matematika, mértan, műszaki rajz stb.) előadásait látogathatta, ezt erősítené meg ennek az évnek egyetlen dokumentuma, egy figurális elemekkel díszített timpanonos ornamentika
rajz, amelyet – a „Pákey Lajos I. év. h.” aláíráson kívül – Scherter Gyula műszaki és díszítményi rajzi tanársegéd szűkszavú „láttam” szignója minősít.
A müncheni Königlich Bayerische Technische Hochschule „rövid idei tapasztalataim szerzése után már
rövid idő alatt nem csak megtetszett, de boldognak éreztem magam, hogy ide jöhettem. Erre lényegesen befolyt az a körülmény, hogy maga az intézet egy díszes gazdagon felszerelt épület, a tanulóság distingváltabb,
na meg az érintkezés a tanáraimmal sokkal közvetlenebb, szívélyesebb, ami engemet igen meglepett. Minden
igyekezetemet is összeszedtem, hogy erre méltó is lehessek, s a nagy választó fal a tanár és tanuló között, mint
a budapestin, ne legyen. Elképzelhető milyen érzés az, ha p. o. a magosabb mathematika és analytiche geometriának világhírű professora – már akkor öreg korban levő – nem egyszer hozzám jött előadás után, az első
padban ülvén, s számtalanszor kérdezősködött: vajjon jól megértettem magyarázatát. Ez volt Dr. Otto Hesse,
1

2
3

Fehér 2015, 828. Pákei Lajos életrajzát Pákei Lajos önéletírása címmel teljes terjedelmében Fehér János közli a 2015-ben megjelent A bölöni
unitárius templomvár című munkája 50. függelékeként. Önéletrajzát – annak egy jelentős részét – korábban Murádin-Beyer Katalin közölte
(Murádin-Beyer 1993, 42–49.), s ez újraközölve pár évvel később is megjelent (Murádin-Beyer 1996, 99–106.). Az önéletrajz Függelék
cím alatti oldalait Sisa József tette közzé, ebben Pákei Lajos elbeszéléséből ismerjük meg a budapesti József Műegyetem tanári állásának megszerzésére irányuló kísérletét. (Sisa 2003, 441–446.) A közölt részletek eredetije – Pákei Lajos kezeírásával, Pákei Lajos életrajza címmel, 1921.
január 12. keltezéssel – a Román Állami Levéltár Kolozs Megyei Főosztályán őrzött Pákei család levéltárában találhatók (Autobiografia lui
Pákei Pákey Layos architect. Fasc. 30. 1–17.) További önéletrajzi kezdeményt (születésétől a tanulmányai befejezéséig, feltehetőleg 1915
körüli évekből) találunk fénymásolatban Nyárádi Gábor budapesti hagyatékában (MNL-OL P 2282 17. doboz, 6. dosszié, hivatkozva az
kolozsvári unitárius levéltárra), amely Fehér János 2015-ös közlésében szintén szerepel. Fehér 2015, 825–845.
Fehér 2015, 828.
Zelovich 1922, 149.
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s még ezután is sokszor examinált. Ugyan csak óra után külön jött a padhoz Prof. [Carl Paul Gottfried von]
Linde Allgemeine Maschinen-Lehre előadását magyarázni. [Rudolf ] Gottgetreu tervezéstan professora. Môzel
[Joseph Moset] tanár a gipsz utáni ornamentika-tan és rajzolás prof. volt az egyetlen, ki mellém ülve megtanított »kinyitni a szemet és megtudni ’látni’, ’érezni’« amiről eddig fogalmam sem volt. Prof. Thiers [August
Thiersch] a jeles építész, később Polytechn[ikumi] Rector meghívott a Starnbergi tóra s csolnakáztatott. Sokat
írhatnék tapasztalataimról, érthető hogy én mennyire boldognak éreztem magam ez intézetben és Münchenben”.4
A későbbi építészetére jellemző stílusjegyekből kikövetkeztethetően az ifjú Pákei az intézet falai között kapcsolatba kerülhetett a neoreneszánsz stílusban tervező Gottfried von Neureutherrel,5 a Politechnikum épületének tervezőépítészével is, aki az egyetemen a magasépítési tanszék vezető tanára volt 1868–1882 között.
Az itt töltött éveit reprezentáló két rajz ugyanakkor magán viseli a müncheni egyetem6 műszaki orientáltságát. Itt megint szerencsénk van, a rajzok datáltak: 1874-ből, ill. 1875-ből származnak, s a kor szellemének
megfelelően színezett, de mérnöki precizitással megrajzolt tervek. Egy alapozási terv7 és egy szegmensíves
boltozattal falazott hídszerkezet8 tervét/tanulmányát szemlélhetjük – ez utóbbin a szerző Ludwig v. Pákey, architect cand. öntudatos aláírásával.
Az 1876-os diplomaszerzés után tovább folytatta tanulmányait a bécsi Képzőművészeti Akadémián
(Akademie der bildenden Künste in Wien), az akkor igen felkapott császári építészeti főtanácsos, Theophil
von Hansen báró építészeti iskolájába.9 Az itt eltöltött újabb három év alatt, miközben mestere bevonta a
bécsi Parlament tervezési, építési munkáiba, Hansen és Pákei között különleges kapcsolat alakulhatott ki, a
tanár-diák viszony – Hansen köztudott távolságtartása ellenére – barátsággá fejlődött. „Ez volt pályámon
életemnek legszebb korszaka” – jegyzi meg későbbi visszaemlékezésében Pákei. A bécsi tanulmányi évekből
fennmaradt anyagban már valós tervet is találunk, színezett belsőépítészeti vázlatot,10 a bécsi Parlamenthez
készült oszlop- és pilaszterrészletrajzot,11 illetve feltehetőleg szintén a Hansen-féle kivitelezések eredményeként, a belsőépítész Pákei 1880-as tervei alapján megvalósult bútor fotón megörökített képét.12
Ám az otthoni fejlemények, a család anyagi helyzete nem tették lehetővé a további távoli tartózkodást, s így
– Hansen marasztalása ellenére – eleget téve Miklós bátyja unszolásának, 1880 nyarán hazatér szülővárosába,
s elfoglalja a tavasszal meghirdetett, és még májusban elnyert városi főmérnöki állást. Kolozsvár város Törvényhatósági Bizottságának megbízásából még abban az évben meg is kapja kinevezését.
Ám az ott végrehajtandó „sokirányú adminisztratív jellegű teendők” vég nélküli s gyakran eredménytelen
munkáját nehezen viselte. A fejlődésnek indult Kolozsvár számára hiába készítette el főleg infrastrukturális,
városfelmérési és -fejlesztési, valamint szabályozási tervek sorát, akarat és pénzhiány miatt azok rendre az asztalfiókban maradtak. Az ebben az időszakban beinduló építészeti pályája sem volt zökkenőmentes, tervei kevés kivétellel (Sétatéri őrház) nem valósulnak meg, így papíron maradt pl. a Trencsin tér nagyszabású fejlesztését szolgálni hivatott 24 db lakóház terve is (1882).
Ezért, amint lehetősége nyílt, 1884-ben otthagyta a városi hivatalnoki állást (munkája elismeréseként távozásakor – gróf Esterházy Kálmán főispán indítványára – a város tiszteletbeli főmérnöki címmel tüntette ki),
és a szakoktatás szolgálatába állt. Az akkor megnyitott Fa-, Vas- és Építőipari Tanműhelyek tanára lett (tizennégy évet betöltött fiatalokat képeztek ki itt a szakmára 2-3 év alatt), ám a tanerőhiány miatt több tantárgyat
is magára kellett vállalnia (szabad- és építési rajzot, anyagismeretet, fatechnológiát). A kolozsvári szakipari

4
5
6
7
8
9

Fehér 2015, 826.
Gaal 2016, 186.
https://www.ar.tum.de/en/the-department/about-us/history/periods/1868-1882/
MÉM 70.001.
OMF K12177.
A Képzőművészeti Akadémiára rendes hallgatóként beiratkozottak anyakönyvei között Pákei neve nem szerepel, így valószínű, hogy vendéghallgatóként vehetett részt Hansen előadásain. Köszönet Szögi László professzor úrnak az Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849–1919 között
című könyv szerzőjének szíves közléséért. Lásd még Sisa 2003, 446.
10 OMF K12157.
11 OMF K12163.
12 MUEKvGyLt.6.A.4–5.
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oktatás kezdetleges állapotára utal az is, hogy mindemellett szaktárgyainak tankönyveit is maga írta,13 sokszorosította, s – ahogy ő nevezi – „irodalmi működését” felolvasásokon, valamint a helyi hírlapokban népszerűsítette. Sokoldalú tevékenységét társadalmi elismerések kísérték, s 1885-ben nemcsak a kolozsvári tűzoltóegylet választotta mérnökévé, a városi Törvényhatósági Bizottság pedig tagjává, de ő lett a Tanműhelyek
szakigazgatója is.
Életének, életpályájának ehhez a szakaszához tartozik jelentkezése az újraszervezett budapesti József Műegyetemre, az 1886-ban indított ókor tanszékre tanárnak. Ajánlását maga Theophil Hansen írja: „Mivel munkásságát és dicséretre méltó jellemét ismerem, megengedem magamnak, hogy mint olyan valakit ajánljam, aki
leginkább megérdemli ezt a helyet [az ókori építészeti tanszék professzori állását]. Kérlek, nézd meg néhány
munkáját, meg vagyok győződve, hogy meglátod, nem dicsértem túl. Ha sikeréhez hozzá tudnál segíteni, nem
csak neki használnál, hanem az [budapesti Magyar Királyi József-mű]egyetem dicsőségének is”.14 Ám hiába a
régi tanár-barát, a nemzetközi szinten is szaktekintélynek számító bécsi építészprofesszor támogatása, a budapesti lapokat már előre kiosztották; a három Hansen-tanítvány közül „[C]Zigler Győzőt akarták behelyezni s
ezzel a budapesti Mérnök- és Építész-Egyletben szerzett munkásságát honorálni”.15 A több oktatási intézményt is megjárt, s akkorra már nem egy megvalósult épületet felmutató, szakoktatási tapasztalatokkal is
rendelkező Pákei jelentkezését azzal utasították el, hogy nincs „építész oklevele”. Pákei keserűen jegyzi meg,
hogy ilyet korábban nem is osztottak,16 ám jellemző reá, hogy a nyilvánvaló igazságtalanság dacára s álláspályázatának eredménytelensége ellenére, beiratkozott a budapesti egyetemre, és egy hónapos kinntartózkodás
után mégis csak megszerezte a „czifra magyar diplomát”.
1887-től a kolozsvári tanintézet Központi Felsőbb Szakipari Rajziskolával bővült, megalapították az Iparmúzeumot (ennek bútorzatát – egyelőre még csak a bérelt helyiségek számára – Pákei tervezte), s ezzel párhuzamosan elkezdődött az erdélyi technológiai múzeum anyagának a begyűjtése. Szintén ez évhez köthető I.
Ferenc József kolozsvári látogatása; ennek nyomán nemcsak a múzeumot nevezték el az uralkodóról, de a
Mátyás szülőházának (felújításának, emléktáblájának) ügye is kimozdul a holtpontról (többek között a 400
forintnyi királyi magánadománnyal).
A Szakiskolát és az Iparmúzeumot 1896-ban államosították (ettől az évtől egyébként ez utóbbinak Pákei
lett az igazgatója), s így lehetőség nyílt saját épület emelésére. A terveket Pákei készítette, az alapkő ünnepélyes
letételére pedig a Mátyás-szülőház emléktáblájának avatását követően került sor.17 1898-ban adták át az épületet. A terjeszkedő szakiskola azonban csakhamar kiszorította az épületből az Iparmúzeumot, amelynek új s
a Malom utca szemközti oldalára szintén Pákei által tervezett épületét 1904-ben adták át (a berendezkedés
azonban 1908-ig elhúzódott). Gyűjteményeknek kedves időszak volt ez, s a Magyar Királyi Állami I. Ferenc
József Iparmúzeum névvel büszkélkedő hatalmas épület csakhamar teljesen megtelt népművészeti tárgyakkal,
varrottasokkal (ez utóbbi főleg Pákei Lajosné Fangh Antóniának köszönhetően).
Pákei az iparoktatás és az Iparmúzeum berendezése ügyében ez idő alatt – részben saját költségén – külföldi
tanulmányutakat tett: Németországban, Franciaországban, Angliában, Svájcban, Olaszországban járt, hogy az
igazgatósága alatt álló intézményt európai rangra emelhesse; „hogy azonban a gyakorlati életben a látottak [!]
és a tapasztalataimból eredő hasznos dolgokat nem mindig megfelelő mérvben vagy csak nehézségek leküzdésével tudtam érvényre juttatni, az valójában nem az én törekvésem hiánya, hanem javarészben a helyi viszonyok következtében eredő okokban találnak indoklást”.18

13 Gaal 2013a, 161. Az általa oktatott tantárgyak jegyzeteit másolatban ma a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár őrzi.
Ltsz. 221.279 Ácsszerkezettan. 127 oldal, 267 ábra.
Ltsz. 221.280 Építési szerkezettan. 280 oldal, 576 ábra.
Ltsz. 221.281 Építési alaktan. [lejegyezte Moskovits Ferenc, 143 ábrával, 64 p.] A kötetben van néhány pauszpapírra rajzolt épületterv is
(alaprajz + 4 szint).
Ltsz. 221.282 Építési anyagismeret, 224 oldal.
14 Theophil Hansen 1886. május 3-án kelt levele Wéber Antal (1823–1889) vallás- és közoktatásügyi minisztériumi építészhez (a német nyelvű
levél Pákei másolatában az önéletrajza függelékében, ill. MÉM 69.021.6)
15 Fehér 2015, 844.
16 A Magyar Királyi József Műegyetem első építészeti oklevelét Kiss István részére állították ki 1880. február 27-én: http://www.omikk.bme.hu/
archivum/egyetem/html/149.htm
17 Az emléktábla Zala György munkája, tervezte Pákei Lajos (1896).
18 Fehér 2015, 831.
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Ebben az időszakban (1890–1896) zajlik Pesten az Iparművészeti Múzeum épületének megvalósítása, s
ennek első momentumaként az Múzeum és Iskola tervezésére kiírt tervpályázat lebonyolítása. Mint ismert, az
első díjat – s ezzel együtt a megbízást az épület tervezésére – Lechner Ödön és Pártos Gyula szerzőpáros nyeri
el, jelentős emlékkel gazdagítva Budapest építészeti örökségét. Pákei is részt vett a pályázaton, Programszerű
jeligével benyújtott pályamunkája díjat ugyan nem nyert, ám sikertelen pályázata végül mégis sikerre vezetett:
az ott szerzett tapasztalatait hasznosítani tudta a kolozsvári iparoktatás intézménye két fontos hajlékának tervezése során, amelyek a mai napig az oktatás ügyét szolgálják, s átalakításaik ellenére ma is Kolozsvár emblematikus épületei.
De Pákeinek ekkoriban egyéb, Kolozsvár arculatát meghatározó épületei is felépültek. A Főtér négyszögének egyik sarkán 1895-ben nyitott meg a neobarokkos hangulatot árasztó, emblematikus Nemzeti Szálloda,
amelynek berendezését a pesti New York Szálló NY monogramos bútorzata alkotta – innen maradt rajta a
köztudatban a New York (Nyehó) név. Nem messze tőle az Unitárius Egyház 1901-ben felépíttette a Kossuth
Lajos utcában hatalmas, neoreneszánsz stílusú Kollégiumát, és 1902-ben avatták fel Kolozsvár szimbólumát,
a Fadrusz János alkotta Mátyás király szobrot, melynek bástyaszerű talapzatát (valamint a tér 1899-es rendezése során a szobor mögötti Szent Mihály-templom kertjének öntöttvas kerítését) szintén Pákei tervezte.19 A
Mátyás-szobor felállítását Pákei kezdettől fogva támogatta (tagja volt a szoborbizottságnak is), érdemei elismeréséül 1902-ben a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Az együttdolgozásnak itt is barátság lett a
hozadéka (Fadrusz abban az időben gyakori vendég volt az építész otthonában), s még a szobor elkészülte előtt
(tulajdonképpen a szobor elkészültét elősegítendő) 1895-ben tervezte meg Pákei a késői historizmus szellemében, Fadrusz János számára, a fővárosi Naphegyre, Budapest egyik legreprezentatívabb műtermes villáját.
A millenniumi Kolozsvár még további Pákei-épületekkel gazdagodott. A város közparkja, a Sétatér ma már
elképzelhetetlen a zenepavilonnal, szökőkúttal felvezetett Kioszk együttese (1896) vagy a csónakázótó nyugati végében álló Korcsolyapavilon (1896) nélkül. És folytathatnánk a sort a középületek és intézmények után a
magánépítkezésekkel: a neoreneszánsz stílusú, loggiás Merza- (1892), a neogótikus ízű Békessy- (1890) vagy
a szecessziós hangulatú Fekete Gábor-féle lakóházakkal, de elsősorban meg kell említenünk saját Majális utcai
villáját, amellyel az építész különleges emléket állított a 16. századi Kolozsvárnak, szervesen beépítve az épületbe a kolozsvári késő reneszánsz kőfaragóműhelyek azon emlékeit, melyek városa 19. század végén lebontott
polgári házaiból kerültek ki, s mely fragmentumokat megvásárolva, s lakóházába beépítve az utókornak ily
módon megmentett.
De nem csak Kolozsvár profitált Pákei építészeti talentumából. Erdély számos településén megtaláljuk épületeit. Hosszú az általa tervezett templomok sora: az ő munkája a bölöni (1894), a firtosmartonosi (1901), a
magyarsárosi (1912), a székelyudvarhelyi unitárius (1908) s a dicsőszentmártoni katolikus templom, de készített terveket Brassóba, Vadadra, Kisadorjánba (1910), Kövendre (1916), Járába, Tordára és Dévára (1913) is.
1905-ben Czigler Győző halála után a Műegyetem ókor tanszéki állása újból megüresedett, Pákei újra jelentkezik, ám – mint írja – „czélt nem értem”, az állást Nagy Virgillel (1859–1921) töltötték be.20
Ezután újra belevetette magát az építészeti munkába. Vidéki civil épületeinek felsorolásakor (a korábban
épülteket is megemlítve) szólni kell elsősorban a hosszú tervezés eredményeképpen felépült székelykeresztúri
Unitárius Főgimnáziumról (1914). De az ő tervezése nyomán készültek el a borszéki Szász Domokos- és Urmánczi-villák (1891) is, a magurai Farkas Géza-nyaraló (~1891), a mezőzáhi Ugron-kastély (1911, br. Bánffy
Jánossal), a várhegyi báró Bornemissza-lakóház, a bodolai Béldi-kastély, a kővárhosszúfalusi Teleki-kastély, az
enyedszentkirályi br. Bánffy-kastély (Maetz Frigyessel), gr. Teleki Domokos orbói vadászlaka, a désfalvi Pataki-kúria (1892), az erzsébetvárosi Nemes-lakóház (1889) vagy a mócsi (1911) és bánffyhunyadi (1903) vármegyei kórházak.

19 Pákei Lajos tervezte a talapzatot Fadrusz 1897-ben felavatott, pozsonyi Mária Terézia-szobránál is. Részt vett a kolozsvári Főtér rendezésében
is, oda neogótikus pavilonsort tervezett „összekötő árkádokkal – (nyílt kétfelől). Megbízást kapott Maetz Frigyes a tervet én készítettem” –
jegyzi meg a tervben maradt rajzlapon Pákei.
20 Sisa 2003, 442.
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Külön fejezetet érdemelnének azon műveinek tervei, amelyek az emlékezést szolgálják: a már említett Mátyás-emléktábla mellett a százéves kolozsvári magyar színjátszásnak a Rhédey-házon emléket állító táblája
(1892), Kriza János nagyajtai emléktáblája (1882), Kolozsvárt Erzsébet királyné fellegvári emlékműve (1901,
a szobrász Strobl Alajos). És szólhatnánk síremlékeiről is: a polihisztor Brassai Sámuel (1910), a politikus
Berde Mózes (1901), a színésznő Kéler Ilona (1882) – mindhárom Kolozsvárt, a Házsongárdi temetőben). De
az unitárius vallásalapító püspök, Dávid Ferenc (1910, Déva) vagy Barcsay Ákos fejedelem (Kozmatelke) síremlékén túl, ő tervezte 1905-ben elhunyt unokájának, Hegyi Flórikának a sírját is.
Mindezek mellett továbbra is szerepet vállalt városa társadalmi életében, ahogy írja: „nem hanyagoltam el a
társadalomban sem részt venni, olyan actiókban, amelyek bizonyos nemes célokat tűztek ki feladatokul”:21 az
Erdélyi Kárpát-Egyesület választmányi tagja, majd alelnöke, az erdélyrészi Szépművészeti Társaság alelnöke, az
Unitárius Zsinati Főtanács tanácsosa, a kolozsvári Zenetársaság igazgatósági tagja, a városi Kereskedelmi- és
Iparkamara levelező tagja, a helyi Mérnök és Építész Egylet választmányi tagja. S többször beválasztották a
város Törvényhatósági Bizottságába.
Nem tért ki semmilyen feladat elől. Tervezett lobogókat, nemcsak az általa megtervezett iskolák számára,
hanem városának a honfoglalás ezeréves ünnepe emlékére is, képkeretet szintén a város által Roskovics Ignáctól megrendelt Unió-kép számára, díszkaput I. Ferenc József látogatása alkalmából (1887), főúri villadekorációt Barcsay Domokosnak.
Építész-tervezői, tanári, igazgatói elfoglaltsága, társadalmi kötelezettségei mellett továbbra is ideje maradt
szülővárosára. A „boldog békeidők” építő-romboló kedvű korában, a helyi műemlékvédő egyesület választmányi tagjaként, de főleg építészként fontosnak tartotta, hogy a régi épületek emlékét bravúros rajztechnikájával
átmentse az utókor számára.
Műemlékfelméréseit már a század utolsó évtizedében elkezdte: az 1890-es évektől rendszeresen készített
forrásértékű részletrajzokat régi, főként kolozsvári épületekről, lebontásra ítélt polgárházakról. A gondolat,
hogy mindezt egy kiadványban tegye közkinccsé, az 1910-es évek elején érlelődött meg benne. Ő maga ezt
így fogalmazta meg egy évtized múltán kelt önéletírásban: „elgondolva azt, hogy minő értékes kortörténeti
műkincs megy veszendőbe, elhatároztam, hogy felvételeimet folytatva, a gyűjtött anyagot most már legalább
megfelelő móddal örökítem meg felvételi építészeti rajzokban, és minden más, e célra szolgáló eszközökkel, s
mindezeket összefoglalva közreadom. […] Az anyag összegyűjtését lehető rövid idő alatt befejezni remélem,
ha azonban a jelen rendkívüli kiadási nehézségei és költségei ezen törekvésemben meg nem gátolnak – közreadni szándékozom”.22
Tudatos emlékmentés volt ez, s eredménye akkor is kiemelkedő, ha ma már tudjuk, hogy az életműve koronájának számítható munka halála miatt töredékes maradt, utolsó keltezett rajzai 1920-ban készültek, az
akkori idők megpróbáltatásai között. Erről tanúskodik egyik rajzának széljegyzete is: „rajz.[oltam] Fegyverdurranások között.” Szándéka szerint „e mű – mely nagyobb méretű mintalapokból álland e címet nyeri
»Kolozsvár sz. k város építészeti műemlékei a XIV.dik századtól a XIX. század közepéig«”. E tervének megvalósítása azonban nem adatott meg neki.23
1921. március 22-én tüdőgyulladás okozta halálát. Temetésére harmadnap került sor: az Unitárius Kollégiumból kísérték utolsó útjára a Házsongárdi temetőbe, szülei mellé. Az egyszerű, tömbkőből faragott kereten
– egy római szarkofág keretén – szerény tábla jelzi végső nyughelyét.

21 Fehér 2015, 832. Önéletírásában hosszan sorolja a társadalmi életben betöltött szerepeit.
22 Fehér 2015, 839.
23 Hasonló vállalkozása volt Nagyszebenben Johann Böbel (1824–1887) pékmesternek, városi tanácsosnak is, ám ő meg is jelentette a városának
falairól és kapuiról készített Die Stadtthore von Hermannstadt című albumát. Kettejük – akár közvetett – kapcsolatának felderítéséhez további kutatások szükségesek.
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TERVRAJZOK ÉS RAJZTERVEK, ÍRÁSOK ÉS DOKUMENTUMOK
A fenti alcím felsorolásából kimaradt a legfontosabb, ami egy építész munkásságát meghatározza: a cím –
hasonlóan az alábbi áttekintéshez – nem szól magukról az épületekről. A mulasztás szándékos, hiszen Pákei
hatalmas életművének teljes bemutatására e rövid keretek között nem is vállalkozhatnánk. Ellenben elengedhetetlennek tartjuk munkássága tanulmányozásához – mintegy előkészítésként – az építész hagyatékának áttekintését, mindazoknak a rajzos, írott és egyéb dokumentumoknak a számbavételét, amelyeknek felkutatása,
megismerése nélkül az életmű vizsgálata nem lehetséges.
Az utóbbi évtizedekben szinte már hagyomány, hogy Pákei születésének kerek évfordulóin a szakírás behatóbban foglalkozzon Kolozsvár, sőt, bízvást mondhatnánk, Erdély e nagy formátumú eklektikus építészével.
Születésének 140 éves évfordulóján, 1993-ban, csaknem 10 évre rá, hogy B. Nagy Margit válogatásában újra
megjelent Kelemen Lajosnak Pákei halálára írt megemlékezése,24 Murádin-Beyer Katalin közölte Pákei Lajos
kéziratos önéletírását,25 Guttmann Szabolcs pedig az Unitárius Levéltár Pákei-hagyatékáról állított össze rövid
összefoglalást.26
Újabb 10 év elteltével, 2003-ban Gaal György emlékezett meg Kolozsvár másfélszáz éve született műépítészéről,27 akinek életét, munkásságát méltatva írt róla Sisa József28 és Sebestyén Kálmán29 is.
A 160 éves évfordulótól kezdődően – amikor is a Kolozsvár Társaság, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság és az Erdélyi Unitárius Püspökség közös szervezésében tartottak megemlékezést, illetve az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában őrzött tervekből rendeztek kiállítást, majd nem sokkal később átadásra került a felújított sétatéri Kioszk, fontos kulturális helyszínnel gazdagítva Kolozsvárt – Pákei és munkássága
egyre jobban előtérbe került. Szinte évenkénti rendszerességgel jelennek meg kisebb vagy nagyobb lélegzetű
munkák, amiről az utóbbi évek gazdag könyvészete tesz tanúságot.
Mi magunk a hagyaték számbavételét célzó, 2012-ben megkezdett kutatásunkat két helyen folytattuk: Kolozsváron és Budapesten. Ez utóbbival kezdeném, hiszen a kutatás is ott indult el. De mielőtt elkezdem, köszönetet kell mondanom azoknak, akik ennek az egész anyagnak az áttekintését lehetővé tették: Bakó Zsuzsának, a budapesti műemléki tervtár vezetőjének, Ritoók Pál és Baldavári Eszter művészettörténészeknek, akik
az Építészeti Múzeum gyűjteményei között könnyítették meg a tájékozódást, valamint Molnár B. Lehelnek;
ő az unitárius egyházi kolozsvári levéltárban nyújtott segítséget a kutatás során. És szólnom kell Boda Zsuzsanna és Krasznai Réka művészettörténészekről a Magyar Nemzeti Galériából, akiknek segítségéért szintén
köszönet jár.
Ami a számbavételi munkát illeti, több budapesti helyszínt is meg kell tehát említenem. Ezek sorában a
műemlékvédelem két hatalmas archívuma: az Építészeti Múzeum, illetve a műemléki Tervtár anyaga nemcsak
a megőrzés helyszínét tekintve különül el egymástól, de az ott őrzött anyagok jellegében is eltérés van. De
bőven jutott anyag a másik két jelentős országos intézménybe is: a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába és a Magyar Nemzeti Galériába.
Az egykori Országos Műemléki Felügyelőség Tervtárában két mappa található Pákei Lajos terveivel. E
díszes kötéssel ellátott mappákban – a gerincén ott díszeleg Pákei Lajos műépítész neve aranyozott betűkkel
– főleg tervrajzok vannak, változó tartalommal: az eredeti tervektől (és itt az építészeti gondolkodást jelző
skiccektől kezdve az akvarellel színezett látványtervekre is gondolhatunk), a fénymásolatokig vagy ennek speciális, akkoriban igen használatos fajtájáig, a kék színezést eredményező cianidos eljárással készültekig,30 illet24
25
26
27
28
29
30
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Kelemen 1921; Kelemen 1982a.
Murádin-Beyer 1993.
Guttmann 1993.
Gaal 2003.
Sisa 2003.
Sebestyén 2003.
A repertóriumokban felsorakoztatott terv-, dokumentummásolatok leírásánál kitértünk azok technikai megkülönböztetésére is. Az alábbiakban adjuk az ott megjelölt fogalmak rövid ismertetését. Bővebben lásd N. Takách 2004. Köszönöm P. Holl Adrien levéltári restaurátornak,
hogy a kiadványra felhívta a figyelmemet.
– Kékmásolat, cianotipia (1870–1960 között használt fénymásolási eljárás)
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ve az egyes tervek fotómásolataig. Ez utóbbiak sokszor kartonra ragasztva, mintegy kiállításra előkészítve sorakoznak, általában Pákei saját kezű aláírásával ellátva. Nem egy alkalommal – az eredetiek híján – sajnos csak
ezek a másodlagos dokumentumok irányítják rá figyelmünket az eredeti tervekre, vagy tájékoztatnak azok
létéről, tartalmáról, kinézetéről.
A gyarapodás idejében a Tervtár az Országos Műemléki Felügyelőség keretén belül működött, ezért az ott
őrzött dokumentumok jelzetpecsétjén, a jelzetszám előtagjaként, szintén szerepel az OMF. A tervtári két mappában fellelhető tervlapoknál a helyi jelzetszabály szerinti „K” jelölés nem történt meg egységesen (K jellel
illették a külföldi objektumok terveit), így feltételezhető, hogy a két mappa külön forrásból származik. Megjegyzendő, hogy ez csak a tervlapok jelzetelésénél jelentkezik, az eredeti bevételi könyvben a jelölés egységes
(igaz, az egyik mappát – amelyben a lapokon a K jelzés elmaradt – az egész 72 tervlapból álló anyagával egy
jelzetszám alatt iktatták, az egyes tervlapok pedig per… számozást kaptak).
A terveken és a bevételi könyvön túl, valamikor az 1970-es években, készült egy kartoték-feldolgozás is; ez,
sajnos, nem teljes, viszont jó rendszert ad az anyag feldolgozásához, áttekintéséhez.
Tartalmukat tekintve a lapok Pákei szinte egész munkásságát lefedik, a templom- és villaépítészetét dokumentáló tervektől kezdve a tervezett oktatási intézmények műszaki dokumentációjáig, a tervben maradt javaslati épületkoncepcióktól egészen a kiadványgrafikai munkásságáig. A törzsanyagot viszont egyértelműen a
megvalósult épületekről szóló lapok jelentik: Bölöntől Kolozsvárig, Pozsonytól Székelyudvarhelyig.
A Tervtár jelenleg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ nevű intézmény keretén belül működik.
Pákei névtelen életrajzírója 1943-ban31 – művei felsorolása után – szomorúan jegyezte meg, hogy rajzai
„ivadékainál hevernek”. És valóban, amikor Balogh Jolán az Erdélyi Tudományos Füzetekben megjelentette
tanulmányát Pákei rajzairól,32 tájékoztatott arról is, hogy Pákei Lajos tervezett kiadványához készített rajzai
nagyobb részben fiának, dr. Pákey Lajos közigazgatási bírónak a tulajdonában vannak, Budapesten.
1983-ban kerültek ezek a rajzok újra előtérbe, ezúttal a budapesti Magyar Építészeti Múzeum gondozta
reprezentatív kiállítás keretén belül.33 A mintegy 78 rajzot bemutató összeállítás tanúskodott arról, hogy Pákei
rajzai nem vesztek el, védettség alatt állnak, s a katalógusban a szervezők fontosnak tartották megjegyezni azt
is, hogy ez a rajzi hagyaték, mint a magyarországi reneszánsz művészet kutatásának értékes dokumentumegyüttese, a múzeumi gyűjtemény legbecsesebbjei közé tartozik.

Kizárólag áttetsző papírra készült vonalas rajz kis példányszámú reprodukálására alkalmas fotókémiai másoló eljárás.
A fénymásolásra ún. negatív papírokat használnak, ezért másolt vonalak helyén színtelen vonal marad és a környezet színeződik. A papírra
felhordott fényérzékeny vasalapú vegyi oldat megvilágításkor kék csapadékot képez, amely a papír rostjaira finom eloszlásban kicsapódik. A
meg nem világított bevonat a lemosóvízben leoldódik, s helyén a papír fehér marad. Az eljárást a papír szárítása követte, ami viszont a műszaki rajz mérethűségének torzításával járt.
– Szépiamásolat, argentotipia (1870–1960 között használt fénymásolási eljárás)
A kékmásolathoz hasonlatos eljárás, csak a papírra felhordott fényérzékeny oldat ezüstalapú, amely vizes közegben barna csapadékot ad, s ez
rögzül a papír megvilágított rostjain. Gyakran előfordult, hogy a fényérzékeny anyagot vékonyabb, áttetsző papírra hordták fel, s miután
arról is készítettek egy negatív másolatot, a negatív, negatív másolata pozitív képet adott, s a rajz sötét barna vonalakkal jelent meg
– Diazotipia (1920-tól száraz, majd 1930-tól a félszáraz Diazotip fénymásolási eljárás. Az eljárás továbbfejlesztett változata napinkban is
használatos)
A másolásra ún. pozitív fénymásoló papírokat használnak, ezért másolt vonalak jelennek meg színesen, és a környezetük színtelen marad. A
megvilágított másolópapíron a fény érte helyeken a diazovegyületek elbomlanak, a rajz vonalai által takart helyeken pedig a vegyületek épségben maradnak. Ezek képeznek a hozzájuk adagolt vegyületekkel (pl. ammóniagőz) maradandó színes vegyületet. Nincs vizes előfürdő, így az
előhívás gyorsaságán kívül ebből származó nagy előnye, hogy nem kell szárítani, illetve, hogy mérethelyes másolatot eredményez. Az előhívásnál, másolásnál nincs szükség elsötétítésre, az ibolyántúli sugarakkal gazdag fényben (pl. ívfény) az előhívási idő negyedére csökkenthető.
Bár az 50-es évektől már többféle színben lehetett másolni, Magyarországon, de Romániában is a lila színű fénymásolatokat eredményező
eljárás vált széles körben elterjedtté.
A fentieket figyelembe véve a pozitív másolatok esetében (negatívok negatívja, illetve a diazotipia) egyszerűen a fénymásolat megfogalmazást
tüntettük fel.
– Xerográf másolat (1950 után használt fénymásolási eljárás)
Indirekt eljárás, amelyhez nem kell speciális papír, elvileg bármilyen papírra lehet másolatot készíteni. Az erre a célra speciálisan kiképzett
fémlapot statikus töltéssel látják el, s ezért a fény hatására ezen a fémlapon kialakul a másolati kép. A nem megvilágított felületen megmaradó
festékport a kívánt példányszámban elektromos térerővel viszik át a másolópapírra.
31 Építészet 1943, 128.
32 Balogh 1944.
33 Pusztai 1983.
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Dr. Luzsa Endréné sz. Pákey Sárától 1969. december 12-én vétel útján került a múzeum tulajdonába az a
gyűjtemény, amely az elpusztult és lebontott emlékekről, faragványokról, reneszánsz ajtó- és ablakkeretezésekről készített felmérési rajzok legkidolgozottabb változatait tartalmazza, a letisztázott vonalas ceruza-, illetve
tusrajzoktól kezdve, a lavírozott árnyékolással megelevenített grafikákig. Pákei Lajos néhány ceruzavázlata, a
kollázstechnika segítségével készített lapterve pedig a kiadványtervezés folyamatába is belepillantani enged.
A tervek, dokumentumok átnézése több ütemben zajlott: 2012–2013-ban a múzeum Mókus utcai telephelyén, költözésre készülődvén vált szükségessé az a számbavételi kötelezettség, amelynek eredményeként az
egykori kiállítás után 30 évvel alkalom adódott számomra, áttekinteni a múzeum majd félszáz éve őrzött Pákei
anyagát. A gondosan őrzött hagyaték magán viseli a különböző kiállítások nyomait, a lapok egy része – a mutatósabbak – kasírozottan, kartonra ragasztva, elegáns paszpartuval keretezve tekinthetők meg.
Különleges élmény volt ezeket a rajzokat kézbe venni, tanulmányozni, hiszen iparkodásomat a múzeum
boltozatos helyiségében – Entz Géza professzor hajdani szobájában – felállított, olajba örökített Pákei-tekintet
figyelte; Pákei Lajos ismeretlen festőtől származó fiatalkori arcképe ugyanis szintén az építészeti múzeum
gyűjteményéhez tartozik.
Ezt a számbavételt 2014–2015-ben már az új, ideiglenes telephelyen, a Táncsics utca 1. szám alatti műemlék-felügyelőségi székházépület Aulájában folytattam, végül pedig az újabb költözés során előkerült anyagot
2016-ban a jelenlegi – még mindig nem végleges – őrzési helyen, a Daróczi utca 3. szám alatt tekinthettem
meg. A lelőhelyükre vonatkozó jegyzeteim az átnézések nyomán születtek, mindazonáltal közreadom őket,
remélve, hogy az átmeneti állapotok nyugvópontra jutása során ezeknek jó része már érvényét veszti.
A Múzeumban, a 2012–2013-as számbavétel idején három formában őrződtek meg tervek: fiókokban,
mappákban összefogva (1. 2, 3) s korábbi kiállítások eredményeként kis (K), illetve nagyméretű paszpartukba
(N) keretezve. A jelzetszámok mellett feltüntetett saját sorszámozásomnál – a későbbi csoportosításra, keresésekre gondolva – ezeket külön jelöltem.
A rajzlapok 69.021.23-tól 69.021.153-ig követik egymást (2012-es átnézés alapján) kivételt képez a
69.021.101/3 (ez tulajdonképpen a bevételi könyvben nem szereplő 69.021.101/4-es lapot jelölheti), a
69.021.112-es, illetve a 69.021.152-es (valamint az ezt követők) az alábbiak szerint:
69.021.112 – Kolozsvár, utcarészlet várbástyával
69.021.152 – Faragott szekrény tervrajza – karton, tus, 29,5 × 37,5 cm
69.021.154 – Suki László reneszánsz sírkövének rajza – pausz, tus, 18 × 24 cm
69.021.155 – Szőkefalvy Szentmiklósi László: A Pákey család – könyv, 20 oldal, 1943-as kiadás
69.021.156 – „Kolozsvári Farkas u.-i ref. templom történeti és építészeti leírása. Gróf Eszterházy János után
másolta Pákey Lajos”– papír, ceruza-tinta, 6 db rajz.
Ebben a hagyatékszegmensben őrzik a kolozsvári Iparmúzeum néhány bútortervén túlmenően Fadrusz János naphegyi villája (Budapest, Lisznyai utca) Pákei tervezte alaprajzainak, metszeteinek, homlokzatainak
tervlapjait (nagyobb részük gondosan kasírozva, paszpartuval védve), valamint azt a majd száz hajtogatott
pauszt, amelyek a kiviteli részleteket mutatják, s amelyekből – a villa tervezett megjelenésén túl – Pákei igényes tervezéséről is pontos képet kaphatunk. Szinte valamennyi pauszon szerepel Dr. Kilián Tibor budapesti
ügyvéd pecsétje. A 88 db-os tervcsomag egytételes leltári számot kapott a múzeumi gyűjtemény gyarapítása
során. A bevételi könyv ez esetben Szelényi Lászlót nevezi meg korábbi tulajdonosként, és 1969. május 14-i
dátummal jegyzi a gyarapodás időpontját. A nagyszámú részletterv segítségünkre van a második világháború
nyomán megsemmisült, reprezentatív műterem-lakóház egykori formai gazdagságának a felidézésében. Pákei
és Fadrusz baráti-szakmai levelezésének néhány emlékét szintén a Magyar Építészeti Múzeum őrzi.
A tájékozódást, keresést megkönnyítendő a múzeumi jelzetszám mellett itt is használtam saját rendszerezésemet: a paszpartuval keretezetteket (F), a mappába összefogottakat (4), illetve az összehajtogatott pauszként
megőrzötteket (P) külön betűkóddal, majd sorszámmal jelöltem. A leltári számok 69.05.1/01-88 között mozognak, ám a sorból hét leltári szám hiányzik. A Fadrusz-villa és -műterem terveinek sorában 2013-ban nem
találtam a 69.05.1/18., 29., 34., 35., 40., 56., 87. sz. dokumentumokat (ugyanakkor 69.05.1/8 ltsz.-t kétszer
használták). A bevételi könyvben ez az anyag egy tétel alatt szerepel, de ott is 88 db rajzot említ. Az ezzel kapcsolatos további megjegyzéseimet a leltári számok alatt közöltem.
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A Magyar Építészeti Múzeumnak az elmúlt években nemcsak őrzési helye, de működtető intézménye is
többször megváltozott. Jelenlegi intézménye a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ. Mindezt figyelembe véve, megkülönböztetésül a műemléki Tervtár OMF jelzetazonosítójától,
a Múzeumban őrzött tervek beazonosításához az egyes dokumentumokon feltüntetett leltári számot MÉM
rövidítéssel egészítettem ki.
A Múzeumban őrzött Pákei-hagyatéknak fontos részét képezi az a két doboz, melyekből az elsőben, a gyarapodási könyvben leltári számokkal jelzett levelek és iratanyagok – köztük Pákei Lajos viaszpecsétes építészdiplomája – találhatók. A második doboz főleg fotómásolatokat tartalmaz rajzairól, terveiről, építészettörténeti emlékekről, azok részleteiről. Fontosnak tartom megemlíteni az itt őrzött Architecture L. de Pákey című
21×25 cm méretű elegáns, aranyozott feliratozású, szürke mappába összeállított anyagot, amely valóságos
fotóalbumként 53 kartonra ragasztott fotón mutatja be Pákei munkásságát. A „fotós dobozban” található
jelzeteket MÉM.F[otótár] előtaggal láttam el.
A harmadik helyszín, ahol Pákei Lajos terveit őrzik, Kolozsvár, mégpedig a Magyar Unitárius Egyház
Kolozsvári Gyűjtőlevéltára. A hely pedig egy méretes fémszekrénytároló, amelynek polcain fekszenek Pákei
tervei és gyűjteményei, a polcok és a hatalmas mappák száma szerint csoportosítva 1-től 9-ig. Annak idején a
leltárba vétel itt főleg tartalmi csoportosításként történhetett, egy-egy mappán belül ugyanis az egyes tervlapok nem szerepelnek külön tételekként. Éppen ezért az adattár összeállítása során saját számozást alakítottam
ki:
1. – a polc száma (a korábbi római szám – egyes forrásokban így szerepel – helyett a könnyebb áttekinthetőség érdekében, az egyes mappákon szereplő arab számozást használtam)
A – a mappa, köteg, csomó jelzete
001 – sorrendszám a mappán belül a 2013-as átnézés idején.
A hagyaték rendezéstörténete szempontjából fontosak lehetnek az egyes mappák felirata, vagy az egyes
mappákban esetleg található tételes vagy csoportosított tartalomjegyzékek. Ezért a 3. sz. függelékben a gyűjtemény mappáinak elnevezésével, ill. azok tartalmával kapcsolatosan állítottam össze egy összefoglalót.
Néhány fontosabb mappát említenék meg az itt fellelhető hatalmas anyag illusztrálásaképpen. Mindenekelőtt a kolozsvári Unitárius Kollégium és az Unitárius Főiskola terveit tartalmazó mappákat, amelyek mellett
igen jelentős a székelykeresztúri Unitárius Főgimnáziumra vonatkozó anyag, ahol a különböző tervfázisokat
illusztráló lapok mellett rajzos és írott dokumentumokat is találunk, pl. a bútorzatra kiírt árlejtésről. De külön
mappában vannak az Iparmúzeum és ipari szakiskola tervei, tervváltozatai, a New York palota néhány tervlapja vagy a Redut átépítésével tervezett Városi Vigadó tervei is. Ez utóbbinak a kialakítása egyébként papíron
maradt, s a kartonra kasírozott lapok között találunk néhány eredeti akvarellrajzot is, bepillantást engedve
Pákei kivételes rajztudásába.
Az említett s nagyobbrészt egy-egy épületről szóló tervcsomagok, mappák mellett átfogó, az egyes épületvagy építménytípusokat csoportosító kötegeket is találunk. Ilyen a pavilonépítészet címmel illethető, amelyben a Korcsolyacsarnok, a Kioszk vagy a Trencsin téri pavilon lapjai találhatók. Egy másik a villa-, lakóház-,
kastélyépítészeti munkáit tartalmazza, megint másik a templomterveket vagy a síremlékek rajzait – megvalósult és tervben maradt lapokat vegyesen.
A mappák tartalmát vizsgálva gyakran találunk „eltévelyedett” tervlapokat is, ezek egy jövőbeni számbavétel
során feltétlenül a „származási helyükre” illesztendők.
Balogh Jolán annak idején megjegyezte, hogy a felmérési rajzok kisebb része „jórészt előkészítő vázlatok és
másodpéldányok, a kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárában őriztetnek”.34 Ehhez képest az itt őrzött
felmérési lapok, kartonok száma, egybeszámolva a pauszfecnikkel, meghaladja a 200-at. Balogh Jolán ebből
10-ről szól, amelyek közül napjainkban sajnálatosan már csak néhány lelhető fel a gyűjteményekben (beleértve természetesen az Építészeti Múzeumot is). Olyan eredeti rajzokat nem találtunk például, mint a Mátyás-szülőházának Balogh által dokumentált metszeti felvételei vagy az egykori Wesselényi utca 22. szám
alatti ház bejáratául szolgáló, utóbb részben a Pákei-villába beépített kapuzat felmérése (szerencsére fotómáso-

34 Balogh 1944. Balogh Jolánnak az egyes rajzokhoz fűzött jegyzeteit, megjegyzéseit a Rajztervek repertórium végi jegyzetanyagban közlöm.
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latuk a Magyar Építészeti Múzeum, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményei közt fellelhető). Ezeket
a rajzokat természetesen szintén közlöm, a lelőhely, jelzetszám nélkül, de a publikációs hely megjelölésével.
Pákei unitárius levéltárban őrzött hagyatékának egy részét képezik különböző gyűjteményei is: a rendszerezésre váró korabeli fotográfiák mellett (amelyek ugyanakkor adalékul szolgálnak Pákei életútjához), a bécsi
Adolphe Braun Phot. szignóval sokszorosított, európai gyűjteményekben őrzött műtárgyakról készített grafikák reprodukcióiból is találunk szép számmal, de az említésből nem maradhatnak ki a Császár Ferenc szerkesztésében 1855-ben Magyar ősök képcsarnoka címen indított történeti portrégalériából származó metszetnyomatok, vagy apjának id. Pákei Lajosnak Unitárius Férfiak Arczkép Gyűjteménye. Ez utóbbinál egy
pillanatra meg is kell állnunk, ugyanis itt található Pákei Lajos édesapjának, id. Pákei Lajosnak, az unitárius
egyházközség gondnokának, pénztárnokának, jegyzőjének és emellett a kollégium felügyelő gondnokának két
fényképe is, akinek néhány munkája is az átnézett kolozsvári Pákei-hagyaték részét képezi. Megemlíthetjük itt
gróf Bánffy György gubernátorról készült portrégrafikáját, a gubernátor Farkas utcai templomban felállítandó
ravatalának tervezetét vagy azokat a tollrajzokat, amelyek fia beazonosító kézjegyével hitelesítve maradtak
ránk. Id. Pákei Lajostól a Magyar Építészeti Múzeum is őriz egy emléket: Vajdahunyad váráról készített akvarelljét, amelynek a hátoldalán, szinte üzenetként az utókor számára ott áll egy figyelmeztetés: „Miután a benn
lévő képet kivenni a rámából nem ajánlatos, mert az fedő festékkel van festve s az por alakban leválik, kérem
azt csak az üveg rajta hagyásával másolni. – Kolozsvár, Majális utca 29. Pákei”. Az üzenet alatt pedig halvány
felirattal: „Fest[é]. Pákei L[ajos]. 1828”.
A Pákei-hagyaték következő őrzési helye a budapesti Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, ahol
két jelzet alatt is található a Pákei családhoz név szerint köthető gyűjteményi anyag.
A Pákei család (P1781) gyűjteményében az 1606–1911 közötti évekből találunk dokumentumokat, amelyek nagyon fontosak a család történetét kutatók számára. A két csomagba rendezett anyag főleg a család
19–20. században élt tagjainak iratait tartalmazza, amelyek között fontos helyen van Pákei Lajos építésznek és
apjának, id. Pákei Lajosnak a családi levelezése. De figyelmet érdemelnek Linczegh János kolozsvári királybíró
iratai, naplójának másolata is, illetve Linczegh gazdasági feljegyzéseinek kötete, amely 1854-ben, amikor id.
Pákei Lajos az MTA-nak ajándékozta az eredeti naplót, a család birtokában maradt.
A két csomag mellett egy tekercset is őriznek ebben a fondban Bánffy György, illetve a Teleki Ádám család
színezett halotti címerével.
Egyes iratokon Pákei Lajos építész PL-monogramos kis körpecsétje látható.
Az iratanyag túlnyomó része (a jelenlegi 0,40 iratfolyóméterből 0,38) 1970 végén, 1971 elején került be az
Országos Levéltárba vásárlással, magánszemélytől. Ezt követően 1990-ben és 1998-ban egy másik magánszemély ajándéka útján gyarapodott tovább a gyűjtemény.
Fazekas István: Kisebb családi és személyi fondok VI. kötet: Repertórium (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 5. Budapest, 1999) című munkájában a P1781 fond tartalomjegyzékét is közreadja. Az ő mutatóját a
függelékben saját – a tartalomban való tájékozódást megkönnyítendő – kiegészítő jegyzeteimmel láttam el
(lásd az 1. számú függeléket).
Eredetileg idetartozott a Pákei család pecsétgyűjteménye is a 16–19. századból, amely erdélyi települések,
középszintű közigazgatási egységek, egyházak viaszpecsét lenyomatait tartalmazza, ám a levéltári rendezés során a 266 darabból álló gyűjtemény kiemelésre került, és a V14 Vegyes eredetű pecsétek között nyert elhelyezést. Pontos jegyzékét adja Sunkó Attila: Pecsétgyűjtemény V szekció (A Magyar Országos Levéltár segédletei,
23. Budapest, 2006), ezért ezt repertóriumunkban nem adjuk közre.
Nem kerülhető meg a Pákei Lajos életétét, munkásságát kutató számára a Nyárády Gábor-gyűjtemény
(P2282) jelentős anyaga.
Nyárády Gábor (1922–2003) író, újságíró, Pákei Miklós leszármazottja, Margit lányának és Bónis Lajosnak (1863–1935) az unokája. A hagyatékában megőrzött dokumentumok teljes képet adnak újságírói és
szépírói tevékenységéről. Gyűjteményét többségében az Országos Levéltárban és más levéltárakban végzett
feltáró munka során készült feljegyzések, iratmásolatok, újságkivágatok alkotják, ennek első részét családtörténeti anyagok – részben eredeti iratok, dokumentumok – teszik ki. A Pákei családra vonatkozó anyagok áttekintő tartalomjegyzékét a 2. számú függelék tartalmazza; ebben a levéltári nyilvántartást további jegyzetekkel egészítettem ki. A gyűjteményben megőrzött, könyvészeti utalásokat, másolatokat, hírközléseket a
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Pákei-bibliográfiába, a Pákei Lajoshoz köthető terv-, fotó- és dokumentumanyagot pedig a vonatkozó helyen
a mutatókba integráltam.
Különös úton – Nyárády Gábor gyűjteményének áttekintése során – jutottam el a Magyar Nemzeti Galéria 16 családi portréfestményből álló Pákei családi hagyatékhoz, ezeket koruk, alkotójuk miatt – 5 képet az
erdélyi arisztokrácia arcmásait megörökítő Bergman Ferenc Antalnak35 tulajdonítanak – részben a Festészeti
Osztály, részben pedig a Régi Magyar Osztály gyűjteményeiben őrzik. Ez utóbbiból három az Iparművészeti
Múzeumnak a nagytétényi Rudnyászky-kastélyban berendezett állandó kiállítását, egy pedig az edelényi
L’Hullier–Coburg-kastély dekorálását gazdagítja.
A festmények Pákei Lajos unokájától, Pákey Izabellától kerültek a Galériához 1990-ben. Ahogy az iratokból kiderül, Pákey Izabella szerette volna, ha jó helyen, együtt marad a családi arcképgaléria. A 16 festmény
között őrzött Pákei Lajosné Fangh Antónia portréjának párjaként – fenntartva azt a megjegyzést, hogy nem
egy időben készültek – idetartozna Pákei Lajos fiatalkori portréja is, amelyik 1969 óta található a Magyar
Építészeti Múzeum gyűjteményében.
Ezek után még mindig van számos olyan terv, amelyeknek a létezéséről csak feltételes bizonyosságunk van,
de egyik említett gyűjteményben sem találtuk őket. Nem találni azokat a terveket (egyesek megépültek, mások papíron maradtak), amelyekről maga Pákei Lajos – mint tervező építész – számol be önéletírásában, vagy
olyanokat, amelyeknek – köszönhető szintén Pákei Lajosnak – szerencsésen fennmaradt a kartonra kasírozott
fotómásolata, mintegy kiállításra előkészítve, de maga az eredeti – s feltehetőleg az akvarell színeivel „megbolondított” – tervrajz jelenlegi helye ismeretlen.
Mindemellett Pákei, aki akkurátusan feliratozta, keltezte, szignálta terveit (sokszor még apró skicceit is),
számos olyan rajzot hagyott ránk, amelyeken semmiféle jelzet nincs. Ezek rendeltetési helye analógia útján
megfejthető, de még így is jelentős az ismeretlen anyag. Beazonosításuk szükségszerű, és csak alapos kutatómunka után lehetséges.
Kutatásunk jelen fázisában egyelőre egy olyan több száz tételes lista áll rendelkezésünkre, amely a fent említett helyeken őrzött terv-, rajz- és dokumentumanyagot veszi lajstromba, megjelölve az őrzési helyet, ahol
volt, a leltári számot, a fontosabb paramétereket (ilyen az ábrázolt objektum megnevezése, címe, a dokumentum anyaga, technikája, néhol mérete). Ez nagyban segíti az átfogó rendszerezést, megkönnyíti az áttekintést.
Fontosnak tartottam a tervlapok, de még a rajzfecnik feliratait is rögzíteni, a széljegyzeteket lehetőségükhöz
mérten megfejteni, hiszen ezek, az ábrák mellett, segíthetnek a beazonosításban, s belátást engednek azokba a
folyamatokba, amelyek egy-egy terv vagy rajz születését előkészítették. Ezt az adattárat a további kutatómunka érdekében, annak reményével adjuk közre, és tesszük elérhetővé mindenki számára.
Ekkora anyag átnézése után az ember óhatatlanul a statisztika bűvkörébe esik. Lássunk tehát néhány számbéli adatot.
A műemlékvédelem országos intézményének Tervtárában két mappában 275 tételszám alatt őrzik a terveket, a Magyar Építészeti Múzeumban 230 db eredeti rajzot vettem lajstromba (nem számítva a leveleket és
egyéb írott dokumentumokat, fotómásolatokat), míg az unitárius egyház levéltárában 800 darabot is meghaladja a rajzi, ill. írott anyagot őrző dokumentumok száma. Ez több, mint ezerháromszáz tétel, s mindez csak
az említett helyeken. A kolozsvári Állami Levéltár Pákei-fondjából egyelőre csak az Önéletírás ismert, a hagyaték többi részlete még feldolgozatlan, nem beszélve az egyes épületeknek az illető intézmények helyi irattáraiban esetleg fellelhető tervanyagáról, amellyel a fenti összesítésben még nem is számoltunk (gondolhatunk itt
pl. a székelyudvarhelyi unitárius templom terveire; és itt meg is állunk a felsorolásban, mert a sor hosszú).
Csak összehasonlításként említjük meg, hogy a Fővárosi Levéltárban őrzött és Gerle János által a 80-as években rendszerezett Ybl-hagyaték (amelyet méltán nevez a közreadó az ország legnagyobb építészeti hagyatékának) mintegy 6984 tervlapból áll36 (ezek napjainkban beszkennelve állnak a kutató rendelkezésére). És vehet-

35 A Művészeti lexikonban úgy szerepel, hogy „működött 1702–1807 között”. Az MNG nyilvántartásában, a neki tulajdonított festmények
között későbbi keltezésűeket is találunk.
36 Ybl Miklós építész 1814–1891. A Hild-Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban 1991. december–1992. március. Katalógus.
Szerk. Kemény Mária, Farbaky Péter, Budapest, 1991.
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jük – ellenpéldaként – Lechner Ödön egyik legjelentősebb épületét, a Postatakarékpénztárat is, amelyre
vonatkozóan csak egy-két tucat eredeti Lechner-terv őrződött meg, s azoknak is egy része csak fotómásolat
formájában. Pedig Lechner a kivitelezés során, az eredeti beadványi tervekhez képest jelentős mértékben áttervezte az épületet, és híres volt arról is, hogy épületeit nagy műgonddal, s a legapróbb részletekig megtervezte. Nem az eredeti mennyiséggel van tehát a gond; az előttünk járók fennmaradt hagyatéka méltó megőrzésének általában nem használ a féltve őrzött dokumentumok ki- és bepakolása, átköltöztetése, az őrző intézmény
telephelyének a módosítása.
De térjünk vissza Pákei Lajosra s épületterveire. Szinte magától adódik (hisz a Pákei által tervezett egyik
legnagyobb középületről van szó, s tervhagyatékát is itt őrzik), hogy a legteljesebb tervanyag a kolozsvári Unitárius Kollégiumot érinti, nemcsak mennyiségileg (merthogy ide sorolhatjuk a fotó- és fénymásolatokat is),
hanem az eredeti tervek számát tekintve. Amellett bőven találunk a tervlapok között iratanyagot is, kivitelezési, elszámolási terveket, költségvetést. Ehhez hasonló mennyiség dokumentálja a székelykeresztúri főgimnázium építését is. Ezzel szemben pl. a New York Szálló vagy az Iparmúzeum építéséről, tervezéstörténetéről (itt
most két, méreteiben hasonlatos épületet említettem) csak szerényebb anyag maradt fenn. Ez utóbbi viszont
belsőépítészeti anyagában, a bútortervek vonatkozásában jelentős.
További, még lappangó anyagok fellehetőségének reményére, főleg a vidéki épületek esetében lehet okunk,
hiszen Pákei olyan fontos egyházi épületeiről, mint például a székelyudvarhelyi, a dicsőszentmártoni vagy a
firtosmartonosi templomok – jelentőségükhöz mérten – alig találunk az átnézett anyagban építési dokumentumokat. Az unitárius egyházi levéltár 2013. februári számbavétele után kerültek a gyűjteménybe, Furu Árpád jóvoltából, a magyarsárosi unitárius templom korábban az egyházközség irattárában őrzött további, eredeti tervlapjai, Fehér János pedig a bölöni irattárban tárt fel Pákei templomépítészeti hagyatékát gazdagító
dokumentumokat, terveket. Ugyanakkor a székelykeresztúri gimnázium vagy a székelyudvarhelyi templom
esetében előzetes megkeresésünk nem járt sikerrel.

ZÁRÓGONDOLATOK
Végezetül, mintegy összegzésképpen, a „hogyan tovább”-ra szeretnék kitérni, s megfogalmazni az előttünk
álló feladatokat.
Nem hallgatva el annak a szükségességét, hogy a Pákei-hagyaték gyűjtését, számbavételét tovább kell folytatni, elsőként a levéltári, tervtári anyagok rendbetételét említhetném, hiszen nagyon sok olyan tervlap van,
amelyeknek állapota foglalkozást igényel. S itt nem csak az elkerülhetetlen tisztításra, portalanításra, az erősen
hajtogatott lapok kivasalására, a restaurálásra gondolok, hanem a tervek rendezésére, tematikai csoportosítására elsősorban. Ez utóbbi – mármint a csoportosítás – részben most is így van pl. az unitárius egyházi levéltárban, így maga a rendszerezés, a leltári iktatás elvégezhető. Jelenleg minden tervlapnak ismerjük a pontos
helyét, a rendszerezéskor tehát biztos kézzel lehet benyúlni polcra, mappába. Az iktatás és rendszerezés véglegesítéséig jó lenne megőrizni ezt a sorrendet, a kivett, vizsgált anyagot a helyére visszatenni, másképp magát
az anyagrendezést gátoljuk, és így a kutathatóságot nehezítjük meg.
A nélkülözhetetlen tisztítást, helyreállítást pedig követhetné az anyag megóvása érdekében, s a kutathatóság
megkönnyítése céljából elvégezendő digitalizálás. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület digitális projektje keretében
az unitárius egyház levéltárában levő anyag vonatkozásában ez már meg is valósult; Molnár B. Lehel levéltáros
közreműködésével már 2013-ban sikerült digitalizálni a mintegy 800 darabos korpuszt.37
Egy másik feladat az e fenti terv- és iratanyagra támaszkodó és Pákei Lajos életművét kutató építészettörténeti feldolgozás. Ez egyrészt az egyes megvalósult épületek műemléki dokumentációjának összeállítását jelenti,
másrészt átfogó tanulmányok megírását. Mindkettőre találunk már példát, itt említhető meg Gaal György
részletes tanulmánya a kolozsvári Unitárius Kollégiumról,38 Bordás Beáta dolgozata a mezőzáhi Ugron-kas-

37 Az anyag elérhetőségének biztosítása a teljes nyilvánosság számára még folyamatban van, egyéni kéréssel a MUEKvGyLt-t lehet megkeresni.
38 Gaal 2001a; Gaal 2001d.
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télyról,39 Székely Miklós áttekintése a kolozsvári iparoktatás és múzeum épületeiről.40 A műemlékvédelmi
kutatás pontos modellt nyújt egy ilyen dokumentációhoz. A fellelhető eredeti tervrajzok, fényképek, műszaki
leírások, az épületre vonatkozó szakirodalom áttanulmányozása után rögzíteni kell az épület építéstörténetét
(beleértve a tervezéstörténetet is), művészet- és építészettörténetünkben elfoglalt kiemelt helyét, értékkataszterét, értékleltárát, valamint egy esetleges műemléki helyreállítás szempontjait. Mindezt állapotrögzítő felmérések, archív és helyszíni fotódokumentációk kell, hogy kiegészítsék. Nevezhetjük ezt útmutató kézikönyvnek, épületmonográfiának is, ami az illető épület jövőjének alakításához nyújt majd kézzelfogható segítséget
azok számára is, akiknek nincs módjukban az esetleg hirtelen szükségessé vált felújítás előtt ezt a munkát elvégezni vagy elvégeztetni. Ezek a dokumentációk ugyanis – akárcsak a kapcsolódó tervanyagok – szintén
nyilvánosak, és elérhetők lennének a nagyközönség számára is. Fontos ugyanakkor a Pákei Lajos egész építészeti munkásságát értékelő s azt közkinccsé tevő átfogó tudományos kutatómunka is. Ilyenekről is beszámolhatunk; korábban már említettünk néhányat, itt most csak Pásztohy Júlia Pákei villaépítészetéről írt tudományos dolgozatára utalnék,41 amely szintetizáló, alapos munka, s feltétlenül folytatást igényel. És nem
utolsósorban – kiemelve tudományos igényességüket – kell említést tenni Bordás Beáta Pákei kastélyépítészetét tárgyaló kutatásairól, illetve Fehér János „súlyos” (mintegy 1000 oldalnyi) vállalkozásáról, melyben a bölöni unitárius templom építéstörténetének példaértékű feldolgozása kapcsán szerét ejti, hogy betekintést
nyújtson Pákei templomtervező építészetébe, annak elméleti és gyakorlati szegmenseibe. És a fentiek mellett,
a jövő kutakodásai során nem lehet megkerülni Gaal György családtörténeti dolgozatait sem.
A munka népszerűsítésére a Holnap Kiadó Építészet Mesterei sorozata nyújt elismerésre méltó példát.
Harmadik feladat lenne, s egyáltalán nem azért, mert a legkevésbé volna fontos, Kolozsvár építészeti műemlékeiről Pákei Lajos által készített felmérési rajzok gondozása. Ennek az egyedülálló anyagnak már az áttekintése, rendszerezése is hatalmas munka. De úgy érzem, hogy az építész emléke előtt leginkább azzal tudnánk
tisztelegni, ha ezt a munkát – amelyet halálának bekövetkeztével félig kész állapotában hagyományozott ránk
– elvégeznénk, s az ő eredeti szándékát megvalósítanánk. Ez természetesen nem csak azt jelenti, hogy a meglévő rajzok közül ki kell választani a legszebbeket, s még csak azt sem, hogy a rajzváltozatok közül kiválasztjuk
azokat, amelyek a legutolsó fázist képviselik. Meg kell értenünk ennek az évek hosszú során át tervezett kiadványnak egész koncepcióját, figyelembe kell vennünk azokat az utasításokat, amelyeket esetleg a félig kész
lapokon fellelhetünk, s mindezt elvégezve kell megterveznünk és kiadásra bocsátanunk azt a munkát, amelyet
jelenlegi munkaközi állapotában is méltán nevezhetünk Pákei Lajos legkiemelkedőbb építészeti vállalkozásának. Ezzel nemcsak a műemlékvédő építész emléke előtt tesszük tiszteletünket, nemcsak tovább megyünk
azon az úton, ahol ő elindult, s mintegy 100 év távlatából folytatjuk munkáját, hanem elérhetővé tesszük a
jövőbeni kutatások számára a hagyatékában eddig még elrejtett s az építészettörténet által hasznosítható adatokat is.
Kelemen Lajosnak, „Erdély levéltárosának” megemlékező soraival zárnám ezt az áttekintést: „Pákei Lajos
dolgozószobájában hatalmas kötegekben maradtak hátra az ő híresen pontos, szép rajzai, épület- és egyéb
tervei. […] Rajzai hiányosan is becses emlékei egy művészetrajongó szép léleknek, s Kolozsvár művészeti
múltjának, melynek Pákei Lajos nemcsak tisztelője, hanem alkotásaival a múlthoz méltó tevékeny és jelentős
folytatója volt”.42

39
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Bordás 2011.
Székely 2017.
Pásztohy 2012.
Kelemen 1982, 311.
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THE LEGACY OF LAJOS PÁKEI IN THE CUSTODY OF POSTERITY

THE LIFE AND WORK OF LAJOS PÁKEI
“Born in 1853 (the 1st of March) in Kolozsvár, where his father, Lajos Pákei, was a secretary of the royal
Gubernium.”
Thus begins the autobiography of Lajos Pákei,1 set down on paper two months prior to his death. He was
the only one of the five children of Lajos Pákei Sr. (1808-1864), a prominent member of the Unitarian
Congregation and founding member of the Transylvanian Museum Society (Erdélyi Múzeum-Egyesület),
and of Terézia Székely (1816-1892) of Ótorda that lived a longer, fruitful life from the fourth generation of
the family that had moved from Páké in Háromszék County to Kolozsvár.
The artistically inclined father engaged István Sárdi (1843-1901), who later became a painter, to be the
private drawing tutor of his son, and thus the young Pákei, upon beginning his studies, in accordance with
the spiritual affiliations of his family at the Unitarian College of Kolozsvár, where he was taught drawing by
the painter Endre Kővári, excelled at an early stage in his drawing skills. As a result of his predisposition and
talent, as a sixth-grader he was entrusted with teaching drawing to the college’s elementary-level pupils. It was
his teachers’ encouragement and guidance that prepared him for his later career in architecture, however, at
that time, the only possibilities for furthering his studies were at Budapest and Vienna. In his autobiography,
he briefly summarises his studies as follows: “From the point of view of career choice, I was interested
exclusively in the »technical« course, and I chose the Architectural profession […]. I began my university
studies in 1872 at the Royal Joseph Technical University. In 1873 I continued them at the Polytechnic in
Munich, and at the end of 1876 I moved to the Academy of Fine Arts in Vienna, where I enrolled in the
school of Baron Theophil Hansen, imperial royal chief building advisor, where I finished his three-year
course”.2
And although he had not yet received a written certificate of his studies at that time, some of his technical
drawings and designs that have been preserved from his student years give us an insight, albeit in a modest
way, into the years he spent there.
1872 marks not only the beginning of Pákei’s university years, since the former Joseph Polytechnic was
raised to the rank of university around the same time, under the name of the Hungarian Royal Joseph
Technical University.3 We can only hypothesise as to which of the three departments launched in the first year
did the 19-year-old Pákei enrol in, since the “architectural department” mentioned by him was only created
in the academic year of 1873/74. Taking into account the university’s internal regulations, it is likely that he
attended the lectures of the so-called universal department (mathematics, geometry, technical drawing etc.),
which is confirmed by the only document preserved from this year, an ornamentation drawing depicting a
pediment decorated with figures, which, alongside the signature of “Lajos Pákey, 1st year student”, bears the
succinct “seen” marking of Gyula Scherter, teaching assistant of technical and ornamental drawing.
Regarding the Königlich Bayerische Technische Hochschule in Munich, “after this year’s brief experiences,
not only did I grow to like it in a short time, but I felt happy to have been able to come here. This was
1

2
3

20

Fehér 2015, 828. The biography of Lajos Pákei was published in its entirety with the title Pákei Lajos önéletírása (The Autobiography of Lajos
Pákei) by János Fehér as Appendix no. 50 to his 2015 work entitled A bölöni unitárius templomvár (The Unitarian Fortified Church in
Bölön). A significant part of his autobiography was published previously by Katalin Murádin-Beyer (Murádin-Beyer 1993, 42-49) and
republished a few years later (Murádin-Beyer 1996, 99-106). The pages found within the Appendix were published by József Sisa, in which
we learn from Lajos Pákei’s own account about his attempt to acquire a teaching position at the Royal Joseph University in Budapest. (Sisa
2003, 441-446.) The published excerpts’ original – handwritten by Lajos Pákei, entitled Pákei Lajos életrajza (The Biography of Lajos Pákei),
dated to the 12th of January 1921 – is found in the Pákei Family Archives held at the Kolozs County Department of the National Archives
of Romania (Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Cluj, Autobiografia lui Pákei Pákey Layos architect. Fasc. 30. 1-17). An
additional autobiographical initiative (from his birth to the completion of his studies, presumably from around 1915) is found in photocopy
in Budapest, in Gábor Nyárádi’s fonds (MNL-OL P 2282, document box no. 17, folder no. 6, referencing the Unitarian Archives in
Kolozsvár), which is also included in János Fehér’s 2015 publication. Fehér 2015, 825-845.
Fehér 2015, 828.
Zelovich 1922, 149.
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essentially influenced by the fact that the institute itself is an ornate, richly equipped building, my fellow
students are more distinguished, and the contact with my teachers is more direct, more cordial, which
surprised me greatly. So I gathered all my efforts to be truly worthy of this, and to have the great divide
between teacher and student, as it is in Budapest, eliminated. One can imagine how it feels when, e.g., the
world-renowned professor of higher mathematics and analytic geometry – already of advanced age – came to
me not once after a lecture, as I was sitting in the first bench, and inquired many times whether I understood
his explanations. This was Dr. Otto Hesse, and he examined me many times after that. Also after a lecture,
Prof. [Carl Paul Gottfried von] Linde Allgemeine Maschinen-Lehre came to my bench personally to explain
his lecture. [Rudolf ] Gottgetreu, professor of design. Môzel [Joseph Moset], teacher of ornamentation from
casts and prof. of drawing was the only one who, sitting next to me, taught me to »open my eyes and learn
‘to see’, ‘to feel’«, of which I had no idea until then. Prof. Thiers [August Thiersch], the prominent architect,
subsequently Rector of the Polytechn[ic], invited me to Lake Starnberg for boating. I could write many a
things about my experiences, and it is understandable why I felt so happy at this institute and in Munich.”4
Based on the stylistic features characteristic of his later architecture, while at the institute, the young Pákei
must have also come into contact with Gottfried von Neureuther,5 who worked in Neo-Renaissance style,
designing the Polytechnic’s building, and was the head of the building construction department at the
university between 1868 and 1882.
At the same time, the two drawings that represent the years spent here attest to the technical orientation of
the university in Munich.6 Here, once again, we are in luck, as the drawings are dated: they are from 1874,
respectively 1875, being designs that are coloured in accordance with the spirit of the age, but drawn with
engineering precision. They represent a foundation plan7 and the design/study of a masonry bridge structure
on vaults with segmental arches8 – the latter with the self-conscious signature of Ludwig v. Pákey, architect
cand.
After graduating in 1876, he continued his studies at the Academy of Fine Arts in Vienna (Akademie der
bildenden Künste in Wien), at the architectural school of the highly acclaimed Baron Theophil von Hansen,
imperial royal chief building advisor.9 During the three more years spent here, while his master involved him
in the design and construction works of the Viennese Parliament building, a special bond must have developed
between Hansen and Pákei, and the teacher-student relationship – despite Hansen’s well-known distant
nature – grew into a friendship. “Throughout my career, this was the most beautiful period of my life” – noted
Pákei in his later recollection. The material preserved from his years of study in Vienna already contains true
designs, a coloured interior design sketch,10 a detail drawing featuring columns and pilasters for the Viennese
Parliament,11 respectively the photograph12 of a furniture piece manufactured after the designs created in
1880 by the interior designer Pákei, probably also as a result of Hansen’s implementation works.
However, developments at home and the family’s financial situation did not allow for staying abroad any
longer, thus – despite Hansen’s entreaty to remain –, giving in to the insistence of his elder brother, Miklós,
he returned to his home town in the summer of 1880 and assumed the position of chief engineer of the town,
announced in the spring and attained already in May. He received his nomination the same year by the
appointment of the Municipal Committee of Kolozsvár Town.
Nevertheless, he did not handle well the endless and often ineffective work of “intricate administrative
tasks” needed to be carried out there. In vain did he design a series of mainly infrastructural, urban survey and

4
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8
9

Fehér 2015, 826.
Gaal 2016, 186.
https://www.ar.tum.de/en/the-department/about-us/history/periods/1868-1882/
MÉM 70.001.
OMF K12177.
Pákei’s name is not included in the register of the regular students enrolled at the Academy of Fine Arts, thus it is likely that he attended
Hansen’s lectures as a visiting student. I would like to thank Professor László Szögi, author of the book entitled Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849–1919 között (The University Attendance of Transylvanian Students Abroad between 1849 and 1919), for kindly informing me
about this. See also Sisa 2003, 446.
10 OMF K12157.
11 OMF K12163.
12 MUEKvGyLt.6.A.4–5.
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development, as well as regulation plans for the newly developing Kolozsvár, these remained in his desk
drawers due to a lack of intention and money. His architectural career, which started to develop in this period,
was not unhindered either, as, with a few exceptions (the guard-house of the Town Park), his designs were not
carried out, thus, for example, the design for the 24 residential buildings (1882) meant to provide the largescale development of Trencsin Square also remained in the design phase.
Therefore, as soon as he had the opportunity, in 1884 he left the position of town official (as recognition
of his work – upon the proposal of lord lieutenant Count Kálmán Esterházy – the town awarded him the title
of honorary chief engineer) and stepped in the service of vocational education. He became a teacher at the
newly opened Training Workshops for the Wood, Metal and Construction Industries (which trained in 2-3
years young people that reached 14 years of age), but due to a lack of teachers, he was forced to undertake
several subjects (freehand and technical drawing, materials science, wood technology). The fact that in
addition he also had to write and reproduce in several copies the textbooks of his subjects,13 and that he
promoted his “literary work” – as he called it – during readings and in local newspapers, highlights the
primitive state of the industrial education in Kolozsvár. His varied activities were accompanied by social
acclaim, and in 1885 not only was he elected as the engineer of the firefighters’ association in Kolozsvár, as
well as a member of the town’s Municipal Committee, but he also became the technical director of the
Training Workshops.
His application for a teaching position at the department of antiquity, founded in 1886 at the reorganised
Joseph Technical University in Budapest, belongs to this phase of his life and career. His recommendation was
written by none other than Theophil Hansen: “Since I know his work and his praiseworthy character, I allow
myself to recommend him as someone, who most deserves this position [of professor at the department of
ancient architecture]. Please, take a look at some of his work, I am confident that you will see for yourself that
I have not overpraised him. If you could help him succeed, not only would you aid him, but you would also
further the glory of the [Hungarian Royal Joseph Technical] University [in Budapest].”14 However, in spite of
the support of the old teacher friend, the Viennese professor of architecture, regarded as an authority on an
international level, the fate of the position in Budapest had already been decided; of the three Hansen students
“they wanted to instate Győző [C]Zigler and thus honour his work at the Association of Engineers and
Architects in Budapest”.15 The application of Pákei, who had attended several educational institutions, by that
time was the author of more than one completed building and had experience in vocational education, was
rejected on the grounds that he did not have an “architect’s diploma”. Pákei notes bitterly that these were not
even awarded earlier,16 but, in a manner characteristic to him, regardless of the obvious injustice and his
unsuccessful job application, he enrolled at the Budapest University and, after one month’s stay, he obtained
his “tawdry Hungarian diploma”.
From 1887, the educational institution in Kolozsvár was expanded with the Central Higher Industrial
Drawing School, the Museum of Industry was established (its furniture – for the time being only for rented
premises – was designed by Pákei), and at the same time the collection of materials began for the Transylvanian
museum of technology. This same year is connected to the visit of Franz Joseph I to Kolozsvár; as a result, not
only was the museum named after the monarch, but this also advanced (including by the king’s personal

13 Gaal 2013a, 161. Copies of the notes on the subjects taught by him are currently kept at the Central University Library in Kolozsvár
(Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga).
Inv. no. 221.279 Carpentry Structures. 127 pages, 267 figures.
Inv. no. 221.280 Building Structures. 280 pages, 576 figures.
Inv. no. 221.281 Building Morphology. [recorded by Ferenc Moskovits, with 143 figures, 64 p.] The volume also contains a few building
designs drawn on tracing paper (floor plan + 4 levels).
Inv. no. 221.282 Materials Science in Construction, 224 pages.
14 Letter from Theophil Hansen, dated the 3rd of May 1886, to Antal Wéber (1823-1889) architect of the Ministry of Religion and Public
Education (Pákei’s copy of the German letter is found in the appendix to his autobiography, respectively MÉM 69.021.6).
15 Fehér 2015, 844.
16 The first architectural diploma of the Hungarian Royal Joseph Technical University was issued to István Kiss on the 27th of February 1880:
http://www.omikk.bme.hu/archivum/egyetem/html/149.htm
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donation of 400 Florins) the cause of the house known as the birthplace of King Matthias (its renovation and
that of placing a commemorative plaque).
The Vocational School and the Museum of Industry were nationalised in 1896 (incidentally, from this year
onwards, Pákei became the director of the latter), thus enabling the construction of their own building. The
designs were made by Pákei, and the ceremony of laying the foundation stone took place after the inauguration
of the commemorative plaque on King Matthias’ birthplace.17 The building was handed over in 1898.
However, in a short time, the expanding Vocational School forced the Museum of Industry out of the building,
thus its new building, which was also designed by Pákei on the opposite side of Malom Street, was handed
over in 1904 (however, settling in was extended until 1908). This was a beneficial period for the collections,
and the large building, boasting the name of Franz Joseph I Hungarian Royal State Museum of Industry, was
soon filled to the brim with folk art objects and embroideries (the latter due mainly to the wife of Lajos Pákei,
Antónia Fangh).
During this time, Pákei made field study trips abroad – partly on his own expense – for the benefit of
industrial education and of furnishing the Museum of Industry: he visited Germany, France, England,
Switzerland and Italy, in order to raise the institution under his management to European rank; “however, the
fact that I could not implement properly all that I have seen in practice and the useful things that came from
my experiences, or that I was only able to implement them by overcoming difficulties, were in fact not due to
a shortfall in my efforts, but are mostly explained by reasons arising from local circumstances.”18
This period (1890-1896) marked the establishment of the Museum of Applied Arts in Budapest, the first
step being the organisation of a call for designs for the Museum and the School. As it is known, the first prize
– together with the commission for creating the building’s design – was won by the pair of authors Ödön
Lechner and Gyula Pártos, who thus enriched the architectural heritage of Budapest with an important
monument. Pákei also took part in this call, and although his application, submitted with the motto
Programmatic did not win any prizes, this unsuccessful application eventually led to success: he was able to
employ the experiences gained there during the design process of the two important institutions of Kolozsvár’s
industrial education, which serve the cause of education until this day and, despite their transformations, are
still emblematic buildings of the city.
But around this time other buildings designed by Pákei were built as well, determining Kolozsvár’s
townscape. The emblematic National Hotel, with its Neo-Baroque atmosphere, was opened in 1895 on one
of the corners of the main square, the Főtér, fitted with furniture bearing the NY monogram of the New York
Hotel in Budapest – hence its name of New York living in public consciousness. Not far from here, in 1901
the Unitarian Church built its large, Neo-Renaissance College building in Kossuth Lajos Street, and the
symbol of Kolozsvár, the statue of King Matthias, created by János Fadrusz, was inaugurated in 1902, whose
bastion-like pedestal (as well as the cast iron fence enclosing the churchyard of Saint Michael’s Church found
behind the statue, created during the 1899 redesign of the square) was also designed by Pákei.19 Pákei had
supported the cause of the Matthias statue since the beginning (he was also a member of the statue committee),
and in 1902, in appreciation of his merits, he was awarded the Knight’s Cross of the Order of Franz Joseph.
Once again, the cooperation resulted in friendship (at that time, Fadrusz was a frequent guest at the architect’s
home), and in 1895, prior to completing the sculpture (as a matter of fact, to advance the sculpture’s
completion), Pákei designed for János Fadrusz one of Budapest’s most representative villas equipped with a
studio, built on the Naphegy Hill in the spirit of late Historicism.
Kolozsvár, marked at this time by the Millennium celebrations, was enriched further with buildings by
Pákei. Today the town’s public park would be inconceivable without the Kiosk ensemble (1896), completed
with a music pavilion and a fountain, or without the Skating Pavilion (1896) at the western end of the

17 The commemorative plaque was the work of György Zala, designed by Lajos Pákei (1896).
18 Fehér 2015, 831.
19 Lajos Pákei also designed the pedestal for Fadrusz’s statue of Maria Theresa in Pozsony, inaugurated in 1897. He also took part in the urban
redesign of the Főtér in Kolozsvár, where he designed Neo-Gothic pavilions “with connecting arcades – (open from both sides). Frigyes
Maetz received the commission, I made the design” – notes Pákei on the design sheet that was never implemented.
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boating lake. And, following the list of public buildings and institutions, we could continue the enumeration
with private constructions: with the Neo-Renaissance Merza House with a loggia (1892), the Neo-Gothic
Békessy House (1890) or the Gábor Fekete House with an Art Nouveau atmosphere, but first of all we have
to mention his own villa on Majális Street, through which the architect erected an extraordinary memorial to
16th-century Kolozsvár, incorporating organically in the building those vestiges of the late Renaissance stone
carving workshops in Kolozsvár that emerged from his town’s burgher houses demolished at the end of the
19th century; by buying the fragments and building these into his house, he thus saved them for posterity.
But Kolozsvár was not the only one to benefit from Pákei’s architectural talent. We can find his buildings
in many Transylvanian settlements. He designed a long series of churches: the Unitarian churches in Bölön
(1894), Firtosmartonos (1901), Magyarsáros (1912) and Székelyudvarhely (1908), as well as the Catholic
Church in Dicsőszentmárton are all his works, but he also made designs for Brassó, Vadad, Kisadorján
(1910), Kövend (1916), Jára, Torda and Déva (1913).
In 1905, after Győző Czigler’s death, the position at the department of antiquity of the Technical University
fell vacant once again; Pákei reapplied, but – as he writes – “I missed my aim”, the post was filled by Virgil
Nagy (1859-1921).20
Following this, he once again submerged himself in architectural work. When enumerating his civil
constructions in rural areas (mentioning also the ones that were built earlier), it is necessary to mention the
Unitarian Gymnasium (secondary school) in Székelykeresztúr (1914), built as a result of a lengthy design
process. But the villas of Domokos Szász and of the Urmánczi family (1891) in Borszék, the summer cottage
of Géza Farkas (~1891) in Magura, the Ugron Stately Home in Mezőzáh (1911, with Baron János Bánffy),
the Baron Bornemisza House in Várhegy, the Béldi Stately Home in Bodola, the Teleki Stately Home in
Kővárhosszúfalu, the Baron Bánffy Stately Home in Enyedszentkirály (with Frigyes Maetz), the hunting
lodge of Count Domokos Teleki in Alsóorbó, the Pataki Manor House in Désfalva (1892), the Nemes House
(1889) in Erzsébetváros, or the county hospitals in Mócs (1911) and Bánffyhunyad (1903) were also built
based on his designs.
The designs of works that serve as memorials would deserve a separate chapter: besides the alreadymentioned Mátyás commemorative plaque, the plaque commemorating one hundred years of Hungarian
theatre play in Kolozsvár on the Rhédey House (1892), the commemorative plaque of János Kriza in Nagyajta
(1882), the monument of Austrian Empress and Hungarian Queen Elizabeth on the hill of Fellegvár (Citadel)
in Kolozsvár (1901, the sculptor was Alajos Strobl). And we could also mention his funerary monuments: the
tombs of the polymath Sámuel Brassai (1910), of the politician Mózes Berde (1901), of the actress Ilona Kéler
(1882) – all three are in Kolozsvár, in the Házsongárd Cemetery. But in addition to the funerary monuments
of bishop Ferenc Dávid, founder of the Unitarian Religion (1910, Déva) or of the Transylvanian Prince Ákos
Barcsay (Kozmatelke), he also designed the grave of his granddaughter, Flórika Hegyi, who passed away in
1905.
In addition, he continued to play a role in the social life of his town, as he writes: “I have not neglected to
be a part of society, to participate in actions that have set out certain noble goals”:21 committee member, then
vice-president of the Transylvanian Carpathian Association (Erdélyi Kárpát-Egyesület), vice-president of the
Transylvanian branch of the Fine Arts Society, councillor of the Unitarian Synod Council, member of the
board of directors of the Music Society in Kolozsvár, correspondent member of the town’s Chamber of
Commerce and Industry, committee member of the local Association of Engineers and Architects. And he
was elected several times in the town’s Municipal Committee.
He did not shy away from any task. He designed flags, not only for the schools created by him, but also in
commemoration of his town’s Millennium celebrations regarding the Hungarian settlement in the Carpathian
Basin, as well as a picture frame for a painting commissioned by the town from Ignác Roskovics, celebrating

20 Sisa 2003, 442.
21 Fehér 2015, 832. In his autobiography, he enumerates at length the roles he played in the social life.
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the Union of Transylvania and the Kingdom of Hungary, a decorative portal for the visit of Franz Joseph I
(1887), as well as an aristocratic villa decoration for Domokos Barcsay.
Alongside his preoccupations as architect-designer, teachers, director, and his social responsibilities, he still
had time for his home town. In the age of these “happy, peaceful times”, full of a building-demolishing spirit,
as a committee member of the local association for the protection of historic buildings, but especially as an
architect, he considered it important to pass on, aided by his brilliant drawing technique, the memory of old
buildings.
He began his surveys of historic buildings already in the last decade of the century: starting with the 1890s,
he regularly made detailed, source-value drawings of old buildings, mostly from Kolozsvár, of burgher houses
that were sentenced for demolishing. The idea of rendering all of this public property through a publication
matured at the beginning of the 1910s. He himself formulated this in his own autobiography, written a
decade later, as follows: “reflecting on the fact that such precious historical, artistic treasures will be lost, I
decided that, continuing my surveys, at least now I will record the gathered material in an appropriate way
through survey architectural drawings and any other means serving this purpose, and gathering them, I will
publish all of these. […] I hope to finish collecting the material in the shortest possible time, and, if the
difficulties and expenses of the current extraordinary publication do not hinder me in this endeavour, I intend
to publish it”.22
This was a conscious attempt at rescuing monuments, and its result is remarkable, even if we now know
that due to his death this work, which might be considered the crowning achievement of his oeuvre, remains
fragmented; his last dated drawings were made in 1920, amongst the trials of those times. This is evidenced
by the marginal note on one of his drawings: “I drew this amongst gunshots.” In accordance with his wishes
“this work, which is composed of larger plates, will acquire the title of »The Architectural Monuments of the
Free Royal Town of Kolozsvár from the 14th Century to the Middle of the 19th Century«”. However, he was
not given the opportunity to carry out this plan.23
He died of pneumonia on the 22nd of March 1921. His funeral took place on the third day: he was carried
on his last journey from the Unitarian College to the Házsongárd Cemetery and laid to rest next to his
parents. His final resting place is indicated by a modest sign placed on a simple frame carved from a stone
block – the frame of a Roman sarcophagus.

DESIGN DRAWINGS AND DRAWING DESIGNS, WRITINGS AND DOCUMENTS
The above subtitle is missing the most important feature that defines the work of an architect: the title –
similarly to the following overview – does not discuss the buildings themselves. The omission is deliberate, as
it would be impossible to undertake an exhaustive presentation of Pákei’s great oeuvre within these confines.
However, we consider it essential for the study of the architect’s legacy – as a preliminary task – to take stock
of all the drawings, writings and other documents, which need to be searched for and known to enable an
examination of the oeuvre.
In recent decades, it has become almost a tradition within the scholarly literature to be concerned more
profoundly with this great eclectic architect of Kolozsvár or, we could be confident in stating, of Transylvania,
upon decennial anniversaries of Pákei’s year of birth. On the 140th anniversary of his birth, in 1993, almost
10 years after the republication, in the selection of Margit B. Nagy,24 of Lajos Kelemen’s commemorative
piece written for the passing of Pákei, Katalin Murádin-Beyer published the manuscript of Lajos Pákei’s

22 Fehér 2015, 839.
23 The baker and town councillor of Nagyszeben, Johann Böbel (1824-1887) had a similar initiative, but he also managed to publish his album
on the town walls and gates under the title of Die Stadtthore von Hermannstad. Further research is needed to clarify the – even indirect –
relationship between the two.
24 Kelemen 1921; Kelemen 1982a.
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autobiography,25 and Szabolcs Guttmann compiled a brief summary of the Pákei Fonds at the Unitarian
Archives.26
After another 10 years, in 2003, György Gaal paid tribute to the Kolozsvár architect born 150 years
earlier,27 completed by the writings of József Sisa28 and Kálmán Sebestyén,29 appraising his life and work.
Starting with the 160th anniversary – when a commemoration was held in the joint organisation of the
Kolozsvár Society (Kolozsvár Társaság), the Kelemen Lajos Society for Monument Protection (Kelemen Lajos
Műemlékvédő Társaság) and the Unitarian Bishopric of Transylvania, respectively an exhibition was organised
from the designs held in the Transylvanian Unitarian Church Collecting Archives (Erdélyi Unitárius Egyház
Gyűjtőlevéltár), followed shortly by the handover of the renovated Kiosk, enriching Kolozsvár with an
important cultural venue – Pákei and his work came increasingly to the forefront. More or less ambitious
works are published with a yearly consistency, as evidenced by the rich literature of recent years.
We ourselves conducted our research, started in 2012, with the aim of reviewing his legacy in two locations:
Kolozsvár and Budapest. I would start with the latter, as the research itself started there. However, before
beginning, I have to thank all those who made it possible to review this entire material: Zsuzsa Bakó, head of
the Architectural Drawings Collection of historic monuments in Budapest, art historians Pál Ritoók and
Eszter Baldavári, who eased my search for information in the collections of the Museum of Architecture, as
well as Lehel B. Molnár, who helped me during the research in the Unitarian church archives in Kolozsvár. I
also have to mention art historians Zsuzsanna Boda and Réka Krasznai from the Hungarian National Gallery,
whom I also need to thank for their help.
Concerning the reviewing work, I have to mention several sites in Budapest. Among these, the two vast
archives of historic monument protection: the materials within the Museum of Architecture, respectively of
the Architectural Drawings Collection of historic monuments are differentiated not only in regards to their
place of record keeping, but also in the nature of the materials held there. But there was plenty of material in
the other two major national institutions as well: the State Archives of the Hungarian National Archives and
the Hungarian National Gallery.
The Architectural Drawings Collection of the former National Inspectorate of Historic Monuments
(Országos Műemléki Felügyelőség – OMF – Tervtár) holds two folders with the designs of Lajos Pákei. The
folders with ornate bindings – their spines are decorated with the name of architect Lajos Pákei in gilded
letters – contain mostly design drawings, with varying contents: from original designs (ranging from sketches
illustrating the architectural concept to perspectives painted in watercolour) to photocopies or their special
variants that were commonly used at that time, such as those created with a cyanide process that produced
blue colouring,30 respectively to the photographic copies of certain designs. The latter were often glued on
cardboard, as if ready for an exhibition, and were usually provided with the hand-written signature of Pákei.
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Sisa 2003.
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In describing the design and document copies listed in the repertories, we also detailed their technical differences. Below is a brief description
of the concepts mentioned there. For more information, see N. Takách 2004. I would like to thank Adrien P. Holl, archives restorer, for
drawing my attention to this publication.
– Blueprint, cyanotype (photocopying procedure used between 1870 and 1960)
A photochemical copying procedure suitable for the reproduction of line drawings in limited copies, exclusively on transparent paper. For
copying, so-called negative papers are used, thus the copied lines remain colourless and the environment is coloured. The photosensitive,
iron-based chemical solution applied to the paper, upon exposure to light, forms a blue precipitate, which precipitates on the fibres of the
paper in a fine distribution. The coating that was not exposed to light dissolves when rinsed with water, and the paper remains white in its
place. The procedure was followed by drying the paper, which in turn distorted the dimensions of the technical drawing.
– Sepiaprint, argentotype (photocopying procedure used between 1870 and 1960)
A procedure similar to blueprint, only the photosensitive solution applied to the paper is silver-based, which produces a brown precipitate
in an aqueous medium, and this is fixed on the paper’s fibres that were exposed to light. Often the photosensitive material was applied to
thinner, translucent paper, and after making a negative copy of it, this negative copy of the negative resulted in a positive image, and the
drawing appeared with dark brown lines.
– Diazotype (dry Diazotype photocopying procedure from 1920, and semidry procedure from 1930. The improved version of the procedure
is still in use today)
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Unfortunately, in the absence of the originals, in some cases only these secondary documents can direct our
attention to the original designs or can inform us of their existence, content and appearance.
At the time of its growth, the Architectural Drawings Collection operated within the framework of the
National Inspectorate of Historic Monuments, therefore the letters OMF are also present on the code stamps,
as prefixes to the reference codes of the documents safeguarded there. In the case of the design sheets found
in the two folders of the Architectural Drawings Collection, contrary to the local regulations regarding
reference codes, the “K” marking (the designs of foreign objects were marked with a K) does not appear
uniformly, thus it can be assumed that the two folders originate from separate sources. It should be noted that
this only applies to the design sheets, the marking in the original accession register is unified (true, the entire
material, consisting of 72 design sheets, of one of the folders – where the K marking has been omitted – was
filed under a single reference code, and the individual sheets received a numbering of per…).
In addition to the designs and the accession register, an index card processing also took place sometime in
the 1970s; this, unfortunately, is incomplete, but it offers a good system for processing and reviewing the
material.
In terms of their content, the pages cover almost all of Pákei’s activity, ranging from the designs documenting
his church and villa architecture to the technical documentation of the designed educational institutions,
from proposed architectural concepts that were never carried out to his work in graphic design for publications.
However, the core material is unequivocally composed of the design sheets of his completed buildings: from
Bölön to Kolozsvár, from Pozsony to Székelyudvarhely.
The Architectural Drawings Collection is currently operating within the framework of the institution
called Hungarian Museum of Architecture and Historic Monument Protection Documentation Centre
(Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ).
Pákei’s anonymous biographer – after enlisting his works – sadly remarked in 194331 that his drawings were
“lying around at his progenies”. And indeed, when Jolán Balogh published her study on Pákei’s drawings in
the series Erdélyi Tudományos Füzetek (Transylvanian Scientific Booklets),32 she also reported that Lajos
Pákei’s drawings for his planned publication were mostly in the possession of his son, dr. Lajos Pákey,
administrative judge in Budapest.
These drawings came to the forefront once again in 1983, this time within the framework of a representative
exhibition organised by the Hungarian Museum of Architecture (Magyar Építészeti Múzeum – MÉM) in
Budapest.33 The compilation presenting about 78 drawings showed that Pákei’s drawings were not lost, that
they were under protection, and the organisers considered it important to also note in the catalogue that this
drawing bequest, as a valuable documentary group for the research of Renaissance art in Hungary, is one of
the most precious of the museum’s collection.
The collection that contains the most elaborate versions of the survey drawings documenting the destroyed
and demolished monuments, carvings, Renaissance door and window frames, from cleaned-up pencil or ink
line drawings to graphic works animated with wash shading, came into the museum’s possession through
For copying, so-called positive photocopying papers are used, thus the copied lines appear in colour and their surroundings remain colourless.
On the paper exposed to the light, the diazonium compounds decompose in the exposed areas, and they remain intact in the areas covered
by the drawing’s lines. With added compounds (e.g. ammonia vapour), they form a permanent coloured compound. No preliminary
aqueous baths are needed, so the great advantage of this, apart from the speed of the development, is that it does not need to be dried,
respectively that it produces an undistorted copy. There is no need for dark environments when developing or copying, and the developing
time can be reduced to a quarter in ultraviolet-rich lights (e.g. electric arc). Although since the 1950s copies can be made in several colours,
in Hungary, as well as in Romania, it was the process that produced purple photocopies that became widespread.
In the light of the above, in the case of all positive copies (the negatives of negatives, respectively the diazotypes), we have simply listed the
term photocopy.
– Xerographic copy (photocopying procedure used after 1950)
An indirect process that does not require special paper, in principle, copies can be made on any paper. An electrostatic charge is distributed
on a metal sheet specially developed for this purpose, and therefore, under the effect of light, the photographic image is formed on this metal
sheet. The toner remaining on the surface that was not illuminated is transferred to the copying paper in the desired number of copies by
electrical field strength.
31 Építészet 1943, 128.
32 Balogh 1944.
33 Pusztai 1983.
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purchase on the 12th of December 1969 from Sára Pákey (the wife of Dr. Endre Luzsa). Some of Lajos Pákei’s
pencil sketches and the page design created with the collage technique give us a glimpse also into the process
of publication design.
The review of the designs and documents took place in several stages: in 2012-2013 at the museum’s
location in Mókus Street, where the necessity of reviewing became important while preparing a move, as a
result of which, 30 years after the former exhibition, I had the opportunity to review Pákei’s material preserved
in the museum for half a century. The carefully guarded bequest bears the traces of the various exhibitions,
some of the sheets – the more prominent ones – can be examined in a framed state, glued on cardboard and
set in elegant mounts.
Holding, studying these drawings was a special experience, as my activity in the museum’s vaulted space
– the former room of Professor Géza Entz – was conducted under the gaze, immortalised in oil, of Pákei; the
architectural museum’s collection also holds a portrait of the young Lajos Pákei from an unknown painter, set
in the room.
In 2014-2015 I continued this work at the new temporary location, in the Aula of the building at 1
Táncsics Street of the historic monuments’ inspectorate, and finally, in 2016, I could examine the material
that was discovered during the new move at the current – however, still not final – location, at 3 Daróczi
Street. My notes regarding their location were taken during these reviews, however, I choose to publish them,
hoping that a good portion of these will become inconsequential as these transitional states will reach a
dormant point.
In the Museum, at the time of the 2012-2013 overview, the designs were preserved in three forms: in file
cabinets, collected in folders (1, 2, 3), and as a result of earlier exhibitions, set in small (K) or large (N)
mounts. During my own numbering beside the reference codes, I marked these separately – for later
classification or searches.
The design sheets are arranged in order from 69.021.23 to 69.021.153 (based on the 2012 review), with
the exception of 69.021.101/3 (which may in fact refer to sheet 69.021.101/4, not included in the accession
register), 69.021.112, respectively 69.021.152 (and the following ones), as follows:
69.021.112 – Kolozsvár, street detail with bastion of the town fortification
69.021.152 – Design drawing of carved wardrobe – cardboard, drawing ink, 29.5×37.5 cm
69.021.154 – Drawing of the Renaissance tomb of László Suki – tracing paper, drawing ink, 18×24 cm
69.021.155 – László Szőkefalvy Szentmiklósi: The Pákey Family – book, 20 pages, 1943 publication
69.021.156 – “Historical and Architectural Description of the Reformed Church in Farkas Street, Kolozsvár.
Copied by Lajos Pákey after Count János Eszterházy” – paper, pencil-ink, 6 drawings.
In addition to some furniture designs for the Museum of Industry in Kolozsvár, this segment of the bequest
contains the design sheets representing the floor plans, sections and elevation drawings of the villa on Naphegy
Hill (Budapest, Lisznyai Street), designed by Pákei for János Fadrusz (most of them carefully framed, protected
by mounts), as well as the almost one hundred folded tracing paper sheets that show implementation details
and from which – beyond the design of the villa’s appearance – we get an accurate idea regarding Pákei’s
exigent design process. The stamp of Tibor Kilián, a Budapest lawyer, appears on almost all of the tracing
paper sheets. The 88-piece group of designs received a single inventory number during the expansion of the
museum’s collection. In this case, the accession register names László Szelényi as former owner and records
the date of the accession as the 14th of May 1969. The large number of detail designs help us in recalling the
former formal richness of this representative studio-dwelling house destroyed during the Second World War.
Some items attesting to the friendly-professional correspondence between Pákei and Fadrusz are also preserved
in the Hungarian Museum of Architecture.
In order to facilitate orientation and searching, beside the museum’s reference code, I used my own
systematisation here as well: I marked with a separate letter code the items set in mounts (F), the items
collected in the folder (4), respectively those kept as folded tracing paper sheets (P), followed by a serial
number. The inventory numbers range between 69.05.1/01-88, but seven inventory numbers are missing
from the sequence. In 2013 I was unable to find documents 69.05.1/18, 29, 34, 35, 40, 56 and 87 in the
series of designs for the Fadrusz villa and studio (however, no. 69.05.1/8 was used twice). In the accession
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register this material is listed under a single item, but it also mentions 88 drawings. My further comments in
this regard are found under the inventory numbers.
In recent years, the Hungarian Museum of Architecture has repeatedly changed not only its location, but
also its operating institution. Its current institution is the Hungarian Museum of Architecture and Historic
Monument Protection Documentation Centre. Taking this into account, in order to identify the designs held
in the Museum, I completed the inventory numbers indicated on the documents with the abbreviation
MÉM, distinguishing them from the OMF identifier of the reference codes belonging to the Architectural
Drawings Collection of historic monuments.
The two boxes, among which the first contains the letters and documents – including László Pákei’s wax
sealed architect’s diploma – that are marked with inventory numbers in the accession records, are an important
part of Pákei’s bequest preserved in the Museum. The second box contains mostly photographic copies of his
drawings, designs, architectural monuments, as well as their details. I find it important to mention the
material compiled in the 21×25 cm grey folder with the title Architecture L. de Pákey written in elegant, gilded
letters, which, as if it were a true photo album, presents Pákei’s work on 35 photographs glued on cardboard.
I have prefixed the reference codes found in the “box with photographs” with MÉM.F.
The third location where Lajos Pákei’s designs are preserved is Kolozsvár, namely the Hungarian Unitarian
Church Collecting Archives (Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltára – MUEKvGyLt). As
for the exact place, it is a large metal cabinet, with shelves full of Pákei’s designs and collections, grouped from
1 to 9 based on the number of the shelves and large folders. At the time, the inventory here must have mostly
been done in the form of classification based on content, because within the folders the individual design
sheets were not taken into account as separate items. That is why I created my own numbering when compiling
the repository:
1 – shelf number (instead of the former Roman numeral – this is how it is appears in some sources –, for
the sake of clarity, I used the Arabic numbering appearing on the individual folders)
A – the reference number of the folder, fascicle and bundle
001 – serial number within the folder during the 2013 review.
Regarding the history of the fond’s archival processing, the inscriptions of the individual folders might be
important, as well as the itemised or grouped tables of contents found in each folder. Therefore, in appendix
no. 3, I have compiled a summary related to the names, respectively contents of the collection’s folders.
To illustrate the enormous material found here, I would like to mention some of the more important
folders. First of all, the folders containing the designs of the Unitarian College and Unitarian Secondary
School of Kolozsvár, in addition to which the material referring to the Unitarian Gymnasium in Székelykeresztúr is also significant, as aside from the sheets illustrating the different design phases, we also find here
drawn and written documents, such as an auction for the furniture. Other separate folders contain the designs
and design variants for the Museum of Industry and the industrial school, some design sheets of the New
York Palace or the plans of the Town Vigadó, which was planned in connection with the redesign of the
Redut. Otherwise, the latter remained in the design phase, and among the sheets glued on cardboards we find
some original watercolour drawings as well, giving an insight into Pákei’s exceptional drawing skills.
In addition to the above-mentioned design bundles and folders dedicated mostly to individual buildings,
we can also find comprehensive bundles grouping individual buildings or building types. Such is the one that
could be named pavilion architecture, containing the sheets of the Skating Pavilion, the Kiosk or the pavilion
on Trencsin Square. Another one includes the architectural works regarding villas, houses and stately homes,
again one the church designs or the drawings of the funerary monuments – finished buildings and buildings
that remained in the design phase, all bundled together.
When examining the contents of the folders, we often find “lost” design sheets as well, which should
definitively be placed in their “place of origin” during a future inventory.
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At that time, Jolán Balogh noted that a smaller part of the survey drawings were “mostly preparatory
sketches and second copies, held in the library of the Unitarian College of Kolozsvár”.34 Compared to this
remark, the number of survey sheets and cardboards, including the tracing paper pieces, surpasses 200 items.
Jolán Balogh speaks of 10 of these, of which today, unfortunately, only a few can still be found in the
collections (including, of course, the Museum of Architecture). For example, we are unable to find such
original drawings as the section surveys of King Matthias’ birthplace, documented by Balogh, or the survey
of the portal that was the entrance to the former house on 22 Wesselényi Street, which was later incorporated
into the Pákei villa (fortunately, their photographic copies are found among the collections of the Hungarian
Museum of Architecture, respectively the Hungarian National Archives). Naturally, I also publish these
drawings, without mentioning where they are kept or their reference codes, but with the indication of where
they were published.
Pákei’s various collections are also part of his bequest held at the Unitarian Archives: besides the contemporary
photographs waiting for systematisation (which, at the same time, can supplement the research of Pákei’s life
with additional data), we also find a large number of reproductions, with the signature of Adolphe Braun
Phot., of graphic works, copies made of artworks preserved in European collections, but we also need to
mention the engravings of the historical portrait series launched in 1855, in the edition of Ferenc Császár,
with the title Picture Gallery of Hungarian Ancestors, or the Portrait Collection of Unitarian Men of his father,
Lajos Pákei Sr. For the latter, we have to stop for a moment, because here we can also find two photographs
of Lajos Pákei’s father, Lajos Pákei Sr., the custodian, treasurer and notary of the Unitarian Congregation, as
well as the superintendent of the college, some of whose works are also part of the reviewed Pákei bequest in
Kolozsvár. We can mention here the graphic work representing the portrait of governor Count György Bánffy,
the design of the governor’s catafalque to be set up in the church on Farkas Street, or the ink drawings that
have been authenticated by the hand of his son. The Hungarian Museum of Architecture also holds an item
originating from Lajos Pákei Sr.: his watercolour of Vajdahunyad Castle, on the back of which, almost as a
message for posterity, we read the following warning: “As it is not recommended to take the image out of the
frame, because it is coated with a covering paint that will slough off in the form of dust, please, only copy it
by leaving the glass on. – Kolozsvár, 29 Majális Street. Pákei”. Below the message is a pale inscription:
“Paint[ed]. by L[ajos] Pákei. 1828”.
The next location of the Pákei legacy is the State Archives of the National Archives of Hungary (Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára – MNL-OL) in Budapest, where the material that can be connected
nominally to the Pákei family is found under two reference codes.
In the collection of the Pákei family (P1781), we find documents from the years 1606 to 1911, which are
highly significant for those researching the family’s history. The material organised in two bundles contains
mostly documents of family members living in the 19th and 20th centuries, among which the family
correspondence of architect Lajos Pákei and of his father, Lajos Pákei Sr., holds a prominent place. But the
documents and the copy of the diary of János Linczegh, royal judge of Kolozsvár, are also worthy of attention,
as well as the volume containing Linczegh’s economic records, which remained in the possession of the family
when Lajos Pákei Sr. donated the original diary in 1854 to the Hungarian Academy of Sciences (Magyar
Tudományos Akadémia).
In addition to the two bundles, a roll is also held in this fonds, with the coloured funerary hatchments of
the György Bánffy and the Ádám Teleki family.
On some of the documents we can see the round stamp of architect Lajos Pákei, with the PL monogram.
The vast majority of the document material (0.38 of the current 0.40 linear metres of documents) was
acquired by the State Archives at the end of 1970 and the beginning of 1971, through purchase from a private
individual. Subsequently, in 1990 and 1998, the collection was further extended via donation from another
individual.

34 Balogh 1944. Jolán Balogh’s notes and comments on the individual drawings are published in the repertory, among the notes found at the
end of the Drawing Designs.
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István Fazekas publishes, among others, the table of contents of fonds P1781 in his work entitled Kisebb
családi és személyi fondok VI. kötet: Repertórium (Smaller Family and Personal Fonds Volume VI: Repertory)
(A Magyar Országos Levéltár segédletei – Aids of the State Archives of Hungary 5. Budapest, 1999). In the
appendix, I have supplemented his index with my additional notes, intended to ease orienting in the content
(see Appendix no. 1).
The Pákei family’s collection of seals from the 16th to the 19th centuries was originally included in this as
well, containing the wax seal impressions of Transylvanian settlements, mid-level administrative units and
churches, however, during the archival processing, the 266-item collection was removed and placed in the
collection V14 Seals of mixed origin. Attila Sunkó published its accurate index in Pecsétgyűjtemény V szekció
(Seal Collection Section V) (A Magyar Országos Levéltár segédletei – Aids of the State Archives of Hungary
23. Budapest, 2006), thus it is not included in our repertory.
The significant material of the Gábor Nyárády Collection (P2282) cannot be avoided by the researcher of
the life and work of Lajos Pákei.
Gábor Nyárády (1922-2003) was a writer and a journalist, the descendant of Miklós Pákei, more precisely
the grandson of his daughter, Margit and of Lajos Bónis (1863-1935). The documents preserved in his
bequest offer a complete picture of his journalistic and literary activities. His collection consists mostly of
notes taken during his research activity in the State Archives, as well as in other archives, copies of documents,
newspaper clippings, the first part of which consists of family history materials – partly original documents.
Appendix no. 2 contains a comprehensive table of contents of the materials concerning the Pákei family; in
this, I have supplemented the archival records with additional notes. I have incorporated the bibliographical
references, copies and press communications preserved in the collection into the Pákei bibliography, and the
design, photographic and documentary materials related to Lajos Pákei in the indexes, in the relevant places.
I came across the Pákei family fonds, comprising 16 family portrait paintings, of the Hungarian National
Gallery (Magyar Nemzeti Galéria) in a peculiar manner – during the review of Gábor Nyárády’s collection.
These are preserved partially in the Paintings Collection and partially in the Old Hungarian Collection, due
to their age and author – five paintings were attributed to Ferenc Antal Bergman,35 who immortalised the
portraits of Transylvanian aristocracy. Three of the latter enrich the permanent exhibition of the Museum of
Applied Arts set up in the Rudnyászky Stately Home in Nagytétény, and one the decoration of the L’Hullier–
Coburg Stately Home in Edelény.
The Gallery received the paintings in 1990 from Pákey Izabella, the granddaughter of Lajos Pákei. As the
documents show, Izabella Pákey wished for the family portrait gallery to remain intact, in a good place. The
portrait of the young Lajos Pákei, which has been in the collection of the Hungarian Museum of Architecture
since 1969, should perhaps also be here, as the pair of one of the 16 paintings held here, namely the portrait
of his wife, Antónia Fangh – with the remark that they were not painted at the same time.
There are still a number of designs about the existence of which we only have conditional assurance, but
that we were unable to find in any of these collections. Nor is it possible to find those designs (some of which
were carried out, others that exist only on paper), about which Lajos Pákei himself – as the designer – reports
in his autobiography, or some, whose photocopies have luckily survived – thanks once again to Lajos Pákei
– glued on cardboard in preparation for an exhibition, however, the current location of the original designs
themselves – completed with watercolour finish – is unknown.
In addition, Pákei, who had always captioned, dated and signed his plans accurately (often even his small
sketches), left us many drawings with no written indications. Their destination can be solved via analogies,
but the unknown material is still significant. Their identification is necessary and is only possible after
thorough research.
At this stage of our research, for the time being we have at our disposal a list of several hundreds of items
recording the design, drawing, and documentary material stored in the aforementioned locations, indicating

35 The Művészeti lexikon (Art Lexicon) states that he “was active between 1702 and 1807”. In the records of the Hungarian National Gallery,
among the paintings attributed to him, we also find items dated to a later moment.
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the location where they were kept, the inventory number and the most important parameters (such as the
name and address of the depicted object, as well as the material and technique of the document, in some cases
its dimensions). This greatly facilitates the overall systematisation, it facilitates the overview. I considered it
important to record the inscriptions of the design sheets, but also of the sketch pieces, to decipher the
marginal notes as much as they allow it, as these, along with the figures, can help in identification, and give
an insight into the processes that prepared the birth of a design or drawing. This repository is published for
the purpose and with the hope of further research, making it available to everyone.
After reviewing such a material, one inevitably falls into the spell of statistics. Let us see, thus, some figures.
In the Architectural Drawings Collection of the national institute for historic monument protection, the
designs are kept in two folders under 275 reference codes, in the Hungarian Museum of Architecture I
recorded 230 original drawings (not counting the letters and other written documents, photographic copies),
while in the Unitarian church archives, the number of documents that preserve drawn or written material
exceeds 800. This gives us more than a 1300 items, all of them exclusively in the aforementioned places. For
the time being, only the Autobiography is known from the Pákei Fonds of the National Archives of Romania
in Kolozsvár, the rest of the fonds is still unprocessed, not to mention the design material that may be found
in the local archives of the institutions of individual buildings, which were not included in the above summary
(e.g. the designs of the Unitarian Church in Székelyudvarhely, and here we should stop, as the list is long). It
is only for the sake of comparison that we mention that the Ybl bequest, which is kept at the Budapest City
Archives (Fővárosi Levéltár) and was organised by János Gerle in the 1980s (which the editor deservedly calls
the largest architectural legacy in the country), consists of about 6984 design sheets36 (today, these are at the
researchers’ disposal in scanned form). And we can also mention – as a counter-example – one of the most
important buildings of Ödön Lechner, the Postal Savings Bank (Postatakarékpénztár), for which only one or
two dozen original Lechner designs have been preserved, and a part of them are only available in the form of
photographic copies. Yet, Lechner redesigned the building significantly, as compared to the originally
submitted designs, and he was also renowned for designing his buildings with great care and to the finest
details. Thus, the problem is not the original volume of work; as a rule, the packing and relocation of the
viciously guarded documents, as well as changing the location of the holding institution is not beneficial for
the preservation of our predecessors’ survived bequests.
But let us return to Lajos Pákei’s building designs. It is almost self-evident (because it is one of the largest
public buildings designed by Pákei, and its design legacy is also preserved here) that the most complete design
material concerns the Unitarian College of Kolozsvár, not only quantitatively (because we can also include
here the photographic and photocopies), but also concerning the number of original designs. In addition,
there are plenty of written documentations, implementation and accounting designs, and budgets among the
design sheets. A similar quantity of material documents the construction of the gymnasium in Székelykeresztúr.
In contrast, e.g. for the construction or design history of the New York Hotel or the Museum of Industry (I
mention these because they are two buildings of similar dimensions) only a more modest material has been
preserved. The latter is, however, significant regarding its material concerning the interior and furniture
designs.
The hope of discovering further, still latent materials seems justified, especially in the case of rural buildings,
since the reviewed material hardly contains any documents – relative to their importance – related to the
construction of such important ecclesiastic buildings as the churches in Székelyudvarhely, Dicsőszentmárton,
Firtosmartonos. Further original design sheets related to the Unitarian Church in Magyarsáros, earlier
preserved in the archives of the congregation, were transferred, thanks to Árpád Furu, following the research,
in February 2013, of the Unitarian church archives, while János Fehér discovered documents and designs,
enriching the legacy of Pákei related to church architecture, in the archives of Bölön. At the same time, in the

36 Ybl Miklós építész 1814–1891. A Hild-Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban 1991. december–1992. Március (Architect
Miklós Ybl 1814-1891. The Exhibition of the Hild-Ybl Foundation at the Budapest History Museum, from December 1991 to March
1992). Catalogue. Ed. Mária Kemény, Péter Farbaky, Budapest, 1991.
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case of the gymnasium in Székelykeresztúr or the church in Székelyudvarhely, our preliminary searches were
unsuccessful.

CLOSING THOUGHTS
Finally, as a summary, I would like to refer to how we should proceed and to formulate the tasks ahead.
Without concealing the need to continue with collecting and reviewing Pákei’s legacy, I would first mention
the need to organise the materials from the archives and architectural drawing collections, as there are many
design sheets whose condition requires intervention. And here I am not only thinking of the inevitable
cleaning, dust removal, ironing of heavily folded sheets and restoration, but mainly about the organising and
thematic classification of the designs. The latter – i.e. the classification – is partially completed, e.g. in the
church archives, thus the systematisation itself and the inventory registration can be carried out. Currently,
we know the exact location of each design sheet, thus, when systematising, we know which shelf or folder to
access. Until the finalisation of the registration and of the systematisation, it would be good to keep this order,
and place the removed and examined material back, otherwise we hinder the ordering itself of the material,
and thus the research.
Following the essential cleaning and restoration, a further step would be the material’s digitalisation, which
needs to be carried out in order to safeguard it, as well as to facilitate the research. With regards to the material
in the archives of the Unitarian Church, this has already been implemented within the framework of the
digital project of the Transylvanian Museum Society; the corpus of 800 items has already been digitalised in
2013, with the collaboration of archivist Lehel Molnár B.37
A second task is a processing from the point of view of architectural history, on the basis of the abovementioned design and documentary material, researching Lajos Pákei’s oeuvre. This means, on the one hand,
compiling the historic monument documentation of the individual completed buildings, and, on the other
hand, the writing of comprehensive studies. We can already find examples for both of these, here we can
mention the detailed study of György Gaal about the Unitarian College of Kolozsvár,38 the paper of Beáta
Bordás on the Ugron Stately Home in Mezőzáh,39 and the overview of Miklós Székely on the Kolozsvár
buildings of industrial education and the museum.40 Historic monument research provides a precise model
for such a documentation. After the examination of the original design drawings, photographs, technical
descriptions that can be found, as well as of the scholarly literature, the construction history (including the
history of the design process) should be finalised, including establishing the building’s place of prominence
within the history of art and architecture, compiling its inventory of values, and elaborating approaches
regarding a possible restoration. All this should be complemented by surveys documenting its current state of
preservation, as well as archival and on-site photographic documentations. These could also be called guide
manuals, building monographs, which would provide practical help for moulding the future of the given
building, even for those who do not have the opportunity to carry out or to commission someone to carry
out this work prior to a suddenly necessary renovation. This implies that these documentations, similarly to
the related design materials, become public and generally accessible. At the same time, it is also important to
carry out comprehensive scientific research, assessing and releasing to the public the entire architectural work
of Lajos Pákei. We can also report such endeavours; we have already mentioned some of them, here I would
only refer to Júlia Pásztohy’s scientific paper on Pákei’s villa architecture,41 which is a comprehensive, thorough
research work that definitely needs to be continued. And last but not least, highlighting their scientific
discernment, we should mention Beáta Bordás’s research on the stately home architecture of Pákei, as well as
János Fehér’s “substantial” (of about 1000 pages) undertaking, in which, in connection with the exemplary
37 Providing public access to the material is still in progress, individual requests may be directed to the Transylvanian Unitarian Church
Collecting Archives (MUEKvGyLt).
38 Gaal 2001a; Gaal 2001d.
39 Bordás 2011.
40 Székely 2017.
41 Pásztohy 2012.
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research of the construction history of the Unitarian Church in Bölön, he succeeds in providing an insight
into the church architecture of Pákei, together with its theoretical and practical segments. And in addition to
the above, during future research, it is impossible to bypass György Gaal’s papers of the family’s history.
Regarding the task of promoting the work, the series Masters of Architecture (Építészet Mesterei) of the
Holnap Publishing House offers a remarkable example.
The third task should be, and not at all because it would be the least important, the curation of the survey
drawings made by Lajos Pákei about the architectural monuments of Kolozsvár. The review and systematisation
alone of this unique material is an enormous work. But I feel that the best way in which we could pay tribute
to the architect’s memory is if carry out this work, which, due to his passing, was bequeathed to us in a half
finished state, and thus to materialise his original intentions. This, of course, does not only mean that we have
to select the most beautiful of the existing drawings, nor that we have to choose those sketches that represent
the most finished phase. We have to understand the overall concept of this publication that had been planned
over many years, we need to take into account the instructions that may be found on the half-finished pages,
and we have to design and publish the work by carrying out all of the above, a work that even in its present
“working” state we might rightly call the most outstanding architectural enterprise of Lajos Pákei. By
proceeding thus, not only do we pay tribute to the memory of this important architect in historic monument
protection, not only do we continue on the road on which he started, furthering his work from the perspective
of a century, but we also publish, for the benefit of future research, the data that is still hidden in his legacy
and that might be made use of by architectural history.
I would like to conclude this overview with the commemorative lines of Lajos Kelemen, “Transylvania’s
archivist”: “The famously precise, beautiful drawings, building and other designs of Lajos Pákei were left
behind in his study in huge bundles. […] His drawings, even if incomplete, are precious relics of this beautiful,
art-loving soul, as well as of the artistic past of Kolozsvár, of which Lajos Pákei was not only an admirer, but,
through his works, also an active and significant pursuer”.42
(Translated by Zsuzsanna Eke)

42 Kelemen 1982, 311.
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REPERTÓRIUMOK
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TERVRAJZOK

TERVEK
Alsóorbó – Gr. Teleki Domokosvadászlak

Gróf Teleky Domokos vadászlak Orbón
– tervrajz
– kartonra ragasztott rajzlap, tus
– földszinti alaprajz
– emeleti alaprajz
– tetőtéri alaprajz
– fő- és két oldalhomlokzat
– (megemlítve Bordás 2016b, 180.)

OMF. K 12225 2.180

Bánffyhunyad – Barcsay Domokos
udvarháza, kilátó pavilon

Munkaterv. A Király látogatása 1895 alkalmából
a Bánffyhunyadi Barcsai Domokos háza dekorácziója és messze kilátás czéljára tervezte Pákei Lajos műépítész / terv Pákei Lajos
– fatornác tervrajza 1:25
– karton, ceruza
– aláírás
– szemből és oldalnézet
– „A bánffyhunyadi kilátó tervrajza” (Bordás
2016b, 186, 12. k.)

OMF. K 12178 2.135

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

– tervrajz 1:100
– karton, ceruza, akvarell
– főhomlokzat

OMF. K 12047 2.025

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A bánffy-hunyadi korháztelek helyszínrajza
– karton, ceruza, tus, akvarell

MUEKvGyLt.7.A 009

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

– ablaknézet
– karton, ceruza
– hátoldalon: A Bánffyhuny. és Mócsi korház […]

MUEKvGyLt.7.A 010

37

EME
Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

Hátulsó homlokzat
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 011

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

Oldalhomlokzat
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 012

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A Bánffy-hunyadi várm. kórház / Homlokzat /
Földszinti alaprajz / I. emeleti alaprajz / Építés
alatt
– a homlokzati terv aláírása: Kolozsvár 1903 April
hó / Pákei Lajos építész mérnök
– kartonra kasírozott fotómásolatok tervlapokról

MUEKvGyLt.7.A 029

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A Bánffyhunyadi vármegyei kórház tervezete /
Metszet C-D /
– oldalhomlokzat, keresztmetszet
– papír, fénymásolat

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A bánffyhunyadi vármegyei kórház tervezete /
Emeleti alaprajz
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat
– emeleti alaprajz, tussal utólag feltüntetve a nyílásméretek

OMF. K 12143 2.097

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A bánffyhunyadi vármegyei kórház tervezete /
Földszinti alaprajz
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat
– földszinti alaprajz

OMF. K 12144 2.098
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Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A bánffyhunyadi vármegyei kórház tervezete /
Pincze alaprajz / Kézírással megadva az alapmélységek
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat
– pincealaprajz

OMF. K 12179 2.132

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A bánffyhunyadi vármegyei kórház tervezete /
Metszet A-B
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat
– bejárati metszet

OMF. K 12180 2.133

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház

A bánffyhunyadi vármegyei kórház tervezete /
Földszinti alaprajz
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat
– földszinti alaprajz

OMF. K 12181 2.134

Bánffyhunyad – Vármegyei kórház,
épülettábla

– szövegtervezet, benne: Épült […] Pákei Lajos
tervezete szerint […] az Úrnak 1912-dik esztendejében
– karton, ceruza
– valószínűleg a bánffyhunyadi kórház számára készült építési tábla vázlata

OMF. K 12066 2.039

Bodola – Béldi Tivadar kastélya

Földszinti alap
– papír, az alaprajzi terv tükrözött kékmásolata
– kézifelirat a jobb felső sarokban Verkehrt Abgebildet
– eredeti aláírás: Kolozsvár 893 szept. 30 / Pákei
– „A bodolai kastély alaprajza, 1893” (Bordás
2016b, 166, 4. k.)

Borszék – Szász Domokos villája

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– tervrajz felirata: Homlokzat az út felől / Kolozsvárt 1884 / terv Pákei
– lásd még az OMF. K 12076 fotómásolatot

MUEKvGyLt.4.B 035

MÉM.F 70.683 4.07
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Borszék – Szász Domokos villája

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– ceruzával a kartonon Villa. Bad. Borszék.
– a terven terv. Pákei

MÉM.F 70.717 4.39

Borszék – Szász Domokos villája

Mappa: Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei
Lajos felirattal
– fedlapján helyszínrajz
– kartonra kasírozott papír, színezett tusrajz

MUEKvGyLt.7.A 001.01

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– főhomlokzat
– pausz (2 darabban), tus

MUEKvGyLt.7.A 001.02

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– tetőalaprajz
– pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.03

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– földszinti alaprajz
– pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.04

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– pincealaprajz
– pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.05
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Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– pincealaprajz
– kartonra kasírozott pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.06

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– metszet
– kartonra kasírozott pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.07

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– földszinti alaprajz
– kartonra kasírozott pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.08

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– főhomlokzat Kolozsvár 891 Dec / t. Pákei Lajos
– kartonra kasírozott pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.09

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– oldalhomlokzat
– kartonra kasírozott pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.10
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Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában
– oldalhomlokzat
– kartonra kasírozott pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 001.11

Borszék – Szász Domokos villája

A Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája
Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos feliratú
mappában. Pincze alaprajz / Ko. 891 / t. Pákei
Lajos
– kartonra kasírozott papír, tus, színezett falakkal
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.7.A 001.12

Borszék – Szász Domokos villája

Elölnézet M=1:100 / Földszinti alaprajz / Kolozsvár Dec. 891 / t. Pákei Lajos
– két tervlap kartonra kasírozott fotómásolata
– homlokzatakvarell és -alaprajz
– pecsét

MUEKvGyLt.7.A 081

Borszék – Szász Domokos villája

Homlokzat az út felől / Kolozsvárt 1884 / terv
Pákei
– tervrajz
– karton, fotómásolat
– aláírással
– főhomlokzat és alaprajz
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OMF. K 12076 2.033

EME
Borszék – Urmánczi-villa

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– a bejárattól jobbra eső homlokzat rajza
– karton 21 × 25 cm
– 1891 – lásd még az MUEKvGyLt.7.A.036 fotómásolatot

MÉM.F 70.681 4.05

Borszék – Urmánczi-villa

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– 1891 – lásd még az MUEKvGyLt.7.A.077 fotómásolatot

MÉM.F 70.691 4.15

Borszék – Urmánczi-villa

– kartonra ragasztva két tervrajz fotómásolata (az
eredetit lásd OMF. K 12204)
– a kerti és a bejárattól balra eső homlokzat
– a tervrajz felirata Urmánczi villa Bórszéken
– a tervrajz aláírása: Kolozsvárt 1891 okt. hó /
terv. Pákei Lajos építész

MUEKvGyLt.7.A 077

Borszék – Urmánczi-villa

– karton, tus, ceruza
– a villa keresztmetszete

MUEKvGyLt.7.A 079

43

EME
Borszék – Urmánczi-villa

– karton, ceruza
– a villa keresztmetszete (a rajz egy része ki van vágva)

Borszék – Urmánczi-villa

– 4 db kartonra ragasztott színezett homlokzati
tervrajz, eredetileg kettesével párosítva
1. – oldal és a bejárattól jobbra eső homlokzatok
(fotómásolatot lásd MUEKvGyLt.7.A.036)
2. – a kerti és a bejárattól balra eső homlokzatok
(fotómásolatot lásd MUEKvGyLt.7.A.077)
– mindegyiken felirat: Urmánczi villa Bórszéken
– a tervrajzpárok aláírása: Kolozsvárt 1891 okt. hó
/ terv. Pákei Lajos építész

OMF. K 12203 fiók11
OMF. K 12204

Borszék – Urmánczi-villa

Urmánczi villa Bórszéken / terv. Pákei Lajos építész
– tervrajz, kelt 1891. október
– karton, színezett
– emeleti alaprajz aláírással
– eredetileg a földszinti keltezett alaprajzzal közös
lapon (az OMF. K 12206 másik fele)

OMF. K 12205 2.162
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Borszék – Urmánczi-villa

Urmánczi villa Bórszéken / Kolozsvár. 1891. okt.
hó
– tervrajz
– karton, színezett
– földszintalaprajz, keltezéssel
– eredetileg emeleti aláírt alaprajzzal közös lapon (az
OMF. K 12205 másik fele)

OMF. K 12206 2.161

Borszék – Urmánczi-villa

– kartonra ragasztva két tervrajz fotómásolata (eredetit lásd OMF. K 12204)
– oldal- és a bejárattól jobbra eső homlokzatok
– a tervrajz felirata Urmánczi villa Bórszéken
– a tervrajz aláírása: Kolozsvárt 1891 okt. hó /
terv. Pákei Lajos építész

MUEKvGyLt.7.A 036

Bölön – Unitárius templom

Murádin Jenő művészettörténész adománya
2002. 03. 11.
– jelzet nélküli kisebb tekercs
– kicsinyített xerográfmásolatok többek között a bölöni templomról

MUEKvGyLt.3.D 000

Bölön – Unitárius templom, ablak

– „A nyugati bejárat fölötti ablak rajza az 1892-ben
Pákei Lajos által összeállított előméret költségvetés
33. oldalára beragasztva” (Fehér 2015, 451, 316.
k.)
– az ablak méretezett nézete és metszetrajza
– papír, ceruza, tinta

BUEL 17

Bölön – Unitárius templom, alaprajz

– „Pákei Lajos által az újonnan építendő bölöni unitárius templomhoz készített első tervváltozat (alaprajz, 1891 ősze)” (Fehér 2015, 371, 220. k.)
– „alaprajz, 1891, kezdeti változat” (Fehér 2015,
399, 266. k.)
– papír, fénymásolat

BUEL 1
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Bölön – Unitárius templom, alaprajz

A Bölönben építendő unitárius templom tervrajza / Az alapozás alaprajza
– „a templom alapozási alaprajza (a Pákei Lajos által
1892-ben összeállított előméreti költségvetéshez
mellékelve)” (Fehér 2015, 425, 293. k.)
– papír, színezett terv

BUEL 2

Bölön – Unitárius templom, alaprajz

A Bölönben építendő unitárius templom tervrajza / Emeleti alap
– „a templom emeleti alaprajza (a Pákei Lajos által
1892-ben összeállított előméreti költségvetéshez
mellékelve)” (Fehér 2015, 429, 295. k.)
– papír, színezett terv

BUEL 3

Bölön – Unitárius templom, alaprajz

A Bölönben építendő unitárius templom tervrajza / A fedélzet alaprajza
– „a templom fedélszékének és kupolájának alaprajza (a Pákei Lajos által 1892-ben összeállított előméreti költségvetéshez mellékelve)” (Fehér 2015,
431, 296. k.)
– papír, vonalas terv

BUEL 3

Bölön – Unitárius templom, alaprajz

A bölöni unitárius templom / Alaprajzok / 1:200
– kartonra kasírozott pausz, tus
– földszinti és emeleti alaprajzok
„A jóváhagyott tervváltozat – 1892 májusa” (Fehér
2015, 382, 243. k.)
– külön a földszinti alaprajz „1892, megvalósult változat” (Fehér 2015, 399, 267. k.)
– az alaprajzokat lásd külön: OMF. K 12223, OMF.
K 12224
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MUEKvGyLt.9 015

EME
Bölön – Unitárius templom, alaprajz

A Bölönben építendő unitárius templom tervrajza / Az alapozás alaprajza
– papír, kékmásolat
– az eredeti tervlap a BUEL-ben

MUEKvGyLt.9 008

Bölön – Unitárius templom, alaprajz

A Bölönben építendő unitárius templom tervrajza / A karzatok alaprajza
„a templom karzatainak alaprajza (cca. 1892 májusa, másolat) (Fehér 2015, 427, 294. k.)
– papír, kékmásolat
– pecsét, aláírás a fénymásolaton: Kolozsvárt 1894
Márcz. 19 / Pákei

MUEKvGyLt.9 009

Bölön – Unitárius templom, alaprajz

– ceruzával felirat: Bölön
– tervrajz (1892)
– rajzlap, tus
– földszinti alaprajz

OMF. K 12223 2.178

Bölön – Unitárius templom, alaprajz

– tervrajz
– rajzlap, tus (1892)
– emeleti alaprajz

OMF. K 12224 2.179
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Bölön – Unitárius templom, építési
szerződés

– „Az 1893. március 22-én az unitárius templom
felépítésére megkötött építkezési szerződés” (Fehér
2015, 420-421, 290-291. k. – szövegét közli uo. 36.
sz. melléklet)
Megjegyzés: a szerződésen nem szerepel Pákei aláírása

BUEL 5

Bölön – Unitárius templom,
faragványok

– „A Pákei Lajos által 1892-ben összeállított költségvetés 32. oldala” (Fehér 2015, 455, 321. k.)
– konzolok, oszlop leírása kis, méretezett ábrával
– papír, tinta

BUEL 18

Bölön – Unitárius templom, fotó

– „a templom központi tere a szószékkel és az úrasztalával (1910). A fotó (üvegnegatívon is) lelőhelye
MUEKvGylvt. A Magyar unitárius templomok és
egyházi épületek 1910 c. albumban” (Fehér 2015,
479, 339. k.)
– templombelsőfotó kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– lásd az OMF. K 12218 kasírozott fotókat

MÉM.F 70.678 4.03

Bölön – Unitárius templom, fotó

– templombelsőfotó kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm

MÉM.F 70.684 4.08

Bölön – Unitárius templom, fotó

– „A bölöni unitárius templom 1910-ben (már bádogfedéllel, csatornázással). A fotó (üvegnegatívon
is) lelőhelye MUEKvGylvt. A Magyar unitárius
templomok és egyházi épületek 1910 c. albumban”
(Fehér 2015, 547, 385. k.)
– kartonra kasírozott fotó a templom távlati képével

MUEKvGyLt.9 006
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Bölön – Unitárius templom, fotó

– „A bölöni unitárius templom 1910-ben (már bádogfedéllel, csatornázással). A fotó (üvegnegatívon
is) lelőhelye MUEKvGylvt. A Magyar unitárius
templomok és egyházi épületek 1910 c. albumban”
(Fehér 2015, 545, 384. k.)
– kartonra kasírozott fotó a templom távlati képével
– lásd az OMF. K 12218 kasírozott fotókat

Bölön – Unitárius templom, fotó

– „A bölöni unitárius templom északkelet felől
(1895-ben készült felvétel). Az Emlékkönyv méltoságos és főtisztelendő kilyéni Ferencz József unitárius
püspök és királyi tanácsos úrnak 40 éves lelkészi és tanári jubileuma alkalmából szeretetük, tiszteletük és
hálájuk jeléül az unitárius egyház képviselői. Bölön,
1895. augusztus hó 25-én c. albumban” (Fehér
2015, 481, 341. k.)
– távlati kép északkeletről

Bölön – Unitárius templom, fotó

– kartonra kasírozott fotók
1. fenn – egy (17 × 12 cm) fotó üres helye
2. középen – külső nézet (17 × 12 cm) – lásd
MUEKvGyLt.9.007
3. lenn – belső nézet (17 × 12 cm), „a templom
központi tere a szószékkel és az úrasztalával (1910)”
(Fehér 2015, 479, 339. k.) – lásd MÉM.F 70.678

Bölön – Unitárius templom, homlokzat

– „Pákei Lajos által az újonnan építendő bölöni unitárius templomhoz készített első tervváltozat (főhomlokzat, 1891 ősze)” (Fehér 2015, 372, 221. k.)
– papír, fénymásolat

MUEKvGyLt.9 007

MUEKyGylvt.

OMF. K 12218 2.173

BUEL 1
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Bölön – Unitárius templom, homlokzat

– árnyékolt homlokzati rajz fotómásolata kartonra
kasírozva
– felirat a tervlapon: A Bölönben építendő unitárius templom tervezete / Hátulsó homlokzat/ terv.
Kolozsvár 1892. Május hó/ Pákei Lajos okl. építészmérnök
– „jóváhagyott tervváltozat (a hátulsó homlokzat árnyékolt rajzának fényképe, 1892 májusa)” (Fehér
2015, 385, 246. k.)

MÉM.F 70.708 4.31

Bölön – Unitárius templom, homlokzat

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– főhomlokzat
– „jóváhagyott tervváltozat (főhomlokzat, 1892 májusa)” (Fehér 2015, 383, 244. k.)

OMF. 12014.09 1.045

Bölön – Unitárius templom, homlokzat

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– oldalhomlokzat
– „jóváhagyott tervváltozat (főhomlokzat, 1892 májusa)” (Fehér 2015, 384, 245. k. – jelzete ott OMF.
12014/12)

OMF. 12014.11 1.036

Bölön – Unitárius templom, homlokzat

A Bölönben építendő unitárius templom tervezete / Hátulsó homlokzat
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.9 012
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Bölön – Unitárius templom, kapu

– „A főbejárat portikuszának rajza beragasztva a Pákei Lajos által 1892-ben összeállított előméret költségvetés 29. oldalára” (Fehér 2015, 461, 325. k.)
– homlokzatrészlet kis méretezett ábrája
– papír, fénymásolat, tinta

BUEL 19

Bölön – Unitárius templom, látványterv

A Bölöni unitárius templom / Épült 1892 építési
összeg 69.920 Korona / terv. Pákei
– „jóváhagyott tervváltozat (perspektivikus rajz, akvarellel színezve, az alaprajzok és egy hosszmetszet
fényképével, 1892 májusa)” (Fehér 2015, 387,
247. k.)
– kartonra kasírozott, akvarellel színezett fénymásolat, valamint 2 kis fotóapplikáció (alaprajzok, hosszmetszet, a harmadik – feltehetően a homlokzat –
hiányzik)
– perspektivikus rajz két kis ikonszerű alaprajzzal
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.9 004

Bölön – Unitárius templom, látványterv

– szürke paszpartukartonra kasírozott, perspektivikus, feltehetőleg eredetileg akvarellel színezett rajz
fénymásolata
– vö. MUEKvGyLt.9. 004
– az eredeti keltezése 1892

MUEKvGyLt.9 005

Bölön – Unitárius templom, látványterv

Bölöni unitárius templom. Épült 1892.
– szürke kartonra ragasztott tusrajz (másolat?)
– perspektivikus rajz
– vö. MUEKvGyLt.9. 004
– 27,5 × 33 cm

OMF. K 12222 2.177
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Bölön – Unitárius templom, látványterv

A bölöni unitárius templom
– tervrajz
– fénymásolat, papír
– távlati perspektíva két kis ikonszerű alaprajzzal

Bölön – Unitárius templom, metszet

– „Pákei Lajos által az újonnan építendő bölöni unitárius templomhoz készített első tervváltozat (keresztmetszet, 1891 ősze)” (Fehér 2015, 373, 222.
k.)
– papír, fénymásolat

Bölön – Unitárius templom, metszet

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– az MUEKvGyLt.9.003 tervlap fotómásolata
– felirat a tervlapon: A Bölönben építendő unitárius templom tervezete / A kereszthajó metszete/
terv. Kolozsvár 1892. Máj. hó/ Pákei Lajos okl.
építészmérnök
– felirat a kartonon: Kirche in Bölön (Querschn.)

MÉM.F 70.701 4.24

Bölön – Unitárius templom, metszet

A Bölönben építendő unitárius templom tervezete / A főhajó kereszt metszete/ terv. Kolozsvár
1892. Máj. hó/ Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott rajz, tus, színezett falak
– lap szélén írás: Jóváhagyatott Kolozsvárt 1892
Junius 19. Baros jegyző
– pecsét, aláírás
– „jóváhagyott tervváltozat (a hosszház keresztmetszete, 1892 májusa)” (Fehér 2015, 390, 250. k. –
jelzete ott MUEKvGylvt IX-13)

MUEKvGyLt.9 013
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OMF. K 12231 2.144
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Bölön – Unitárius templom, metszet

A Bölönben építendő unitárius templom tervezete / A kereszthajó metszete/ terv. Kolozsvár 1892.
Máj. hó/ Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott rajz, tus, színezett falak
– lap szélén írás: Jóváhagyatott Kolozsvárt 1892
Junius 19. Baros jegyző
– pecsét, aláírás
– „jóváhagyott tervváltozat (a kereszthajó metszete,
1892 májusa)” (Fehér 2015, 389, 249. k. – jelzete
ott MUEKvGylvt IX-13)

MUEKvGyLt.9 003

Bölön – Unitárius templom, metszet

A Bölönben építendő unitárius templom tervezete / A kereszthajó metszete/ Kolozsvárt 1894
Márcz. 19 / Pákei
– papír, kékmásolat
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.9 010

Bölön – Unitárius templom, metszet

A Bölönben építendő unitárius templom tervezete / Hossz metszete
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.9 011

Bölön – Unitárius templom, metszet

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– keresztmetszet

OMF. 12014.10 1.046

Bölön – Unitárius templom, metszet

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– hosszmetszet
– tervlap egy részlete „a végül fából megvalósult szószék rajza a bölöni unitárius templom datálatlan
hosszmetszetén (valószínüleg 1895-ben készülhetett” aláirattal közölve (Fehér 2015, 465, 327. k.)

OMF. 12014.12 1.037
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A bölöni unitárius templom. Épült 1892.
– tervlap fotókartonra kasírozva
– hosszmetszet
– 30 × 31 cm
– tervlap felirata: A Bölönben építendő unitárius
templom tervezete / Hossz metszet / [Koloz]svárt
1892 Május hó / terv Pákei Laj[os] okl. építész
– „jóváhagyott tervváltozat (hosszmetszet kartonra
ragasztott fényképmásolata, 1892 májusa)” (Fehér
2015, 388, 248. k.)
– tervrészlet: „a tervezett kőszószék rajza az 1892ben készített hosszmetszeten” (Fehér 2015, 465,
326. k.)

OMF. K 12221 2.176

Bölön – Unitárius templom, padok

A bölöni templompadok
– „A bölöni unitárius templom padjai (Pákei Lajos
terve)” (Fehér 2015, 445, 310. k.)
– templompadtervek (oldalnézet, metszet, csomópont)
– pausz, tus

MUEKvGyLt.9 016

Bölön – Unitárius templom, úrasztala

– „A Pákei Lajos által a bölöni unitárius templomba
tervezett úrasztala (1895)” (Fehér 2015, 449, 313.
k.)
– a nyolcszögletű asztal alaprajza és nézete a bölöni
unitárius templom tervei között található, pontos
helyét felirat nem bizonyítja
– pausz, tus

MUEKvGyLt.9 014

Brassó – Koncertterem

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– kartonon felirat: Concert. halle / Brassó /
– tervlapon felirat: terv. Pákei

MÉM.F 70.723 4.45
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Brassó – Unitárius templom

– karton ceruza, tus (háttérszínnel, paszpartut hagyva)
– a paszpartu bal felső sarkában nyomtatott betűkkel Brassó felirat
– bejárati homlokzat (ajtó feletti felirat: Az egy igaz
Isten tiszteletére)

MUEKvGyLt.9 025

Brassó – Unitárius templom

A brassói unitárius templom / Keresztmetszet /
1:100
– „a Brassóba tervezett unitárius templom keresztmetszete (1917–1918 körül)” (Fehér 2015, 535,
376. k.)
– tervrajz 1:100
– pausz, tus
– keresztmetszet

OMF. 12014.01 1.007

Brassó – Unitárius templom

A brassói unitárius templom / Hosszmetszet /
1:100
– „a Brassóba tervezett unitárius templom hosszmetszete (1917–1918 körül)” (Fehér 2015, 536,
377. k.)
– tervrajz 1:100
– pausz, tus
– hosszmetszet

OMF. 12014.02 1.006

Brassó – Unitárius templom

A brassói unitárius templom / Emeleti alaprajz /
1:100
– „a Brassóba tervezett unitárius templom emeleti
alaprajza (1917–1918 körül)” (Fehér 2015, 538,
379. k.)
– tervrajz 1:100
– pausz, tus
– emeleti alaprajz

OMF. 12014.03 1.005
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Brassó – Unitárius templom

A brassói unitárius templom / Főhomlokzat /
1:100
– „a Brassóba tervezett unitárius templom főhomlokzata (1917–1918 körül)” (Fehér 2015, 535,
375. k.)
– tervrajz 1:100
– pausz, tusrajz
– főhomlokzat

OMF. 12014.04 1.004

Brassó – Unitárius templom

A brassói unitárius templom / Földszinti alap /
1:100
– „a Brassóba tervezett unitárius templom földszinti
alaprajza (1917–1918 körül)” (Fehér 2015, 537,
378. k.)
– tervrajz 1:100
– pausz, tusrajz
– földszinti alaprajz

OMF. 12014.05 1.003

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Földszinti alaprajz
– töredezett fénymásolat 6 darabban
– 38,5 × 53 cm
– hátoldalán pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest
– a MÉM-ben, a Fadrusz-tervek között őrzött tervlapról hiányzik a jelzetszám, viszont rajta van a
KÖH (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) pecsétje

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzatrészlet
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 74 × 104 cm
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jtsz. nélkül 4.24

MÉM 69.05.1 4.03

EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Oldal nézet / Kereszt metszet
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 49 × 37 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: Pákei sk.
– a 69.05.1/05 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)

MÉM 69.05.1/01 F.05.2

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– a nagy műterem metszete
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 48 × 43 cm
– a 69.05.1/08 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (70
× 100 cm)
– pecsét: Pákei és Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/02 F.10.1

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzatrészlet
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 44 × 56 cm

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Kereszt Metszet
– „Pákei Lajos: Fadrusz János szobrászművész műtermes villájának terve, metszet 1895. május” 15.
(Hadik 2002. 111)
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 48,5 × 42,5 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: Pákei Lajos sk. okl. építész
– a 69.05.1/17 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (70
× 100 cm)

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. Emeleti alaprajz
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 42 × 50,5 cm
– aláírás, pecsét: Pákei sk.

MÉM 69.05.1/03 4.04
a 69.05.1/03 kétszer szerepel. (lásd F.8.2)

MÉM 69.05.1/03 F.08.2
a 69.05.1/03 kétszer szerepel. (lásd 4.04)

MÉM 69.05.1/04 4.02
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Földszinti alaprajz
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 40 × 50 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: Pákei sk.
– a 69.05.1/01 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)

MÉM 69.05.1/05 F.05.1

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzatrészlet
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 35 × 49,5 cm (pausz)
– 50 × 60 cm (paszpartu)
– pecsét (Kilián, Pákei)

MÉM 69.05.1/06 F.04

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– kétszárnyú ajtó terve (nézet, alaprajz, metszet)
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 51 × 51 cm

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– a Naphegy utcai homlokzat
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 81,5 × 55 cm (pausz)
– 100 × 70 cm (paszpartu)
– pecsét (Pákei)
– hátoldalán Kiviteli munkaterv. Főhomlokzat /
pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest.
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– keresztmetszet
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 48,5 × 41 cm
– a 69.05.1/02 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (70
× 100 cm)
– aláírás: Pákei sk.
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MÉM 69.05.1/07 4.05
a 69.05.1/07 kétszer szerepel. (lásd F09)

MÉM 69.05.1/07 F.09
a 69.05.1/07 kétszer szerepel. (lásd 4.05)

MÉM 69.05.1/08 F.10.2

EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Lisznyai utcza felöli nézet
– kézzel Budapest, 1895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 45 × 40 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: Pákei Lajos sk.
– a 69.05.1/11 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (70
× 100 cm)

MÉM 69.05.1/09 F.07.1

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Pincze alaprajz
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 43 × 48,5 cm
– a 69.05.1/27 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)
– aláírás: Pákei sk.
– pecsét (Pákei)

MÉM 69.05.1/10 F.11.1

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Névtelen utcza felöli nézet
– kézzel Budapest, 1895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 49 × 40,5 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: terv Pákei sk.
– a 69.05.1/09 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (70
× 100 cm)

MÉM 69.05.1/11 F.07.2

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. Pincze alaprajz
– kézzel Budapest, 1895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 41x 52 cm
– aláírás: Schung Rezső építőmester
– aláírás, pecsét: terv. Pákei Lajos sk. okl. építész

MÉM 69.05.1/12 4.06
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Helyszínrajz.
– kézzel Budapest, 1895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 31,5 × 49 cm
– a 69.05.1/36 sz. és 69.05.1/37 sz. rajzokkal közös
paszpartu alatt (70 × 100 cm)
– aláírás: terv Pákei sk.
– aláírás: Schung Rezső sk. építőmester
– pecsét (Pákei)

MÉM 69.05.1/13 F.13.3

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. Földszinti alaprajz
– „Pákei Lajos: Fadrusz János szobrászművész műtermes villájának terve, földszinti alaprajz 1895. május” 15. (Hadik 2002, 111)
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 40,5 × 52 cm
– aláírás: Schung Rezső építőmester
– aláírás, pecsét: terv. Pákei Lajos sk. okl. építész

MÉM 69.05.1/14 4.01

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Emeleti alaprajz
– kézzel Budapest, 1895. Máj 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 39,5 × 52 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: Pákei Lajos sk. okl. építész
– aláírás: Schung Rezső sk. építőmester
– a 69.05.1/16 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)

MÉM 69.05.1/15 F.06.1

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Naphegy utcza felöli nézet
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 48 × 41,5 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: terv Pákei sk.
– aláírás: Schung Rezső sk. építőmester
– a 69.05.1/15 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)

MÉM 69.05.1/16 F.06.2
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzatrészlet – főpárkány
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 25 × 32,5 cm

MÉM 69.05.1/17 4.07

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Hosz M Metszet
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 48,5 × 42,5 cm
– pecsét (Pákei)
– aláírás: Pákei Lajos sk. okl. építész
– aláírás: Schung Rezső építőmester
– a 69.05.1/03 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (70
× 100 cm)

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– íves ablaknyílás rajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 26,5 × 38 cm

MÉM 69.05.1/19 4.08

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– kupola, csúcsdísz rajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 40,5 × 49,5 cm
– a 69.05.1/26 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)
– aláírás: Pákei sk.

MÉM 69.05.1/20 F.12.1

a 69.05.1/17 kétszer szerepel. (lásd F08.1)

MÉM 69.05.1/17 F.08.1
a 69.05.1/17 kétszer szerepel. (lásd 4.07)
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

…végleges részletezendő
– csúcsdísz rajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 15,5 × 27 cm

MÉM 69.05.1/21 4.09

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– a főpárkánykonzolok kiosztási alaprajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 41,5 × 52 cm

MÉM 69.05.1/22 4.10

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Emeleti alaprajz
– alaprajz a megerősítő vonóvasak elhelyezéséről
– vászonra kasírozott pausz, ceruza, színezett tus
– 34 × 44,5 cm

MÉM 69.05.1/23 4.11

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Pincze alaprajz
– a födémgerendák és kötővasak kiosztási rajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza, tus
– 41 × 37 cm

MÉM 69.05.1/24 4.12
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– a nagy műterem metszetrajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 30 × 36,5 cm

MÉM 69.05.1/25 4.13

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– kupolatambur nézetrajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 36,5 × 28,5 cm
– a 69.05.1/20 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)

MÉM 69.05.1/26 F.12.2

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– korlátváltozatok nézetrajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 36 × 47 cm
– a 69.05.1/10 sz. rajzzal közös paszpartu alatt (100
× 70 cm)

MÉM 69.05.1/27 F.11.2

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

A földszinti Veranda / Alaprajz / Metszet A-B /
Nézet
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 58 × 51 cm

MÉM 69.05.1/28 4.14
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– íves záradékú kétszárnyú ajtó terve (alaprajz, nézet, metszet)
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 37 × 56 cm

MÉM 69.05.1/30 4.15

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– egyenes záradékú kétszárnyú ajtó terve (alaprajz,
nézet, metszet)
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 53,5 × 70 cm

MÉM 69.05.1/31 4.16

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– oromzati attikapárkány és szobordísz nézetrajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 55,5 × 96,5 cm

MÉM 69.05.1/32 4.17

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tetővariációk alap- és nézetrajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 45,5 × 61,5 cm

MÉM 69.05.1/33 4.18

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– kovácsoltvas korlát nézetrajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 35 × 24 cm
– a 69.05.1/37 sz. és 69.05.1/13 sz. rajzokkal közös
paszpartu alatt (70 × 100 cm)

MÉM 69.05.1/36 F.13.1
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– központi kupolatambur alaprajza, tetőfelülnézete
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 26,5 × 52 cm

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– bejárati portikusz metszetrajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 33 × 70 cm
– a 69.05.1/36 sz. és 69.05.1/13 sz. rajzokkal közös
paszpartu alatt (70 × 100 cm)

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– íves nyílászáró rajza
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 26 × 48 cm

MÉM 69.05.1/37 4.19
a 69.05.1/37 kétszer szerepel. (lásd F13.2

MÉM 69.05.1/37 F.13.2
a 69.05.1/37 kétszer szerepel. (lásd 4.19)

MÉM 69.05.1/38 4.20
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Az emeleti veranda ajtója / Lépték 1:10 / Alaprajz
(+ nézet, metszet)
– vászonra kasírozott pausz, tus
– 50,5 × 71,5 cm
– paszpartu alatt (70 × 100 cm)

MÉM 69.05.1/39 F.14.1

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Az emeleti veranda kis oastamentje / Baluster
fedkő és láb / 1:1
– pausz (paszpartura ragasztva), ceruza, szín
– 63 × 128 cm

MÉM 69.05.1/41 F.01

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 3. Console részlet
– párkányprofilok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 75 × 90 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/42 P03
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 4. A földszinti veranda
balustere
– baluszter részletrajza (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 37 × 85 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/43 P04

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 5. Kis torony árbóca
– csúcsdíszrészlet (1:1)
– hajtogatott, ragasztással toldott pausz, ceruza
– 116 × 306 cm (befoglaló méret)
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/44 P05

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 6. Kis torony részlete
– részletrajz a kis toronyról (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 73 × 123 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/45 P06

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– baluszterkorlát terve (alaprajz, metszet, nézet)
– vászonra kasírozott pausz, ceruza
– 61 × 36 cm

MÉM 69.05.1/46 4.21
a 69.05.1/46 kétszer szerepel. (lásd P07)
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 7. A kis torony árbóca
– hajtogatott pausz, ceruza
– 46 × 146 cm
– lépték 1:1

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 8. Ablakrészlet metszet
– ablak: függőleges metszet (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 35,5 × 136 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/47 P08

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 9. A kupola részlete
– felirat belül: A kupola (külső) pilaster / Fej és
láb párkány / A kupola főpárkánya / elment nov.
27
– párkányrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 98 × 146 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/48 P09
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MÉM 69.05.1/46 P07
a 69.05.1/03 kétszer szerepel. (lásd 4.21)

EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 10. Fadrusz műterem
– kovácsoltvas korlátrészlet (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 39 × 98 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/49 P10

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 11.
– kovácsoltvas korlátrészlet (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 78 × 108 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/50 P11

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 12. Fadrusz műterem / A telek, kert elrendezési tervezete
– helyszínrajz (1:50)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 98 × 125 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/51 P12

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 13. IV. Fadrusz J. úr műterméhez részletek / Az emeleti homlokzati ablakról
– ablakkeretezés profilrajzai (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 110 × 156 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/52 P13
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 14. Részlet a földszinti verandáról
– felirat belül: Fadrusz J. úr műterméhez / Budapest / Részlet a földszinti verandánál. Oszop láb
és fej / 893 okt. 30
– tagozatok, profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 76 × 100 cm

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 15.
– felirat belül: Fadrusz / ablak (asztalos m) Részlete
– ablak függőleges alsó csomópontja (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 48 × 77 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 16. Fadrusz műt. / Az emeleti oszlop lábazat részletei
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 75 × 135 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 17.
– felirat belül: Consola
– íves keretezés záradéka (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 72 × 48 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest
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MÉM 69.05.1/53 P14

MÉM 69.05.1/54 P15
a 69.05.1/54 kétszer szerepel
(lásd P16)

MÉM 69.05.1/54 P16
a 69.05.1/54 kétszer szerepel
(lásd P15)

MÉM 69.05.1/55 P17
a 69.05.1/55 kétszer szerepel
(lásd P18)

EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 18. A földszinti Veranda
részlete
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 75 × 37 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 20.
– párkányrajz (1:1?)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 85 × 141 cm

MÉM 69.05.1/57 P20

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: A Fadrusz műterme főpárkány részlet 1
– felirat belül: Fadrusz műterme / A Főpárkány
részlet / Lakrész / A műterem főpárkánya
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 111 × 155 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/58 P19

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 21. Az Attika részlete
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 51 × 97 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/59 P21

MÉM 69.05.1/55 P18
a 69.05.1/55 kétszer szerepel
(lásd P17)
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 22. Az I.ső emeleti ablakhoz
– profilrajz (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 46 × 62 cm

MÉM 69.05.1/60 P22

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 24. A veranda kőpárkánya
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 44 × 64 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/61 P24

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 25. Első emeleti ablak részlet
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 48 × 97 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/62 P25

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 26. Az emeleti veranda részlete
– felirat belül: Az emeleti veranda mellett lévő előtérben a válasz. párk.
– aláírás: Pákei s.k.
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 62 × 46 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/63 P26
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 27.
– párkányprofilrajz (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 49 × 91 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/64 P27

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 28. A lépcső ház részletei
– felirat belül: A lépcsőház cordon párkány
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 98 × 76 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/65 P28

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 29. A műterem ablakainak
könyöklő párkánya
– felirat belül: A nagy műterem ablakainak könyöklő párkánya
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 65 × 70 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/66 P29

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 23. Lépcső részlet / A középfelyáró a főlépcsőnél
– lépcsőrészlet (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 73 × 55 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/67 P23

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 30. A műterem balconja
– konzol rajza (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 76 × 144 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/68 P30
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat kívül-belül: 31. Az emeleti veranda fő párkánya
– párkányprofilrajz (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 45 × 85 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/69 P31

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 32. Fedkő részlet
– profilrészletrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 72 × 98 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/70 P32

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 33.
– aláírás: Pákei s.k.
– profilrajz (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 84 × 78 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/71 P33
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 36. A kupola „attika” párkánya
– attikapárkány süllyeszett fekvőcsatornával (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 41 × 72 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/72 P36

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 34. Fadrusz műterem / A Cordon párkány kiviteli részlete 895 ok. 8. / Másolat
– aláírás: Pákei s.k.
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 51 × 65 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/73 P34

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 35. Lábazat részlet
– lábazati profilrajz (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 48 × 49 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/74 P35
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 37. A nagyablakok ívpárkánya és a műterem főpárkánya
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 76 × 150 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/75 P37

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 38. A földszint veranda részlete
– felirat belül: Fadrusz J. műterméhez Budapest /
Földszinti verandához baluszter fedkő és talpkő /
Lépcsőprophil, postament párkányok / Részletek
– baluszterrészletek (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 86 × 149 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/76 P38

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 39. Részlet / A lépcsőház
nischéje
– felirat belül: A főlépcsőházban a nische párkányai
– profilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 102 × 86 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/77 P39
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 40. Főpárkány részlete / Fadrusz műterme / A Cordon párkány részlete / Kolozsvár 895
okt. 6.
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 75 × 112 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 41. Részletek a Fadrusz műteremhez /
Oszlopfő és oszlopláb a kistornyoknál és verandánál (Földszinten) / Lábazati párkány
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 144 × 110 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 42. A földszinti veranda előköve
– felirat belül: Fadrusz J. műterméhez Budapest /
Téglaoszlop
– a veranda kisoszlopának rajza (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 150 × 100 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/79 P42

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 43. Részlet a nagy műterem
párkányához
– felirat belül: Fadrusz János úr műterme / Részlet
a nagyműterem párkányáról
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 150 × 100 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/80 P43

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat: 44. N. Fadrusz János műterméhez Budapest / Az emeleti veranda párkányai / Az emeleti
veranda főpárkány
– aláírás: Pákei s.k.
– párkányprofilrajzok (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 91 × 115 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/81 P44

MÉM 69.05.1/78 P40
a 69.05.1/78 kétszer szerepel
(lásd P41)

MÉM 69.05.1/78 P41
a 69.05.1/78 kétszer szerepel
(lásd P40)
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 45. Veranda rész
– felirat belül: Fadrusz J. műterméhez Budapest /
A földszinti verandához baluszter fedkő és lá.,
lépcső profil, postament párk.
– profilrajzok lépcsőhöz, baluszterkorláthoz (1:1)
– hajtogatott pausz, ceruza
– 132 × 95 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/82 P45

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 3. Kiviteli munkaterv / Az
emeleti alaprajz a téglafalazatú műteremmel
– felirat belül: Fadrusz János akad szobrász műterme Budapest / Emeleti alaprajz
– emeleti alaprajz
– hajtogatott fénymásolat (hátoldalán ragasztószalaggal erősítve), tus, színes
– 67 × 73 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/83 P03

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– műterem metszete
– fénymásolat, színezett falakkal
– 46 × 57 cm
– paszpartu 50 × 60 cm
– pecsét (Pákei)

MÉM 69.05.1/84 F.03

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– felirat a hátoldalán: 6. Kiviteli munkaterv / metszet
felirat belül: Fadrusz János akad szobrász műterme Budapest / Hossz metszet
– metszetrajz
– hajtogatott fénymásolat, tus, színes
– 78 × 68 cm
– pecsét: Dr. Kilián Tibor ügyvéd, Budapest

MÉM 69.05.1/85 P06

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Földszinti alaprajz
– alaprajzrészlet nyílászáró-konszignálással
– vászonra kasírozott pausz, ceruza, piros tus, színes
ceruza
– 36,5 × 44,5 cm

MÉM 69.05.1/86 4.22
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EME
Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász műterme, Budapest. / Hossz metszet
– kézzel Budapest, 895. Május 15.
– vászonra kasírozott fénymásolat
– 50,5 × 41 cm
– aláírás: Pákei Lajos sk.
– pecsét (Pákei)

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– felirat a terven halvány kézírással: Fadrusz … Budapest

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Murádin Jenő művészettörténész adománya
2002.03.11.
– jelzet nélküli kisebb tekercs
– kicsinyített xerográfmásolatok többek között a
Fadrusz-villa tervéről

MUEKvGyLt.3.D 000

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

[…]nyi utcza és a […] új utcza 10965/4 hrsz.-ú
saroktelkének rétegvonalas helyszínrajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.4.B 007

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– szürke kartonpaszpartura ragasztott fénymásolat a
villa feltehetőleg akvarellel árnyékolt bejárati távlati
képéről

MUEKvGyLt.5.B 018

MÉM 69.05.1/88 4.23

MÉM.F 70.704 4.27
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– távlati kép
– képaláírás: Fadrusz műterme Budapesten /
Épült 1896
– szürke kartonra kasírozott papír, tus, akvarell
(fénymásolat?)

MUEKvGyLt.7.A 020

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz J. műterme Budapesten / Épült 1896
– szürke kartonpaszpartura ragasztott fénymásolat a
villa feltehetőleg akvarellel árnyékolt bejárati távlati
képéről

MUEKvGyLt.5.B 019

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– távlati kép
– szürke kartonra kasírozott papír, tus, akvarell
(fénymásolat?)

MUEKvGyLt.7.A 019

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzat
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.7.A 014

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– metszet
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.7.A 015

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzat
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.7.A 016
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– alaprajz
– papír, ceruza + szín

MUEKvGyLt.7.A 017

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– alaprajz
– karton, ceruza + szín

MUEKvGyLt.7.A 018

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász Műterme. Budapest. / Lisznyai utcza felöli nézet
– homlokzat
– papír, fénymásolat, lavírozás

MUEKvGyLt.7.A 022

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János műterme
– homlokzat
– kartonra kasírozott szépiamásolat

MUEKvGyLt.7.A 038

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzat
– kartonra kasírozott szépiamásolat

MUEKvGyLt.7.A 039
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzat
– kartonra kasírozott szépiamásolat

MUEKvGyLt.7.A 040

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzat
– kartonra kasírozott szépiamásolat

MUEKvGyLt.7.A 041

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– homlokzat
– kartonra kasírozott szépiamásolat

MUEKvGyLt.7.A 042

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász Műterme / Budapest. / Naphegy utcza felöli nézet
– homlokzat
– papír, fénymásolat

MUEKvGyLt.7.A 043

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász Műterme. Budapest. / Lisznyai utcza felöli nézet
– homlokzat
– pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 045
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz J. műte[rem] / Földszinti alaprajz / Kolozsvárt 1896. Máj. hó
– tervrajz 1:200
– karton, tusrajz
– földszinti alaprajz

OMF. 12014.25 1.031

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– kartonra kasírozott tervlapfotók
– 44 × 60 cm (karton)
– 50 × 60 cm (paszpartu)
– homlokzat (11,5 × 8,5 cm)
– földszinti és emeleti alaprajzok (29 × 20 cm) Fadrusz János műterme Budapesten / Kolozsvár
1896. május hó / terv Pákei Lajos építész
– homlokzat (10,5 × 8,8 cm)

OMF. 12014.70 F.02

Megjegyzés: a Fadrusz-villa terveit bemutató lap
2013-ban a MÉM Fadrusz-anyagában volt.

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tervrajz
– papír, kékmásolat
– kis földszinti alaprajz helységmegnevezésekkel,
homlokzatperspektíva

OMF. 12014.71 1.067

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tervrajz 1:666
– papír, fénymásolat
– kis alaprajz helységmegnevezésekkel, homlokzatperspektíva

OMF. K 12074 2.031
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Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tervrajz 1:100
– karton, tus, ceruza
– oldalhomlokzat

OMF. K 12117 2.090

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– hosszmetszet

OMF. K 12118 2.091

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– hosszmetszet

OMF. K 12131 2.105

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

Fadrusz János akad. szobrász Műterme. Budapest. / Földszinti alaprajz
– tervrajz 1:50
– papír, fénymásolat
– földszinti alaprajz

OMF. K 12164 2.131

Budapest, Lisznyai utca –
Fadrusz-villa és -műterem

– tervrajz
– karton, tus
– bejárati homlokzat

OMF. K 12208 2.163
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Budapest, Üllői út –
Iparművészeti Múzeum és Iskola

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– tervrajzon felirat: terv Pákei
– kartonon felirat: A M. K. Iparművészeti Múzeum és Iskola / Budapest, Üllői út. Terv

MÉM.F 70.686 4.10

Budapest, Üllői út –
Iparművészeti Múzeum és Iskola

– homlokzat
– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– karton felirata: Kunst.gewerke Museum / Budapest / Üllői út /. Projekt.
– aláírás: a fotón: terv Pákei
– vö. a MÉM 70.709 fotóval

MÉM.F 70.702 4.25

Budapest, Üllői út –
Iparművészeti Múzeum és Iskola

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– alaprajzok közös fotón
– felirat a tervlapokon: Az országos Iparművészeti
Múzeum és Iskola tervezete / Földszinti alaprajz /
Első emeleti alaprajz

MÉM.F 70.703 4.26

Budapest, Üllői út –
Iparművészeti Múzeum és Iskola

– homlokzat
– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– tervrajz felirata: Üllői út felöli homlokzat
– vö. még a MÉM 70.702 fotóval

MÉM.F 70.709 4.32

Budapest, Üllői út –
Iparművészeti Múzeum és Iskola

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm

MÉM.F 70.714 4.36
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Budapest, Üllői út 33–37. –
Iparművészeti Múzeum és Iskola

– karton, ceruza, akvarell, tus
– a többemeletes saroképület a MÉM-ben őrzött és
feltehetőleg a tervpályázatra beküldött végső változat fotómásolata alapján azonosítható be. A tervlap
a középrizalitos főhomlokzat munkaközi rajzát tartalmazza

MUEKvGyLt.4.B 006

Désfalva, főutca –
Pataky László udvarháza

Ifj. Pataky László úr Déesfalvi háza / Udvar felöli
homlokzat / Az utca felöli homlokzat / A kert felöli homlokzat
– 3 db, feltehetőleg akvarellel színezett tervlap kartonra ragasztott szépiafotó-másolatai
– részlete (az udvar felőli homlokzat rajza): „A désfalvi udvarház udvari homlokzatának tervrajza”
(Bordás 2016b, 187, 13. k.)

MUEKvGyLt.7.A 064

Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

A dévai Várhegy oldalán Dávid Ferenc emléktemplom elhelyezési rajza III / helyszínrajza /
1:200 / [1913] II. 28.
– tervrajz 1:200
– karton, ceruza, akvarell
– helyszínrajz
– aláírással

OMF. 12014.06 1.042

Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

A dévai Várhegy oldalán Dávid Ferenc templom /
A második emeleti alap / 1:200 / Kolozsv. 1913.
II. 28.
– tervrajz 1:200
– karton, ceruza, akvarell
– második emeleti alaprajz, funkcionális Magyarázattal
– aláírás, pecsét

OMF. 12014.07 1.043
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Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

Déván építendő Dávid F. templom tervrajza /
Földszinti alaprajz / terv Pákei L.
– „a dévai Várhegyre tervezett Dávid Ferenc-emléktemplom látványterve és alaprajza (1913)” (Fehér
2015, 530, 367. k.)
– tervrajz
– karton, tus, akvarell, fotóapplikáció
– perspektíva és a kicsinyített földszinti alaprajz fotója
– aláírással

OMF. 12014.08 1.044

Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

– tervrajz 1:200
– karton, kék alap, tus, fehér akvarell
– homlokzat feltehetőleg 1913-ból
– lásd még: OMF. 12014.08

OMF. K 12174 2.121

Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

Déván építendő Dávid Ferenc templ tervrajza
VII. / Általános metszet / 1:200 / Kolozsvár
1913. II. 28. / t. Pákei
– „a dévai Várhegyre tervezett Dávid Ferenc-emléktemplom átlósmetszete, 1913” (Fehér 2015, 532,
370. k.)
– tervrajz 1:200
– rajzlap kartonra kasírozva, tus, ceruza
– metszet
– aláírás, pecsét

OMF. K 12212 2.167

Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

Déván építendő Dávid F. templom tervrajza IV. /
Földszint alaprajz / 1:200 / Kolozsv 1913. II. 28.
/ terv Pákei Lajos
– „a dévai Várhegyre tervezett Dávid Ferenc-emléktemplom tervlapja (földszinti alaprajz, 1913)” (Fehér 2015, 531, 368. k; 534, 374. k.)
– tervrajz 1:200
– rajzlap kartonra kasírozva, tus, ceruza
– alaprajz a környezettel
– aláírás, pecsét

OMF. K 12213 2.168
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Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

Déván építendő Dávid F. templom tervrajza V. /
Emeleti alaprajz / Kolozsv 1913. II. 28. / Pákei
– „a dévai Várhegyre tervezett Dávid Ferenc-emléktemplom tervlapja (emeleti alaprajz, 1913)” (Fehér
2015, 531, 369. k.)
– tervrajz 1:200
– rajzlap kartonra kasírozva, tus, ceruza
– emeleti alaprajz
– aláírás, pecsét

OMF. K 12215 2.169

Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

– kartonra kasírozott fotók, nyomatkivágások
1. Déva vára – képeslap (14 × 9 cm)
2. Déva vára – fénykép (14 × 9 cm)
3. Emléktemplom – nyomat (20 × 14 cm)
4. Emléktábla – fénykép (9 × 14 cm)
5. Kolozsvár – nyomat (14 × 10 cm)
6. A kerek kő – nyomat (14 × 10 cm)

OMF. K 12217 2.172

Déva – Dávid Ferenc-emléktemplom

Déván építendő Dávid Ferenc templom tervrajza
VI. / Méret 1:200 / Kolozsv 1913. II. 28. / terv
Pákei
– „a dévai Várhegyre tervezett Dávid Ferenc főhomlokzata, 1913” (Fehér 2015, 533, 371. k.)
– tervrajz 1:200
– rajzlap kartonra kasírozva, tus, ceruza
– homlokzat
– aláírás, pecsét

OMF. K 12232 2.185
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Dicsőszentmárton –
Dr. Szentmiklósi László háza

Dr. Szentmiklósy László lakóháza / Földszinti
alaprajz
– pausz, tus

Dicsőszentmárton –
Dr. Szentmiklósi László háza

Dr. Szentmiklósi László lakóháza / Hátulsó homlokzat
– tervrajz 1:100
– papír, tükrözve fénymásolt tervlap színezve
– oldalhomlokzat

Dicsőszentmárton, Republicii 48. –
Római katolikus templom

– kartonra ragasztott fotó
– a fotón felirat 1897 / t. Pákei
– vö. OMF. K 12220

Dicsőszentmárton, Republicii 48. –
Római katolikus templom

A dicsőszentmártoni róm. kath. templom / Metszet A-B / oldalnézet (részlet) / Metszet C-D (részlet) / terv Pákei / Kolozsvárt 1898 Julius hó
– papír, szépiamásolat, rajta tussal írt jegyzetek (a fedélszék szelvényméreteivel)

MUEKvGyLt.9 019

Dicsőszentmárton, Republicii 48. –
Római katolikus templom

– alaprajz
– papír, szépiamásolat

MUEKvGyLt.9 020

MUEKvGyLt.7.A 060

OMF. 12014.61 1.058

MUEKvGyLt.5.B 010
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Dicsőszentmárton, Republicii 48. –
Római katolikus templom

– oldalhomlokzat
– papír, szépiamásolat

MUEKvGyLt.9 021

Dicsőszentmárton, Republicii 48. –
Római katolikus templom

– „A templom homlokzati tervlapjának cianidos eljárással készített másolat” (idézi Fehér 2015, 519,
1017. jegyzet)
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– kis alaprajz
– homlokzat

OMF. 12014.64 1.061

Dicsőszentmárton, Republicii 48. –
Római katolikus templom

A dicsőszentmártoni róm. kathol. templom /
terv. Pákei Lajos
– „A dicsőszentmártoni római katolikus templom
alaprajza és keresztmetszetei (keltezés nélkül)” (Fehér 2015, 517, 353. k.)
– tervrajz 1:100
– pausz kartonra ragasztva, tus
– aláírás, pecsét
– alaprajz
– két keresztmetszet (nézet az oltár, ill. az orgona
felé)

OMF. K 12159 2.115

Dicsőszentmárton, Republicii 48. –
Római katolikus templom

A dicsőszentmártoni róm. kat. templom. Épült
1897
– fotó kartonra kasírozva
– bejárat képe (29 × 38,5 cm)
– vö. MUEKvGyLt.5.B.010

OMF. K 12220 2.175
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Enyedszentkirály, Andrei Mureşanu
100. – Br. Bánffy-kastély

– kézírással, ceruzával: Alaprajz Maetz Frigyes /
Homlokzatok Pákei
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– „Enyedszentkirályi Bánffy-kastély” (Bordás 2011)
– „Az enyedszentkirályi kastély hátsó homlokzatának tervrajza” (Bordás 2016b, 174, 6. k.)

OMF. K 12189 2.140

Erzsébetváros – Nemes János lakóháza

Várfalvi Nemes János lakóháza Erzsébetvároson /
Homlokzat, Földszinti alaprajz
– kartonra kasírozott tervlapok fotómásolata
– homlokzati rajz alatt aláírás: Kolozsvár 1889 April hó / Pákei Lajos
– eredetit lásd. OMF. K 12161

Erzsébetváros – Nemes János lakóháza

– akvarellel színezett homlokzati rajz
– a rajz alatt aláírás: Kolozsvár 1889 April hó / Pákei Lajos
– lásd a MUEKvGyLt.7.A.046 jelzet alatti fotómásolatot

OMF. K 12161 fiók02

Erzsébetváros – Nemes János lakóháza
(?)

terv. Pákei
– tervrajz 1:100 (41,5 × 25 cm)
– karton, ceruza, akvarell
– homlokzat (földszintes, 7 tengelyes)
– aláírással

OMF. K 12173 2.124

Erzsébetváros – Nemes János lakóháza
(?)

Pákei Lajos
– tervrajz 1:100
– karton, ceruza, akvarell
– homlokzat (földszintes, 5 tengelyes)
– aláírással

OMF. K 12176 2.125

MUEKvGyLt.7.A 046

91

EME
Firtosmartonos – Unitárius templom

– épületfotó kartonra ragasztva, az Architecture L.
de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– kartonon felirat: A martonosi unitárius templom / t. Pákei
– vö. OMF. K 12227 fotóval

MÉM.F 70.722 4.44

Firtosmartonos – Unitárius templom

– „A firtosmartonosi unitárius templom a 20. század
elején” (Fehér 2015, 523, 357. k. – ott
MUEKvGylvt IX-048)
– aranyozott belsőélű paszpartuba foglalt távlati
fénykép a templom bejárata felől

MUEKvGyLt.9 049

Firtosmartonos – Unitárius templom

Martonosi templom (hátoldali felirat)
– tervrajz 1:100
– karton, ceruza
– hosszmetszet

OMF. 12014.43 1.008

Firtosmartonos – Unitárius templom

– „A firtosmartonosi templom alaprajzai” (idézi Fehér 2015, 524, 1022. jegyzet)
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– földszinti és karzati alaprajz

OMF. K 12054 2.013

Firtosmartonos – Unitárius templom

– „A firtosmartonosi templom főhomlokzata” (idézi
Fehér 2015, 524, 1022. jegyzet)
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– főhomlokzat

OMF. K 12055 2.014
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Firtosmartonos – Unitárius templom

– „A firtosmartonosi templom hátulsó homlokzata”
(idézi Fehér 2015, 524, 1022. jegyzet)
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– hátsó homlokzat

OMF. K 12056 2.015

Firtosmartonos – Unitárius templom

– „A firtosmartonosi templom oldalhomlokzata”
(idézi Fehér 2015, 524, 1022. jegyzet)
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– oldalhomlokzat

OMF. K 12057 2.016

Firtosmartonos – Unitárius templom

– „A firtosmartonosi templom hosszmetszete” (idézi
Fehér 2015, 524, 1022. jegyzet)
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– hosszmetszet

OMF. K 12058 2.017

Firtosmartonos – Unitárius templom

A firtos-martonosi unitárius templom / Földszinti alaprajz / Emeleti alaprajz / terv Pákei Lajos
– „A firtosmartonosi unitárius templom terve (földszint és emeleti alaprajz dátum nélkül)” (Fehér
2015, 522, 356. k; 524, 1022. jegyzet)
– tervrészlet: „a firtosmartomosi unitárius templom
földszinti alaprajza” (Fehér 2015, 528, 365. k.)
– tervrajz
– kartonra ragasztott, pausz, tus
– földszinti alaprajz
– emeleti alaprajz
– aláírással

OMF. K 12226 2.181
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Firtosmartonos – Unitárius templom

– „Főhomlokzatról és templombelsőről is két fényképfelvételt tartalmazó kartontábla” (idézi Fehér
2015, 524, 1022. jegyzet)
– fotó
– kartonra ragasztott 3 fotó
1. Belső nézet (15 × 11,5 cm)
2. Bejárati nézet (12 × 17 cm)
3. Belső nézet a szószékkel (16 × 11,5 cm)

OMF. K 12227 2.182

Firtosmartonos –
Unitárius templom, szószék

– szószék terve
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.9 002

Firtosmartonos –
Unitárius templom, szószék

Egy 3 üléspad elölnézete
– üléspadok szemből nézete, oldalnézet, papi szék
oldalnézete
– papír-, ceruza-, tus-, tintafeliratozás (magyarázatok az ülés szélességére és a járóvonal magasságára
vonatkozólag)
– aláírás: Kolozsv. 1906. April 15. Pákei
– az időpont szerint feltételezhető helyszín: Firtosmartonos

MUEKvGyLt.9 041
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Firtosmartonos –
Unitárius templom, szószék

A martonosi templom szószéke / 1901 Jan 21.
Pákei
– tervrajz 1:20
– karton, ceruza
– aláírással
– alaprajz, két nézet, baldachinmetszet és mennyezetnézet

OMF. K 12094 2.050

Fogaras – Unitárius templom

1911 Máj 2. / Földszinti alap / Emeleti alap /
fényképen: Üdvözlet Fogarasról – Unitárius templom
– tervrajz 1:100
– karton, ceruza, 9 × 14 cm fotó
– földszinti alaprajz
– emeleti alaprajz
– homlokzat
– metszet

OMF. K 12145 2.113

Kisadorján – Unitárius templom

Kisadorjáni unitárius templom. 1910. Jul. 11.
tervezett. Pákei
– tervrajz 1:100
– karton, ceruza
– alaprajz, főhomlokzat, oldalhomlokzat
– aláírással
– hátlapján a kúria homlokzatának ceruzavázlata s a
felirat újra: Kisadorjáni templom 1910. Jul. 11.

OMF. 12014.13 1.038

Kolozspata – Gr. Horváth-Tholdy
Rudolf udvarháza

Gr. Toldi-Horváth úr patai lakóháza / A-B metszet
– karton, ceruza
– „A patai udvarház metszetrajza” (Bordás 2016b,
188, 14. k.)

MUEKvGyLt.7.A 058
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Kolozsvár – Frankis István háza

Dr. Frankkis I. lakháza
– bútorozott alaprajz,
– pausz, ceruza, színes ceruza
– pecsét

Kolozsvár – Frankis István háza

Valószínű ez Frankiss ház terve
– tervrajz 1:100
– karton, ceruza
– földszinti alaprajz

OMF. K 12053 2.018

Kolozsvár – Képráma az Unió-képhez

Roskovic festőművész megbízásából készült
1900-ban / A Kolozsvár város által megrendelt
Unió kép rámája / terv: Pákei
– tervrajz 1:25
– aláírással
– papír, kékmásolat
– a rajzról leolvasható a kép mérete: 7,00 × 3,96 m

OMF. 12014.65 1.062

Kolozsvár – Városháza

– tervrajz – homlokzat és alaprajz (gyenge minőségű) fotómásolata az Architecture L. de Pákey c.
mappába gyűjtve
– tervrajz feltételezett felirata: 1907 April. Pákei
– az OMF. K 12183 tervlap fotómásolata

MÉM.F 70.689 4.13

Kolozsvár – Városháza

1907. April Pákei
– paszpartun: Kolozsvár – városház terve
– homlokzat, alaprajz
– kartonra kasírozott papír, ceruza, akvarell
– 30 × 42 cm
– a tervlap 2013 végén a műemléki hivatal épületének aulájában az átmenetileg őrzött anyag között
volt

OMF. K 12183 fiók02
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Kolozsvár – Zászló

– városzászló rajza
– a zászlón szalagfelirat: A százéves honalapítás
emlékére
– pausz, tus

Kolozsvár – Zászló

A zászlón szalagfelirat: Kolozsvár sz. királyi városa
– kartonra kasírozott fotó
– fotó alatt felirat: Terv. Pákei L. 1896

Kolozsvár – Zászló

Kolozsvár sz. k. város zászlója.
A zászlón szalagfelirat: Az ezeréves honalapítás emlékére
„Kolozsvár város zászlójának rajza” (MÉM leltárkönyv
1969)
– karton, ceruza, tus
– 29 × 43,5 cm
– aláírás: terv Pákei

MNL OL P2282.17
7. dosszié 241

MUEKvGyLt.5.B 014

MÉM 69.021.1212.09

Kolozsvár – Zászló

A zászlón szalagfelirat: A honfoglalás ezeréves ünnepének emlékére 1896
– kartonra kasírozott fotó
– fotó alatt felirat: Terv. Pákei L. 1896

MUEKvGyLt.5.B 015

Kolozsvár, Bástya utca 15. –
Felső kereskedelmi iskola

Kolozsvártt építendő Felsőbb Kereskedelmi Isko[la] tervrajza / Bástya [utcza felőli homlokzat]
– töredékes, hiányos pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 007
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Kolozsvár, Bástya utca 15. –
Felső kereskedelmi iskola

Kolozsvártt építendő Felsőbb Kereskedelmi Iskola tervrajza / Sétatér utcza felöli homlokzat
– pausz, tus

Kolozsvár, Bástya utca 15. –
Felső kereskedelmi iskola

Kolozsvártt építendő Felsőbb Kereskedelmi Iskola tervrajza / Bástya utcza felöli homlokzat
– tervrajz 1:50
– papír, kékmásolat
– homlokzat

OMF. K 12098 2.064

Kolozsvár, Fellegvár –
Erzsébet királyné emlékmű

– a tervrajz fotómásolata az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 16,5 × 12 cm
– az OMF. K 12088 tervlaprészlet fotómásolata

MÉM.F 70.690 4.14

Kolozsvár, Fellegvár –
Erzsébet királyné emlékmű

Erzsébet / Kolozsvár 1900 / terv Pákei Lajos
– a talapzat felirata: Erzsébet emlékére emelte
– tervrajz (1:50), homlokzat és alaprajz
– tus, akvarell, kartonra ragasztott papír
– a tervlap 2013 végén a műemléki hivatal épületének aulájában az átmenetileg őrzött anyag között
volt

OMF. K 12088 fiók07

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor

– fotó Szapolyai István nádor agyagszobormakettjéről
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MUEKvGyLt.5.B 005
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Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
pályamű

– a kartonra ragasztott fotó Róna József Mátyás-lovasszobrának pályaművét ábrázolja

MUEKvGyLt.6.A 013

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

Murádin Jenő művészettörténész adománya
2002.03.11.
– jelzet nélküli kisebb tekercs
– kicsinyített xerográfmásolatok, többek között a
Mátyás-szobor talapzatáról

MUEKvGyLt.3.D 000

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

Mátyás király szobor talapzatának tervrajza / Az
1896. Millenáris alapkő letétele alkalmából / Kolozsvárt 1896 szept. 7 / Pákei
– papír, kékmásolat, rárajzolva pirossal a 2 m mély
alapzat

MUEKvGyLt.6.A 016

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

– kartonra ragasztott makettfotó utánfestve

MUEKvGyLt.6.A 017

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

Mátyás szobor / Oldalnézet / Kolozsvár 1900
Marcz. 10. Pákei
– tervrajz 1:20
– pausz, tus
– oldalnézet

OMF. K 12090 2.046
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Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

– 21,5 × 14,5 cm
– karton, akvarellrajz-fotómásolat
– fotómásolat Horti Pál 1902-es akvarelljéről

OMF. K 12105 2.074

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

Mátyás szobor talapzatának terve / Hátulsó nézet
kifejtve
– tervrajz 1:20
– papír, kékmásolat
– hátulsó nézet

OMF. K 12106 2.073

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

Mátyás szobor / Alaprajz / Kolozsvár 1900 Márcz
10. Pákei
– tervrajz 1:20
– pausz, tus
– alaprajz aláírással

OMF. K 12107 2.072

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

Mátyás szobor talapzatának terve / Hátulsó nézet
– tervrajz 1:20
– pausz, tus
– hátulsó nézet

OMF. K 12108 2.070

Kolozsvár, Főtér – Mátyás király szobor,
talapzat

Mátyás szobor talapzatának terve / A szembe nézet kifejtve
– tervrajz 1:20
– pausz, tus
– szemből nézet

OMF. K 12109 2.071

Kolozsvár, Főtér – Neogótikus pavilon

A tervlap feletti nyúlványon: A főtéri templom körüli építkezés összekötő árkádokkal – (nyílt kétfelől). Megbízást kapott Maetz Frigyes a tervet én
készítettem
– homlokzat
– karton, ceruza
– aláírás: terv Pákei 18…

Kolozsvár, Főtér – a Szent Mihálytemplom kerítése

– vázlat ~1:10
– 25 × 26 cm
– papír, ceruza, akvarell
– neogótikus kerítésrészlet (kőpillér és öntöttvas
rács)
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OMF. K 12077 2.028

EME
Kolozsvár, Főtér – a Szent Mihálytemplom kerítése

1899. Jun 20. terv Pákei
– tervrajz 1:10
– karton, tus, akvarell
– neogótikus kerítésrészlet (kőpillér és öntöttvas
rács)

OMF. K 12078 2.034

Kolozsvár, Főtér 1. Királydíszítések

Királydíszítések 1895 / Városház díszítése / Árbocz díszítés a Nagy utczában / A kis vashíd díszítése / tervezte Pákei Lajos /
– a lap alján ceruzával: tervezte az 1ső látogatás díszítését is 1887ben
– tervrajz
– pausz, tus
1. Városház díszítése 1:100
2. Árbocz díszítése 1:50
3. A kis vashíd díszítése 1:50

OMF. K 12061 2.029

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Oldalnézet / Kolozsvárt 1900 okt. 20 / Pákei Lajos
– kartonra ragasztott papír, tus, akvarell
– Berde Mózes síremlékéhez „1900-ban készült új
tervek” (Csécs 2018, 81.)

MUEKvGyLt.4.A 008.01

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Elölnézet / Kolozsvárt 1900 okt. 20 / Pákei Lajos
– kartonra ragasztott papír, tus, akvarell
– Berde Mózes síremlékéhez „1900-ban készült új
tervek” (Csécs 2018, 81.)

MUEKvGyLt.4.A 008.02
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Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Néhai Laborfalvi Berde Mózes síremléke / Kolozsvárt 1897 Május hó / terv Pákei Lajos
– kartonra, tus, akvarell, ceruza
– „Berde Mózes (1815–1893) síremlékének első terve 1897-ből” (Csécs 2018, 81.)

MUEKvGyLt.4.A 008.03

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Alaprajz / Kolozsvárt 1900 okt. 20 / Pákei Lajos
– kartonra ragasztott papír, tus, akvarell

MUEKvGyLt.4.A 008.04

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Berde Mózes síremléke / Hossz metszet / Keresztmetszet / Kolozsvárt 1901/ terv Pákei
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.4.A 008.05

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Oldalnézet
– tervrajz 1:50
– pausz, tus
– oldalnézet

OMF. 12014.66 1.063

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

– tervrajz 1:25
– karton, ceruza
– alaprajz

OMF. K 12064 2.037
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Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Laborfalvi Berde Mózes síremléke / Kolozsvárt
1900 Jun / Pákei Lajos
– tervrajz 1:25
– kartonra ragasztott papír, kékmásolat
– alaprajz
– aláírással

OMF. K 12148 2.110

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Laborfalvi Berde Mózes síremléke / Kolozsvárt
1900 Junius / Pákei Lajos
– tervrajz 1:25
– kartonra ragasztott papír, kékmásolat
– elölnézet
– aláírással

OMF. K 12149 2.111

Kolozsvár, Házsongárd –
Berde Mózes síremléke

Berde Mózes síremléke 3’ példány / Szembenézet
/ Oldalnézet / Hátulsó nézet / Kolozsvár 1901
terv. Pákei
– tervrajz 1:25
– papír, kékmásolat
– a síremlék homlokzati rajzai
– aláírással

OMF. K 12171 2.127

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– főhomlokzat
– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– felirat a tervlapon: Dr. Brassai Sámuel emléke
Kolozsvárt / Kolozsvárt 897 Decz. / terv Pákei
Lajos
– másolati példány, lásd még az OMF. K 12240,
MUEKvGyLt.4.A.007.08, ill.
MUEKvGyLt.4.A.007.12 fotómásolatokat

MÉM.F 70.698 4.21
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Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– irat és tervcsomó összehajtogatott, megedződött
papíron, jelenleg jelzet nélkül
– felirata: Brassai S. síremléke. A Tartalma: Bizotts. jóváhagyott terv / Hatóság jóváhagyott terv
/ Munkatervek részletek / Összesen 25 darab
– benne többek között egy Bemutatott, elfogadott
és elnökileg aláírt tervek feliratú csomó, amelyben
3 db tervlapot jeleznek (lásd MUEKvGyLt.3.C.
001–003)

MUEKvGyLt.3.C 000

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– elölnézet, alaprajz (Metszet A-B)
– a „Bemutatott, elfogadott és elnökileg aláírt tervek” c. csomóban
– papír (fénymásolat?), akvarell
– aláírás: Elfogadtatott az 1910 jan. 27. ülésben
– Pákei Lajos aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.3.C 001

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– metszet (Metszet E-F) és alapozás-alaprajzskicc
ceruzával (Alapozás)
– a „Bemutatott, elfogadott és elnökileg aláírt tervek” c. csomóban
– papír, fénymásolat, akvarell
– aláírás: Elfogadtatott az 1910 I. 27. ülésben
– Pákei Lajos aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.3.C 002
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Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– Oldalnézet, alaprajz (Metszet C-D)
– a „Bemutatott, elfogadott és elnökileg aláírt tervek” c. csomóban
– papír, fénymásolat
– aláírás: Elfogadtatott az 1910 I. 27. ülésben
– Pákei Lajos aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.3.C 003

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / 1908 /
Pákei
– kartonra ragasztott kékmásolat
– főhomlokzat

MUEKvGyLt.4.A 007.01

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Alaprajz 1:50
– kartonra ragasztott kékmásolat
– olvashatatlan dátum, aláírás

MUEKvGyLt.4.A 007.02
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Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Metszet A-B
– kartonra ragasztott kékmásolat
– olvashatatlan dátum, aláírás

MUEKvGyLt.4.A 007.03

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Hátulsó nézet
– kartonra ragasztott kékmásolat
– olvashatatlan dátum, aláírás

MUEKvGyLt.4.A 007.04

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / Oldalnézet
– kartonra ragasztott kékmásolat
– olvashatatlan dátum, aláírás

MUEKvGyLt.4.A 007.05

106

EME
Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Brassai S. síremléke Kolozsvárt / Kereszt metszet
/ Pákei
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.A 007.06

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / Oldalnézet / Kolozsvár 1908 / Pákei
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.A 007.07

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / Kolozsvárt 897 Decz. / terv Pákei Lajos
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– főhomlokzat
– „Brassai Sámuel (1800-1897) síremlékének első
terve 1897-ből” (Csécs 2018, 84.)
– lásd még az OMF. K 12240,
MUEKvGyLt.4.A.007.12, ill. MÉM.F 70.698 fotómásolatokat

MUEKvGyLt.4.A 007.08
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Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / A kripta
metszete 1:50 / Kolozsvárt 1908. Jun. / Pákei
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.A 007.09

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / A lábazati tömb vízsz. metszete 1:50 / Kolozsvár 1908 /
Pákei
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.A 007.10

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / Alaprajzi
hosszmetszet az oszloptörzs vonalban. Méret
1:50 / Kolozsvár 1908. Jun. / Pákei
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.A 007.11
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Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / Kolozsvárt 897 Decz. / terv Pákei Lajos
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– főhomlokzat
– az MUEKvGyLt.4.A.007.08-nál rosszabb minőségű fotó a kartonról levált felvétel
– lásd még az OMF. K 12240,
MUEKvGyLt.4.A.007.08, ill. MÉM.F 70.698 fotómásolatokat
– hátoldalán: Ezen tervezet a bizotság 1910 január
27-én tartott ülésében elfogadtatott. Dr. Farkassy
Lajos [?] b. elnök

MUEKvGyLt.4.A 007.12

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– hajtogatott fénymásolat 1:25 léptékben
– feliratai: Szembenézet / Oldalnézet / Metszetek /
Metszet A-B / Metszet C-D / Alapozás
– aláírás: Jun. 30. Pákei Lajos és pecsét
– hátoldalán: Brassai síremlékmű a kivitel szerint
1910
– „Brassai Sámuel síremlékének második egyszerűbb
terve 1908-ból” (Csécs 2018, 85.)

MUEKvGyLt.4.A 007.13

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– hátsó homlokzat, alaprajz
– pausz, ceruza
– bal felső sarokban: alternative

MUEKvGyLt.4.A 007.14

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– főhomlokzat, alaprajz – változat
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.4.A 007.15

109

EME
Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– főhomlokzat, alaprajz 1:25
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.4.A 007.16

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– homlokzatvariációk, alaprajzokkal 1:50
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.4.A 007.17

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt
– tervrajz 1:50
– karton, ceruza, fotóapplikáció
– két nézet a tervrajzból (könyvből kivágott fotók
kartonra ragasztva)
– három kis fotó a szoborról

OMF. 12014.28 1.017

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– két fotó kartonra ragasztva
– 16 × 18 cm

OMF. K 12044 2.001
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Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– tervrajz 1:25
– karton, ceruza
– alaprajz, oldalhomlokzat

OMF. K 12085 2.052

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt / 1908 Pákei
– tervrajz 1:50 első variáns
– pausz, tus
– alaprajz 1:50
– homlokzat
– oldalnézet
– hátulsó nézet
– metszet AB

OMF. K 12097 2.063

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– tervrajz 1:25
– karton, ceruza
– alaprajz
– keresztmetszet

OMF. K 12188 2.139
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Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

– tervlapfotó kartonra kasírozva (37,5 × 26 cm)
– feliratuk: Dr. Brassai Sámuel emléke Kolozsvárt
/ 1:50 / Kolozsvárt [1]897 Decz / terv Pákei Lajos
– főhomlokzat
– oldalhomlokzat
– kartonon ceruzával 1ső terv
– lásd még a MUEKvGyLt.4.A.007.08, MUEKvGyLt.4.A.007.12, ill. a MÉM.F 70.698 fotómásolatokat

OMF. K 12240 2.192

Kolozsvár, Házsongárd –
Brassai Sámuel síremléke

Kolozsvár 897 / terv Pákei Lajos
– tervrajz 10,5 × 10,5 cm
– karton, tus
– aláírással
– alaprajz

OMF. 12014.62 1.059

Kolozsvár, Házsongárd –
Hegyi Flórika síremléke

Hegyi Flórika síremléke (?) 1905
– alaprajz, metszetek, homlokzat
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.4.A 008.06

Kolozsvár, Házsongárd –
Hegyi Flórika sírja

– karton, ceruza
– sírkövön felirat: Hegyi Flórika 1905
– aláírás: terv Pákei 1905
– „Hegyi Flóriska síremlékterve, 1905” (Csécs
2018, 88.)

MUEKvGyLt.6.A 009

Kolozsvár, Hídelvi Nagy utca – Iskola

A hidelvi községi elemi népiskola tervem / Kolozsvárt 12ik Január 1883 / terv. Pákei Lajos
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– aláírással, rövid tervismertetéssel; 5 rajz 1 kartonra
ragasztva:
1. helyszínrajz és fszt.-i alaprajz
2. emeleti, alaprajz
3. pincealaprajz
4. homlokzat
5. metszet a–b

OMF. K 12093 2.048

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– belső fotó a biliárdszobáról az Architecture L. de
Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm

MÉM.F 70.699 4.22
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– ceruzával a kartonon: Hotel „New-York”
– felirat a tervlapon: Homlokzat / A Nemzeti Szálloda
– aláírás a tervlapon: t. Pákei.
– vö. a MUEKvGyLt.1.B.005 fotóval

MÉM.F 70.721 4.43

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– kartonra ragasztott fotó
– felirat a kartonon ceruzával: Grand-Hotel New
York in Kolozsvár
– aláírás a fényképen: terv Pákei

MÉM.F 70.724 1.03

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– vö. a MUEKvGyLt.1.B.006 fotóval

MÉM.F 70.725 4.46

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– karton, ceruza
– alaprajzrészlet az oszlopokba rejtett acélszelvényekkel
– hátoldalán felirat: Kolozsvár Nemzeti Szálloda /
Hotel New York 1893-1894

MUEKvGyLt.1.B 001

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– karton, tus
– metszet a liften, lépcsőházon keresztül
– 1:50

MUEKvGyLt.1.B 002

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti szálloda / Épült 1893
– kartonra kasírozott tusrajz fotómásolata (lásd
MUEKvGyLt 1.B.002)
– metszet a liften, lépcsőházon keresztül

MUEKvGyLt.1.B 003
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– kartonra kasírozott fotó
– távlati nézet
– felirat: Dunky Fivérek Kolozsvárt

MUEKvGyLt.1.B 004

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– kartonra kasírozott tusrajz fotómásolata
– Egyetem utcai homlokzat
– a tusrajzon aláírás: terv Pákei Lajos

MUEKvGyLt.1.B 005

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / Homlokzat Szén utcza felől
– kartonra kasírozott tusrajz fotómásolata
– a tusrajzon felirat, aláírás: terv Pákei Lajos

MUEKvGyLt.1.B 006

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Kereszt szelvény / Nemzeti Szálloda
– karton, tus
– metszet a liften, lépcsőházon keresztül

MUEKvGyLt.1.B 007

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / Az „akád” kávéház fellöli nézete
– papír, kékmásolat
– 1:25

MUEKvGyLt.1.B 008

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– metszet a nagytermen keresztül
– papír, fénymásolat
– 1:50

MUEKvGyLt.1.B 009
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– toronysisak alaprajz és nézetvázlata
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.1.B 010

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda Kolozsvárt / I. és II. emeleti
homlokzati ablak
– pausz, tus, ceruza
– 1:20

MUEKvGyLt.1.B 011

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Részlet a nagy étteremből
– papír, kékmásolat
– 1:20

MUEKvGyLt.1.B 012
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálló Cafehaus-Fenster / 1894 Jul 11. /
Pákei
– papír, kékmásolat
– nézet, metszet, alaprajz – ez utóbbi külön leszakadva

MUEKvGyLt.1.B 013

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / I.ső emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1893 Julius hó / terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– papír, színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.1.B 014

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / Der Grosse Speisesaal / Ausicht de Rückwsten Wand
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.1.B 015

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / Keresztszelvény / Kolozsvárt
1893 / terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– papír, színezett fénymásolat, tus
– pecsét

MUEKvGyLt.1.B 016
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / II.ik emeleti alaprajz
– karton, színezett tusrajz

MUEKvGyLt.1.B 017

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– papír, kékmásolat
– metszet a nagytermen keresztül

MUEKvGyLt.1.B 018

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– karton, ceruza, akvarell
– erkélykorlátnézet és erkélylemez, alsó nézet

MUEKvGyLt.1.B 019

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz 1:25
– papír, kékmásolat
– a vendéglő hosszmetszete

OMF. 12014.29 1.016

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / Homlokzat a Szén utcza felől
/ terv: Pákei Lajos
– tervrajz 1:50
– karton, tus
– a Szén utca felőli homlokzat
– aláírással

OMF. 12014.30 1.022
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda / Homlokzat Torda utcza felől
– karton (2 darabban), tus
– Egyetem utcai homlokzat
– a fotómásolatot lásd MUEKvGyLt.1.B.005 (felirat nélkül)
– tusrajzon aláírás: terv Pákei Lajos
– a tervlap 2013 végén a műemléki hivatal épületének aulájában az átmenetileg őrzött anyag között
volt

OMF. 12014.31 fiók10

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Nemzeti Szálloda Kolozsvárt / A nagy étterem
hosszmetszete / Kolozsvárt 1894 május 27. / Pákei
– tervrajz 1:25
– papír, kékmásolat
– a nagy étterem hosszmetszete
– aláírással

OMF. 12014.33 1.020

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz 1:50
– karton, ceruza
– keresztmetszet a vendéglőn keresztül
– javított udvari homlokzattal

OMF. 12014.57 1.055

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz 1:25
– karton, ceruza
– keresztmetszet (részlet)
– hátoldalán alaprajzi vázlat

OMF. 12014.58 1.056

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

Kolozsvárt 189[?]
– tervrajz 1:25
– papír, fénymásolat, tus, ceruza
– hosszmetszet a vendéglőn keresztül (díszítésváltozat)

OMF. K 12063 2.036

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz
– karton, ceruza
– hosszmetszet a vendéglőn keresztül

OMF. K 12067 2.041
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– Egyetem utcai homlokzat

OMF. K 12132 2.107

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz 1:200
– karton, tus
– pincealaprajz

OMF. K 12133 2.100

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz 1:100
– karton, tus
– hosszmetszet

OMF. K 12137 2.006

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz 1:100
– karton, tus, ceruza
– a Szén utca felőli oldal

OMF. K 12138 2.007

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

A nemzeti szálloda tervezete / Kolozsvárt 1893
Ápr hó. / terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– homlokzat (a Jókai utca felőli oldal)

OMF. K 12160 2.114
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Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervrajz ~1:200
– karton, ceruza
– homlokzat (a Jókai utcai homlokzatvariáns)

OMF. K 12175 2.122

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– fotó 14,5 × 10,5 cm
– papír, nyomtatvány
– újságból kivágott fotó kartonra ragasztva

OMF. K 12184 2.155

Kolozsvár, Jókai utca 1. –
Nemzeti Szálloda – New York Szálló

– tervlap
– karton, tus
– keresztmetszet

OMF. K 12238 2.191

Kolozsvár, Jókai utca 2. –
a Rhédey-ház emléktáblája

– kartonra ragasztott fotó az Erdélyi Magyar Színjátszó Társaság emléktáblájának tervezetéről
– a fotón felirat: Kolozsvár okt. hó 3. terv Pákei
Lajos

MUEKvGyLt.6.A 020

Kolozsvár, Jókai utca 2. –
a Rhédey-ház emléktáblája

– az Erdélyi Magyar Színjátszó Társaság emléktáblájának terve
– kartonra ragasztott papír, tus, akvarell, aranyfesték
– felirat: Kolozsvár okt. hó 3. terv Pákei Lajos

MUEKvGyLt.6.A 025
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Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Gör. Kath. Egyház Jókai utcai házának tervezete
/ I. emeleti alaprajz
– papír, fénymásolat
– első emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.7.A 002

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Gör. Kath. Egyház Jókai utcai házának tervezete
– karton, ceruza, akvarell
– főhomlokzat

MUEKvGyLt.7.A 003

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Gör. Kath. Egyház Jókai utcai házának tervezete
/ Jókai utczai homlokzat
– papír, kékmásolat
– főhomlokzat

MUEKvGyLt.7.A 004

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

729 / I. emelet / 46 lámpahely
– az első emelet elektromos terve
– pausz, tus, ceruza, színes

MUEKvGyLt.7.A 047
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Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Alapozás
– alaprajz
– pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 048

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

729 / pince / 5 lámpahely
– az utcai épület pinceszinti elektromos terve
– pausz, tus, ceruza, színes

MUEKvGyLt.7.A 049

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

729 / I. emelet / 36 l.hely
– a földszint elektromos terve
– pausz, tus, ceruza, színes

MUEKvGyLt.7.A 050

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

729 / II. emelet / 22 lámpahely
– az utcai épület második emeletének elektromos
terve
– pausz, tus, ceruza, színes

MUEKvGyLt.7.A 051

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Gör. Kath. Egyház Jókai utcai házának tervezete
/ A főépület metszete A-B / A főépület metszete
C-D
– papír halvány fénymásolat
– metszetek az udvari és utcai szárnyon keresztül

OMF. K 12193 2.138

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Gör. Kath. Egyház Jókai utcai házának tervezete
/ Jókai-utczai homlokzat
– papír, fénymásolat ceruzával áthúzva
– utcai homlokzat

OMF. K 12194 2.137
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Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Gör. Kath. Egyház Jókai utcai házának tervezete
/ Az iskola épület homlokzata / Az iskola épület
metszete
– papír, fénymásolat
– udvari homlokzat
– metszet

OMF. K 12195 2.142

Kolozsvár, Jókai utca 6. –
Görögkatolikus bérház és iskola

Földszinti alaprajz
– tervlap
– pausz, tus
– alaprajz

OMF. K 12239 2.193

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca –
Lakóház

Kossuth Lajos utczai papitelken építendő ház
tervrajza
– tervrajz 1:100, 1:200
– karton, tus, ceruza
– földszinti alaprajz (1:200)
– emeleti alaprajz (1:200)
– homlokzatvázlat (1:100)
– homlokzatrajz (1:100)
– aláírás, pecsét: 1913. VIII/2.

OMF. 12014.27 1.018

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári Unitárius főiskola kiépítésének tervrajza / Földszinti alap / Méret = 1:200 / Kolozsvárt 1891 Augusztus hó / Pákei Lajos
– kartonra kasírozott pausz, tus, színezett falak,
megkülönböztetve a meglévő régi és a tervezett új
részeket
– aláírás, pecsét (benne 891)

MUEKvGyLt.5.A 025

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári unitárius főiskola teljes kiépítésének
tervrajza / Második emeleti alap (vázlatrajz) /
1:200 / Kolozsvárt 1891. augusztus hó
– kartonra ragasztott pausz, tus, szín
– pecsét: 891

MUEKvGyLt.1.A 008
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári unitárius főiskola teljes kiépítésének
tervrajza / Első emeleti alap (vázlatrajz) / 1:200 /
Kolozsvárt 1891. augusztus hó / Pákei
– kartonra ragasztott pausz, tus, szín
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.1.A 009

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári Unitárius főiskola teljes kiépítésének tervrajza / Harmadik emeleti alap / vázlatrajz
/ M = 1:200 / Kolozsvárt 1891 Aug. hó / Pákei
Lajos
– kartonra kasírozott pausz, tus, színezett falak a
tervezett új részekkel
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.5.A 026

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári unitárius főiskola épületének tervrajza / Kolozsvár. Márc. hó 1887. / felvét Pákei
Lajos
– papír (szakadozott, hiányos), tus, akvarell
– helyszínrajz a régi kollégiumról és környezetéről

MUEKvGyLt.5.A 013

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

1887 Márc. hó Kolozsv / felvét Pákei Lajos
– karton, tus, akvarell
– utcai főhomlokzat 1:50

MUEKvGyLt.5.A 014
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

Unitárius Kollegium fölvétele
– karton, ceruza, tus
– földszint és emelet vázlatos alaprajza

MUEKvGyLt.5.A 015

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári unitárius főiskola épületének tervrajza / Metszet A-B / Metszet C-D / Lépték =
1:100 / Kolozsvárt Márcz hó 1889 / Pákei Lajos
okl. építész mérnök
– karton, tus, színezett falak
– keresztmetszetek

MUEKvGyLt.5.A 017

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

Kereszt metszet a bejáró folyosón át az udvari
szárny nézetével / 1887. Marc. hó Kolozsvárt
– karton, tus, színezett falak
– a rajz – feltehetően az aláírást is tartalmazó – jobb
oldala hiányzik
(vö. MUEKvGyLt.5.A.020)

MUEKvGyLt.5.A 018

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

Metszet a bejáró folyosó a lépcsőházon át. méret
1:50/ 1887. Marc. hó / felvét. Pákei Lajos
– karton, tus, színezett falak

MUEKvGyLt.5.A 019

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

Kolozsvárt Márc. hó 1887 / Pákei Lajos
– karton, tus, színezett falak
– a rajz – feltehetően feliratozást is tartalmazó – bal
oldala hiányzik
(vö. MUEKvGyLt.5.A.018)

MUEKvGyLt.5.A 020

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

Keresztmeszet az utczai szobáknál AB szerint /
Kolozsv. 1887. Marc. hó / felvét Pákei Lajos
– karton, tus, színezett falak

MUEKvGyLt.5.A 021
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári Unitárius főiskola tervrajza / az
1888-ban csatolt épülettel együtt / Földszint
alaprajz / méret = 1:100 / Kolozsvárt 1889 febr.
hó / Pákei Lajos okl. építész mérnök
– karton, tus, színezett falak

MUEKvGyLt.5.A 022

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A kolozsvári Unitárius főiskola tervrajza / az
1888-ban csatolt épülettel együtt / Első emeleti
alaprajz / Méret = 1:100 / Kolozsvárt 1889 febr.
hó / Pákei Lajos okl. építész mérnök
– karton, tus, színezett falak

MUEKvGyLt.5.A 023

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

Második emeleti alaprajz / méret = 1:100 / Kolozsvárt 1887 Márc. hó / felv. Pákei Lajos
– karton, tus, színezett falak

MUEKvGyLt.5.A 024
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A régi unitárius kollégium átalakításnak tervezete / Földszinti alaprajz / Kolozsvárt 1902 Május
hó / Pákei Lajos
– kettőbe hajtott karton, tus, színezett falak
– 1:100
– aláírás, pecsét
– a hátoldalon is felirat: A régi unitárius kollégium
átalakításnak tervezete. Földszinti alaprajz

MUEKvGyLt.5.A 029

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A régi unitárius kollégium átalakításnak tervezete / I. emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1902 Máj. hó
/ Pákei Lajos
– kettőbe hajtott karton, tus, színezett falak
– 1:100
– aláírás, pecsét
– a hátoldalon is felirat: A régi unitárius kollégium
átalakításnak tervezete. I. emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.5.A 030

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius Főiskola

A régi unitárius kollégium átalakításnak tervezete / II. emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1902 Május
hó / Pákei Lajos
– kettőbe hajtott karton, tus, színezett falak
– 1:100
– aláírás, pecsét
– a hátoldalon is felirat: A régi unitárius kollégium
átalakításnak tervezete. II. emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.5.A 031
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius templom

– a templom 1:100-as kontúrrajza a környező utcák
szélességének feltüntetésével
– papír, tus, színezés
– aláírás: Kolozsvár 1898 Julius 8 / Pákei
– a hátoldalon: kolozsvári unit. templom

MUEKvGyLt.9 001

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius templom tornya

Az unitárius templom torony fedelének tervezete
/ Épült Kolozsvárt 1906 / terv Pákei Lajos
– tervrajz 1:50 és dokumentumfotó 8,5 × 13 cm
– papír és fotókarton, kékmásolat és fotó
– aláírással
– 4 alaprajz a toronysisakról
– 1 homlokzatrajz
– a fotón az unitárius templom és kollégium 1906
előtti állapota
– 1903-ból tervjóváhagyás (az Unitárius Egyházi
Képviselő Tanács részéről)

OMF. K 12172 2.128

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Alagsori alaprajz / 1899. Május hó / terv Pákei Lajos
– kartonra kasírozott papír, színezett falakkal
– aláírás

MUEKvGyLt.1.A 001

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / II
emeleti alaprajz / 1899. Május 10 / terv Pákei Lajos
– kartonra kasírozott papír, színezett falakkal
– aláírás

MUEKvGyLt.1.A 002
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Alagsor
– karton, ceruza, tus, színezett falakkal
– alagsori alaprajz 1:200

MUEKvGyLt.1.A 003

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Földszint
– karton, ceruza, tus, színezett falakkal
– földszinti alaprajz 1:200

MUEKvGyLt.1.A 004

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

I. emelet
– karton, ceruza, tus, színezett falakkal
– első emeleti alaprajz 1:200

MUEKvGyLt.1.A 005

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

II. emelet
– karton, ceruza, tus, színezett falakkal
– második emeleti alaprajz 1:200

MUEKvGyLt.1.A 006

Plan of the Unitarian College Kolozsvár / Chief
front
– kartonra kasírozott fotó
– fotón felirat: Főhomlokzati rajz / Kolozsvárt
1899. Május 10 / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök

MUEKvGyLt.1.A 007

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Az unitárius kollégium Magyar utczai bejáratának részlete / AB alaprajz / CD metszet
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.1.A 011

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Musis et Virtutibus
– papír, ceruza, akvarell, tus
– bejárati kapu méretezett nézetrajza

MUEKvGyLt.1.A 012

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Az unitárius kollégium I em. utczai risalit ablakainak részlet rajza / kívül félkörű belül egyenes
ablakok és ajtók / 1:10
– pecsét: Unitárius kollégium építése sz. 208 jul.
6. Pákei
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.1.A 013

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Földszint alaprajz /Kolozsvár 1899 Május 10 / terv
Pákei
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.1.A 014
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius főiskola tervezete / III.
emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1899 Május 10 /
terv. Pákei okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott fénymásolat, tusfeliratokkal,
színezett falakkal
– a karton két darabban van

MUEKvGyLt.1.A 015

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Kolozsvárt 1899. November 28 / Pákei Lajos
– töredezett papír darabokban, fénymásolat, tus
(kóta)
– aláírás

MUEKvGyLt.1.A 010

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius főiskola tervezete / Alapozási alaprajz / Kolozsvárt 1899 Május 10 / terv.
Pákei okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott fénymásolat színezett falakkal

MUEKvGyLt.1.A 016

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius főiskola tervezete / Földszinti alaprajz / Kolozsvárt 1899 Május 10 / terv.
Pákei okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott fénymásolat színezett falakkal

MUEKvGyLt.1.A 017

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius főiskola tervezete / I. emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1899 Május 10 / terv.
Pákei okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott fénymásolat színezett falakkal

MUEKvGyLt.1.A 018
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius főiskola tervezete / Metszet LMNOP szerint / Kolozsvárt 1899 Május 10
/ terv. Pákei okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott fénymásolat színezett falakkal

MUEKvGyLt.1.A 019

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius főiskola tervezete / Metszet EFGHK szerint / Kolozsvárt 1899 Május 10
/ terv. Pákei okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott fénymásolat színezett falakkal

MUEKvGyLt.1.A 020

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium leszámolási tervezete / Földszint alaprajz
– bőr, pausz, színes tus (fekete, kék, piros)
– aláírás: Reményik Károly
– 1:100
– hátoldalán: VI Földszint alaprajz

MUEKvGyLt.2.E 001

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium leszámolási tervezete / Iső emeleti alaprajz
– bőr, pausz, színes tus (fekete, kék, piros)
– aláírás: Reményik Károly
– 1:100
– hátoldalán: VII. Iső emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.2.E 002

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium leszámolási tervezete / IIdik emeleti alaprajz
– bőr, pausz, színes tus (fekete, kék, piros)
– aláírás: Reményik Károly
– 1:100
– hátoldalán: VIII. IIik emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.2.E 003
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium leszámolási tervezete / IIIdik emeleti alaprajz
– bőr, pausz, színes tus (fekete, kék, piros)
– aláírás: Reményik Károly
– 1:100
– hátoldalán: IX. IIIik emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.2.E 004

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium / alagsor
– pausz feltekerve, tus, színes tus
– gépészeti terv (fűtés, levegő, gőz)
– 1:100
– aláírás: Zellerin M. Fel Gyári-részvénytársaság /
Budapest 1899. augusztus 14.

MUEKvGyLt.2.F 001

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium / Földszint
– pausz feltekerve, tus, színes tus
– gépészeti terv (fűtés, levegő, gőz)
– 1:100
– aláírás: Zellerin M. Fel Gyári-részvénytársaság /
Budapest 1899. augusztus 14.

MUEKvGyLt.2.F 002

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium / III. emelet
– pausz feltekerve, tus, színes tus
– gépészeti terv (fűtés, levegő, gőz)
– 1:100
– aláírás: Zellerin M. Fel Gyári-részvénytársaság /
Budapest 1899. augusztus 14.

MUEKvGyLt.2.F 003

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium / II. emelet
– pausz feltekerve, tus, színes tus
– gépészeti terv (fűtés, levegő, gőz)
– 1:100
– aláírás: Zellerin M. Fel Gyári-részvénytárssaág /
Budapest 1899. augusztus 14.

MUEKvGyLt.2.F 004
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium / I. emelet
– pausz feltekerve, tus, színes tus
– gépészeti terv (fűtés, levegő, gőz)
– 1:100
– aláírás: Zellerin M. Fel Gyári-részvénytársaság /
Budapest 1899. augusztus 14.

MUEKvGyLt.2.F 005

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

1ső kereseti kimutatás a kolozsvári unitárius kollégium bádogos munkájáról
– építési pecsét: 1900. Dec 10 / Pákei
– pausz, tus, színezett falak
– aláírás

MUEKvGyLt.4.E 001

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Alagsor / Kolozsvár 1899. okt 9 / t. Pákei Lajos okl.
építészmérnök
– papír (hajtogatva), kékmásolat, a födémgerendák
tussal jelölve
– további aláírások: Reményik Károly építőmester,
Ferencz József unitárius püspök

MUEKvGyLt.4.E 002.01

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Földszinti alaprajz / Kolozsvár 1899. okt 9 / t. Pákei
Lajos okl. építészmérnök
– papír (hajtogatva), kékmásolat, a födémgerendák
tussal jelölve
– további aláírások: Reményik Károly építőmester,
Ferencz József unitárius püspök

MUEKvGyLt.4.E 002.02

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / I.
emeleti alaprajz / Kolozsvár 1899. okt 9 / t. Pákei
Lajos okl. építészmérnök
– papír (hajtogatva), kékmásolat, a födémgerendák
tussal jelölve
– további aláírások: Reményik Károly építőmester,
Ferencz József unitárius püspök

MUEKvGyLt.4.E 002.03
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / II.
emeleti alaprajz / Kolozsvár 1899. okt 9 / t. Pákei
Lajos okl. építészmérnök
– papír (hajtogatva), kékmásolat, a födémgerendák
tussal jelölve
– további aláírások: Reményik Károly építőmester,
Ferencz József unitárius püspök

MUEKvGyLt.4.E 002.04

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / III.
emeleti alaprajz / Kolozsvár 1899. okt 9 / t. Pákei
Lajos okl. építészmérnök
– papír (hajtogatva), kékmásolat, a födémgerendák
tussal jelölve
– további aláírások: Reményik Károly építőmester,
Ferencz József unitárius püspök

MUEKvGyLt.4.E 002.05

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Kolozsvár 1899. okt 9 / t. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– papír (hajtogatva), kékmásolat
– főhomlokzat
– további aláírások: Reményik Károly építőmester,
Ferencz József unitárius püspök

MUEKvGyLt.4.E 002.06

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Brassai utczai homlokzat / Kolozsvár 1899. okt 9 / t.
Pákei Lajos okl. építészmérnök
– papír (hajtogatva), kékmásolat, a födémgerendák
tussal jelölve
– további aláírások: Reményik Károly építőmester,
Ferencz József unitárius püspök

MUEKvGyLt.4.E 002.07

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– Ferencz József unitárius püspök tervkiadást utasító
levele Benczédi Gergely pénztárnoknak
Kelt. 1900. márcz. 6
– 1 oldal

MUEKvGyLt.4.E 002.08
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– Pákei Lajos elismervénye az átvett tervekre vonatkozólag
– kelt. 1911. Aug. 2
– 1 oldal

MUEKvGyLt.4.E 002.09

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Az új kollégium építésének leszámolása. Vasmunkák. Waagner R.T..
Tartalom:
1 db szerződés
1 db elszámolás
1 db jegyzőkönyv

MUEKvGyLt.4.E 003

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Leszámolás a kolozsvári unitárius kollégium építéséről
– árazott, kézzel vezetett költségkiírás 94 oldalon

MUEKvGyLt.4.E 004

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Földszinti alaprajz / Budapest, 1902 Február 28-án
– papír, fénymásolat, rajta színessel a fűtési rendszer
– a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság műszaki
igazgatójának ellenjegyzésével

MUEKvGyLt.4.E 005.01

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / I.
emeleti alaprajz / Budapest, 1902 Február 28-án
– papír, fénymásolat, rajta színessel a fűtési rendszer
– a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság műszaki
igazgatójának ellenjegyzésével

MUEKvGyLt.4.E 005.02

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / II.
emeleti alaprajz / Budapest, 1902 Február 28-án
– papír, fénymásolat, rajta színessel a fűtési rendszer
– a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság műszaki
igazgatójának ellenjegyzésével

MUEKvGyLt.4.E 005.03
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / III.
emeleti alaprajz / Budapest, 1902 Március hó
1-én
– papír, fénymásolat, rajta színessel a fűtési rendszer
– a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság műszaki
igazgatójának ellenjegyzésével

MUEKvGyLt.4.E 005.04

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezette /
Alagsor / Budapest, 1902 Február 28-án
– papír (darabokban), fénymásolat, rajta színessel a
fűtési rendszer
– a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság műszaki
igazgatójának ellenjegyzésével

MUEKvGyLt.4.E 005.05

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A Kolozsvári unitárius kollégium tornaterme /
Metszet A-B / Budapest, 1902. február hó
– vászonra kasírozott papír, fénymásolat, rajta színessel a fűtési rendszer
– alaprajz, metszet a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság műszaki igazgatójának ellenjegyzésével

MUEKvGyLt.4.E 005.06

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Főhomlokzat
– a tervlap a 4. polcon külön tekercsben van
– bőr, pausz, tus
– aláírás: Pákei Lajos

MUEKvGyLt.4.F 000

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– helységkimutatás a második és harmadik emeleti
alaprajzokhoz, valamint összegzés
– 2 db 1-1 oldalon beírva

MUEKvGyLt.5.A 001

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Plan of the Unitarian College Kolozsvár / Plan of
the Grund Floor
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– földszinti alaprajz, angol nyelvű helyiséglistával
– a tervlapon felirat: Földszinti alaprajz / Kolozsvár 1899 Május hó 10 / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök

MUEKvGyLt.5.A 003
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Plan of the Unitarian College Kolozsvár / Plan of
I. strorei
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– első emeleti alaprajz, angol nyelvű helyiséglistával
– a tervlapon felirat: I. emeleti alaprajz / Kolozsvár 1899 Május hó 10 / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök

MUEKvGyLt.5.A 004

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Plan of the Unitarian College Kolozsvár / Subterraae
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– alagsori alaprajz, angol nyelvű helyiséglistával
– a tervlapon felirat: Alagsori alaprajz / Kolozsvár
1899 Május hó / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök

MUEKvGyLt.5.A 005

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Plan of the Unitarian College Kolozsvár / Plan of
II. strorei
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– második emeleti alaprajz, angol nyelvű helyiséglistával
– a tervlapon felirat: II. emeleti alaprajz / Kolozsvár 1899 Május hó 10 / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök

MUEKvGyLt.5.A 006

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Az unitárius főgimnasium épület főhomlokzata /
Kolozsvár 1897. / terv. Pákei Lajos
– kartonra, tus, akvarell

MUEKvGyLt.5.A 007

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Metszet C-D /
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– kereten kívül A kolozsvári unitárius kollégium
cím különböző íráspróbája

MUEKvGyLt.5.A 008

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium / Épült 1902
évben
– kartonra ragasztott tervlapfotó (a lap tetején felirat: nem sikerült kép)
– a lefotózott tervlapok felirata: A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / I. emeleti alaprajz / II.
emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.5.A 009
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium bútorzati terve
/ Díszterem az I. emeleten / Keresztmetszet
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.5.A 010

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

[…] dísztereme.
– karton, ceruza, akvarell
– a Díszterem színezett, méretezett falnézeti terve

MUEKvGyLt.5.A 011

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Az unitárius kollégium / A Brassai utcza nézet /
899 Maj. 5
– pausz, tus
– homlokzatrészletek

MUEKvGyLt.5.A 012

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

III. emelet
– karton, ceruza, tus, színezett falak
– harmadik emelet alaprajza

MUEKvGyLt.5.A 016

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– karton, ceruza, tus
– metszet az oldalszárnyakon keresztül és udvari
homlokzat
– a tervlap az MUEKvGyLt.5.A.28 tervlappal össze
van ragasztva

MUEKvGyLt.5.A 027

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– karton, ceruza, tus
– metszet a főbejáraton keresztül és udvari homlokzat
– a tervlap az MUEKvGyLt.5.A.27 tervlappal össze
van ragasztva

MUEKvGyLt.5.A 028
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / II.-ik
emelet / Kolozsvárt 1897. Decz. 24. / terv Pákei
Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus, falak színezve
– második emeleti alaprajz
– aláírással

OMF. 12014.14 1.029

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / Souterain és pincze alaprajz / Kolozsvárt 1897. Decz.
24. / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus, falak színezve
– alagsor- és pincealaprajz
– aláírással

OMF. 12014.15 1.039

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / III.-ik emelet / Kolozsvárt 1897. Decz. 24. / terv
Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus, falak színezve
– harmadik emeleti alaprajz
– aláírással

OMF. 12014.16 1.040

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Díszterem az I.-ső emeleten / Hosszmetszet / terv
Pákei / Kolozsvárt 1901. Márcz. 30.
– tervrajz (papír, kékmásolat)
– az első emelet hosszmetszet a dísztermen
– aláírással

OMF. 12014.17 1.028

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza /
Hosszmetszet CD vonal szerint / Kolozsvárt
1897. Decz. 24. / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus, akvarell
– aláírással
– hosszmetszet az udvaron keresztül (nézet az óra
felé)

OMF. 12014.19 1.026

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / Keresztmetszet AB vonal szerint / Kolozsvárt 1897.
Decz. 24. / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus, akvarell
– aláírással
– keresztmetszet az udvaron keresztül (nézet a tornaterem felé)
– az aula (díszterem) metszetében kiolvasható egy
orgona rajza

OMF. 12014.20 1.041
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / A
Brassai utczára néző oldal homlokzat / Kolozsvárt 1897. Decz. 24. / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus, akvarell
– aláírással
– a Brassai utcára néző oldalhomlokzat

OMF. 12014.21 1.035

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / A
Belmagyar utczai fő homlokzat / Kolozsvárt
1897. Decz. 24. / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, tus, akvarell
– aláírással
– Belmagyar utcai főhomlokzat

OMF. 12014.22 1.034

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári Unitárius Kollégium
– fotóapplikáció
– karton, applikáció, könyvből kivágott fotók
– Kossuth Lajos utcai homlokzat (3 fotó)
– Berde Mózsa mellszobra a főlépcsőházban (1.
fotó)
– Brassai Sámuel mellszobra a főlépcsőházban (1.
fotó)
– Musis et virtutibus 1901. szept. 22 (2 fotó az
emlékzászló két oldaláról – vö. OMF. 12014.23)

OMF. 12014.26 1.032

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium és templom

– épületfotó (újság-/könyvkivágat) kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– az eredeti felirat az újságban/könyvben: Unitarian
Church and college at Kolozsvár, Hungary. College opened on the 22nd September, 1901. See
Page 183.
– az eredeti képen felirat: terv. Pákei
– ugyanez a kép szerepel az OMF. 12014.26 fotó-összeállításon (csak más angol felirattal)

MÉM.F 70.694 4.18

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– kartonra (díszes paszpartura) ragasztott homlokzatfotó

MUEKvGyLt.5.A 002
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– homlokzatfotó 38 × 25,5 cm
– karton, fotó
– hátlapján 1903-as bélyeg, jelölés: Sz41, monogramos pecsét: PL

OMF. 12014.32 1.021

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– tervrajz 1:100
– karton, ceruza
– homlokzatváltozat (sarokrizalit) – tervlaprészlet

OMF. 12014.59 1.057

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégiumtervezete / Metszet C-D
– tervrajz 1:66
– keresztmetszet a főbejáraton keresztül

OMF. K 12082 2.059

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Metszet E-F
– tervrajz
– papír, fénymásolat
– keresztmetszet (színezett falakkal)
– részlet a főlépcső kiképzéséről

OMF. K 12099 2.065

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Berde utczai homlokzat
– tervrajz
– papír, fénymásolat
– Berde Mózes utcai homlokzat

OMF. K 12100 2.066

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Metszet E-F
– tervrajz
– papír, fénymásolat
– keresztmetszet
– részlet a főlépcső kiképzéséről

OMF. K 12101 2.069
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Főhomlokzat
– tervrajz
– papír, fénymásolat
– főhomlokzat

OMF. K 12102 2.068

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– főhomlokzat

OMF. K 12103 2.067

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Metszet E-F
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– keresztmetszet

OMF. K 12110 2.076

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium / Metszet A-B
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– hosszmetszet

OMF. K 12111 2.077

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / Kolozsvárt 1897. Decz. 24. / Földszint / terv. Pákei
Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, színezett tusrajz
– földszinti alaprajz
– aláírással

OMF. K 12146 2.108

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervrajza / Kolozsvárt 1897. Decz. 24. / I-ső emelet / terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:200
– karton, színezett tusrajz
– első emeleti alaprajz
– aláírással

OMF. K 12147 2.109
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Kolozsvári unitárius kollégium / Épült 1902
– fotó kartonra kasírozva (21,5 × 38,3 cm)
– tervlapok fotómásolata
– két alaprajz
– 1. A kolozsvári unitárius kollégium tervezete /
II. emeleti alaprajz /
– 2. A kolozsvári unitárius kollégium tervezete /
I. emeleti alaprajz / terv Pákei Lajos

OMF. K 12214 2.170

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / Kolozsvár 1899 Május 10 / Metszet C-D / terv Pákei
Lajos
– hátoldalán felirat keresztmetszet az előcsarnokon
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– hosszmetszet aláírással

OMF. K 12230 2.145

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium, ablak

A Kolozsvári Unitárius Kollégium földszint ablakainak kiviteli rajza. / 1900 Márc 6-i Megrendelés / Pákei
– papír, kékmásolat
– ablaknézet, metszet, alaprajz 1:10
– részlettervek 1:1

OMF. K 12241 2.146

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium, emléktábla

– tervrajz – grafika 1:20
– 42 × 35 cm
– karton, tus, akvarell
– emléktáblán szövegtervezet:
Építette / a magyarországi / unitárius egyház / I.
Frenecz József / uralkodása alatt / Dr. Wlassich
Gyula / vallás és közoktat./ m. kir. miniszter / Ferencz József / unitárius püspök / Pákei Lajos /
műépítész / tervezete szerint / 1901 ben.

OMF. K 12156 2.150
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OMF. K 12162 2.116

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium, emléktábla

– feliratos építési tábla fényképe
– felirat: Építette / a magyarországi / unitárius
egyház / I. Ferencz József / Magyarország apostoli / királya / uralkodása alatt / Dr. Wlassics Gyula
/ vallás és közoktatásügyi / m. kir. miniszter /
idejében / Pákei Lajos / műépítész / tervei szerint
/ 1901 évben.
– karton, fotó
– 28,5 × 38,5 cm

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium, emlékzászló

– az emlékzászló felirata Musis et virtutibus 1901
szept. 29.
– aláírás: Kolozsv. 1901 Jun. Hó. terv Pákei Lajos
– kartonra ragasztott papír, ceruza

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium, emlékzászló

Az Unit. Koll ifjus. Zászló unit. Leányok ajándéka (a paszpartun ceruzával). Kolozsvár 1901. Jun.
hó / terv Pákei Lajos
– tervrajz 1:10
– karton, tus, ceruza, akvarell
– aláírással
– az emlékszalag látszó oldalán ez olvasható „a magyarországi unitárius leányok emlékül”
– a hátoldalon: 1901. szept. 22. „Musis et virtutibus”

OMF. 12014.23 1.033

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium, főlépcső

Az unitárius kollégium főlépcsője / Metszet AB,
CD, ÉF, GH / Pecsétben: Unitár Kollégium építése Sz: 166 / 1900. Jún. 1. / RSz 127
– tervrajz 1:20
– papír, kékmásolat
– egy nagy hosszmetszet
– három kis metszet
– aláírással

OMF. 12014.18 1.027

MUEKvGyLt.5.B 009
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Kolozsvár, Majális utca –
épülethomlokzat

Majális utcza ház (hátoldalán felírva)
– tervrajz 1:25
– karton, tusrajz
– 1 emelet, 3 tengely

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
lakóház

– emeletes villa, földszinti alaprajza
– karton, ceruzarajz színezett falakkal
– lásd MUEKvGyLt.7.A.026

MUEKvGyLt.4.B 010

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
lakóház

Majális u. 29. sz. / Földszinti alaprajz
– karton, ceruza, színezett falak
– lásd MUEKvGyLt.4.B.010

MUEKvGyLt.7.A 026

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa

– szobabelsőről készített színes akvarell szürke kartonra ragasztva
– hátoldalán Nyárády jegyzete: Majális u. 29 (Kolozsvár) (kb. 1921) Pákei villa, interient (Tóth
rajza)
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OMF. K 12113 2.080

MNL OL P2282.18
8. dosszié 440

EME
Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzata

– papír, szépiamásolat
– a tervlapon felirat: Elő homlokzat
– utólagos aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.7.A 023

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzata

Majális utcza 29. Kolozsvár / Homlokzat
– tervrajz 1:50
– papír, fénymásolat
– főhomlokzat
– „Pákei-villa homlokzata – későbbi változat” (Gy.
Dávid 2014, 1. t.)

OMF. K 12048 2.026

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzata

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– ceruzával a kartonon Majális utca 29. Saját-ház
– Pákei
– „Pákei-villa homlokzata – korábbi változat” (Gy.
Dávid 2014, 1. t.)

MÉM.F 70.715 4.37

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzata

Majális utcza 29. sz. lakóház / A keleti oldal nézete / Kolozsvár / 1:50
– karton, ceruza, színezés

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzata

Jobb felöli oldalnézet
– tervrajz 1:50
– papír, fénymásolat
– utca (jobb) felőli oldalhomlokzat
– hátoldalon ceruzával a bejárat fölötti részletkiképzés – homlokzat, emeleti alaprajz, metszet (1:25)

MUEKvGyLt.7.A 024

OMF. K 12050 2.020
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Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzata

Pákei L. Majális u. háza / A hátsó homlokzat
– tervrajz 1:50
– papír, fénymásolat
– hátsó (kert felőli) homlokzat

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzata és metszetrajza

– karton, ceruza
– homlokzat, metszet rajza
– hátoldalán Kolozsvár, Majális u. 29 Pákei ház

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa homlokzatrészlete

– méretezett homlokzati rajzrészlet, a főhomlokzati
verandáról, alaprajzi és metszetvázlattal
– a MÉM 70.774 hátoldalán
– karton, ceruza, színezett

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa metszete

– metszetrajz
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 027

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
a Pákei-villa metszete

– metszetrajz
– papír, fénymásolat

MUEKvGyLt.7.A 025

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa, udvari épületek

Pákei L. telkén Majális u. 29. sz. raktárépület
földszinti résének lóistállóvá való átalakítási terve
– papír, fénymásolat
– alaprajzok, homlokzat, metszet

MUEKvGyLt.7.A 013
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OMF. K 12049 2.019

MUEKvGyLt.7.A 035

MÉM 70.774v fiók38

EME
Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa. Ablakrács terve

– ablakdíszrács terve
– nézet, alaprajz, metszet
– karton, ceruza, akvarell

MUEKvGyLt.7.A 008

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa. Pinceszinti alaprajz

Pincze alaprajz
– tervrajz 1:50
– papír, fénymásolat
– pincealaprajz

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa. Földszinti alaprajz

A jelenlegi földszinti alaprajz
– karton, színezett tusrajz ceruzaszéljegyzetekkel

MUEKvGyLt.1.B 048

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa. Földszinti alaprajz

– földszintialaprajz-részlet
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.4.B 009

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa. Földszinti alaprajz

– tervrajz 1:50
– papír, szépia-fénymásolat
– földszinti alaprajz helységmegnevezésekkel, részleges színezéssel

OMF. K 12080 2.057

OMF. K 12081 2.058
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OMF. K 12051 2.021

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa. Emeleti alaprajz

– tervrajz 1:50
– papír, kékmásolat
– emeleti alaprajz

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa

– fénykép
– hátoldalán: Kolozsvár, Majális u. Pákei-ház
(1940?)

MNL OL P2282.18
8. dosszié 372

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa

– fénykép
– hátoldalán: Majális u. 29 (Kolozsvár) (kb. 1920)
Pákei villa

MNL OL P2282.18
8. dosszié 373

Kolozsvár, Majális utca 37–39. –
Pákei-villa

– fénykép

MNL OL P2282.18
8. dosszié 364

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

A kolozsvári I. Ferencz József Iparmúzeum terve /
Főhomlokzat / Kolozsvárt 1901 szept. 30 / terv
Pákei Lajos
– papír, fénymásolat
– „A kolozsvári iparmúzeum önálló épülete, a főhomlokzat terve, 1901” (Székely 2015, 11. k; Székely 2017, 50. k.)
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Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

A kolozsvári I. Ferencz József Iparmúzeum terve /
Hosszmetszet / Kolozsvárt 1901 szept. 30 / terv
Pákei Lajos
– papír, színezett fénymásolat
– 1:100
– „A kolozsvári Iparmúzeum önálló épülete, hosszmetszet, 1901” (Székely 2015, 12. k; Székely
2017, 44. k.)

MUEKvGyLt.1.B 024

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– kapu és kerítés terve a Malomárkon keresztül (elbontva az 1980-as években)
– karton, ceruza, akvarell
– 1:50
– az MUEKvGyLt.1.B.031 rajz ceruzavázlata

MUEKvGyLt.1.B 025

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– hosszmetszetrészlet a bejárattal szemközti fal nézetével (AB metszet)
– karton, ceruza, tus
– 1:50
– az MUEKvGyLt.1.B.027 metszet ceruzavázlata
– „A kolozsvári Iparmúzeum önálló épülete, keresztmetszet, 1901” (Székely 2015,13. k.)

MUEKvGyLt.1.B 026

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

A kolozsvári I. Ferencz József Iparmúzeum terve /
Metszet AB / Metszet CD
– papír, kékmásolat, akvarell
– 1:50
– az MUEKvGyLt.1.B.026 ceruzavázlat véglegesített változata

MUEKvGyLt.1.B 027

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

Földszint alaprajz
– papír, kékmásolatrészlet (a tervlap egy része – feltételezhetően az emelet – hiányzik)
– 1:100

MUEKvGyLt.1.B 028

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

A kolozsvári I. Ferencz József Iparmúzeum terve /
Oldalnézet / Metszet EF
– pausz, tus
– 1:50
– oldalhomlokzat és keresztmetszet

MUEKvGyLt.1.B 030
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Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

Az I. Ferencz József Iparmúzeum építése / Híd és
hídfő terve / Nézet / Metszet A-B / A partfal és a
híd alaprajza / Partfal alaprajza
– papír, kékmásolat
– az MUEKvGyLt.1.B.025 rajz végleges változata
– a tervlap egy része hiányzik
– 1:50

MUEKvGyLt.1.B 031

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– belső ajtó nézete
– karton, ceruza
– 1:20

MUEKvGyLt.1.B 032

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– feliratkeretezés két pilaszter között
– karton, ceruza, tus
– hátlapján a bejárati híd kapubálványa zárókövének
ceruzarajza

MUEKvGyLt.1.B 033

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– főhomlokzat
– kartonra kasírozott homlokzatrajzfotó (a rajz tus,
akvarell/lavírozás)
– a lefotózott rajzon felirat: Főhomlokzat / Kolozsvárt 1903 / terv Pákei Lajos
– 3 pld. vö. MUEKvGyLt.1.B.046-047
– „A Pákei Lajos által tervezett, 1903–1904 között
felépült kolozsvári I. Ferenc József Technológiai
Iparmúzeum főhomlokzata. Tervezet, 1903 körül”
(Székely 2017, 51. k.)

MUEKvGyLt.1.B 045

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– főhomlokzat
– kartonra kasírozott homlokzatrajzfotó (a rajz tus,
akvarell/lavírozás)
– a lefotózott rajzon felirat: Főhomlokzat / Kolozsvárt 1903 / terv Pákei Lajos
– 3 példány vö. MUEKvGyLt.1.B.045, 047

MUEKvGyLt.1.B 046
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Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– főhomlokzat
– kartonra kasírozott homlokzatrajzfotó (a rajz tus,
akvarell/lavírozás)
– a lefotózott rajzon felirat: Főhomlokzat / Kolozsvárt 1903 / terv Pákei Lajos
– 3 példány vö. MUEKvGyLt.1.B.045-046

MUEKvGyLt.1.B 047

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– tervrajz 1:50
– karton, tus, ceruza
– homlokzat

OMF. K 12052 2.054

Kolozsvár, Malom utca 25. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– tervrajz 1:100
– karton, ceruza
– homlokzatváltozat

OMF. K 12087 2.056

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmuzeum / Butorzati tervezet
/ Tech. Ipari tárgyak és gyűjtemények állandó kiállítási terme / I. emeleti alaprajz / oldalnézetek
– pausz, tus
– 56 × 48 cm
– a részleteket lásd a MÉM 69.021.149/03;
69.021.149/11 rajzlapokon
– „A kolozsvári iparmúzeum önálló épülete, az első
emeleti nyugati szárny alaprajza, 1902 körül” (Székely 2017, 47. k.)

MÉM 69.021.149/01 2.33

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmuzeum / Butorzati tervezet
/ A kolozsvári iparkamara kerület – ipari állandó
kiállítási terme / A kolozsvári iparosok készítményeinek ideiglenes kiállítási terme
– pausz, tus
– 60 × 51 cm
– a II. emeleti terem alaprajza, a részleteket lásd a
MÉM 69.021.149/08 rajzlapon

MÉM 69.021.149/02 2.34

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

Iparmuzeum butorzat
– pausz, tus
– 23 × 32 cm
– a MÉM 69.021.149/01 alaprajzon bemutatott I.
emeleti terem részletei

MÉM 69.021.149/03 2.35
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Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmuzeum / Butorzati tervezet
/ II. emeleti előcsarnok
– pausz, tus
– 44 × 46,5 cm

MÉM 69.021.149/05 2.37

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmúzeum / Bútorzati tervezet
/ A kolozsvári iparkamara kerület – ipari állandó
kiállítási terme
– kasírozott pausz, tus
– 51 × 72,5 cm
– paszpartu 82 × 101,5 cm
– a MÉM 69.021.149/02 alaprajzon bemutatott II.
emeleti terem részletei

MÉM 69.021.149/08 N03

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmúzeum / Bútorzati tervezet
/ Műipari tárgyak kiállítási terme
– kasírozott pausz, tus
– 49 × 69 cm
– paszpartu 82 × 101,5 cm

MÉM 69.021.149/09 N02

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmúzeum / Bútorzati tervezet
/ Az Igazgatósági iroda bútorai
– kasírozott pausz, tus
– 50,5 × 66 cm
– paszpartu 82 × 101,5 cm
– a földszinti igazgatóság bútorait ábrázoló tervlap
egyes elemeit lásd még az OMF. K 12199 rajzlapon

MÉM 69.021.149/10 N04

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmuzeum / Butorzati tervezet
/ Tech. Ipari tárgyak és gyűjtemények állandó kiállítási terme
– pausz, tus
– 70 × 44,5 cm
– a MÉM 69.021.149/01 alaprajzon bemutatott I.
emeleti terem részletei

MÉM 69.021.149/11 2.38

Kolozsvár, Malom utca 25. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

– tervrajz 1:16,6 a „Vegyes anyagban”
– karton, tusrajz, akvarell
– nézetrajzok, alaprajz- és metszetvázlatokkal
– az ábrázolt vázlatok tervlapját lásd még a MÉM
62.021.149/10 jsz. alatt
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Kolozsvár, Malom utca 25–28. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– kartonra ragasztott négy belső fotó az Iparmúzeum, ipariskola termeiről; egyiken Pákei Lajos látható tervezett épületeinek rajzaitól körülvéve
– a jobb szélső képre vonatkozólag „a kolozsvári I.
Ferenc József Technológiai Iparmúzeum modern
iparművészeti és néprajzi (háziipari) gyűjteményének részlete, 1904 után” (Székely 2017, 52. k.)
– a bal szélső képre vonatkozólag „a kolozsvári I. Ferenc József Technológiai Iparmúzeum modern iparművészeti és néprajzi gyűjteményének részlete, 1904
után” (Székely 2017, 60. k.)
– a középső alsó képre vonatkozólag „iroda az iparmúzeumban, középen Pákei Lajos, a háttérben az
iparoktatás módszertanát illusztráló tárló, ill. az
épületek ábrázolásai, 1904 után” (Székely 2017,
62. k.)

MUEKvGyLt.5.B 011

Kolozsvár, Malom utca 25–28. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

– kartonra ragasztott négy belső fotó az Iparmúzeum, ipariskola termeiről;
– a bal felső képre vonatkozólag „a Pákei Lajos által
tervezett ipariskola egyik tanterme az építészeti és
szobrászati gipszgyűjteménnyel, 1898 után” (Székely 2017, 40. k.)
– a jobb felső képre vonatkozólag „a Pákei Lajos által tervezett ipariskola egyik tanterme, a tárolókban
fémipari mintalapok, 1898 után” (Székely 2017,
41. k.)
– a bal alsó képre vonatkozólag „az Iparmúzeum
előcsarnoka, a tárolóban lapozható mintalapokkal,
tetején egy feltételezhetően gipszből készült anfora,
1904 után” (Székely 2017, 61. k.)

MUEKvGyLt.5.B 012

Kolozsvár, Malom utca 28. –
I. Ferenc József Iparmúzeum

A kolozsvári I. Ferencz József Iparmuzeum és m.
kir. áll. ipari szakiskola tervezete / II.dik tervezet
/ Homlokzat / 1900 Julius 16. / Pákei Lajos
– tervrajz 1:50
– papír, fénymásolat
– aláírással
– homlokzat
– II. tervezet (manzárdolt változat)
– a szakiskola és múzeum bővítésének 2. homlokzatváltozata

Kolozsvár, Malom utca 28. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

Iparmuzeum butorzat
– pausz, tus
– 34,5 × 34 cm
– a Malom utca 28 sz. alatti épületből származó bútorok tervlapja (eredeti elhelyezésüket lásd a MÉM
69.021.149/07 tervlapon)

OMF. K 12151 2.103

MÉM 69.021.149/04 2.36
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Kolozsvár, Malom utca 28. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmúzeum / Iparmúzeumi régi
bútorok átalakítása
– 44 × 36 cm
– kasírozott pausz, tus
– paszpartu 82 × 101,5 cm
– a Malom utca 28. sz. alatti épületből származó
bútorok tervlapja (eredeti elhelyezésüket lásd a
MÉM 69.021.149/07 tervlapon)
– a MÉM 69.021.149/07 rajzzal közös paszpartuba
foglalva

MÉM 69.021.149/06 N06

Kolozsvár, Malom utca 28. – I. Ferenc
József Iparmúzeum, bútortervek

I. Ferenc József Iparmúzeum / Kolozsvár / Régi
bútorzat / Emeleti alaprajz
– 36 × 44 cm
– kasírozott pausz, tus
– paszpartu 82 × 101,5 cm
– a Malom utca 28. sz. alatti épületből származó
bútorok tervlapja a Malom utca 25. szám alatt építendő Iparmúzeum számára (részleteket lásd a
MÉM 69.021.149/06; 69.021.149/04 rajzlapokon)
(MÉM-Enteriőr 2001)
– a MÉM 69.021.149/06 rajzzal közös paszpartuba
foglalva
– „Az iparrajziskola-iparmúzeumi épület kiállítási
tereinek berendezési terve, állapotfelmérés 1903 körül” (Székely 2017, 27. k.)

MÉM 69.021.149/07 N05

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

I. Ferencz József Iparmúzeum és szakiskolák /
Kolozsvárt / Emeleti alaprajz
– papír, kékmásolat
– 1:100
– V. (1895 – Malom utcai II.) alternatíva

MUEKvGyLt.1.B 029

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári I-ső Ferencz József Iparmúzeum és m.
kir. állami ipari szakiskola / Emeleti alaprajz
– emeleti alaprajz hátsó műhelyszárnyak nélkül
– papír, fénymásolat
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva
– az MUEKvGyLt.1.B.35-tel azonos másolat
– „Az ipariskola és az iparmúzeum végleges közös
épületének emeleti alaprajza, 1895–1896” (Székely
2017, 36. k.)

MUEKvGyLt.1.B 034
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Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári I-ső Ferencz József Iparmúzeum és m.
kir. állami ipari szakiskola / Emeleti alaprajz
– emeleti alaprajz hátsó műhelyszárnyak nélkül
– papír, fénymásolat
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva
– az MUEKvGyLt.1.B.34-gyel azonos másolat
– „A megvalósult iparmúzeumi-ipariskolai épület
földszinti alaprajza, 1895–1896” (Székely 2015, 9.
k.)

MUEKvGyLt.1.B 035

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

– emeleti alaprajz hátsó műhelyszárnyak nélkül
– az MUEKvGyLt.1.B.34, 35-tel azonos alaprajzi
kialakítás feliratok nélkül
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva
– papír, fénymásolat

MUEKvGyLt.1.B 036

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári I-ső Ferencz József Iparmúzeum és m.
kir. állami ipari szakiskola / Pincze alaprajz
– papír, fénymásolat: aut. Károlyi Gy. Budapest
– alaprajz hátsó műhelyszárnyak nélkül
– az MUEKvGyLt.1.B.38-cal azonos másolat
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva

MUEKvGyLt.1.B 037

Kolozsvár, Malom utca 28.

A kolozsvári I-ső Ferencz József Iparmúzeum és m.
kir. állami ipari szakiskola / Pincze alaprajz
– papír, fénymásolat: aut. Károlyi Gy. Budapest
– alaprajz hátsó műhelyszárnyak nélkül
– az MUEKvGyLt.1.B.37-tel azonos másolat
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva

MUEKvGyLt.1.B 038
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Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

– földszinti alaprajz
– papír, fénymásolat
– munkaközi változata hátsó műhelyszárnyak nélkül
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva
– „A megvalósult iparmúzeumi-ipariskolai épület
földszinti alaprajza, 1895–1896” (Székely 2015.8.
kép)
– „Az ipariskola és az iparmúzeum végleges közös
épületének földszinti alaprajza, 1895–1896” (Székely 2017, 35. k.)
– vö. OMF. K 12089

MUEKvGyLt.1.B 039

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári I-ső Ferencz József Iparmúzeum és m.
kir. állami ipari szakiskola / A szakiskola műhelyei / Emeleti alaprajz / Földszinti alaprajz
– papír, fénymásolat: aut. Károlyi Gy. Budapest
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva

MUEKvGyLt.1.B 040

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

Iső Ferencz József Iparmúzeum Építő, Fa és Fémipari Szakiskola Központi szakipari rajziskola
tervezete / Földszint alaprajz / Kolozsvárt 1894
Jan 31 / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– feltétezhetően a Malom utcai telekre készített terv
első változata
– IV. (1894 – Malom utcai I.) alternatíva
– kartonra kasírozott pausz, tus, ceruza, színezés
– „A kolozsvári Építő-, Fa- és Vasipari Iskola,
a Központi Szakipari Rajziskola és az Iparmúzeum
közös épületének csarnokszerű központi kiállítótérrel tervezett megoldása a végleges, Malom utcai
helyszínre, alaprajz, 1894” (Székely 2015, 7. k.)
– „Az ipariskola és az iparmúzeum közös épületének
központi csarnokszerű kiállítótérrel tervezett megoldása a végleges, Malom utcai helyszínre, 1894”
(Székely 2017, 33. k.)

MUEKvGyLt.1.B 041

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári Iparmúzeum és állami ipari szakiskola tervezete / Pincze alaprajz / Kolozsvárt 1895
Nov. hó / Pákei Lajos műépítész
– karton, tus, színes felirat
– a rajz szürke, aranyozott szélű paszpartuval van
keretezve (egy sorozatban az
MUEKvGyLt.1.B.43-mal)
– V. (1895 – Malom utcai II.) alternatíva

MUEKvGyLt.1.B 042
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Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári Iparmúzeum és állami ipari szakiskola tervezete / Főhomlokzat / Kolozsvárt 1895
Nov. hó / Pákei Lajos műépítész
– karton, lavírozott tus
– a rajz szürke, aranyozott szélű paszpartuval van
keretezve (egy sorozatban az
MUEKvGyLt.1.B.42-vel)
– V. (1895 – Malom utcai II.) alternatíva
– „Az 1896–1898 között felépült I. Ferenc József
Iparmúzeum, az Építő-, Fa és Fémipari Iskola közös
épületének főhomlokzata. Tervezet, 1895, november” (Székely 2017, 37. k.)

MUEKvGyLt.1.B 043

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A szakiskola igazgató lakás / 1899 Nov. 22. / Pákei
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.7.A 031

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

Ecole spéciale du bois et des métaux à Kolozsvár
– fotó a homlokzatról
– karton, fotó
– a paszpartun: Aust R. fénynyomata Bpesten
– 1903-as bélyeg
– monogramos pecsét: PL
– jelölés: Sz43

OMF. 12014.24 1.030

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári I.-ső Ferencz József és m. kir. állami
ipari szakiskola / Földszinti alaprajz
– tervrajz 1:66
– papír, fénymásolat
– földszinti alaprajz hátsó műhelyszárnyak nélkül
– VI. (1895 – Malom utcai III., megépült) alternatíva
– vö. MUEKvGyLt.1.B.39

OMF. K 12089 2.053
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Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

„I.ső Ferencz József Iparmuzeum és szakiskolák /
Kolozsvárt / Keresztmetszet
– tervrajz 1:66
– papír, kékmásolat
– metszet
– V. (1895 – Malom utcai II.) alternatíva

OMF. K 12166 2.118

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári Iparmúzeum és állami ipari szakiskola tervezete / Kolozsvárt 1895 Nov. hó / Földszinti alaprajz / M. Kir. Ipari szakiskola / Pákei
műépítész
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– földszinti alaprajz, aláírással
– V. (1895 – Malom utcai II.) alternatíva

OMF. K 12169 2.152

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári Iparmúzeum és állami ipari szakiskola tervezete / Kolozsvárt 1895 Nov. hó / Emeleti alaprajz / M. Kir. Ipari szakiskola / Pákei Lajos műépítész
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– emeleti alaprajz, aláírással
– az MUEKvGyLt 1.B.29-hez képest törlést/javítást
tartalmaz
– V. (1895 – Malom utcai II.) alternatíva

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

– kézírással: A szakiskolába tervezett […]táblák
mikor még a Muzeum is ott volt
A tábla felirata: Az ipari szakképzésnek / és / Kolozsvár város / fejlődésének / emelte / Kolozsvár
sz.k.város / közönsége / uzoni gróf / Béldi Ákos /
főispánsága / Albach Géza / polgármestersége /
idejében / Pákei Lajos / iparmuzeumi igazgató /
tervei alapján / MDCCCLXXXXVIII
– tervrajz – felirat 1:25
– karton, fekete-kék tus
– metszetrészlet a bejárati részből (Ferenc József
mellszobrával és emléktáblával)
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OMF. K 12170 2.153
A rajzon nincs pecsételt
ltsz.

OMF. K 12182 2.154

EME
Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

A kolozsvári I. Ferencz J. Iparmuz. és az állami fa
és fémipari sz.iskola / Kolozsvárt 1898 Jan / terv
Pákei Lajos
– tervrajz
– rajzlap kartonra kasírozva, ceruza, tus, akvarell
– a szakiskola és múzeum bővítésének 1. homlokzatváltozata
– homlokzat
– „Az épület bővítésének emeletráépítéssel elképzelt
megoldása, 1898” (Székely 2015, 10. k.)
– „Az iparmúzeum-ipariskola bővítésének emeletráépítéssel elképzelt megoldása. Főhomlokzat, 1898”
(Székely 2017, 43. k.)

OMF. K 12210 2.165

Kolozsvár, Malom utca 28. –
Iparmúzeum és ipari szakiskola

Állami m. kir. ipari szakiskola / Épült 1894
– 2 fotó kartonra kasírozva

OMF. K 12219 2.174

Belső kép (23,3 × 17,5 cm)
– VI. (1895 – Malom utcai III., végső) alternatíva
– „Háttérben az iparmúzeumi kiállítóterek bejárata,
valamint az iskolai és múzeumi épületrészeket összekapcsoló lépcsőház, 1896 után” (Székely 2014, 33. k.)
Tervlapok fotómásolata
– 22,5 × 17 cm
– két alaprajz
– 1. Földszint alaprajz / M. Kir. Ipari szakiskola
(vö. OMF. K 12169)
– 2. Emeleti alaprajz / M. Kir. Ipari szakiskola
(vö. OMF. K 12170)
– V. (1895 – Malom utcai II.) alternatíva
Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás szülőházának emléktáblája

– fénykép

Kolozsvár, Mátyás utca 6. –
Mátyás szülőházának emléktáblája

– kontúrrajz
– pausz, ceruza

MÉM.F 70.735 2.10

MUEKvGyLt.6.A 021
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Kolozsvár, Mátyás utca 6. –
Mátyás szülőházának emléktáblája

– karton, nyomat, ceruza
– aláírás: Pákei Lajos 888/VIII

Kolozsvár, Nagy utca – Szepessy-ház

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– tervrajz felirata: Szepessy-ház Nagy utcza / Kolozsvár 893 Febr. / Fő homlokzat / t. Pákei

MÉM.F 70.688 4.12

Kolozsvár, Párizs utca – Lakóház

– emeletes lakóház 1:100-as léptékben rajzolt terve
– Földszinti alaprajz a felirat szerinti Paris utcza és
Jókai utcza által határolt saroktelken
– beépített terület 301,50 m2
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.4.B 014

Kolozsvár, Párizs utca 41. –
Fekete Gábor háza

Fekete Gábor – régi ház átalakítás
– tervrajz 1:50
– karton, ceruza
– földszintes saroképület két utcai homlokzatrajza

OMF. K 12129 2.106

Kolozsvár, Párizs utca 41. –
Fekete Gábor háza

– tervrajz 1:50
– papír, kékmásolat
– emeletes villahomlokzat

OMF. K 12134 2.101
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EME
Kolozsvár, Párizs utca 41. –
Fekete Gábor háza

Méltoságos Fekete Gábor Páris utczai házának
tervezete / Homlokzat
– tervrajz ~1.50
– papír, fénymásolat
– bejárati homlokzat

OMF. K 12209 2.164

Kolozsvár, Petőfi utca –
Dr. Békessy Károly háza

– tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a terven: Lépték 1:100 terv Pákei Lajos 1890
július
– ceruzával a kartonon: Villa-terv

MÉM.F 70.713 4.35

Kolozsvár, Petőfi utca –
Dr. Békessy Károly háza

Dr. Békesy Petőfi u. ház terv Kolozsv. / 1890 Jun
hó / terv Pákei
– karton, ceruza, akvarell
– főhomlokzat és alaprajzvázlatok

MUEKvGyLt.7.A 005

Kolozsvár, Petőfi utca –
Dr. Békessy Károly háza

Dr. Békessy Károly úr háza / Pincze alaprajz /
Metszet C-D / Kolozsvárt 898 April 9. / terv Pákei
– kartonra ragasztott papír, tus, színezett falak
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.7.A 052

Kolozsvár, Petőfi utca –
Dr. Békessy Károly háza

Dr. Békessy Károly úr háza / Homlokzat / 892
April 9.
– kartonra kasírozott papír, tus
– pecsét
– alatta ceruzával: Kül Torda utcza 4. szám
– tusrajzon aláírás: terv Pákei Lajos
– a tervlap 2014-ben a műemléki hivatal épületének
aulájában az átmenetileg őrzött anyag között volt

OMF. K 12130 fiók03
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Kolozsvár, Petőfi utca –
Dr. Békessy Károly háza

Dr. Békesy Petőfi u. házterv – homlokzat /
[18]98 April 5
– tervrajz 1:100
– papír, ceruza
– főhomlokzat

OMF. K 12165 2.117

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

A Sétatéri kioszk terve / Keleti homlokzat / Kolozsvár 1896 Márc. hó / Terv: Pákei Lajos / vár.
tisztb. főmérnök
22.1.3. Keleti homlokzat […] ltsz. 2000.02.3.
(Pavilon 2001, 195. Műtárgyjegyzékben a terv feliratainak részletes leírásával, a tervlap jellemzőivel)
– miniszteri aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i elfogadásról
– a paszpartun a városi elfogadás szövege: Tárgyaltatott és elfogadtatott a Sétatér-bizottságának
1896. évi Márczius hó 31-dik, az I., II. és IV.
szakbizottságának ápril hó 27-ik és a Tanácsnak
ápril hó 29-dik napján tartott ülésében, valamint
a Törvényhatósági / Bizottságnak 1896. évi április hó 29-én tartott közgyűlésében.
– aláírás: Albach Géza polgármester, Salamon Antal városi tanácsos / Dr. Esterházy László főjegyző
– kartonra ragasztott papír, toll, akvarell
– 52 × 57 cm (39 × 43 cm)

MÉM 2000.2.3 fiók05

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

A Sétatéri kioszk terve / Földszinti alaprajz / Kolozsvár 1896 Márc. hó / Terv: Pákei Lajos / vár.
tisztb. főmérnök
– méretezett alaprajz
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.08 fiók48

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

A Sétatéri kioszk terve / Emeleti alaprajz / Kolozsvár 1896 Márc. hó / Terv: Pákei Lajos / vár.
tisztb. főmérnök
– színezett, méretezett alaprajz
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.09 fiók49
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Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

A Sétatéri kioszk terve / Keresztmetszet / Kolozsvár 1896 Márc. hó / Terv: Pákei Lajos / vár.
tisztb. főmérnök
22.1.4. Keresztmetszet
felirat […] ltsz. 99.02. (Pavilon 2001, 195. Műtárgyjegyzékben a terv feliratainak részletes leírásával, a tervlap jellemzőivel)
– kartonra kasírozott papír
– miniszteri aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i elfogadásról
– a paszpartun a városi elfogadás szövege: Tárgyaltatott és elfogadtatott a Sétatér-bizottságának
1896. évi / Márczius hó 31-dik, az I., II. és IV.
szakbizottságának ápril hó 27-ik és a Tanács– /
nak ápril hó 29-dik napján tartott ülésében, valamint a Törvényhatósági / Bizottságnak 1896. évi
április hó 29-én tartott közgyűlésében.
– aláírás: Albach Géza polgármester, Salamon Antal városi tanácsos / Dr. Estreházy László főjegyző
– kartonra ragasztott papír, toll, akvarell
– 56 × 53 cm (39 × 37 cm)

MÉM 99.04.10. fiók04

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

A Sétatéri kioszk terve / Oldalnézet / Kolozsvár
1896 Márc. hó / Terv: Pákei Lajos / vár. tisztb.
főmérnök
– színezett homlokzatterv
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.12 fiók47

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

Számítási terv / Földszinti alap. / Kolozsvár 896
Márcz hó / terv Pákei Lajos vár. tisztb. főmérnöke
– méretezett alaprajz
– papír, kékmásolat, rajta bejegyzések tollal
– hátoldalán a minisztériumi aláírás és pecsét az
1896. VI. 18-i elfogadásról (áthúzva)

MÉM 99.04.15 fiók50

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

A Sétatéri kioszk terve / Pincze alaprajz / Kolozsvár 1896 Márc. hó / Terv: Pákei Lajos / vár.
tisztb. főmérnök
– színezett, méretezett alaprajz
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.7 fiók57

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

– kartonra kasírozott fotó
– a fotó a Zenepavilon felől ábrázolja a Kioszkot a
szökőkúttal

MUEKvGyLt.5.B 016
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Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

A sétatéri kioszk terve / Homlokzat / Földszinti
alaprajz
– kartonra ragasztott fotómásolatok a két tervlapról
– tervlapok aláírása: Kolozsvárt 1896 Január hó /
Pákei Lajos okl. építészmérnök

MUEKvGyLt.6.B 001

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk

– a Kioszk helyszínrajza, a szökőkút és a Zenepavilon ábrázolásával
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.6.B 017

Kolozsvár, Sétatér – Kioszk, kandeláber

A Sétatéri Kioszk Kandeláber terve
– nézetrajz 1:20
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.6.B 016
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Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A Korcsolya csarnok terve / Oldalnézet és keresztmetszet / Kolozsvár 1896 Márc. hó / Terv:
Pákei Lajos / vár. tisztb. főmérnök
23.1.3. Oldalnézet és keresztmetszet. […] ltsz.
2000.02.1. (Pavilon 2001,1 95. Műtárgyjegyzékben a terv feliratainak részletes leírásával, a tervlap
jellemzőivel)
– színezett, méretezett homlokzat és metszet a belső
nézetberendezés ábrázolásával
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– miniszteri aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i elfogadásról
– 51,5 × 60,5 (38 × 47) cm
– a paszpartun a városi elfogadás szövege:
Tárgyaltatott és elfogadtatott a Sétatér-bizottságának 1896. évi / Márczius hó 31-dik, az I., II. és
IV. szakbizottságának ápril hó 27-ik és a Tanács–
/ nak ápril hó 29-dik napján tartott ülésében, valamint a Törvényhatósági / Bizottságnak 1896.
évi április hó 29-én tartott közgyűlésében.
– aláírás: Albach Géza polgármester, Salamon Antal városi tanácsos / Dr. Esterházy László főjegyző

MÉM 2000.2.1. fiók52

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A Korcsolya csarnok terve / Oldalnézet és keresztmetszet / Kolozsvár 1896 Márc. hó / Terv:
Pákei Lajos / vár. tisztb. főmérnök
23.1.2. Hátsó homlokzat. […] ltsz. 2000.02.2.
(Pavilon 2001, 195. Műtárgyjegyzékben a terv feliratainak részletes leírásával, a tervlap jellemzőivel)
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– miniszteri aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i elfogadásról
– 51,5 × 60,5 (38 × 47) cm
– a paszpartun a városi elfogadás szövege:
Tárgyaltatott és elfogadtatott a Sétatér-bizottságának 1896. évi / Márczius hó 31-dik, az I., II. és
IV. szakbizottságának ápril hó 27-ik és a Tanács–
/ nak ápril hó 29-dik napján tartott ülésében, valamint a Törvényhatósági / Bizottságnak 1896.
évi április hó 29-én tartott közgyűlésében.
– aláírás: Albach Géza polgármester, Salamon Antal városi tanácsos / Dr. Esterházy László főjegyző

MÉM 2000.2.2. fiók51

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A korcsolya csarnok terve / Kolozsvár 1896.
Márcz. hó. / Alagsor alaprajza / terv Pákei Lajos
vár. tisztb. főmérnök
– színezett, méretezett alaprajz
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.1 fiók53

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A korcsolya csarnok terve / Kolozsvár 1896.
Márcz. hó. / Földszinti alaprajz / terv Pákei Lajos
vár. tisztb. főmérnök
– színezett, méretezett alaprajz
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell utólagos
tartószerkezeti vonatkozású bejegyzésekkel
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.2 fiók54
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Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A korcsolya csarnok terve / Kolozsvár 1896.
Márcz. hó. / Emeleti / terv Pákei Lajos vár. tisztb.
főmérnök
– színezett, méretezett, bútorozott alaprajz
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.3 fiók55

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A korcsolya csarnok terve / Kolozsvár 1896.
Márcz. hó. / Hosszmetszet / terv Pákei Lajos vár.
tisztb. főmérnök
– színezett, méretezett, bútorozott alaprajz
– kartonra kasírozott papír, toll, akvarell
– minisztériumi aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i
elfogadásról

MÉM 99.04.4 fiók56

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– tervrajzok fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– tervlapok felirata: A tó felöli homlokzat, Alaprajz; Oldal homlokzat, Emeleti alaprajz
– karton 21 × 25 cm
– az OMF. K 12186 tervrajz (1885) fotómásolata

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A korcsolya csarnok terve / Kolozsvár 1896. Márcz.
Hó. / Homlokzat / terv Pákei Lajos vár. tisztb. főmérnök
23.1.1. Homlokzat […] ltsz. nélkül (PAVILON
2001, 195. Műtárgyjegyzékben a terv feliratainak részletes leírásával, a tervlap jellemzőivel)
– beüvegezett, keretezett akvarell
– miniszteri aláírás és pecsét az 1896. VI. 18-i elfogadásról
– a paszpartun a városi elfogadás szövege (lásd MÉM
200.2.2)
– aláírás: Albert Géza polgármester és tanácsosok.
– papír 47,3 × 37,3 cm
– paszpartuval 59,3 × 50 cm
– keretben 64 × 54,5 cm
– hátoldalán védőpapír, rajta OMVH-pecsét és 23.1.1
sorszámozás

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a terven: Homlokzat
– aláírás: Pákei
– a kartonon fenn: Eislauf ver. haus in Kolozsvár
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MÉM.F 70.676 4.01

MÉM 23.1.1

MÉM.F 70.716 4.38

EME
Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– képeslap: Aug. 25. 1905 Becses névnapodat szerencsélteti Apa Pákei Lajos
– hátoldalán: Hegyi Gyuláné (Pákei Edit) Ő Nagyságának

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– kartonra kasírozott fotó
– nézet a tó felől

MUEKvGyLt.6.B 002

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– oldalhomlokzat
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.6.B 004

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– alaprajz, a hátsó oldalon belső udvaros galériával,
fedett teraszos kiépítéssel
– karton, ceruza, színezett falak

MUEKvGyLt.6.B 005

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– oldalhomlokzat, keresztmetszet
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.6.B 006

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A korcsolya csarnok terve
– oldalhomlokzat (befejezetlen)
– papír, fénymásolat

MUEKvGyLt.6.B 007

MNL OL P2282.17
6. dosszié 71
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Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

– főhomlokzat
– karton, tus

Kolozsvár, Sétatér – Korcsolyacsarnok

A kolozsvári Korcsolyázó Egylet által építendő
pavilon tervrajza / A tó felöli homlokzat / oldalhomlokzat / alaprajz / emeleti alaprajz / terv. Pákei 1885.
– tervrajz 1:200
– papír kartonra ragasztva, tus, akvarell
– aláírással
– alaprajz, emeleti alaprajz, oldalhomlokzat, tó felőli
homlokzat

Kolozsvár, Sétatér – Őrház

– részletrajz / oldalnézet az őrház homlokdíszéről
– papír, ceruza, akvarell, tus
– a lapon kézírással: Sétatéri őrház

MUEKvGyLt.4.B 033

Kolozsvár, Sétatér – Őrház

– a sétatéri egykori őrház terve: homlokzatai, alaprajza
– papír, ceruza, akvarell
– a rajzon jegyzetek, méretek, valamint Kolozsv. Sétatéri Őrház felirat

MUEKvGyLt.6.B 013

Kolozsvár, Sétatér – Őrház

– kartonra kasírozott fotó

MUEKvGyLt.6.B 014

Kolozsvár, Sétatér – Őrház

– kézírással, ceruzával: Sétatéri őrház
– karton, ceruza
– alaprajz
– homlokzatok

Kolozsvár, Sétatér – Szökőkút

– a szökőkút homlokzati rajza 1:50
– karton, ceruza
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OMF. K 12186 2.129

OMF. K 12192 2.136

MUEKvGyLt.6.B 010

EME
Kolozsvár, Sétatér – Szökőkút

A sétatéri szökőkút tervezete Kolozsvárt / Kolozsvárt 1987. Junius hó / terv. Pákei Lajos
– tervrajz 1:20; 1:40
– papír, kékmásolat
– nézet 1:20
– alaprajz 1:40

OMF. K 12114 2.087

Kolozsvár, Sétatér (?) –
Iparkiállítási csarnok

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a tervrajzon felirat: terv Pákei
– karton felirata: Iparkiállítási csarnok. Kolozsvár
– aláírás a fotón: terv Pákei

MÉM.F 70.687 4.11

Kolozsvár, Sétatér (?) –
Iparkiállítási csarnok

– kartonra ragasztott fotómásolat a csarnok homlokzatváltozatát ábrázoló tervlapról

MUEKvGyLt.6.B 003

Kolozsvár, Sétatér (?) – Iparkiállítási
csarnok

– a csarnok homlokzatváltozatát ábrázoló színezett
tervlap
– rajzon felirat: terv Pákei Lajos
– karton (két darabban), akvarell, tus

MUEKvGyLt.6.B 015

Kolozsvár, Széchenyi tér – Tornavívoda

A tornavivoda átalakítási tervéhez való alaprajzok
/ Földszint alaprajz / Pákei Lajos műépítész
– karton, tus, színezett falak
– a tervlap s így a rajz közepét utólag kivágták
– a tervlap két alaprajzi részletet ábrázolhatott eredetileg: földszintet és emeletet

MUEKvGyLt.7.A 028
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Kolozsvár, Torda utca –
I. Ferenc József iparmúzeum

Kolozsvár / Jan hó 892 / Pákei Lajos
– papír, tus, színesceruza-jegyzetek
– földszinti alaprajz
– feltételezhetően az MUEKvGyLt.1.B.21 homlokzathoz tartozó alaprajz
– III. (1892 – Torda utcai III.) alternatíva
– hátoldalán: Számítási terv / Földszinti alap.
– „A kolozsvári Építő-, Fa- és Vasipari Iskola,
a Központi Szakipari Rajziskola és az Iparmúzeum
közös épületének csarnokszerű központi kiállítótérrel tervezett további tervvariánsa, alaprajz, 1892”
(Székely 2015, 6. k.)
– „Az ipariskola és az iparmúzeum közös épületének
központi csarnokszerű kiállítótérrel tervezett megoldása a Külső és Belső Torda utcai telekre, 1892”
(Székely 2017, 32. k.)

MUEKvGyLt.7.A 006

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a tervrajz felirata: Kolozsvár 1890. Május hó /
terv Pákei Lajos okl. építész mérnök
– homlokzat, rajta felirat: I. Ferenc József Iparmúzeum
– II. (1890 – Torda utcai II.) alternatíva
– feltehetőleg az MUEKvGyLt.1.B. 022 homlokzatrajz színezett, egy kicsit továbbfejlesztett változatának fekete-fehér fotómásolata

MÉM.F 70.679 4.04

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a tervrajz felirata: Főhomlokzat
– III. (1892 – Torda utcai III.) alternatíva
– feltehetőleg az MUEKvGyLt.1.B. 021 / OMF. K
12092 homlokzatrajz színezett változatának fekete-fehér fotómásolata

MÉM.F 70.682 4.06

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a tervrajz felirata: Kolozsvár 1892 Január hó /
Oldalhomlokzat / t. Pákei Lajos okl. építész mérnök
– feltehetőleg a MÉM.F 70.682 fotón ábrázolt épület oldalhomlokzata
– III. (1892 – Torda utcai III.) alternatíva

MÉM.F 70.696 4.19

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a tervrajz felirata: Kolozsvár 1892 Január hó. / t.
Pákei Lajos okl. építész mérnök
– feltehetőleg MÉM.F 70.682 fotón ábrázolt épület
hosszmetszete
– III. (1892 – Torda utcai III.) alternatíva

MÉM.F 70.705 4.28
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Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

– homlokzatrajz, rajta feliratokkal: I. Ferencz József
Iparmúzeum / A kolozsvári központi szakipari
rajziskola MDCCCLXL / M. Kir. Állami Építő,
Fa és Vasipari tanműhelyek. Alap. 1884
– karton (2 darabban), ceruza
– az MUEKvGyLt.1.B.022 ceruzavázlata
– II. (1890 – Torda utcai II.) alternatíva
– „A kolozsvári Építő-, Fa- és Vasipari Iskola, a Központi Szakipari Rajziskola és az Iparmúzeum első ismert terve, 1884 után” (Székely 2015, 1. k; Székely 2017, 19. k.)

MUEKvGyLt.1.B 020

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

– tükrözött homlokzatrajz, rajta feliratokkal: Szakipari rajziskola / I. Ferencz József Iparmúzeum /
Ipartanműhelyek
– az alaprajzot (feltételezhetően) lásd az
MUEKvGyLt.7.A.006-on, a színezett változat fotómásolatát lásd MÉM 70.682)
– III. (1892 – Torda utcai III.) alternatíva
– papír, fénymásolat
– az OMF. K 12092 rajzzal azonos, annak tükrözött
példánya
– „A kolozsvári Építő-, Fa- és Vasipari Iskola, a Központi Szakipari Rajziskola és az Iparmúzeum harmadik ismert terve (tükrözött másolat), főhomlokzat,
1890” (Székely 2015, 4. k; Székely 2017, 30. k.)

MUEKvGyLt.1.B 021

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

Kolozsvárt Május hó 1890 / Pákei Lajos okl. építészmérnök
– homlokzatrajz, rajta feliratokkal: I. Ferencz József
Iparmúzeum
– az MUEKvGyLt.1.B.020 tussal rajzolt változata
(az alaprajzot lásd MUEKvGyLt.1.B.044, a színezett változat fotómásolatát lásd MÉM.F 70.679)
– kartonra kasírozott pausz, tus, lavírozás
– II. (1890 – Torda utcai II.) alternatíva
– pecsét
– „A kolozsvári Építő-, Fa- és Vasipari Iskola, a Központi Szakipari Rajziskola és az Iparmúzeum második ismert terve, 1890” (Székely 2015, 2. k; Székely 2017, 28. k.)

MUEKvGyLt.1.B 022

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

Iső Ferencz József Iparmúzeum / Földszint alaprajz / Emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1890 Május
hó / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott alaprajzfotók
– mindkét alaprajzon megtalálható a közös szöveg
– feltételezhetően az MUEKvGyLt.1.B.022 homlokzathoz tartozó alaprajzok
– II. (1890 – Torda utcai II.) alternatíva
– „A kolozsvári Építő-, Fa- és Vasipari iskola, a Központi Szakipari Rajziskola és az Iparmúzeum közös
épületének második ismert terve, csarnokszerű központi kiállítótérrel tervezett megoldása a Kül- és
Bel-Torda utcai telken. Földszinti és emeleti alaprajzok” (Székely 2015, 3. k; Székely 2017, 29. k.)

MUEKvGyLt.1.B 044
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Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

– homlokzati rajz
– tervrajz felirata: Kolozsvár 1892. Január hó /terv
Pákei Lajos okl. építész mérnök
– papír, fénymásolat
– az épületen felirat: Szakiparrajziskola / I. Ferenc
József Iparmúzeum / Ipartanműhelyek
– hátoldalán: Homlokzat / Számítási terv
– III. (1892 – Torda utcai III.) alternatíva
– az MUEKvGyLt.1.B.021 rajzzal azonos, csak nem
tükörben

OMF. K 12092 fiók06

Kolozsvár, Torda utca – I. Ferenc József
iparmúzeum és ipari rajziskola

I. Ferencz József Iparmúzeum / Hosszmetszet /
[1]890 Október hó / Pákei
– tervrajz 1:66
– karton, tus
– hosszmetszet, aláírással
– a II (1890) és a III (1892) közötti megoldás hosszmetszete
– „A kolozsvári Építő-, Fa- és Vasipari Iskola, a Központi Szakipari Rajziskola és az Iparmúzeum közös
épületének csarnokszerű központi kiállítótérrel tervezett további tervvariánsa, hosszmetszet, 1890”
(Székely 2015, 5. k; Székely 2017, 31. k.)

OMF. K 12187 2.156

Kolozsvár, Torda utca – Ipari rajziskola

A központi iparrajziskola tervezete / Homlokzat
/ Hossz és Kereszt metszet / Földszinti alap / Közép emelet / Emeleti alap / terv. Pákei
– tervrajz. 22,5 × 17,5 cm
– karton, az OMF. K 12168 tervlap fotómásolata
– homlokzat
– hossz- és keresztmetszet
– alaprajzok (földszint, félemelet, I. emelet)
– I. (1882 – Torda utcai? I.) alternatíva

OMF. K 12152 2.104

Kolozsvár, Torda utca – Ipari rajziskola

A központi iparrajziskola tervezete / Homlokzat
/ Hossz és Kereszt metszet / Földszinti alap / Közép emelet / Emeleti alap / Kolozsvártt Dec. 882.
/ terv. Pákei Lajos
– tervrajz. ~1:140, ~1:200
– karton, tus, akvarell
– homlokzat, hossz-, keresztmetszet (~1:140)
– alaprajzok (földszint, közép, emelet) – (~1:200)
– aláírással
– I. (1882 – Torda utcai? I.) alternatíva

OMF. K 12168 2.120

Kolozsvár, Trencsin tér – Háztömb
(Heltai utca)

– trapéz alakú háztömb 1:200-as léptékű helyszínrajzalaprajza, keretes beépítéssel, belső udvarral, a
felirat szerint a Heltai utcában
– karton, ceruza, akvarell
– kereten kívül kézírással:
[…] házcsoport a trencséni […]
– a házcsoport egyik oldalának kifejtett hossza
63,40 m

174

MUEKvGyLt.4.B 013

EME
Kolozsvár, Trencsin tér – Háztömb
(Topler sor)

Kolozsvárt a Trencsén tér v. a Toppler során építendő huszonnégy lakháznak tervvázlata / Kolozsvárt 1882 / terv. Pákei Lajos
Az egyik homlokzatnál: terv. Pákei 1884
– kartonra ragasztva az OMF. K 12104 jsz. rajz fotómásolata

Kolozsvár, Trencsin tér – Háztömb
(Topler sor)

Kolozsvárt a Trencsén tér v. a Toppler során építendő huszonnégy lakháznak tervvázlata / Kolozsvárt 1882 / terv. Pákei Lajos
– az egyik homlokzatnál: terv. Pákei 1884
– tervrajz 1:500
– karton, tus, akvarell
– alaprajz (földszint, emelet)
– főhomlokzat a Trencsén tér felől
– oldalnézetek (2 db)
– aláírással
– telekméret megjelölésével

OMF. K 12104 2.075

Kolozsvár, Trencsin tér – Pavilon

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– az OMF. K 12154 homlokzatrajz fotómásolata
– a tervrajz felirata: A trencséni parkban építendő
Pavillon tervrajza / Kolozsvárt 1890 Jun. / terv
Pákei Lajos okl. építészmérnök

MÉM.F 70.710 4.33

Kolozsvár, Trencsin tér – Pavilon

A Trencsén téri parkban építendő pavillon tervrajza / terv Pákei Lajos
– homlokzat, alaprajz
– karton, ceruza, akvarell
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.6.B 012

MUEKvGyLt.6.B 009
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Kolozsvár, Trencsin tér – Pavilon

– a pavilon keresztmetszete és vízszintes metszete a
tambur szintjén
– karton, tus, ceruza
– a rajz mellett, a tervlap teljes magasságában kézzel
írott jegyzet: Előméret a terrasse és a pavillonhoz
– aláírás, pecsét

Kolozsvár, Trencsin tér – Pavilon

terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz
– karton, tus
– tervrajz részletes tervmagyarázattal
– főhomlokzat és alaprajz
– aláírás, pecsét
– nem épült fel (helyén áll a mai ortodox templom)

OMF. K 12071 2.044

Kolozsvár, Trencsin tér – Pavilon

A trencséni parkban építendő Pavilon tervrajza /
Alaprajz / Kolozsvárt, Junius hó 1890 / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:66
– karton, tus, akvarell
– tetőrajz és alaprajz
– aláírás, pecsét
– nem épült fel (helyén ma az ortodox templom áll)

OMF. K 12083 2.027
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Kolozsvár, Trencsin tér – Pavilon

A trencséni parkban építendő Pavillon tervrajza /
Kolozsvárt 1890 Jun. / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:66
– 33 × 46,5 cm (24,5 × 36)
– papír kartonra ragasztva, tus, akvarell
– homlokzat
– aláírással
– nem épült fel (helyén áll a mai ortodox templom)

OMF. K 12154 2.148

Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– az OMF. K 12072 tervlap fotómásolata

MÉM.F 70.685 4.09

Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– ceruzával a kartonon: Merzaház– I. Terv. Kolozsvár
– az OMF. K 12068 fotómásolata
– felirat a tervlapon: Kolozsvár Márc 892 / t. Pákei
Lajos okl. építészmérnök.

MÉM.F 70.720 4.42
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Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

Emeleti alaprajz / Kolozsvár 892. April 20. / Pákei Lajos
– kartonra kasírozott pausz, tusrajz színezett falakkal
– a rajz felső része hiányzik, bal felső sarokban kézírással: A Merza ház Monostor (Unió) u.

MUEKvGyLt.4.B 001

Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

Földszinti alaprajz / Kolozsvár 892. April / Pákei
Lajos
– kartonra kasírozott pausz, tusrajz színezett falakkal
– a rajz felső része hiányzik, bal felső sarokban kézírással: A Merza ház

MUEKvGyLt.4.B 002

Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

Hossz metsze[t] / Kolozsvárt 892 April 20.
– kartonra kasírozott rajzlap (részlet), tus, színezett
falak

MUEKvGyLt.4.B 016

Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

– utcai homlokzat 1:333
– karton, ceruza
– az OMF. K 12072 ceruzavázlata

MUEKvGyLt.4.B 040
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Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

– utcai homlokzat
– kartonra ragasztott tussal húzott homlokzati rajz –
OMF. K 12072 – fotómásolata
– a tervlapon felirat: Kolozsvár 892 April hó / terv
Pákei Lajos

MUEKvGyLt.4.B 041

Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

Kolozsvárt Marc. 892 / t. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:66, 67
– karton, tus, lavírozás
– homlokzat
– aláírás, pecsét

OMF. K 12068 2.040

Kolozsvár, Unió utca 18. – Merza-ház

Kolozsvár 892. April hó / terv Pákei Lajos
– tervrajz
– papír, tus
– aláírással
– főhomlokzat
– Merza Lajos házának homlokzatát és alaprajzát
lásd Pásztohy 2012

OMF. K 12072 2.045

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– ceruzával a kartonon: A kolozsvári „Redout” átalak. terve Kolozsvár
– a terven: A városi Vigadó homlokzata / Kolozsvár 1896. Márcz. hó / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– az MUEKvGyLt.3.A.003 fotómásolata

MÉM.F 70.718 4.40
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

– iratok, számítások stb.
– Hirdetmény a kolozsvári vigadó (redoutte) kiépítése tárgyában
– helyszínrajz 1:1000 (a felirat rajta: Strada Memorandului (volt Unió utca)
– polgármesteri levél Tekintetes Pákei Lajos v.
tisztb. főmérnök úrnak / Kolozsvár 1891. Január
7.

MUEKvGyLt.3.A 001

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár 1896. Március hó / terv Pákei Lajos
okl. építészmérnök
– papír, kékmásolat
– a városi vigadó főhomlokzata

MUEKvGyLt.3.A 002

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

A városi Vigadó homlokzata / Kolozsvár 1896.
Márcz. hó / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott papír, akvarell
– a városi vigadó főhomlokzata
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.3.A 003

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

A városi Vigadó tervéhez / Kolozsvárt 1986
Márczius hó / Pákei Lajos
– mérettanulmány (metszet) a Tűzoltótorony és a
New York Szálló homlokzatával
– karton, ceruza, színezett falak

MUEKvGyLt.3.A 004
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Pincze alaprajz / Kolozsvárt 1896 Márcz. hó /
terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott papír, fénymásolat színezett falakkal
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.3.A 005

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Város Vigadó / Földszinti alaprajz / Kolozsvárt
1896 Márcz. hó / terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott papír, fénymásolat színezett falakkal
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.3.A 006
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1896 Márcz. hó /
terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott papír, fénymásolat színezett falakkal
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.3.A 007

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

A Nemzeti Kasinó elhelyezésével / Emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1896 Márcz. hó / terv. Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott kékmásolat eredeti kézírással
– aláírás

MUEKvGyLt.3.A 008
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Felvétel / Földszinti alaprajz
– papír, tus
– alaprajz szürkére színezett falakkal

MUEKvGyLt.3.A 009

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Felvétel / Iső emelet / IIik emelet
– papír, tus,
– alaprajzok szürkére színezett falakkal

MUEKvGyLt.3.A 010

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Terve a Redoute épület részbeni kijavításának és
átalakításának / I. emelet / 1920. IV. 28
– papír, ceruza
– alaprajz szürkére színezett falakkal
– aláírás: Tompa mérnök ápr. 26 / 187[…]

MUEKvGyLt.3.A 011

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

1890 szept 22 / Pákei
– karton, ceruza, tus, akvarell
– a nagyterem alaprajza és végfalának színezett nézetrajza

MUEKvGyLt.3.A 012
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

1890 Szeptember hó / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– helyszínrajz
– karton, tus, akvarell

MUEKvGyLt.3.A 013

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Földszinti alaprajz
/ Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott pausz, tus, színes tus, akvarell
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 014

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Emeleti alaprajz
/ Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott pausz, tus, színes tus, akvarell
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 015

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Másod emeleti
alaprajz
/ Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra kasírozott pausz, tus, színes tus, akvarell
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 016
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Földszinti alaprajz
/ Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott színezett fénymásolat
– földszinti alaprajz a meglévő és új falak színben
megkülönböztetett feltüntetésével
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 017

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Emeleti alaprajz
/ Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott színezett fénymásolat
– földszinti alaprajz a meglévő és új falak színben
megkülönböztetett feltüntetésével
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 018

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Másod emeleti
alaprajz
/ Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott színezett fénymásolat
– földszinti alaprajz a meglévő és új falak színben
megkülönböztetett feltüntetésével
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 019

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / K.V. Vigadó udvari nézete / K.V. Zene Conserv. homlokzata a
Kismester utca felől / Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott akvarell
– belső, külső homlokzatok
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 020
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / K.V. Zene-Conserv. udvari nézete / Metszet G-H-I-K szerint /
Kolozsvárt 1890 szept. hó / terv Pákei Lajos okl.
építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott akvarell
– metszetek, homlokzatok
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 021

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Metszet a Főlépcsőházon keresztül É–F szerint / A Kisterem
metszete C–D szerint / Kolozsvárt 1890 szept. hó
/ terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott akvarell
– metszetek
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 022

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / A vendéglői éttermek metszete N–O szerint / A Nagyterem metszete L–M szerint / Kolozsvárt 1890 szept. hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott akvarell
– metszetek, belső nézetek
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 023

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Monostor utca
felöli homlokzat / Kolozsvárt 1890 szeptember
hó / terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott akvarell
– Unió utcai főhomlokzat
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.3.A 024

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvárt. Szeptember hó 1890 / terv Pákei Lajos
– karton, tus, ceruza
– Unió utcai főhomlokzat
– aláírás

MUEKvGyLt.3.A 025
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Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

Kolozsvár város Vigadó épülete / Hossz metszet
A–B szerint / Kolozsvárt 1890 szeptember hó /
terv Pákei Lajos okl. építészmérnök
– kartonra (kék paszpartu) kasírozott akvarell
– hosszmetszet
– pecsét, aláírás

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

1907. febr. Pákei
– tervrajz 1:200
– karton, ceruza
– aláírás, pecsét
– két utcára nyíló épület emeleti alaprajza (valószínű
a kolozsvári Vigadó terve)

OMF. K 12069 2.042

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

1907 febr. Pákei
– tervrajz 1:200
– karton, tus
– aláírás, pecsét
– hosszmetszet

OMF. K 12139 2.102

Kolozsvár, Unió utca 21. – Vigadó

A városi vigadó nagytermének hosszmetszete /
Vázlat / Kolozsvárt Szept. hó 1890 / t. Pákei Lajos
– tervrajz 1:100
– 50 × 42 cm
– karton, tusrajz, akvarell
– aláírás
– hosszmetszet

OMF. K 12153 2.147

Kozmatelke – Barcsay Ákos síremléke

– a kicsinyített terv fénymásolata, körbevágva, kartonra ragasztva s akvarellel kiszínezve
– a homlokzati nézet tervaláírása:
Barcsay Erd. Fejedelem emléke / terv Pákei Lajos

MUEKvGyLt.3.A 026

MUEKvGyLt.4.A 005
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Kozmatelke – Barcsay Ákos síremléke

– ceruza, papír
– vázlatskicc, két oldalán felirat kézzel: J[…] fakereszttel tartotta fenn nemzedékeken át a fejedelem emlékét Kozmatelkének román ajkú közönségének igaz hazafias érzése. Dózsa E. / Ez
érzéssel vette át az egész nemzet kegyelete hűséggel a fejedelem emlékezete és hálával az azt őrző
nép iránt. 1904 aug.

Kozmatelke – Barcsay Ákos síremléke

Barcsay Erd. Fejedelem emléke / 1904
– tervrajz
– kartonra, ceruza, tus, akvarell
– homlokzat, kis alaprajzzal

Kővárhosszúfalu, Főút 382. –
Gr. Teleki László Gyula kastélya

Gróf Teleky L. Gyula Hosszúfalva / Főhomlokzat
– karton, tus, ceruza, színes ceruza
– „A kővárhosszúfalusi kestély tervrajza” (Bordás
2016b, 172, 5. k.)

Kővárhosszúfalu, Főút 382. –
Gr. Teleki László Gyula kastélya

Gróf Teleki kastély Hosszúfalván / Fő homlokzat
– tervrajz
– papír, kékmásolat
– főhomlokzat
– (megemlítve Bordás 2016b, 172.)

Kövend – Unitárius templom

– templombelső fotója
– hátoldalán felirat: Pákei Lajos hagyatékából / A
kövesdi unitárius templom átalakítás terv Pákei /
a mennyezet restaurálta Benczur Elsa úrnő […]
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MUEKvGyLt.4.A 006

OMF. K 12211 2.166

MUEKvGyLt.7.A 063

OMF. K 12070 2.043

MUEKvGyLt.4.D 001

EME
Kövend – Unitárius templom

A kövendi templom
– „a kövendi unitárius templom átalakításához készített tervvázlatok – metszet (1906 körül)” (Fehér
2015, 539, 381. k.)
– metszetrajz
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.9 045

Kövend – Unitárius templom

A kövendi unit templom
– „a kövendi unitárius templom átalakításához készített tervvázlatok – alaprajz (1906 körül)” (Fehér
2015, 539, 380. k.)
– alaprajz színezett falakkal
– pausz, ceruza
– a rajz jobb alsó sarkában bizonytalan olvasatban
1906. Jul. 29.

MUEKvGyLt.9 046

Lompérd / Mezőszentmihály –
Korbuly Bogdán háza

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– felirat a rajzon: Kolozsvárt 1886 / terv. Pákei Lajos
– az OMF. K 12084/2 homlokzatrajz fotómásolata

MÉM.F 70.706 4.29

Lompérd / Mezőszentmihály –
Korbuly Bogdán háza

Korbuly – Lomperd / Kolozsvárt 1886 / terv. Pákei Lajos
– tervrajz 1:50
– karton, tus
– magasföldszintes városi lakóház homlokzata
– aláírás

Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

Dr. Farkas Géza Magurai villája
– homlokzat, metszet, oldalhomlokzat, alsó és felső
szint alaprajza, tetőfelülnézet
– aláírás: terv Pákei
– karton, ceruza, akvarell

Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

Dr. Farkas Géza nyaralója Magurán
– tervrajz 1:50
– karton, ceruza, penészes sárga lap
– keresztmetszet

OMF. K 12084/2 2.061
A Kazettás mennyezet tervvel azonos jelzetszámot /1,
ill. / 2-vel különböztetjük
meg

MUEKvGyLt.7.A 082

OMF. 12014.34 1.019
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Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

Dr. Farkas Géza nyaralója Magurán / Földszinti
alaprajz
– tervrajz 1:50
– papír, kékmásolat
– földszinti alaprajz
– vö. OMF. K 12141

Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

– tervrajz 1:50
– karton, ceruza
– hosszmetszet

a pecsételt OMF. K 12035
a jtsz. feltehetőleg elírás

– tervrajz 1:50
– karton, ceruza
– oldalnézet

a pecsételt OMF. K 12036
jtsz. feltehetőleg elírás

Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

OMF. 12014.35 1.013

OMF. K 12135 2.004

OMF. K 12136 2.005

Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

Dr. Farkas Géza nyaralója Magurán
– tervrajz 1:50
– karton, ceruza
– homlokzat

OMF. K 12140 2.099

Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

Dr. Farkas Géza nyaralója Magurán / Földszinti
alaprajz
– tervrajz 1:50
– papír, kékmásolat
– földszinti alaprajz
– vö. OMF. 12014.35

OMF. K 12141 2.095

Magura – Dr. Farkas Géza nyaralója

Dr. Farkas Géza nyaralója Magurán / Emeleti
alaprajz
– tervrajz 1:50
– papír, kékmásolat
– emeleti alaprajz

OMF. K 12142 2.096
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Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat
– papír, fénymásolat
– homlokzat 1:100
– vö. MUEKvGyLt.9.030

MUEKvGyLt.9 029

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat
– papír, fénymásolat
– homlokzat 1:100
– vö. MUEKvGyLt.9.029

MUEKvGyLt.9 030

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat / Pákei
– papír, fénymásolat
– homlokzat 1:100
– eredeti aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.9 031

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete / Fedél felülnézet
– papír, fénymásolat
– felülnézet 1:100

MUEKvGyLt.9 032
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Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat / Pákei
– papír, fénymásolat
– homlokzat 1:100
– eredeti aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.9 033

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Emeleti alaprajz / t. Pákei Lajos
– papír, fénymásolat
– alaprajz: a falak tussal színezve
1:100
– eredeti aláírás
– a lap tetején kék ceruzával végérvényes felirat

MUEKvGyLt.9 034

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Földszinti alaprajz / t. Pákei Lajos
– „a magyarsárosi unitárius templom tervlapja földszinti alaprajza (1911)” (Fehér 2015, 528, 366. k.)
– papír, fénymásolat
– alaprajz: a falak tussal színezve
1:100
– eredeti aláírás
– a lap tetején kék ceruzával végérvényes felirat

MUEKvGyLt.9 035

Magyarsáros – Unitárius templom

– karton, ceruza
– berajzolva szépiatussal a szószék (vö.
MUEKvGyLt.9.018.)

MUEKvGyLt.9 036
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Magyarsáros – Unitárius templom

– papír, ceruza
– homlokzatvázlat
– vö. MUEKvGyLt.9.026.

MUEKvGyLt.9 037

Magyarsáros – Unitárius templom

Emeleti alaprajz 1:50
– méretezett emeleti alaprajz
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.9 038

Magyarsáros – Unitárius templom

– karton, ceruza
– metszet
– hátoldalán: Magyarsárosi templom

MUEKvGyLt.9 039

Magyarsáros – Unitárius templom

– pausz, ceruza
– egyhajós, szentélyes, oldaltornyos, karzatos templom szabadkézi alaprajza (felmérése?)
– hátoldalán: Sárosi templom

MUEKvGyLt.9 040

Magyarsáros – Unitárius templom

– kartonra ragasztott tervlapfotó
– a tervlap a templom bejárati homlokzatát ábrázolja akvarelltechnikával árnyékolva. Felirata: Homlokzat
– a fotó alatt aláírás: 1912. t. Pákei

MUEKvGyLt.9 042
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Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Földszinti alaprajz / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei L.
– papír, fénymásolat
– alaprajz: a falak tussal színezve
1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával I.

MUEKvGyLt.9 054

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Emeleti alaprajz / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei
L.
– papír, fénymásolat
– alaprajz: a falak színezve
1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával II.

MUEKvGyLt.9 055

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Alapozás / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei L.
– papír, fénymásolat
– alaprajz: a falak színezve
1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával III.

MUEKvGyLt.9 056

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei Lajos
– „a magyarsárosi unitárius templom tervlapja – a
megépített változat” (Fehér 2015, 527, 363. k. –
jelölése ott MUEKvGylvt Pákei_Magyarsáros-004)
– papír, fénymásolat, lavírozás
– bejárati homlokzat 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával IV.

MUEKvGyLt.9 057
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Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei L.
– papír, károsodott fénymásolat, tus
– oldalhomlokzat 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával V.

MUEKvGyLt.9 058

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei L.
– papír, károsodott fénymásolat, tus
– oldalhomlokzat 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával VI.

MUEKvGyLt.9 059

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Metszet A-B / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei L.
– papír, erősen károsodott fénymásolat, akvarell
– metszet, belső falnézettel 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával VII.

MUEKvGyLt.9 060

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete / Fedélfelülnézet / Kolozsvár, 1910. Szept. / Pákei L.
– papír, fénymásolat
– tussal utólag méretezett tetőfelülnézet 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap tetején kék ceruzával VIII.

MUEKvGyLt.9 061
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Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Földszinti alaprajz / terv. Pákei / 1911. VII. 5
– „a magyarsárosi unitárius templom földszinti alaprajza” (Fehér 2015, 526, 360. k. – jelölése ott
MUEKvGylvt Pákei_Magyarsáros-009)
– papír, fénymásolat
– színezett alaprajz 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap alján a magyarsárosi unitárius egyház pecsétje, keltezés: Magyarsáros 1911. aug 10., valamint
Gondó (?) Béla esperes és mások aláírása

MUEKvGyLt.9 062

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Emeleti alaprajz / terv. Pákei / 1911. VII. 5
– „a magyarsárosi unitárius templom emeleti alaprajza” (Fehér 2015, 526, 361. k. – jelölése ott
MUEKvGylvt Pákei_Magyarsáros-010)
– papír, fénymásolat
– színezett alaprajz 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap alján a magyarsárosi unitárius egyház pecsétje, keltezés: Magyarsáros 1911. aug 10., valamint
Gondó (?) Béla esperes és mások aláírása

MUEKvGyLt.9 063

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Alapozási alaprajz / terv. Pákei / 1911. VII. 5
– papír, fénymásolat
– színezett alaprajz 1:100
– eredeti aláírás, pecsét
– a lap alján a magyarsárosi unitárius egyház pecsétje, keltezés: Magyarsáros 1911. aug 10., valamint
Gondó (?) Béla esperes és mások aláírása

MUEKvGyLt.9 064

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Metszet A-B / Pákei
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat
– keresztmetszet
– aláírás, pecsét

OMF. 12014.36 1.015
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Magyarsáros – Unitárius templom

[A magy]arsárosi unitárius templom tervezete /
Metszet
– tervrajz 1:100
– fénymásolt papír
– oldalhomlokzat
– aláírás, pecsét

OMF. 12014.37 1.025

Magyarsáros – Unitárius templom

A Magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat
– kartonra kasírozott tervlap, tus, lavírozás
– aláírás, pecsét
– „a magyarsárosi unitárius templom tervlapja – a
monumentálisabb központi tornyos változat” (Fehér 2015, 527, 362. k.)
– bejárati homlokzatrajz
– eredeti aláírás, pecsét
– a tervlap 2014-ben a műemléki hivatal épületének
aulájában az átmenetileg őrzött anyag között volt

OMF. 12014.38 fiók04

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Metszet C-D
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat, színezett falak
– hosszmetszet

OMF. 12014.39 1.014

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unit[árius templom] tervezet[e] /
Homlokzat / Pákei 1911. VII. 6.
– tervrajz 1:100
– kartonra ragasztott papír, kékmásolat
– főhomlokzat
– aláírás, pecsét
– a lap egy része a felirattal együtt levágva

OMF. 12014.40 1.024
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Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Emeleti alaprajz / Pákei 1911. VII. 5.
– tervrajz 1:100
– kartonra ragasztott papír, kékmásolat
– emeleti alaprajz
– aláírás, pecsét

OMF. 12014.41 1.023

Magyarsáros – Unitárius templom

A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Emeleti alaprajz / Pákei 1911. VII. 5.
– tervrajz 1:100
– kartonra ragasztott papír, kékmásolat
– földszinti alaprajz
– aláírás, pecsét

OMF. 12014.42 1.010

Magyarsáros – Unitárius templom

V. A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat / Kolozsvár 1910 Szept. / Pákei Lajos
– kartonra ragasztott fénymásolat, árnyékolással
– homlokzat 1:100
– eredeti aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.9 026

Magyarsáros – Unitárius templom

VI. A magyarsárosi unitárius templom tervezete /
Homlokzat / Kolozsvár 1910 Szept. / Pákei Lajos
– kartonra ragasztott fénymásolat
– homlokzat 1:100
– eredeti aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.9 027
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Magyarsáros – Unitárius templom

VII. A magyarsárosi unitárius templom tervezete
/ Metszet A-B / Kolozsvár 1910 Szept. / Pákei Lajos
– kartonra ragasztott fénymásolat, monokróm árnyékolással
– metszet 1:100
– eredeti aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.9 028

Magyarsáros – Unitárius templom,
szószék

– szószék terve (vö. a MUEKvGyLt.9.036 metszeten szépiával ábrázolttal)
– szemből és oldalnézet, alaprajz
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.9 018

Mészkő – Unitárius templom

Mészkői unit. templom
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– alaprajz
– oldalhomlokzat, hátsó homlokzat, főhomlokzat
– hosszmetszet, keresztmetszet
– fedélszékterv
– feljárórészlet (1:50), két szószékrészlet, toronyrészlet (1:50)

OMF. 12014.44 1.009

Mezőkapus – Sándor János udvarháza

Sándor Jáno[s] kapus[i ház] átalakít[ás] / terv Pákei
– tervrajz 1:100
– karton, ceruza
– főhomlokzat, oldalhomlokzat
– aláírás
– „A mezőkapusi udvarház átalakítási tervrajza”
(Bordás 2016b, 184, 11. k.)

OMF. K 12046 2.003

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete
– alaprajzrészlet és falnézetek
– papír, fénymásolat
– vö. MUEKvGyLt.7.A.067

MUEKvGyLt.7.A 066
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Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete
– alaprajzrészlet és falnézetek
– papír, kékmásolat
– vö. MUEKvGyLt.7.A.066

MUEKvGyLt.7.A 067

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete
– alaprajzrészlet és falnézetek
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 068

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / metszet A–B
– keresztmetszet
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 069

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / metszet C–D
– keresztmetszet
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 070

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / Földszinti alaprajz
– alaprajz – 1:100 – rajta utólag beírva az ablakok
méretei: A tört szám felső számjegye az ablak v.
ajtó nyílás szélessége, alsó a magassága
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 071

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / Pince alaprajz
– alaprajz – 1:100 – rajta utólag beírva az ablakok
mérete
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 073
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Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / Oldalhomlokzat
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 074

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / Oldalhomlokzat
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 075

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / Hátulsó homlokzat
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 076

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

Mező-záhi lakóház terve
– főhomlokzat a homlokzati falak alaprajzával
– pausz, tus

MUEKvGyLt.7.A 078

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

A mező-záhi lakóház tervezete / Emeleti alaprajz
– alaprajz – 1:100 – rajta utólag beírva az ablakok
méretei: A tört szám felső számjegye az ablak v.
ajtó nyílás szélessége, alsó a magassága
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.7.A 072

Mezőzáh – Br. Ugron István kastélya

– tervrajz 1:25
– karton, ceruza
– metszet a lépcsőházon keresztül
– (beazonosítva Bordás 2016b, 181.)

OMF. K 12065 2.038
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Mocs – Vármegyei kórház

A mócsi vármegyei korház helyszínrajza / Kolozsvár 1911 Jun. 18. / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat

Pozsony – Mária Terézia királynő
szobor, talapzat

– kartonra kasírozott korabeli fotó a pozsonyi Fadrusz-féle Mária Terézia-szoborról (oldalnézetből)

Pozsony – Mária Terézia királynő
szobor, talapzat

– kartonra kasírozott korabeli fotó a pozsonyi Fadrusz-féle Mária Terézia-szoborról (szemből nézetből)
– kartonon kézírással: Pákei Lajos / kedves munkatársamnak / Fadrusz János

Pozsony – Mária Terézia királynő
szobor, talapzat

– kartonra kasírozott fotó a pozsonyi Fadrusz-féle
Mária Terézia-szobor modelljéről (oldalnézetből)
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MUEKvGyLt.7.A 030

MÉM 70.770 fiók36

MÉM.F 70.771 fiók01

MUEKvGyLt.5.B 020

EME
Pozsony – Mária Terézia királynő
szobor, talapzat

Maria Terezia szobor
– papír, kékmásolat

Pozsony – Mária Terézia királynő
szobor, talapzat

Maria Terezia szobor
– tervrajz 1:33
– papír, fénymásolat
– oldalnézet
– aláírással, Fadrusznak írt megjegyzéssel: János! A
szélességi méretet miként kívántad betartottam,
de javaslom a közép részt kiszélesíteni! PLajos

Recsenyéd – Papi lak

A recsenyédi papi-lak terve.
– alaprajz és homlokzat
– pausz, ceruza, színezett falakkal, tussal írt számítások jegyzetekkel a rajz körül

MUEKvGyLt.6.A 023

OMF. K 12185 2.126

MUEKvGyLt.7.A 065
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Sárpatak – Teleki Domokos kastélya,
pavilon

– kétszintes, épületsarokhoz ragasztott ovális pavilon
terve
– alaprajz, nézet
– karton, ceruza
– a lap hátulján felirat: Gróf Teleki veranda Sárpatak
– „A sárpataki pavilon tervrajza” (Bordás 2016,
178, 8. k.)

MUEKvGyLt.6.A 019.5

Sárpatak – Teleki Domokos kastélya,
pavilon

– kétszintes, épületsarokhoz ragasztott ovális pavilon
terve
– elölnézetrészlet, oldalnézet
– karton, ceruza
– (megemlítve Bordás 2016, 179.)

MUEKvGyLt.6.A 019.6

Szamosújvár – a Salamon-templom oltára

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a tervrajz felirata: Kolozsvár 1889(?) / terv Pákei
Lajos
– a paszpartun felirat kézírással: oltár Szamosújvár

MÉM.F 70.677 4.02

Szászváros – Református gimnázium

– papír, a homlokzat ceruzarajzának fotómásolata
– vö. OMF. K 12197 és MÉM.F 70.675
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MUEKvGyLt.5.B 021
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Szászváros – Református gimnázium

Szászvárosi Ev. Ref. gymnazium
– ceruzarajz fotómásolata, kartonra ragasztva
– 22,2 × 10,7 cm
– homlokzat
– vö. MUEKvGyLt.5.B.021 és MÉM.F 70.675

OMF. K 12197 2.143

Szászváros – Református gimnázium

Szászvárosi ref. Gimnázium tervrajza / 1903. Aprilis / Pákei
– tervrajz
– kartonra kasírozott papír, akvarell
– 22 × 13 cm
– színes homlokzat aláírással
– hátoldalán kézírással, ceruzával: Megbízás után
készült. ekkor Herczeg és Baumgarten minszt.
Építészek megfenyegetvén az építető Egyházat,
hogy ha nem velök készíttetik a tervezetet állam.
segélyt nem kapnak, ezt elhitték, hogy így lesz, és
így kaparintották mint kipróbált hazugsággal a
tervezést kezeikhez. Így történt ez az Úrnak 1903
évében! – Ilyenek a mi közállapotaink.

OMF. K 12216 2.171

Szászváros – Református gimnázium

Szászvárosi Ev. Ref. gymnasium
– homlokzatterv fotómásolata
– vö. MUEKvGyLt.5.B.021 és OMF. K 12197

MÉM.F 70.675 2.26

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius gymnasium
tervezete / Számítási tervek, költségvetés
Benne: A Székely-Kereszturi Unitárius Gimnásium-épület elhelyezése és építésének leírása. (Jelentés)

MUEKvGyLt.2.A 001.01

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius gymnasium
tervezete / Számítási tervek, költségvetés
Benne: A Székely-Kereszturi Unitárius gymnásium tervezete / Számítási terv / Földszinti alaprajz
Rajzlap felirata: A Székely-Kereszturi Unitárius
gymnásium tervezete / Földszinti alaprajz / Számítási terv / Kolozsvár 1903 Jan 29. / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat, tus, jegyzetek ceruzával, piros
tussal
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 001.02
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius gymnasium
tervezete / Számítási tervek, költségvetés
Benne: A Székely-Kereszturi Unitárius gymnásium tervezete / Számítási terv / Emeleti alaprajz
Rajzlap felirata: I. emelet alaprajza / Számítási
terv / Kolozsvár 1903 Jan 29. / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat, tus, jegyzetek ceruzával, piros
tussal
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 001.03

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius gymnasium
tervezete / Számítási tervek, költségvetés
Benne: A Székely-Kereszturi Unitárius gymnásium tervezete / Számítási terv / Fedél alaprajz
Rajzlap felirata: Fedél alaprajza / Számítási terv /
Kolozsvár 1903 Jan 29. / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat (csak a fele), tus, jegyzetek ceruzával, piros tussal
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 001.04

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius gymnasium
tervezete / Számítási tervek, költségvetés
Benne: A Székely-Kereszturi Unitárius gymnásium tervezete / Számítási terv / Pincze alaprajz
Rajzlap felirata: A Székely-Kereszturi Unitárius
gymnásium tervezete / Pincze alaprajz / Számítási terv / Kolozsvár 1903 Jan 29. / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat, tus, jegyzetek ceruzával, piros
tussal
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 001.05

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Földszinti alaprajz / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat, akvarell
– eredeti aláírás
– pecsét: 1912

MUEKvGyLt.2.A 003

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Emeleti alaprajz / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat, akvarell
– eredeti aláírás
– pecsét: 1912

MUEKvGyLt.2.A 004
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székely Kereszt Unitárius kollégium Helyszínrajza / 1:200 / Kolozsvárt 1903 Jan 29 / Pákei
Lajos
– pausz, tus (fekete, piros)
– a meglévő és tervezett épületek jelölésével

MUEKvGyLt.2.A 005

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Főhomlokzat / Pákei Lajos
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás
– pecsét, benne: 1912 III/27
– vö. MUEKvGyLt.2.A.009

MUEKvGyLt.2.A 006

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

– földszinti alaprajz
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.2.A 007

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

– emeleti alaprajz
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.2.A 008

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Főhomlokzat / Pákei
– papír, kékmásolat
– eredeti aláírás
– vö. MUEKvGyLt.2.A.006

MUEKvGyLt.2.A 009
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Keresztmetszet A–B
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.2.A 010

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

– épületfeliratozási terv
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.2.A 011

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturi unitárius gimnázium és internátus vázlatterve / Metszet és a tornacsarnok udvari nézete / Kolozsvár 1910 / Pákei
– karton, ceruza, akvarell
– pecsét, aláírás
– a hátoldalán a főhomlokzat ceruzavázlata

MUEKvGyLt.2.A 012

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturi unitárius gimnázium és internátus vázlatterve / Utczai homlokzat / Kolozsvár
1910 / Pákei
– karton, ceruza, akvarell
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.2.A 013

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Földszinti alaprajz / Pákei Lajos
– papír, színezett fénymásolat
– eredeti aláírás
– 1:200
– pecsét, benne: 1912 III/27

MUEKvGyLt.2.A 014

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Emeleti alaprajz / Pákei Lajos
– papír, színezett fénymásolat
– eredeti aláírás
– 1:200
– pecsét, benne: 1912 III/27

MUEKvGyLt.2.A 015
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Fedél alaprajz / Kolozsvárt 1903 Januárius
29. / Pákei Lajos
– kettőbe hajtott kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 016

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Földközti és pincze alaprajz / Kolozsvárt
1903 Jan. 29. / Pákei Lajos
– kettőbe hajtott kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 017

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / I. emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1903 Jan.
29. / Pákei Lajos építészmérnök
– kettőbe hajtott kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 018

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Földszinti alaprajz / Kolozsvárt 1903 Január 29. / terv Pákei Lajos építészmérnök
– kettőbe hajtott kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 019

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Metszet L–N / Metszet O–P / Kolozsvárt
1903 Jan. 29. / Pákei Lajos
– kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 020
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Metszet E-F / Kolozsvárt 1903 Jan. 29. /
Pákei Lajos
– kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 021

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Metszet A–B / Metszet M–N / Kolozsvárt
1903 Jan. 29. / Pákei Lajos
– kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 022

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Metszet C–D / Kolozsvárt 1903 Jan. 29. /
Pákei Lajos
– kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 023

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete / Főhomlokzat / Kolozsvárt 1903 Jan. 29. /
terv Pákei Lajos
– kartonra kasírozott színezett fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.A 024

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Árlejtési Hirdetés

MUEKvGyLt.2.B 001

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Szerződés minta – 1 darab

MUEKvGyLt.2.B 002

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XV. A Székelykereszturon építendő unitárius
gimnázium épület műleírása
– 7 gépelt oldal, végén aláírás, pecsét
– Kolozsvár 1913. február hó 11-én

MUEKvGyLt.2.B 003

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Kolozsvár 1913. II/10. / Pákei
Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: I. Helyszínrajz

MUEKvGyLt.2.B 004.01

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Földszint alaprajz / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: II. Földszinti alaprajz

MUEKvGyLt.2.B 004.02
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Emeleti alaprajz / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: III. Emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.2.B 004.03

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Alapozás és pincze / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: IV. Alapozás és pincze alaprajz

MUEKvGyLt.2.B 004.04

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Főhomlokzat / Kolozsvár 1913.
Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: V. Főhomlokzati rajz

MUEKvGyLt.2.B 004.05

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Oldal homlokzat / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: VI. Oldalhomlokzati rajz

MUEKvGyLt.2.B 004.06

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Metszet a tengelyen / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: VII. Metszet

MUEKvGyLt.2.B 004.07
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Metszet és udvari nézet / Kolozsvár 1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: VIII. Metszet és udvari nézet

MUEKvGyLt.2.B 004.08

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Fedél alaprajz / Kolozsvár 1913.
Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– hátoldalán: IX. Fedélzeti alaprajz

MUEKvGyLt.2.B 004.09

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Alapozás és pincze / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– színestus-méretkimutatás
– hátoldalán: X. Számítási terv / Alapozás és
pincze

MUEKvGyLt.2.B 004.10

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Földszinti alaprajz / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– színestus-méretkimutatás
– hátoldalán: XI. Számítási terv / Földszinti alaprajz

MUEKvGyLt.2.B 004.11

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Emeleti alaprajz / Kolozsvár
1913. Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– színestus-méretkimutatás
– hátoldalán: XII. Számítási terv / Emeleti alaprajz

MUEKvGyLt.2.B 004.12
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

XIV. A székelykeresztúri unitárius gimnázium előmérete és költségszámítása feliratú mappában
A Székelykereszturon építendő unitárius gimnázium tervrajza / Fedélt alaprajz / Kolozsvár 1913.
Febr. 10. / Pákei Lajos
– színezett fénymásolt papír, hajtogatva („Ferrografia” nyomat vegykészítményű papírgyárból.
Budapest VI. Ó-utca 49.)
– aláírás, pecsét
– színestus-méretkimutatás
– hátoldalán: XIII. Számítási-terv / Fedél alaprajz

MUEKvGyLt.2.B 004.13

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12 / I. Alapozás
– hajtogatott papír, fénymásolat
– alapozási alaprajz, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 001

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12 / Földszint
– hajtogatott papír, fénymásolat
– földszinti alaprajz, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 002

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12 / Emeleti alap
– hajtogatott papír, fénymásolat
– emeleti alaprajz, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 003

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12 / Padlás alap.
– hajtogatott papír, fénymásolat
– padlásalaprajz, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 004

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 191[5] V. 12 / Metszet a
melléklépcsőn
– hajtogatott papír, fénymásolat
– keresztmetszet, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 005
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Metszet a melléklépcsőn
A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hajtogatott papír, fénymásolat
– keresztmetszet, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 006

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12
– hajtogatott pausz, tus
– fedélszékalaprajz, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 007

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12 / Vasbeton
– hajtogatott papír, fénymásolat
– 1:100

MUEKvGyLt.2.C 008

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12 / Telekrendezés
– hajtogatott papír, fénymásolat
– helyszínrajz, telekrendezés

MUEKvGyLt.2.C 009
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi Főgimnázium építése / sz. 381 1915 V. 12 / Metszet a középen
– hajtogatott papír, fénymásolat
– keresztmetszet, 1:50

MUEKvGyLt.2.C 010

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium-épület
munka-kiviteli tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz feliratú mappában
– hátoldalán pecsét: A Székelykereszturi unitárius
főgimnázium kerítés elszámolási terve / sz. 381
1915 V. 12
– elszámolási terv
– hajtogatott papír, fénymásolat
– 1:200
– aláírás, pecsét

MUEKvGyLt.2.C 011

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykereszturi Főgimnázium bútorzati terve
és költsége / A szegedi Bútorkészítők szövetkezet
– a szegedi cég költségvetési iratai mellett a Marx és
Mérei budapesti és Czell és Frank brassói cég ajánlata is megtalálható – ez utóbbi kékmásolással
reprodukált iskolafelszerelési berendezés terveivel,
kimutatásával

MUEKvGyLt.2.D 001

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

Székely-kereszturi unitárius gymnasium (régi átalakítás) / Építés alatt / Főhomlokzat / Kolozsvárt 1901 Jan. / terv Pákei Lajos építészmérnök
– tervrajz
– karton, fotómásolat (fotó: 39 × 22 cm)
– átalakítási terv – első változat fotómásolata
– főhomlokzat
– aláírással
– a hátlapon: 1903-as bélyeg, monogramos PL pecsét, jelölés: Sz32

OMF. 12014.45 1.012
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székely-kereszturi unitárius gymnasium tervezete (régi átalakítás) / Építés alatt / Földszint
alaprajz / I. emeleti alaprajz / Kolozsvárt 1901
Jan. / terv Pákei Lajos építészmérnök
– tervrajz
– karton, fotómásolat (fotó 38 × 30 cm)
– emeleti és földszinti alaprajz
– aláírással
– a hátlapon: 1903-as bélyeg, monogramos PL pecsét; jelölés: Sz31

OMF. 12014.46 1.011

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius főgimnázium
– fotó (fotó: 17 × 12) kartonra kasírozva
– könyvből kivágott fotó

OMF. 12014.47 1.001

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

– fotók (23 × 16; 21 × 15) kartonra kasírozva
– homlokzati nézetképek (2 db fotó: jobbról-balról
a bejárati homlokzat)

OMF. 12014.48 1.002

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúron építendő unitárius gimnázium tervrajza / Hosszmetszet C–D / Pákei
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– hosszmetszet
– aláírás, pecsét

OMF. 12014.49 1.047

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúron építendő unitárius gimnázium tervrajza / Földszinti alaprajz
– tervrajz 1:200
– papír, fénymásolat
– földszinti alaprajz

OMF. 12014.50 1.048
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúron építendő unitárius gimnázium tervrajza / Emeleti alaprajz
– tervrajz 1:200
– papír, fénymásolat
– emeleti alaprajz

OMF. 12014.51 1.049

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúron építendő unitárius gimnázium tervrajza / Fő homlokzat
– tervrajz 1:100
– papír, fénymásolat
– főhomlokzat

OMF. 12014.52 1.050

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlatterve / Homlokzat
– tervrajz 1:200
– papír, fénymásolat
– főhomlokzat
– vö. OMF. K 12126

OMF. K 12115 2.088

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlatterve / Homlokzat
– tervrajz 1:200
– papír, fénymásolat
– főhomlokzat-tervváltozat
– vö. OMF. K 12127

OMF. K 12116 2.089

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlat terve / Földszinti alaprajz
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– földszinti alaprajz
– vö. OMF. K 12122

OMF. K 12119 2.092
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

– tervrajz 1:800
– karton, részben színes ceruzarajz
– helyszínrajz

OMF. K 12120 2.093

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlat terve / Földszinti alaprajz
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– földszinti alaprajz
– vö. OMF. K 12119

OMF. K 12122 2.079

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A Székelykeresztúron építendő unitárius gimnázium tervrajza / Keresztmetszet A-B / Pákei
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– keresztmetszet A–B
– eredeti aláírással a fénymásolaton

OMF. K 12123 2.081

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlat terve / Metszet és udvari nézet
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– metszet és udvarnézet

OMF. K 12124 2.082

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus helyszínrajza
– tervrajz 1:400
– papír, kékmásolat
– helyszínrajz

OMF. K 12125 2.083
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Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlatterve / Homlokzat
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– főhomlokzat
– vö. OMF. K 12115

OMF. K 12126 2.084

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlatterve / Homlokzat
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– főhomlokzat-változat
– vö. OMF. K 12116

OMF. K 12127 2.085

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlatterve / Metszet és udvari nézet
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– hosszmetszet és udvarnézet

OMF. K 12128 2.086

Székelykeresztúr –
Unitárius főgimnázium

A székelykeresztúri unitárius gimnázium és internátus vázlat terve / Emeleti alaprajz
– tervrajz 1:200
– papír, kékmásolat
– emeleti alaprajz

OMF. K 12121 2.094

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
I. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 14. / Pákei
– „tantermi asztalok, hirdetési tábla, tanári asztal,
tanári emelvény, ruha fogas” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.01
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Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
II. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „tantermi tábla, fásláda, kézmosó, kulcstartó, ig.
előszoba asztal” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.02

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
III. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „természetrajzi szekrények” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.03

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
IV. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „fizikai szertári szekrény, term. tani szekrény” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.04

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
V. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „vegytani szekrény, term. rajzi szekrény” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.05

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
VI. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „rajzszertári szekrény, tört. és filo. muzeumi szekrény” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.06

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
VII. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „rajzasztalok, ülőke, rajzbak, mintaállvány” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.07
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Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
VIII. A székelykereszturi unitárius gimnázium
bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „rajztábla tartó szekrény, minta és rajzlaptartó
szekrény, rajzasztal, mintatartó, rajzmosó” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.08

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
IX. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „könyvszekrény” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.09

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
X. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „könyvszekrény, tanácskozó asztal, íróasztal” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.10

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
XI. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „könyvszekrény, könyvállvány, […] tani dolgozó
asztal, tört. és filol. Asztal” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.11

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
XII. A székelykereszturi unitárius gimnázium
bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „igazgatói […] szekrény, könyvszekrény, fényképtartó szekrény, […]terem szekrény” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.12

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
XIII. A székelykereszturi unitárius gimnázium
bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „igazgatói íróasztal, álló íróasztal, szertárasztal”
terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.13
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Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
XIV. A székelykereszturi unitárius gimnázium
bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „tanári szekrény, éremtartó szekrény, tornaszer
szekrény” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.14

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
XV. A székelykereszturi unitárius gimnázium bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „kotta szekrény, tört. filol. szekrény” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.15

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
XVI. A székelykereszturi unitárius gimnázium
bútorzati terve / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Pákei
– „tornatermi ruhafogas, term. rajzi szekrény,
könyvtári ruhafogas” terve
– papír, fénymásolat
– eredeti aláírás, dátum, pecsét

MUEKvGyLt.2.A 002.16

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
A sz.kereszturi főgimn. butorai / Kolozsvár 1914
IV. 15. / Nagy Lajos főgimnáziumi tanár felvétele
alapján / Pákei
– üveges és könyves szekrények (tanári szoba, II., III.
osztályterem, irattári szekrény (igazgatói iroda) terve
– papír, kékmásolat 1:50
– eredeti aláírás, dátum

MUEKvGyLt.2.A 002.17

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
Kolozsvár 1914 IV. 15. / Nagy Lajos főgimnáziumi tanár felvétele alapján / Pákei
– „földrajzi szertár, term. rajzi szertár, term. tani
üvegszekrény, term. rajzi szertár üveg sz., term. rajzi
üveg sz.” terve
– papír, kékmásolat 1:50
– eredeti aláírás, dátum

MUEKvGyLt.2.A 002.18

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
A sz.kereszturi főgimn. butorzata / Kolozsvár
1914 IV. 15. / Nagy Lajos főgimnáziumi tanár
felvétele alapján / Pákei
– könyvespolcok, szekrények terve
– papír, kékmásolat 1:50
– eredeti aláírás, dátum

MUEKvGyLt.2.A 002.20
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Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, bútortervek

Mappanév: A székely-kereszturi unitárius főgimnázium bútorzati tervezete
Benne rajzlapok:
A sz.kereszturi főgimn. butora / Méret 1:50 / Kolozsvár 1914 IV. 15. / Nagy Lajos főgimnáziumi
tanár felvétele alapján / Pákei
– „term. rajzi szertár sz., rajz szertári sz., rajzi szertári sz. üveg üveges, rajzszertári eszköz sz.” terve
– papír, kékmásolat 1:50
– eredeti aláírás, dátum

MUEKvGyLt.2.A 002.19

Székelykeresztúr – Unitárius
főgimnázium, konviktus

A székelykeresztúri unitárius gimnázium konviktusi épületének tervezete / helyszínrajz / földszinti alaprajz / pincze és alapozás / homlokzat / metszet AB / metszet CD
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– a helyszínrajz a tervezett épületet a Gagy-patak
mellett, a templom mögött ábrázolja
– földszinti alaprajz
– pincealaprajz és -alapozás
– homlokzat
– hosszmetszet
– keresztmetszet
– az alaprajz helységmegnevezésekkel van ellátva

OMF. K 12096 2.062

Székelyudvarhely

Udvarhely
– metszetnyomat (1860-ból) piros paszpartuval
– rajta Pákei kézírásával felirat ceruzával: Rajzoltam
ugyanilyen metszetről 1869 ben

OMF. K 12158 fiók08

Székelyudvarhely – Unitárius templom

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– vö. MUEKvGyLt.9.023, és az OMF. K 12228 fotómásolattal
– felirat a tervlapon: A székelyudvarhelyi unitárius
templom / Szembe nézet / Kolozsvárt 1902 Aprilis hó 16. / Pákei
– felirat a fotón: Székelyudvarhelyi unitárius
templom / terv Pákei
– felirat a kartonon: Kirche in Sz. Udvarhely

MÉM.F 70.700 4.23
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Székelyudvarhely – Unitárius templom

– kartonra ragasztott fotó (a templom bejárat felőli
távlati képe)

MUEKvGyLt.9 022

Székelyudvarhely – Unitárius templom

„A székelyudvarhelyi unitárius templom Pákei Lajos
által készített terve (főhomlokzat, 1902)” (Fehér
2015, 521, 355. k.)
– a kartonra ragasztott tervlap szépia-fotómásolata
– a tervlap a lavírozással árnyékolt főhomlokzatot
ábrázolja
– a tervlap felirata: A székelyudvarhelyi unitárius
templom / Szembe nézet / Kolozsvárt 1902 Aprilis hó 16. / Pákei + pecsét
– vö. OMF. K 12228

MUEKvGyLt.9 023

Székelyudvarhely – Unitárius templom

– „A székelyudvarhelyi unitárius templom Pákei Lajos által készített terve (1902)” (Fehér 2015, 520,
354. k.)
– kartonra ragasztott tervlapfotó
– a tervlap felirata: A székelyudvarhelyi unitárius
templom tervezete / Oldal nézet / Hátul nézet /
Földszinti alaprajz / Emeleti alaprajz / Kolozsvárt
1902 / terv. Pákei Lajos
– két homlokzat, két alaprajz
– vö. OMF. K 12229

MUEKvGyLt.9 024

Székelyudvarhely – Unitárius templom

Székelyudvarhely / Földszinti alaprajz / Emeleti
alaprajz / Kolozsvár 1902 / Pákei Lajos 1907
– „Az alaprajzok tervlapjának cianidos eljárással készített másolata” (idézi Fehér 2015, 522, 1018.
jegyzet)
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– földszinti és emeleti alaprajz
– fénymásolaton eredeti aláírással, pecséttel

OMF. 12014.53 1.051
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Székelyudvarhely – Unitárius templom

A székelyudvarhelyi unitárius templom tervezet /
A-B Hossz. metszet / 1907 Pákei Lajos
– „A hosszmetszet cianidos eljárással készített másolata” (idézi Fehér 2015, 522, 1018. jegyzet)
– tervrajz 1:100
– papír, kékmásolat
– hosszmetszet
– aláírás, pecsét

OMF. 12014.54 1.052

Székelyudvarhely – Unitárius templom

Sz. Udvarhelyi unitárius templom
– „Főhomlokzat” (idézi Fehér 2015, 522, 1018.
jegyzet)
– tervrajz 1:50
– papír, fénymásolat
– főhomlokzat

OMF. K 12095 2.055

Székelyudvarhely – Unitárius templom

Székelyudvarhelyi unitárius templom / Építés
alatt
– „Főhomlokzat” (idézi Fehér 2015, 522, 1018.
jegyzet)
– a tervlapfotó kartonra kasírozva. – Főhomlokzat
(21,5 × 30 cm) kis ikonszerű alaprajzzal
– a tervlapon aláírás, pecsét
– a tervlap felirata: A székelyudvarhelyi unitárius
templom / Szembe nézet / Kolozsvárt 1902 Április hó 16. / Pákei
– vö. MUEKvGyLt.09.023

OMF. K 12228 2.183
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Székelyudvarhely – Unitárius templom

Székelyudvarhelyi unitárius templom / Építés
alatt
– „hátulsó és oldalnézet az alaprajzokkal” (idézi Fehér 2015, 522, 1018. jegyzet)
– a tervlapfotó kartonra kasírozva (27 × 36,5 cm)
– oldal- és hátsó homlokzat
– földszinti és emeleti alaprajz
– vö. MUEKvGyLt.09.024
– a tervlapon aláírás
– a tervlap felirata: A székelyudvarhelyi unitárius
templom tervezete / Oldal nézet / Hátulsó nézet /
Földszinti alaprajz / Emeleti alaprajz / Kolozsvár
1902 / terv Pákei Lajos

OMF. K 12229 2.184

Székelyudvarhely, Bölön, Brassó –
Templomok

– unitárius templomfotók és tervlapfotók kartonra
kasírozva. Ceruzával a fotó alá felírva: Székelyudvarhely / Bölön / Brassó
– Székelyudvarhely (12 × 17 cm)
– Bölön (12 × 17 cm)
– a brassói unitárius templom főhomlokzatának
rajza Homlokzat felirattal (12 × 17 cm)

OMF. K 12235 2.188

Torda – Unitárius templom, emléktábla

A tordai unitárius templom emléktáblája 1903
– tervrajz 1:10
– karton, ceruza
– aláírással
– szövegrészlet a tábláról: […] épült MDCCLVII
-ben […]… kijavíttatott 1903-ban […] Pákei Lajos tervei szerint.

OMF. 12014.55 1.053

Torda – Unitárius templom, szószék

A tordai unit. templom / Nézet / Oldalnézet / AB
metszet / CD metszet
– tervrajz 1:20
– papír, fénymásolat
– nézetek (szemből és oldal)
– a–b, c–d metszet
– pecsét

OMF. K 12167 2.119
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Várhegy

– főhomlokzat
– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– felirat a fotón: terv Pákei
– felirat a kartonon: Wohnhaus d. Baron Bornemisza.

Várhegy

Méltos. Báró Bornemissza András várhegyi lakházának tervezete / Földszinti alaprajz / Kolozsvárt 1892 Április hó / terv: Pákei Lajos okl. építészmérnök
– tervrajz 1:66
– papír, színezett fénymásolat
– földszinti alaprajz aláírással
– (megemlítve Bordás 2016b, 161.)

MÉM.F 70.697 4.20

OMF. K 12092 2.047
A pecsételt OMF. K 12090
jtsz. módosítva

Várhegy –
Br. Bornemissza András kastélya

– karton, ceruza, lavírozás
– emeletes villa emeleti alaprajza és árnyékolt homlokzata
– „A várhegyi kastély feltételezett korábbi tervváltozata” (Bordás 2016b, 163, 2. k.)

MUEKvGyLt.4.B 004

Várhegy –
Br. Bornemissza András kastélya

– főhomlokzat
– a homlokzat aláírása: Kolozsvárt 1892 April hó /
terv. Pákei Lajos építész
– karton, lavírozott tus
– (megemlítve Bordás 2016b, 161.)

MUEKvGyLt.7.A 053

Várhegy –
Br. Bornemissza András kastélya

– a tervrajz felirata: Br. Bornemissza András várhegyi lakóháza / Földszinti alap / Emeleti alap
– alaprajzok 1892-ből
– karton, tus, színezett falakkal
– (megemlítve Bordás 2016b, 161.)

MUEKvGyLt.7.A 054

Várhegy –
Br. Bornemissza András kastélya

Báró Bornemissza Várhegy Tervrajz 1:50
– karton, ceruza
– oldalhomlokzat
– (megemlítve Bordás 2016b, 161, 164. – ott
K.12017 jelzettel)

OMF. 12014.56 1.054
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Várhegy –
Br. Bornemissza András kastélya

Méltoságos Báró Bornemissza András úr várhegyi
lakházának tervezete / Földsz. és emeleti alap /
Kolozsvárt 892 Április hó / terv. Pákei Lajos okl.
építészmérnök
– tervrajz 1:66
– papír, színezett fénymásolat
– emeleti alaprajz aláírással
– (megemlítve Bordás 2016b, 161.)

Várhegy –
Br. Bornemissza András kastélya

– három tervrajz fotómásolata
– főhomlokzat, Földszinti alap, Emeleti alap
– a tervrajz felirata: Br. Bornemissza András várhegyi lakóháza
– a homlokzat aláírása: Kolozsvárt 1892 April hó /
terv. Pákei Lajos építész
– a tervlapot vö. MUEKvGyLt.7.A.53-54
– „A várhegyi kastély tervrajza, 1892” (Bordás
2016b, 162, 1. k.)

Fotók – épületek

8 db képeslap egy kartonra ragasztva
– a képeslapok mérete: ~ 14 × 9 cm
– a képeslapok felirata (balról jobbra, fentről le):
1. Üdvözlet Bölönből; Unitárius templom (színezett)
2. New York szálloda, Kolozsvár
3. Ferencz József Iparmúzeum a városi polgári iskolával, Kolozsvár
4. Ferencz József Iparmúzeum, Kolozsvár
5. Unitárius Kollégium, Kolozsvár
6. Üdvözlet Kolozsvárról, Iparmúzeum
7. Sétatéri Kioszk, Kolozsvár
8. Kolozsvár Sétatéri tó [a Korcsolya-pavilonnal]

OMF. 12014.68 1.065

Fotók – épületek

12 db képeslap egy kartonra ragasztva
– a képeslapok mérete: ~ változó
– a képeslapok felirata (balról jobbra, fentről le):
1. Mátyás király szobra (13 × 9)
2. Emléktábla Mátyás király születés házán, K-vár (7
× 9)
3. [Mátyás király lovasszobra], K-vár (13 × 9)
4. Dicsőszentmárton, Róm.kat. templom és magyar
királyi postahivatal (9 × 14)
5. Üdvözlet Dicső Szent-Mártonból (9 × 14) – aláírás: 1908 Pákei
6. Kolozsvár, New York szálloda (9 × 14)
7. K-vár, Sétatéri Kioszk szökőkútja (9 × 9 színezett)
8. [„Erzsébet királyné emlékműve]nk” (13 × 9) –
aláírás: terv Pákei
9. K-vár, Sétatéri részlet Kolozsvár (9 × 9 színezett)
10. Kolozsvár, Sétatéri k[ioszk] ( 9 × 9)
11. Üdvözlet Kolozsvárról, Közvágóhíd (13 × 9)
12. K-vár, Séta tér [a Korcsolya-pavilonnal] (9 × 9
piros alap)

OMF. 12014.69 1.066
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OMF. K 12091 2.049

MUEKvGyLt.7.A 037

EME
HELYMEGJELÖLÉS NÉLKÜLI TERVLAPOK
Alaprajzvázlat

– alaprajzskicc
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.7.A 057

Bútorterv

– pad terve
– alaprajz, nézet
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.6.A 018.6

Felirat

Mutatványok Pákei Lajos építész építészeti munkáiból
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.6.A 019.1

Ablak

– gerébtokos, bélésborításos, belső spalettás ablak
terve: külső nézet, függőleges, vízszintes metszet
– feliratok a tervlapon: Földszint 66. jelű ablak /
ablak a lak[ó]szobához / 889/Jan. P.
– pausz, tus, szín

MUEKvGyLt.6.A 019.2

Ablak

– gerébtokos ablak terve különös tekintettel a külső
vakolatkeretezésre (külső nézet, vízszintes és függőleges metszet)
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.6.A 019.3
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EME
Ablak

– gerébtokos, bélésborításos, belső spalettás ablak
terve: baloldali vízszintes csomóponti rajz
– papír, ceruza, akvarell

MUEKvGyLt.6.A 019.7

Ajtó

– kétszárnyú, kazettás ajtó terve (nézet, profilrészlet)
– pausz, ceruza, szín

MUEKvGyLt.6.A 019.4

Ajtó, bejárat

– háromosztatú (ajtó oldalvilágítókkal) bejárat terve
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás

MUEKvGyLt.7.A 034

Ajtó, kapu

– ornamentikatanulmány, feltehetőleg kapura
– a kempferen A 1899 és 1900 D feliratok
– pausz, tus

MUEKvGyLt.6.A 018.5
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EME
Ajtó, kapu

– díszesen vasalt kétszárnyú nagykapu és egyszárnyú
kisajtó terve
– nézet, a nagykapu vízszintes és függőleges metszetével
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.9 017

Épületdísz rajza

– pausz, ceruza
– pilaszterfejezet rajza

MUEKvGyLt.6.A 018.1

Épületdísz rajza

– pausz, ceruza
– pilaszterlábazat (?) rajza

MUEKvGyLt.6.A 018.2

Épületdísz rajza

– pausz, ceruza
– függönytanulmányok

MUEKvGyLt.6.A 018.3
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EME
Épületterv, mennyezetrajz

– karton, ceruza
– kazettás mennyezet rajza

MUEKvGyLt.4.B 005

Épületterv, mennyezetrajz

– tervrajz: ~1:200
– karton, ceruza
– három változat

OMF. K 12084/1 2.060
A Lompérd–Korbuly-tervvel azonos jelzetszámot /1, ill. /2-vel
különböztetjük meg

Épületterv, papi lak

– papi lak (közösségi ház) terve gyülekezeti teremmel
(alaprajz, homlokzatok)
– karton, ceruza, tus

MUEKvGyLt.9 044

Épületterv, pavilon

– karton, ceruza
– alagsoralaprajz
– földszintalaprajz
– völgy felé néző homlokzat
– oldalnézet

OMF. K 12191 2.141

Épületterv

– épületmetszet
– kartonra ragasztott skiccpausz, ceruza

Épületterv

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– feltehetőleg a 70.707 fotón ábrázolt épület keresztmetszete
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MÉM 70.010 fiók46

MÉM.F 70.692 4.16

EME
Épületterv

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– feltehetőleg a 70.692 fotón ábrázolt épület főhomlokzata

MÉM.F 70.707 4.30

Épületterv

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a fotó mérete 11,5 × 7,7 cm
– az OMF. K 12155 homlokzatrajz egy másik változatának fotómásolata
– a tervrajz felirata: L. Pákey […] 1878 (?)

MÉM.F 70.712 4.34

Épületterv

– tervrajz
– 22,5 × 12 cm
– karton, ceruzarajz, akvarell, szín
– homlokzat (a középrész 11 tengelyes, F+3 emelet, a
sarokrész 5 tengelyes, F+2 emelet)

OMF. K 12155 2.149

Épületterv, erkélymellvéd

– pausz, tus
– konzolos erkély mellvédmotívuma (részlet)

MUEKvGyLt.6.A 018.4

Homlokzatiterv-részlet

– négyosztatú, timpanonos (~2 × 2,5 m befoglaló
méretű) építészeti motívum
– nézetrajz
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.6.A 018.7
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EME
Kápolna

– ravatalozókápolna terve (alaprajz, nézet)
– karton, ceruza, színezett falak

Kastély

– kétszintes, tornyos lakóház homlokzata
– pausz (hajtogatva), ceruza
– „Ismeretlen kastély (?) tervrajza” (Bordás 2016b,
183, 10. k.)

Kastély

Kolozsvárt 92 Pákei
– tervrajz ~ 1:200
– papír, ceruza, grafika
– homlokzat
– aláírással
– (megemlítve Bordás 2016b, 182. – ott K 12002
szám alatt.)

OMF. K 12062 2.024

Kórházkápolna

A Korház kápolnájának tervezete / Kolozsvárt
1911. Jun. 18 / homlokzat / oldalnézet / metszet
A B / metszet C D / földközi alaprajz
– tervrajz 1:100 – aláírással
– papír, fénymásolat
– homlokzat
– oldalnézet
– metszet 2 db
– alaprajz

OMF. 12014.67 1.064
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MUEKvGyLt.9 043

MUEKvGyLt.4.B 038

EME
Lakóház

– emeletes lakóház 1:50-es léptékben rajzolt földszinti alaprajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.4.B 015

Lakóház

– földszintes ház homlokzati rajza
– kartonra ragasztott rajzlap, kék tollal rajzolva

MUEKvGyLt.4.B 039

Lakóház

Földszinti alaprajz
– bútorozott alaprajz és homlokzat
– kartonra kasírozott pausz, tus
– hátoldalán a homlokzatrészlet ceruzarajza

MUEKvGyLt.7.A 061

Lakóház

Oldalnézet
– lakóház homlokzata
– karton, ceruza, színes ceruza

MUEKvGyLt.7.A 062

Lakóház

– 2 db homlokzati rajz, egyiken felirat: Hátulsó nézet / 1907 Jun.
– 1 db kartonra ragasztott pauszpapírok

OMF. K 12202 fiók01

235

EME
Palota háromemeletes homlokzata

– tervrajz
– karton, tus, ceruza
– homlokzat

OMF. K 12075 2.032

Templom

– tornyos templom nézete kívülről, a bejárati kapuval
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.9 048

Villa

– földszintes kétszobás kisház terve verandával, cselédszobával
– aláírás: terv. Pákei 1900
– karton, tus

MUEKvGyLt.4.B 012

Villa

– szabadon álló villa terve: földszinti alaprajz, emeleti
alaprajz, Homlokzat, Oldalhomlokzat
– 1:100
– papír, kékmásolat

MUEKvGyLt.4.B 011

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Földszinti alap
– pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 017

236

EME
Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Elöl nézet M=1:100
– pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 018

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Hossz metszet
– pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 019

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Oldal nézet / Hátulsó nézet M=1:100
– pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 020

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Kereszt metszet
– pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 021
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EME
Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Pincze és lábazati alap M=1:100
– pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 022

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Emeleti alap M=1:100
– pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 023

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– emeleti alaprajz, vö. MUEKvGyLt.4.B.025, 031
– karton, tus

MUEKvGyLt.4.B 024

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve 1892-ből
– Fedélzeti alap / Kolozsvár 892 Márcz. / Pákei
Lajos
– emeleti alaprajz, vö. MUEKvGyLt.4.B.024, 031
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 025

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Kolozsvár 892 Máj. / t. Pákei Lajos
– oldalhomlokzat
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 026
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EME
Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Kolozsvárt 892 Máj. / Pákei Lajos
– keresztmetszet
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 027

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Kolozsvár 892 Máj. / Pákei Lajos
– oldalhomlokzat
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 028

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Kolozsvár 892 Máj. hó / terv. Pákei Lajos
– földszinti alaprajz vázlata
– kartonra ragasztott pausz, tus, ceruzajavításokkal

MUEKvGyLt.4.B 029

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Kolozsvár 892 Máj. hó / terv. Pákei Lajos
– alagsori alaprajz
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 030

Villa

– emeletes villa 1:100-as terve
– Kolozsvár 892 Máj. hó / Pákei Lajos
– emeleti alaprajz, vö. MUEKvGyLt.4.B.024, 25
– kartonra ragasztott pausz, tus

MUEKvGyLt.4.B 031
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EME
Villa

– emeletes villa terve
– alaprajz, színezett falakkal, homlokzatok
– karton, ceruza, szín

MUEKvGyLt.4.B 034

Villa

– kétszintes lakóház homlokzata
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.4.B 036

Villa

– kétszintes lakóház földszinti alaprajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.4.B 037

Villa

Földszinti alaprajz / Emeleti alaprajz
– keskeny telek beépítési javaslata
– karton, ceruza
– a tervrajz hátoldalán téves a Sétatéri Kioszk felirat

MUEKvGyLt.7.A 055

Villa

– emeletes villa homlokzata
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.7.A 056
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EME
Villa

– hátoldalán kézírással: Peteley
– homlokzati nézet
– karton, fotó (17 × 12,5 cm)

OMF. 12014.63 1.060

Villa

Földszinti alaprajz / Emeleti alaprajz / Pincze
alaprajz
– tervrajz ~ 1:200
– földszint, emelet és pince alaprajza

OMF. K 12073 2.030

Villa

Oldalnézet / terv Pákei Lajos
– tervrajz 1:50
– karton, tus
– oldalnézet

OMF. K 12079 2.035

Villa

– vázlat 1:200
– karton, tus
– négy homlokzat (egy tussal)
– három alaprajz (egy színezett)

OMF. K 12086 2.051

Villa

1980. Jan hó Pákei Lajos
– tervrajz ~1:50 a „Vegyes anyagban”
– rajzlap, tus
– emeletes villahomlokzat aláírással
– hátoldalán ceruzával háromkarú lépcső szerkesztése
(alaprajz, nézet) II. Feladat

OMF. K 12200 2.159
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EME
Villa

1980. Jan hó Pákei Lajos
– tervrajz ~1:50 a „Vegyes anyagban”
– rajzlap, tus
– emeletes villahomlokzat aláírással
– hátoldalán ceruzával háromkarú lépcső szerkesztése
(alaprajz)

Vöröskeresztkórház

A veres kereszt korház kibővítésének tervezet /
Udvari nézet / metszet A-B / Kolozsvárt 1896 Juli.
hó
– karton, tus, színezett falak
– pecsét

MUEKvGyLt.7.A 032

Wesselényi-sírbolt

– alaprajzok alapozási földmunkákhoz 1:50
– pausz, ceruza, színes ceruza
– az alaprajzok feliratai: Földkiásásra, Földfeltöltés,
stb.

MUEKvGyLt.9 047

Wesselényi-sírbolt

Nagyméltóságú Báró Vesselényi család részére építendő sírboltjának tervezete / Lépték 1:50 / Főhomlokzat / Oldal homlokzat / A.B metszet /
Földszinti alaprajz / Félemelet alaprajz / Alagsori
alaprajz / Kolozsvárt 1915 Junius hó
– papír, tus (fénymásolat?) akvarell
– „A báró Wesselényi család kriptájának középkorias
terve (nem épült meg)” (Csécs 2018, 89.)

MUEKvGyLt.9 050

Zeneakadémia

Concert-ház / Hosszmetszet / Budapest Okt. hó /
Pákei Lajos
– papír, fénymásolat
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OMF. K 12201 2.160

MÉM 70.000 fiók15

EME
Zeneakadémia

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– a kartonon ceruzafelirat: Musik Akademie
Gebäude / terv
– a tervlapon felirat: Pákei / terv
– lásd még az OMF. K 12190 tervlapot

MÉM.F 70.719 4.41

Zeneakadémia

– a Zeneakadémia oldalhomlokzata a MÉM.F
70.719 fotómásolaton ábrázolt homlokzat rajzváltozata
– kartonra kasírozott papír, tusrajz, akvarell
– a rajzon aláírás: Pákei

OMF. K 12190 fiók09

Zeneakadémia

– a főhomlokzat (~1:50) a MÉM.F 70.719 fotómásolaton ábrázolt oldalhomlokzatra merőleges homlokzati nézet, beazonosítása is ennek alapján történt
– karton, tus, akvarell

OMF. K 12198 2.157

DIÁKÉVEK
Budapesti tanulmány

– karton, szépia
– a grafika feliratai:
Láttam Scherter Gyula tanársegéd 1872/3 / Test.
Pákei Lajos I. éves 1873 Jun. 30

MUEKvGyLt.6.A 006

Rajz

– karton, ceruzarajz hattyúval, hárfával, múzsával
– hátoldalán: Pákei Lajos

MUEKvGyLt.6.A 010
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EME
Müncheni tanulmányterv

Fundation auf Schwellrost / Constr u proiectant
Ludwig Pákey München 1874
– karton, tus, akvarell

Müncheni tanulmányterv

Stabilitatsüntersücküngen Der Gewölbe bei Symetrischer / München 1875 / Mass = 1:50 /
constr. U. gez. Ludwig v. Pákey, architect cand.
– kőhíd tervrajza (1:50)
– karton, tus, akvarell
– aláírással

Bécsi bútorterv

Projekt Geschenks Kasetta / Ausgefürt / Entwurf
Ludwig v. Pákei Wien am 1878
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.6.A 002

Bécsi bútorterv

– kartonra ragasztott fotó
– bútor órával, portrés medalionnal, a központi részen festménybetéttel, melyen egy női és egy gyermekalak szerepel bőségszaruval és Hermész pálcájával
– a bútor a központi díszítésen kívül megegyezik a
MUEKvGyLt.6.A.005 alatti fotón ábrázolttal
– a bútoron két évszám közül az egyik kiolvasható:
1854
– a fotó alatti írás: Bécs 1880 / tervz. Pákei Lajos

MUEKvGyLt.6.A 004

Bécsi bútorterv

– kartonra ragasztott fotó
– bútor órával, portrés medalionnal, a központi részen koszorúba fogalt hármas portréval
– a bútor a központi díszítésen kívül megegyezik a
MUEKvGyLt.6.A.004 alatti fotón ábrázolttal
– a fotó alatti írás: Bécs 1880 / tervz. Pákei Lajos

MUEKvGyLt.6.A 005

244

MÉM 70.001 Fiók14

OMF. K 12177 2.130

EME
Bécsi tanulmány

Parlament das Herrenhaus / Saule u. Pilaster im
Hauptvestibul I. Stock
– jón oszlopfőrészlet a bécsi parlament első emeleti
előcsarnokához
– tanulmánygrafika
– 33 × 49 cm
– karton, tus

OMF. K 12163 2.123

Bécs

Wien 1878. Lv. Pákei
– tervrajz 1:200 (20 × 18,5 cm)
– karton, ceruza, akvarell
– német aláírással
– hossz- és keresztmetszet

OMF. K 12157 2.151

Bécs – Pavilon pékségnek

– pavilon terve, alaprajzi és metszetvázlatok, homlokzat
– a homlokzaton felirat: Bäckerei
– karton, ceruza

Bécs – Pavilon pékségnek

Skizze zu einen Hollandischen Waffel Bäckerei in
Wien / Ludwig v. Pákey architect / Wien 1879. 31
aug
– tervrajz
– karton, tus
– két nézet
– alaprajz
– metszet
– német nyelvű aláírással
– két db bélyeggel (2 × 15 kr), 1879. szept. 10-i bélyegzéssel

MUEKvGyLt.4.B 032

OMF. K 12112 2.078
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EME
Pavilonterv

– kék paszpartukartonra ragasztott papír, ceruza, akvarell
– 2,50 × 2,60 m-es pavilon vonalas alaprajza és színezett homlokzata

Díszkiadvány terve – Bécs

– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva, az Architecture L. de Pákey c. mappába gyűjtve
– karton 21 × 25 cm
– feltehetőleg a bécsi tanulmányaihoz készített Studien … Wien feliratú mappacímlap

MÉM.F 70.693 4.17

Díszkiadvány terve

Pákei Lajos építész művei
– mappacímlapterv – lásd az OMF tervtárban őrzött
12014.1-72 jelzetű mappa címlapját
– előzményét lásd a bécsi évek anyagában – MÉM F
70.693
– karton, tus, akvarell

OMF. K 12207 fiók07
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MUEKvGyLt.4.B 003

EME
RAJZTERVEK

MŰEMLÉKI FELMÉRÉSEK
Díszkiadvány-címlapterv

Kolozsvár sz. k. városában fennmaradt XVI–XVII
századból való építészeti műemléki gyűjteménye
– címlapterv Linczegh János naplójának borítórajzával
– pecsét, aláírás: Pákei 1918. okt. 28.
– karton, ceruza, porszórt felület

MUEKvGyLt.8.A 024

Díszkiadvány-címlapterv

Pákei Lajos Kolozsvár város építészeti műemlékei
a XIX. század közepéig
Címlap alatti felirat: Linczegh János naplója 1693
„Címlapot is tervezett hozzá, egyszer a Heltai-nyomda díszítményeiből, másszor meg a családja
tulajdonában levő, 1593-as szép bőrkötés motívumaiból” (Balogh 1944, 05.1)
„Kolozsvár város építészeti emlékei könyvkötés terv”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– papír, ceruza
– 42,5 × 57 cm

MÉM 69.021.138 2.22

Díszkiadvány-címlapterv

– Linczegh János bőrkötésű naplójának külső fényképe

MUEKvGyLt.8.A 021
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Díszkiadvány-címlapterv

– Linczegh János bőrkötésű naplójának átsatírozása,
keretbe foglalva
– pausz, ceruza
– széljegyzet: A papír lap nagysága 31 ½ /47

MUEKvGyLt.8.A 022

Díszkiadványlapterv

– kereten kívüli széljegyzetek: 2ik A kivitelre módosított legkülső boríték félkemény mappára húzandó lesz. Fényképezés uton többszörösítendő /
– a lap alján: végleges tervezet/ Linczig János naplója 1593
– pecsét, aláírás: Pákei
– karton, ceruza
– a hátoldalon: Kőfaragó mesterjegyek, betűs
czím. pajzsok, korbeli névírások (ceruza, pecsét:
1918 II/1)

MUEKvGyLt.8.A 023

Díszkiadványlapterv

– a kiadványterv díszoldala kőfaragó mesterjegyekből, betűs címerpajzsokból készített keretezéssel (vö.
MUEKvGyLt.8.A.23v)
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 027

Díszkiadvány-címlapterv

Címlaptervezet Heltai Gáspár Kronicaja Colosv.
1575 alapján
„Kolozsvár város építészeti emlékei a XIV–XVIII.
sz.-ból Heltai krónika címlpajával” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Pákei Lajos a Heltai-nyomda díszítményeiből készülő kiadványának címlaptervezete. Karton-ceruza,
45 × 31 cm” (Pusztai 1983, 02.)
– papír, színezett ceruza
– 37 × 50 cm

MÉM 69.021.133 2.19
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Díszkiadványlapterv

Kiadványterv díszoldala: Kolozsvár sz. kir város
története címmel írta és felolvasta Dr. Márki Sándor Kolozsvár városának hazánk ezeresztendős
fennállásának emlékére tartott ünnepi közgyűlésén 1896
„Kolozsvár legrégibb pecsétje és Ipolyi Arnold által
szövegezett emléktábla” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza
– a MÉM 69.021.131-es elkezdett tusrajz ceruzavázlata
– 38 × 52 cm
– belső keret 36,5 × 50,5 cm

MÉM 69.021.132 2.18

Díszkiadványlapterv

– kereten kívüli széljegyzet: Ez a mű címlapja után
következik melynek szövege az általam írandó
bevezetés leend
– a kiadványterv díszoldala, középen az Ipolyi Arnold-idézettel (Gy. Dávid 2014, 4. t.)
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 025

Díszkiadványlapterv

– „Kolozsvár legrégibb pecsétje és Ipolyi Arnold által szövegezett emléktábla” (MÉM leltárkönyv
1969)
– kiadványterv egy, Ipolyi Arnoldtól származó idézet
és egy kolozsvári pecsét felhasználásával
– pausz, tus
– a MÉM 69.021.132-es ceruzavázlat elkezdett tusváltozata
– 35 × 51,5 cm

MÉM 69.021.131 2.17

Kolozsvár látképe

– Kolozsvár látképe lásd MÉM 70.773
– pausz, tus
– felirat ceruzával: van fénykép ez …

MNL OL P2282.17
7. dosszié 197
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Kolozsvár látképe

– az 1617-es metszet fotómásolata

Kolozsvár látképe

Kolozsvár látképe a XIX század elejéről (?) / Möller I. Műegyet. Tanár Tulajd. Kezéből. 1917. nov.
/ Fénykép Bacsa A. iparműv. tanár
– kartonba illesztett fénykép, rajta a feliratok ceruzával

Kolozsvár látképei – metszetmásolatok

Kolozsvár város látképe
„Kolozsvár város 3 látképe 1750, 1798, 1800-as
évek elejéről” (MÉM leltárkönyv1969)
– pausz 1.: XIX sz. elejéről (23,5 × 11 cm)
– pausz 2.: Az 1759 évről (23,5 × 13,5 cm)
– pausz 3.: Az 1798 évről (23,5 × 14 cm)
„Kolozsvár látképe: 19. sz. elejéről, 1759-ből, 1798ból. (Pákei által jelezve: 1920). Pausz-tus, 45 × 31,5
cm” (Pusztai 1983, 01.)
– kartonra ragasztott pausz, tus, ceruza
– 35,5 × 40 cm
– pecsét, benne: 1920
– kereten kívül ceruzával: A magyar Tud. Akadémia rajztárából való rajzok alapján méretezendő

Kolozsvár látképei – metszetmásolatok

– karton 4 db fénykép számára 3 fényképpel
– felső helye üres
– középső fotó: Kolozsvár haditérkép-metszete a 17.
sz. elejéről (kétoldalt a térkép eredeti olasz felirata,
ill. annak magyar fordítása)
– alsó sor: két metszetfotó: az egyik alatt XVII. sz.
felirattal

MÉM 70.773 fiók37

Kolozsvár – Római emlékek

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
– térburkolati kövek rajza és mintázata
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.02
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MÉM.F 70.775 2.28

MÉM 70.747 fiók12

MÉM 69.021.100 3.37

EME
Kolozsvár – Római emlékek

I. elrendezési lap. Kolozsvár (régi) „Napoca” város római emlékei
– pausz, ceruza, applikáció
– margón kívül széljegyzetek a kidolgozáshoz, fenn:
kidolgozandó
– keltezés 1918 V/15

Kolozsvár – Római emlékek

– római szarkofág alakos faragással
– a fénykép felett ceruzával, kézírással a keretre rányilazva: a  jeltől levágva

MÉM.F 70.727 2.02

Kolozsvár – Római emlékek

Római feliratos kő ilyet is lehet használni szabálytalan rajza és kopottságával. Ezt a fényképet
kölcsön kaptam kérném ezt külön e borítékban
tartani szíveskedjék feliratú borítékban

MÉM.F 70.745 2.21

MUEKvGyLt.8.A 002

251

EME
Kolozsvár – Római emlékek

– a vakolat alól, másodlagos beépítésből előkerült
feliratos kő fényképe
– a kő felirata: FORTVNEA[…] ULP…

Kolozsvár – Római emlékek

Elhelyezési terv. Kolozsvár [Napoca] város római
emlékei
– papír, ceruza, applikáció

Kolozsvár – Római emlékek

Kolozsvár városban talált római emlékek / Római
kőkoporsó – lelőhely: a volt Erdélyi Gazdasági-Egyleti kert. / Mérete: hossza = 2.24 m., széles=0.94 m., magos = 1,50 m. az Erdélyi Nemz.
Múzeumban /Priapus-sír töredéke M=1.16 m.,
lelőhely: Farkas utcza 8. sz. / Silvanus-sír szobor.
Mer = 30 cm, lelőhely a Ferencz J. út Marianum.
/ Az Erd. Nemz. Muzeum.
– karton 6 db fénykép számára 6 fényképpel
– a felirat a kereten kívül: Az első lap a műben […]
Napoca elő korából) a 2ik lap követ […]
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MÉM.F 70.728 2.03

MUEKvGyLt.8.A 049

MÉM 70.763 fiók29

EME
Kolozsvár – Sírkövek – kőkoporsó

Kőkoporsó. Kolozsvári lelet – római. Pákei L.
Majális u. 29. telken
– ceruza, papír
– oldalnézet, metszet, térnézet, méretekkel
– későbbi felirat: Lelhely Kövespad Szántó utcza /
id. Pákei Lajos
– dátum: 1919. IV/14.-

Kolozsvár – Sírkövek – kőkoporsó

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
– szarkofág rajza méretekkel vö.
MUEKvGyLt.8.A.002, ill. 049 rajzokon megjelenő
szarkofágrajzzal
– papírfecni, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 070.14

Kolozsvár – Sírkövek – kőkoporsó

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
Farkas utcai lelet. Az Erd. n. muzeumban
– a szarkofágfelmérési manuálé rajza
– karton és papírfecni összetűzve, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.12

Kolozsvár, kapuk-bástyák – Asztalosok
bástyája

– kartonra ragasztott pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 007

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Bethlen-bástya

– korabeli fénykép

MNL OL P2282.17 204
7. dosszié

MÉM.F 5 2.25
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Bethlen-bástya / Farkas utcai templom

– archív felvétel
– 1 fénykép a 3 db / 70.776-70.778 feliratú borítékban

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Bethlen-bástya

Bethlen-bástya Kolozsvárt / Wagó Bertalan felv.
Budapest 1888
– karton, ceruza (a rajz hiányzik)
– lapalji jegyzet: Pótlandó a rajz az Orzs. Magy.
Múzeumból vagy az eredetiből Szépműv. Muz.
Budapest

MÉM 70.002 fiók39

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Bethlen-bástya

A Torda-úti Bethlen-bástya / / A belváros felől / A
külváros-felől
– karton 2 db fénykép számára üresen (a fényképek
helyén számok: 3, ill. 4)

MÉM 70.764 fiók30

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Bethlen-bástya, távlati összképek

A Bethlen-bástya és a Bethlen utcz régi házai /
1250 IX. Lelti sz. / Az Orsz. Budapest Iparműv.
Muzeumból / Bokros Ip. Műv. Rajza után 979
IX. lelt. szám
„Kolozsvár, Bethlen bástya és utca régi házai”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– kartonra ragasztott pausz, ceruzarajzok
– kartonlap 37,5 × 52 cm
– Bethlen-bástya (felső) 21,5 × 21 cm
– környezet (alsó) 21,5 × 17,5 cm
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MÉM.F 70.778 2.31

MÉM 69.021.109 3.46

EME
Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Bethlen-bástya / Farkas utca, utcakép
és fotó

Az Orsz Műemlékek bizottságának gyűjteményéből / Vágó 1898
„Kolozsvár, Farkas u.-i ref. templ. és kollégium felm.
rajz” (MÉM leltárkönyv 1969)
– kartonra ragasztott fotó + pausz ceruzarajzzal
– 31,5 × 46 cm
– 23 × 18 cm (fotó: Bethlen-bástya)
– 23 × 17,5 cm (ceruzarajz a Farkas utcáról)
– a hátlapon a Wesselényi Miklós utca 22. sz alatti
ajtó ceruzarajza az OMF körpecsétjével (vö. MÉM
69.021.44). Az ajtókeretrajz mellett kézírásos felirat:
Elagazat itt helyesebb […]

MÉM 69.021.115 2.04

DUM RECTE WIVAS NE CVRA VERBA
MALORVM / A(nno) D(omini) 1586
„Míg igazul élsz, ne gondolj a rosszak szavával.” (Sipos
Gábor fordítása)
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Bethlen-bástya / Tűzoltótorony –
távlati összkép

Kereten kívül kézírással: a tervezés
Kereten belül: 1862-7
„Kolozsvár, Óvári szögerőd felmérési rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza, applikáció
– 50 × 38 cm
– Tűzoltótorony (bal) 17,5 × 23 cm
– Bethlen-bástya (jobb) 17,5 × 23 cm
– aláírás, pecsét

MÉM 69.021.110 3.47

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
címerek rajza

„Kolozsvár kapuinak címerei és feliratai. Karton-ceruza, 44,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 04.)
„Kolozsvár, János Zsigmond, Rákóczi György és
Hunyadi család címereinek rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza
– 40 × 56,5 cm
– pecsét

MÉM 69.021.141 2.25
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Feliratok

Kolozsvár bástya kapui és várfalaiból fennmaradt
többi kőemlékei
– papír, ceruza, applikáció
– margón kívül széljegyzetek a kidolgozáshoz
– pecsét, aláírás tollal: 1919 I/6 Pákei

MUEKvGyLt.8.A 001

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Feliratok

Kolozsvár bástya kapui és várfalaiból fennmaradt
többi emlékei
„Kolozsvár bástyáinak és kapuinak feliratai. Ceruza
és tusrajz. Jelezve: 1919. Aug. Pákei”. (Balogh
1944, 3. k.2)
„Kolozsvár, bástya-kapu és városfalaiból előkerült
emléktáblák rajzai” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton (53 × 39,5 cm) és pausz (46 × 33 cm),
pauszon tusrajz és papír applikáció
– a kartonon aláírás ceruzával: 1919 Aug Pákei
– a hátoldalon homlokzatlábazat színezett tusrajza

MÉM 69.021.125 2.13

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Feliratok

– Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről. 3. kép
– a kiadványoldal fotója
– hátoldalán: Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai,
Kolozsvár, 1944

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak – Hídés Magyar-kapuk – távlati összkép

A Híd kapu-bástya és a várfalon kívüli környezet
1867 / A Magyar kapu bástya és a várfalon belöli
környezete / Gráf Jakab tanár rajza után / Kolozsvár város tulajdona
„Kolozsvár, Hídkapu bástya, Magyarkapu bástya és
környékeik” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Híd utcai kapubástya és a Magyar utcai kapubástya Gráf Jakab rajza után. Karton-tus, 45 × 31,5
cm” (Pusztai 1983, 59.)
– kartonra ragasztott papír, tusrajzok ceruzafelirattal
– kartonlap 37,5 × 54 cm
– Híd-kapu (felső) 23 × 17,5 cm
– Magyar-kapu (alsó) 23 × 17 cm
– pecsét

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

„Kolozsvár, Magyar u.-i bástya-kapu felmérési rajza”
(1 tétel alatt 3 db rajz; MÉM leltárkönyv 1969)3
„A Híd utcai kapubástya és torony felvételi rajza.
Pausz-tus, 45 × 31,5 cm”
(Pusztai 1983, 60.)
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MÉM 69.021.108 3.45

MÉM 69.021.101/3

EME
Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

Kolozsvár alaprajzai (szalagcím); mellette: Ez[t] a
vignetát az készít[i] ki a felvételt. Nekem nem
kell!
– bal felső sarokban: Ez a rajz hibás. Helyette van
más
– nézet, metszet, alaprajzok
– pausz, tus

MUEKvGyLt.8.A 005

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

A Híd utczai bástya-kapu építészeti rajza / A M.
Tud. Akadémia Archeolog. Bizotts. rajztárában
lévő felvételek alapján
– kereten kívül: […] a felvétel csak 1862 után való
– nézet, metszet, alaprajzok
– papír, ceruza
– aláírás: 1917 Nov. 6 Pákei

MUEKvGyLt.8.A 078.18

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

A Híd kapu építészeti rajza / A Magy. Tudományos Akadémia rajztárából /
– nézet, metszet, alaprajzok
– karton, ceruza
– a hátoldalán tanteremalaprajz és Tanuló szekrény
terve (az utóbbi akvarellel színezve)

MUEKvGyLt.8.A 078.20
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

– fénykép a Híd-kapuról a Malomárok felől
– felirat: Híd kapu kivülről

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

– archív felvétel a Malomárok felől
– lásd a MÉM 69.021.111 rajzot

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

– archív felvétel a Híd utca felől
– 3 db / 70.776-70.778 feliratú borítékban
– hátoldalán:
főpárkány közepéik (?) 124 mm

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

A Hídutczai bástya kapu / A külváros felől / A
belváros felől
– karton 2 db fénykép számára üresen (a helyükön
számok: 5, ill. 6)
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MÉM.F 4 2.24

MÉM.F 70.777 2.30

MÉM 70.760 fiók26

EME
Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

– felmérési rajz, alaprajzok, metszet, homlokzat
– pausz, tus
– 39 × 53 cm
– kereten kívül ceruzával: Felirat az eredetin. Kolozsvár város úgynev. Hídkapu és torony és mellékházának jelenlegi külseje

MÉM 69.021.101/44 3.40

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu – távlati összkép

„Kolozsvár, városfal, bástyák 1862 és 67-es állapot”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza, pecsét
– 53,5 × 38,5 cm
– belső nézet: 1865-7
– külső nézet: 1862

MÉM 69.021.111 3.48

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu + Ötvösök tornya

„Kolozsvár, Óvári szögerőd városi puskaporos bástya” (MÉM leltárkönyv 1969)
– homlokzati rajzok
– pausz, tus
– 24 × 28 cm

MÉM 69.021.106 2.03

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

– fénykép a Híd utca felől
– hátoldalán számok: 6
– lásd a MÉM 69.021.111 rajzot

MÉM.F 06 5.23
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Híd-kapu

– fénykép a Híd utca felől
Hátoldalán iktatási nyomtavány részben kitöltött
adatai:
– 14715
– hely neve: Kolozsvár
– tárgy megnevezése: kapu
– jegyzet:

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Kapuk, bástyák

– Híd-kapu, Ötvösök tornya, Magyar-kapu, Bethlen-bástya, Szappan utcai bástya, valamint a várfalak
nézet- és alaprajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 046

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Kapuk, bástyák

Kolozsvár város bástyáinak, várfal- és lőréseinek
összehasonlító vázlat rajzai az 1784, 1769 évi felvételek alapján. Hídutcai bástya kapu, az óvári-szögerőd, a Bethlen-bástya, Magyar kapui-bástya, a Szappan-utcai b., A Közép kapui bástya; Az
alaprajzok sorozata; Vár árka külső belső várfal
nyugot felől; Lőrések a Bethlen b. várf.; Vár árka
a Fogoly utca básty. mellett; Lőrés a Közép k.
várf.; A Magy. Kapu mell. várfal rész.; Pákei
Deczember hó 22.
Jegyzet a kereten kívül: Másoló papírra rajzolandó
mert Cyanotip többszörösítés lesz a konturok
mind szabadkézzel huzandók ki, árnyékolás nem
túl finom és minimális vázlatszerű. A Costirozás
[kottázás?] csak is a I. sz. várároknál írandó be
mert a többi hibás az eredeti rajzoknál nincs /
rajz. Fegyverdurranások között
„Kolozsvár város bástyáinak és várfal lőréseinek öszszehasonlító vázlatrajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Kolozsvár bástyái. Ceruzavázlat. Jelezve: „Deczember hó 22 Pákei”. Széljegyzet: „rajz. Fegyverdurranások között.” Ezenkívül különféle utasítások a rajz kivitelezésére, illetőleg másolására nézve.” (Balogh
1944, 1. k.5)
„A régi Kolozsvár bástyáinak vázlatrajza. Pákei Lajos
munkája XVIII. Századi felmérések alapján. Balogh
1944. I.” (Kelemen 1982, 18. k.)
„Kolozsvár bástyáinak, várfal- és lőréseinek összehasonlító vázlatrajzai az 1784, 1769 évi felvételek
alapján. (Pákei által jelezve: Deczember hó 22.)
Pausz-ceruza, 45 × 31 cm” (Pusztai 1983, 61.)
– felmérési nézet és alaprajz
– papír, ceruza / papírapplikáció, ceruzarajz
– 52 × 37,5 cm

MÉM 69.021.72 3.13

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Kapuk, bástyák

Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti
emlékeiről. 1. kép
– felmérési nézet és alaprajz
– a kiadványoldal fotója
– hátoldalán: Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai,
Kolozsvár, 1944
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak

– a hátoldalán számok: 34_V.25
– A5-ös kartonra ragasztott fotó
– a MÉM 69.021.72 rajz fotómásolata

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Kapuk, bástyák – helyszínrajz,
városkép metszete

Kolozsvár város képe 1617-ből és a bástyák, várfalak helyszínrajza.
A kapubástyák és a bástyákat őrző céhek.
Lakatos, Takács, Szappanos, Varga, Mészáros,
Kádár, Szabó, Kovács, Csizmadia, Asztalos, Ötvös, Fazakas – céhek pecsétje
„Kolozsvár városképe 1617-ből és bástyáinak helyszínrajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Kolozsvár alaprajzi térképe a bástyák jelölésével, valamint az ezeket őrző céhek jelvényeivel. (Pákei által
jelezve: 1920. III. 20.) Pausz-tus, 44,5 × 31,5 cm”
(Pusztai 1983, 62.)
– tus, kartonra ragasztott pausz
– 36 × 66 cm
– pecsét elöl, benne: 1920 III/20
– paszpartu 67 × 97 cm

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Közép-kapu

– kereten kívüli feliratok: Középkapu 1449 [valamint további instrukciók ceruzával és tussal a bástyánál található feliratok vonatkozásában]
– pecsét
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 006

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Közép-kapu

A Közép utczai kapu 1449 / V. László király czímere az egykori Közép kapu tornyán 1449 /
[alaprajz] 1842
– nézet, alaprajz
– keret alatt jegyzet: a mérete a helyszínrajznál a
vékony papíron
– papír, ceruza (színes)

MUEKvGyLt.8.A 045

MÉM.F 34 5.01

MÉM 69.021.33 N01
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Közép-kapu

a későbbi átalakítással
– a Közép-kapu rajzának halvány lenyomata
– pausz, ceruza

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Közép-kapu

A Közép-utczai kapu-bástya / A kapubástya az
eredeti alakjában / Ugyanaz későbbi átalakításban.
Kereten kívül: Csak úgy mint a többi fénykép festendő / lásd bástyák / 1918. Decz. 10. Pákey / A
helyszínrajz Hermann Sándor város mérnöke
1849 II / 24 a város levéltárából
„Kolozsvár, Közép utcai kapubástya régi és újjáalakított felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– felmérési nézet és alaprajz
– karton, ceruza
– 53,5 × 38 cm
– a hátlapon kupola ceruzarajza

MÉM 69.021.81 3.22

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Közép-kapu

A Közép-utczai kapu-bástya / A kapubástya az
eredeti alakjában / Ugyanaz későbbi átalakításban.
„Kolozsvár Közép utcai kapubástya felmérési rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„A Közép-utcai kapubástya. Tusrajz”
(Balogh 1944, 4. k.6)
„A Közép utcai kaputorony. Pákei Lajos rajza. Balogh 1944. IV.” (Kelemen 1982, 125, 26. ábra)
„A Közép utcai bástya felvételi rajza. Pausz-tus, 42 ×
34 cm” (Pusztai 1983, 63.)
– tus, kasírozott pausz
– felmérési rajz
– 48,5 × 37 cm

MÉM 69.021.25 1.03
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Közép-kapu, helyszínrajzmásolat

Nemes Kolozsvár város Közép kapujának s’ a’ körül fekvő telkeknek és épületeknek / Helyzeti terve / Hermann Sándor város mérnök / 1849. febr.
24 / Főbíró volt Gróß Gusztáv
„Kolozsvár belső-kapui városrészének helyszínezési
terve” (MÉM leltárkönyv 1969)
– pausz, ceruza
– 31,5 × 34,5 cm
– aláírás: Pákei

MÉM 69.021.124 2.12

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

– papír, ceruza
– felirat: 8o 3’ […] 1449 felírat átalakítás, alatta
Király czimer alatta jobbra Kolozsvár czimer balra életnagyságú ember-alak kőből faragva / Fejed.
kiváló […] fejér falak[…] a város legn. órája óraharang […] 1701ben ép

MNL OL P2282.17
7. dosszié 199

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

– archív felvétel

MÉM.F 70.732 2.07

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

– archív felvétel
– 3 db / 70.776-70.778 feliratú borítékban

MÉM.F 70.776 2.29

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

A Magyar utczai bástya kapu / A belváros felől /
A külváros-felől
– karton 2 db fénykép számára üresen (a helyükön
számok: 1, ill. 2)

MÉM 70.761 fiók27
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

„Kolozsvár, Magyar u.-i bástya-kapu felmérési rajza”
(1 tétel alatt 3 db rajz; MÉM leltárkönyv 1969 –
lásd még a 3. sz. jegyzet)
– felmérési rajz
– pausz, tus
– 38,5 × 52,5 cm
– kereten kívül ceruzával: A magyar Tud. akadémia
rajztárából való rajzok alapján méretezendő

MÉM 69.021.101/1 3.38

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

„Kolozsvár, Magyar u.-i bástya-kapu felmérési rajza”
(1 tétel alatt 3 db rajz; MÉM leltárkönyv 1969 –
lásd még 3. sz. jegyzet)
– papír, ceruza
– 33,5 × 53 cm
– a kereten kívül szalagfelirat: A kolozsvári magyar
kapu tornya jelenl. állás rajza
– kereten belül: A Magyar utczai bástya-kapu építészeti rajza / A M Tud. Akadémia Archeológiai
biz. rajztárából
– felmérési rajz
– A Belváros felöli homlok-rajz
– A Külváros felöli homlokrajz
– alaprajzok, metszet
– Seyfried mérnök 1869 e. felm. alaprajz

MÉM 69.021.101/2 3.39

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu, távlati összkép

„Kolozsvár, városfal, bástyák 1862 és 67-es állapot”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza, pecsét
– 50 × 41 cm
– külső-belső nézet
– kereten kívül: Pákei / 1862
– aláírás, pecsét

MÉM 69.021.113 3.49

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak
Magyar-kapu / Ötvösök tornya –
távlati összképek

„Kolozsvár, utcarészletek várbástyákkal” (MÉM leltárkönyv 1969)
A lap tetején kézírással: Ez még nincs eldöntve,
hogy alkalmazhatók. Az eredeti kézi rajzok Budap a szépműv muzeumben vannak. Ezeknél nagyobb méretüek Melka rajzolta
Kereten belül: Ez a rajz a városi mérnöki hiv. Poczynál van
– kartonra ragasztott pausz, ceruzarajzok
– kartonlap 51 × 37,5 cm
– Ötvösök tornya (bal) 16,5 × 17,5 cm
– Magyar-kapu (jobb) 17 × 17,5 cm
– hátoldalán alaprajzrészlet ceruzarajza

MÉM 69.021.114 3.50
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

– fénykép
– hátoldalán számok: 1
– lásd a MÉM 69.021.113 rajzot

MÉM.F 01 5.21

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Magyar-kapu

– fénykép
– hátoldalán számok: 2
– lásd a MÉM 69.021.113 rajzot

MÉM.F 02 5.22

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Óvári szögerőd

– ceruzarajz az „óvári szögerődről” (egykori városi
fogház), a Püspöky-házról és a Schütz-házról készült
ceruzarajzzal közös lapon (a MNL OL P2282.17.7.
dosszié. 202 részlete)

MNL OL P2282.17
7. dosszié 202

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Óvári szögerőd

Az óvári I. sz. szögerőd, volt városi fogház /
1660-1737 közötti alakjában / 1860 évi alakjában / 1920 Jan 17.
„Kolozsvár, Óvári szögerőd volt városi fogház”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– nézetrajzok
– karton, lavírozott tus + applikáció (az egyik tábla
rajza)
– 35,5 × 45 cm
– pecsét
– a hátlapon a Wesselényi utca 22. szám alatti
Henczel-ház ajtajának ceruzavázlatrajza (vö. MÉM
69.021.37). Az ajtókeret felirata:
SERVATA VALEBVN SI NON FETEB/VNT A D
1585

MÉM 69.021.107 3.44
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Óvári szögerőd / Monostori-kapu

Jobb oldalt képhely, felirata: Az Óvári Szögerőd
XV. – alatta Puskaporos bástya / baloldalt felirat:
A Monostori bástya kapu
„Kolozsvár, Óvári szögerőd puskaporos bástya”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Monostori bástya-kapu lavírozott tusrajza. Karton-tus, 23 × 17,5 cm” (Pusztai 1983, 78.)
– lapterv
– karton, ceruza
– 54 × 37,5 cm
– a kép helye (a lavírozott tusrajz hiányzik a lapról)
17,5 × 23 cm

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Ötvösök tornya

– másolat Jakab Elek Kolozsvár története c. könyvének XIX. táblája után
– kartonra ragasztott, papír, lavírozott tus

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
a Petőfi és a Fogoly utca között
fennmaradt bástyák

– kereten kívüli feliratok: E rajz a Petőfi és Fogoly
u. közti várfal Őrfülkéje / A Krisch Aladár Bethlen Bástyája a többi alatt […]
– aláírás: Felvétel 1918 okt. 10 Pákei
– karton, ceruza
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MÉM 69.021.105 2.02

MÉM 70.007 fiók43

MUEKvGyLt.8.A 004
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
a Petőfi és a Fogoly utca között
fennmaradt bástyák

A Petőfi és Fogoly utczak között a várfal vonalában bennmaradt kisebb bástyák és őrfülke; XVII.
sz. Bástya az Asztalosoké – A Fogoly utcza felől;
Az őrfülke kívülről; Az őrfülke kereszt AB metszete; XVIII. sz. Bástya a Vargáéké – A Petőfi utcza felől; Az őrfülke C pontról kifelé nézve.
Kereten kívül: másolásra előkészítve / Pákei 1919.
I/18.
„Kolozsvár, Asztalosok és Vargák bástyáinak felm.
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Kül-Torda (Petőfi)- és a Fogoly-utca között fennmaradt kisebb bástyák. Balról az asztalosok bástyája,
jobbról a vargáké. Ceruzavázlat. Jelezve: 1919. I/18.
Pákei. Széljegyzet: Másolásra előkészítve.”
(Balogh 1944, 2. k.7)
– karton, ceruza / ráragasztva papíralapú ceruzarajzok
– felmérési részletek, összkép
– 52,5 × 39 cm
– hátlapon: Erről van a befestésre való rajzlapra
„át kopírozva” mert azon gumival dörzsölni nem
lehet / Pákei 191[…] III/14 széljegyzetekkel a
Wesselényi utca 22. szám alatti Henczel-ház MÉM
69.021.44-es rajzon ábrázolt ajtó részletrajzának néhány vonala
– pecsét elöl-hátul

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
a Petőfi és a Fogoly utca közötti fal

– mindkét oldalán felmérési skiccek, jegyzetek
– karton, ceruza
– összetűzve az MUEKvGyLt.8.A.078.12-13, 15
rajzokkal

MÉM 69.021.61 3.11

MUEKvGyLt.8.A 078.14
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
a Petőfi és a Fogoly utca közötti fal

– felirat kereten kívül: Petőfi illetve Fogoly utczai
Örfülke felvételei
– őrfülke felmérési rajza, metszet, nézet, alaprajz
– karton, ceruza
– összetűzve az MUEKvGyLt.8.A.078.12-14 rajzokkal

MUEKvGyLt.8.A 078.15

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
a Petőfi és a Fogoly utca közötti fal

– őrfülke felmérési rajza, metszet
– karton, ceruza
– hátoldalán: őrfülke felmérési rajza – metszet, nézet
– összetűzve az MUEKvGyLt.8.A.078.13-15 rajzokkal

MUEKvGyLt.8.A 078.12
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
a Petőfi és a Fogoly utca közötti fal

– felmérési skicc
– papír, ceruza
– összetűzve az MUEKvGyLt.8.A.078.12, 14-15
rajzokkal

MUEKvGyLt.8.A 078.13

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

– jegyzet: Tordai (Petőfi)
– Ötvös Antalné, Választó Borbála 1574-es sírfeliratának lenyomata
– málló papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 036

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

– jegyzet: Síremlék a Torda (Petőfi) utca várfalában
– Bányai Ötvös János 1574-es sírfeliratának lenyomata
– málló papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 037

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

– Ötvös János és Ötvös Antalné feliratos sírkövének
helye a falban, felettük Kolozsvár címerének felmérési rajza
– karton, ceruza
– összetűzve az MUEKvGyLt.8.A.078.17 rajzzal

MUEKvGyLt.8.A 078.16

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

Feliratos kő. Felvétel Gróf Lázár[…] Majális u.
29.
– Ötvös János és Ötvös Antalné feliratos sírkő felirata egymás alatt, középen Kolozsvár címere
– karton, ceruza
– összetűzve az MUEKvGyLt.8.A.078.16 rajzzal

MUEKvGyLt.8.A 078.17
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

Üres rajzlap Ideiglenes elhelyezés címmel, ceruzajegyzetekkel a kereten kívül a rajzon elhelyezendő
sírfeliratokról, néhol papírapplikáción. Ez utóbbin:
felvett 1919 P. Marc.
„Kolozsvár, barokk sírkő felmérési rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza
– lapterv
– 39,5 × 50,5 cm
– hátlapján íves nyílásokkal osztott falnézet ceruzarajza

MÉM 69.021.136 2.20

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

A Fogoly utcai bástya-várfalba levő sírfelirat /
Gróf Lázár I. Majális utczai házánál
Kereten kívül kézírással: E két sírfelirat átmásolandó az új lapra a „Memento mori” rajz alatti keretbe
„Kolozsvár, középkori sírfeliratok a Fogoly u. és Bástya u.-ból” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, tus
– 45,5 × 66 cm

MÉM 69.021.150 2.39

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

A várost köritő várfalakban talált sírfeliratok /
1918 Decz 25 / Pákei
„Kolozsvár városi kerítőfalból előkerült sírfeliratok
felv. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– a Henczel-ház (Wesselényi Miklós utca 22.) feliratos szemöldökpárkánya és 6 sírkő rajza
– karton, ceruza
– 36,5 × 49,5 cm
– pecsét, aláírás
– hátoldalán a Bathory-ház / házi példány ceruzatusrajza pecséttel

MÉM 69.021.127 2.15

MEMENTO MORI
A(nno) D(omini) 1584
„Emlékezz a halálra!” (Kovács András fordítása)
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

„Kolozsvári középkori sírkövek és szövegek felvételi
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– a Henczel-ház (Wesselényi Miklós utca 22.) feliratos szemöldökpárkánya és 6 sírkő rajza
– pausz, tus
– 34 × 50 cm

MÉM 69.021.126 2.14

MEMENTO MORI
A(nno) D(omini) 1584
„Emlékezz a halálra!” (Kovács András fordítása)

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

„Magyar feliratos sírkövek a Külső Szén-utcai várfalban. Tusrajz. A rajzlapon látható fejlécként a »MEMENTO MORI / A. D. 1584.« feliratos ablak párkánya, mely a Híd (Wesselényi) utca 22. számú
házból került a Pákei villába, alatta hat darab magyar feliratos sírkő” (Balogh 1944, 6. k.8)
„Szijgyártó Jánosnak és leányainak a sírköve. 1574.
Rajza Pákei Lajostól”, ill. „Was Tamás sirköve. Rajza
Pákei Lajostól”(Balogh 1976, 60–61.)

MÉM 69.021.126 2.14

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

„Magyar feliratos sírkövek a Külső Szén-utcai várfalban. Tusrajz. A rajzlapon látható fejlécként a »MEMENTO MORI / A. D. 1584.« feliratos ablak párkánya, mely a Híd (Wesselényi)-utca 22. számú
házból került a Pákei villába, alatta hat darab magyar feliratos sírkő” (Balogh 1944, 5. k.9)
„Bányai Ötvös János sírköve. 1574. Rajza Pákei Lajostól” (Balogh 1976, 60–61.)

MÉM 69.021.126 2.14

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

„Nyírő János fia Istók sírköve. 1585. Pákei Lajos”,
ill. „Begreczi Bálintnak és feleségének Viczey Mártának sírköve. 1607. Rajza Pákei Lajostól” (Balogh
1976, 60–61.)

MÉM 69.021.126 2.14

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Sírkövek

Sírfeliratok a várfalban, A Hídkapu elötti hídbejárónál / A Torda kapiu várfalban
„Kolozsvár, reneszánsz sírkövek felmérési rajza a városfalból” (MÉM leltárkönyv 1969)
– papír, ceruza
– 53,5 × 41,5 cm
– aláírással: 1920. II. 29 Pákei

MÉM 69.021.140 2.24

részlet

részlet

részlet
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Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Szappan utcai bástya

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
– vonalas skicc a Tűzoltó-toronyról
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.03

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Szappan utcai bástya

A Szappany utczai bástya – Nyugat felőli oldal /
A Szappan utczai bástya – Kelet felöli oldal
– karton, az illesztendő fényképek számára 2 db kivágattal, egyikben fénykép, másikban ceruzarajz fotómásolata
– a feliratot ceruzával írták

MÉM 70.750 fiók16

Kolozsvár, bástyák-kapuk, falak –
Várfalak

Részletek a még fennmaradt várfalakról / A Fogoly utczai bástya, várfal (a kép alatt lovascsapat
középkori metszet másolata), A Bethlen-bástya
várfal / A Petőfi (Torda) u. külső várfal / A Vár
utczai belső várfal / 1917 évi felvételek
– karton 4 db fénykép számára 4 fényképpel

MÉM 70.762 fiók28

Kolozsvár, Brassai utca –
Nagy Lajos háza

Nagy Lajos-ház tűzfalán /Hosszú utcza) behelyezett ajtó-keret, felvétetett 1916 Jul. 15. / Állítólag
a magyar (most Kossuth) utczai Kapu lebontása
alkalmával a …épületektől került ki / korszám
rajta nincs
– faragott ajtókeret felmérési rajza
– karton, ceruza, tus
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MUEKvGyLt.8.A 079.29

EME
Kolozsvár, Brassai utca –
Nagy Lajos háza

Nagy Lajos Hoszu u. ház tűzfalába befalazva /
Lelőhely: A Magyar kapu melletti lebontott házból – szöveg ceruzakézírással a paszpartu által leragasztva
„Ajtó, befalazva a Hosszú-Szappan utca egyik háznak a tűzfalába (a Magyar-kapu közelében lévő
egyik házból). Pákei Lajos rajza” (Balogh 1974,
337, 81. k.)
„A Magyar-kapu melletti lebontott házból való ajtó
[…] rajza. Karton-ceruza, 45 × 31,5 cm” (Pusztai
1983, 69. részlete)
– faragott ajtókeret felmérési rajza a Farkas utca
templomajtó rajzával közös lapon

Kolozsvár, Deák Ferenc utca –
Minorita templom / Farkas utca –
Református templom

– karton, 3 illesztendő fényképhellyel, de csak kettőben van fénykép: a minorita templomé és a Farkas
utcai református templomé
– hátoldalán díszes keretek ceruzával rajzolva (a
MÉM 69.021.100 változata Kolozsvár-metszetek
nélkül)

MÉM 70.751 fiók17

Kolozsvár, Deák Ferenc utca 33. –
Kőfaragó háza

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
– kapu 1560–1570 körülről
– a kapukeret felmérési skiccei
– karton, ceruza
– a rajz felett felirattöredékek, a teljes szöveget lásd a
MÉM 69.021.42 rajzon

MUEKvGyLt.8.A 076.03

MÉM 69.021.66 3.12

PSALMO 18 HATALMASSÁGNAK WRA BODOG EMB BENNED BIZIK HIERO 17 ATK
(Z) (T) EMBER A KI EMBER
„…átkozott az az férfi, a ki emberben bízik” (Jeremiás
17.5, Károli Gáspár)
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Kolozsvár, Deák Ferenc utca 33. –
Kőfaragó háza

Deák Ferenc utcza 22 sz. Dr. Isacu Aurél házának
kapuja. / Az eredeti helyén van.
„Kolozsvár, Deák Ferenc u. 22 sz. ház. Dr Isacu Aurel ház kapuja” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Közép (Deák Ferenc) – utca 22. számú ház kapuja
magyar felirattal. Tollrajz” (Balogh 1944. 22. k.10)
„Kőfaragó házának egykori kapuja a Közép utcában.
1560-1570 körül. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1974,
310, 34. k.)
„Reneszánsz faragványok a Belső-Közép utcából. Pákei Lajos rajzai. Balogh 1944. 11. és XX.t” (Kelemen 1982, 60, 12. ábra)
„Közép utca – Deák F. utca (ma: Molotov u.) 22. sz.
ház egykori kapuja magyar felirattal a 16. század
második feléből. Töredékei jelenleg: Művészeti Múzeum Kolozsvár. Pausz-tus, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 72.)
– kapu 1560–1570 körül
– a kapukeret felmérési rajza
– tus, kasírozott pausz
– 35,5 × 51 cm

MÉM 69.021.42 1.17

PSALMO 18 HATALMASSÁGNAK WRA BODOG EMB[ER] BENNED BIZIK HIERO 17
ATK(Z)(T) EMBER A KI EMBER […]
„…átkozott az az férfi, a ki emberben bízik” (Jeremiás
17.5, Károli Gáspár)

Kolozsvár, Deák Ferenc utca 33. –
Kőfaragó háza

„Kolozsvár, Deák Ferenc u. 33. sz. kapujának felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
Kézírással: Deák Ferenc utcza 33 sz. házból Isacu
Aurél házának kapuja.
Kézírással a lap alján: A kolozsvári Deák Ferenc
utca 33 sz. ház kapuja
– kapu 1560–1570 körülről
– a kapukeret felmérési rajza
– karton, ceruza
– 42 × 60,5 cm
– aláírás, pecsét

MÉM 69.021.54 3.04

PSALMO 18 HATALMASSÁGNAK WRA BODOG EMB[ER] BENNED BIZIK HIERO 17
ATK(Z)(T) EMBER A KI EMBER […]
„…átkozott az az férfi, a ki emberben bízik” (Jeremiás
17.5, Károli Gáspár)

Kolozsvár, Farkas utca –
Nemzeti Színház
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Kolozsvári nemzeti színház terve. – metszet
– vázlatos skicc a hosszmetszetről
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 038

EME
Kolozsvár, Farkas utca –
Nemzeti Színház

– vázlatos skicc a keresztmetszetről
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 039

Kolozsvár, Farkas utca –
Nemzeti Színház

A kolozsvári Nemzeti Színház első emeleti alaprajza / Közép páholy Emeleti alaprajz
– vázlatos skicc az emeleti alaprajzról (a rajz felvett
tengelyei a rajz arányát s ezzel együtt annak papíron
történő elhelyezhetőségét is segítik)
– pausz, ceruza
– a lap alján az alaprajzi felvétel keltezése 1865 Jan.
15.

MUEKvGyLt.8.A 040

Kolozsvár, Farkas utca –
Nemzeti Színház

A kolozsvári Nemzeti Színház földszinti alaprajza
– vázlatos skicc a földszinti alaprajzról, az épület közönségforgalmi részéről
– pausz, ceruza
– a lap alján az alaprajzi felvétel keltezése 1918
III/30

MUEKvGyLt.8.A 041

Kolozsvár, Farkas utca –
Nemzeti Színház

– vázlatos skicc (másolat) a főhomlokzat tervrajzáról
– pausz, ceruza
– a lap alján átmásolva az aláírás is: Kolozsv. Jan 15
1865 Kagerbauer Antal

MUEKvGyLt.8.A 042

Kolozsvár, Farkas utca –
Nemzeti Színház

Tájékoztató. A Nemzeti Színház Kolozsvárt 1919
April
– egyoldalas szöveg kézírással a kolozsvári színjátszást bemutató oldalról11
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 043
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Kolozsvár, Farkas utca –
Nemzeti Színház

– korabeli fénykép

Kolozsvár, Farkas utca –
Református Kollégium

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
Ref. Kolleg kapu 1916
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 051.06

Kolozsvár, Farkas utca –
Református Kollégium

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
– kapukeret: szárkő fejezet és ívzárókő rajza. Zárókő
pajzsán felirat: Renov Anno 1762
– víznyomásos papír, ceruza
– hátoldalán a kapu ívének profilrajzát is tartalmazó
vázlat

MUEKvGyLt.8.A 076.02

276

MNL OL P2282.17
7. dosszié 216

EME
Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom

– nézet a szentély felől, illetve a bejárat felől
– ceruzarajz, pausz
– a hátoldalon felirat: A nagyobb rajz a Szépművészeti (Budapest) Múzeumból való / E lapra vigyázni!

MNL OL P2282.17
7. dosszié 240

Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom

– nézet a főbejárat felől
– ceruzarajz (tükrözve), pauszpapírra ragasztva

MÉM 70.003 fiók40

Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom

– nézet a szentély felől
– ceruzarajz, pausz

MÉM 70.004 fiók41

Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom. Ajtózár

Kolozsvárt a Farkas-utczai Ref. templom Rákóczi-tornyában levő ajtó-zárja a volt Jezsuiták
könyvtárában / Az ered. hossza = 0.50 cm. A rajzban 0.41 cm / 1919 Decz. 12.
„Farkas utcai (ma: Str. M. Kogălniceanu) Református templom ajtózárja. (Pákei által jelezve: 1919.
Decz. 12.) Rajzlap – tus, 45,5 × 30 cm” (Pusztai
1983, 70.)
„Kolozsvár, Farkas u.-i ref. templom Rákóczi tornyában lévő ajtó zárja” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton (merített?), lavírozás
– 46,5 × 31 cm
– szürke paszpartu (külön), rajta van a lelt. szám

MÉM 69.021.146 2.29
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Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom. Síremlékek

A kolozsvári Farkas utcai ref. templom régi síremlékei / Berkenyesi L kőfaragó fia. 1595. / Mikola Ferencz és János 1471. / Manino Peccti?
1499. / Gyrő Tamás 1500. / Seres János kőfaragó
1579. / Csepregi Mihály prof 1704 (kép helyére
beírva: Fényképezendő a Farkas utczai templomból) / Az Erd. N. Muz. Sándor J.
– karton 6 db fénykép számára 5 fényképpel

MÉM 70.769 fiók35

Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom. Szószék

A Farkas utczai ev. református templom szószék /
Készíttette és ajándékozta II. Rákóczy Ferenc /
Az eredeti helyén van / Az 1917 évi felvétel
– karton 11 db fénykép számára 11 fényképpel

MÉM 70.765 fiók31

Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom. Szószék

– a szószékkatedra fényképe
– szemből nézet
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MÉM.F 70.665 5.34

EME
Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom. Szószék

– fotó kiretusált környezettel
– oldalnézet

MÉM.F 70.668 5.36

Kolozsvár, Farkas utca –
Református templom. Szószék

– fotó
– oldalnézet
– a felvételt kiegészítő fotópapíron feltüntetett méretezés felirata: 5 cm magas / széleségben 45 mm

MÉM.F 70.669 5.37

Kolozsvár, Farkas utca 23. /
Brassai utca

„Kolozsvár, Farkas u. ref. egyház esperesi házának /
Nagy L. Honvéd u. házából reneszánsz ajtó felm.
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Magyar-kapu melletti lebontott házból való ajtó
és a Farkas utcai (ma: Str. M. Kogălniceanu) Ref.
tpl. B.A. monogrammos 1651-es ajtajának rajza.
Karton-ceruza, 45 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 69.)
– rajzlap, ceruzarajz paszpartuval takarva
– 54 × 37,5 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét hátul

MÉM 69.021.66 3.12

Kolozsvár, Farkas utca 23. –
A Herepei-ház ajtaja, 1651

A Ref. Egyház Farkas utcz[…] konyhaajtó szöveg
ceruzakézírással a paszpartu által leragasztva
„A […] Farkas utcai (ma: Str. M. Kogălniceanu)
Ref. tpl. B.A. monogrammos 1651-es ajtajának
rajza. Karton-ceruza, 45 × 31,5 cm” (Pusztai 1983,
69. részlete)
– az ajtókeret felmérési rajza a Magyar-kapu melletti
lakóházajtó rajzával közös lapon

MÉM 69.021.66 3.12

B A 1651
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Kolozsvár, Farkas utca 23. –
A Herepei-ház ajtaja, 1651

– az ajtó rajzát lásd a MÉM 69.021.66 lapon
– ajtókeret fényképe

MÉM.F 70.743 2.18

B A 1651

Kolozsvár, Fő tér –
Szent Mihály-templom

– távlati kép
– karton, ceruza

Kolozsvár, Fő tér –
Szent Mihály-templom

– karton, 5 db fénykép számára, de csak négy fényképpel. Az ötödik helyén felirat kézírással ceruzával:
ide jön a torony és sekrestye … ajtó. Ezt nem lehet fényképezni, más kell
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MUEKvGyLt.8.A 078.07

MÉM 70.754 fiók20

EME
Kolozsvár, Fő tér –
Szent Mihály-templom

Cserna 1898 […] rajza után a Szépművészeti Múzeumban Budapesten 1917 év
– fotómásolat a Szent Mihály-templomot (a barokk
díszkapuval) északnyugatról ábrázoló Cserna Károly-akvarellről, jobb felső sarokban a templom
alaprajzával (lásd még Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben c. kiadványban)
– kartonra betűzött fotó
– hátoldalán a Kolozsvár, Majális utcai 37–39. szám
alatti Pákei-villa bejáratának tervrajza – lásd a villa
tervei között

Kolozsvár, Fő tér – Szent Mihálytemplom. Sekrestyeajtó, 1528

– a sekrestyeajtó fényképe
– felirat a hátoldalán: 1916 okt. 7. Pákei

MÉM.F 70.672 2.23

Kolozsvár, Fő tér – Szent Mihálytemplom. Sekrestyeajtó, 1528

– korabeli fénykép
– felirat a kép körül tussal
A kolozsvári Sz.Mihály templom. Sekrestye-ajtó
A legrégibb felvétel / Gróf Eszterházy János ajándéka.- Pákei Lajos tulajdona
– lásd a MÉM 69.021.129 rajzot

MÉM.F 70.671 5.38

MÉM 70.774 fiók38
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Kolozsvár, Fő tér – Szent Mihálytemplom. Sekrestyeajtó, 1528

– korabeli fénykép
Hátoldalán:
– hely neve: Kolozsvár, Kolozs vm.
– tárgy megnevezése: Szt. Mihály templom. sekrestye / ajtó
– a mappa jelzése:
– lásd a MÉM 69.021.129 rajzot

Kolozsvár, Fő tér – Szent Mihálytemplom. Sekrestyeajtó, 1528

„Kolozsvár, reneszánsz ajtókeret felmérési rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Szent Mihály-templom sekrestye ajtaja 1528-ból.
Adolf Daucher német szobrász műhelyéből, a donátor (Johannes Klein kolozsvári plébános) a lunettából kitekintő arcképével. Karton-ceruza, 39 ×
25,5cm” (Pusztai 1983, 68, 14. k.)
– karton, ceruza
– 34 × 51 cm

MÉM 69.021.129 3.52

Kolozsvár, Fő tér – Szent Mihálytemplom / Farkas utca – Református
templom

A kolozsvári legrégibb templomok alaprajzai /
Gróf Eszterházy János közlemény. Alapján / A főtéri Szent Mihály-templom / A Farkas utczai ev.
Ref. Templom / Arch K III k / Archeolog. Közlemény. 1864 IV. k / 1920. II/6. Pákei
„Kolozsvár, Szent Mihály templ. és Farkas u-i ref.
templom alaprajzok” (MÉM leltárkönyv 1969)
– alaprajzmásolatok
– kartonra ragasztott pausz, tus
– 46,5 × 33,5

MÉM 69.021.102 2.01

Kolozsvár, Fő tér – Szent Mihálytemplom / Farkas utca – Református
templom

– az alaprajzmásolatok fényképe
– a hátoldalán számok: 32
– a MÉM 69.021.102 rajz fotómásolata

Kolozsvár, Fő tér 16. – Szent Mihályplébánia

– Kolozsvár első építési emléktáblája, a plébánia lépcsőfordulóján elhelyezett gót betűs feliratú kőtábla
fényképe
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MÉM.F 4777 6.03

MÉM.F 32 5.10

MÉM.F 70.730 2.05

EME
Kolozsvár, Fő tér 20–21. – Schütz-ház,
Püspöky-ház

– ceruzarajz a két nyitott fedélszékű főtéri házról
Sárdi István festménye nyomán – az óvári szögerődről készült ceruzarajzzal közös lapon (a MNL OL
P2282.17.7. dosszié. 202 részlete)

MNL OL P2282.17
7. dosszié 202

Kolozsvár, Fő tér 20–21. – Schütz-ház,
Püspöky-ház

– fénykép a Sárdi-féle festményről
– felirat: Schütz János […] Koloz[svár]
– felirat a hátoldalon: Aláírás Schütz János Kolozsvár 18[…]

MNL OL P2282.17
7. dosszié 214

Kolozsvár, Fő tér 20–21. – Schütz-ház,
Püspöky-ház

– fénykép a Sárdi-féle festményről
– felirat: Schütz János […] Kolozsvár / Báthori
ház Kolozsvár / Rómer Flóris hagyatékából Budapest.
– felirat a hátoldalon: Rómer Flóris hagyatéka
Mueml. orsz. Bizotts. Budapest tulajdona

MNL OL P2282.17
7. dosszié 215

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1570

A Básta házból való ajtó / Az Erdélyi Nemzeti
Muzeumban
„Kolozsvár, reneszánsz ajtókeret felmérési rajza a
Basta-házból” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtókeret Petrus Minch monogramjával a Főtéri 19
(20) számú házból. 1570-es évek. Múzeum. Pákei
Lajos rajza” (Balogh 1975, 18.)
„Az ún. Básta-házból való ajtó. Jelenleg: Művészeti
Múzeum, Kolozsvár. Pausz-tus, 45,5 × 31,5 cm”
(Pusztai 1983, 74.)
– tus, pausz kartonra ragasztva + paszpartu
– 38,5 × 53,5 cm
– a paszpartu hátlapján ceruzával: Főtér 19

MÉM 69.021.46 1.20
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Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1570

– hátoldalán számok: 18
– a MÉM 69.021.46 felmérési rajz fotómásolata

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1573

Báthory-ház-ajtó, 1573.
„Mátyás király-tér 19. számú ház. Ajtó 1573-ból.
Ceruzavázlat”12 (Balogh 1944, 17. k.13)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

MÉM.F 18 5.06

SERA IN FVNDO PARSIMONIA…
„elvert pénznél késő a takarékosság” (Seneca)
A D 1573

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1574

A kereten kívül ceruzakézírással: A Schütz féle házból. Jelenleg Pákei házba építve. Majális u. 29.
„Mátyás király-tér 19. számú ház (a XIX. században
Schütz János háza). Ajtó 1574-ből. Tollrajz” (Balogh 1944, 16. k.14)
„Kolozsvár, Mátyás t. 19. Schucky ház reneszánsz ajtókeret felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó Petrus Minch monogramjával 1574-ből. A Főtéri 19 (20) számú házból, befalazva az egykori Pákei
villába. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 21.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma Szabadság tér) 19.
Ajtó a (Rósás–Schütz-) Cell-házból, 1574-ből. Jelenleg a Majális utca 29. sz. alatt az egykori Pákei-villában. Karton-tus, 40 × 31,5 cm” (Pusztai
1983, 15.-3.k)
– karton, lavírozott tus
– 36,5 × 50 cm
– pecsét elöl-hátul
MVNDVS TRANSIT ET CONCVPISCENTIA
EIVS / QUI AVTEM FACIT VOLVNTATEM
DEI MANET IN AETERNVM I. IOAN II.
„És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az
Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (János
I.2.17. Károlyi Gáspár fordítása)
PETRVS MINCH 1574
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MÉM 69.021.57 3.07

EME
Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1574

Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti
emlékeiről. 16. kép
– az ajtókeretet ábrázoló felmérési rajz kiadványoldalának fotója
– hátoldalán: Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai,
Kolozsvár, 1944

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1574

– hátoldalán számok: 17_V.16
– a MÉM 69.021.57 felmérési rajz fotómásolata

MNL OL P2282.17
7. dosszié 170

MÉM.F 17 5.08

MVNDVS TRANSIT ET CONCVPISCENTIA
EIVS / QUI AVTEM FACIT VOLVNTATEM
DEI MANET IN AETERNVM I. IOAN II.
„És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az
Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (János
I.2.17. Károlyi Gáspár fordítása)
PETRVS MINCH 1574

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1574

Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
Ez a Schütz János háza volt, az ugyanis „schimlederes” ház, jelenleg az ajtó Pákei. Majális utczai
házában van bealkalm. / Jegy ugyanilyen a Basta-házon
– papír, lenyomat kihúzva ceruzával
– hátoldalán: pecsét, A Schütz János-féle ház volt,
un. Schimlederes-ház / 1917

MUEKvGyLt.8.A 074.06

PETRVS MINCH 1574

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1574

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
Pákei Lajos ház oszlopok rosettái (3 kőrózsa rajza)
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.15
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EME
Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1574

– kőkeretfénykép
– hátoldalán felirattal: Kolozsvár, Majális utca a
Pákei-házba beépített reneszánsz kapu

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

A Mátyás király tér 19 sz. Czell-házból / Emeleti
szoba-ajtó / A Czell F. házában van
„Mátyás király-tér 19. számú ház (Schütz J., majd
Czell F. háza). Ajtó az emeleti szobában 1636-ból.
Tollrajz” (Balogh 1944, 21. k.15)
„Kolozsvár, Mátyás tár 19. emeleti szoba, ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 19.
Ajtó a Szilágyi-féle házból, 1636-ból. Pausz-tus,
46,5 × 31 cm” (Pusztai 1983, 14.)
– felmérési rajz
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37,5 × 54 cm

MNL OL P2282.18
8. dosszié 416

MÉM 69.021.41 1.16

AN RH 1636
1 TIMOTh VI V6
EST QUAEST[US], MAGN[US], PIETAS.CUM
ANIMO SVA SORTE CONTENTO
Andreas Rhau 1636
„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel.” (Pál apostol 1. levele Timóteushoz, 6. rész, 6.
vers Károli Gáspár fordítása)
Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

A Mátyás király tér 19 sz. Czell Frigyes házból /
Emeleti szoba-ajtó / A Czell F. házában van
„Kolozsvár, Mátyás tér 19. sz. ház emeleti szobaajtó
felmérési rajza. Reneszánsz” (MÉM leltárkönyv
1969)
– felmérési rajz
– vízjeles karton, ceruza
– 33,5 × 49,5 cm
– pecsét, aláírás
– a kereten kívül: A kő ajtószár vonalai így kihúzandók._ lásd az ajtó szárnynál
AN RH 1636
1 TIMOTh VI V6
EST QUAEST[US], MAGN[US], PIETAS.CUM
ANIMO SVA SORTE CONTENTO
Andreas Rhau 1636
„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel.” (Pál apostol 1. levele Timóteushoz, 6. rész, 6.
vers Károli Gáspár fordítása)
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MÉM 69.021.88 3.26

EME
Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti
emlékeiről. 21. kép
– a nyomtatásban megjelent MÉM 69.021.41 felmérési rajz kiadványoldalának fotója
– hátoldalán: Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai,
Kolozsvár, 1944

MNL OL P2282.17
7. dosszié 169

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

Felvételi rajz a Mátyás kir.-tér 19 sz. Czell Frigyes
házából / emeleti szoba-ajtó
– karton, ceruza,
– ajtókeretezés-nézet és -részlet
– pecsét, aláírás: Pákei
– a rajzon felirattöredékek, a teljes szöveget lásd a
MÉM 69.021.41 rajzon

MUEKvGyLt.8.A 014

AN RH 1636
TIMOT VI V
EST QUAEST, MAGN, PIETAS, CUM ANIMO
SUA SORTE CONTENTO
Andreas Rhau 1636
„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel.” (Pál apostol 1. levele Timóteushoz, 6. rész, 6.
vers Károli Gáspár fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

Ez a főtéri Deák (Czell) ház földsz. Lépcsőház
ajtó fa ajtaja / Zell ház 19. emelet
– ajtórészletek, emeleti boltozati pajzs stb.
– karton, ceruza
– 1916 Jul. 14
– hátoldalán profilrajzok ceruzával
– a rajz felirattöredékeinek teljes szövegét lásd a
MÉM 69.021.41 rajzon

MUEKvGyLt.8.A 079.28

AN RH 1636
[TIMOT VI V]
EST QUAEST, MAGN, PIETAS, CUM ANIMO
SUA SORTE CONTENTO
Andreas Rhau 1636
„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel.” (Pál apostol 1. levele Timóteushoz, 6. rész, 6.
vers Károli Gáspár fordítása)
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EME
Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636 / Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium – ajtó

„Kolozsvár, Kossuth u. unit. egyh. és Mátyás t. 19.
Czell házreneszánsz ajtók. Felm. rajzai” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Belmagyar (Kossuth Lajos) utca. Ajtó a lebontott
Unitárius Egyház épületéből, 1595-ből. Az új Unitárius kollégiumba befalazva. Főtér – Mátyás király
tér (ma: Szabadság tér) 19. Ajtó a (Rósás–Schütz-)
Cell-házból, 1636-ból. Pausz-tus, 31,5 × 46,5 cm”
(Pusztai 1983, 13, 2. k.)
– két ajtókeret felmérési rajza
– kartonra ragasztott pausz, tus
– 51 × 35,5 cm

MÉM 69.021.51 3.01

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

A Mátyás király téri 19 sz. Czell-házból / Az eredeti helyén va

MÉM 69.021.51 3.01

– az ajtókeret felmérési rajza a Kolozsvár, Kossuth
Lajos utca 9. szám alatti Unitárius Kollégiumba befalazott ajtó rajzával közös lapon
A R 1636
Andreas Rhau

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
Deák-ház – most Czell-ház 19. sz. Főtér / volt
Deák ház földszint Renovi Czell / 1916 Jun. 14
– zárókő skicce
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 051.09

A R 1636

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
A. A főtéri Deák Czell ház 19 sz. lépcsőház
B. az emeleti külső falon
– az ajtókeret felmérési skiccei
– karton, ceruza
– pecsét
A R 1636
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MUEKvGyLt.8.A 076.04

EME
Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
A Mátyás király téri 19 sz. Czell-házból
– karton, ceruza
– ajtó rajza – nézet, metszet
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 076.05

A R 1636

Kolozsvár, Fő tér 20. – Schütz-ház.
Ajtó, 1636

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
A Mátyás király téri 19 sz. Czell-házból / Az eredeti helyén van / A földszinti lépcsőházba
– pausz, ceruza
– ajtó nézetrajza
– pecsét, aláírás: Pákei
– széljegyzet: Miután a két ajtó terjedelemben kisebb így jöhet egy lapon / A Czell ház ajtónál a
metszet elmaradhat

MUEKvGyLt.8.A 076.07

A R 1636

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
– szobametszet, nézetben az ablakfülke rajza, középen ablakosztó baluszterrel
– víznyomott papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 074.07

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
– szobametszet, nézetben az ablakfülke rajza, középen ablakosztó baluszterrel
(vö. MUEKvGyLt.8.A.074.07-tel)
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 074.09
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EME
Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház

A Schütz… (most Püspöky-házból) …
„Mátyás király-tér 20. számú ház (Püspöky-ház).
Ablakfülke és ablakosztó baluszterek rajza. Tusrajz”16
(Balogh 1944, 20. k.17)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ablakosztó baluszter, 1570–1580-as
évek

Ceruzakézírással: „Baluszter” középoszlop két ablak között a Schütz János házáról (most Püspöky-háza) Főtér / Az Erd. Nem. Muzeumban
„Mátyás király-tér 20. számú ház (a XIX. században
Püspöky-ház). Ablak osztóbaluszter. Ceruzarajz”
(Balogh 1944, 18. k.18)
„Kolozsvár, »Baluster« felmérési rajza Schütz János
házából” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Baluszter-alakú oszlop a Főtéri 20/21 számú házból. 1570-1580-as évek. Pákei Lajos rajza” (Balogh
1975, 19.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20. A
Püspöky-házból való ablakosztó baluszter. Jelenleg:
Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 36,5
× 26 cm” (Pusztai 1983, 18.)
– felmérési rajz
– karton, ceruza
– 34 × 50,5 cm

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ablakosztó baluszter, 1570–1580-as
évek

– hátoldalán számok: 23_V.22
– a MÉM 69.021.58 felmérési rajz fotómásolata
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MÉM 69.021.58 3.08

MÉM.F 23 5.14

EME
Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház

Baluszter az Erd. n. Muzeumban / 19. Nov 1916
– ablakosztó baluszter felmérési skiccei
– papír, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 079.13

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
1540-es évek

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
– pausz, ceruza
– pecsét: 1917 VI/27

MUEKvGyLt.8.A 074.01

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
1540-es évek

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
Főtér a Schütz J. házából
– karton, ceruza
– pecsét: 1917 VI/27

MUEKvGyLt.8.A 074.02
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Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
1540-es évek

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
Püspöky ház ajtajának rozettái a pilléreken
– karton, ceruza
– pecsét: 1917 VI/27

MUEKvGyLt.8.A 074.03

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
1540-es évek

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
Püspöky-ház ajtója 1917. VI. 25
– részlet az architráv bal oldali figurájáról
– karton, ceruza
– pecsét: Jun 27. 1917

MUEKvGyLt.8.A 074.04

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
1540-es évek

Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
Püspöky-ház ajtaja. Az ajtókeret gyöngysorának
ellipszisei 1917. VI/27.
– karton, ceruza
– pecsét: 1917 Jun 27.

MUEKvGyLt.8.A 074.08

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
1540-es évek

Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
Püspöky-ház ajtaja 1917. VI. 26
– az ajtó nézete, jegyzetekkel az ajtó díszítéseiről, az
egyes méretekről
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 074.05

VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM
ESA 40
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Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ajtó, 1540

„Kolozsvár, Püspöki palota reneszánsz ajtójának felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20. A
Püspöky-házból ajtajának részletrajza. Karton-tus,
45 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 22, 5. k.)
– felmérési rajz
– karton, lavírozott tus
– 40 × 56,5 cm
– pecsét, aláírás
– kereten kívül ceruzával: Püspöky ház

MÉM 69.021.94 3.32

VERBVM DOMINI MANET IN AE[TERNVM
ESA 40]
„Istenünk beszéde mindörökre megmarad.” (Ézsaiás
40.8. Károli Gáspár fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ajtó, 1540-es évek

„Kolozsvár, Mátyás tér Püspöky ház ren. ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20. A
Püspöky-házból ajtajának tusrajza. Karton-tus, 45 ×
31,5 cm” (Pusztai 1983, 23.)
– karton, tus
– 37,5 × 51 cm
– kereten kívül ceruzával: Püspöky ház Mátyás király tér
– vö. MÉM 69.021.39

MÉM 69.021.91 3.29

VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM
ESA[I] 40
„Istenünk beszéde mindörökre megmarad.” (Ézsaiás
40.8. Károli Gáspár fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ajtó, 1540-es évek

– hátoldalán számok: 20_V.18
– a MÉM 69.021.39 felmérési rajz fotómásolata

MÉM.F 20 5.11
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Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ajtó, 1540-es évek

„Kolozsvár, reneszánsz ajtókeret” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20. A
Püspöky-ház legrégibb reneszánsz ajtaja kb. az
1540-es időből. Pausz-tus, 45 × 31,5 cm” (Pusztai
1983, 21.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37,5 × 55 cm
– vö. MÉM 69.021.91

MÉM 69.021.39 1.14

VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM
ESA[I] 40
„Istenünk beszéde mindörökre megmarad.” (Ézsaiás
40.8. Károli Gáspár fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ajtó, 1580-as évek

Ceruzával kereten belül:
Az ajtó teljes magassága: 224 cm
„
„ szélessége: 196 cm
Az ajtó belvilága széles: 89 cm
„
„„
magass: 196 cm
Ceruzával kereten kívül:
Erd. Muz.
„Reneszánsz ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20.
Az ajtó ceruzavázlata. Karton-ceruza, 46,5 × 30 cm”
(Pusztai 1983, 17.)
– felmérési rajz, a MÉM 69.021.43 ceruzavázlata
– ceruza, karton
– 36 × 53 cm
– pecsét, aláírás

MÉM 69.021.35. 1.11

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ajtó, 1580-as évek

Mátyás király tér 32 sz. u.n. Bathori-házról / Az
Erdélyi Nemzeti Muzeumban
Ceruzával a karton alján:
Püspöky ház Főtér 20
„Kolozsvár, Mátyás tér 32. Báthori ház, reneszánsz
ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Mátyás király-tér 20. számú ház (Püspöky-ház).
Ajtókeret a XVI. századból. Tollrajz” (Balogh
1944, 19. k.19)
„Ajtó triglyphes frízzel a Főtéri 20 (21) számú házból. 1580-as évek. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975,
20.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20. (a
19. században Püspöky-ház.) Ajtó a 16. sz. második
feléből. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár.
Pausz-tus, 46,5 × 31 cm” (Pusztai 1983, 16.)
– felmérési rajz
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37,5 × 54,5 cm

MÉM 69.021.43 1.18
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Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Ajtó, 1580-as évek

– hátoldalán számok: 24
– a MÉM 69.021.35. felmérési rajz fotómásolata

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Kapu, 1571

Kolozsvári Naláci ház /
Nagyteremi Sükösd György síremlékéről (oroszlán)
– faragott kőemlékek színes kartonra ragasztott fotói
– lap alján pecsét: MLt 868 C.c 8
– a hátoldalon az Iparművészeti Múzeum és Iskola
könyvtára pecsét
– az ajtószemöldökrészletet vö. MÉM 69.021.130
kapu rajzával

MOB 32.433 6.06

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Kapu, 1571

„Kolozsvár” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20. A
Püspöky-házból való kapu és díszítőelemének részletrajza. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár.
Karton-ceruza, 46 × 33,8 cm” (Pusztai 1983, 19.)
– felmérési rajz
– papír, ceruza
– pecsét
– 43 × 55 cm

MÉM 69.021.73 3.14

MÉM.F 24 5.16

COMMORANDI NATVRA NON
[DIVERSORIVM NOBIS] HABITANDI DEDIT
[ANNO SALUTIS 1571]
„A természet azért adta a kocsmát, hogy megpihenjünk, nem hogy lakjunk benne.” (Kovács Kiss Gyöngy
fordítása)
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Kolozsvár, Fő tér 21. Püspöky-ház.
Kapu, 1571

„Kolozsvár, Püspöki palota reneszánsz ajtó felmérési
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Főtéri Püspöky-ház kapuja. 1571. Pákei Lajos
rajza” (Balogh 1974, 313, 38. k.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 20. A
Püspöky-házból való kapu és díszítményeinek rajza.
Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-tus, 45 × 31cm” (Pusztai 1983, 20, 4. k.)
– felmérési rajz
– karton, lavírozott tus
– 34 × 50 cm
– pecsét

MÉM 69.021.130 3.53

COMMORANDI NATVRA DIVERSORIVM
NOBIS / NON HABITANDI DEDIT ANNO
SALUTIS 1571
„A természet azért adta a kocsmát, hogy megpihenjünk, nem hogy lakjunk benne.” (Kovács Kiss
Gyöngy fordítása)
Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Kapu, 1571

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
– a kapu nézetének rajzrészlete
– pausz, ceruza
– a rajzon a bemutatást célzó megjegyzések, jegyzetek vannak

MUEKvGyLt.8.A 074.10

COM[MORANDI NATVRA]
NON H[ABITANDI DEDIT]

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Kapu, 1571

Wilais Hónecort [Vilars de Honecourt] Architekt
of the London rajza után magyarázattal
[…] lásd összehasonlításképpen a Kolozsvári főterén Schütz János háza (a Schimläderes fedelű).
E ház jelenleg Püspöki kereskedő tulajdona. A
hajdani régi kapu kerete lebontatott s jelenleg az
erdélyi nemz. Muzeumban (Óvár) van. Ennek
középzárköve felett levő hasonló, de sokkal művésziesebb, tökéletesebb négyes alak elrendezése
és compositiojával
– karton, ceruza, színes tus
– aláírás: 1916. Pákei

MUEKvGyLt.8.A 079.21

Kolozsvár, Fő tér 21. – Püspöky-ház.
Kapu, 1571

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
– felirat a kapuról latinul és magyarul
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 074.12

[…] NON HABITANDI DEDIT ANNO
SALUTIS 1571
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Kolozsvár, Fő tér 20. – Püspöky-ház

– ablakkeretezés tagozatainak részlete
– papír, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei
– hátoldalán: Püspöky ház ablak részlet

MUEKvGyLt.8.A 079.09

Kolozsvár, Fő tér 27. –
Filstich–Kemény-ház

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
Filstich Péter bíró kamaraispán czímeres ajtója
1597 / Filstich Lőrincz Koloszv. főbírája 1641
(utóbbi a Rákóczi György czímere feletti feliratos
táblán) / Részlet 1917. szept. Pákei
– felmérési skiccek
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.10

Kolozsvár, Fő tér 27. – Filstich–
Kemény-ház. Ajtó, 1597

A Mátyás király tér 20 sz. gróf Zichy házból / jelenleg a Mátyás király tér 20 sz házban van.
„Kolozsvár, Mátyás t. 20. Zichy házból reneszánsz
ajtókeret felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Zichy-házból való ajtó tusrajza. Pausz-tus, 46,5 ×
31,5 cm” (Pusztai 1983, 65.)
– felmérési rajz
– kartonra ragasztott pausz, tus
– 36 × 51 cm

MÉM 69.021.52 3.02

VIRTVTIS COMES INVIDIA 1597
„Az erény kisérőtársa az irigység.” (Kelemen Lajos fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 27. – Filstich–
Kemény-ház. Ajtó, 1597

„Kolozsvár, Zichy ház reneszánsz ajtó felm. rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Reneszánsz ajtó a Zichy-házból 1597-ből. Karton-ceruza, 50,5 × 38 cm” (Pusztai 1983, 64.)
– felmérési rajz
– karton, ceruza
– 40 × 56 cm
– pecsét

MÉM 69.021.96 3.34

VIRTVTIS COMES INVIDIA 1597
„Az erény kisérőtársa az irigység.” (Kelemen Lajos fordítása)
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Kolozsvár, Fő tér 27. – Filstich–
Kemény-ház. Ajtó, 1597

A Mátyás király tér 20. sz. Gróf Zichy házból /
Jelenleg a Mátyás király tér 20. sz. házban van.
kereten kívül ceruzával: Az eredeti tulajdonosa a
háznak Filstich
„Kolozsvár, Zichy ház reneszánsz ajtó felm. rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„A Zichy-házból való ajtó lavírozott tusrajza 1597ből. Karton-tus, 42,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983,
66, 13. k.)
– felmérési rajz
– karton, lavírozott tus
– 35,5 × 50,5 cm

MÉM 69.021.97 3.35

VIRTVTIS COMES INVIDIA 1597
„Az erény kisérőtársa az irigység.” (Kelemen Lajos fordítása)
Kolozsvár, Fő tér 27. – Filstich–
Kemény-ház. Ajtó, 1597

„Kolozsvár, ren. ajtókeret felmérési rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
„A Zichy-házból való ajtó ceruzarajza. Karton-ceruza, 40,5 × 30,5cm” (Pusztai 1983, 67.)
– felmérési rajz
– rajzlapon ceruza kartonra ragasztva
– 36,5 × 50 cm (rajzlap)
– 40 × 56 (karton)
– pecsét elöl-hátul, aláírás

MÉM 69.021.87 3.25

VIRTVTIS COMES INVIDIA 1597
„Az erény kisérőtársa az irigység.” (Kelemen Lajos fordítása)
Kolozsvár, Fő tér 27. – Filstich–
Kemény-ház. Ajtó, 1597

Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
– párkányrajzok
Bátori ház II. sz. csom. Az ajtó pillérfej felső része / A gróf Zichy ház ajtó felső párkánya / Az arhitráv
– karton, ceruza
– aláírás: Kolozsvár 1916 nov. 17. Pákei

MUEKvGyLt.8.A 073.16

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1560-as évek

Új felvétel / Erdélyi nemz Muz 21 sz / A Mátyás
király téri … sz Gyergyai házból, melynek helyére a Róm. Kath. Status Szentegyház u 2 sz. háza
épült. / Az Erdélyi Nemzeti Muzeumban /Ered
nagy 1/5
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: 1916 Pákei
– a Gyergyai-ház feliratú Napló almappában

MUEKvGyLt.8.A 077.02

EB
Emericus Bogner
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Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1560-as évek

Régi felvétel / Gyergyai-ház most helyette Róm.
Kath. Egyház / Az Erdélyi […] 21 sz
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: 1889-90 Pákei
– a Gyergyai-ház feliratú Napló almappában

MUEKvGyLt.8.A 077.03

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1560-as évek

A muz. 35 szám / Rognicz András / Gyergyai-ház
/ A filagóriából
– karton, ceruza
– pecsét, alatta felirat: felvétel 1894
– a Gyergyai-ház feliratú Napló almappában

MUEKvGyLt.8.A 077.04

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1560-as évek

1. Ez a czímer jelenleg az Erd. Muz. van
2. Felrajzolandó (BE monogramos pajzs 1568-as
évszámmal) Figyelembe: ez a pirossal körülvett
czímer a Gyergyai házból került ki s az udvari
pavillonban volt. Ma nyoma veszett, nincs sehol
1895 évbeli felvétel
3. BE-monogramos csavart oszlop rajza most Erdélyi Muzeum
– karton, ceruza
– pecsét
– a Gyergyai-ház feliratú Napló almappában

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1560-as évek

A Mátyás király téri Gyergyai házból, melynek
helyére a Róm. Kath. Status Szentegyház utcza 2
sz. háza épült. / Az Erdélyi Nemzeti Muzeumban
„Kolozsvár Mátyás k. téri volt Gyergyai ház ren.
Ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó a Főtéri Bogner házból. 1560-as évek. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 23.)
„Feltehetőleg a Mátyás király téri Wolphard–Kakas-házból származó B.E. monogrammos ajtó a 16.
századból. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár.
Pausz-tus, 43,5 × 31cm” (Pusztai 1983, 47.)
– felmérési rajz
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37 × 54 cm

MUEKvGyLt.8.A 077.05

MÉM 69.021.31 1.08

EB
Emericus Bogner
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Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1560-as évek

„Kolozsvár, reneszánsz ajtó felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Feltehetőleg a Mátyás király téri Wolphard–Kakas-házból való ajtó részletrajza a 16. századból.
Karton-tus, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 46.)
– felmérési rajz
– karton, lavírozott tus
– 40 × 57 cm

MÉM 69.021.98 3.36

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1560-as évek

– reneszánsz ajtókeret fényképe
– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét és felirat: Erd.
Muz. 21a
– lásd a MÉM 69.021.31 rajzot

MÉM.F 70.661 5.30

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1569

Gyergyai-ház / Az erdélyi Muzeumban = 22 szám
/ Új felvétel kell 1916 julius 30 / Ez évszám csak
írva volt fekete festékkel # itt Anno 1568
– az ajtókeretezés méretezett felmérési skiccei
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: 1902 Pákei, felette revidiálandó
lesz
– a Gyergyai-ház feliratú Napló almappában
EB
Emericus Bogner
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Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1569

A Mátyás király téri Gyergyai házból, melynek
helyére a Rk. Státus Szentegyház utczai 2 sz. háza
épült. / Az Erdélyi Nemzeti Múzeumban.
„Kolozsvár, Mátyás kir. téri Gyergyai-ház reneszánsz
ajtókeret felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó a Főtéri Bogner házból. 1569. Múzeum. Pákei
Lajos rajza” (Balogh 1975, 24.)
„Feltehetőleg a Mátyás király téri Wolphard–Kakas-házból származó B.E. monogramos ajtó a 16.
sz.-ból. Jelenleg Művészeti Múzeum, Kolozsvár.
Pausz-tus, 46 × 31cm” (Pusztai 1983, 43, 8. k.)
– felmérési rajz
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37 × 54,5 cm

MÉM 69.021.40 1.15

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1569

„Kolozsvár, reneszánsz kandalló felmérési rajza. Diópác” (MÉM leltárkönyv 1969) „Feltehetőleg a
Mátyás király téri Wolphard–Kakas-házból való, a
43 sz. alatt leírt ajtó részlete. Karton-tus, 46,5 × 31
cm” (Pusztai 1983, 44, 9. k.)
– felmérési rajz
– karton, tus, szépialavírozás
– 40 × 59,5 cm

MÉM 69.021.90 3.28

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1569

A Mátyás király téri Gyergyai házból, melynek
helyére a Rom. Kath. Szent- / ház utczai 2. sz.
háza épült / Az Erdélyi Nemzeti –Muzeumban /
Az ajtó és oldalnézete a term. nagys. 1/5 / A részletrajzok a term. nagys. ½ vannak rajzolva / Az
ajtó lejes magasság 232 cm / Az ajtrónyílás belvilág 90 cm széles / 198 cm magas
„Kolozsvár, Mátyás tér Gyergyai ház reneszánsz ajtó
felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Feltehetőleg a Mátyás király téri Wolphard–Kakas-házból való ajtó kinagyított részletei. Karton-tus, 46 × 40cm” (Pusztai 1983, 45.)
– felmérési rajz
– karton, ceruza
– 46,5 × 56 cm
– pecsét, aláírás
– a lap tetején félig levágva: Az E. N. Múzeum Régiségtárának 22. lelt. Sz. a jelen jelzés szerint

MÉM 69.021.92 3.30

EB
Emericus Bogner
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Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1569

– hátoldalán számok: 26_V.21
– a MÉM 69.021.40 felmérési rajz fotómásolata

MÉM.F 26 5.13

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1569

– reneszánsz ajtókeret fényképe
– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét
– lásd a MÉM 69.021.40 felmérési rajzot

MÉM.F 70.654 5.24

EB
Emericus Bogner

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház.
Ajtó, 1569

A Mátyás király téri Gyergyai házból, melynek
helyére a Rom. Kath. Szentegyház utczai 2 sz.
háza épült. / Az Erdélyi Nemzeti Múzeumban.
– felmérési rajz
– karton, ceruza
BE
– hátoldalán a Bogner-ház 1560-as évekbeli ajtajának ceruza-tus rajza (+ applikáció)
BE
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Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház

– a MÉM 69.021.75 felmérési rajzlapon részleteiben ábrázolt kandallókeretezés fényképe

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház

„Kolozsvár, reneszánsz oszlopok és párkányok felm.
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Faragványok a Főtéri Bogner-házból. 1560-as évek
(kivéve a két oszlopot). Múzeum – Pákei Lajos
rajza”
(Balogh 1974, 302, 23. k.)
„Reneszánsz kandalló- és ajtószárkő a 16. századból.
Karton-ceruza, 40 × 26cm” (Pusztai 1983, 08.)
– reneszánsz faragványok felmérési rajzai
– karton, ceruza
– 31 × 47 cm
– a rajzlap részleteinek előzetes elhelyezési vázlatát
lásd a MÉM 69.021.60 (Mátyás király utca 4. –
Bocskai-ház) hátoldalán

Kolozsvár, Fő tér 31. – Bogner-ház

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– pauszfecni, monogramos pajzskő ceruzarajzával
– címerpajzs B E monogrammal

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Alaprajz

„A Wolphard–Kakas-ház emeleti alaprajza. Tusrajz”
(Balogh 1944, 15. k.20)
„Kolozsvár, Báthory ház földszinti [helyesen emeleti] alaprajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Wolphard–Kakas-ház emeleti alaprajza. Főtér 32
(31) sz. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 26.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház emeleti alaprajza. Karton-tus,
42 × 28,5 cm” (Pusztai 1983, 36.) – Megjegyzés: a
katalógusban e ltsz-on közölt 7. kép felirata téves
– karton, ceruza, tus
– 37 × 50 cm
– paszpartu nélkül
– pecsét hátul

MÉM.F 70.662 5.31

MÉM 69.021.75 3.16

MUEKvGyLt.8.A 051.16_2

MÉM 69.021.71 K10
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Alaprajz

„A Wolphard–Kakas-ház földszinti alaprajza. Tusrajz” (Balogh 1944, 14. k.21)
„Kolozsvár, Báthory ház emeleti [helyesen földszinti] alaprajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Wolphard–Kakas-ház földszinti alaprajza. Főtér
32 (31) sz. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 25.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház földszinti alaprajza. Karton-tus, 42 × 28,5cm” (Pusztai 1983, 35.)
– karton, ceruza, tus
– 36,5 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét hátul

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Metszet

– hosszmetszet az udvari szárny nézetével
– papír (2 darabban), ceruza
– pecsét

Kolozsvár, Fő tér 32.

„A Wolphard–Kakas-ház hosszmetszete. Tusrajz”
(Balogh 1944, 8. k.22)
„Kolozsvár, Báthory ház udvari homlokzata felm.
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Wolphard-ház hosszmetszete. Pákei Lajos rajza”
(Balogh 1974, 294, 11. k.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard-Kakas hosszmetszete. Karton-tus, 42 ×
28,5 cm” (Pusztai 1983, 34.)
– karton, ceruza, tus
– 36,5 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét hátul

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Vestibulum

Bathory-ház. Az emeleti vestibulum
„Wolphard–Kakas-ház. Az emeleti vestibulum. Ceruzavázlat”23
(Balogh 1944, 11. k.24)
„A Wolphard–Kakas-ház egykori emeleti vestibuluma a nagy kandallóval és az 1581-ből való ajtóval.
Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 33.)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen
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MÉM 69.021.70 K09

MUEKvGyLt.8.A 060

MÉM 69.021.68 K07

-
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Vestibulum

Bathory (Szathmáry-ház). Az emeleti vestibulum
boltozatának elrendezése
„A Wolphard–Kakas-ház emeleti vestibulumának
boltozata. Ceruzavázlat”25 (Balogh 1944, 12. k.26)
„A Wolphard–Kakas-ház egykori vestibulumának
boltozata. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 32.)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

-

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Metszet

„Wolphard–Kakas-ház. A lépcsőház keresztmetszete.
Tusrajz” (Balogh 1944, 9. k.)
– a MÉM 69.021.67 felmérési lap publikált metszetének részlete

MÉM 69.021.67

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Metszet

„Wolphard–Kakas-ház. Kandallós szobák keresztmetszetei” (Balogh 1944, 10. k.)
„A Wolphard–Kakas-ház kandallós szobáinak keresztmetszetei. Pákei Lajos rajzai. Balogh 1944. X.”
(Kelemen 1982, 131, 31. ábra)
– a MÉM 69.021.67 felmérési lap publikált metszetének részlete

MÉM 69.021.67

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Metszet

„Wolphard–Kakas-ház. Kandallós szobák keresztmetszetei” (Balogh 1944, 10. k.)
„A Wolphard–Kakas-ház kandallós szobáinak keresztmetszetei. Pákei Lajos rajzai. Balogh 1944. X.”
(Kelemen 1982, 131, 31. ábra)
– a MÉM 69.021.67 felmérési lap publikált metszetének részlete

MÉM 69.021.67

(részlet)

(részlet)

(részlet)
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Metszet

Báthory-ház / Metszetek /
– felmérési skiccek
– karton (2 darabban), ceruza
– pecsét, aláírás: 1891 P.

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Metszet

Ceruzával kereten kívül: Báthori ház
„Kolozsvár, Báthory ház reneszánsz ajtók kétoldala
felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Wolphard-ház keresztmetszetei. Pákei Lajos
rajza” (Balogh 1974, 294, 12. k.)27
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház lépcsőházának és kandallós
szobáinak keresztmetszeti rajza a 16. századból. Karton-tus, 28,5 × 42 cm” (Pusztai 1983, 26.)
– karton, ceruza, tus
– 36,5 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét hátul

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Homlokzat

A Bathori ház főhomlokzata
– karton, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 017

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Homlokzat

– homlokzatskicc, az ablakok felé felírva: Csíky
Imre
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 062

306

MUEKvGyLt.8.A 061

MÉM 69.021.67 K06

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Homlokzat

„A Wolphard–Kakas-ház homlokzata. Tollrajz” (Balogh 1944, 7. k.28)
„Kolozsvár” (MÉM leltárkönyv 1969)
„A Wolphard-ház homlokzata. Pákei Lajos rajza”
(Balogh 1974, 293, 10. k.)
„A Wolphard–Kakas-ház homlokzata. Pákei Lajos
rajza. Balogh 1944. VII.”
(Kelemen 1982, 131, 30. ábra)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház homlokzata (Pákei felvételi
rajza 1893-ban). Karton-tus, 42 × 28,5 cm”
(Pusztai 1983, 24.)
– víznyomásos karton, ceruza, tus
– 36,5 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét hátul

MÉM 69.021.69 K08

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ablak, 1534

Kereten kívül: A Báthory-ház utczai ablaka (Erd
Nemz) benne Linczigh feliratos tábla ugyanott. A
többi Fragmentek Bathori ház. Erd Múz.
„Kolozsvár, Báthory ház utcai ablak felmérési rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Ablak Wolphard Adorján címerével. 1534. A Főtéri
32 (31) sz. házból. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 27.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való ablakkeret és reneszánsz párkánytöredékek rajzai a 16. századból. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 25.)
– ablakkeretek, párkányrészletek felmérési rajza
– karton, ceruza
– 34,5 × 50,5 cm

MÉM 69.021.77 3.18

PATERE ET ABSTINE MDXXXIIII
DOMINVS ERIGIT ELISOS MDXXXIIII
DOMINVS REFUGIUM MEVM ET VIRTVS
MDXXXIV
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ablak, 1534

– hátoldalán számok: 13
– a MÉM 69.021.77 felmérési rajz fotómásolata

MÉM.F 13 5.04

PATERE ET ABSTINE MDXXXIIII
DOMINVS ERIGIT ELISOS MDXXXIIII
DOMINVS REFUGIUM MEVM ET VIRTVS
MDXXXIV
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ablak, 1534

– a MÉM 69.021.77 felmérési rajzon ábrázolt feliratos kőkeret fényképe

MÉM.F 70.655 5.25

DOMINVS ERIGIT ELISOS MDXXXIIII

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ablak, 1581

Ablakkeret a Bathori házból. Pákei L. ház bealkalm.
„Ablak Wolphard István címerével. 1581. A Főtéri
32 (31) számú házból. Befalazva a Pákei villába. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 29.)

-

NIHIL VERITATE FIRMIVS 1581
„Az igazság mindennél erősebb.” (Asztalos Lajos fordítása)
NE SVPERET CENV

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ablak, 1581

Részletek a Báthori házból / A Pákei háznál alkalm.
– karton, ceruza
– az ablakkeret rajza közepén nagyobb léptékben
boltozatzárókő rajza
– a lap tetején kék ceruzával: Báthori-házból (Pákei háznál)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

MUEKvGyLt.6.A 014

NIHIL VERITATE FIRMIUS 1581
NE SVPERET CENV

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ablak, 1581

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
A Báthory-ház ablakkeretezése, valamint a Wesselényi utcai ház profiljainak felmérési részletei
– karton, ceruza
– aláírás: Pákei
– a hátoldalán részletek: Felvételek a Majális u 29.
házamba bealkalmazott műemlék darabokról
NIHIL VERITAT[E] FIRMIUS [1581]
[NE SVPERET CENV]
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MUEKvGyLt.8.A 051.12

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

Részletes rajz a Mátyás király téri un. Báthory
házról a jelenlegi is fennáll az udvari szárnyon 2
db 6. jelű / Földszinti 6ik ablak
– ablakkeretezés felmérési vázlata – nézet, metszet
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei 1892

MUEKvGyLt.8.A 054

VIGILADO AGENDO
BENE COSVEDO

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

Részletrajz a Mátyás kir. tér Báthory ház udvari
szárnyépületről (jelenleg is ott levő) / Földszinti
5ik ablak
– ablakkeretezés felmérési vázlata – nézet, metszet
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: 1891 P.

MUEKvGyLt.8.A 055

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

A Mátyás kir. tér un. Báthory házról / Az udvari
szárnyépületén lévő ablakok / Az eredeti helyén
van
– az MUEKvGyLt.8.A.054-55-ön ábrázolt ablakok
közös, de vázlatosabb rajza
– kereten kívül: Minta / Minta a hosszú irányú lapokról
– papír, ceruza
– PL-körpecsét

MUEKvGyLt.8.A 056

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

A Mátyás kir. tér un. Báthory házról / Az udvari
szárnyépületén lévő ablakok / Az eredeti helyén
van
– az MUEKvGyLt.8.A.054-55-ön ábrázolt ablakok
közös, de a 8.A.56-nál még vázlatosabb rajza
– kereten kívül: Másolat / Minta a fekvő rajzokhoz
– papír, ceruza
– PL-körpecsét

MUEKvGyLt.8.A 057
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Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
Részletrajz / Az u.n. Báthory udvari szárnyépületéről / jelenleg is ott levő / Az udvaron levő 4ik
ablak felvétele / A 4-5 ablak eg[y]forma
– kereten kívül 3-4 jelű
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: P.

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

A Mátyás király tér 32 sz. u.n. Báthori-házból /
Az udvari szárny-épületén lévő ablakok
„Kolozsvár Mátyás k. tér 32. sz. ház reneszánsz ablakok felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való ablakok tusrajza a 16.
századból. Jelenleg eredeti helyén. Pausz-tus, 46,5 ×
31,5 cm” (Pusztai 1983, 41.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37 × 54 cm

MUEKvGyLt.8.A 058.03

MÉM 69.021.30 1.07

VIGILA[N]D[O] AGENDO BENE
CO[N]SVE[TU]DO
„A mi szokásunk körültekintően munkálkodni.”
(Kovács András fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

Mátyás király tér 32 sz. Báthori házból / Az udvari szárny-épületen lévő ablakok
„Kolozsvár, Mátyás kir. tér 32. sz. ház (Báthory) reneszánsz ablakkeretek felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való ablakok tusrajza.
Pausz-tus, 46 × 31cm” (Pusztai 1983, 40.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 54,5 × 37,5 cm
STW
Stephanus Wolphard
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MÉM 69.021.38 1.13

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

Részletrajz. Báthori ház udvari szárny ablak jelenleg is ott levő 1. és 2. jelű
A részletekhez írva: Pákei ház
„Kolozsvár, Mátyás t. 32. reneszánsz ablakkeret
felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza
– 35,5 × 28,5 cm
– pecsét
– a hátoldalon a háromemeletes épület bejáratának
és lépcsőmetszetének ceruzarajza

MÉM 69.021.55 3.05

EB
Emericus Bogner
NE SVPERET CENV

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

Ceruzával: Mátyás kir. téri u.n. Báthory házról
(mely jelenleg is az udvari szárnyon fenn áll – a
metszet a rajzon a, b-vel jelölt ebből csak az egyik
van felvéve míg a c) és d) jelűből egyik itt c
„Kolozsvár, Mátyás t. 32. Báthory ház reneszánsz
ablakkeretek felm. rajza” (MÉM leltárkönyv
1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való földszint ablakok a
16. századból. Jelenleg: eredeti helyén. Karton-tus-ceruza, 41,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983,
39.)
– karton, ceruza, tus
– 50 × 36,5 cm
– paszpartu 53,5 × 39 cm
– pecsét elöl-hátul

MÉM 69.021.62 K02

STW
Stephanus Wolphard
Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

Ceruzával: A Mátyás kir. téri Báthory-házról
(mely é jelölt és f jelölt a metszeten) Ezek most is
fenn állnak a jelzett házudvari szárnyépületein
„Kolozsvár, Mátyás t. 32. Báthory ház reneszánsz
ablakkeretek felm. rajza” (MÉM leltárkönyv
1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard-Kakas való ablakok ceruzarajza. Karton-ceruza, 41,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 42.)
– vízjeles karton, ceruza, tus
– 50 × 37 cm
– paszpartu 53,5 × 39 cm
– pecsét

MÉM 69.021.63 K03

VIGILA[N]D[O] AGENDO BENE
CO[N]SVE[TU]DO
„A mi szokásunk körültekintően munkálkodni.”
(Kovács András fordítása)
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Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ablak, 16. század

Hátoldalán
– hely neve: Kolozsvár
– tárgy megnevezése: Kakas-Wolphardt ház
– jegyzet:
– a MÉM 69.021.38 felmérési rajzon ábrázolt ablakkeretek fényképe

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó

Báthory-ház
– ajtókeret nézete, metszete
– pausz, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MÉM.F 22.752 6.04

MUEKvGyLt.8.A 009

SK

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó

Báthory-házból (jelen Pákei) Részlet nagyméretben
– ajtókeret nézete, metszete
– karton, ceruza
– Jegyzet: A szalag helyes. Az ered. Nagys. Részletben

MUEKvGyLt.8.A 064

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó

A Mátyás király tér 32 sz. u.n. Báthory-házról
– ajtókeret nézete, metszete jegyzetekkel, javításokkal
– kereten belüli jegyzet: Lépték csak egy vonallal
lesz, [stb.]
– kereten kívüli jegyzet: Minta / Minta a magos
irányú rajzokhoz / A lap levágva sz = 31.1/2 cm. /
A papír levágva h = 45.- [stb.]
– pausz, ceruza
– PL-körpecsét

MUEKvGyLt.8.A 065
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó

A Mátyás király tér 32 sz. u.n. Báthory-házról / A
Báthory házban van
– pausz (erősen hajtogatva, töredezve), ceruzakontúrrajz jegyzetekkel
– kereten kívül: Másolat

MUEKvGyLt.8.A 068

SK

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

Felvétel a Mátyás k.-téri „Báthori” házból
– ajtókeret felmérési rajza
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 008

SOLA SALVS SERVIRE DEO SVNT CAETERA
FRVDES / OMNIA PRAE TEREVNT PRAETER
AMARE DEVM / MDXLI
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

Részlet a Mátyás király t. Báthori házból / Díszajtó a szobában / Jelenleg az Erd. Muzeumban
– felmérési skiccek
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 052

SOLA SALVS SERVIRE DEO SVNT
C[A]ETERA FR[A]VD[ES] / OMNIA
PRAETEREVNT PRAETER AMARE DEVM /
MDXLI
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

„Ajtó Wolphard Adorján címerével. 1541. A Főtéri
32 (31) sz. házból. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 28.)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

-

SOLA SALVS SERVIRE DEO SVNT CAETERA
FR[A]VDES / OMNIA PRAETEREVNT
PRAETER AMARE DEVM MDXLI
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

– felmérési skiccek
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei 1917. VIII/17

MUEKvGyLt.8.A 053

SOLA SALVS SERVIRE DEO SV[NT CAETERA
FRAVDES] OMNIA PRAETEREVNT
PRAE[TER AMARE DEVM] MD[XLI]

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

A Mátyás király tér 32 sz. Báthori-házból / Az Erdélyi Nemzeti Muzeumban
„Kolozsvár Mátyás k. tér 32. sz. ház reneszánsz ajtó
felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való ajtó kidolgozott tusrajza. Pausz-tus, 46,5 × 31 cm” (Pusztai 1983, 50.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37,5 × 54 cm

MÉM 69.021.29 1.06

SOLA SALVS SERVIRE DEO SVNT CAETERA
FR[A]VDES / OMNIA PRAE TEREVNT
PRAETER AMARE DEVM / MDXLI
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

Lapsz= / A Mátyás király téri 32 sz. Bathori hazból / A Erdélyi Nemz. Muzeumban / Elől nézet /
metszet / Pákei Lajos
Keret felett *) az előzetesen küldött PL helyett s.k.
aláírásom jön
„Kolozsvár, Mátyás t. 32. Báthory ház reneszánsz ajtókeret felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való reneszánsz ajtó 1541ből. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 42,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 48.)
– karton, ceruza
– 36 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét elöl-hátul
SOLA SALVS SERVIRE DEO SVNT CAETERA
FR[A]VDES / OMNIA PRAE TEREVNT
PRAETER AMARE DEVM / MDXLI
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541
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MÉM 69.021.64 K04
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

„Kolozsvár, Püspöki palota reneszánsz ajtójának felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való ajtó részletei. Karton-tus, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 49, 10. k.)
„Ajtó részlete a kolozsvári Wolphard-házból, felvételi rajz 1890-es évek” (Csáki–Hídvégi–Ritoók
2008, 167.)
– karton, lavírozott tus
– 39,5 × 54,5 cm
– pecsét, aláírás

MÉM 69.021.93 3.31

SOLA SALVS SERVIRE DEO SV[NT CAETERA
FRAVDES] OMNIA PRAETEREVNT
PRAE[TER AMARE DEVM] MD[XLI]
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

– a MÉM 69.021.93 felmérési rajz fotómásolata

MÉM.F 70.744 után 2.20
szám nélkül

SOLA SALVS SERVIRE DEO SV[NT CAETERA
FRAVDES] OMNIA PRAETEREVNT
PRAE[TER AMARE DEVM] MD[XLI]
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1541

– hátoldalán számok: 11, és felirat: OmvH MÉM
ltsz. 69.021.29
– a MÉM 69.021.29 felmérési rajz fotómásolata

MÉM.F 11 5.15

SOLA SALVS SERVIRE DEO SVNT CAETERA
FR[A]VDES / OMNIA PRAE TEREVNT
PRAETER AMARE DEVM / MDXLI
„Egyedüli boldogság Istennek szolgálni, minden egyéb
csalárdság. Minden elmúlik Isten szeretetén kívül.”
1541
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1579

A Mátyás király tér 32 sz. Báthori házból / Az Erdélyi Nemz. Muzeumban
„Kolozsvár Mátyás k. tér 32. sz. ház reneszánsz kapujának felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház 1579-es ajtajának tusrajza.
(Az 1589-es felírás valószínű másolási tévedés). Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Pausz-tus,
46,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 37.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37,5 × 54,5 cm

MÉM 69.021.27 1.05

VIVE MEMOR LETHI FVGIT HORA /
MDLXXXIX
„A halálra emlékezve élj. Az idő szalad.” 1579
(Persius Flaccus, Kovács Kiss Gyöngy fordítása)
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1579

A Mátyás király tér 32 sz. Báthory házból / Az
Erdélyi Nemzeti Múzeumban / Metszet
Kereten kívül kézírással: A Mátyás király téri un.
Báthory házról. A kapu közötti ajtó 7. jelű. Jelenleg az Erdélyi Muzeumban van
„Kolozsvár, Báthory ház reneszánsz ajtókeret felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház. A lépcsőház földszinti előcsarnokában látható ajtó 1579-ből. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 46,5 ×
29,5cm” (Pusztai 1983, 32.)
– karton, ceruza, tus
– 36,5 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét elöl-hátul

MÉM 69.021.83 K11

VIVE MEMOR LETHI FVGIT HORA / MDLXXIX
„A halálra emlékezve élj. Az idő szalad.” 1579
(Persius Flaccus, Kovács Kiss Gyöngy fordítása)
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1579

A Mátyás király téri u.n. Báthory házról a kapu
között 7. jelű. Jelenleg az Erdélyi Muzeumban /
Ehez kész rajz van. / 1894 Pákei /
A párkányzat arcitráv és felirat: VIVE MEMOR
LETHI FUGIT HORA / MDLXXIX
„Kolozsvár, Báthory ház ren. Ajtó szabadkézi felvételi rajz” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való kapu közti díszajtó
részletrajza 1579-ből. (Pákei által jelezve 1894). Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 33.)
– papír, ceruza
– 37,5 × 50 cm
– pecsét, aláírás
VIVE MEMOR LETHI FVGIT HORA /
MDLXXIX
„A halálra emlékezve élj. Az idő szalad.” 1579
(Persius Flaccus, Kovács Kiss Gyöngy fordítása)
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MÉM 69.021.85 3.24

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1579

– hátoldalán számok: 10_V.20
– a MÉM 69.021.27. rajz fotómásolata

MÉM.F 10 5.12

VIVE MEMOR LETHI FVGIT HORA /
MDLXXXIX
„A halálra emlékezve élj. Az idő szalad.” 1579
(Persius Flaccus, Kovács Kiss Gyöngy fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1579

– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét
– a MÉM 69.021.27 és 69.021.83 rajzokon is ábrázolt ajtókeret teljes fényképe

MÉM.F 70.660 5.29

VIVE MEMOR LETHI FVGIT HORA /
MDLXXIX
„A halálra emlékezve élj. Az idő szalad.” 1579
(Persius Flaccus, Kovács Kiss Gyöngy fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1581

Báthory-ház / Erdélyi Muzeum 23 szám / Az
emeleti vestibulum díszaj[t]oja / felvétel jó
– felmérési vázlatok
– papír, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 067

VIVE DIV SED VIVE DEO NAM VIVERE
MVNDO / MORTIS OPVS VIVA EST VIVERE
VITA DEO / MDLXXXI
„Sokáig élj, de Istennek élj, mert a világnak való élés
olyan cselekedet, mely a halálé, az életet adó élet Istennek élni.” (Imre Mihály)
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1581

Mátyás király tér 32 sz. Báthori házból / Az Erdélyi Nemzeti Múzeumban
„Kolozsvár, Mátyás k. tér 32. (Báthory ház) reneszánsz ajtókeret felm.” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó Wolphard István címerével. 1581. A Főtéri 32
(31) számú házból. Múzeum” (Balogh 1975, 30.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való ajtó az emeleti vestibulumból 1581-es évszámmal. Jelenleg: Művészeti
Múzeum, Kolozsvár. Pausz-tus, 46,5 × 31cm”
(Pusztai 1983, 30.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 35 × 52 cm

MÉM 69.021.50 1.25

VIVE DIV SED VIVE DEO: NAM VIVERE
MVNDO / MORTIS OPVS: VIVA EST VIVERE
VITA DEO / MDLXXXI
„Sokáig élj, de Istennek élj, mert a világnak való élés
olyan cselekedet, mely a halálé, az életet adó élet Istennek élni.” (Imre Mihály)
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1581

A Mátyás király tér 32 sz. Bathory házból / Az
Erdélyi Nemz. Muzeumban
„Kolozsvár, Mátyás t. 32. Báthory ház reneszánsz
ajtó felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-házból való 1581-es ajtó rajza. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 40 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 31.)
– karton, ceruza
– 37 × 50 cm
– pecsét

MÉM 69.021.104 3.43

VIVE DIV SED VIVE DEO: NAM VIVERE
MVNDO / MORTIS OPVS: VIVA EST VIVERE
VITA DEO / MDLXXXI
„Sokáig élj, de Istennek élj, mert a világnak való élés
olyan cselekedet, mely a halálé, az életet adó élet Istennek élni.” (Imre Mihály)
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1581
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Báthory ház / Részlet / 1581
– címerpajzs rajza
– karton, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 059

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1581

– ajtószárkő felmérési rajza 1:1
– papír, ceruza
– pecsét

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1581

– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét
– a MÉM 69.021.50 felmérési rajzon ábrázolt ajtókeret fényképe

MUEKvGyLt.8.A 079.24

MÉM.F 70.658 5.27

VIVE DIV SED VIVE DEO NAM VIVERE
MVNDO / MORTIS OPVS VIVA EST VIVERE
VITA DEO / MDLXXXI
„Sokáig élj, de Istennek élj, mert a világnak való élés
olyan cselekedet, mely a halálé, az életet adó élet Istennek élni.” (Imre Mihály)
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház.

1916 Dec.
– szemöldökcímerpajzs felmérési skiccei
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.01

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1590

A Mátyás király tér 32 sz. Báthory-házból / Az
eredeti helyén van.
– ajtókeret felmérési rajza – nézet, metszet
– karton, ceruza
– hátoldalán pecsét

MUEKvGyLt.8.A 010

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1590

Részletek a Szathmáry házról / Udvari szárny ajtó
/ az első és negyedik kocka egyenlő
– papír, ceruza
– pecsét, aláírás: 1892. P

MUEKvGyLt.8.A 079.11

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1590

A Mátyás király tér 32 sz. Báthori-házból / Az Erdélyi Nemzeti Múzeumban.
„Ajtó Kakas István házából. 1590. A Főtéri 32 (31)
számú házból. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh
1975, 36.)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1590

Báthory ház – udvari szárny ajtó / régi felvétel
1891!
„Kolozsvár, Báthory ház udvari ajtó felmérési rajz
kidolgozatlan” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza
– 39 × 53 cm
– pecsét

MÉM 69.021.82 3.23

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1590

A Mátyás király tér 32 sz. Báthory házból / Az
Erdélyi Nemz. Muzeumban
„Kolozsvár, reneszánsz ajtókeret felmérési rajza a
Báthory házból” (MÉM leltárkönyv 1969)
– víznyomásos karton, ceruza, tus
– 36,5 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét elöl-hátul

MÉM 69.021.86 K13

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Ajtó, 1590

– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét
– a MÉM 69.021.82 rajzon ábrázolt ajtókeret fényképe

MÉM.F 70.667 5.35

321

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590–1592 körül

Mátyás király tér 32 sz. u.n. Báthory-házról / A
Báthori házban van a később épült szárnyépületben
„Kolozsvár, Mátyás k. tér 32. (Báthory ház) reneszánsz ajtókeret felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969) „Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A Wolphard–Kakas-ház kandallós
szoba ajtajának tusrajza. Jelenleg: az udvar földszintjén befalazva. Pausz-tus, 46,5 × 31 cm” (Pusztai
1983, 28.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 35 × 51 cm

MÉM 69.021.48 1.23

SK
Stephanus Kakas

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590–1592 körül

A Báthori házban van
„Kolozsvár, Báthory ház reneszánsz ajtókeret felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház kandallós szobájának ajtaja a
16. századból. Jelenleg: másodlagos helyen az udvar
földszintjén befalazva. Karton-ceruza, 40 × 31,5
cm” (Pusztai 1983, 27.)
– víznyomásos karton, részben pauszrátét, ceruza,
tus
– 36,5 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét elöl-hátul

MÉM 69.021.84 K12

SK
Stephanus Kakas

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590–1592 körül

Hátoldalán
– hely neve: Kolozsvár
– tárgy megnevezése: Kakas-Wolphardt ház
– jegyzet:…
– a MÉM 69.021.48 rajzon ábrázol ajtókeret fényképe
SK
Stephanus Kakas
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MÉM.F 22.754 6.05

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590–1592 körül

– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét és felirat: A II
számú ajtóhoz
– a MÉM 69.021.48 rajzon ábrázolt ajtókeret fényképe

MÉM.F 70.663 5.32

SK
Stephanus Kakas

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590–1592 körül

Hátoldalán a nyomtatott nyilvántartás tételei
– hely neve: Kolozsvár, Kolozs vm.
– tárgy megnevezése: Mátyás téri udvar ajtó
– a mappa jelzése:

MÉM.F 4787 6.02

– a MÉM 69.021.48 rajzon ábrázolt ajtókeret fényképe
SK
Stephanus Kakas

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590-es évek

A Mátyás király tér 32 sz. Báthori-házból / Az
eredeti helyén van.
„Kolozsvár Mátyás k. tér 32. sz. Wolphard–Kakas-ház ren. Ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó Kakas István címerével. 1590-es évek. A Főtéri 32 (31) számú ház udvari ajtaja. Pákei Lajos rajza”
(Balogh 1975, 37.)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32. A
Wolphard–Kakas-ház rusztikás földszint ajtaja 1590
körül. Jelenleg az eredeti helyén, utólagosan befalazva. Pausz-tus, 46,5 × 31cm” (Pusztai 1983, 38, 7.
k. – ott a 69.021.71 ltsz. alatt szerepel)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 35 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm

MÉM 69.021.28 K01
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590-es évek

– hátoldalán számok: 14
– a MÉM 69.021.28 felmérési rajz fotómásolata

Kolozsvár, Fő tér 32. – Wolphard–
Kakas-ház. Ajtó, 1590-es évek

– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét és felirat: A III
számú ajtóhoz
– a MÉM 69.021.28 rajzon ábrázolt ajtókeret fényképe

MÉM.F 70.664 5.33

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Belső ajtó

– kétszárnyú belső ajtó nézete
– lépték 1:5
– a rajz hátoldalán A Báthory házban volt. Empir
anfrag felirat
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 012
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MÉM.F 14 5.17

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Belső ajtó

– kétszárnyú belső ajtó nézete
– MUEKvGyLt.8.A. 012-vel azonos ajtó
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 013

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Részletek

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– pausz, díszítés, ceruzaskicc

MUEKvGyLt.8.A 051.03

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Részletek

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– korlátelemek és zodiákus pajzsok
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 051.07

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Részletek

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– párkánydíszítések
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 051.08

325

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Részletek

A Batori hazba bealk. Ma Empir
– medalionos empire tábla rajza
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 063

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Részletek

Báthory-ház / Részlet
– BE-monogramos címerpajzs, levélmotívumskicc a
kandallókazettákhoz. Megjegyzés mindkettőnél:
eredeti nagyság
– megjegyzés: Ez a czímer a Báthory házban van
minden II. ajtó felett
– papír, ceruza
– pecsét, aláírás: 891 P.

MUEKvGyLt.8.A 066

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Részletek

– empire medalion 1:1-es rajza
– hajtogatott, szakadozott, hiányos papír, ceruza
– hátoldalán barokk ajtórészletek 1:1-es ceruzarajza

MUEKvGyLt.8.A 079.22
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Részletek

– vegyes ablakkeretek felmérési rajza
– karton, ceruza
1. A Hentr ház előtár ajtója 1735 Egyetem utcza
…sz.
2. A Báthori-házban lévő dombormű
3. Az Unitárius Egyh. Kossuth L. u… sz. házából
ajtórészlet 1:15
Az ajtó felirata: 1558
4. Felirat 1595-ből: INVID REST CALMITATEM
CVMTE FELICEN VOCAS

MUEKvGyLt.6.A 015

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Címer

Ez a czímer Wolpárt István czimere Szathmári
ház 1579-ről / ill 1581-ről. A Batori ház övé volt.
Később örökölte […] Kakas István / Methopa / A
kapu közti ajtó f.ries czimere
„Kolozsvár, Wolphard István címeréről készült szabadkézi rajza – sárkányfigura” (MÉM leltárkönyv
1969)
– karton, ceruza
– pecsét 1890-es évszámmal
– 28 × 44 cm
– a hátlapon párkányprofilrajzok, jobb oldala […]ik
évi, 1. lap felirattöredékkel, Fodor János aláírással

MÉM 69.021.120 2.08
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Címer

A Báthori házból való. A követ Pákei vásárolta
Szatmáry aranyművestől. Jelenleg bealkalm. Pákei Majális u. 29.
„Kolozsvár, faragott kő szabadkézi rajza Báthory
házból – sárkányfigura” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza
– 29 × 43 cm
– pecsét

MÉM 69.021.119 2.07

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Címer

Kakas István czímere / A Báthori házban a … sz.
nagyteremben levő boltozat zárókő. Kakas István
teljes czímere / 1894. felvétel
„Kolozsvár, Báthory ház Kakas István címere”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, ceruza
– 36,5 × 48 cm
– pecsét
– hátlapján négyzetes boltozat színezett tusrajzának
részlete Wassy[…] felirattal

MÉM 69.021.118 2.06

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Címer

– boltozatzárókő nézete: Az egész kő szélessége
43.5
– papír, ceruza
– 1917. II/8

MUEKvGyLt.8.A 079.14
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Címer

Bathory ház / Főpárkány
– papír, ceruza
– hátoldalán ablakcímer – olajágat tartó galamb –,
Czímer (ablak) Czímer az ablakszemöldökben,
felirat és pecsét

MUEKvGyLt.8.A 069

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Címer

Szathmáry-ház illetve a Báthori házból való / jelenleg: Boltzáradék az erd nemz Muzeumban van
/ Az emeleti vestibulum Zárda boltozatának Zárköve / ered. Nagys. / Sz.I. 1894 felvétel / P.
– papír, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 079.10

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– papír, ceruzajegyzetekkel

MUEKvGyLt.8.A 051.01

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– papír, ceruzajegyzetekkel, a napóra rajzával

MUEKvGyLt.8.A 051.02
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EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– papír, ceruzajegyzetekkel, skiccekkel
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 051.04

Kolozsvár, Fő tér 32.

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– papír, ceruzajegyzetekkel

MUEKvGyLt.8.A 051.05

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház

– emlékeztető jegyzetek az elvégzendő és elvégzett
feladatokról
– kartonra ragasztott papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 071.04
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház

– emlékeztető jegyzetek az elvégzendő és elvégzett
feladatokról
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 071.05

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– pausz, ceruza
– feliratok, fordítások: Engemet a szegénység
gyarló életre vezet, de kályhám állandó tűzzel világít /
– középen a latin felirat, majd a lap alján egy másik
fordítás: Vigyen bár engemet a szegénység tunya
életre csak tűzhelyem világítson állandó lánggal
(előtte felirat: Ez helyes)

MUEKvGyLt.8.A 051.17

ME MEA PAUPERTAS VITAE TRADVCAT
INERTI / DVM MEUS ASSIDVO LUCEAT
IGNE FOCVS
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
Báthory-ház emeleti kandalló
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: 1891 P.

MUEKvGyLt.8.A 058.02

[ME MEA PAVPERTAS VIT]AE TRADVCAT
INERTI DVM MEUS ASSIDVO LUCEAT IGNE
FOCVS
„Vigyen bár engemet a szegénység tunya életre csak tűzhelyem világítson állandó lánggal.” (Pákei Lajos fordítása)

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
– kandallópárkány-kazetták rajza (6 db), közöttük a
WST-monogram lenyomata
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 058.04
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Kolozsvár, Fő tér 32.

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
– kandalló felmérési rajzához készített levélminta
rajza
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 058.05

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
– párkánykazetták rajza (12 db), közöttük a
WST-monogram lenyomata
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 058.06

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
– bimbós motívumú párkánykazetták rajza (6 db),
valamint a kandallókonzol levéldísze: A baloldali
konsola előlnézete
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 058.07

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
A Mátyás király téri Báthori házból / Földszinti
kandalló / Emeleti kandalló / A kandalló elölnézet / Mező dísz eredete ismeretlen / Az M.k. téri
Czell házból
– pausz, ceruza
– a MÉM 69.021.99 felmérési rajz elővázlata

MUEKvGyLt.8.A 058.08
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

„Kolozsvár, reneszánsz kandalló felm. rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32.
Wolphard–Kakas-ház. Kandallók és boltozati indító
vállak felmérései díszítő frízek részleteivel, valamint
az emeleti kandallópárkány perspektivikus rajza a
16. sz.-ból. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár.
Karton-tus, 33 × 22 cm” (Pusztai 1983, 29.)
– kandallónézet és részletrajzok
– karton, ceruza, tus
– 36 × 50 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét hátul

MÉM 69.021.99 K14

ME MEA PAVPERTAS VITAE TRADVCAT
INERTI DUM MEUS ASSIDVO LVCEAT IGNE
FOCVS
„Vigyen bár engemet a szegénység tunya életre csak tűzhelyem világítson állandó lánggal.” (Pákei Lajos fordítása)
STW
Stephanus Wolphard

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32.
Wolphard–Kakas-ház. Emeleti kandalló-párkány
perspektivikus rajza” (Pusztai 1983, 6. k.)
– a MÉM 70.005 fotómásolata
– hátoldalán számok: 16_V9

MÉM.F 16 5.20

ME MEA PAVPERTAS VITAE TRADVCAT
INERTI DVM MEUS ASSIDVO LVCEAT IGNE
FOCVS
„Vigyen bár engemet a szegénység tunya életre csak tűzhelyem világítson állandó lánggal.” (Pákei Lajos fordítása)
STW
Stephanus Wolphard

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

„Főtér – Mátyás király tér (ma: Szabadság tér) 32.
Wolphard–Kakas-ház. Emeleti kandalló-párkány
perspektivikus rajza” (Pusztai 1983, 6. k.)
– papír, ceruza
– hátoldalán számok: 16_V9

MÉM 70.005 fiók42

ME MEA PAVPERTAS VITAE TRADVCAT
INERTI DVM MEUS ASSIDVO LVCEAT IGNE
FOCVS
„Vigyen bár engemet a szegénység tunya életre csak tűzhelyem világítson állandó lánggal.” (Pákei Lajos fordítása)
STW
Stephanus Wolphard
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

– a MÉM 69.021.99 felmérési rajzon ábrázolt kandallópárkány fényképe

MÉM.F 70.659 5.28

ME MEA PAVPERTAS VITAE TRADVCAT
INERTI DUM MEUS ASSIDVO LVCEAT IGNE
FOCVS
„Vigyen bár engemet a szegénység tunya életre csak tűzhelyem világítson állandó lánggal.” (Pákei Lajos fordítása)
STW
Stephanus Wolphard

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló

„Kolozsvár építészeti fragmentumok formai rajzai”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Kandalló Wolphard István monogramjával a Főtéri
32 (31) számú házból. 1579–80 körül. Részletek a
párkányfrízről. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 38.)
– Balogh a 15 kazettából csak a 3 felső sor képét
közli
„Ajtó- és kapudíszítmények. Karton-tus, 45 × 31,5
cm” (Pusztai 1983, 06.)
– karton, ceruza, monokróm akvarell
– 34,5 × 50 cm
– első oszlop alján: Az eredeti 13 cm
– második oszlop alján: Az eredeti 12 cm
– harmadik oszlop alján: Az eredeti 20 × 21 cm

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló, 1582

Báthory háznál
„Kolozsvár, Báthory ház reneszánsz kandalló felm.
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
Bánffy-címer 1590-es évszámmal
B E-monogramos pajzs
Napóra (nézetmetszet)
Kandalló 1582-ből (nézetmetszet)
„Kandalló a kolozsvári Wolphard-házból, felvételi
rajz 1890-es évek
(Csáki – Hídvégi – Ritoók 2008, 167.)
– karton, ceruza, tus
– 36,5 × 49,5 cm
– paszpartu 39 × 53,5 cm
– pecsét hátul
DEVS SUPERBIS RESISTIT HVMILIBVS DAT
GRATIAM
MDLXXXII
„Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.” (Jakab 4.6. Károli Gáspár fordítása)
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MÉM 69.021.134 3.54

MÉM 69.021.65 K05

EME
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Kandalló, 1582

Báthory háznál
„Kolozsvár, reneszánsz kandalló felm. rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– kandalló (nézet metszet)
– karton, ceruza
– 47 × 38,5 cm
– pecsét elöl

MÉM 69.021.80 3.21

DEVS SUPERBIS RESISTIT HVMILIBVS DAT
GRATIAM
MDLXXXII
„Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.” (Jakab 4.6. Károli Gáspár fordítása)
Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Napóra

A Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza feliratú „Napló” almappában
A Báthori-ház emeleti tornáczán levő napóra
– nézet, metszet
– pecsét, aláírás: 891 P.
– pausz, ceruza

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

Kolozsvár Bátori ház
– színes kartonra ragasztott fotók
– boltvállkövek (Dudás, Nyilas) a zodiákus teremből
– a lap alján pecsét: MLt 868 C.c 8
– a lap hátoldalán: Műemlékek Országos Bizottsága 32.434 fot. Sz., valamint Iparművészeti Múzeum és Iskola könyvtára pecsét

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
Báthori házból / Az Erd nemz. Muzeumban van
– tagozatos gyámkő
– kartonra kasírozott fotó, ceruza
– pecsét: 1916 XII/2 felvétel

MUEKvGyLt.8.A 058.01

MOB 32.434 6.07

MUEKvGyLt.8.A 070.01
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
Báthori házból / Az Erd nemz. Muzeumban van
– kartonra kasírozott fotó, ceruza
– boltozatgyámkő szőlőlevéllel
– pecsét: 1916 XII/2 felvétel

MUEKvGyLt.8.A 070.02

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
– szőlőleveles vállkő és griffes zárókő (S K) skicce
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 070.04

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
Bathori haz / az Erdélyi Muzeumban
– karton, ceruza
– boltozatgyámkő a Nyilassal
– pecsét: 1917. K.K (?)

MUEKvGyLt.8.A 070.12

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
A Báthori házból / az eredeti helyén
– karton, ceruza
– boltozatgyámkő Ikrekkel
– pecsét: 1917. II. 3. K. K.

MUEKvGyLt.8.A 070.05
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
Báthori ház / az eredeti helyén
– karton, ceruza
– boltozatgyámkő Bikával
– pecsét: 1917 K. K.

MUEKvGyLt.8.A 070.03

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
Báthori ház / az eredeti helyén
– karton, ceruza
– boltozatgyámkő Bikával
– pecsét: 1893.

MUEKvGyLt.8.A 070.06

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
A Báthori ház zodiákus szoba / boltvál kezdő vonalánál / Felvétel (újból) az Erd. nemz. Muz.– karton, ceruza
– boltozatgyámkő Vízöntővel
– pecsét: 1917 I.

MUEKvGyLt.8.A 070.07

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
Báthori ház / Az emeleti vestibulum boltozatának
egyik Consolája / Eredeti nagyság / Felvett Sz. I.
891
– karton, ceruza
– boltozatvállkő Dudát fújó gyermekkel
– pecsét
Jegyzet: Miután az Erd. nemz. Muzeumban levő
és 1917ben felvett ugyanilyen bolt.Consola némileg „eltérő” ettől, kérdés nem-e így mellette[?]
v. szembe levő […] ilyen Consola 2ik példánya.

MUEKvGyLt.8.A 070.08
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– pausz, ceruza
– boltozatvállkő Dudát fújó gyermekkel

MUEKvGyLt.8.A 051.15

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
A Báthori házból való boltozati egyik Consola az
emeleti lebontott elő csarnokából / A Nemz.
Muz. felvétel.– karton, ceruza
– boltozatvállkő Dudát fújó gyermekkel
– pecsét: 1917. K.K (?)

MUEKvGyLt.8.A 070.10

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
A Báthori ház ajtója / 1891iki felvétel / Ez a fej a
muzeumben lévő ajtóhoz való / (részlet) / Baloldali
– papír, ceruza
– pecsét
– hátoldalon boltozatgyámkő Bikával, felirat hozzá
az első oldalon: tul: a zodiakus szoba boltozati
kezdő pajzsa; a feliratok a hátsó oldalon a pajzsrajzok lapelhelyezésére vonatkoznak, majd: Mindezek
a Báthori ház zodiákus szobájában vannak a boltozat kezdő tartói. – Az eredeti helyen vannak

MUEKvGyLt.8.A 070.09
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Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
– zodiákus jelvények a boltozati gyámkövekről
– első oldal: Vízöntő, Rák. Felirat: Báthori ház, pecsét
– hátsó oldal: Oroszlán, Nyilas; aláírás: 1891(7?) P.
– papír kettőbe hajtva, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 070.13

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

– gyámkövek (Dudás, Bika, Rák) rajzai a zodiákus
szobából, valamint mintavázlat a kandallóhoz, lásd
MÉM 69.021.99
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.04

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

A Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei feliratú „Napló” almappában
– gyámkövek (9 db) elhelyezési vázlata
– papír, zsírkréta (?)

MUEKvGyLt.8.A 070.11

Kolozsvár, Fő tér 32. –
Wolphard–Kakas-ház. Gyámkövek

„Kolozsvár, Báthory ház boltozati gyámköveinek
rajzai” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Gyámkövek a Wolphard–Kakas-házból, középen
Kakas István címere az udvari ajtóról. Főtér 32 (31)
számú ház. A jobb oldali gyámkő a Múzeumban.
Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 39.)
„Címerek és boltozattartó gyámkövek a 16. sz. végéről a Wolphard–Kakas-ház zodiákus szobájából.
Karton-tus, 44,5 × 31,5 cm” (PUSZTAI 1983, 07.)
– karton, lavírozott tus
– 33 × 55 cm
– Balogh a 12 gyámkő rajzából csak az alsó sor képét közli

MÉM 69.021.135 3.55
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Kolozsvár, Házsongárd – Mikó-kripta

– korabeli fotó
– hátoldalán: Gróf Mikó Imre s családja síremléke
a kolozsvári házsongárdi temetőben

Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház

– a ház homlokzata és kilincscíme
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 035

Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház

A Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek feliratozású
mappában
Az Erdélyi Nemz. Muzeum Régiségtára. / Rajz =
1:50 / Az ún. Basta-ház Kolozsvárt az Óvárban
állott így egy ideig a Karolina korház használatában. A Hubai-ház lebontása után. Felvette. Kovács István osztály muzeológus az Erdélyi Nemz.
Muzeumban 18…
– a Basta-ház földszinti és emeleti alaprajzának vázlatos alaprajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 074.11

Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház

– lapterv A Básta-ház-hoz méretezéssel, instrukciókkal (A fényképezésnél e hiányzó darab papírral
pótlandó) a fényképek elhelyezéséhez
– papír, ceruza
– aláírás: Pákei 1918. I. 10.
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MÉM.F 70.736 2.11

MNL OL P2282.17
7. dosszié 198

EME
Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház

A Básta-ház homlokzata az Óvárban a XVII. Század eleiről. Lebontatott = 1902 / Méret 1.100 / A
földszinti alaprajz / Az emeleti alaprajz / Az Erd.
Nemz. Muzeum rajztárából / Az alaprajzok Dr.
Kovács István oszt. Archeol. Felvétele alapján /
1919 Jun. 10 Pákei
„Kolozsvár, Básta ház homlokzati és alprajzi felmérése” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Az óvári ú. N. Básta-ház (gr. Mikes-ház, Karolina-tér déli sora). Földszinti és emeleti alaprajz. Tollrajz, dr. Kovács István felvétele alapján. Jelezve:
1919. Jún. 10. Pákei.” (Balogh 1944, 23. k.29)
„Az óvári ún. Basta ház földszinti és emeleti alaprajza. Az egykori Karolina tér (Kis Piac) északi során. Pákei Lajos rajzai dr. Kovács István felmérése
alapján” (Balogh 1975.54.)
„Az óvári ún. Básta-ház homlokzata és alaprajzai.
(Pákei általa jelezve: 1919. jún. 10.). Karton-ceruza-tus, 45 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 75.)
– karton, ceruza, tus
– 39 × 54 cm
– a homlokzat külön papírra van rajzolva (23,5 × 28
cm) ragasztásra várva

MÉM 69.021.117 3.51

Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház.
Ablak

Kereten kívül: Felső: Ablak Óvárban volt ún. Basta házból való jelenl. Az Erd. Muz_ / Alsó: Berkenesi szobrász fiának síremléke Erd. Muz.
„Kolozsvár, Básta ház reneszánsz ablak felm. rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Ablak az Óvárból, az ún. Basta házból. Múzeum.
Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 53.)
„Az óvári ún. Básta-ház ablakkerete és Berkenesi
Mátyás szobrász síremléke 1595-ből. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 47 ×
31,5 cm” (Pusztai 1983, 73.)
– karton, ceruza
– 33,5 × 51 cm

MÉM 69.021.76 3.17

Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház.
Ablak

– hátoldalán számok: 30_V.19 (?)
– a MÉM 69.021.76 felmérési rajz fotómásolata

MÉM.F 30 5.19
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Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház.
Ajtó, 1553

Básta ház (ceruzafelirat)
„Kolozsvár Basta-ház kapujának felmérési rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– ceruza, karton
– 34 × 51,5 cm

MÉM 69.021.26 1.04

ESA Z 8 / OMNIS QVI CREDIT IN EVM NON
PVDEFIET / ROM 10
„a ki hisz benne, nem szégyenül meg” (Ézsaiás 28.16.b
– Róma 9.33.e; Károli Gáspár fordítása)
H 1553

Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház.
Ajtó, 1553

A paszpartun ceruzával: Az óvári Básta házból
való, lebontatott /: :/ Az ajtó jelenleg az Erd.
Muzeumban van
„Kolozsvár, Básta ház reneszánsz ajtókeret felmérési
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó 1553-ból az Óvárból, az ún. Basta házból.
Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 52.)
„Az óvári ún. Básta-ház ajtaja 1553-ból. Jelenleg:
Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Pausz-tus, 46 × 31,5
cm” (Pusztai 1983, 76.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 35 × 51 cm

MÉM 69.021.49 1.24

ESA Z 8 / OMNIS QUI CREDIT IN EUM NON
PVDEFIET / ROM 10
„a ki hisz benne, nem szégyenül meg.” (Ézsaiás
28.16.b – Róma 9.33.e; Károli Gáspár fordítása)
H 1553
Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház.
Ajtó, 1553

Az Erdélyi Nemz. Múzeum régiségtára 20. lelt.
Száma / Az ajtó teljes magasság 219 cm / Az ajtónyílás belvilágának magassága 170 cm / [Az ajtónyílás belvilágának] szélessége 94,5 cm
„Kolozsvár, az Erdélyi Múzeumba beépített reneszánsz ajtó felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Az óvári ún. Básta-ház ajtajának kinagyított részlete. Jelenleg: Művészeti Múzeum, Kolozsvár. Karton-ceruza, 45 × 32 cm” (Pusztai 1983, 77.)
– papír, ceruza / a ráragasztott kék paszpartu körbe
letépve
– pecsét, aláírás a paszpartu alatt
– 40,5 × 57,5 cm
ESA Z 8 / OMNIS QVI CREDIT IN EVM NON
PVDEFIET / ROM 10
„a ki hisz benne, nem szégyenül meg.” (Ézsaiás
28.16.b – Róma 9.33.e; Károli Gáspár fordítása)
H 1553
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MÉM 69.021.74 3.15

EME
Kolozsvár, Karolina tér – Basta-ház.
Ajtó, 1553

– hátoldalán: Pákei Lajos … pecsét
– lásd: a MÉM 69.021.49 felmérési rajzon ábrázolt
ajtókeret fényképe

MÉM.F 70.656 5.26

ESA Z 8 / OMNIS QVI CREDIT IN EVM NON
PVDEFIET / ROM 10
„a ki hisz benne, nem szégyenül meg.” (Ézsaiás
28.16.b – Róma 9.33.e; Károli Gáspár fordítása)
H 1553

Kolozsvár, Karolina tér –
Ferences kolostor

– a kerengő korabeli felvétele

MÉM.F 70.739 2.14

Kolozsvár, Karolina tér –
Ferences kolostor

– a kerengő korabeli felvétele

MÉM.F 70.740 2.15

Kolozsvár, Karolina tér –
Ferences kolostor

– fénykép a kolostor láthatólag felújítás (1902?)
alatt álló belső udvaráról

MNL OL P2282.17
7. dosszié 217
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Kolozsvár, Karolina tér –
Ferences kolostor

A kolozsvári Szent Ferencz rendiek kolostora / A
refe[k]tórium szószéke / A refektórium-terem
boltozata / A földszinti kis terem boltozata / A
föld. kis terem boltozata / A Műemlékek Orsz.
Bizottságának felvet. alapján.
– karton 4 db fénykép számára 4 belső fényképpel

MÉM 70.766 fiók32

Kolozsvár, Karolina tér –
Ferences kolostor

A kolozsvári Szent Ferencz rendiek kolostora / A
keleti udvar-homlokzat részlet / Az utca felöli
nyugoti homlokzat / Az északi udvari homlokzat
/ Az északi udvari egész homlokzat / A Műemlékek Orsz. Bizottságának felvételei alapján.
– karton 4 db fénykép számára 4 külső fényképpel

MÉM 70.767 fiók33

Kolozsvár, Karolina tér –
Óvári emlékoszlop

I. Ferencz cs. látogat. alkalm.
– papír, papírapplikáció, ceruza, lavírozott tus

Kolozsvár, Karolina tér –
Óvári emlékoszlop

Mikor volt Ferencz császár látogatása.– ceruza, papír
– a Státua keleti oldala domborművének rajzvázlata
(a császári pár bevonulása a Magyar-kapun)
– későbbi felirat (kék színnel):
I. Ferencz József kir. 1ső látogatása 1895 szept.
22.
II.
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MUEKvGyLt.8.A 079.19

MNL OL P2282.17
7. dosszié 206

EME
Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza

Részlet a Király utca … sz
– levéldíszítések, feliratok
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 019

Sz A
UG
1724

Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
– 5 db ceruzaskicc pauszpapíron nagyobbrészt az
Újhelyi-házhoz kapcsolható levélmintákról, díszítésekről

MUEKvGyLt.8.A 076.08

Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza

– felirat- és rajztöredékek
– pausz(részlet), ceruza

MUEKvGyLt.8.A 032

Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza

Részlet a Király u…sz / a vasrácshoz domborított
kazetták bevésésekkel
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 028

G U 1724
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Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza

A Szentegyház-Minorita utczai szeglet ház a
Joó-féle ház
– karton, ceruza
– hátoldalán rács-, kőkeretrészletskiccek

MUEKvGyLt.8.A 029

Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza

A Király utcza … sz. ház rajz és ablakrészletei
– pausz, ceruza, pauszapplikáció
– két ablak nézetrajza és részletei
– hátoldalán a vasrács rajza külön
– rajzra felrögzítve: Méret, nem veszítendő el

MUEKvGyLt.8.A 034

Sz A
UG
1724

Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza
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Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
Király u…. sz a Joó-féle ház
– ablakkeret befejezetlen rajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 076.09

EME
Kolozsvár, Király utca –
Újhelyi Gábor háza

– korabeli felvétel

Kolozsvár, Kolozsmonostor –
Apátsági templom

Margón kívüli jegyzet: Apátság (Monastireum
Bea… ae M. Virg. Clusmonostra) Benedikt I.
Béla 1061-1063
– papír, ceruza

Kolozsvár, Kolozsmonostor –
Apátsági templom

– távlati kép délkeletről Orsz. Műemlékek / 1581
feliratokkal
– papír, ceruza

Kolozsvár, Kolozsmonostor –
Apátsági templom

– archív felvétel
– a fénykép átrajzolt változatát lásd az
MUEKvGyLt.8.A.078.06, valamint a MÉM
69.021.128 rajzon

Kolozsvár, Kolozsmonostor –
Apátsági templom

A kolozsmonostori apátsági templom – karton 3
fényképpel:
1. kép: kisalaprajz Gróf Eszterházy J.
2. kép: a templom délkeleti nézete
3. kép: kapurajz – kiadványillusztráció-részlet

MÉM.F 70.741 2.16

MUEKvGyLt.8.A 078.06

MNL OL P2282.17
7. dosszié 200

MÉM.F 70.731 2.06

MÉM 70.768 fiók34
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Kolozsvár, Kolozsmonostor –
Apátsági templom

Ceruzával a kereten kívül: 1581 évben így volt Lukass[?] erről fényképezendő a kis rajz / 1917 Pákei
„Lukass község románkori templomának felmérési
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– tus, pausz
– 46 × 28,5 cm
– pecsét, aláírás

MÉM 69.021.32 1.09

Kolozsvár, Kolozsmonostor –
Apátsági templom

Margón kívüli jegyzet: A kolozsmonostori apátsági templom / magyarázat [fé]nyképezéshez [me]
llékelve 2 db […]i lemez / Pákei 1917. Dec.
„Kolozsmonostor apátsági templom felmérési rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– papír, ceruza
– 52 × 37,5 cm
– pecsét, aláírás
– a kolozsmonostori templomot ábrázoló lapvázlaton középen a 69.021.32-es lapon is ábrázolt 1581es állapot rajza

MÉM 69.021.128 2.16

Kolozsvár, Kornis utca – Pénzverőház

Az óvári pénzverőház kőtáblája / Lásd jakab Elek
rajzai / Ez a kő az óvári […] nyomda […] falában
van
– pénzváltóház feliratos táblája 1608-ból
– karton, ceruza
– hátoldalán (tkp. a színén) részvétköszönő kártya

MUEKvGyLt.8.A 078.19

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca

E vázlat rajzban kitűnt területen épült az Unitárius Kollégium. Pákei L. felvétele 1896.
„A Belmagyar (Kossuth Lajos) – utcában, a jelenlegi
Unitárius Kollégium helyén volt régi házak alaprajza. Tollrajz. Jelezve: Pákei L. felvétele 1896.”
(Balogh 1944, 24. k.30)
„A Magyar utca északi során lebontott házak alaprajza. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 43.)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7.
Unitárius templom és kollégium

– archív felvétel

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius templom

Az unitárius templom és kollegium Kossuth L. u.
/ Tervezet
– pecsét és aláírás: Pákei Lajos 1919 II. 28
– távlati kép, belső kép, alaprajzkontúrok, levéldíszítések, feliratok
– papír, ceruza, applikáció
– hátoldalán a Kolozsvár sz. k város látképe… c.
lap tervezete. Lásd MÉM L.sz.: 69.021.100

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius templom

„A kolozsvári unitárius egyház építési emléktáblájának szövege; 2 db papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12-én. MÉM. raktára”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– A kolozsvári unitárius templom építésének emléktáblája 1797-ből
– 2 oldal, tinta + jegyzet ceruzával
– a papír nyomtatott fejlécén 191… keltezés van
(az emléktábla szövegét a Felmérésekben akarta
megörökíteni, az ottani lapterv MUEKvGyLt.8A.18
keltezése: 1919)

MÉM.F 70.733 2.08

MUEKvGyLt.8.A 018

MÉM 69.021.4 D1.02
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius templom

A kolozsvári unitárius templom alaprajz / Pákei
L. felvétele 1900
„Kolozsvár, Kolozsvár unitárius templom földszinti
és emeleti alaprajzai” (MÉM leltárkönyv 1969)
– a templom földszinti alaprajza az emeleti alaprajzzal egy lapon
– aláírás: felvétel Pákei
– ceruzával: földszint alaprajz
– hátlapján ceruzarajz, tetején elvágott felirattal:
Munkaterv az Unit. Kollegium Főpárkányzatáról
/ Berde M. utcza / lenn tollal: Pákei
– kartonra ragasztott pausz, tus
– 32 × 54,5 cm

MÉM 69.021.103/1 3.41

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius templom

A kolozsvári unitárius templom / Emeleti alaprajz / Kolozsvár 1900 Pákei
„Kolozsvár, Kolozsvár unitáriua templom földszinti
és emeleti alaprajzai” (MÉM leltárkönyv 1969)
– a templom emeleti alaprajza a földszintivel egy lapon
– aláírás: felvétel Pákei
– ceruzával: emeleti alaprajz
– a bal felső sarokban pauszfecnin: Jegyzet: A két
alaprajz kétfelől külön külön lesz elhelyezendő
(Felirat külön) 9/12ös lemezen. A vékony vonalak esetleg vastagíthatók tetszés szerint. A kép
tiszta mérete a-b szélesség = 6cm 8mm kell legyen. A magasság amint kiadódik. A felirat a
fényképen kívül esik – külön lesz felírva – amint
a hely engedi. A lépték ha hely van fényképezhető. A padsoros a földszint, a boltozatos az emelet.
– hátlapján ceruzarajz, tussal kótázva, Pákei aláírással, tetején elvágott felirattal: Munkaterv az Unitárius Kollegium Főpárkányzatáról / a főhomlokzat
– kartonra ragasztott pausz, tus, pecsét
– 32 × 54,5 cm

MÉM 69.021.103/2 3.42
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 7. –
Unitárius templom

Az unitárius templom és a régi kollegium épület
(rajzlaptervezet) / Pákei Lajos 1919 VI. 30
„Kolozsvár, Unitárius kollégium díszítései” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– lapterv
– karton, ceruza
– 37,5 × 50 cm
– a templomalaprajzokat lásd a MÉM
69.021.103/1-2 tervlapokon
– hátoldalán a mezőzáhi Ugron-kastély alaprajzrészlete és falnézete (vö. MÉM 69.021.116 hátoldalának rajzával)

MÉM 69.021.153 2.41

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
Az Unitárius egyház volt Magyar utczai … házából, mely lebontatott 18… / jelenleg be van helyezve az új unitárius kolleg. torna terem végén a
nyílt folyosón
– pilasztertörzs és -fejezet 1:1(?) léptékű rajza
– papír, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 076.01

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium. Ajtó, 1595

Magyar most Kossuth L. utczában az Unitárius
Egyház lebontott házából / Az új unitárius kollégiumban van bealkal[maz]va – a kőkeretet 2018ban a Kossuth Lajos utca 14. szám alatti unitárius
püspöki ház épületébe helyezték át, annak felújítása
során
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 015

DAS HAVS STECH[T] IN GOTTES GEVALDT
/ 1595 / PETRIVIS DAVMEN
„Isten hatalmában e ház.” 1595 / Petrus Daumen
(Lőwy–Demeter–Asztalos fordítása)
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium. Ajtó, 1595

Magyar most Kossuth L. utczában az Unitárius
Egyház lebontott házából / Az új unitárius kollégiumban van befalazva.
„Petrus Daumen egykori házának ajtaja. 1595. Befalazva az unit. kollégium egyik földszinti helyiségében Pákei Lajos rajza” (Balogh 1974, 337, 80. k.)
„Belmagyar (Kossuth Lajos) utca. Ajtó a lebontott
Unitárius Egyház épületéből, 1595-ből. Az új Unitárius kollégiumba befalazva. Pausz-tus, 31,5 × 46,5
cm” (Pusztai 1983, 13, 2. k. részlete)
– az ajtó felmérési rajza a Fő tér 20. szám alatti
Schütz-ház ajtajával közös lapon

MÉM 69.021.51 3.01

DAS HAVS STECH[T] IN GOTTES GEVALDT
/ 1595 / PERIVIS DAVMEN / P D
„Isten hatalmában e ház.” 1595 / Petrus Daumen
(Lőwy–Demeter–Asztalos fordítása)

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium. Ajtó, 1595

A Magyar most Kossuth L. utczában az Unitárius
egyház (a templom mellett) lebont. házából / Az
Új unitárius Kollégium udvarán a torna folyosó
végén van befalazva.
„Kolozsvár, Unit. egyh. reneszánsz ajtó felm. rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– az ajtó felmérési rajza
– karton, ceruza
– 36,5 × 49,5 cm
– aláírás, pecsét

MÉM 69.021.79 3.20

DAS HAVS STECH[T] IN GOTTES GEVALDT
/ 1595 / PERIVIS DAVMEN / P D
„Isten hatalmában e ház.” 1595 / Petrus Daumen
(Lőwy–Demeter–Asztalos fordítása)

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium. Kapu

352

„Belmagyar (Kossuth Lajos)-utca. A régi unitárius
kollégium kapuja. Ceruzavázat”31 (Balogh 1944,
31. k.32)
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

-
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Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium. Kapu és
emléktábla

„Suki László emléktáblának felmérési rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
„Kollégiumi kapu és az emléktábla tusrajza. Pausztus, 44,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 12.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37 × 52 cm

MÉM 69.021.34. 1.10

MVSIS ET VIRTUTIBVS / MDCCCVI /
COMMVNITAS VNITARIORUM
REAEDIFICA[VI]T
„A tudománynak és az erénynek / 1806 / Újjáépítette
az unitáriusok közössége.” (Jakab Elek fordítása)

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 9. –
Unitárius Kollégium. Kapu és
emléktábla

A régi unitárius collegium hátsó ajtója, és a ’Suki
László emléktáblája
Instrukciók rajzolásra és kivitelezésre:
Az ajtó nyílás rajztollal való besraffozása elmarad
mert preczkelve lesz[…]
Másoló papírra átrajzolandó lehetőségig vastagabb vonallal czyanotip vonalzatu többszörösítősen / 1918 VIII. 8. Pákei
„A régi unitárius kollégium lebontott ajtójának felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Belmagyar (Kossuth Lajos) utca. A régi Unitárius
Kollégium egykori kapuja 1806-ból, valamint Suki
László emléktáblája (Pákei által jelezve: 1918. VIII.
8.). Karton-ceruza, 48,5 × 31,5 cm”
(Pusztai 1983, 11.)
– karton, ceruza
– 39,5 × 55 cm
– aláírás, pecsét

MÉM 69.021.36 1.26

MVSIS ET VIRTUTIBVS / MDCCCVI /
COMMVNITAS VNITARIORUM
REAEDIFICA[VI]T
„A tudománynak és az erénynek / 1806 / Újjáépítette
az unitáriusok közössége.” (Jakab Elek fordítása)

Kolozsvár, Kossuth Lajos utca 32. –
Pinceajtó

– pillérfejezet és zárókő rajza Jegyzet33-tel (mindkét
oldalon)
– pausz, tus, ceruza
– aláírás kék ceruzával: 1918 Aug. 18 Pákei
– hátoldalán: Audi vide tace. Sejtelmem az hogy
itt tartják a hívek zsír szalonna, liszt és szalámi
készletöket már 1559 óta
– a kapu teljes nézetét lásd a MÉM 69.021.78 rajzon

MUEKvGyLt.8.A 050

353

EME
Kolozsvár, Majális utca 7.

Gróf Lázár G.[?] Majális u. 3. / a kapu később befalazva
– ceruza, papír
– feliratos, 1717-es, Kolozsvár-címeres renoválási
tábla méretezett rajza

MNL OL P2282.17
7. dosszié 205

Címeres tábla
RENO …
VATA
ANNO…
1717
SUB PRIMA… RIO MARTI
NO HORVATH AC REGIO JOHANNE:
BAUMGARDO LIBERAE REGIAEQz
CIVITATIS KOLOSVÁR JUDICIBUS

Kolozsvár, Malom utca

– karton, 2 db fénykép számára, 2 fényképpel, ragasztva
– a fényképek a Malom utcai építkezési helyszínt
ábrázolják, feltehetőleg az egykori Iparmúzeum környékén.

MÉM 70.755 fiók21

Kolozsvár, Mátyás király utca 4. –
Bocskai-ház

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
– felmérési skiccek táblákról, illetve a táblákat keretező tagozatokról, közöttük felfedezhető az 1606-os
évszám
– karton 2 oldalon, összehajtogatva, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.19
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EME
Kolozsvár, Mátyás király utca 4. –
Bocskai-ház

Bocskai István Erdélyi fejedelem emléktáblái
1606 Mátyás király u. 1 sz.
Kereten kívül: Bocskay szül. 1557 jan. 1 Péntek
napon. Emléktábláját a születési házában még
életében helyezték el (Óvár Máthé […]) A ház
Eppel Jánosé volt. A ház 1817 körül gr. Teleky J
tulajdona volt. Ő javítatta ki más falban, más elrendezéssel. Buta kőművesekkel – aztán minden
minden keretezést pusztítottak mert elhelyezésök
incommdálta, miután a leszedésnél eltöredeztek
„Kolozsvár, Gróf Teleky házban lévő Bocskai emléktábla felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– papír, ceruza
– 38,5 × 54 cm
– pecsét elöl-hátul
– hátlapon a Bogner-ház 1560-as évekbeli faragványainak elkezdett rajza (vö. a MÉM 69.021.75.
rajzlappal)

MÉM 69.021.60 3.10

Kolozsvár, Mátyás király utca 4. –
Bocskai-ház / Kossuth Lajos utca 32. –
Pinceajtó / Farkas utca – Református
Kollégium

Bocskai István szül.házának egyik emléktáblája /
1606 / Befalazva Mátyás király utcza 1 sz. / Az
Ev. Ref. „Bethlen” Kollegium udvar kapuja és az
egyház Kossuth L utcza … sz. házának pincze bejárója
Kereten kívül: A burkolat nem sima hanem „kupás-cserép” / 1918 VIII/7 /
A pincze ajtaja felette felirat ez: „Hallj, láss, hallgass – ha békében akarsz élni”
„Kolozsvár, Ref. Koll. udvari kapuja és Bocskai I.
szülőházának emléktáblája felm. rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– két reneszánsz kapu és egy emléktábla kombinált
lapterve
– karton, ceruza, ceruzarajzlap rátéttel
– 40 × 52,5 cm
– pecsét

MÉM 69.021.78 3.19

AVDI VIDE TACE SIVIS VIVERE PACE / BG
1559
„Halj, láss, hallgass, ha békében akarsz élni.” (Lukanis
– Kelemen Lajos fordítása) / Georgius Bestherczey
1559
Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
Emeleti alaprajz.
„Az óvári Mátyás ház emeleti alaprajza. Pákei Lajos
rajza” (Balogh 1975, 49.)
– karton, ceruza, tus
– a lap tetején jegyzet: Mátyás király-ház. Eredeti
felvétel
– pecsét, Méret 1:100

MUEKvGyLt.8.A 075.04
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Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
Földszinti alaprajz.
„Az óvári Mátyás ház földszint alaprajza. Pákei Lajos
rajza” (Balogh 1975, 48.)
– karton, ceruza, tus
– a lap tetején jegyzet: Mátyás király-ház. Eredeti
felvétel
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 075.05

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
Mátyás király szülőháza felirat
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 075.06

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
Metszet A-B
– keresztmetszetrajzi skicc
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 075.07

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
– laptervezet Mátyás király szülőházáról. Rajta Mátyás és Beatrix portréja, az emléktábla, az épületkeresztmetszet (2×)
– a lap tetején, kereten kívül: 1897 iki felvétel
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 075.08
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Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

– archív fotó (~1860) a repedezett homlokzattal

MÉM.F 70.742 2.17

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

Mátyás király szülőháza
– karton, az illesztendő fényképek számára 6 db kivágattal, három középsőben 2 pecsétfénykép, illetve
tussal rajzolt helyszínrajz; a többi kép hiányzik
– a feliratot ceruzával írták

MÉM 70.749 fiók13

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

– karton 7 db fénykép számára 7 fényképpel
– felső sor: 2 db homlokzati felmérési terv („Mátyás
király szülőháza” felirattal, kombinálva faragványok felméréseivel) fotómásolata
– középső sor: Beatrix és Mátyás domborműve közöttük az emléktábla fotója
– alsó sor: 2 db metszet felmérési terv („Mátyás király szülőháza Metszet AB. Pákei felvétele 1897”
ill. ue. „Metszet CD”-re)
– ceruzafelirat: Pákei felv., ill. kereten kívül: Az emlék tábla többszörösítés a mellékelt fehér alap[…]
919

MÉM 70.758 fiók24

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

Mátyás király szülőháza. Metszet A-B.
„Az óvári Mátyás ház keresztmetszete. Pákei Lajos
rajza” (Balogh 1975, 51.)
– keresztmetszet
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

-

357

EME
Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza

Mátyás király szülőháza. Metszet C-D.
„Az óvári Mátyás ház hosszmetszete. Pákei Lajos
rajza” (Balogh 1975, 51.)
– hosszmetszet
– a rajz a revíziók során nem került elő, jelenlegi őrzési helye ismeretlen

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza. Ajtó, 1578

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
– ajtókeret és a szemöldökpajzs rajza
– karton, ceruza
– hátoldalán: homlokzat – szabadkézi skicc

MUEKvGyLt.8.A 075.01

HA

Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza. Ajtó, 1578

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
Mátyás király szül. háza / az emeleti 1578 beli
ajtó
– ajtókeret és a szemöldökpajzs rajza
– pausz, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 075.02

HA
Kolozsvár, Mátyás király utca 6. –
Mátyás király szülőháza. Ajtó, 1578

A Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő feliratú almappában
1578
– szemöldökpajzs rajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 075.03

HA

Kolozsvár, Mátyás utca 6. –
Mátyás király szülőháza
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„A kolozsvári Mátyás király-ház Pákei Lajos által
tervezett ajtószárnyai és fűtőberendezése – kandalló,
kályha – rajzainak fényképét tartalmazó kartontábla
részlete” (Fehér 2015, 411, 286. k.)
– karton 8 db fotóval, melyek ajtók, kandallók felmérési rajzairól készültek
– a tervlap 2014 nyarán a műemléki hivatal épületének aulájában az átmenetileg őrzött anyag között
volt

OMF. K 12196 fiók06

EME
Kolozsvár, Petőfi utca 17.

– utcai kapu korabeli felvétele

Kolozsvár, Szamos-híd. Emléktáblák

Tauffer városgazda őrizetében volt. A Hídkapu
előtti régi […]
– ceruza, tus, papír
– az 1836-ban lebontott Szamos-híd kőfeliratának
rajza, rövid történettel, Nagyajtai Kovács István-idézettel (Vándorlások Kolozsvár várfalai körül. Nemzeti
Társalkodó, 1840)

MÉM.F 70.738 2.13

MNL OL P2282.17
7. dosszié 208

[RE]NOVATVR HIC PONS /
[TE]MPORE GE[NE]ROSI DOM[INI] /
[PET]RI VICZEI CIVITAT[IS] / KOLOSVAR
DVTORIS PR[IMARII] / [ANNO] MDCXCII
Kolozsvár, Unió utca 13., 15.

– kereten kívül ceruzával, kézírással:
Unió utcza 5
Czímer Unió u. 5 és 6 között a falban az udvaron
A lengyel unitáriusok imaháza. Unió utcza 6 1666
„Renaissance ajtókeretek, címerek. Tusrajz”
(Balogh 1944, 30. k.34)
„Kolozsvár, a lengyel unitáriusok imaházának két reneszánsz ajtó felm. rajza” (MÉM leltárkönyv
1969)
„Ajtókeretek és címerek a Belső-Monostor utcában.
Pákei Lajos rajzai. Balogh 1944. XXVII.” (Kelemen
1982, 138, 32. ábra)
„A Belmonostor utca – Unió utca (ma: December
30. u.) 15. sz. házból: ajtó 1654-ből, kapujának címerpajzsa 1653-ból, szűcsjelvény 1684-ből, a 13. sz.
házból: a lengyel unitáriusok egykori imaházának
ajtaja 1666-ból. Pausz-tus, 45 × 31,5 cm” (Pusztai
1983, 71.)
– ajtókeretek és címerek felmérési rajza
– tus, pausz kartonra ragasztva + paszpartu
– 54 × 37,5 cm

MÉM 69.021.45 1.19

FIDE SED CVI VIDE / G M L1654
„Bízzál, de nézd meg kiben” (Kovács Kis Gyöngy fordítása)
1653
1684
DOMVS / CEMENTARIA / ET AVRICVSORIA
1608
„Pénzváltó és aranyműves ház”
STA FORIS PAVSA NON INTRABIS SINE CAVSA
„Állj meg az ajtónál, és ok nélkül ne lépj be.” (Kelemen
Lajos fordítása)
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Kolozsvár, Unió utca 13. – Ajtókeretek

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
Lengyel unitárius imaház
– párkányprofilok felmérési skicce
– karton, ceruza
– a hátoldalán profilrajzok Az Unió u…sz Lengyel
unitáriusok imaházának ajtaja 1606–1795-ig felirattal

MUEKvGyLt.8.A 051.11

STA FORIS PAUSA NON INTRADAS CAUS[A]
„Állj meg az ajtónál, és ok nélkül ne lépj be.” (Kelemen
Lajos fordítása)

Kolozsvár, Unió utca 15. – Ajtókeret

– ajtókeret vázlatos rajza
– leveles fríz rajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.07

Kolozsvár, Unió utca 15. – Ajtókeret
1634

Az Óvári Karolina tér 3. szám […] feliratú „Napló”
almappában
Belső ajtó Unió utcza 15 sz. háznál 1653
– ajtó nézetrajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 076.06

FIDE SED CVI VIDE 1654
„Bízzál, de nézd meg kiben!” (Kovács Kis Gyöngy fordítása)
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Kolozsvár, Unió utca 15. –
Kapuívzárókő, 1653

– felülről lefelé
3. kapuívzárókő 1653
2. szűcsjelvény 1684-ből
1. pénzváltóház-felirat 1608-ból
– az oldalán: Jegyzet. A Copirozás, illetve kihúzásnál az új végleges elrendezés ez vagyis a pénzverőház czímtáblájának alja az ajtó alj. vonalánál, a
többiek között B, C közök hagyadnók
– jegyzet alul: A másolásnál, illetve a másoló papíron való letisztázásnál, a középső részen ez a sor
[…]
– karton, ceruza, tus

MUEKvGyLt.8.A 078.11

Kolozsvár, Unió utca 15. – Ajtópánt

Lenyomás. Eredeti nagyságú részlet az Unió utcai
Fide sed ajtóhoz
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 078.08

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 5.

– fénykép az udvari középkori kőfalról, feltétezhetően az egykori Híd utca egyik udvaráról nézve.
Római feliratos kő ilyet is lehet használni szabálytalan rajza és kopottságával. Ezt a fényképet
kölcsön kaptam kérném ezt külön e borítékban
tartani szíveskedjék feliratú borítékban

MÉM.F 70.746 2.22

361

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 15.
– Ajtó-, ablakkeretek, 16. század

Ablak ajtó és párkányzati keretek a XVI. sz.-ból.
/ Méret 1.10 / 1918. Decz. 20. Pákei
Kereten kívül: A középső I.n és az alatta levő „A
Renz házból caló Főtér a bejárónál és az udvaron
– A kétfelől levő a Zápolya ház (Híd utcza) most
Dunky fivéreké. 2 szomszédos ház fszt. ablaka
„Ajtó- és ablakkeret a XVI. századból. Ceruzavázlat.
Jelezve: 1918. dec. 20. Pákei”. Széljegyzet: „Méret:
1:10” (Balogh 1944, 29. k.35)
„Kolozsvár, a Rencz és Zápolya ház reneszánsz ajtó
és ablakkeret felm. rajza” (MÉM Leltárkönyv
1969)
„Ablak-, ajtó- és párkányzati keretek a 16. századból. (Pákei által jelezve: 1918. Decz. 20.). Karton-ceruza, 44,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 05.)
„Zápolya-ház. Ablak felmérési rajza” – a tervlap felső sorának két szélső rajzát ábrázoló részlet (Gy. Dávid 2014, 5. t.)
– karton, ceruza
– 54 × 41 cm
– aláírás, pecsét

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 19.
– Rucska-ház. Ajtó, 1643

– vázlatos skicc az ajtókeretről, részletesebb a szemöldökpajzsról
– karton (kivágva belőle egy darab), ceruza

MÉM 69.021.59 3.09

MUEKvGyLt.8.A 079.30

B K 1643
Kékesi Benedek
VIRTVTEM PRIMAMES[SE] PVTA
COMPESCERE [LINGVAM]
„Az erények elseje féken tartani a nyelvet.” (Kelecsényi
Gábor fordítása)

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 19.
– Rucska-ház. Ajtó, 1643

– jegyzet: lebont = 1894
– a hátoldalon Híd-u Rucska ház
„Kolozsvár, Híd u. Rucska ház reneszánsz ajtó felm.
rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
ház B.K. monogrammos ajtaja 1643-ból. Karton-ceruza, 45 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 54.)
„Hertel/Rucska/Kékesi-ház. Ajtó felmérési rajza”
(Gy. Dávid 2014, 5. t.)
– karton, ceruza
– 37,5 × 54,5 cm
– pecsét
B K 1643
Kékesi Benedek
VIRTVTEM PRIMAM ESSE PVTA
COMP[R]ESCERE LINGVAM
„Az erények elseje féken tartani a nyelvet.” (Kelecsényi
Gábor fordítása)
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MÉM 69.021.95 3.33

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 20.
– Hensler-ház. Ajtó

– kőkeretfénykép
– hátoldalán felirattal: Kolozsvár, Majális utca a
Pákei-házba beépített reneszánsz kapu

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 20.
– Hensler-ház. Ajtó

„Kolozsvár, reneszánsz ajtókeret felm. rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
„Ajtó Hensler Benedek monogramjával a Híd utca
22. számú házból. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 47.)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
ház reneszánsz ajtaja (Feltehetőleg az 54. sz. alatt
közölt ajtóval azonos időből.) Karton-tus, 41 × 31
cm” (Pusztai 1983, 55.)
„Hensler-ház. Ajtó felmérési rajza” (Gy. Dávid
2014, 5. t.)
– ajtó felmérési rajza
– karton, tus
– 34 × 50,5 cm
– pecsét
– a hátoldalon nem Pákei kézírásával felírva:
Híd-Wesselényi (ma Dózsa György) utca 22. ház
reneszánsz ajtaja

MNL OL P2282.18
8. dosszié 412

MÉM 69.021.56 3.06

HB
Hensler Benedek

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 20.
– Hensler-ház. Ajtó

– ajtókeretezés felmérési rajza
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei 1902

MUEKvGyLt.8.A 011

HB
Hensler Benedek
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Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 20.
– Hensler-ház. Ajtó

Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló”
almappában
– ajtó nézete
– karton, ceruza, pecsét

MUEKvGyLt.8.A 072.03

HB
Hensler Benedek

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

– a kőkeret rajzának fényképe kartonra ragasztva
– a kartonon idézet, mely folytatódik a hátoldalon:
én ím’ már elmegyek az ősi házból […] Bpt, 931.
V. 6.”
– a hátoldal alján Nyárády jegyzete: Pákei Lajos
rajza, a kapuban felesége Fangh Antónia / Balogh
Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről. Erdélyi Tudományos füzetek, Kolozsvár
1944. 26 ábra A Híd (Wesselényi) u. 22 egykori
kapuja 1584-ből felső része a majális u. 29-ben. /
talán Pákei Mártától származó írás

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
A Fortuna vitrea-ra vonatkozó felvételek / Egyes
részletek a Wesselényi utczai kapuhoz látható a
Majális u. emeleti […]
„Henczel-ház. A kapu tervrajzának felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014, 6. t.)
– dátum: Decz. 6-án […] 1916
– karton, ceruza
– felmérési részletek
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MNL OL P2282.18
8. dosszié 439

MUEKvGyLt.8.A 051.14

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
„Henczel-ház. A kapu tervrajzának felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014, 6. t.)
– pauszfecni, monogramos kövek ceruzarajzával
– rajta felirat: Mindkettő a Pákei Fortuna vitrea
kapu tintarajzról való
– címerpajzs H B R-monogrammal
– kőfaragó mesterjegy (ZI – Seres János)

MUEKvGyLt.8.A 051.16_1

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– a mellvédkőbáb rajza mellett felirat: Pákei-ház
– pilaszter fejezet, mellette felirat: Wesselényi utcai
kapu oszlopa melyhez a Fortuna vitrea Fries tartozik. / A Wesselényi utcai kapu oszlopai. Eredetiben látható a Majális u. 29 […] emeleti feljárónál a bástya körül / Pákei ház
– a pillaszterfejezetet lásd: „Henczel-ház. A kapu
tervrajzának felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014,
6. t.)
– levélvázlat, mellette: 1916. okt. 15.
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 051.13

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
Ívezet és zárókő a Wesselényi utczai „kapuhoz”
„Henczel-ház. A kapu tervrajzának felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014, 6. t.)
– zárókő felmérési manuáléja
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.18
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EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

– kiadványoldal (Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai
Kolozsvár építészeti emlékeiről. 26. kép) fotója (az
eredeti nem maradt fenn)
– hátoldalán: Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai,
Kolozsvár, 1944

MNL OL P2282.17
7. dosszié 167

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

Wesselényi utcza S. ház kapuja. 1584. / Az eredeti lebontatott / Részlet a Pákei L. házban / … 31
½ magas = 46 …
Dőlt kézírással: lépték a kapuhoz […]
„Híd(Wesselényi)-utca 22. számú ház egykori kapuja 1584-ből. Ceruzarajz. Jelezve: 1916. Pákei”.36
(Balogh 1944, 26. k.37)
„Henczel-ház. A kapu tervrajzát bemutató lapterv”
(Gy. Dávid 2014, 7. t.)

a rajz a revíziók során nem került elő,
jelenlegi őrzési helye
ismeretlen38

– ceruzarajz
– fotópozitív a Székely Nemzeti Múzeumban (Azonosító: F. 380)
FORTVNA VITREA [EST] CUM SPLENDET
FRANGITVR / HODIE MIHI CRAS TIBI DI
IW X 1584
„A szerencse akár az üveg, amikor csillog eltörik.”
(Publilius Syrus / Asztalos Lajos fordítása)
„Ma nekem, holnap neked.” (Jesua Sirach / Asztalos
Lajos fordítása)

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

„A Híd utcai ház kapuja. 1584. Pákei Lajos rajza”
(Balogh 1974, 316, 41. k.)
„Henczel-ház. A végleges rajz (részletéenek?) fotója”
(Gy. Dávid 2014, 6. t.)
– a tervrajz fotómásolata kartonra ragasztva pausszal
védve, Fotó Pécsi Budapest nyomtatott felirattal
– maga a tervrajz eddig nem került elő
FORTVNA VITREA [EST] CUM SPLENDET
FRANGITVR / HODIE MIHI CRAS TIBI DI
IW X 1584
„A szerencse akár az üveg, amikor csillog eltörik.”
(Publilius Syrus / Asztalos Lajos fordítása)
„Ma nekem, holnap neked.” (Jesua Sirach / Asztalos
Lajos fordítása)
HBR
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MÉM.F 70.748 3.00

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

– fotónegatívfilm a végleges rajzról
– lásd a MÉM.F 70.748 pozitívat

MNL OL P2282.17
7. dosszié 153

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Kapu, 1584

– a kőkeret rajzának fényképe
– a fotómásolat ábrázolja a legteljesebben a Balogh
Jolán által részletében publikált és ebben a formában fotómásolatban megőrzött Pákei-oldalt (a kaput
külön lásd MÉM.F 70.748)

MNL OL P2282.18
8. dosszié 411

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó- és
ablakkeretezések

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– ablakok, ajtók, kapuk felmérési manuáléja, mértekkel. Felettük megjegyzés: Ez a rajz ebben a léptékben használtatik a homlokzat rajzoknál Pákei
L. Majális u. 29 sz.
– részletét lásd: „Henczel-ház. Szakállas férfiportrés
ajtókeret felmérési rajzát előkészítő manuálék” (Gy.
Dávid 2014, 12. t.)
– karton, ceruza
– pecsét
1. – Hensler-ház (Wesselényi Miklós utca 20.), ajtó
– felmérési rajz
2. – Henczel-ház. Ajtó, 1585 (indiánmaszkos ajtó)
3. – Hatosztatú ablakkeret, mellette utólagos felirat:
Bátori-házból (!)
4. Henczel-ház. Ajtó, 1586 – felmérési rajz (monogramos ajtó)
5. – a MÉM 69.021.47 rajz középső szegmensíves,
háromszögoromzatú ablakának felmérési manuáléja
6. – Henczel-ház. Ajtó, 1585 – felmérési rajz (szakállas férfi portrés ajtó)
– a rajzlap hátoldalán: Lépték 1:10 A Wesselényi
utczai kapuhoz / Kapu fries felirat 1584, és maga
a felirat: FORTVNA VITREA [EST] CVM
SPLENDET FRANGITVR HODIE MIHI CRAS
TIBI DI IW X 1584 mondás + pecsét

MUEKvGyLt.8.A 072.06
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EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó- és
ablakkeretezések

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– ajtó- és ablakkeretezések feltehetőleg a Pákei-villa
számára
– a több rajzot bemutató lapon lenn pecsét
– karton, ceruza
1. – a MÉM 69.021.47 rajz középső szegmensíves,
háromszögoromzatú ablakának felmérési manuáléja
„Henczel-ház. A MÉM 69.021.47 ablakkeretezések
rajzához készített manuálék, vázlatok” (Gy. Dávid
2014, 14. t.)
2. – Henczel-ház. Ajtó, 1586 – felmérési rajz
(monogramos ajtó)
„Henczel-ház. Monogramos ajtókeret felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014, 8. t.)
3. – nyílás vízszintes metszete egy ajtó- és ablakkeretezéseket ábrázoló lapról (feltehetőleg szintén a Pákei-villa számára)
4. – Henczel-ház. Ajtó, 1585 – felmérési rajz (szakállasférfi-portrés ajtó)
„Henczel-ház. Szakállas férfiportrés ajtókeret felmérési rajzát előkészítő manuálék” (Gy. Dávid 2014,
12. t.)
5. – ajtószemöldök egy ajtó és ablakkeretezéseket
ábrázoló lapról (feltehetőleg a Pákei villa számára).
A szemöldök felirata: Memento Mori A D 1584
„Henczel-ház. A MÉM 69.021.47 ablakkeretezések
rajzához készített manuálék, vázlatok” (Gy. Dávid
2014, 14. t.)

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti
emlékeiről. 25. kép
– a kiadványoldal fotója, amely az ún. monogrammos ajtó felmérési rajzát mutatja
– hátoldalán: Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai,
Kolozsvár, 1944
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MUEKvGyLt.8.A 072.10

MNL OL P2282.17
7. dosszié 168

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós út 22. –
Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M. utcza 22 sz. lebontott házból. /
Jelenleg Pákei L. Majális u. 29 sz. házánál bealkalmazva
„Híd(Wesselényi)-utca 22. számú ház. Ajtó 1596ból. Tusrajz” (Balogh 1944, 25. k.39)
„Kolozsvár, Wesselényi u. 22. lebontott ház, reneszánsz ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv
1969)
„Ajtó a Híd utcai házból. 1586. Befalazva az egykori
Pákei-villába (Majális utca). Pákei Lajos rajza”
(Balogh 1974, 324, 55. k.)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
ház ajtaja 1586-ból. Jelenleg: Művészeti Múzeum,
Kolozsvár. Pausz-tus, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai
1983, 52.)
„Henczel-ház. Monogramos ajtókeret felmérési
rajza” (Gy. Dávid 2014, 9. t.)
– az ún. monogramos ajtó felmérési rajza
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 35,5 × 50,5 cm
– vö. a MÉM 69.021.115 (Bethlen bástya – Farkas
utcai templom lapjának) hátoldalával

MÉM 69.021.44 1.21

DVM RECTE WIVAS NE CVRA VERBA
MALORVM / A[NNO] D[OMINI] 1586
„Míg igazul élsz, ne gondolj a rosszak szavával.” (Sipos
Gábor fordítása)
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M. utcza 22 sz. lebontott házból. /
Jelenleg Pákei L. Majális u. 29 sz. házánál bealkalmazva
„Kolozsvár, Wesselényi u. 22. sz. lebontott ház reneszánsz ajtókeretének felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
– papír, fénymásolat az ún. monogramos ajtó felmérési rajzáról
– eredeti pecsét és aláírás: 1917. III/17 Pákei
– 31 × 45 cm

MÉM 69.021.144 2.28

DVM RECTE WIVAS NE CVRA VERBA
MALORVM / A[NNO] D[OMINI] 1586
„Míg igazul élsz, ne gondolj a rosszak szavával.” (Sipos
Gábor fordítása)
BHR
Basilius Henczel Rivilinus
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EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

„Kolozsvár, reneszánsz kandalló festett tusrajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
ház ajtaja 1586-ból. Jelenleg: Művészeti Múzeum,
Kolozsvár. Karton-tus, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai
1983, 51.)
„Henczel-ház. Monogramos ajtókeret részleteinek
felmérési rajza” (Gy. Dávid 2014, 10. t.)
– az ún. monogramos ajtó részleteit ábrázoló felmérési rajz
– karton, lavírozott tus
– 42,5 × 59,5 cm

MÉM 69.021.89 3.27

DVM RECTE [WIVAS NE] CVRA VERBA
[MALORVM] / A[NNO] D[OMINI] 1[586]
„Míg igazul élsz, ne gondolj a rosszak szavával.” (Sipos
Gábor fordítása)
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
„Henczel-ház. Monogramos ajtókeret felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014, 8. t.)
– az ún. monogramos ajtó maszkospilaszter-oszlopfőjének felmérési manuáléja
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 072.13

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
Ajtó a Pákei L. házánál bealkalmazva. Ismertető
felírás: „Dum recte vivas ne cura verba malorum.
– / A nagyobb méretű részletrajzoláshoz / Eredeti
nagyság
„Henczel-ház. Monogramos ajtókeret felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014, 8. t.)
– az ún. monogramos ajtó maszkospilaszter-oszlopfőjének felmérési manuáléja
– pausz, ceruza
– pecsét, aláírás: 1916 Nov. 22. Pákei

MUEKvGyLt.8.A 072.16
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EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– az ún. monogramos ajtó keretezésének felmérési
skicce, méretekkel
– karton, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 072.09

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– karton, ceruza, pecsét
– az ún. monogramos ajtókeret rajza körül halvány
vonalvezetéssel a hordozó (eredeti?, tervezett?) fal
nézete, lizénákkal, faltükrökkel
– hátoldalán felirat: felhasznált nem evidens rajzok

MUEKvGyLt.8.A 072.01

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
„Henczel-ház. Monogramos ajtókeret felmérési manuáléi” (Gy. Dávid 2014, 8. t.)
– az ún. monogramos ajtókeret részletei
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei
– hátoldalán pilasztertagozatok nézet- és profilrajza
pecséttel

MUEKvGyLt.8.A 072.12

DVM RECTE WIVAS NE CVRA VERBA
MALORVM / A[NNO] D[OMINI] 1586
„Míg igazul élsz, ne gondolj a rosszak szavával.” (Sipos
Gábor fordítása)
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EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

– az ún. indiánmaszkos ajtókeret fényképe
– hátoldalán felirattal: Kolozsvár, Majális utca a
Pákei-házba beépített reneszánsz ajtókeret

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

A Wesselényi M utcza 22. sz. lebontott házból /
Jelenleg Pákei L. Majális u. 29. sz. házánál bealkalmazva
„Reneszánsz ajtó felmérési rajza” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó 1586-ból a Híd utca 22. számú házból. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 44.)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
ház ajtaja 1586-ból. Jelenleg: Művészeti Múzeum,
Kolozsvár. Pausz-tus, 47 × 31,5 cm” (Pusztai 1983,
58.)
„Henczel-ház. Indiánmaszkos ajtókeret felmérési
rajza” (Gy. Dávid 2014, 11. t.)
– az ún. indiánmaszkos ajtó felmérési rajza
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37,5 × 54,5 cm

MNL OL P2282.18
8. dosszié 415

MÉM 69.021.24 1.02

SIC TRANSIT GLORIA MVNDI
A D 1586
„Így múlik el a világ dicsősége.” (Imitatio Christi)
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1586

– hátoldalán számok: 5
– a MÉM 69.021.24 felmérési rajz fotómásolata
SIC TRANSIT GLORIA MVNDI
A D 1586
„Így múlik el a világ dicsősége.” (Imitatio Christi)
BHR
Basilius Henczel Rivilinus
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MÉM.F 05 5.09

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1585

– az ún. szakállasférfi-portrés ajtókeret fényképe a
Pákei-villa falába beépítve

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1585

A Wesselényi M. utcza 22. sz. lebontott házból /
Jelenleg Pákei. L. Majális u. 29. sz. házánál bealkalmazva
„A kolozsvári Wesselényi u. 22 sz. lebontott ház reneszánsz ajtókerete” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Ajtó 1585-ből, a Híd utca 22. számú házból. Múzeum. Pákei Lajos rajza” (Balogh 1975, 46.)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
ház ajtaja 1585-ből. Jelenleg: Művészeti Múzeum,
Kolozsvár. Pausz-tus, 46,5 × 31 cm” (Pusztai 1983,
53, 11. k.)
„Henczel-ház. Szakállas férfiportrés ajtókeret felmérési rajza” (Gy. Dávid 2014, 13. t.)
– az ún. szakállasférfi-portrés ajtó felmérési rajza
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 37,5 × 54 cm
– vö. a MÉM 69.021.107 (Óvári szögerőd) hátoldalának rajzával

MNL OL P2282.18
8. dosszié 411

MÉM 69.021.37 1.12

SERVATA VALEBuN[T] SI NON FETEB/uNT
A[NNO] D[OMINI] 1585
„Megőrzésre lesznek méltók, ha nem (is) lesznek termékenyek. Az Úr 1585. esztendejében.” (Gálfi Emőke
fordítása)
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1585

– hátoldalán számok: 4_V.17
– a MÉM 69.021.37 felmérési rajz fotómásolata

MÉM.F 04 5.07

SERVATA VALEBuN[T] SI NON FETEB/uNT
A[NNO] D[OMINI] 1585
„Megőrzésre lesznek méltók, ha nem (is) lesznek termékenyek. Az Úr 1585. esztendejében.” (Gálfi Emőke
fordítása)
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EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1585

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
A Wesselényi M. utcza 22. sz. lebontott házból /
Jelenleg Pákei. L. Majális u. 29. sz. házánál bealkalmazva
„Henczel-ház. Szakállas férfiportrés ajtókeret felmérési rajzát előkészítő manuálék” (Gy. Dávid 2014,
12. t.)
– az ún. szakállasférfi-portrés ajtókeret felmérési
rajza, nézete, metszete
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 072.04

SERVATA VA[L]LEBuN[T] SI NON
FETEBFEFEB/uNT A I [!] 1585
„Megőrzésre lesznek méltók, ha nem (is) lesznek termékenyek. Az Úr 1585. esztendejében.” (Gálfi Emőke
fordítása)

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1585

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– a rajzon felirat (részben áthúzva): Báthoryház felvétel eredete
– szalagos, címerpajzsos szemöldökkő BHR-monogrammal, a MÉM 69.021.47 rajzlap alsó rajzának
1:1 léptékű felmérési vázlata
– hajtogatott, szakadozott, hiányos papír, ceruza
– Pákei-pecsét
– a rajz hátoldalán a Henczel-ház 1585-ös (szakállasférfi-portrés) ajtó szemöldökkövének rajzrészletei
a szakállasférfi-arcos pajzzsal 1:1 léptékben

MUEKvGyLt.8.A 072.14

BHR
Basilius Henczel Rivilinus

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ajtó, 1585
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Metszet A B C D
„Henczel-ház. Szakállas férfiportrés ajtókeret felmérési rajzát előkészítő manuálék” (Gy. Dávid 2014,
12. t.)
– az ún. szakállasférfi-portrés ajtó keretének felmérési rajza, nézete és metszete
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 079.18

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezések és
párkányzatok

„Híd(Wesselényi)-utca 22. számú ház.
Ablakpárkány-töredék. Részlet egyéb renaissance faragványokat ábrázoló rajzlapról. Tusrajz” (Balogh
1944, 27. k.40)
„Henczel-ház. Reneszánsz faragványok – ablakkeretezések és párkányzatok felmérési rajza” (Gy. Dávid
2014, 15. t.)
1. géniuszos szárkövek (jobb, bal) rajza gyámkővel
2. ablakszemöldök címerpajzzsal (Wolphard István
címerével)
3. szegmensíves, háromszögoromzatú ablak vasrácscsal
4. feliratos ablakszemöldök BHR-címerpajzzsal. –
Balogh a tervlapból csak az alsó szemöldökpárkány
rajzát közli
„Kolozsvár, reneszánsz ablak felmérési rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
házból való ablak és párkányzat 1584-ből. Pausztus, 46,5 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 56, 12. k.)
– tus, pausz kartonra ragasztva
– 35,5 × 53 cm

MÉM 69.021.47 1.22

BASILIVS HENCZEL WLINUS A
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezések és
párkányzatok

– a MÉM 69.021.47 felmérési rajz fotómásolata
(részleteket lásd ott)

MÉM.F 70.744 2.19

BASILIVS HENCZEL WLINUS A
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

375

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezések és
párkányzatok

– hátoldalán számok: 7_V.23
– a MÉM 69.021.47 felmérési rajz fotómásolata
(részleteket lásd ott)

MÉM.F 07 5.05

BASILIVS HENCZEL WLINUS A
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezéshez
ablakrács

„Henczel-ház. A MÉM 69.021.47 ablakkeretezések
rajzához készített manuálék, vázlatok” (Gy. Dávid
2014, 14. t.)
– papír pauszrátéttel, rajta tus és ceruza
– kovácsoltvas rács szegmensíves ablak elé. A papír
levélrészlete szerint: Ide mellékleve küldöm a rácsbeosztás mintáját. Így fekete alapon úgy gondolom lehet a rács egy gondolattal „erőteljesebb” illetve kissé vastagabb vasból is – de nem sokkal.
Egyebekben észrevételem nincs. Kolozsvár 1917
Jul. 18. Szívélyes üdvözlettel: Pákei bácsi
– a rajzon felirat tussal: Jegyzet: az ablak rámát be
lehet rajzolni, mely ritka vonalazású, a sötét részek a rács megett csakis sűrű függőleges vonalaknak (lineával) kell lenni, mert így nem jó mint
próbáltam. Akkor nyugodt lesz és a … jobban érvényesül.
– keretre nyilazott felirat: Ez a vas lemez valamivel
vékonyabb legyen

MUEKvGyLt.6.A 007

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezések és
párkányzatok

„Kolozsvár, reneszánsz ablak felm. rajza” (MÉM
leltárkönyv 1969)
„Híd-Wesselényi (ma: Dózsa György) utca 22. sz.
házból való ablak és párkányzat ceruzarajza, 46,5 ×
31 cm” (Pusztai 1983, 57.)
– a MÉM 69.021.47 tusrajz ceruzavázlata (részleteket lásd ott)
– karton, ceruza
– 34 × 51 cm

MÉM 69.021.53 3.03

BASILIVS HENCZEL WLINUS A
BHR
Basilius Henczel Rivilinus

376

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. 1584 ajtószemöldök

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
Híd (Wesselényi utca) 1584
„Henczel-ház. A MÉM 69.021.47 ablakkeretezések
rajzához készített manuálék, vázlatok” (Gy. Dávid
2014, 14. t.)
– ajtószemöldök-párkány leveles konzollal,
MEM[EMENTO MORI] felirat, 1:1 léptékben
– karton, ceruza
– pecsét: a Pákei házban bealkalmazva. Híd utcáról való a lebontott … sz háztól
– hátoldalán felirat: A „Memento Mori!” feliratos
kőpárkányzat eredeti nagyságú részletrajza

MUEKvGyLt.8.A 072.15

MEM[EMENTO MORI]
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezés

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– a Pákei-villába befalazott ablak keretrajza
– a MÉM 69.021.47 rajz középső szegmensíves, háromszögoromzatú ablakának keretezése
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 072.07

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezés

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
Híd utcza 22 sz.
„Henczel-ház. A MÉM 69.021.47 ablakkeretezések
rajzához készített manuálék, vázlatok” (Gy. Dávid
2014, 14. t.)
– a Pákei-villába befalazott ablak keretrajza
– a MÉM 69.021.47 rajz középső szegmensíves, háromszögoromzatú ablakának keretezése
– karton, ceruza, pecsét

MUEKvGyLt.8.A 072.11

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezés részlet

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
Basilius Henczel szalagja
„Henczel-ház. A MÉM 69.021.47 ablakkeretezések
rajzához készített manuálék, vázlatok” (Gy. Dávid
2014, 14. t.)
– ablakkeretezés (ablakszemöldökpárkány) részlete
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: 1916 decz 10 K.R.

MUEKvGyLt.8.A 073.17
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Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Ablakkeretezés-részlet

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
A Pákei Maj. u. 29 sz. bealk. keleti ablaknál / lebontott … sz. ház Wessel. u. – ablakkeretezés részlete
– karton, ceruza
– pecsét: 1916 K.R.

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Gyámkő

Boltozat gyámkő Híd ucca
„Híd(Wesselényi)-utca. Boltozattartó gyámkő. CeruzavázIat” (Balogh 1944, 28. k.41)

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Reneszánsz
faragványrészletek

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
Híd utczai 22 ház – most. / Boltozat ormokat
tartó oszlop. Eredetileg így befalazva / Bealkalmazva Pákei ház ablakhoz
„Henczel-ház. A MÉM 69.021.47 ablakkeretezések
rajzához készített manuálék, vázlatok” (Gy. Dávid
2014, 14. t.)
– a MÉM 69.021.47 rajz oldalán ábrázolt angyalos
szárkő felmérési manuáléja
– reneszánsz faragványok (kannelurás gyámkő, géniuszos szárkő) néhány részlete – karton, ceruza
– pecsét
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MUEKvGyLt.8.A 072.08

Jelenlegi őrzési helye
ismeretlen.

MUEKvGyLt.8.A 072.05

EME
Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Reneszánsz
faragványrészletek

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– a MÉM 69.021.47 rajz oldalán ábrázolt angyalos
szárkő felmérési részlete
– Jobb oroszlán és géniusz rajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 072.17

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Reneszánsz
faragványrészletek

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– a MÉM 69.021.47 rajz oldalán ábrázolt angyalos
szárkő felmérési részlete
– Bal oroszlán és géniusz rajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 072.18
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Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Reneszánsz
faragványrészletek

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– a MÉM 69.021.47 rajz oldalán ábrázolt reneszánsz faragványok (kannelurás gyámkő, géniuszos
szárkő) rajza
– pausz, ceruza
– pecsét, aláírás: 1902 Pákei

MUEKvGyLt.8.A 072.19

Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Henczel-ház. Reneszánsz
faragványrészletek

A Wesselényi M. utcza […] felirattal is ellátott „Napló” almappában
– a MÉM 69.021.47 rajz oldalán ábrázolt reneszánsz faragványok (kannelurás gyámkő, géniuszos
szárkő) néhány részlete 1:1-es léptékben
– hajtogatott papír, ceruza
– pecsét: 1902

MUEKvGyLt.8.A 072.02
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Kolozsvár, Wesselényi Miklós utca 22.
– Ablak a Henczel-ház faragványaiból

– több faragványból kombinált kőkeret fényképe
– hátoldalán felirattal: Kolozsvár, Majális utca a
Pákei-házba beépített reneszánsz ablakkeret

Házak, emlékművek

Schutz János Főtéri háza (nincs kép) Az úgynev
„Schirmlederes”-ház [!] / A volt Főtéri-emlék
„Statua”, Ferenc cs. látogat. Alk. 1700–1833 / A
„Básta ház” a Óvári téren a középen, a közepső
ház lebontatott / Ház-typus Monostor u., / Udvarrészlet Szécheni tér 5. / Külvár-ház „a facsaratos kémény”
– karton, az illesztendő fényképek számára 6 db kivágattal, de csak ötben van fénykép
– feliratok ceruzával

Díszkiadvány terve

– kereten kívüli széljegyzet:
tervezet. – más elrendezés
– karton, ceruza, applikáció
– régi háztípusok rajza: Újhelyi Gábor háza, Facsaratos kémény háza, Óvári torony, Főtéri házak stb.
– a hátoldalon lépcsőrajzlaprészlet

Kapuk

Utczai ajtók és kapuk különböző korszakból /
Hegedűs S. utcza sz kapubejáró / Az Egyetem u.
Henter ház ajtó 1735 / Petőfi u. …sz. rom. kath.
Status-ház kapu. / Az ev. r. Rakoczy-torony ajtója
1764. (nincs kép) / Főtéri Rom. Kath. Templom
főbejáró / Az Ev Ref. templom régi vasajtója
1400. (nincs kép)
– karton, az illesztendő fényképek számára 6 db kivágattal, de csak négyben van fénykép
– feliratok ceruzával
– pecsét: Pákei Lajos okl. építészmérnök Kolozsvárt, alatta dátum: 1919. II/18.
– kereten kívüli feliratok: Ideiglenes elhelyezés
(fent), A Henter Ádám háza jelenleg (lent)

MNL OL P2282.18
8. dosszié 413

MÉM 70.753 fiók19

MUEKvGyLt.8.A 026

MÉM 70.752 fiók18
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Kapuk

Utczai-ház kapuk és ajtók / Petőfi utczai … sz.
ház kapu (nincs kép) / Hegedűs S. u…sz. kapu /
– karton 3 db fénykép számára, 2 felirattal, 1 fényképpel, ragasztva

MÉM 70.756 fiók22

VASALATOK – PÁNTOK, ZÁRAK, LAKATOK
Vasalatok – Pántok

6057 Ltsz. / Erdélyi nemz. Muzeum Érem és Régiségtár
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 078.01

Vasalatok – Pántok

6057 Ltsz. / A másik fele ugyanolyan… / ½ Rész
az ered. Nagy.
– karton, ceruza, akvarell
– hátoldalán: Majális u. 29

MUEKvGyLt.8.A 078.02
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Vasalatok – Zárak

Ismeretlen korbeli ajtó v. kapuzár
– karton, ceruza
– hátoldalán a New York Szálló alaprajzrészlete ceruzával

MUEKvGyLt.8.A 016

Vasalatok – Zárak

Ajtózár az Erdélyi Múzeumból ½ eredeti Nagys.
– zár és kulcs nézetrajza
– papír, ceruza
– hátoldalán metszetrészlet ceruzarajza

MUEKvGyLt.8.A 044.06

Vasalatok – Zárak

– zár és kulcsok nézetrajza
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.08
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Vasalatok – Zárak

Zár az Erdélyi n. Múzeumból rajta 15… évszám
bevésve. Eredeti nagys.
– zár és kulcs nézetrajza
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.09

Vasalatok – Zárak

– zárszerkezet nézetrajza
– karton, ceruza
– hátoldalán lépcsőmetszet ceruzarajza

MUEKvGyLt.8.A 044.12

Vasalatok – Zárak

Bástya-kapu-zár a XVI. századból (?) / kulcs eredeti nagyság / a rajz = ¾ eredeti nagyság / 1919.
okt. 25
„Kolozsvár, bástyakapu zárja XVI. sz.-ból 1:1-es
nagyságban” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton, lavírozás
– 51 × 37,5 cm

MÉM 69.021.145 2.30

Vasalatok – Lakatok

Kolozsvár sz. kir. város bástya-kapuinak lakatai /
1919 nov 10. Pákei
„Kolozsvár, Bástya kapu lakatjai” (MÉM leltárkönyv 1969)
– karton (merített?), lavírozás
– 45 × 31 cm

MÉM 69.021.148 2.32
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Vasalatok – Lakatok

Kolozsvár bástya-kapuiból kikerült lakatok és
zár
– karton, ceruza
– aláírás: 1919 April 23. Pákei
– hátoldalán alaprajzrészlet ceruzarajza

MUEKvGyLt.8.A 078.05

Vasalatok – Zárak

Kapu és ajtózárak kolozsvári mesterek művei
„Kap és ajtózárak kolozsvári mesterek művei”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Kolozsvári lakatos-mesterek kapu- és ajtózárai a 16.
századból. Pausz-tus, 40 × 24 cm” (Pusztai 1983,
09.)
– kartonra ragasztott pausz, tus
– 31,5 × 46 cm

MÉM 69.021.123 2.11

Zárak – Kilincsek

– kapukilincs felmérési rajza
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.02
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Zárak – Kilincsek

– kapukilincs felmérési rajza
– pausz, színes ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.03

Kulcsok

– kulcsok nézetrajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.10

Kulcsok

– kulcs nézetrajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.11

Kulcsok

– kulcsok nézetrajza
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 078.03
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Kulcsok

Kulcsok az Erdélyi Nemz. Muzeumból / 1919 IX.
Pákei
„Kolozsvár, kulcsok az Erdélyi Múzeumból” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– kartonra ragasztott pausz, tus
– 37 × 49 cm
– a hátlapon kapcsolt gerébtokos kétszárnyú ajtó ceruza-tus alaprajza, külső-belső nézete, metszete
1:10-es léptékben

MÉM 69.021.147 2.31

EMLÉKMŰVEK, SÍREMLÉKEK, SZOBRÁSZATI MŰVEK
Szászfenes – Emlékmű

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
A fenesi-csata emléke / 1898 felvétel (?) hozott
Jakab Elek 1870
– az 1660-as évbeli szászfenesi csata emlékműve
rajzának skicce
– pausz, ceruza, tus

MUEKvGyLt.8.A 073.13
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Szászfenes – Emlékmű

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
A fenesi csata emléke (Magyar Nemz. története
VII. 97. lap G. L.) Goró L. rajza
– az 1660-as évbeli szászfenesi csata emlékműve
rajzának skicce
– 2 db pausz gombostűvel összefogva, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.11

Kolozsvári szobrok

Mátyás-király és a Szent-György szobrai / A Prágai elhelyezéssel a „Hradsin” udvarán / Sz.
György-szobor Kolozsvári Márton és György /
XIV századi szobrászok műve Prágában 1373
ból. Czakó E. felvétel alapján. / Mátyás király
szobra Kolozsvárt Fadrusz János műve 1889 /
Horti 1902 / Pákei 1919 III/2
„Kolozsvár, Mátyás kir. szobrának szabadkézi rajza
és Szt. György szoboré is” (MÉM leltárkönyv
1969)
– lapterv Kolozsvár szobraihoz
– pausz, fekete és kék ceruza
– 30 × 43,5 cm
– fotóapplikáció 8,5 × 13,5 cm
– aláírás, pecsét
– a jobb felső sarokban, a Szt László lovasszobra
Nagyvárad feliratú apró ábrához széljegyzet: Egyetlen nyoma a N. váradi Sz. László szobrának melyet Kolozsvári szobrász testvérek készítettek. Egy
metszetről, mely a váradi várat mutatja Hofnagel
vésője alól került ki. Rézmetszet a XVI. századból
Nemzet Múzeumban Bpest könyvtár 2598
– a hátlapon a mezőzáhi Ugron-kastély ceruzával
rajzolt földszintalaprajzának a fele (vö. MUEKvGyLt.7.A.071 alaprajzzal)

MÉM 69.021.116 2.05
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Síremlék

– Báthori Zsófia síremlékének fényképe
– felirat a hátoldalon: Bátori Zsófia oldal. Seres

MÉM.F 70.729 2.04

Síremlékek

Kolozsvári kőfaragómesterek Seres János és Diószegi Péter művei / Diószegi mest. J. (nincs kép) /
Swkösd György síremlékéről / Seres János mester
j. (rajz pauszon) / Patócsy Zsófia síremléke / Swkösd György síreml. Nagyteremiből / Patócsy
Zsofia Küküllővárról (nincs kép) / Patócsy Zsófia
1583 / Az Erdélyi Nemz. Múzeumban
– karton 7 db fénykép / rajz számára 4 fényképpel,
1 rajzzal
– pecsét, aláírás: Pákei

MÉM 70.757 fiók23

Síremlékek

Kolozsvári kőfaragók és szobrászok művei az
Erd. N. Muzeumban
– karton 6 db fénykép számára 3 fényképpel, egyik
alatt felirat: Gr. Haller Gábor Síremléke 1608, oldalt lépték: A sírkő mérete felirattal

MÉM 70.759 fiók25

Kolozsvár, Házsongárd

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
160 éves síremlék a Luteránus sírkertben
– karton, ceruza
– Johannes Fabritius de Gladis ezredes (mh. 1750)
barokk síremléke

MUEKvGyLt.8.A 073.01
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Síremlék

Abu Török síremlék lelhely Kolozsvár Erd. nemz.
Muzeum Lsz. II. 5378a Abdul Kerin síremléke
– ceruza, papír, ábra körül jegyzetekkel, méretekkel
– aláírás: 1919. okt. 27 Pákei

MNL OL P2282.17
7. dosszié 203

Síremlék

2. Nápolyi György Síremléke
– Nápolyi György 1642-ből való síremlékének rajza
– papír, ceruza

MNL OL P2282.17 209
7. dosszié

Kővázák – lapterv

Vázák
1. Az Unitárius templom […]
2. A Piarista templom […]
3. […] A Babosháznál az Óvár
4. A Köztemető elein a vártemető [?] bejárata
„Kolozsvár, barokk vázatípusok szabadkézi rajzai:
unit. templ., piar. Templ, és köztemető” (MÉM leltárkönyv 1969)
– papír, ceruza
– 54,5 × 38 cm
– rajta jegyzetlapok gombostűvel rögzítve, mindkét
oldalon rajz, vagy jegyzet
– 1. jegyzetlap: Barock váza / Az unitárius templomnál (9,5 × 15 cm)
– 2. jegyzetlap: A piaristák templom udvarán (9,5
× 15 cm)
– 3. jegyzetlap: Barock váza a Köztemetőben (9,5
× 16,5 cm) / 1919. I/25. A jegyzetlap tulajdonképpen egy 1915. júl. 28-ra szóló esküvői kártya. A rajz
a hátoldalán van.

MÉM 69.021.137 2.21
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EMLÉKTÁBLÁK, CÍMEREK
Címerek

„Kolozsvár, faragott címerek, jelenetes domborművek rajzai” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Címerek tusrajzai a 16–17. századból. Karton-tus,
57 × 37 cm”
(Pusztai 1983, 10, 1. k.)
– karton, tus
– 45,5 × 66 cm

Címerek

– hátoldalán számok: 35
– a MÉM 69.021.151 felmérési rajz fotómásolata

Címerek, emléktáblák

„Kolozsvár, reneszánsz sírkövek felmérési rajza”
(MÉM leltárkönyv 1969)
„Kolozsvár címer- és díszítményrajzai. Karton-ceruza, 46 × 31,5 cm” (Pusztai 1983, 03.)
– karton, ceruza
– 34 × 49 cm
– emléktábla Báthori-címerrel 1581-ből
– emléktábla Erdély címerével 1641-ből
– emléktábla Kolozsvár címerével 15[…]ből
– Bernadus pictor feliratú szemöldökkő

MÉM 69.021.151 2.40

MÉM.F 35 5.03

MÉM 69.021.139 2.23
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Címerek, emléktáblák

Emléktáblák király és fejedelmi czímerek
– széljegyzet fenn: Elrendezés
– széljegyzet lenn: A Beth bástya és Báth.Kristóf
emlék tábláinak tengelye eltolt
– 9 rajz, illetve annak a helye
– aláírás: 1918 V/17 Pákei
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 030

Címerek, emléktáblák

– emléktáblák: Bethlen Gábor 1629 / Báthori
Kristóf 1580
– a két tábla rajza a lap középtengelyében, jobbról-balról üres mezőjegyzetekkel, kivágással
– jegyzet: a két középső rajzolandó
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 047

Címerek, emléktáblák

– lapalji jegyzet: Egy másik emlékkő a Híd kapu
előtt berakva
– Báthori Kristóf 1580-es emléktáblájának rajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 048

Dávid Ferenc feliratos köve

– a fénykép aljára ceruzával, kézírással: kő széles
1,35 m, magas 0,80
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MÉM.F 70.726 2.01

EME
Dávid Ferenc feliratos köve

– felirat ceruzával: kicserélendő élesebb
– felirat a kövön: Dávid Ferenc a hagyomány szerint ezen a kövön tartotta a Torda utca szegletén
1566-ban […] azt a beszédet, melyre az egész Kolozsvár áttért az unitárius vallásra 1884

Emlékek

– emléktáblák, feliratok, emlékmű igen vázlatos
rajza (manuáléja) méretek feltüntetésével
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 071.01

Céhes tábla nyomata

A nyomat alatt felirat ceruzával: A rézlemezen készíttetett ezen tábla I ső céhmester Somlósi Sámuel II.ik Solymosi … III.ik cz.m. Meleg János.
Ezen cz. Nótariussa Müller Gy. 1821
„Kolozsvári kézműves céh céhlevele 1821-ből rézmetszet Kolozsvár képével” (MÉM leltárkönyv
1969)
– papír, negatív nyomat
– 45 × 33 cm

MÉM 69.021.122 2.10

Címerrajz

– V. László címerrajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 003

Címerrajz

Tinódi czimere (1554iki metzet után) / […] Tinódi 1912
– tus, pausz papírra ragasztva, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 222

Címerrajz

– Kolozsvár Heltai-nyomdából származó címerrajzának, ill. az egyik nyomtatási díszítőmotívumnak a
rajza
– tus, papírra ragasztott pausz

MNL OL P2282.17
7. dosszié 218

MÉM.F 70.734 2.09
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Címerrajz

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
II. János kir. czimere. / L. Dávid. F.
– János Zsigmond címere 1567-ből
– kartonra ragasztott pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.07

HEX AJTICHOM IN ARMA SE
MDLXVII

Kolozsvár címerrajza

– Kolozsvár címerrajzának fotónegatívja kartonba
beapplikálva, alatta-felette ceruzafelirat: Colosvarba
nyomtatott Heltai Gaspár által 1559 / Unit VIII
21. R.M.T 37 Agenda
– későbbi felirat: Rajz[…] Pákei Lajos

MNL OL P2282.17
7. dosszié 210

Kolozsvár címerrajza

– Kolozsvár Heltai-nyomdából származó címerrajzának, ill. az egyik nyomtatási díszítőmotívumnak a
fotómásolata kartonra ragasztva, felette ceruzafelirat:
bealkalmazandó

MNL OL P2282.17
7. dosszié 211

ALÁÍRÁSOK
Aláírások

394

– pauszra tussal átkopírozott aláírások:
II. Rákóczi György,
Barcsay Ákos

MUEKvGyLt.4.C 003

EME
Aláírások

– pauszra tussal átkopírozott aláírások:
Békés Gáspár,
Thököly Imre

MUEKvGyLt.4.C 004

Aláírások

– pauszra tussal átkopírozott aláírások:
Szulejmán

MUEKvGyLt.4.C 005

Aláírások

– az aláírások összesítő vázlatlapja az aláírásokkal, illetve azok feloldását adó nevekkel, évszámokkal
– ceruza, pausz

MNL OL P2282.17
7. dosszié 226

Aláírások

Marczali 318. Mátyás király aláírása
– tus, pausz

MNL OL P2282.17
7. dosszié 227

Aláírások

János Zsigmond aláírása, illetve az asztaloscéh pecsétrajza
– tus, pausz

MNL OL P2282.17
7. dosszié 228

Aláírások

Mihály havasalföldi vajda aláírása / Báthory
Zsigmond fejedelem aláírása 1601–1602 / I. János választott király aláírása / Kakas [István] és
Blo [Pál] sajátkezű páduai beiratkozása / […] arcképe (Kakas István ábrázolásának tulajdonított levéldíszes bajuszos férfiarc – vö.
MUEKvGyLt.6.A.15)
– ceruza, pausz

MNL OL P2282.17
7. dosszié 229

Aláírások

Blandrata György 434 Marczali / Báthory István
aláírása 443 / [Báthory Kristóf ]
– tus, pausz, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 230
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Aláírások

Marczali 576 / Mária Terézia levele Grassalkovits-hoz az első budai Sz. István körmenet tárgyában 1771, Bánffy György aláírása
– tus, ceruza, pausz, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 231

Aláírások

Báthory Zsigmond aláírása Marczali 445 lap /
Bocskay fejedelem aláírása 458 lap
– tus, pausz, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 232

Aláírások

I. Ferdin ? 1551–1556 helytartó Castaldo Battis[ta] – I. Ferdinánd aláírása
– tus, pausz, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 233

Aláírások

Linczigh János kolozsvári királybíró / Felszeghi
Oszkár egy könyvének címlapjáról / Ez Pákei Lajos birt. levő egy iratból való Ao 1701
– Linczegh-aláírások
– tus, ceruza, pausz, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 234

Aláírások

240 Marcz. Bethlen Gábor; 478 lap Marczali Rákóczy György; Apafi Mihály aláírása
– tus, ceruza, pausz, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 235

Aláírások

Mátyás király (1493), János király (1537), Rákóczi
György aláírásai
– tus, ceruza, pausz, ceruza dátumokkal, Jakab Elek
felirattal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 236

396

EME
Aláírások

Marczali 575 / A karloczai békekötés okiratának
tugrája
– tus-ceruza, pausz, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 237

Aláírások

– a karlócai békekötés okiratának tugrája
– tus, ceruza, pausz

MNL OL P2282.17
7. dosszié 238

Aláírások

Christophorus Bátori de Somlyó
– karton nyomtatványrészlet, tus

MNL OL P2282.17
7. dosszié 239

Aláírások

Kakas […] kolozsvári házáról / Kakas [István]
aláírása vaszár nyugtájáról
– ceruza, pausz papírra ragasztva, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 223

Aláírások

– vázlat rajzzal és régi aláírásokkal (Teleki Mihály,
Apafi Mihály – megadva az elérhetőségük) és egyéb
feliratokkal
– kis bélyegrajz a Misztótfalusi Kis Miklós által
1699-ben megjelentetett Comico-Tragedia címlapjáról
– ceruza, papír
– felirat tussal: Misztotfalusi Kis Miklós 1650–
1702, Pápai Páriz Ferenc 1649 1716

MNL OL P2282.17
7. dosszié 207
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BETŰMINTÁK
Vésett betűk

Kőbe vésett jellegzetes betűminták ered. Nagyságban
„Kolozsvár, vésett betűminták felmérési rajzai 1:11:1 nagyságban” (MÉM leltárkönyv 1969)
– kereten kívül ceruzajegyzetek
– pecsét, aláírás: Pákei 1919. II/14.
– karton, ceruza
– 51 × 38,5 cm
– a hátoldalon: iskolatervrészlet ceruzával

MÉM 69.021.142 2.26

Vésett betűk

A XV. És XVI. sz-beli kőfeliratos betű-minták és
czímerek
„Kolozsvár, XV. –XVI.-i betűminták és címerek felmérési rajzai” (MÉM leltárkönyv 1969)
– kereten kívül ceruzajegyzetek
– pecsét, aláírás: 1919. Decz 25 Pákei
– karton, ceruza, tus, lavírozás
– 52,5 × 37,5 cm

MÉM 69.021.143 2.27

Vésett betűk

– ceruzarajzok (harangtorony, címer) pauszon

Betűlenyomatok

A Kolozsvári 1500-beli műemlék-szerű építészeti maradványok felvételei. Pákei Lajos műépítész feliratozású mappában
– átütő papírra vagy itatóspapírra satírozott, kopírozott feliratok, betűlenyomatok
– nehezen kutatható, olvasható, csak néhányon van
az eredetét jelző felirat
– a szinte egybeállt köteg mellett Tájékoztató42 Pákei kézírásával, 1919. február 8-i keltezéssel

Nyomdai iniciálék

– a Heltai-nyomdából származó betűminták, az
1551-es kiadásban használt S, M, és E iniciálék
– ceruza, papírra ragasztott pausz
– feliratok: Helthai Gáspá[r] és GyörGyörgy (a
Biblianac első része) / Colosvarba 1551
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MUEKvGyLt.8.B 082

MNL OL P2282.17
7. dosszié 219

EME
Nyomdai iniciálék

– Dávid Ferenc: Első része a szentírásnak külön-külön részeiből vett prédikációknak c. munkájában
használt L iniciálé
– tus, papírra ragasztott pausz
– felirat tussal a papíron: A „L” betű. Az Szentírásnac kvelen részeiből voet predicaciobol irattak
David Ferencztől második Jánosnac meltatlan
predicatora / Dávid Ferenc / 1569 (1. rész Falsa[?] 18.) / 1917 IX. 6 /

MNL OL P2282.17
7. dosszié 220

Nyomdai iniciálék

– Rákóczi György és Misztótfalusi Kis Miklós aláírásai, valamint A, E, R iniciálék tusrajza
– ceruza, tus, pausz papírra ragasztva, ceruzafeliratokkal

MNL OL P2282.17
7. dosszié 224

Nyomdai iniciálék

– N iniciálé tusrajza
– tus, pausz papírra ragasztva

MNL OL P2282.17
7. dosszié 225

EGYÉB VÁZLATOK, RÉSZLETRAJZOK
Ajtópárkány

A kapuközti díszajtó
– triglif és párkányprofil rajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.12
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Alakok

– szárnyas, guggoló szfinx rajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.05

Alakok

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
– feltehetően attikadíszítésre szánt szobortanulmány
– 6 kis figura rajza az átkopírozás nyomaival
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.04

Ajtólapnézet

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– váztáblás ajtó nézetskicce, profilok, díszek kirajzolásával
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 051.10

Céhláda

A Kolozsvári Bodnárok céhládája / A Művészet
könyve / Műveltség könyvtára / Lyka Károly 53.
lap
– kartonra ragasztott pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.01

Címeres fejléc terve

– jegyzetek, magyarázatok: ez az írás kissé nagyobb
mint jobb felől / Ide jön a Prológus / ide a Alesandriai írás / ez a csúcs beleérhet
– karton, ceruza, applikáció

MUEKvGyLt.8.A 031

Címeres fejléc terve – részlet

– térdelő angyal rajza
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.06
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Diadalív

– egynyílású diadalív fényképe a felvirágozott utcáról. A szélső páros féloszlopok feletti medalionban
IFJ (I. Ferenc József ) olvasható. A korabeli felvétel
feltehetőleg Ferenc József 1887-es látogatása alkalmából, a Híd utcában emelt építményt ábrázolja

MÉM.F 70.673 2.27

Díszítések

– triglifes architráv (közökben rozettával, középen
pajzzsal) felmérési manuáléja
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.15

Díszítések

– a kolozsvár Heltai-nyomdából származó egyik
nyomtatási díszítőmotívumnak a fotómásolata kartonra ragasztva, felette ceruzafelirat: Heltai-féle díszek a szöveg közé zárásul

Díszítések

– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.04

Díszítések

– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.05

MNL OL P2282.17
7. dosszié 212
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Díszítések

I. ső emelet jobbra […] felől
– rajzrészlet levélmotívummal
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 044.07

Díszítések

„A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel / a régi állapotjában/” feliratú „Napló” almappában
– karton, tus, akvarell
– virágmotívum

MUEKvGyLt.8.A 051.18

Díszítések

– csigavonalas díszítés rajza, alatta felirat: Páros
– hátoldalán: Páros szám
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 078.04

Díszítések

– szemöldökpajzsok rajzai
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.02

Díszítések

– szemöldökpajzsok rajzai
– pausz, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.03

Díszítések

– tagozatprofilrajz
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 079.33
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Díszítések

– a jegyzetpapír mindkét oldalán apró felmérési
skiccek: zár, tojásléc, leveles ornamentika
– jegyzetpapír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 078.10

Díszítések – növényi motívumok

I. Ennek a közepétől az egész széléig 23 cm
– levélinda rajza
– papír, ceruza
– pecsét: 1917 Jan

MUEKvGyLt.8.A 079.17

Díszítések – növényi motívumok

I. Az Erd. nemz. Muzeumban
– négy levélinda rajza
– papír, ceruza
– pecsét: 1917 Jan

MUEKvGyLt.8.A 079.16

Díszítések – növényi motívumok

– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: 1916 K.R.

MUEKvGyLt.8.A 079.31
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Díszítések – növényi motívumok

– barokkos rocaille- és levélmotívumrajz, mellette
stílszerű felirattal 1761 62
– karton, ceruza
– pecsét, aláírás: Pákei

MUEKvGyLt.8.A 079.32

Díszítések – növényi motívumok

Jegyzet: Az Erd. Muzeumban levő Fries hossza =
2,95 m
– papír, ceruza
– pecsét: 1917 Jan

MUEKvGyLt.8.A 020

Díszítések – növényi motívumok

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
Rosetta Pákei. A verandánál
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.14

Építészeti részlet

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
– gótikus részlet rajza
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 073.08

404
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Építészeti részlet – fejezetnézet

– kannelurás pilaszter oszlopfőrészlete: régi hibás
felvétel, a többi részét a fényképből kell…
– karton, ceruza
– pecsétrészlet

MUEKvGyLt.8.A 079.08

Építészeti részlet – fejezetprofil

– fejezet profilrajza
– kettőbe hajtott karton, ceruza
– hátoldalán Horák József lépcsőterve 1.25

MUEKvGyLt.8.A 079.27

Építészeti részlet – párkányprofil

Emlékkő (a) Metszet
– fejezet profilrajza
– papír, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 079.26

Építészeti részlet – szárkő

– ablak-tagozatok
– papír, ceruza
– pecsét
– hátoldalán: ajtó-tagozatok

MUEKvGyLt.8.A 079.25
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Építészeti részlet – szárkőtagozat

– tagozatok
– papír, ceruza
– pecsét

MUEKvGyLt.8.A 079.23

Rajz

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
– apró rajzok szétszórtan a papíron
– papír, tus

MUEKvGyLt.8.A 073.06

JEGYZETEK, IRATOK
Jegyzetek

– Pákei Lajos jegyzetei, írott intézkedései a tervezett
Kolozsvár Sz. K. város építészeti műemlékei a
XIX. Száz. elejéig kiadvány címlapjára, illetve belső
oldalaira vonatkozólag
– ceruza, pauszpapíron
– pecsét, aláírás: 1918 október hó 28 Pákei.

Elismervény

– elismervény 2 db fényképről
– papír, ceruza
– aláírás: 1918. Május 16 Pákei

406

MNL OL P2282.17
7. dosszié 196

MUEKvGyLt.8.A 071.02

EME
Fogalmazvány

– levélfogalmazvány: Méltóságos gróf Zichy István
urnak. Budapest (megköszöni a Képzőművészeti
Múzeum gyűjteményéből származó Kolozsvár-ábrázolások fényképeit)
– céges papír, ceruza
– 1917. Decz. 31

Feliratok – fordítások

Latin felirat 1500–1600 építészet magyar fordításai.
– kis négyzethálós füzetke, benne 41 oldalon a kolozsvári kőemlékek feliratai, illetve azok fordításai
– a belső oldalon: Pákei Lajos / Majális u. 29. / Telefon 1003 / Kolozsvár város épült 1151 körül
feliratok

Jegyzetek

– apró felmérési skiccek: kilincs, boltozat, váztáblás
ajtó
– jegyzetpapír, ceruza
– hátoldalán bibliográfiai jegyzetek a: Magyar tört.
Életrajzok. Szerk. Szilágyi Sándor – kapcsolatosan: 1917 Jun. 19 – Egyet. Könyvtár

MUEKvGyLt.8.A 078.09

Jegyzetek

A Különféle apróbb felvételek feliratú „Napló” almappában
A goth betüs latin felirat van a plébánia épület
kapu bejárati jobb oldali falán (most üzlet helyiség, szekrények fedik)…
– belső „Napló” almappa a
MUEKvGyLt.8.A.073-on belül, benne 11 fecni főleg jegyzetekkel
– papír, pausz, ceruza, tus

MUEKvGyLt.8.A 073.20

Jegyzetek

– nyomtatott levélpapír fél íve, rajta ceruzával felirat:
Ez a híd kapu és magyar kapu rajz lapja készen
van csak feliratokkal és méretekkel kell ellátni. A
híd kapuhoz berajzolandó az erd. muz. levett évszám kőtábla, melyet előbb a lenyomatról kell lerajzolni.

MÉM 70.006 fiók44

Lépték

Ez a mérték a tulajdonom
– a Gyergyai-ház feliratú Napló almappában
– lépték rajza
– karton, ceruza

MUEKvGyLt.8.A 071.03

MNL OL P2282.17 173–
7. dosszié 195

MUEKvGyLt.8.A 077.06
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1
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32
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34
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Balogh Jolán 1944-es adatközlése szerint a jelölt dokumentum akkor dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
Megjegyzés: a 2012-es revízió során a MÉM 69.021.101-es, 1969-ben még három darabbal jegyzett és a Magyar utcai kaput ábrázoló lapból
csak 2-t találtunk. Később viszont előkerült egy MÉM 69.021.101/4 számmal jelzett lap, ami a Híd-kaput mutatja. Az egyes rajzlapokat lásd
alább, a Magyar-, illetve a Híd-kapu rajzai között.
Lásd MÉM 69.021.101/3 jegyzete.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
Tájékoztató. A Nemzeti Színház Kolozsvárt 1919 April[is]
Középen Az erd. színjátszó társaság emléktábla. Ennek meg van az Iparmuz. az eredeti nagys. rajza mely fényképezendő. […] nagyságban
jobbról balról színlapok, tekintettel a régi ornamentális nyomtatásokra. Ilyenek:
1. Az 1792 iki első előadás (színlap Janovicsnál)
2. Többiek szintén nála keresendők ki – kivéve az én tulajdonomban lévő 1848 évről a magyar hadsereg örömünnepi színlapját.
3. Szobor Kotsi Patkó és Gyulai szintén Janovicsnál. A posztament rajzolandó mint fénykép.
4. A Színházról van kész felvétel.
5. Az alaprajzok rajzolva (földsz. és emelet).
6. Ezek között jön Liszt Ferenc Conczertje 1846 és még Lendvayné és Déryné […] (mindezek az én tulajdonomban).
A vázlaton olvasható helymegjelölés »Báthory-ház« és az »1513« dátum téves. Az ajtó helyes évszámát és igazi lelőhelyét megjelöli Jakab, i. m.
I, 427. (Balogh 1944, 10.)
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
A baluszterek közül kettő az Erdélyi Nemzeti Múzeumba került, kettő pedig a Pákei-villába. (Balogh 1944, 11.)
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
A kandalló vázlatrajzát l. Jakab, Világosító rajzok. II. köt. IV. tábla. Az ajtó 1581-ből való. Mindkettő az Erdélyi Nemzeti Múzeumban őriztetik. (Balogh 1944, 10.)
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
A Balogh 1944. 11-es számmal jelölt rajz hátlapja. – A boltozaton látható maszkos zárókő, jelenleg befalazva a Pákei-villa kertre nyíló verandájának mennyezetén. (Balogh 1944, 10.)
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt. (Balogh 1944, 9–10. k.)
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
A kaput lebontották, a belső keret »MVSIS ET VIRTVTIBVS MDCCCVI / COMMVNITAS VNITARIORVM REAEDIFICAVIT« felirattal az új kollégium udvarán van befalazva. A kollégium építésze Ugrai László, az erdélyi későbarokk legkiválóbb magyar mestere volt.
(Balogh 1944, 13.)
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
Jegyzet. Miután kedves Klárika rajong a betűkért s mert soká törtem a fejem mivel szerezhetnék örömet tehát ide írtam a Bocskai erd. fejed.
egyik emlék tábláját egy pár betű […] megjegyzem, hogy a felírás betűi össze szorultak a jobb felöli oszlopon (tehát itt üresség nem maradt).
De ezen kérem segíteni olyatánképen hogy a Copirozásnál csúsztassa tovább az oszlopot, hogy kis üres helyet nyerhessen. Az nem baj ha egy
néhány centivel hosszabb a tábla.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
A kapu felső része jelenleg befalazva Majális utca 29. szám alatt, az egykori Pákei-villában, két oldalpilasztere szintén ott volt, mígnem 1936ban az Erdélyi Nemzeti Múzeumba vitték. – Ugyanebből a házból még a következő faragványok kerültek a Pákei-villába: ajtó 1585-ből, ajtó
1586-ból, ajtó H. B. monogrammal, ajtó 1586-ból (l. a 25. képen), ablak 1584-ből, másik ablak a XVII. századból, és a 27. képen közölt
ablakpárkány. A három első darabot 1936-ban beszállították az Erdélyi Nemzeti Múzeum kőtárába. Megjegyezzük, hogy, a faragványokon
kétféle tulajdonos-monogramm fordul elő. Az egyik változat H B R összefonásából ez látható az 1584-es kapun (26. kép) és az Erdélyi Nemzeti Múzeumban lévő ajtón. A másik változat ennek a fordítottja, ugyanis B H R betűkből van összeállítva; ezt találjuk az 1586-os ajtón (25.
kép) és az egyik ablakpárkány-töredéken (27. kép), amelyen még az IVS HENCZEL WLINVS név is olvasható. Az első változat – mint Kelemen Lajos megállapította – csaknem azonos Hensler Benedek ötvösmesternek egyik munkáján, az unitárius templomban őrzött páténán
látható monogrammjával. Egy 1619-ből való szerződés valóban említi is Henzler máskép Eötvös Benedeknek a Híd-utca keleti során épült.
házát (Jakab, i. m. II, 529.). Kérdés azonban, hogy 1584-ben ő, vagy talán apja építkezett-e, és továbbá, hogy vajon azonos-e a Henczel nevű
tulajdonossal, vagy az megint más személy. (Balogh 1944, 12.)
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
A 2017. január 6-i keresés a http://www.sznm.ro/fototeka.php linken a Székely Nemzeti Múzeum fotótárát jelölte meg Balogh Jolán fotópozitívjának őrzési helyeként, F. 380 jelzet alatt.
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
1944-ben dr. Pákey Lajos tulajdonában volt.
Lelőhelye 1944-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium.
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42 A különböző kőbe vésett feliratok közül kiválasztottam a jelentékenyebb lenyomatok körül a feliratokat, abból a czélból hogy eredeti nagyságban 2-3
lapon a betű vésés jellegzetesebb módjait fe[l]tüntethessem. – Elegendő lesz az ABC-ből a gyakrabban előforduló betüket csak felírni, illetve feltüntetni. – Egy egy lapra tehát át kell kopírozni az általam […] rögzített betű sorokat alatta felirattal, honnan való. –
Kezdeni kell a „Tavianó /I.O.M./ feliratos kő lenyomatnál – mint római betű minta, folytatni a Farkas utczai góth betüknél s ezután az 1500-beli
betükkel.
Természetes az […] indításnál vigyázni kell a czélszerű össze illesztésre, hogy a lapokon felrajzoltak (másolt) térbelileg is megfelelően terveztessenek
A kihúzás szabad kézi rajz, a betű mélyedések (vésés) egyszerű vonalakat […].
Pákei
Megszerzendő a rom. kath. plébániától a goth felirat vagy a nagytemplomról.
A mesterjegyet szintén […] veendők fel eredeti nagyságban.
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GYŰJTEMÉNYEK

CSALÁDI ARCKÉPCSARNOK
Hegyesi István testőr

– erdélyi festő, 1765 körül
– olaj, vászon
– 90,3 × 70,7 cm

MNG RMO
90.12M
(Edelényi Múzeumban)

– festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 588.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő 1765 körül: Hegyesi István testőr
arcképe, 1793
– olaj, vászon 90,3 × 70,7 cm
– A Nemzeti Galériában

Kövendi Gál Miklós (mh. 1853)

– erdélyi festő, 1810 körül
– olaj, vászon
– 73,8 × 54,1 cm
– felirat a hátán: Kövendi Gál Miklós küküllői
alispán 1850-es években

MNG RMO 90.6M

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 580.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő 1810 körül
– Kövendi Gál Mihály arcképe
– olaj, vászon 73,8 × 54,1 cm
– A Nemzeti Galériában

Pákei Lajos (1808–1864)
kormányszéki val. titoknok

– ismeretlen festő, 19. sz.
– olaj, vászon
– 70,5 × 55,5 cm
A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 577.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Id. Pákei Lajos kormányszéki val. titoknok arcképe
– 19. századi festő:
– olaj, vászon 70,5 × 55,5 cm
– A Nemzeti Galériában
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Pákei Lajosné, ótordai Székely Terézia
(1816–1892)

– ismeretlen festő, 19. sz.
– olaj, vászon
– 70,5 × 55,5 cm

MNG FEO 90.4T

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 576.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– 19. századi festő: Id. Pákei Lajosné szül. Székely Terézia arcképe
– olaj, vászon 70,5 × 55,5 cm
– A Nemzeti Galériában

Pákei Lajos (1953–1921)

Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– festmény színes reprodukciója
Hátoldalán feliratok:
Ifj. Pákei Lajos csellóval 1876
Gregusi fest. olaj
Az eredeti dr Luzsáné Pákei Sári birtokában. Pákei Izánál. 1998. felajánlva a Nemzeti Galériának
Foto Major István 1983

MNL OL P2282.18
8. dosszié 366

Pákei Lajos (1853–1921)

„Pákei Lajos arcképe ism. festő. Vászon, olaj, 80 ×
68 cm” (Pusztai 1983, 29.)
„Pákey Lajos építész olajportréja; 65 × 50 cm; vétel
Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12-én […].
Leltározta Pusztai László. MÉM. Dr. Entz Géza szobájában megőrizve” (MÉM leltárkönyv 1969)
– vászon, olaj
– 56 × 69 cm (keret nélkül)

MÉM 69.021.1

Az olajfestmény fekete-fehér reprodukciója – MNL
OL P2282.18. 9. dosszié. 364
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Pákei Lajosné Fangh Antónia
(1864–1926)

– ismeretlen festő, 19. sz.
– olaj, vászon
– 68,5 × 56,5 cm

MNG FEO 90.5T

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 573.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– 19. századi festő
– Ifj. Pákei Lajosné szül. Fangh Antónia arcképe
– olaj, vászon 68,5 × 56,5 cm
– férjének ifj. Pákey Lajosnak arcképe az Építészeti Múzeum (Műemlék Felügyelőség) birtokában van
– A Nemzeti Galériában
A festmény másik színes reprodukciója rámával ábrázolja a képet – MNL OL P2282.18. 8. dosszié. 394.
A fénykép hátoldalán feliratok:
Pákei Lajosné Fangh Antónia (1864–1926)
Foto Major István 1983
Az eredeti dr Luzsáné Pákei Sári birtokában / A
Nemzeti Galériában 1990 óta

Pákei Lajos (1953–1921)

– ceruzarajz Pákei Lajosról 1916-ból
– aláírás: Szigethy 1916

Pákei Anna (?)

– gyermekarckép a Pákei családból
– erdélyi festő, 1800 körül
– olaj, vászon
– 68,6 × 48,5 cm
A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 584.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő 1800 körül: Gyermekarckép a Pákei családból (Pákei Anna?)
– olaj, vászon 68,6 × 48,5 cm
– A Nemzeti Galériában

412
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6. dosszié 81

MNG RMO
90.13M
(Nagytétényi Múzeumban)
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Pákei János (1755–1822)

– Bergmann Ferenc Antal, 1806
– olaj, vászon
– 98,5 × 73,7 cm
– felirat a hátán: Pákei nemes Pákei János

MNG RMO 90.3M

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 583.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Bergmann Ferenc Antal: Pákei János arcképe,
1806
– olaj, vászon 98,5 × 73,7 cm
– Felirat a hátán: „Pákei nemes Pákei János”
– A Nemzeti Galériában
Pákei Jánosné, alsórákosi Nagy Judit
(1766–1854)

– Bergmann Ferenc Antal, 1806
– olaj, vászon
– keret nélkül
– 98,5 × 73,7 cm
– felirat a hátán: Rákosi Nemes Nagy Judit, Pákei
Pákei Jánosné

MNG RMO 90.4M

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 582.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Bergmann Ferenc Antal: Pákei Jánosné szül.
Rákosi Nagy Judit arcképe, 1806
– olaj, vászon 98,5 × 73,7 cm
– Felirat a hátán: „Rákosi Nemes Nagy Judit, Pákei Pákei Jánosné”
– A Nemzeti Galériában
Pákei Jánosné alsórákosi Nagy Judit
(1766–1854)

– ismeretlen festő, 19. sz.
– olaj, vászon
– 72,5 × 57,5 cm

MNG FEO 90.6T

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 575.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– 19. századi festő: Pákei Jánosné szül. Nagy Judit időskori képe arcképe
– olaj, vászon 72,5 × 57,5 cm
– A Nemzeti Galériában

Pákei Krisztina (1799–1853)

– Bergmann Ferenc Antal, 1810
– olaj, vászon
– 73,8 × 54,8 cm
– felirat a hátán: Pákei Krisztina Bergmann Ferenc festette az 1810dik esztendőben

MNG RMO 90.5M
(MNG barokk állandó kiállítás)

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 581.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Bergmann Ferenc Antal: Pákei Krisztina arcképe, 1810
– olaj, vászon 73,8 × 54,8 cm
– Felirat a hátán: „Pákei Krisztina Bergmann Ferenc festette az 1810dik esztendőben”
– A Nemzeti Galériában
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Pákei Róza (1845–1853)

Hátoldalán: Pákei Róza nagyapám testvére élt
1845-től 1853-ig
– fekete-fehér reprodukció

Sala Anna (1789–1793)

– erdélyi festő 18. század vége
– olaj, vászon
– 96,8 × 74,8 cm
– felirata: Sala Anna Születet Ao 1789 Juniusnak
10d Napján, holt meg 1793ba Junius 15diken

MNL OL P2282.17
5. dosszié 924

MNG RMO
90.10M

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 587.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő 18. század vége: Sala Anna arcképe, 1793
– olaj, vászon 96,8 × 74,8 cm
– Felirata: „Sala Anna születet Ao 1789 juniusnak 10d Napján holt meg 1793 junius 15diken”
– A Nemzeti Galériában
Sala Mihály (?)

– erdélyi festő, 18. század vége
– olaj, vászon
– 69 × 47,5 cm

MNG RMO 90.9M
(Nagytétényi Múzeumban)

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 586.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő 18. század vége: Sala Mihály arcképe (?)
– olaj, vászon 69 × 47,5 cm
– A Nemzeti Galériában

Sala Mihály (1748–1815)

– Bergmann F. A. (?), 1812
– olaj, vászon
– 70,5 × 54,8 cm
– felirat a hátán: Ítélő Mester Sala Mihály, életének 66 dik esztendejében, 1812
A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 579.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő (Bergmann F. A?) Sala Mihály arcképe, 1812
– olaj, vászon 70,5 × 54,8 cm
– Felirat a hátán: „Ítélőmester Sala Mihály, életének 66 dik esztendejében, 1812”
– A Nemzeti Galériában
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Sala Mihályné Fejérvári Julianna
(1754–1829)

– Bergmann F. A. (?), 1812
– olaj, vászon
– 70,8 × 55 cm
– felirat a hátán: Fejérvári Juliánna, Sala Mihályné
életének 68 dik esztendejében, 1812

MNG RMO 90.8M

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 578.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő (Bergmann F. A?) Sala Mihályné
arcképe, 1812
– olaj, vászon 70,8 × 55 cm
– Felirat a hátán: „Fejérvári Julianna, Sala Mihályné életének 68 dik esztendejében, 1812”
– A Nemzeti Galériában
Sala Teréz (mh. 1857)

– erdélyi festő, 18. század vége
– olaj, vászon
– 67,8 × 48 cm

MNG RMO
90.11M
(Nagytétényi Múzeumban

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 585.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Erdélyi festő 18. század vége: Sala Teréz arcképe
– olaj, vászon 67,8 × 48 cm
– A Nemzeti Galériában

Sepsimartonosi Gyújtó Károlyné
Poosch Fulvia (mh. 1904)

– C. Becker, 1853
– olaj, vászon
– 71 × 58,5 cm
– kereten cédula: sepsimartonosi Gyújtó Károly
admiralis felesége, sz. n. Koos Fulvia … Velence
katonai korház(?)

MNG FEO 90.7T

A festmény színes reprodukciója – MNL OL
P2282.18. 9. dosszié. 574.
A fénykép hátoldalán feliratok:
– Becker: Gyújtó Károlyné szül Poosch Fulvia
arcképe, 1853
– olaj, vászon 71 × 58,5 cm
– A Nemzeti Galériában

PÁKEI LAJOS KÉPEI ÉS EGYÉB CSALÁDI FÉNYKÉPEK
Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

– fénykép az abbáziai hajókirándulásról, a társaságban Pákei Lajos
– a fénykép hátoldalán Pákei Lajosné Fangh Antónia Kolozsváron kelt levele Bónis Lajosnénak (sógora, Pákei Miklós lányának, Margitnak)
– a lap alján Nyárády Gábor jegyzete: Pákei Lajosné Fangh Antónia írása 1914 jul. hagyatékából

MNL OL P2282.17
6. dosszié 77
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Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

– fénykép az abbáziai hajókirándulásról, előtérben
Pákei Lajos
– a fénykép hátoldalán Pákei Lajos 1911. 03. 30-án
kelt levele a Budapesten tartózkodó feleségének,
Fangh Antóniának

Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

A Müncheni Magyar Egylet 1873–1874. évi tagjainak 40 éves találkozója Budapesten 1913. X/5én.
– a Fővárosi Állatkertben készült csoportképen Pákei Lajos az alsó sorban, jobbról a negyedikként ül
– kartonra ragasztott fotó (leválva) a kartonon a jelenlévők nevével

MUEKvGyLt.5.B 017

Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

Zentenarfeier Theophil Hansen
– Theophil Hansen születésének 100. évfordulóján,
1913-ban készült csoportkép; Középen Pákei Lajos
– kartonra ragasztott fotó, a kartonon a jelenlévők
nevével

MUEKvGyLt.5.B 013

Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

– kartonra ragasztott fénykép
– Pákei idősebb korában nyolcadmagával

MUEKvGyLt.5.B 001

Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

– fénykép
– Pákei fiatalkori képe feltehetőleg a bécsi akadémiai
évfolyamtársaival. Középen mestere, Thophil Hansen mellszobra

MUEKvGyLt.5.B 002

Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

– fénykép
– csoportkép, középen Ferenc József püspökkel
(Pákei nem szerepel rajta)

MUEKvGyLt.5.B 003
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MNL OL P2282.17 72
6. dosszié

EME
Pákei Lajos (1953–1921), csoportkép

– fénykép
– csoportkép tanárokkal, diákokkal
– Pákei – feltehetőleg az előbbi minőségben – az
első sorban, középen ül

MUEKvGyLt.5.B 004

Pákei Lajos, csoportkép

A Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– a fénykép hátoldalán felirat: Kolozsvár, zenedélután, feltehetőleg a Majális utcai Pákei-villában a
kilencvenes évek elején. Középütt Brassai Sámuel, tőle jobbra Pákei Lajos gordonkával. Hátul
középen Pákeiné Fangh Antónia (lásd Mikó
Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor. Kriterion
1971. 168–170 l.)
„Kolozsvári zenedélután, elképzelhetően a Majális
utcai Pákei-villában, középen az ősz Brassai Sámuel,
tőle jobbra Pákei Lajos gordonkával (a fotó az 1890es évek elején készülhetett” (Fehér 2015, 507, 351.
k.)

MNL OL P2282.18
8. dosszié 385

Pákei Lajos és családja

A Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– fénykép
– hátoldalán: Majális u. 29 Kolozsvár kb. 1905 /
Balról: Pákei Lajos, Pákei Márta, Fangh Antónia,
Pákei Edit, id. Pákei Lajos

MNL OL P2282.18
8. dosszié 380

Pákei Lajos és családja

A Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– kartonra ragasztott fénykép családi csoporttal a
Pákei-villa előtt

MNL OL P2282.18
8. dosszié

Pákei Lajos és családja

A Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– családi fénykép a Pákei-villa verandáján

MNL OL P2282.18
8. dosszié

417

EME
Pákei Lajos (1953–1921)

A Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– Pákei Lajos fényképe
– a fénykép hátoldalán felirattal: Emlékül kedves
rokonomnak Sala Jánosnak tiszteletem s barátságom megbizonyítására / 1872 Aug. 23. Pákei Lajos

Pákei Lajos (1953–1921)

– Pákei Lajos időskori fényképe

Pákei Lajos (1953–1921)

Pákei Lajos igazolványképe
– karton
– lásd még az MUEKvGyLt.4.C.002
– aláírás a kartonon: Pákei Lajos m.k. iparmúzeumi igazgató
– 6,5 × 11 cm

418

MNL OL P2282.18
8. dosszié 364

MUEKvGyLt.4.C 002

MÉM.F 1.02

EME
Pákei Lajos (1953–1921)

Pákei Lajos arcképe a Képek 35 fotó 364-400 feliratú
borítékban
– fénykép aláírással: Pákei Lajos

MNL OL P2282.18
8. dosszié

Pákei Lajos (1953–1921)

Pákei Lajos egész alakos fényképe a Képek 35 fotó
364-400 feliratú borítékban
– hátoldalán felirat: A kedves kis Hedvigkémnek
Kolozsvár 1904 Május 9. Pákei Lajos / majd lennebb 1904 April 16.
„Pákei Lajos díszöltözetben egy 1904-ben készült
fényképen” (Fehér 2015, 368, 219. k.)

MNL OL P2282.18
8. dosszié 367

Pákei Lajos (1953–1921)

Pákei Lajos egész alakos fényképe a Képek 35 fotó
364-400 feliratú borítékban
– hátoldalán felirat: A kedves kis Editámnak az
1904 évi pünkösdi ünnepek emlékére, szerető
apa Pákei Lajos Máj 21. 1904

MNL OL P2282.18
8. dosszié 368

419

EME
Pákei Lajos (1953–1921)

Pákei Lajos keretezett fényképe
– karton, fotó
– bekeretezve üveg alatt
– 26 × 34,5 cm (keret külső mérete)
– 13 × 17 cm (kép mérete)

Pákei Lajosné Fangh Antónia
(1864–1926)

A Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– fénykép
– hátoldalán feliratok:
Pákei Lajosné Fangh Antónia kb. 1910

MNL OL P2282.18
8. dosszié 400

Pákei Miklós (1847–1882)

– fénykép
– hátoldán: Pákei Miklós / Kolozsvárt 1878 szeptember hó 21 / (ház. évf.)

MNL OL P2282.17
5. dosszié 1018

Pákei Krisztina (1850–1879)

– fénykép
– hátoldán: Pákei Krisztina testvérem / Pákey
Krisztina, Zilahi Kiss Elemérné 1850–1879

MNL OL P2282.17
5. dosszié 1016

420

MÉM.F 70.784 1.01

EME
Pákei Krisztina (1850–1879)

– fénykép
– hátoldán: Zilahi Kiss Elemérné sz. pákei Pákey
Titi (Krisztina) / 1850–1879 (Pákey Miklós és
Pákey Lajos nővére)

MNL OL P2282.17
5. dosszié 1015

Pákei Lajos (1892–1964)

– xerográfmásolat
– feliratok: Pákey Lajos (Lala) / Kolozsvári unitárius püspöki levéltárból (1998)

MNL OL P2282.18
9. dosszié 849

Pákei Lajos (1892–1964)

– Ifjú Pákei Lajos gyerekkori fényképe

Pákei Lajos (1892–1964)

– Ifjú Pákei Lajos fényképe
– hátoldalán feliratok: Ifj. Pákei Lajos 1892–1964
huszártiszt, bankfiókfőnök, közigazgatási bíró

MUEKvGyLt.4.C 001

MNL OL P2282.18
9. dosszié 601
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EME
Pákei Lajos (1892–1964)

– Ifjú Pákei Lajos fényképe
– hátoldalán feliratok: Ifj. Pákei Lajos 1892–1964
kb. 1910-ben

MNL OL P2282.18
9. dosszié 847

Pákei Lajos (1892–1964)

– Ifjú Pákei Lajos fényképe

MNL OL P2282.18
9. dosszié 850

Szakiskolai tabló

Kolozsvári áll. építő fa és fém ipari szakiskola
fém ipari szakon végzett növendékek baráti emléke / 1896–97 tanév
– tablófotó
– a tanárok között Pákei Lajos igazgató

MUEKvGyLt.5.B 006

Szakiskolai tabló

A kolozsvári államilag segélyezett építő, fa és fém
ipari szakosztályában 1894/95 évben végzett ifijak baráti emléke.
– tablófotó
– a tanárok között Pákei Lajos

MUEKvGyLt.5.B 007

422

EME
Szakiskolai tabló

A kolozsvári állami ipariskola 1895/96 tanévben
az építészeti szakon végzett tanulók baráti emléke
– tablófotó
– a tanárok között Pákey Lajos aligazgató

MUEKvGyLt.5.B 008

Fadrusz János és felesége

A Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban
– fénykép a Fadrusz házaspárról
– Boldog Karácsonyt felirattal
– hátoldalán: Fadrusz János üdvözlete barátjának,
Pákei Lajosnak kb. 1895 (?)

MNL OL P2282.18
8. dosszié 386

Pákei Lajos sírja

– fekete-fehér fénykép a kolozsvári Házsongárd temetői sírról a Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban

MOL P2282.18
8. dosszié

Pákei Lajos sírja

– színes fénykép a kolozsvári Házsongárd temetői
sírról a Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban

MOL P2282.18
8. dosszié

Pákei Lajos sírja

– színes fénykép a kolozsvári Házsongárd temetői
sírról a Képek 35 fotó 364-400 feliratú borítékban

MOL P2282.18
8. dosszié

423

EME
NYOMATGYŰJTEMÉNY
Florence – Aspertini

30. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel
– a megnevezés és lelőhely a nyomat körüli paszpartu feliratai. A bal oldali képsorban a jobb láthatóság
miatt a paszpartu nélküli kivágat képét mutatjuk
(lásd alább is).

MUEKvGyLt.3.B 558

Florence – Gremonini

25. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 621

Florence – Inconnu

4. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 893

Florence – Inconnu

6. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 892

424

EME
Florence – Mosca

2. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 303

Florence – Neroni

3. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 501

Florence – Novellara

19. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 736

Florence – P. de Caravage

28. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 691

425

EME
Florence – Perino del Vaga

3. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 153

Florence – Perino del Vaga

5. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 145

Florence – Perino del Vaga

12. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 165

Florence – Perino del Vaga

13. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 164

Florence – Perruzzi

20. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 312

426

EME
Florence – Poccetti

22. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B

Florence – Salviati

15. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 358

Museé de Dresde – Perino del Vaga

11. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B

Museé de Dresde – Raphael Sanzio

16. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 074

Museé de Florence – F. Zucchero

8. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 555

427

EME
Museé de Florence – Faenza

23. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 633

Museé de Florence – Faenza

24. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B

Museé de Florence – G. Vasari

14. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 422

Museé de Florence – Inconnu

9. Nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 889

Museé de Florence – J. Callot

29. nyomat Adolphe Braun. Phot. Jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 917

428

EME
Museé de Florence – P. de Caravage

27. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 690

Museé de Florence – Perino del Vaga

7. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 155

Museé de Florence – Poccetti

21. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 051

Museé de Louvre – Puget

17. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 079

429

EME
Museé de Vienne (Albertina) –
A. Carrache

26. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 402

Museé de Vienne (Albertina) –
A. Dürer

1. nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 521

Venise – Inconnu

10. Nyomat Adolphe Braun. Phot. jelzettel

MUEKvGyLt.3.B 283

UNITÁRIUS FÉRFIAK ARCKÉPGYŰJTEMÉNYE
Barra Imre

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 3. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 003

A csatolt lista szerint:
Barra Imre – nagyalak. Sikó J.

Berde Áron

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 13. oldalon.
A csatolt lista szerint:
Berde Áron – kisalak

430

MUEKvGyLt.5.C 013.2

EME
Brassai – Gyöngyösi

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 15. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 015.4

A csatolt lista szerint:
Brassai és Gyöngyösi – kisalak fénykép

Brassai Sámuel

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 6. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 006

A csatolt lista szerint:
Brassai Sámuel. Nagyalak ifjúkori 1845. Kőnyom. (Barabás)

Brassai Sámuel

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 13. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 013.4

A csatolt lista szerint:
Brassai Sámuel – kisalak

431

EME
Buzogány Áron

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 14. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 014.3

A csatolt lista szerint:
Buzogány Áron – kisalak

Csoportos kép

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
11 ovális fénykép 3 sorban a 10. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 010

A csatolt lista szerint:
Pap Mózes, Berde Áron, Brassai S., Nagy Lajos, –
kisalak

Dániel Gábor

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 16. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 016.3

A csatolt lista szerint:
Dániel Gábor – kisalak

Fehér Márton

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 16. oldalon.
A csatolt lista szerint:
Fehér Márton – kisalak

432

MUEKvGyLt.5.C 016.4

EME
Fekete Pál

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 4. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 004.4

A csatolt lista szerint:
Fekete Pál – kisalak

Ferenc József

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 14. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 014.2

A csatolt lista szerint:
Ferencz Józsi – kisalak

Ferencz Károly

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 11. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 011.2

A csatolt lista szerint:
Ferencz Károly – kisalak

433

EME
Gálfi Endre

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 4. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 004.2

A csatolt lista szerint:
Gálfi Endre – kisalak

Gyergyai Ferenc

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
az 5. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 005.1

A csatolt lista szerint:
Gyergyai Feri – kisalak

Gyergyai Ferenc

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 7. oldalon.
A csatolt lista szerint:
Gyergyai Feri. Nagya. 1835. Barabás. Kőnyomat.

434

MUEKvGyLt.5.C 007

EME
Halmágyi Sándor

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
az 5. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 005.4

A csatolt lista szerint:
Halmágyi Sándor – kisalak

Horváth Gábor

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 11. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 011.3

A csatolt lista szerint:
Horváth Gábor – kisalak

Horváth Kálmán

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 11. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 011.4

A csatolt lista szerint:
Horváth Kálmán – kisalak

435

EME
Jakab Elek

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
az 5. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 005.2

A csatolt lista szerint:
Jakab Elek – kisalak

Káli Nagy Elek

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 9. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 009

A csatolt lista szerint:
Kaali Nagy Elek – kisalak […] fénykép

Koronka Antal

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 14. oldalon.
A csatolt lista szerint:
Koronka Antal – kisalak

436

MUEKvGyLt.5.C 014.4

EME
Koronka László

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 15. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 015.3

A csatolt lista szerint:
Koronka László – kisalak

Kovácsi Antal

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 8. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 008

A csatolt lista szerint:
Kovácsi Antal. Nagyalak fénykép.

Kovácsi Antal

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 14. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 014.1

A csatolt lista szerint:
Kovácsi Antal – kisalak

437

EME
Kozma László

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 11. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 011.1

A csatolt lista szerint:
Kozma László – kisalak

Kővári László

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
az 5. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 005.3

A csatolt lista szerint:
Kőváry László – kisalak

Kriza János

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
az 1. oldalon.
A csatolt lista szerint:
Kriza János – nagyalak

438

MUEKvGyLt.5.C 001

EME
Kriza János

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 2. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 002.1

A csatolt lista szerint:
Kriza János – kisfénykép

Mikó Sámuel

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 16. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 016.1

A csatolt lista szerint:
Mikó Samu – kisalak

Nagy Elek

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 2. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 002.2

A csatolt lista szerint:
Nagy Elek – kisfénykép

439

EME
Nagy Lajos

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 13. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 013.3

A csatolt lista szerint:
Nagy Lajos – kisalak

Paget János

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 16. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 016.2

A csatolt lista szerint:
Paget János – kisalak

Pákei Lajos

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 12. oldalon.
A csatolt lista szerint:
Pákei Lajos – nagyalak, kőnyomat
A fénykép alatt felirat:
Pákei Lajos. Kir. Főkormányszéki valóságos titoknok, városi választott polgár, a Kolozsvári
Unitárium Kollégium felügyelő gondnoka, az
Unitárius Ecclesia gondnoka. +1864. jun. 4. 56
éves korában

440

MUEKvGyLt.5.C 012

EME
Pákei Lajos

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 15. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 015.2

A csatolt lista szerint:
Pákei Lajos – kisalak

Pap Mózes

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 13. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 013.1

A csatolt lista szerint:
Pap Mózes – kisalak

Pataki Elek

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 4. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 004.3

A csatolt lista szerint:
Pataki Elek – kisalak
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EME
Pataki József

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 15. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 015.1

A csatolt lista szerint:
Pataki József – kisalak

Pataky Elek

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 17. oldalon.

MUEKvGyLt.5.C 017

A csatolt lista szerint:
Pataki Elek – nagyalak

Sárdi István

Az „Unitarius férfiak Arczkép-Albuma” c. albumban
a 4. oldalon.
A csatolt lista szerint:
Sárdi István – kisalak
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MUEKvGyLt.5.C 004.1

EME
OKLEVELEK, DIPLOMÁK
Gedő László diplomája

Gedő László diplomája 1837-ből Brassai Sámuel
aláírásával
– karton, formanyomat, viaszpecsét

MUEKvGyLt.9 052

Kovács József diplomája

Kovács József diplomája 1842-ből Brassai Sámuel
aláírásával
– karton, formanyomat, viaszpecsét

MUEKvGyLt.9 053

Oklevéltervezet

– oklevélterv a bécsi építészeti akadémia számára
– aláírás: terv. Pákei Ludv. Wien 1879
– papír, ceruza

MUEKvGyLt.6.A 001

Oklevéltervezet

Der Verein der Architekten an der Akademie der
bildenden künste in Wien
– oklevéltervezet a bécsi Képzőművészeti Akadémia
Építészeti Egyesülete számára
– papír, nyomat (fénymásolat?)

MUEKvGyLt.6.A 003

Pákei Lajos építészegyleti oklevele

– a Magyar Mérnök és Építész Egylet oklevele (tag)
– 1885. 11. 07. (eredeti)

MNL OL P2282.17
6. dosszié 66
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Pákei Lajos építész oklevele

– hátoldalán számok: 2
Pákei 1887 okt. 22-n kelt „Építészeti oklevele” a
M. Kir. József Műegyetemen
– a MÉM 69.021.2 fotómásolata

Pákei Lajos építész oklevele

„Pákey Lajos építész diplomája; pergamen, kézírásos; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12én […]. Leltározta Pusztai László. MÉM. raktára”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– színezett pergamen hajtogatva, vörös viaszpecséttel, borítékban
– a borítékon felirat: Pákei Lajos építészi /magyar/
diplomája. Tanulmányaimat a Müncheni politechnikumon, ezt követőleg a cs. k. bécsi képzőművészeti Akadémián végezvén a budapesti József műegyetem ókori tanszékének elnyerése
alkalmával meg kellett szereznem a magyar honos Diplomát e czélból a tanulmányaim végzése
után hozott törvény […]… szereztem ezt vizsga
útján
– a diplomát a minisztérium 58975/cs iktatószámmal küldte el a műegyetem rektori hivatalának

MÉM 69.021.2

Pákei Lajos lovagi oklevele

A Ferenc József-rend lovagja német nyelvű oklevele
– 1902. 10. 06. (eredeti)

MNL OL P2282.17
6. dosszié 64

Oklevéltervezet

– díszkeretezés vázlata középen Kolozsvár címerével
– karton, ceruza
– hátoldalán a kolozsvári régi Unitárius Kollégium
(?) alaprajzrészlete, ceruza-tus
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MÉM.F 02 5.18

MUEKvGyLt.4.B 008

EME
Oklevéltervezet

A kolozsvári kereskedelmi és Iparkamara […]
1903-ban rendezett munkakiállítás I. díjat odaítélő oklevele Homonai Zoltán kolozsvári lakós bútorasztalos segéd részére (egy íróasztal kitűnő összeállításáért)
– grafika 41 × 35 cm
– karton, nyomtatvány
– a keretben (feltételezhetően az oklevél tervezőjeként: Téglás J. Ferdinánd J. és Pákei 1903
– a keretben 7 megye címere: Alsó-Fehér, Beszterce-Naszód, Kis-Küküllő, Kolozs, Szilágy, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos
– a háttérben Kolozsvár Fellegvárról nézett panorámája
– a tervtári Kartotékban véletlenül K 12250 jelzetszám van gépelve

OMF. K 12150 2.112

Ifj. Pákei Lajos egyetemi oklevele

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Egyetem
által Ludovicus Pákey jun. de Páké annorum
aetatis XXI. számára 1914. február 21-én kibocsátott, jog- és államtudományi karon szerzett tudományos fokozatot igazoló oklevél
– hátoldalán: P1781 17. tétel

MNL OL P1781
8a. tétel

Pákei Lajos egyesület tagsági irata

A Művészház Művészeti Egyesület Pákei Lajos
urat a Műpártoló Szakosztály kolozsvári fiókjának tagjává választották…
– az aláírásokkal hitelesített irat jobb felső sarkában
utólagos keltezés: 1909

MNL OL P2282.17 65
6. dosszié

Pákei Lajos szabadkőműves oklevele

– hátoldalán számok: 3
– a MÉM 69.021.23 fotómásolata

MÉM.F 03 5.02
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Pákei Lajos szabadkőműves oklevele

A Magyarországi Szimbólikus Nagypáholy védelme alatt Kolozsvár keletén dolgozó Unió t:. és t.
szks. Páholy 1918 szeptember hó 25. tartott I. f.
rendes munkáján Pákey Lajos testvért, a páholy
érdemes tagját, aki a magyar szabadkőművesség
eszméinek 1887. április 15. állott szolgálatába,
31 éves szabadkőművességének emlékezetére a
kir. művészet érdekében folytatott munkássága
elismeréséül tiszteleti tagjává választotta […]
– karton, színes nyomat
– 35,5 × 50,5 cm

MÉM 69.021.23 1.01

MAGYAR ŐSÖK KÉPCSARNOKA
Gyűjtemények

Pákei Lajos hagyatékában levő arcképgyűjtemény
– külön jegyzék szerint I–LVI (56) oldalon. Egy része
metszetnyomat, másik része a Császár Ferenc szerkesztésében 1855-ben „Magyar ősök képcsarnoka”
címen indított történeti portrégalériából származik
– a mappa címe Arcz-kép Gyűjtemény / Pákei Lajos tulajdona 1914
– a tartalomra vonatkozóan lásd a Függeléket
– a hátoldalon: Erzsébet királyné emléke / tervezte
Pákei Lajos

MUEKvGyLt.7.B 000

A CSALÁD TAGJAINAK RAJZAI
Id. Pákei Lajos rajza

446

– Gróf Bánffy György (1746–1822) emlékműve
– a rajz felirata: A már Néhai Gubernátor Groff
Bánfi György Úr tiszteletére a Bánfi Familia által
a Kolosvári Reformátum Templomban az 1822ik
Esztendőben szept. 15ikén fel állítva. Vote
Castrum Doloris. Festette Pákei Lajos 1822
aláírás: Ludovicus Pákei pinxit […] 1822 […]
– papír, akvarell

MUEKvGyLt.4.A 003

EME
Id. Pákei Lajos rajza

– Gróf Bánffy György (1746–1822) emlékére készített kollázs
– ragasztott felirat: Commes Georgius Bánffy
– a kivágat körül: rajz: Pákei Lajos az 1823ik évben
– aláírva kézzel: Édesapám festménye Pákei Lajos
1914
– papír, akvarell ovális kivágattal, egy korabeli metszet másolata

MUEKvGyLt.4.A 004

Id. Pákei Lajos festménye

– Id. Pákei Lajos festménye a vajdahunyadi várról
– hátlapján a Pákei Lajos névjegyen felirat:
Miután a benn lévő képet kivenni a rámából nem
ajánlatos, mert az fedő festékkel van festve s az
por alakban leválik. Kérem azt csak az üveg rajta
hagyásával másolni. – Kolozsvár, Majális utca 29.
Pákei
– az üzenet alatt halvány felirat: Fest. Pákei L. 1828
– alatta felirat: Festette id. Pákei Lajos 1828 Vajdahunyad

Id. Pákei Lajos rajza

– Ferenc császár síremlékének homlokzati rajza
– felirata: Pákei L. édesatyám terve
– papír, akvarell, színes paszpartuval

MUEKvGyLt.4.A 001

Id. Pákei Lajos rajza

– Ferenc császár emléklapja
– felirata: rajzolta Pákei Lajos (édesatyám)
– kartonra kasírozott fotó a feliratos emléklapról

MUEKvGyLt.4.A 002

MÉM sz.n. D1.21.
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Id. Pákei Lajos rajza

– papír, ceruza
– a lap alján Pákei Lajos (1853–1921) ceruzajegyzetével: Eredeti nagyság. A kolozsvári Keresked.
Társulat szabályzata. A kereskedelmi bank őrizetében van Weis J. iparkamara elnöknél. Tervezte
édesatyám. 1856. Aláírás: Pákei Lajos

Id. Pákei Lajos rajza

– a díszkeret alatt felirat: Id Pákei Lajos édesatyám
kézi tollrajza után kőnyomással többszörös 1860
évben / Kolozsvárt 1916 Pákei Lajos
– a kereten belül az Unitáriusok ünnepe c. újságtudósítás a leendő kollégiumi megnyitóról (az újságkivágat beragasztva)
– karton, nyomat, applikáció
– mellékelve még három üres keretnyomat

Pákei Miklós rajza

– ceruzarajz, tájkép
– aláírás: r. Pákei Miklós 859

MNL OL P2282.17
5. dosszié 0945

Pákei Miklós rajza

– ceruzarajz, tájkép
– aláírás: r. Pákei Miklós 1859

MNL OL P2282.17
5. dosszié 0946

Pákei Miklós rajza

– ceruzarajz, tájkép
– aláírás: R. Pákei 59

MNL OL P2282.17
5. dosszié 0944

Pákei Lajos rajza

Emlékül / „Pákei Lajos Apámnak” / A hátsó lapon Édesapám feljegyzése van írva „Kicsi Lajosomtól 1859. Augustus hó 29.” / születtem: 1953
Marczi / rajz 5 ½ éves koromban
– épületrajz templommal
– kartonra ragasztott papír, akvarell

MNL OL P2282.17
6. dosszié 43
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MNL OL P1781
4. tétel 222

MUEKvGyLt.6.A 024.2

EME
Pákei Lajos rajza

– állattanulmányok (kecske), az aláírásból ítélve, Pákei gyerekkorából
– papír, ceruza
– aláírás: Rajz Pákei Lajos

Pákei Lajos rajza

Az Unitárius Collégium – rajzolta Pákei Lajos
863
– papír, ceruza
– xerográfmásolatát lásd a MNL OL P2282.18

MUEKvGyLt.8.A 073.05

MNL OL P1781
4. tétel 221

8. dosszié 221-ben

Pákei Lajos rajza

Pákey / Wien 1877 Jun 12.
– rajz: Férfiakt lándzsával
– karton, ceruza
– árnyékolt rajz aláírással
– készült Bécsben
– 17,3 × 28,9 cm

OMF. 12014.72 1.068

Pákei János rajza

R. Pákei János 4. elemi
– épületrajz, toronnyal, híddal
– rajlap, ceruza
– hátoldalán felirat (Pákei kézírásával): Feljegyzés
R[…] La Tazza D Oro 1897. szept. 2.

OMF. 12014.60 fiók05

Pákei Lajos levéllenyomata

„Brassaia” actinophora Endlicher 1838 / term.
utáni lenyomat Téglás feliratozású levéllenyomat
– aláírás: A Sz. keresztúri főgimn. gyűjtemény /
1915 Pákei Lajos
– papír, kékmásolat, rajta a levél lenyomata fehérrel

MUEKvGyLt.4.D 003
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Pákei Lajos levéllenyomata

„Brassaia” actinophora [End]licher / természet
utáni lenyomat Téglás t. búvár / Kolozsvár 1910
Augusztus feliratozású levéllenyomat
– aláírás: A Sz. keresztúri főgimn. gyűjtemény /
1915 Pákei Lajos
– papír, fénymásolat, rajta a levél lenyomata barnával
– a papír a hajtásnál töredezett

MUEKvGyLt.4.D 004

Rajz

– Brassai Sámuel torockószentgyörgyi szülőházának
utcaihomlokzat-rajza Brassai S. szül. háza Torock.
szentgy. feliratokkal
– papír, ceruza

MNL OL P2282.17
7. dosszié 201

Rajz

– karton, ceruza
– hátoldalán felirat: Magyarbükkösi Kemény
Kúria l. Orbán B. V. köt. 54. oldal

Rajz

– merített kartonra ragasztott rajzlap, ókori romokat
ábrázoló akvarell
– 28 × 21 cm

OMF. K 12234 2.187

Rajz

– népviselet rajza
– karton, tusrajz, akvarell

MUEKvGyLt.9 051
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MUEKvGyLt.8.A 073.09

EME
Rajz

3 lábú márványasztal Pompejiben
– pausz, tus

MUEKvGyLt.6.A 024.1

Címerrajz

– Gróf Bánffy György gubernátor (1746–1822) –
feltehetően halotti – címerrajza
– alatta korabeli felirat: Ez a kisebb Czimerből
való
– Hátoldalán felirat: Nagyságos Gub[…] Concipi[…] Sala Mihály Úrnak küldi [aláírás]
– feltehetőleg Sala Mihály főkormányszéki fogalmazónak küldött ajándék címerrajz

MNL OL P1781.
16a. tétel

Címerrajz

– Széki gróf Teleki Ádám (1740–1792) – feltehetően halotti – címerrajza

MNL OL P1781.
16b. tétel

Címerrajz

– hátoldalán: Az aranyos-rákos Nagy-család czímere. Rákosi Nagy Judith felesége volt Pákei Jánosnak (1755–1822) férjhez ment 1788-ban
– a címerfestmény fotómásolata

MOL P2282.17
6. dosszié 67

451

EME
PÁKEI LAJOS ÍRÁSAI
Pákei Lajos önéletrajza

Az önéletrajz xerográfmásolata
– utólagos feljegyzés: Kolozsvár Unit. Püspöki Lt.
/ Pákei iratok / Pákei Lajos önéletrajza tanulmányai befejezéséig / készülhetett 1915 körül

MNL OL P2282.17
6. dosszié

Pákei Lajos önéletrajza

Az önéletrajz xerográfmásolata (eredetit lásd a Kolozsvári Állami Levéltárban)
– Életrajz 1920. Jan. 12.
– utólagos feljegyzés: Kolozsvár Állami Levéltár
Fond familiei Pákei II/30/1921

MNL OL P2282.17
6. dosszié

Pákei Lajos önéletrajza

Az önéletrajz gépelt kézirata: 13 oldal
– Pákei Lajos önéletrajza
– részlet a bevezetőből: Tóth Sándor kolozsvári tanár
betekinthetett az ottani Archivele Statuluiban őrzött,
az EME gyűjteményből származó Pákei családi levéltárba, s kézírásal lemásolta Pákei Lajosnak a II. csomóban elfekvő, Pákei által „vázlatos összeállításnak”
tekintett önéletrajzár. Kelte 1920. január 12. […] A
másolat helye OL R 341 11/a csomó. Erről készült az
alábbi gépírásos változat, csupán az apró stiláris és
tollhibák javításával, a legcsekélyebb tartalmi változtatás nélkül.

MNL OL P2282.17
6. dosszié 22–34
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Pákei Lajos építészettörténeti jegyzetei

„Pákei Lajos építészettörténeti jegyzetei; 34 lap, papír, tinta, kézírás; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […]
1969. dec. 12-én, a 69.021.22 ltsz jegyzetekkel
együtt […]. Leltározta Pusztai László. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
„Pákei Lajos felolvasása a Dávid Ferenc Egylet kérésére a templomépítésről és a templomépítés esztétikájáról” (a 30. old. képét lásd Fehér 2015, 514,
352. k. – szövegét közli a 49. sz. melléklet)
– Építészettörténeti jegyzetek c. mappa
– 34 oldal kézirat (benne 43 képhivatkozással) + 1
oldal betétlap, papír, tinta, a szöveg végén Pákei Lajos aláírásával
– a letisztázott kézirat vázlatos fogalmazványát lásd a
MÉM 69.021.22-ben
– a letisztázott kézirat 34. oldalának egy másik változatát lásd uo.

MÉM 69.021.21 D1.19

Pákei Lajos építészettörténeti jegyzetei

„Pákey Lajos írásai a templomépítés a templomépítés esztétikájáról kb. 100 lap, papír, tinta, kézírás;
vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12-én, a
69.021.21 ltsz jegyzetekkel együtt […]. Leltározta
Pusztai László. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv
1969)
– A MÉM 69.021.21-ben a letisztázott építészettörténeti jegyzeteinek vázlata az alábbi felvezetéssel: Az
eredeti szöveg tekintettel arra, hogy az előadásra
kiszabott idő túl rövid csak nagyjában lett felhasználva
– 69 oldal (benne a letisztázott 34 oldal egy másik
változata + 1 oldal Tájékoztató jegyzet az unitárius
templom és régi kollégiumhoz 1919.04.30-ból +
két cetlin 4 sírkőfelirat-másolat feltehetőleg a Felméréseihez
– leltári szám nélkül idetartozik az előadások alatt
vetített képek jegyzékének 7 oldalnyi vázlata
– papír, tinta, ceruza (grafit, színes)

MÉM 69.021.22 D1.20

Pákei Lajos építészettörténeti jegyzetei

„Jegyzetek a Szt Mihály és Farkas utcai templom
építéséről; 6 db papír kézírással; vétel Dr. Luzsa
Endrénétől […] 1969. dec. 12-én […]. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
– 15 oldal jegyzet
– címlap, 4 oldal ceruzajegyzet (A kolozsvári Szent
Mihály templom), 10 oldal jegyzet, tinta, ceruza (A
kolozsvári Boldog-asszonyról czimzett minorita,
jelenleg Evang. Reform Egyház történeti és építési leírása)
– mindkettő elején hivatkozás Gróf Esterházy János
Archeológiai Közleményben megjelent írására

MÉM 69.021.3 D1.01
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PÁKEI LAJOS LEVELEZÉSE
Pákei Lajosnak

– 4 oldal papír, tinta

1861.11.08.

Pákei Lajostól Pákei Miklósnak,
Pest

– eredeti levél
– a levél xerográfmásolata a MNL OL
P2282.17. 6. dossziéban 36–40-ig

1872.11.12. MNL OL P2282.17 1041–
5. dosszié 1044

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal céges papír (A Pesti biztosító-intézet fő-ügynöksége Kolozsváron, Tűzbiztonsági osztály), tinta

1874.09.09.

MNL OL P1781.
9. tétel 51 31

Pákei Lajosnak testvérétől, zilahi
Kiss Elekné Pákei Krisztinától,
Kolozsvár

– 2 oldal papír, tinta
– a második oldal Zilahi Kiss Elek pár szavas utóirata

1876.08.11.

MNL OL P1781.
9. tétel 55 34

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 4 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1876.12.18.

MNL OL P1781.
9. tétel 52–53 32

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1877.01.04.

MNL OL P1781.
9. tétel 62 40

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 2 oldal papír, tinta

1877.01.10.

MNL OL P1781.
9. tétel 5 3

Pákei Lajosnak Benczédi [?]
Gergelytől, Kolozsvár

– 4 oldal papír, tinta

1877.01.11.

MNL OL P1781.
9. tétel 49–50 29

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1877.01.19.

MNL OL P1781.
9. tétel 60 38

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 1 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1877.01.27.

MNL OL P1781.
9. tétel 63 41

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 1 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1877.02.21.

MNL OL P1781.
9. tétel 66 43

Pákei Lajosnak testvérétől, zilahi
Kiss Elekné, Pákei Krisztinától

– 4 oldal papír, tinta

1877.03.06.

MNL OL P1781.
9. tétel 32–33 19

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Nagyenyed

– 4 oldal papír, tinta
– a negyedik oldalon utóirat nővérétől, Pákei Krisztinától

1877.03.21.

MNL OL P1781.
9. tétel 3–4 2

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől

– 4 oldal papír, tinta

1877.04.21.

MNL OL P1781.
9. tétel 58–59 37

Pákei Lajosnak testvérétől, Pákei
Miklóstól, Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta

1877.04.23.

MNL OL P1781.
9. tétel 83–84 53

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1877.06.14.

MNL OL P1781.
9. tétel 54 33
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9. tétel 81–82 52

EME
Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 4 oldal papír, tinta
– a negyedik oldalon levél nővérétől, Pákei
Krisztinától

1877.12.19.

MNL OL P1781.
9. tétel 1–2 1

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal papír, tinta

1877.12.20.

MNL OL P1781.
9. tétel 61 39

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta

1878.01.10.

MNL OL P1781.
9. tétel 69–70 45

Pákei Lajosnak testvérétől, zilahi
Kiss Elekné Pákei Krisztinától

– 4 oldal papír, tinta

1878.03.10.

MNL OL P1781.
9. tétel 26–27 16

Pákei Lajosnak testvérétől, zilahi
Kiss Elekné Pákei Krisztinától

– 4 oldal papír, tinta

1878.06.24.

MNL OL P1781.
9. tétel 30–31 18

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta

1878.07.06.

MNL OL P1781.
9. tétel 67–68 44

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1878.07.16.

MNL OL P1781.
9. tétel 64 41

Pákei Lajosnak testvérétől, zilahi
Kiss Elekné Pákei Krisztinától

– 4 oldal papír, tinta
– borítékkal

1878.09.16.

MNL OL P1781.
9. tétel 34–36 20

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1878.09.24.

MNL OL P1781.
9. tétel 56 35

Pákei Lajosnak testvérétől, zilahi
Kiss Elekné Pákei Krisztinától

– 4 oldal papír, tinta

1878.10.17.

MNL OL P1781.
9. tétel 28–29 17

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 1 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1878.12.17.

MNL OL P1781.
9. tétel 57 36

Pákei Lajosnak Décsey A.-tól,
Róma

– 3 oldal papír, tinta

1878.12.20.

MNL OL P1781.
9. tétel 47–48 28

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 4 oldal papír, tinta

1879.01.08.

MNL OL P1781.
9. tétel 9–10 6

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 2 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kolozsvárt), tinta

1879.01.17.

MNL OL P1781.
9. tétel 72 47

Pákei Lajosnak testvérétől, Pákei
Miklóstól

– 4 oldal céges papír (Pákei Miklós ügyvéd
Kolozsvártt, hidutcza 6. sz. emelet), tinta

1879.04.30.

MNL OL P1781.
9. tétel 43–44 26

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 1 oldal papír, tinta

1879.05.01.

MNL OL P1781.
9. tétel 15 9

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta

1879.06.14.

MNL OL P1781.
9. tétel 11–12 7

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta

1879.07.09.

MNL OL P1781.
9. tétel 13–14 8

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta
– borítékkal

1879.08.04.

MNL OL P1781.
9. tétel 6–8 4

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Kolozsvár

– 1 oldal céges papír (Zilahi Kiss Elek, iroda Hídutcza 6. szám, Kettősmező [kézzel
javítva a Kolozsvárt]), tinta

1879.09.10.

MNL OL P1781.
9. tétel 71 46

Pákei Lajosnak testvérétől, Pákei
Miklóstól, Kolozsvár

– 4 oldal papír, tinta

1879.11.05.

MNL OL P1781.
9. tétel 85–86 54

MNL OL P1781.
9. tétel 16–17 10
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Pákei Lajosnak testvérétől, Pákei
Miklóstól

– 4 oldal céges papír (Pákei Miklós ügyvéd
Kolozsvártt, hidutcza 6. sz. emelet), tinta

1879.12.12.

MNL OL P1781.
9. tétel 45–46 27

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 4 oldal papír, tinta

1880.03.16.

MNL OL P1781.
9. tétel 18–19 11

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 4 oldal papír, tinta

1880.04.15.

MNL OL P1781.
9. tétel 20–21 12

Pákei Lajosnak testvérétől, Pákei
Miklóstól

– 4 oldal céges papír (Pákei Miklós ügyvéd
Kolozsvártt, hidutcza 6. sz. emelet), tinta

1880.05.14.

MNL OL P1781.
9. tétel 41–42 25

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Kolozsvár

– 3 oldal papír, tinta

1880.05.19.

MNL OL P1781.
9. tétel 22–23 13

Pákei Lajosnak testvérétől, Pákei
Miklóstól

– 4 oldal céges papír (Pákei Miklós ügyvéd
Kolozsvártt, hidutcza 6. sz. emelet), tinta

1880.05.30.

MNL OL P1781.
9. tétel 39–40 24

Pákei Lajosnak testvérétől, Pákei
Miklóstól

– 4 oldal céges papír (Pákei Miklós ügyvéd
Kolozsvártt, hidutcza 6. sz. emelet), tinta

1880.06.17.

MNL OL P1781.
9. tétel 37–38 23

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Marseille

– 4 oldal papír, tinta

1880.08.04.

MNL OL P1781.
9. tétel 73–74 48

Pákei Lajosnak édesanyjától,
Pákey Lajosné Székely Teréziától,
Harcó

– 4 oldal papír, tinta

1880.08.10.

MNL OL P1781.
9. tétel 24–25 14

Theophil Hansentől Wéber
Antalnak, Bécs

„Levél Theophil Hansentől - másolat; 2 db
papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […]
1969. dec. 12-én. Leltározta Pusztai László.
MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
– a Hansen által Pákeinek megküldött levélmásolat, rajta Pákei kezeírásával: Br. Hansen levele Weber Antalhoz, másolat
– 2 oldal, tinta

1886.05.03.

MÉM 69.021.6 D1.04

Wéber Antaltól Pákei Lajosnak,
Budapest

„Levél Wéber Antaltól; 2 db papír (szakadt),
tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969.
dec. 12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
– 2 oldal papír, tinta

1886.05.12.

MÉM 69.021.9 D1.07
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Theophil Hansennek Szily
Kálmántól, valamint Hansentől
Pákeinek, Bécs

„Levél Theophil Hansentől; 2 db papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969.
dec. 12-én. Leltározta Pusztai László.
MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
– 3 oldal papír, tinta
– Szily Kálmán levele Hansennek, melyet a
végén pár sorral Hansen Pákeinek címezve
megtoldott

1886.05.19.

MÉM 69.021.7 D1.05

Theophil Hansentől Pákei
Lajosnak, Bécs

„Levél Theophil Hansentől; 2 db papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969.
dec. 12-én. Leltározta Pusztai László.
MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
– 1 oldal, papír, tinta
– a levélhez tartozik egy jelzet nélküli, ajánló bélyeggel ellátott boríték is Dem Herrn
Architekten Ludwig von Pákey Director
der technische Schule címzéssel

1886.06.13.

MÉM 69.021.5 D1.03

Szily Kálmántól Pákei Lajosnak,
Budapest

„Levél Szily Kálmántól; 2 db papír (a második szakadt), tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12-én. MÉM. raktára”
(MÉM leltárkönyv 1969)
– 2 oldal papír, tinta

1886.06.28.

MÉM 69.021.8 D1.06

Pákei Lajosnak […] Teréz (?),
Budapest

– 2 oldal papír, tinta

1892.11.21.

MNL OL P1781.
9. tétel 90 56

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Szentmihályfalva

– 4 oldal papír, tinta

1893.02.02.

MNL OL P1781.
9. tétel 79–80 50
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Pákei Lajostól sógorának, zilahi
Kiss Eleknek, Kolozsvár

– Szentmihályfalvára címzett levél, borítékkal
– 4 oldal papír, tinta

1893.02.09.

MNL OL P1781.
8. tétel 2–4 1

Pákei Lajosnak sógorától, zilahi
Kiss Elektől, Torda

– 8 oldal papír, tinta

1893.02.15.

MNL OL P1781.
9. tétel 75–78 49

Pákei Lajos levele a bölöni
presbitériumhoz, Kolozsvár

A bölöni unit. Egyházközség tisztelendő
Presbyteriumának
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1895. január 10.” (Fehér 2015. – szövegét közli a
46/1. sz. melléklet)

1895.01.10.

BUEL 5

Pákei Lajos levele a bölöni
presbitériumhoz, Kolozsvár

A bölöni unitárius Egyházközség tisztelendő Presbyteriumának
– „Pákei Lajos levele a bölöni presbitériumhoz a templomablakok festett üveggel való
ellátása ügyében. (Kolozsvár, 1895. február
8.” (Fehér 2015, 444, 309. k. – szövegét
közli uo. a 46/2. sz. melléklet)

1895.02.08.

BUEL 6

A bölöni unitárius egyházközség
levele Pákei Lajosnak, Bölön

Építész mérnök Tekintetes Pákei Lajos úrnak!
– „A Bölöni Unitárius Egyházközség által
Pákei Lajosnak küldött levelek fogalmazványai. (Kolozsvár, 1895. március 4.” (Fehér
2015. – szövegét közli a 47/1. sz. melléklet)

1895.03.04.

BUEL 14

A bölöni unitárius egyházközség
levele Pákei Lajosnak, Bölön

Tekintetes mérnök úr!
– „A Bölöni Unitárius Egyházközség által
Pákei Lajosnak küldött levelek fogalmazványai. (Kolozsvár, 1895. március 14.” (Fehér
2015. – szövegét közli a 47/2. sz. melléklet)

1895.03.14.

BUEL 15

Pákei Lajos levele a bölöni
presbitériumhoz, Kolozsvár

A bölöni Unitárius Egyházközség Tekintetes Presbyteriumának
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1895.
március 16.” (Fehér 2015. – szövegét közli a
46/3. sz. melléklet)

1895.03.16.

BUEL 7

Pákei Lajos jelentése az Egyházi
Képviselő tanácshoz, Kolozsvár

– „Pákei Lajos jelentése az Egyházi Képviselő
Tanácshoz a bölöni templomépítés ügyéről.
(Kolozsvár, 1895. április 20.” (Fehér 2015.
– szövegét közli a 38. sz. melléklet)

1895.04.20.

Pákei Lajos levele a bölöni építő
bizottsághoz, Kolozsvár

A bölöni unit. templom tekintetes Építő
Bizottságának
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1895. július 24.” (Fehér 2015. – szövegét közli a
46/4. sz. melléklet)

1895.07.24.

BUEL 8

Pákei Lajos levele Lőfy Áronnak,
Kolozsvár

Nagytiszt. Lőfy Áron Esperes Úrnak
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1895. július 25.” (Fehér 2015. – szövegét közli a
46/5. sz. melléklet)

1895.07.25.

BUEL 9

Pákei Lajos levele a bölöni
építőbizottsághoz, Kolozsvár

A bölöni Unit. Eklézsia tek. építő bizottságának
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1895. augusztus 8.” (Fehér 2015. – szövegét közli a
46/6. sz. melléklet)

1895.08.08.

BUEL 10
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Pákei Lajos levele a bölöni
építőbizottsághoz, Kolozsvár

A bölöni unit. templom tekintetes építtető
bizottságának
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1895. augusztus 17.” (Fehér 2015. – szövegét közli a
46/7. sz. melléklet)

Fadrusz Jánostól Pákei Lajosnak

„Levél Fadrusz Jánostól; 2 db papír, tinta;
vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec.
12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv
1969)
– Fadrusz János levelei Pákey Lajoshoz
69.021.10-14 feliratú borítékban
– 2 oldal, papír, tinta

MÉM 69.021.12 D1.10

Fadrusz Jánostól Pákei Lajosnak

„Levél Fadrusz Jánostól; 2 db papír, tinta;
vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec.
12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv
1969)
– Fadrusz János levelei Pákey Lajoshoz
69.021.10-14 feliratú borítékban
– 4 oldal, papír, tinta

MÉM 69.021.13 D1.11

Fadrusz Jánostól Pákei Lajosnak

„Levél Fadrusz Jánostól; 2 db papír, tinta;
vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec.
12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv
1969)
– Fadrusz János levelei Pákey Lajoshoz
69.021.10-14 feliratú borítékban
– 4 oldal, papír, tinta

MÉM 69.021.14 D1.12

Fadrusz Jánostól Pákei Lajosnak,
Carrara

„Levél Fadrusz Jánostól; 2 db papír, tinta;
vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec.
12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv
1969)
– Fadrusz János levelei Pákey Lajoshoz
69.021.10-14 feliratú borítékban
– 4 oldal, papír, tinta

Fadrusz Jánostól Pákei Lajosnak,
Pozsony

„Levél Fadrusz Jánostól; 2 db papír, tinta;
vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec.
12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv
1969)
– Fadrusz János levelei Pákey Lajoshoz
69.021.10-14 feliratú borítékban
– 4 oldal, papír, tinta

Pákei Lajos levele Dr. Ferenczy
Gézához, Kolozsvár

Tekintetes Dr. Ferenczy Géza ügyvéd úrnak
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1896. május 5.” (Fehér 2015. – szövegét közli a 46/8.
sz. melléklet)

1895.08.17.

1895.08.19.

BUEL 11

MÉM 69.021.10 D1.08

MÉM 69.021.11 D1.09

1896.05.05.

BUEL 12
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Meghívó a szobor alapkőletételi
ünnepélyére (1896. 09. 30.),
Kolozsvár

„Meghívó a kolozsvári Mátyás szobor leleplezésére; nyomtatvány; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12-én […]. Leltározta Pusztai László. MÉM. raktára” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– nyomtatvány
– Albach polgármesternek a kolozsvári városi Tanács nevében 1896. július 31-én küldött meghívója a Hunyadi Mátyás Király
szobor 1896. szeptember 30-án tartandó
alapkő-letételi ünnepélyére

1896.07.31.

MÉM 69.021.20 D1.18

A Schlick Vasöntödétől Pákei
Lajosnak, Budapest

„Levél a Schlick féle vasöntöde és gépgyártól; 2 db papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
– fizetési felszólítás (tárgy megjelölése nélkül)
– 1 oldal, céges papír, tinta

1896.08.28.

MÉM 69.021.18 D1.16

Pákei Lajos levele a bölöni
unitárius egyházközségnek,
Kolozsvár

A tekintetes Bölöni Unitár. Egyházközségnek
– „Pákei Lajos levele a Bölöni Unitárius Eklézsia elöljáróságához. (Kolozsvár, 1896. október 9.” (Fehér 2015, 492, 343. k. – szövegét közli a 46/9. sz. melléklet)

1896.10.09.

Pákei Lajosnak

Nagyságos Pákei Lajos urnak Kolozsvártt
/ Mátyás király Emlékkönyv […]
– nyomtatvány Szvacsina Géza polgármester dedikációjával (xerográfmásolat)

1902

MNL OL P2282.18 248–
8. dosszié 254

Pákei Lajostól feleségének, Fangh
Antóniának, Nápoly

– 3 oldal céges papír (Go. Hôtel du Vesuve,
Naples), tinta

1903.09.13.

MNL OL P1781.
10. tétel 2–3 1

Pákei Lajostól feleségének, Fangh
Antóniának, Basel

– 2 oldal céges papír (Hotel Bernerhof,
Bale, Zürich) + boríték, tinta

1905.04.01.

MNL OL P1781.
10. tétel 6 3

Pákei Lajostól feleségének, Fangh
Antóniának, Zürich

– 3 oldal céges papír (Hotel de L’Épée,
Schwert, Zürich), tinta

1905.04.03.

MNL OL P1781.
10. tétel 4–5 2

460

BUEL

13
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Pákei Lajosnak

– levélboríték a városi tanácstól Tek. Pákey
Lajos tb. főmérnök urnak, város törvényhatósági bizottsági tag címzéssel, 1909.
szeptemberi keltezéssel

1909.09.

Pákei Lajosnak a Magyarországi
Unitárius Egyház Képviselő
Tanácsától, Kolozsvár

„Levél a Magyaro.-i unit. egyház képviselő
tanácsától, Brassai Sámuel síremléke; 2 db
papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […]
1969. dec. 12-én. MÉM. raktára” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– Ferencz József unitárius püspök levele a
Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő
Tanácsának ülésén – a Brassai-síremlék elkészülte utáni teendőkről – hozott határozatról
– a 708-1911 számú irat
– 2 oldal papír, gépelt szöveg

1911.07.05.

MÉM 69.021.17 D1.15

Pákei Lajosnak Veress
Zoltánnétól, Budapest–Kolozsvár

„Levél (nyugta) Brassai Sámuel, síremlékének másolásáért felvett 150 K-ról; 2 db papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […]
1969. dec. 12-én. MÉM. raktára” (MÉM
leltárkönyv 1969)
– Nyugta – átadási és (Pákei Lajos által
megjegyzéssel kiegészített) átvételi bizonylat, bélyeggel hitelesítve
– 1 oldal papír, tinta
– a lapalján kiegészítés: Alulírott a fenti
150 koronát, azaz Egyszáz ötven koronát
a Magyarországi Unitárius Egyház képviselő tanácsának 708-1911 számú utalványa alapján (a. pont) Kozma Erzsébet,
Veress Zoltánné kezéhez való kifizetés végett az Unitárius Egyház pénztárából kezemhez vettem mint a 201 koronát kitevő
összeg egy részét. Kolozsvár 1911 Augusztus hó 23. Aláírás: Pákei Lajos

1911.07.05.
1911.08.23.

MÉM 69.021.19 D1.19

Pákei Lajosnak özv. Seethal
Ferencné Miklósvárról

– 2 oldal céges papír (Miklósvár, Háromszék megye, Nagyajta / Apácza / Ágostonfalva), tinta

1911.07.13.

MNL OL P1781.
9. tétel 87–89 55

Deák Miklóstól Pákei Lajosnak,
Székelykeresztúr

„Levél Deák Miklóstól a székely-keresztúri
egyházi közjegyzőtől; 2 db papír, tinta; vétel
Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969. dec. 12én. MÉM. raktára”
– a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium
felavatási ünnepsége” (MÉM leltárkönyv
1969)
– a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium
tervezéséért írt köszönőlevél, melyet a Keresztur-köri Unitáriusok rendkívüli közgyűlése nevében fogalmazott Deák Miklós
egyházköri jegyző
– 2 oldal, papír, tinta
– hátulján felirat: vett 1915 Május hó 26

1914.12.14.

MÉM 69.021.15 D1.13

MUEKvGyLt.4.D 002
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Pákei Lajostól Hegyi Gyulának

– levél a New York Szálló egyik ceruzarajzkartonjának mindkét oldalára, vejének, Hegyi Gyulának (Pákei Edit férjének) a korábban küldött Családi gyűjtemény képekben
és írásban-nal kapcsolatban
– a lap alján Nyárády Gábor jegyzete: Pákei
Sára hagyatékából

1916.05.31. MNL OL P2282.17
6. dosszié 73

Dr. Szentmiklóssy László
főjegyzőnek

– adóügyi levél Dr. Szentmiklóssy László főjegyzőnek, Dicsőszentmártonba 1917-ből
(Pákeire nem történik utalás)

1917.07.08.

MUEKvGyLt.4.D 002

Az Unió páholytól Pákei
Lajosnak, Kolozsvár

Meghívó a „tiszteleti taggá” avatás emlékokmánya átadása alkalmából tartandó 1918.
október 31-i ünnepi munkájára
– 1 oldal gépelt szöveg, papír

1918.10.06.

MÉM 69.021.23/a D1.22

Kelemen Lajostól Pákei Lajosnak,
Kolozsvár

„Levél Kelemen Lajostól az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgatójától; 2 db papír, tinta; vétel Dr. Luzsa Endrénétől […] 1969.
dec. 12-én. MÉM. raktára” (MÉM leltárkönyv 1969)
– a Pákey-levéltár múzeumi őrzésére vonatkozó kérelem
– 3 oldal, EME-cégespapír, tinta

1918.10.18.

MÉM 69.021.16 D1.14

László Bélától Nyárády
Gábornak, Kolozsvár

Pákei Lajos (1853–1921) és szülei Pákei Lajos (1808–1864) és Székely Terézia (1816–
1892), valamint P. Pákey János (m. kir. bányaigazgatósági főtiszt) és felesége Simon
Rozália sírhelyének leírása

1980.05.21. MNL OL P2282.17
7. dosszié 84–86
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Nyárády Gábornak

– benne: Az 1882-ben elhunyt Pákei sírjának nyoma sincs a volt unitárius temetőben.

1983.12.07. MNL OL P2282.17
5. dosszié 1066

Albert Ernőtől Nyárády
Gábornak, Kolozsvár

Jegyzetek az Erdélyi Pantheonból 1997. 182
kéziratoldal

1997.06.20. MNL OL P2282.17
7. dosszié 151

CSALÁDI IRATOK
Dr Luzsa Endréné Pákey Sára (1909–
1989) gyászjelentése

Özv. Dr Luzsa Endréné sz. Pákey Sára gyászjelentése.
– meghalt: 1989. 12. 22.
– temetése: 1989. 12. 23. (Farkasréti temető)

MOL P2282.18
9. dosszié 491

Dr Luzsa Endréné Pákey Sára
(1909–1989) hagyatéki végzése

Dr. Luzsa Endréné Pákey Sára hagyatéki végzése
– 2 oldal gépelt szöveg

MOL P2282.18
9. dosszié 493
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Dr Luzsa Endréné Pákey Sára
(1909–1989) végrendelete

Dr. Luzsa Endréné Pákey Sára saját kezű végrendeletének xerográfmásolata
– a hátoldalon felsorolva az örökösök

MOL P2282.18 488–
9. dosszié 489

Fangh Istvánnak és Gyújtó Izabellának
a házassági levele

Pákei Lajosné Fangh Antónia (1864–1926) szüleinek, Fangh Istvánnak és Gyújtó Izabellának 1863-as
házassági levelének kivonata – a kivonat kelte 1941.
január 17.

MOL P2282.17
6. dosszié 45

Pákei Lajos (1853–1921) hagyatékáról

Jegyzőkönyv az 1969. december 12-én az OMF
Építészeti Múzeum és Dr. Luzsa Endréné adásvételéről, mely szerint Pákey Lajos kolozsvári építész
és műemlékrestaurátor hagyatékából származó
muzeális tervanyag, iratanyag és Pákey Lajos 80
× 40-es olajportré […] az OMF tulajdonába kerül
– gépelt oldal eredeti aláírásokkal

MOL P2282.18
8. dosszié 353

Pákei Lajos (1853–1921) hagyatékáról

Jegyzék Pákey Lajos hagyatékáról
– az 1969. december 12-i Jegyzőkönyv melléklete
29 tételben
– gépelt oldal

MOL P2282.18
8. dosszié 354
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Pákei Lajos (1853–1921) hagyatékáról

– Dr. Pákey Lajosné levele Pákey Sárának az Iparművészeti Múzeum által védettnek nyilvánított művészi értékű régi erdélyi láda kapcsán
– papír, gépelt szöveg

MOL P2282.18
9. dosszié 494

Pákei Lajos (1853–1921) hagyatékáról

Pákey Lajos féle láda / Pákey Lajosnéval megbeszélve, Iparműv Muzeumra hagyjuk. /
Dr. Pákey Lajosnét (Jurányi u. 9) kérem, hogy az
én tulajdonomat képező, de helyhiány miatt nála
elhelyezett családi ládát (védett) végrendeletében
az Iparművészeti Múzeumra hagyományozza. Pákei Izabella, Bp. 1991. IX. 1.
– kézzel írt jegyzet/levél, xerográfmásolat

MOL P2282.18
9. dosszié 495

Pákei Lajos (1853–1921) keresztlevele

Pákei Lajos (1853–1921) építész keresztlevele – kivonat a kolozsvári unitárius egyházközség keresztelő
anyakönyvéből
– a keresztelő időpontja: 1853. 03. 22.
– a kivonat kelte: 1922. 07. 06.

MOL P2282.17
6. dosszié 42

Pákei Lajos (1892–1964) keresztlevele

Pákei Lajos (1892–1964) közigazgatási bíró keresztlevele
– kivonat a kolozsvári unitárius egyházközség keresztelő anyakönyvéből
– a születés időpontja: 1892. 10. 03.
– a keresztelő időpontja: 1893. 09. 14.
– a kivonat kelte: 1899. 09. 14.
– hátoldalán feliratok: (legifj.) Pákei Lajos keresztlevele / Lala szül. biz.

MOL P2282.18
9. dosszié 851
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Pákei Lajosné Fangh Antónia
(1864–1926) keresztlevele

Fangh Antónia keresztlevele – kivonat a kolozsvári
unitárius egyházközség keresztelő anyakönyvéből
– a keresztelő időpontja: 1864. 05. 11.
– a kivonat kelte: 1870. 08. 23.

MOL P2282.17
6. dosszié 47

Bécsi műemlékek – térkép

Wiener Monumental-Bauten c. mappaborító
– Bécsi műemlékek épületmetszeteinek nyomtatott
oldalai, villatípusú tervek (2 db)

MUEKvGyLt.6.A 026.1

Építészeti emlékek – metszet

Die Hoechsten Bauwerke
– templomok, tornyok közös metszete – nyomat a
Wiener Monumental-Bauten c. mappában
– jegyzet: Pákei Lajos tulajdona

MUEKvGyLt.6.A 026.2

Fénykép – csipkék, terítők

– fotó kartonra ragasztva
– 17,6 × 12,4 cm
– hímzett csipkebatikok fényképe

EGYÉB GYŰJTEMÉNYEK
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OMF. K 12041 2.010

EME
Fénykép – építkezés

– fotó kartonra ragasztva
– 13,7 × 23,6 cm
– háttérben építkezés, előtérben páncélos katona és
nézője

OMF. K 12040 2.009

Fénykép – festmény

– ovál kivágatú keretes festmény reprodukciója, a
nyilvántartásban „medalion” megnevezés alatt
– 29 × 32,5 cm

OMF. K 12236 2.189

Fénykép – festményreprodukció

Henri Matisse: Női portré fotóreprodukciója kartonra ragasztva
– 25 × 32 cm

OMF. K 12045 2.002

Fénykép – gyógyszertár

– fotó kartonra ragasztva
– 24,7 × 19,2 cm
– boltozatos gyógyszertár belső barokkos bútorzattal, helymegjelölés nélkül

OMF. K 12043 2.012
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Fénykép – harangok

– fotó kartonra ragasztva
– 11 × 16 cm
– csoportkép harangokkal

OMF. K 12042 2.011

Fénykép – Kossuth-szobor

– fotókartonra kasírozott szoborfotó helységmegjelölés nélkül
– 17,5 × 24 cm
– alul felirat: Kossuth tér, Kossuth szobor

OMF. K 12233 2.186

Fénykép – templom

– Ortodox templom fényképe kartonra ragasztva,
helymegjelölés nélkül
– karton, fotó
– 11,5 × 16,5 cm

OMF. K 12039 2.008

Fénykép – Utcakép

– épületfotó helymegjelölés nélkül
– 30 × 23,5cm
– karton, fotó
– 2 példányban az OMF. K 12059 és
OMF. K 12060 jelzetek alatt nyilvántartva

OMF. K 12059 2.022
OMF. K 12060 2.023
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OMF. K 12237 2.190

Fénykép – Utcakép

– fotókartonra kasírozott utcakép helységmegjelölés
nélkül
– fotó 23,5 × 17,5 cm
– alul felirat: Árpád utca

Képek és rajzok

Vegyes képek és rajzok gyűjteménye / Pákei Lajos
tulajdona: metszetek, fényképek, festménykópiák,
1841-es Erdély-térkép – külön kutatás tárgya

MUEKvGyLt.6.C 000

Koncertplakát

– többnyelvű koncertplakát-nyomtatvány, amely
Szentmiklósi-Pákey Márta zongoraművésznő fellépéséről tudósít

MUEKvGyLt.6.A 026.3

Nyomatok

– pár darab vegyes nyomat

MUEKvGyLt.6.A 011

Selmecbánya metszete

Scheinnitz in Ungarn / Sz. kir. Selmecz bánya városa
– látképmetszet bélyegmetszetekkel keretezve
– papír kartonra ragasztva, nyomat

MUEKvGyLt.5.B 022

Újság

Budapesti Napló 1905 350. szám Szerda, december 20.
– beszámoló az aznapi képviselőülésről

MUEKvGyLt.6.A 008

469
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Vasalt ajtó fényképe

– kovácsoltvas pántokkal megerősített ajtó fényképe, mely feltehetőleg az Iparmúzeum bejárati hídján
készült. Az ajtó a múzeum gyűjteményének része lehetett
– az ajtólap kis tábláján felirat: … vasajtó

Wenckheim Béla lovas szobra, Kisbér

– kartonra ragasztott fotó Fadrusz János 1901-ben
készült bronzszobráról
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MÉM.F 70.737 2.12

MUEKvGyLt.6.A 012

EME
FÜGGELÉK

EME

EME
1. számú függelék

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR
P 1781
PÁKEI CSALÁD

Fazekas István: Kisebb családi és személyi fondok VI. kötet: Repertórium (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 5. Budapest, 1999) című munkájában közreadta a P1781 fond tartalomjegyzékét. Az alábbi összeállításban ezt a számbavételt saját kiegészítő jegyzeteimmel láttam el.
1. csomag 1. tétel
Pákei Sándor iratai (PL) (1807–1809)
– Pákei Sándor iskolai bizonyítványa – 1807
– Pákei Sándor akadémiai jogi bizonyítványa – 1809
– pauszon tussal Thököly és Rákóczi aláírásának másolata
1. csomag 2. tétel
Pákei János iratai (1797–1813)
– vers Pákei János nevenapjára (PL) – 1818
– „Bankó pénz, melyet 1813 éven nagyapám Pákei János kihirdetni elrendelt” – 1810
– …1810 (PL)
– Nomine Restantium De Anus 1797 (Pákei János, Papp Szathmári Zsigmond)
1. csomag 3. tétel
Pákei Jánosné Rákosi Nagy Juditkához írt levelek fiától, Pákei Lajostól (1814–1849)
– versikék akvarellel festett virágos keretben (1814, 1820, 1822, 1825, 1811)
– levelek 1848-ból (5 db), 1849-ből (2 db)
– Rákosi Nagy Sámuel declarációja – 1832
1. csomag 4. tétel
Id. Pákei Lajos iratai (1808–1864) 1827–1857
4/a Vegyes iratok és 1830-ban, az osztrák birodalomban tett útjáról írt naplója (PL)
– „Utazási Jegyzetek” – bekötött 360 oldalas kézirat (PL)
– Pákei Lajos levelei anyjának 1830-ból (5 db)
– „Rajzolást és festést illető jegyzések 1827 Pákei Lajos” 16 oldal kézirat
– latin nyelvű iratmásolatok (4 db) – pecsét (PL)
– nyomtatott „kimutatás” a Monostori utcába épített Kápolnára tett adományokról – 1847. 06. 25.
– három német (?) kézirat, egy magyar nyelvű hivatalos irat
– „ifj. Pákei Lajos” ceruzarajza az Unitárius Kollégiumról (1863)
– társulati szabályzat címlapjának fotómásolata (fényképezte Téglás József ált. szakiskolai tanár) kartonon 2
db-ban: „tervezte édesatyám Pákei Lajos 1856”
4/b Pákei Lajos írásai az unitárius vallásról
– kézirat 36 lap
– 20 oldal bekötött füzetlap, a gerincen: „Scientia Rei Aerariae”, a belső oldalon: „Systhematica Notio Rei
Aerariae a Stili Politici in resum Ludovici Pákei” – 1828
– 277 (?) oldal bekötött füzetlap, a gerincen: „Scientia Commercii Politii”, a belső oldalon: „Systhematica
Notio Scientiae Politico Commercialis in resum Ludovici Pákei” – 1828
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1. csomag 5. tétel
Id. Pákei Lajosné Székely Teréz iratai (1869)
– részvétnyilvánítás Pákei Lajos elhunyta (1864. június 4.) alkalmából: Nagy Elek (?) főgondnok és Pap
Mózsi egyh. főjegyző
– nyugdíj- és nevelésipénz- (4 árva) értesítés – 1864. 09. 28.
1. csomag 6. tétel
Pákei Krisztinához (Gaál Miklósné) írt levelek (levélírók: Körömötz[!] János, ifj. Pákei Lajos 1848–1850)
– Körmötzi Jánostól: 1 db – 1811
– Pákei Lajostól: 17 db – 1848, 1849, 1850
1. csomag 7. tétel
Gaál Miklóshoz írt levelek
– Pákei Lajostól: 1 db – 1848
– Thoroczkai Lászlótól: 1 db – 1851
1. csomag 8. tétel
Kis Elekhez írt levelek (levélíró P. Lajos) – 1893
– Zilahi Kiss Elek úrnak Szentmihályfalván, „sógorod Lajos” aláírással – 1893. 02. 09.
8/a Ifj. Pákei Lajos doktori oklevele (1914)
– legifj. Pákei Lajos (Ludovicus Pákey 1892–1964) politikatudományi doktori (Doctorem Scientiarum
Politicarum) oklevele (kiadja: a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem) függőpecséttel
– 1914. 02. 21. 1914
1. csomag 9. tétel
Ifj. Pákei Lajoshoz (1853–1921) írt levelek (1874–1911)
– édesanyjától, Pákey Lajosné Székely Teréziától (1816–1857) – 1877 (2 db), 1879 (5 db), 1880 (4 db); az
első 1877. 01., az utolsók 1880. 05. Kolozsvár-, ill. 1880. 08. Harcó-keltezésűek (a levelezést lásd részletesen
az adattár vonatkozó címszava alatt)
– testvérétől, Zilahi Kiss Elekné, Pákei Krisztinától – (5 db)
– testvérétől, Pákei Miklós (1847–1882) ügyvédtől (Híd utca 6.) – (8 db)
– Décsey német nyelvű levele 1878. 12. 20.
– Benczédi Gergelytől [?] 1877. 01. 11.
– sógorától, Zilahi Kiss Elektől, a Híd utca 6.-ból (21 db)
– özv. Seethal Ferencnétől, Miklósvárról 1911. 07. 13.
1. csomag 10. tétel
Ifj. Pákei Lajosné, Fangh Antóniához (1863–1927) írt levelek
– Pákei Lajos levelei feleségéhez Nápolyból (1903. 09. 13.), Zürichből (1905. 04. 03.), Baselből (1905. 04.
01.)
1. csomag 11. tétel
Vegyes családi levelezés (1773–1861)
– Id. Pákei Lajos levélgyűjteménye 1773, 1799, 1802, 1811, 1817, 1819, 1823, 1848 (3 db), 1849, 1861
1. csomag 12. tétel
Gyászjelentések, halotti beszédek, tisztelgő versek (benne Sala Mihály textil halotti címere) – (1694–1919)
– Pákei Dániel (1637–1694), fogalmazta Ekhárd Ilona Toroczkai, fiúk: Dániel
– Pákei József (1759–1802), fogalmazta Kovátsi Mária
– „Pákei Jósef 1785-ben a bécsi szabadkőműves páholy tagja volt. Sz. K. Diplomája az Unit. Kolleg. könyvtárában őriztetik” – kijegyzés az 1802-es szomorú jelentésből
– Josephus Pákey de eâl (árnykép ovális keretben)
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– Pákei Pákei János (nagyatyám) szomorú jelentése 1822-ből. Másolat az eredetiről. Pákei Lajos műépítész
1914
– Pákei Judit, Pákei Pákei János és Almási Judit lánya, Fejérvári Sámuel felesége – nyomtatott emlékbeszéd
– Pákei Róza kisded felett mondott Halotti ima (Kriza János, 1853. 02. 11.)
– Pákei Pákei Józsefné Kovátsi Mária (1757–1831) szomorú jelentése 1831. 11. 05-ből. 74 éves volt
– Bölöni Farkas Sándor gyászjelentése
– Pákei Krisztina (1798–1853) gyászjelentése. Mh. 1853. 06. 27-én, 55 éves volt, 35 éve házas (férje: Gál
Miklós). Gyászolják Pákei Jánosné Rákosi Nagy Judit, édesanyja és Pákei Lajos és felesége, Székely Terézia
– Pákei Jánosné Rákosi Nagy Judit gyászjelentése. Mh. 1854. 08. 19-én, 88 éves volt, 32 éve özvegy. Gyászolják: Pákei Lajos és felesége Székely Terézia, valamint gyermekeik, Miklós, Krisztina, Lajos
1. csomag 13. tétel
Pákei Lajos: „Családi genealogicai — Tabellák Könyve” (két kötet) é. n.
– jelzet P 1781 4. Pákei család
1. kötet: „Csomag XVI. Családi Genealogicai – Tabellák Könyve. Benne a bekötött lapokon kívül a benne
levő szabad lapokat ebben meghagytam. Pákei Lajos”. A címlap belső oldalán: „e könyvet írta 1753 Fejérvári
Sámuel”.
– 35 db A/3-as lap bekötve, de eléggé szétesett állapotban, az ősök ágaival, 16 tabulába rendezve. A félkörívbe helyezett kör alakú mezőkben csak a nevek szerepelnek, évszámok nem. Pákeit nem jelölnek. A lapok
PL-monogram-pecséttel vannak lepecsételve.
2. kötet: „Csomag XVII. Családi Genealogicai Tabellák régi Könyve. Benne: „10 db. irat benn hagyva.
Pákei Lajos”.
– 13 db A/3-as lap bekötve, az ősök ágaival, 6 családfába rendezve. A félkörívbe helyezett tulipánmezőkben
csak a nevek szerepelnek, évszámok nem. Pákeit nem jelölnek. A lapok PL-monogram-pecséttel vannak lepecsételve.
– az utolsó lap alján: „Tartalom 1–10 kötetlen, 11–21 bekötve, 22 kötetlen, Pákey”
2. csomag 14. tétel
Linczegh János kolozsvári királybíró iratai (főleg másolatok, Linczegh naplójának másolata, továbbá
Linczegh eredeti gazdasági feljegyzései egy kötetben 1670–1694)
14/a
– „Linczig János krónikája eredeti példányok fotómásolatai, valamint a krónika történetével és felhasználásával kapcsolatos iratok, cikkek stb. az OL.R341 11/A csomóban”
– Linczegh János kolozsvári királybíró gazdasági feljegyzései restaurálás alatt
– tartalomjegyzék Pákei Lajostól 1914. 08. 20-án
– az iratok közt a Linczegh-könyv pántcsatjának lenyomata és rajza
14/b
– a „borkötés” restaurálva, benne sok üres oldal (a vastagság miatt), valamint 68 kézírásos lap az 1670-es
évekből
2. csomag 15. tétel
Id. Pákei Lajos Erdélyi iratgyűjteménye, 1450–1819, é. n.
15/a Esterházy családi per (nyomtatott perirat) – 1823
15/b Báthori–Bánffy per – XVIII. sz.
15/c Vegyes iratok (vallási tárgyban, perek) – 1450–1819
15/d Törvények, szabályrendeletek, II. József 1786-os adórendelete – 1786, é. n.
3. csomag 16. tétel
A Bánffy és Teleki család címerrajza
– tekercs rajta 5. P1781 17.t 5. tekercs benne:
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– Insignia Gentilitia Excellentissimi atque illustrissimi Dimini S.R.I. Comitis Adami Teleki de Szék s.
Caes. reg. et. ap. majest. comerarri. status. et. regii. in. Trans. Principatu. gubernii. consiliarii. act. int. Nat. a.
aer. Christ. MDCCXL. (1740) Obit an. MDCCXCII (1792) – lenn kétoldalt két angyal, keret alján halálfej.
– Bánffy György gubernátor halotti címere (40 × 54 cm), alul megjegyzés: Ez a Kisebb Czimerekből való
Hivatkozás alapján idetartoznának id. Pákei Lajos levelei 1848-ból, melyet Nyárády Gábor közölt (Advent
fekete-sárgában)1, hivatkozva a P 1781/1. csomóra. Átnézésünkkor ezeket a leveleket nem találtuk, s így az
Adattárban sem szerepeltetjük. Ugyanakkor ezen a helyen közreadjuk a bibliográfiában jelzett közlés tartalomjegyzékét.
Sorszám/
oldal
1/1
2/2
3/2
4/3
5/4
6/5
7/5
8/6
9/7
10/7
11/8
12/8
13/9
14/9
15/11
16/11
17/12
18/12
19/14
20/14
20/15

1

Dátum
Pákei Lajos levele anyjának, aranyosrákosi Nagy Juditnak (1746–1854)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele anyjának, aranyosrákosi Nagy Juditnak (1746–1854)
Pákei Lajos levele Jósinak
Pákei Lajos levele Laczinak
Pákei Lajos levele Miklósnak
Pákei Lajos levele anyjának, aranyosrákosi Nagy Juditnak (1746–1854)
Pákei Lajos levele anyjának, aranyosrákosi Nagy Juditnak (1746–1854)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele anyjának, aranyosrákosi Nagy Juditnak (1746–1854)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele anyjának, aranyosrákosi Nagy Juditnak (1746–1854)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele nővérének, Krisztinának (Titi 1799–1853)
Pákei Lajos levele Jósinak
Pákei Lajos levele anyjának, aranyosrákosi Nagy Juditnak (1746–1854)

Nyárády 1998.
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1848. 09. 08.
1848. 09. 15.
1848. 09. 21.
1848. 09. 26.
1848. 09. 26.
1848. 09. 29.
1848. 10. 06.
1848. 10. 06.
1848. 10. 24.
1848. 10. 27.
1848. 10. 30.
1848. 10. 30.
1848. 11. 03.
1848. 11. vége
1848. 12. 08.
1848. 12. 08.
1848. 12. 19.
1848. 12. 30.
1849. 01. 11.
1849. 01. 17.
1849. 01. 20.

EME
2. számú függelék

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR
P 2282
NYÁRÁDY GÁBOR-GYŰJTEMÉNY

– A Nyárády-gyűjtemény tartalmát adó levéltári nyilvántartás tételeit dőlt szedéssel jelöltük.
– A Repertóriumban feltüntetett tételeket * (csillag) jelöléssel láttuk el.
R.e 16. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 1. dosszié
16/1. Pákei család. Pákei János (1755–1822) szenátor, Pákei József (1759–1802), id. Pákei Lajos (1808–
1864), kormányszéki titoknok, Pákei Rózsa (1845–1853), Pákei Miklós (1847–1882), Ifj. Pákei Lajos (1853–
1921) építőművész, Pákey Edit, Mária, legifj. Pákey Lajos (1892–1964), közigazgatási bíró, levelek, naplók, rajzok, iratmásolatok, oklevelek, emlékiratok, iratmásolatok, nyomtatványok
I. Pákei család XVII–XIX. Krónikák, genealógiák (1–31)
– Szeökeffalvi Szent-Miklósy László: A pákéi Pákey (másként Tamás) család – különnyomat
II. Pákei család XVII–XIX. Krónikák, genealógiák
– Pákei János verses családtörténete 1793 (2 db füzet/eredeti kézirat)
III. Pákei család XVII–XIX. Krónikák, genealógiák (42–90)
– eredeti iratok, családfák
– Pákei Lajos közigazgatási bíró nemesinév-használatára vonatkozó irata
IV. Pákei család XVII–XIX. Levéltári és egyéb adatok (91–189)
– családfák, gépelt kéziratok, Nyárády Gábor-levelek
– Pákéről újságcikk (Háromszék, 2002. okt. 30.)
– xerográfmásolatok
– Jakó Zsigmond: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának múltja és feladatai (Erdélyi Tudományos
Füzetek 133.) – lásd még http://mek.oszk.hu/07600/07621/07621.pdf
– jegyzetek, kézi, gépi
V. Torockó (190–230)
VI. Levélmásolatok az unitárius püspökség levéltárából (231–239)
VII. Pákei család XVII–XIX. Kv. Állami. Lt., püspöki Lt. (240–258)
– többek között a Pákei Lajos „A Pákei család” c. kézirata (x) KÁL Fond Familiei Pákei I/1/1921, az ifjú
Pákei Lajos családi feljegyzései (1921)
R.e 16. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 2. dosszié
16/2 Pákei család
– a Linczegh János-krónika történetéhez (gépi kézirat + x)
– Linczegh János krónikája – fotómásolatok az eredetiről, MTA-kézirattár
– Linczegh János krónikája – Kazinczy Gábor másolatában (kb. 1860), MTA-kézirattár
R.e 16. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 3. dosszié
16/3 Pákei család
Pákei János (1755–1822), Pákei József (1759–1802) (437–684)
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– Pákei János (1755–1822), Aranyosrákosi Nagy Judit
– Pákei József (1759–1802), Kovácsi Mária
– Pákei József levelei – külföldi (akadémiai) tanulmányairól 1782–1784
– Lázár István püspökhöz
– a kolozsvári unitárius levéltárból 1993 (x)
– Pákei József levelei – Körmöczi Jánosnak (1798-tól a kollégium matematika–fizika professzora, később
püspök) a kolozsvári unitárius püspöki levéltárban 1993 (x)
– Pákei Józsefhez írt halotti beszéd 1802 (eredeti)
– Pákei Jánosról és Pákei Jánosnéról készült festmények fotómásolatai (ff + színes)
R.e 17. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 4. dosszié
17/4 Pákei család
Id. Pákei Lajos 1808–1864 (685–923)
R.e 17. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 5. dosszié
17/5 Pákei család, Pákei Róza 1845–1853, Pákei Miklós 1847–1882 (924–1067)
Almappák:
– Pákei Róza 1845–1853 (festményreprodukció*)
– Pákei Miklós 1847–1882, Bogdanovics Hedvig (benne Pákei Miklós rajzai és fényképe, Pákei Krisztina
fényképei)*
– Pákei Miklós-levelezés
R.e 17. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 6. dosszié
17/6 Pákei család, Pákei Lajos 1953–1921
1. Pákei Lajos (ifj.) 1853–1921, Fangh Antónia I.
2. Pákei Lajos (ifj.) 1853–1921, Fangh Antónia II. (1–81)
– Önéletrajz xerográfmásolata, 1915*
– Önéletrajz xerográfmásolata, 1921*
– Önéletrajz gépelt kézirata, 1921, 13 oldal* (22–34)
– Pákei Lajos keresztlevele – kivonat a kolozsvári unitárius egyházközség keresztelő anyakönyvéből* (42)
– Pákei Lajos gyermekrajza 1959-ből* (43)
– Fangh Antónia szüleinek, Fangh Istvánnak és Gyújtó Izabellának házassági levele* (45)
– Fangh Antónia keresztlevele* (47)
– Értesítő a Kolozsvári Erdélyrészi Technológiai Iparmúzeum, az Államilag Segélyezett Építő-, Fa- és
Fémipari Szakiskola s a Központi Felsőbb Szakipar-Rajziskola Működéséről az 1892–93. tanévben.
Szerk. Dr. Ferenczi Zoltán-Pákei Lajos, Kolozsvár, Kereskedelmi és Iparkamara, 1893. Nyomtatvány, 70
oldal, Pákei neve a címlapon aláhúzva (48)
– A kir. József-műegyetem rendes hallgatói 185 ½-től 188 ½-ig bezárólag. Nyomtatvány, 87 oldal, az
55. oldalon Pákei Lajos, Kolozsvár, 53, 7 2/2 bejegyzés (születéshely, a születés éve, a műegyetembe lépés
ideje, tanéve feltüntetésével) (49)
– A Magyar Polgár 1882., 1883. évi cikkeiből, valamint a nagyenyedi Közérdek híradásából szemelvényezett, Pákei Lajosra vonatkozó hírek (50)
– A Székely Nemzet 1888., 1898., 1902. évi cikkeiből, valamint a kolozsvári 1909-es Kossuth Naptár híradásából szemelvényezett, Pákei Lajosra vonatkozó hírek (52)
– Az Ellenzék 1898. évi cikkeiből szemelvényezett, Pákei Lajosra vonatkozó hír (53)
– Idézet Janovics Jenő: A Farkas utcai színház (1941) c. művéből a Pákei Lajos tervezte Rédey-ház emléktáblájáról. Jegyzetek A Kolozsvár tvh. bizottságának 1896. máj. 17-én Hazánk ezeresztendős fennállásának örömünnepe alkalmából tartott ünnepi díszközgyűlésről felvett jegyzőkönyvből (54)
– A Művészház Művészeti Egyesület irata – 1909* (65)
– az Aranyosrákosi Nagy család címerfestményének fotómásolata* (67)
– fényképek kirándulásokról Pákeivel* (72, 77)
– levél a New York Szálló egyik ceruzarajzkartonján* (73)
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– a Magyar Mérnök és Építész Egylet oklevele (tag) – 1885. 11. 07. (eredeti – 66)
– A Ferenc József-rend lovagja német nyelvű oklevele – 1902. 10. 06. (eredeti – 64)
– ceruzarajz Pákei Lajosról 1916-ból* (81)
R.e 17. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 7. dosszié
17/7 Pákei család, Pákei Lajos (ifj) II. 1853–1921 (82–91, 112–852)
– Nyárády Gábor jegyzetei a kolozsvári unitárius lelkészi hivatal halotti anyakönyvéből
– Pákei Lajos (meghalt 1921. márc. 22., Eltemetve márc. 24. 68 éves. Halálának oka. Tüdőgyulladás. Majális utca 29.)
– Pákeiné Fangh Antónia özv. (meghalt 1926. szept. 2., Temetés szept. 4. 63 éves. Halálának oka. Krónikus
szívbaj. Majális utca 29.)
Unitárius Közlöny 1926. október
Elhúnytak: özv. Pákei Pákey Lajosné, szül kőszegi Fangh Antónia, ki néhai híres építészmérnöknek
volt neje, életének 63. évében, szeptember 2-án jobb létre szenderült. Pihenése csendes, emléke áldott
legyen
– Jegyzetek Gulyás Pál: Magyar Írók kéziratából (MTA-kézirattár), a Pákey Lajos címszóból
Pákei Lajosné: Magyar Polgár 1902/10–11 sz. Emlékezés Rómára (83)
– Levél László Bélától Nyárády Gábornak, Kolozsvár, 1980* (84–86)
– Jegyzetek Gaal György: Házsongárdi Panteon cikkéből (Korunk Évkönyv 1980, 252, 260. oldal), a
Magyar irodalmi lexikon I. kötetéből (328. oldal) + Rozsnyai Kálmán: Öregdiák élő emlékei 1943 (221.
o). Hátoldalán: Sírhelyek a kolozsvári Házsongárd temetőben (88)
– Sírhelyek a kolozsvári Házsongárd temetőben térképvázlattal (89)
– „Egyéb források” alatt felsorolva néhány bibliográfiai, ill. levéltári kutatási hely (90)
– Nyárády Gábor jegyzete A magyarországi symbolikus nagypáholy védelme alatt működött páholyok
tagjainak névsora II. rész (Bp. 1921) c. munkából, felsorolva Pákei szabadkőművességének állomásait (91)
1. Pákei Lajos (ifj.) 1853–1921, Fangh Antónia III.
– Pálffy János és Balogh Jolán művei – Nyárády jegyzetei a Pákei-bibliográfiához (112)
– Dr. Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora. Háromnegyedszázad az
unitárius egyház történetéből. Kolozsvár, 1936. – xerográfmásolat a 226. oldaltól a kolozsvári unitárius
kollégium építése kapcsán (113–120)
– Kelemen Lajos: Pákei Lajos – a Művészettörténeti tanulmányok II. 309–312. oldalai xerográfmásolatban (121–124)
– Vig Albert: Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben Bp. 1932: 375–377. oldalai
xerográfmásolatban (125–127)
– Miklósi Sikes Csaba: Tudósítás az első képzőművészeti kiállításról. Igazság 1983. november – újságkivágat (128)
– Miklósi Sikes Csaba: „Építtetett 1883-ban” Igazság 1983. november 11. – újságkivágat. Kézzel felírva
rá II. (129)
– Bibliográfiai tételek Nyárády Gábor jegyzetelésében a Vasárnapi Újság 1901. évfolyamából (407–409:
Erzsébet sétány felavatás Kolozsvárt; 582: Barcsay fejedelem sírbizottságában Pákei L.; 656–658: Az unitárius
kollégium Kolozsvárt) (130)
– Kovács Nemere: A kolozsvári Brassai Sámuel Líceum. Romániai Magyar Szó 1995. január 19. 1897.
szám. – újságkivágat (135)
– Szatmári László: A Pákei-villa. Művelődés 1993. október 42–47. – xerográfmásolat (136–141)
– Muradin-Beyer Katalin: Pákei Lajos kéziratos önéletírása. Pavilon. Építészet, Művészet, Történet. Budapest, 1993/8. sz. 42–49. – xerográfmásolat; Guttman Szabolcs: Pákei Lajos (1853–1921) kolozsvári
hagyatéka. Pavilon. Építészet, Művészet, Történet. 1993/8. sz. 49–52. – xerográfmásolat (142–150)
– Levél Albert Ernőtől Nyárády Gábornak, Kolozsvár, 1997* (151)
– Bibliográfiai tételek Nyárády Gábor jegyzetelésében (152)
Kozma Dezső: Erdélyi utakon. Régi kolozsvári arcok. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely
1997. 92–93 – xerográfmásolat
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… Szobor után emléktábla? Kolozsvári helyzetkép
Új Magyarország. III. évfolyam 48. szám 10. – újságkivágat
Kozma Dezső: Régi kolozsvári arcok. Pákei Lajos. I. Szabadság 1993. április 10; II. rész – újságkivágat;
Pákei-hagyaték Kolozsvárt; Nemzetit tervezett… (cikk Pogány Móricról) Népszabadság 32. oldal. – újságkivágat
Almappa: Pákei Lajos rajzai. Kolozsvár műemlékeiről tervezett munkájához 1914, 1915, 1916, 1920.
IV – Lásd Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről. Erdélyi Tudományos Füzetek Kolozsvár 1944.
– fotónegatívfilm a Henczel-ház kapujának végleges rajzáról* (153)
– Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről. Erdélyi Tudományos Füzetek 186. Erdélyi Múzeum Egyesület. Kolozsvár 1944. – xerográfmásolat (154–166)
– a kiadvány rajzos oldalainak fotói* (167–172)
– pauszok, tus és ceruzarajzok – eredetik
– az 1500–1600 közötti évek latin feliratai és magyar fordításaik – füzetke* (173–195)
– ceruzavázlatok, jegyzetek, fotónegatívok és pozitívak, iniciálék, történelmi szereplők aláírásainak tusmásolata – előmunkák a tervezett kiadványhoz* (196–241)
R.e 18. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 8. dosszié
18/8 Pákei család, Pákei Lajos (ifj) III. 1953–1921 (242–440)
1. Kolozsvár sz. kir. város […] 1896. évi május hó 17-én […] tartott ünnepi díszközgyűléséről felvett
jegyzőkönyv […] (eredeti nyomtatvány) (242–247)
2. Mátyás király emlékkönyv dedikációval* – xerográfmásolat (248–254)
3. Mátyás Király Emléklap. Szerkesztette: Dr. Perl Alfréd. Nyomtatvány 1902-ből (xerográfmásolat).
Felirat kézzel: Megőrzendő! (255)
4. Almappa: A kolozsvári Unitárius kollégium építése és felavatása (1901)
– az unitárius kollégium ceruzarajza – Pákei Lajos 1863* (275)
– A kolozsvári Unitárius kollégium értesítője az 1901–1902. iskolai évről. Szerkesztette Dr. Gál Kelemen. Nyomtatvány xerográfmásolata (276)
– A kollégium építésének története (1890–1902) In: A kolozsvári Unitárius kollégium értesítője. Nyomtatvány xerográfmásolata (277)
5. Pákei Lajos műépítész írásaiból és sajtójából. Dr. Luzsáné Pákei Sára hagyatékából (326–352) –
boríték, benne régi újságok (Ellenzék, Kolozsvár stb.)
6. Almappa: Az Országos Műemlékfelügyelőség és az Országos Építészeti Múzeum gyűjteményében
– átadási jegyzőkönyv és jegyzék – 1969. december 12.* – eredeti (353–354)
– Pusztai László: Pákei Lajos építész rajzi hagyatéka az Országos Műemlék Felügyelőség gyűjteményeiben. Magyar Építőművészet. LXXXI. évf. 1990. 5. szám. 52–55. Nyomtatvány xerográfmásolata (357)
– Pusztai László: Építészeti Múzeum. Már van gazdája. Magyarország 1975. 51. 22. Újságkivágat (361)
7. Jelentés a kolozsvári Mátyás szoborról. Összeállította: G. Nagy Lajos. Kolozsvár, 1902. Nyomtatvány,
83 oldal (362)
8. Képek 35 fotó – boríték (364–400)
– Pákei fényképei: a sírról, Fangh Antóniáról, a Fadrusz házaspárról*
– az ifj. Pákei csellóval, 1876* (366)
– családi festmények reprodukciói*
– a villáról, a kertről*
– zenés csoportkép Brassaival*
– Pákei díszmagyarban, 1904 – egy álló- és egy ülőkép*
– Fangh Antónia, 1910*
9. Pákei Lajos emlékkiállítás / Székesfehérvár 1983. október / 1 levél, 1 lapkivágás, 5 fotó – boríték
(401–410)
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– benne Katalógus
– Luzsa Endréné levele, 1983. december 24.
– 5 fotó a kiállításról és néhány kiállított anyagról
– lapkivágat a Fejér megyei hírlap 1983. október 1-i számából, rajta fotó a kiállítás megnyitójáról (402)
10. Pákei Lajos műveiből / 2 prospektus, 2 levlap, 23 fotó, 1 [címke] – boríték (411–438)
– kolozsvári kapuk, ablakok a Pákei-villába beépítve (fotók)*
– Pákei tervezte épületek (színes, ff. fotók, prospektusok)*
11. Képek / 3 borítékban képek, 1 akvarell, 1 nagyméretű fotó (439–440)
– Híd utcai kapu rajza* (kartonra kasírozott fotó) (439)
– Pákei-villa, belső kép, színes akvarell, rajta felirat: „Tóth rajza”* (440)
R.e 18. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 9. dosszié
18/9 Pákei család, Pákei Edit 1884–1972, Hegyi Gyula, Sári, Izabella, Ferenc (441–657)
1. Pákei Edit
1884–1972
Hegyi Gyula
Ferenc – Sára – Izabella
– levelek, újságkivágások
– Nyárády Gábor jegyzetei Dr Lúzsa Endréné Pákey Sári közlései címmel Pákei nevének írásáról, az unitárius temetkezésről, Pákei Miklósról, Pákei Lajos házáról, Pákei Miklós gyerekeiről (484)
– Luzsa Endréné végrendelete, 1989. január 28.* (488–489)
– Luzsa Endréné gyászjelentése, 1989. december 22.* (491)
– Luzsa Endréné hagyatéki végzése, 1990. november 7.* (493)
– levelek, feljegyzések* (494, 495)
2. Pákei Izabella, 1914–2001. személyi iratok
– levelek, díszoklevél, érettségi tabló
3. Pákey Izabella, 1914–2001.
A művészpálya emlékei
– levelek, katalógusok, cikkek, szerződésmásolatok
4. Képek 22 db
– Hegyi Gyula, Sára, ifj. Pákei Lajos* (601), Edit (1883–1972), Márta (1887–1954?)
5. A Nemzeti Galériának átadott képek fotói (573–588)
– boríték, benne festményreprodukciók
– Pákei (II) Lajosné*, Fangh Antónia*, Pákei Jánosné*, Nagy Judit*, Pákei (I) Lajosné*, Székely Terézia*,
id. Pákei Lajos*, Pákei Krisztina*, Pákei Jánosné*, Rákosi Nagy Judit*, Pákei János* stb.
6. Hegyi Gyula
– írásai és áthelyezési ügyének sajtója (Kolozsvár, 1913)
– Dr. Luzsáné Pákei Sára hagyatékából (612–640)
– Ellenzék, Újság, Esti lap
7. Mellékletek (641–657)
– borítékban kolozsvári térképek (2), prospektusok (2), levlapok (5), egyéb nyomatok
R.e 18. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 10. dosszié
18/10 Pákei család, Pákei Márta 1887–1953?, Szent-Miklósy László, László, István, Balázs
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1. Pákei Márta 1887–1953?
Szent-Miklósy László
László – István – Bálint
– Szeökeffalvi Szent-Miklósy László: A pákéi Pákey (másként Tamás) család. Magyar Családtörténeti Szemle (nyomtatvány)
– xerográfmásolat, levelek, Szent-Miklósy László eredeti pecsétes diplomája (1951 – Millesimo nongentesimo prma)
2. Szent-Miklósy István
a Magyar Közösség perben
– újság (xerográfmásolat)
3. Szent-Miklósy István és Bálint
az USA-ban
4. (legifj.) Pákei Lajos 1892–1964
– fényképek képek* (847, 849, 850)
– Pákei Lajos (1892–1964) keresztlevele* (851)

R.e 19. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 11. dosszié
19/11 Pákey Margit (Bónis Lajosné) (1873–1960), Pákey Hedvig (Wimmer Jenőné) (1875–1950), Wimmer
Gabriella (Platzner Emilné) (1899–1954), levelek, családi és vállalati iratok
Pákei Margit 1. (1873–1960) Bónis Lajos
– Miklós és Hedvig lánya
1. Életrajzi adatok
– gépelt életrajz (kronológia)
– házassági anyakönyvi kivonat (1894)
2. Színház
– kézirat Pákei Margit színésznőről
– gépelt kézirat
– levelek
– plakátfotó
3. Gyermekintézményeknél
– nevelőintézeti iratok, levelek
– Jótékony magyar asszonyok a világháború előtt. Szokolay Kornelné feljegyzései. Írta Herczeg Jenő (nyomtatvány, 1930)
lásd még http://mtdaportal.extra.hu/books/herczeg_jeno_jotekony_magyar_asszonyok.pdf
4. Színiiskolai tankönyvek (boríték)
– Szavalókönyv. Szerk. Váradi Antal, 1883 (nyomtatvány)
– Színművek. Szerk. Váradi Antal, 1883 (nyomtatvány)
5. Képek (kb. 1935-ig) (borítékban 21 fotó)
– Pákei Margitról (akinek a lánya Nyárádi Jenőné)
R.e 19. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 12. dosszié
19/12 Pákey Margit (Bónis Lajosné) (1873–1960), Pákey Hedvig (Wimmer Jenőné) (1875–1950), Wimmer
Gabriella (Platzner Emilné) (1899–1954), levelek, családi és vállalati iratok
Pákei Margit 2. (1873–1960) özv. Bónis Lajosné
1. Levelei családtagokhoz
2. Ódry Árpád-színészotthon
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– iratok, jegyzetek, újságkivágatok
3. Halála (1960)
– halotti bizonyítvány, gyászjelentő, síráthelyezés a Mező Imre úti temetőben (1980)
4. Képek (kb. 1935-től) – (borítékban 18 fotó)
– családi képek, a sírról is.
5. 1944-es naptár (boríték)
– ceruzabejegyzésekkel
6. Igazolványok, útlevelek
R.e 19. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 13. dosszié
19/13 Pákey Margit (Bónis Lajosné) (1873–1960), Pákey Hedvig (Wimmer Jenőné) (1875–1950), Wimmer
Gabriella (Platzner Emilné) (1899–1954), levelek, családi és vállalati iratok
Pákei Hedvig (1875–1950), Wimmer Jenő
1. Pákei Hedvig, Wimmer Jenőné (1875–1950)
– igazolások
– levelek
– fényképek (boríték, 10 db)
2. Wimmer Jenő (1871–1930)
– életrajzi adatok, keresztlevél, esküvői értesítő
– Wimmer Jenő gyászjelentő
– képek (boríték, 9 db)
R.e 19. doboz; sor: I/B; tétel: 9.; 14. dosszié
19/14 Pákey Margit (Bónis Lajosné) (1873–1960), Pákey Hedvig (Wimmer Jenőné) (1875–1950), Wimmer
Gabriella (Platzner Emilné) (1899–1954), levelek, családi és vállalati iratok
Wimmer Gabriella (1899–1959) Platzner Emil
1. Wimmer Gabriella, Platzner Emilné (1899–1959)
– keresztlevél, születési anyakönyvi kivonat
– hagyatéki végzés, visszahonosítás
– képek (boríték, 12 db)
2. Platzner Emil (1887–1944)
– iratok, horvát nyelvű levelek
3. Platzner Lili, Palič Ernest
– kézzel, géppel írt levelek, magyarul, németül (1978-ból Stuttgartból is)
– képek 29 (két borítékban)
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3. számú függelék

MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ, KOLOZSVÁRI GYŰJTŐLEVÉLTÁR
PÁKEI LAJOS MŰÉPÍTÉSZ HAGYATÉKA

A tároló mappák feliratai, tartalmi összefoglalói nem minden esetben tükrözik a valós tartalmat. Ezek a(z)
– általában korabeli bejegyzésekkel ellátott – mappák elképzelhető, hogy eredetileg is inkább a tárolást, mint
a végső rendszerezést célozták. Az alábbiakban néhány megjegyzéssel kiegészítve közreadjuk a mappák, almappák feliratait, a bennük feltüntetett tartalomjegyzéket.
I. POLC
A MUEKvGyLt.1.A. mappa neve: A kolozsvári unitárius kollégium tervezete
– a mappa belső oldalán:
Tartalom
Eredeti tervek
1 darab alapfalazati tervezet
1 drb. alagsor (pincze)
1 drb. Földszinti alaprajz
1 drb. Iső emeleti alaprajz
1 drb. II. emeleti alaprajz
1 drb. III. emeleti alaprajz
1 drb. Főhomlokzati rajz
1 drb. Oldalhomlokzati
1 drb. Hátulsó homlokzati
3 drb Metszeti rajz.
Számítási tervek
az előméret és költségszámításhoz 6 drb. alapzati tervrajz
Csatornázás és vízvezeték
6 drb. alaprajzi tervrajz
Irományok
2 drb. kimutatás a tervezett helységek rendeltetés és emeletsoronkénti csoportosításáról
1 drb. nyugtani számítás
1 drb. előméret költségszámítás
Összegezve 23 darab tervrajz + 6 drb. írás = 27 darab
Hozzá
2 drb. központi fűtés terv
1 drb. helyszínrajz
1 drb. térkép
4 drb. összesen 31 drb.
Kolozsvárt, 1899 Május 10. Pákei Lajos
A MUEKvGyLt.1.B. mappa neve: Unitárius Kollégium
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II. POLC
A MUEKvGyLt.2.A. mappa neve: A székely-kereszturi unitarius gymnasium tervezete. Belső oldalán:
Tartalom:
1. drb Pincze alaprajz 1:100
1. drb Földszint alaprajz 1:100
1. drb Emeleti alaprajz 1:100
1. drb Fedél alaprajz 1:100
1. drb Fő homlokzat 1:100
4. drb Metszet rajzok 1:100
2. drb Helyszín rajz
4. drb Számítási terv
1. drb Előméret és költségvetés
A mappaborítón megjegyezve még: 20 drb rajzlap, 2 drb. alaprajz, összesen 22 drb. / terv Pákei Lajos
(aláírás, pecsét)
A MUEKvGyLt.2.B. mappa neve: A Székelykereszturi Unitárius Főgimnázium tervezete mappa belső
oldalán:
Tartalom:
I. Helyszín-rajz
II. Földszinti – alaprajz
III. Emeleti – alaprajz
IV. Alapozási – alaprajz
V. Főhomlokzati [rajz]
VI. Oldalhomlokzati [rajz]
VII. Keresztmetszeti [rajz]
VIII. Metszet és Udvari [homlokzat rajz]
Számítási R.
X. Alapozási alaprajz
XI. Földszinti alapr.
XII. Emeleti alapr.
XIII. Fedélzeti alaprajz
IX. Fedélzeti alapr.
Iratok
XIV. Előméret – költségvetés
XV. Műleírás és összköltségv.
A MUEKvGyLt.2.C mappa neve: A Székelykereszturi Unitárius Főgimnázium épület munka kiviteli
tervei a felülvizsg. és elszámoláshoz
A MUEKvGyLt.2.D mappa neve: A Székelykereszturi Főgimnazium bútorzati terve és költsége. A
szegedi bútorkészítők szövetkezet
– a szegedi cég költségvetési iratai mellett a Marx és Mérei budapesti és Czell és Frank brassói cég ajánlata
is megtalálható – ez utóbbi kékmásolással reprodukált iskolafelszerelési berendezés terveivel, kimutatásával.
A MUEKvGyLt.2.E jelzetű mappa egyelőre még nem létezik. A négy darab tervlap a közéjük beillesztett
cédula szerint dr. Szabó Árpád ny. püspök adománya 2009. január 6-án.
A MUEKvGyLt.2.F jelzetű mappa egyelőre még nem létezik. A 2-es polcon lévő pausztekercset soroltuk
be 2.F jelzet alá.
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III. POLC
A MUEKvGyLt.3.A mappa neve: Kolozsvár sz. kir. város Vigadó (Redoute) épületének tervezete. Tervezte Pákei Lajos okl. építészmérnök címmel feliratozott mappa belső címlapján feltüntetett tartalom:
Tartalom.
4 dr. felvételi rajz a Redoute jelen. helyzetéről
2 dr. Földszinti alaprajz. (egyik jelen falak kitüntet)
2 dr. Első emeleti alaprajz „
„
„
2 dr. Második emeleti alaprajz
„
„
„
2 dr. Homlokzati rajz (egyik alternatíva)
1 dr. Metszeti rajz, kettős CD és EF szerint
1 dr. Metszeti rajz, kettős NO és LM szerint
1 dr. Homlokzati és udvari homlokzati rajz
1 dr. Udvari homlokz. és Metszeti rajz GHIK sz.
1 dr. Hosszmetszeti rajz AB szerint
2 dr. Vázlat a nagy teremről
Összesen = 19 drb. rajzlap
1 drb. Műleírás
1 drb. Vonalzati kimutatás a város legnagyobb köztermeiről
A MUEKvGyLt.3.B mappa név nélkül. Belső oldalán:
A Városi Vigadó terve
Tartalom:
1 Darab Pincze Alaprajz
1 Darab Földszint Alap.
1 Darab Emeleti Alaprajz
1 Darab Homlokzati rajz
1 Darab Földsz. Alap (Altern.)
1 Darab Metszeti rajz
1 Darab Térbeli Kimutatás
Összes = 7 Darab
– a belső címlapon a felirat téves. A mappában Pákei Lajos nyomatgyűjteménye van.
A MUEKvGyLt.3.C mappa neve: Brassai S. síremléke
A tartalma:
Bizotts. jóváhagyott terv
Hatóság jóváhagyott terv
Munkatervek részletek
Összesen 25 darab

IV. POLC
A MUEKvGyLt.4.A. mappa
MUEKvGyLt.4.A.007 – belső mappa, felirata: Brassai emlék tervrajza
– 17 rajz található 01–17-ig
MUEKvGyLt.4.A.008 – belső mappa, felirata: Berde Mózsa síremléke 1900 (1897 május)
– 6 rajz található 01–06-ig
A MUEKvGyLt.4.B mappa neve: A kolozsvári Sétatéren építendő Cursalon tervezete. Tervezte Pákei
Lajos okl. építész mérnök.
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A MUEKvGyLt.4.C mappának nincs felirata, csak jelzete
A MUEKvGyLt.4.D mappa felirata: Levelek.
– a repertóriumban csak egy-két jellegzetes darabot mutatunk be.
A MUEKvGyLt.4.E (a jelzet nincs feltüntetve) mappa felirata: A kolozsvári unitárius kollégium tervezete / rajza 9 drb.
– A dosszién 1900. március 1-i iktatóbélyeg van, s rajta az átadás igazolása: A levéltárban való megőrzés
végett. 9 drb. Pákei Lajos
MUEKvGyLt.4.E.002 – belső mappa, felirata: Az új kollégium építésének leszámolása. Föld, kőműves
és elhelyező munkák. Reményik Károly.
Tartalom:
1 drb szerződés
1 drb elszámolás
10 drb elszámolási alaprajz
1 drb jegyzőkönyv
MUEKvGyLt.4.E.005 – a belső mappa a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság ajánlati terveit tartalmazza
a fűtési rendszerre vonatkozólag

V. POLC
A MUEKvGyLt.5.A mappa neve: A kolozsvári unitárius főiskola épületének tervrajza
– belső oldalán: Tartalom:
1.) Egy helyszínrajz 1: hozi méretben
2.) Egy homlokzati rajz 1:50 hezi méretben
3.) Egy földszinti alaprajz 1.100 hozi méretben
4.) Egy első emeleti alaprajz 1.100 hozi méretben
5.) Egy másod. emeleti alaprajz 1.100 hozi méretben
6.) Egy kereszt metszet a bejáró folyosón és lépcsőn át és CD betük szerint 1.50 hezi méretben
7.) Egy metszet a bejáró folyosón át az udvari szárny épülettel 1.50 hezi méretben
8.) Egy kereszt metszet az épület homlokzati irányában AB. szer. 1.50 hezi méretben
Ugyanez lapok másolatai
Összesen = 16 db rajzlap
MUEKvGyLt.5.B mappa. A levéltár jegyzéke szerint Rendezetlen képgyűjtemény néven van nyilvántartva
A MUEKvGyLt.5.C mappa neve: Unitárius férfiak arcképgyűjteménye
Belső oldalán Unitárius férfiak Arczkép-Albuma / Pákei Lajos tulajdona 1914 felirat, valamint
PL-monogramos körpecsét (az utóbbi minden lap hátoldalán van). A mappában Unitárius férfiak arcképgyűjteménye / Gyűjtötte n. id. Pákei Lajos kezdetű kétoldalas korabeli névsor az album 17 oldalán ábrázoltak nevével. A lista végén aláírás: Kolozsvárt 1915. Jul. 20. Pákei Lajos
– a fényképek nagy része Veress Ferenc alkotása.

VI. POLC
A MUEKvGyLt.6.A mappán a felirat: Bevétel. A mappában „almappákban” meg szabadon van az anyag a
következő elosztásban:
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– Bútorok, szobrok emléktáblák – 001–006-ig
– Rendezetlen rajzok, tervezetek, vázlatok – 007–011-ig
– a következő 6 db szabadon van a mappában – 011–017-ig
– Petelei könyvszekrény feliratú összehajtogatott tervlapban – 018.1–7 (öt pausz és 2 karton)
– Bútor + építészeti vázlatok részletek / Felmérési vázlatok almappában – 011.1–6
– a következő 4 db szabadon van a mappában – 020–023-ig
– a Kerettervek c. almappában – 024
– a következők szabadon vannak a mappában – 025–026
A MUEKvGyLt.6.B mappa felirat nélküli.

VII. POLC
A MUEKvGyLt.7.A mappa neve: Kiadás.
MUEKvGyLt.7.A 001 almappa felirata: Méltóságos és főtisztelendő Szász Domokos úr villája Borszéken / Klv. 891 Dec / t. Pákei Lajos. (MUEKvGyLt.7.A.001.01–001.11-ig)
– további vegyes tervek MUEKvGyLt.7.A.082-ig
A MUEKvGyLt.7.B mappa neve: Arcz-Kép Gyűjtemény Pákei Lajos tulajdona 1914
– hátoldalon téves felirat: Erzsébet királyné emléke / tervezte Pákei Lajos
A levéltár jegyzékében közreadva a tartalom:
I. Csokonay Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Petőfi Sándor, Bajza József, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Kölcsei Ferenc
II. Szilágyi Mihály, Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János, Beatrix királyné, Hunyadi László, Mátyás király
III. Gróf Zrínyi Miklós, Kiss János, Virág Benedek, Kossuth Lajos, Josika Miklós/Fáy András
IV. Vörösmarty Mihály, Fáy András, Kisfaludy Károly
V. Guray János, Arany János, Jókai Mór, Tompa Mihály
VI. Benkő József, Szalay László, Istvánffy Mikós, Horányi Sándor, Budai Ézsaiás
VII. Gróf Teleki Jósef, Eötvös József, Gróf P. (?) Miklós, Báró Mednyánszky Alajos, Báró Wesselényi Miklós
VIII Hunyadi János, Gróf. Nádasdy Tamás, Dobó vezér, Kinizsi Pál, Gróf Zrínyi Miklós
IX. Kazinczy Ferenc
X. Gróf Széchenyi Ferenc, Gróf Mikó Imre, Gróf Széchenyi István, Német-Újvári gróf, Batthyányi Ignác,
Gróf Széki Teleki Sámuel, Gróf Tolnai Festetics György
XI. Bánffy György
XII. Mátyás Király, Mária magyar királynő, Erzsébet királyné, Albert magyar király, V. László király (2 drb.
Kép)
XIII. Gróf Széchenyi Ferenc, Gróf Festetich György, Gróf Batthyányi Ádám, Gróf Bethlen Gergelyné, Gróf
Bethlen Gergely, Báró Wesselényi Miklós
XIV. Pál Ferenc, Bethlen György, Gróf Wass Dániel, Ponori Thewrewk József, Gróf Károlyi Lajos
XV. Gróf Ráday Gedeon, Károlyi Antal, Báró Prónay László, Kozma Pál, Báró Bornemisza János
XVI. Orczy László, Széki Teleki Ferenc, Kenderesi Mihály, Ráday Gedeon, Gróf Széki, Teleki József, Báró
Orczy Lőrinc, Majláth György, Gróf Dessewffy József
XVII. Eszterházy Miklós, Báró Gerliczy Mihály, Gróf Zichy János, Szirmay Antal, Ürményi Ferenc, Gróf
Haller László, Ürményi József, Almássy…
XVIII. Báró Jósika Jánosné, Gróf Csáky Rozália, Báró Jósika János
XIX. Gróf Csáky József, Báró Jósika Sámuel
XX. D… Ferenc, Kemény Zsigmond
XXI. Vachoff Sándor, Czuczor Gergely, Jósika Júlia, Vajda Péter
XXII. Mártonfi József, Tusnádi Kováts Miklós, Négyesi Báró Szepesy Ignác, Csech István, Kis Szlainai
Durcsák János
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XXIII. Hunyady, Istvánfy, Thurzó, Bethlen Gábor, Rákóczy István, Széchényi, Zrínyi Miklós, Gräfin Rosa
Szapáry, Csák Máté, Martinuzi György, Wesselényi Ferenc, Zrínyi Ilona, Kazinczy Ferenc, Lónyay János,
Báthory István, Mednyánszky, Dessewffy, Zrínyi Miklós, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Megyeri Károly,
Liszt Ferenc, Markó Károly, Dobó István, Telekesy István, Gróf Eszterházy Károly, Pyrker László, Viktovics
Mihály, Szvorényi József, Tárkányi Béla, Kovács Mihály
XVI. Oláh Miklós, Széchényi György, Pázmány Péter, Ghymesi Forgách Ferenc
XXV. Lippay György, Szelepchényi György, Szalay gróf Barkóczy Ferenc, Galanthai Gróf, Eszterházy Imre
XXVI. Németújvári Gróf Batthyányi József, Rudnai és Divek-Újfalusi Herceg, Rudnay Sándor, Herceg
Kopácsy József, Herceg Nagykéri Scitovszky János
XXVII. Bodola János, Bod Péter, Bodola Sámuel, Méhes Sámuel
XXVIII. Újfalvi Sándor, Gróf Mikó Imre
XXIX. Kazinczy Ferenc, Dugonics András, Vallaszky Pál, Döbrentei Gábor
XXX. Báró Radák Istvánné Gróf Rhédey Klára, Báró Nalazi Borbára Gróf Bethlen Gergelyné, Gróf Széchenyi Istvánné
XXXI. Gróf Kornis Zsigmond, Gróf Kemény László
XXXII. Kossuth Lajos, Bem József
XXXIII. Széchenyi Döblingben
XXXIV. Ghymesy Gróf Forgách Miklós, Bethleni Gróf … József
XXXV. Barabás Miklós, Vízkelety Béla
XXXVI. Vastag György
XXXVII. Reményi Ede, Erkel Ferenc
XXXVIII. Tomori Anasztáz, Csunvirt Péter
XXXIX. Gróf Nádasdy Tamás, Báró Sina Simon
XL. Bethlen Gábor
XLI. Báthory István
XLII. Haller János
XLIII. Göncz Ruszkai Gróf Kornis János
XLIV. Wesselényi Miklós
XLV. Wesselényi Miklós
XLVI. Gróf Kornis Mihály
XLVII. Szász Károly
XLVIII. Demeter Aurél
XLIX. Haynald Lajos
L. Bornemisza János
LI. Báró Jósika Lajos
LII. Báró Rónay (?) Gábor
LIII. Apotheozis Kazinczy évszázados emlékére
LIV. Gróf Széchenyi István
LV. Gróf Széchenyi István
LVI. Kúhenyi István

VIII. POLC
A MUEKvGyLt.8.A mappa felirata: Pákei L. Kolozsvár sz. kir. város építészeti műemlékei a XIV. századtól a XIX. század elejéig. Felvételek 1890–1917. Belül különálló kartonokon címvariációk: Pákei Lajos
/ Kolozsvár város építészeti műemlékei a XIX. század elejéig
A MUEKvGyLt.8.A.044 „Napló” almappában (egyéb felirat nincs) 12 rajz van – lásd adattár
A MUEKvGyLt.8.A.051 „Napló” almappán kézírással: A Mátyás király tér 32 sz. un. Báthory-ház épület felvétel /a régi állapotjában/
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1 drb földszint
1 drb emeleti
1 drb homlokzati
1 drb udvar részben metszet rajz
1 drb metszet rajz
összesen 5 drb tisztázási lap hozzá külön jegyzetek
A fentiek helyett az almappában 18 drb papír vagy pausz alapú cetli, vázlatpapír, részlet, skicc van feliratokkal.
A MUEKvGyLt.8.A.058 „Napló” almappán kézírással: Báthori ház / A két kandalló díszítéseinek lenyomata és rajza (8 drb)
A MUEKvGyLt.8.A.070 „Napló” almappán kézírással: Báthori ház / Boltozati kezdő pajzsok felvételei
(14 drb)
A MUEKvGyLt.8.A.071 „Napló” almappában ~25 db főleg alkalmi, nem összefüggő jegyzetet tartalmazó
fecni (jegyzetpapír, papír, karton) van. A „Napló” felirat alatt viszont a következők:
Csom: II / 1916 Aug. 6.- / Budapesten van
Mátyás király téri u.n. Báthori házról
– ugyanott lett bealkalmazva, vagyis a Batori házban van*
[Jegyzetként jelzi a következőket]
*Erről az ajtóról feljegyzendő a következő: A Batory ház alap és metszeti illetve udvari szárny épületén nincs
kitüntetve, az 1891iki házfelvételkor csakis az eredeti udvari szárny lett tekintetbe véve, a szárny többi része,
mint jóval későbbi „hozzá toldás” szerepelt s ez az ajtó lehet ott volt a régi épületből bealkalmazva, de valószínűbb a régi épületből került ki, s úgy lett akkoriba ide betéve, mikor Szathmáry aranyműves bírta a telket.
Épen ezért az épület metszeti rajzából hiányzik, valószínű nem is volt ott, stb. Azonban most mégis ott van a
pótszárny épületben közönséges ablakok között. Tehát a rajzon úgy jelzendő: a Batori házban van (a később
épült szárny épületben).
– Felvétel nagyobb méretű 1 db.
– Tisztázott
1 db.
– Oszlopfej. ered. nagys.
1 db.
3 db.
– Ehez minta a többszörözésre való lap nagyság és méretezés
1 db.
– szem előtt tartandó a minta
4.
– Ugyancsak ehhez egy fénykép felvétel a múzeumból =
1 db.
összes.
5 db.
A MUEKvGyLt.8.A.072 „Napló” almappában 19 db rajz van. A „Napló” körüli feliratok
1. Wesselényi M. utcza… sz. lebontott házban volt boltozati-ormot [?] tartó pillér jelenleg Pákei L. Majális
u. 29 sz. házánál van bealtalkalmazva [?]: 1 dr. kisebb rajz, 1 dr. nagyobb rajz mint […], 1 drb eredeti nagy.
rajz.
2. Ugyanitt a fenti helyről egy kapu-ívezet feletti feliratos mező „1584 évről” (Fragment), bealkalmazva
Pákei L. házánál
3. Egy drb vázlat a fentiekről 5 drb.
A MUEKvGyLt.8.A.073 Különféle apróbb felvételek c. „Napló” almappában 20 db rajz van.
A MUEKvGyLt.8.A.074 Mátyás kir tér (Püspöky-ház). Részletek c. „Napló” almappában 12 db rajz van.
A MUEKvGyLt.8.A.075 Mátyás-ház alaprajz. A műemlékek rajzaihoz fényképezendő c. almappában 8
db rajz van.
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A MUEKvGyLt.8.A.076 „Napló” almappában 13 db vegyes rajz van. Az első oldal szintén „Napló”, s a
felirat körül a következők:
Csom: XIX / Az Óvári Karolina tér 3. szám mely lebontatott a jelenlegi Hubai-ház helyén volt
– Az Óvári Karolina tér 3. számú ú.nev. Basta-házból mely lebontatott, jelenleg Hubai K. ház
– Kő ajtó 1153 Részletrajz 1 drb.
Fénykép
1 drb.
Összes.
2 drb.
a) erről készítendő egy megfelelő nagyságú egész ajtó keret
b) fénymásolandó a részletrajz
Jegyzet: a metszet kiképzendő melyet több mérettel kell ellátni
A MUEKvGyLt.8.A.077 Gyergyai-ház c. Napló” almappában 6 db rajz van.
A MUEKvGyLt.8.A.078 Napló” almappában 20 db – gyakran kétoldalas rajz (lap, laprészlet, fecni) van.
A MUEKvGyLt.8.B mappa felirata: Kolozsvári 1500-beli műemlék-szerű építészeti maradványok felvételei. Pákei Lajos műépítész
A mappa egyik „Napló” almappáján a következő felirat olvasható:
Tájékoztatásul /Elintézendő/ 1919. II/8
„A különböző kőbe vésett feliratok közül kiválasztottam a jelentékenyebb lenyomatok körül a feliratokat,
abból a czélból hogy eredeti nagyságban 2-3 lapon a betű vésés jellegzetesebb módjait fe[l]tüntethessem. –
Elegendő lesz az ABC-ből a gyakrabban előforduló betüket csak felírni, illetve feltüntetni. – Egy egy lapra
tehát át kell kopírozni az általam […] rögzített betű sorokat alatta felirattal, honnan való. –
Kezdeni kell a „Tavianó / I.O.M./ feliratos kő lenyomatnál – mint római betű minta, folytatni a Farkas
utczai góth betüknél s ezután az 1500-beli betükkel.
Természetes az […] indításnál vigyázni kell a czélszerű össze illesztésre, hogy a lapokon felrajzoltak (másolt)
térbelileg is megfelelően terveztessenek
A kihúzás szabad kézi rajz, a betű mélyedések (vésés) egyszerű vonalakat […]
Pákei
Megszerzendő a rom. kath. plébániától a goth felirat vagy a nagytemplomról.
A mesterjegyet szintén […] veendők fel eredeti nagyságban.”

IX. POLC
A MUEKvGyLt.9 mappán halványan A székelyudvarhelyi templom felirat. A belső védőpapíron a tartalom feliratozva:
– A Bölöni Unitárius templom 1892–1894
– A Dicsőszentmártoni Rom. Kath. templom 1897–1898
– A Székelyudvarhelyi Unitárius templom 1902
– A Kövendi Unitárius templom 1906
– A Magyarsárosi Unitárius templom 1910
– Kápolnák – Kripták (nincsenek aláírva)
1. harangtornyos ravatalozó kápolna (?) – téglalap forma
2. harangtornyos ravatalozó kápolna (?) – körbeírható forma
3. kripta klasszicista kapuzattal
4. kripta Báró Wesselényi család részére. K-vár 1915
– Síremlékek
(1897. május – 1902) – Berde Mózes síremléke, Kolozsvár
(1897. dec. – 1910) – Brassai Sámuel síremléke, Kolozsvár
(1901. márc. 15) – Barcsay Erd. fejedelem emléke, Kozmatelke
(1905) – Hegyi Flórika síremléke
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4. számú függelék

PÁKEI LAJOS KOLOZSVÁRI MUNKÁSSÁGA
ÉPÜLETEK, TERVEK, FELMÉRÉSEK
(a térképet lásd még külön a könyv végi mellékletben)

MEGVALÓSULT ÉPÜLETEK, EMLÉKEK
Főtér, Mátyás király szobor talapzata
Főtér, Nemzeti Szálloda – New York Szálló
Főtér, Szent Mihály-templom kerítése
Fellegvár, Erzsébet királyné emlékmű talapzata
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Házsongárd, Berde Mózes síremléke
Házsongárd, Brassai Sámuel síremléke
Házsongárd, Hegyi Flórika síremléke
Jókai utca, Görögkatolikus iskola
Jókai utca, Rhédey-ház – Emléktábla
Kossuth Lajos utca, Unitárius Főiskola
Kossuth Lajos utca, Unitárius Kollégium
Kossuth Lajos utca, Unitárius templom toronysisakja
Majális utca, Pákei-villa
Malom utca, Iparmúzeum és ipari szakiskola
Malom utca, I. Ferenc József Iparmúzeum
Malom utca, Felső kereskedelmi iskola
Mátyás király utca, Mátyás szülőházának emléktáblája
Párizs utca, Fekete Gábor háza
Sétatér, Kioszk
Sétatér, Korcsolyacsarnok
Sétatér, Őrház
Sétatér, Szökőkút
Unió utca, Merza-ház
Vágóhíd tér, Közvágóhíd

TERVBEN MARADT ÉPÜLETEK
Főtér, Neogótikus pavilon
Főtér, Városháza
Házsongárd, Báró Wesselényi család sírboltja
Hídelvi Nagy utca, Elemi népiskola
Jókai utca, Görögkatolikus bérház
Nagy utca, Szepessy-ház
Petőfi utca, dr. Békessy Károly háza
Sétatér, Iparkiállítási csarnok
Széchenyi tér, Tornavívoda
Torda utca, I. Ferenc József Iparmúzeum
Trencsin tér, Lakóház
Trencsin tér, Pavilon
Unió utca, Városi vigadó

MŰEMLÉKFELMÉRÉSEK
Bástyák, kapuk, városfalak
Brassai utca, Nagy Lajos háza
Deák Ferenc utca, Minorita templom
Deák Ferenc utca, Kőfaragó háza
Farkas utca, Herepei-ház
Farkas utca, Nemzeti Színház
Farkas utca, Református templom
Farkas utca, Református Kollégium
Fő tér, Szent Mihály-templom
Fő tér 16., Szent Mihály-plébánia
Fő tér 20., Schütz-ház
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Fő tér 21., Püspöky-ház
Fő tér 27., Filstich–Kemény-ház
Fő tér 31., Bogner-ház
Fő tér 32., Wolphard–Kakas-ház
Karolina tér, Basta-ház
Karolina tér, Ferences kolostor
Karolina tér, Óvári emlékoszlop
Király utca, Újhelyi Gábor háza
Kolozsmonostor, Apátsági templom
Kornis utca, Pénzverőház
Kossuth Lajos utca 9., Unitárius Kollégium
Kossuth Lajos utca 7., Unitárius templom
Kossuth Lajos utca 32.
Majális utca 7.
Malom utca
Mátyás király utca 4., Bocskai-ház
Mátyás király utca 6., Mátyás király szülőháza
Petőfi utca 17.
Unió utca 13–15., Lengyel unitárius imaház
Wesselényi Miklós utca 15.
Wesselényi Miklós utca 19., Rucska-ház
Wesselényi Miklós utca 20., Hensler-ház
Wesselényi Miklós utca 22., Henczel-ház

494

EME
5. számú függelék

A PÁKEI CSALÁD LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁJA
(a családfát lásd még külön a könyv végi mellékletben)
pákei Tamás Máté
(XVI. sz. második fele)

pákei Tamás János
(sz. 1604)
désfalvi Veres Márta

István József
+
+

Borbára
János
Tamás Dániel
(sz. ~1638)
+
(1637‒1693)
torockói Ékárt Ilona Vida Mihály

Heltai Gáspár
(+1579)

Pákei János
Susa
(sz. 1677)
(1682‒1748)
szentmihályi Osváth János 1. fg. tordai Eperjesi Judit (1698‒1731; esk. 1712)
2. fg. homódalmási Almási Judit (esk. 1731)
3. fg. várfalvi Fodor Hedvig (esk. 1733; +1759)

Dániel 1.fg-től Susa 1.fg-től
József 1.fg-től
(sz. 1713)
(sz. 1716)
(1717‒1778)
+
+
kolozsvári Ádám-Rázmán Hedvig
(esk. 1754; +1778)

Judit 2.fg-től
Mózes 3. fg-től
Susa 3. fg-től
Samu 3. fg-től Klára 3. fg-től
(1732‒1807)
+
kolozsvári
+
+
fejérvári Fejérvári Sámuel
Ádám-Rázmán István
(esk. 1752; +1781)

Borbára
Hedvig
János
József
(+1831)
(1764‒1788)
(1755‒1822)
(1759‒1802)
székelyudvarhelyi Szeles Lázár Kovácsi Mária kaáli Hegedűs József fg. Gyulai Anna (esk. 1780)
(1754‒1831)
fg. aranyosrákosi Nagy Judit
(Linczigh Kata lánya)
(1766‒1854; esk. 1788)

Teréz József
Sándor
+
+
(+1816)
1. fg. Végh Klára
2. fg. Ferenczi Krisztina

Linczegh János
(1606‒1679)

Júlia
(1754‒1829)
énlaki Sala Mihály
(1748‒1815; esk. 1799)

Klára
Anna
(1757‒1815
(1768‒1836)
bölöni Sykó István
köpeczi Nagy József
(1744‒1834; esk. 1782)
Sándor

Teréz
Sámuel
(+1857)
(+1839)
szováthi Almádi Karolina ótordai Székely Farkas
(+1864)

Mihály
(+1850)

Anna
(1789‒1793)

Lajos
Elek
Farkas
Júlia
(+1823)
(1793‒1857)
(1802‒1854)
szentiváni
désfalvi Belényesi Susa
Szentiványi Sándor
(+1857)

Sándor

Sámuel
(1815‒1892)
hodosi Hodossy Julia

János 2. fg-től
+
Anna 1. fg-től
+

Krisztina 2. fg-től Károly 2. fg-től
def.
(1799‒1853)
kövendi Gál Miklós
(esk. 1818; +1853)

Lajos I. 2. fg-től
(1808-1864)

Ferenc 2. fg-től József 2. fg-től
+
+
Terézia
(1816‒1892)

Farkas

Hegyesi István
(1750 körül)

esk. 1843

Gyújtó Károlyné
Poosch Fulvia
(+1904)

Róza
(1845‒1853)

Miklós
(1847‒1882)
facseti Bogdanovich Hedvig
(1852‒1931)

Krisztina
(1850‒1879)
zilahi Kiss Elek

Lajos II.
(1853‒1921)

János
(1859‒1873)

kőszegi Fangh Antónia
(1864‒1926)

felmenő, de nem
egyenesági rokonai

esk. 1882

Margit
Hedvig
(sz. 1873)
(sz.1875)
nemes Bónis Lajos
Wimmer Jenő
(1863‒1935, esk. 1894)

Endre
László
Adrienne
(sz. 1908)
(sz. 1898)
(sz. 1895)
Pelikán Mária
Csáki Vilma
Nyárády Jenő
(esk. 1933) (sz. 1892, esk. 1917)
(sz. 1903, esk. 1923)

Magdolna
(sz. 1923)

Gábor
(1922‒2003)

Iván
(sz. 1918)
zsákodi Csiszér Livia
(sz. 1922, esk. 1942)
Gábor
(sz. 1943)

Gabriella
(sz. 1899)
Platzner Emil

Edit
Márta
(sz. 1884)
(1887)
Hegyi Gyula
szeökeffalvi Szent-Miklóssy László
(sz. 1874; esk. 1904)
(sz. 1879; esk. 1908)

Péter Jenő
(1878‒1932)
Kokas Zsuzsa

Pákey Izabella
Ferenc (Pákey)
Pákey Sára
(sz. 1914)
(sz. 1906)
(1909‒1990)
Stoffelbach Jacqueline Dr. Luzsa Endre
(sz. 1914; esk. 1938)
(sz. 1902)

Lili
Ernő
(sz. 1917)
(sz. 1927)
Nino Lombardini

Pákei Lajos III.
(1892‒1964)

István
László
Bálint
(sz. 1909)
(sz. 1910)
(sz. 1918)
szentmártoni
Nagy Aranka
Gergelyffy Erzsébet
(sz. 1914; esk. 1942)
(sz. 1920; esk. 1941)

János
György
(sz. 1939) (sz. 1941)

Mária
(1942)

495

EME
HELYSÉGNÉVMUTATÓ

Alsóorbó – Gârbova de Jos (Fehér megye – Județul Alba)
Bánffyhunyad – Huedin (Kolozs megye – Județul Cluj)
Bodola – Budila (Brassó megye – Județul Braşov)
Borszék – Borsec (Hargita megye – Județul Harghita)
Bölön – Belin (Kovászna megye – Județul Covasna)
Brassó – Braşov
Désfalva – Deaj (Maros megye – Județul Mureș)
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Bástya utca – Str. Constantin Daicoviciu
Bethlen utca – Str. Baba Novac
Bocskai tér – Piaţa Avram Iancu
Brassai utca – Str. Brassai Sámuel
Deák Ferenc (Belső-Közép) utca – B-dul Eroilor
Farkas (Belső-Farkas) utca – Str. Mihail Kogălniceanu
Fellegvári út – Str. General Dragalina
Fogoly utca – Str. Potaissa
Főtér – Piaţa Unirii
Jókai (Belső-Szén) utca – Str. Napoca
Karolina tér – Piaţa Muzeului
Kossuth Lajos, Magyar (Belső-Magyar) utca – B-dul 21 Decembrie 1989
Majális utca – Str. Republicii
Malom utca – Str. George Bariţiu
Mátyás király utca – Str. Matei Corvin
Nagy utca (Ferenc József, Horthy Miklós út) – Str. Horea
Pap, Fecske utca – Str. Paris
Petőfi (Külső-Torda) utca – Str. Avram Iancu
Tordai út – Calea Turzii
Trencsin tér – Piaţa Avram Iancu
Unió (Belső-Monostor) utca – Str. Memorandumului
Wesselényi (Híd, Ferdinánd király) utca – Str. Regele Ferdinand
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