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1.  BEVEZETÉS 

 

A magyar középkori építészettörténetről kialakult képünket leginkább az épületek térszervezeti 

tipológiájából és a stíluskritikai összefüggésekből levonható következtetések határozzák meg. A doktori 

értekezés ennek a képnek az árnyalására tesz kísérletet a középkori építészet tervezési technikáinak 

(geometriai szerkesztőmódszerek, méretezési elvek) és szerkezeti vonatkozásainak vizsgálatával. Ezeknek 

a szempontoknak a kutatását a korszak jellegzetességei miatt több tényező korlátozza. Legfontosabb ezek 

közül, hogy a vizsgált korszakban épült épületek csaknem mindegyikét később többször átépítették, 

módosították, ezért az eredeti geometria vizsgálata gyakran problémákba ütközik. Ezekre részben a 

legmodernebb háromdimenziós felmérési és modellalkotási technikák nyújthatnak segítséget. A doktori 

kutatás legfontosabb célja a középkori építészet geometria szerkesztéseire, tervezési és méretfelvételi 

módszereire vonatkozó összefüggések körvonalazása profilok vizsgálata által. Az elméleti tudás 

gyakorlatba ültetésének a konkrét példáját a zsámbéki templom kőtára, mint esettanulmány képezi. Az 

értekezés fő kérdései nem elsősorban a zsámbéki templom építéstörténetét vagy annak a magyarországi 

középkori építészettörténetben elfoglalt helyét hivatottak árnyalni. 

A doktori disszertáció célja tehát, hogy a középkori építészeti tervezésnek eddig keveset kutatott 

oldalát újszerű módszerekkel vizsgálja. A disszertáció legfontosabb kérdései: 

 ,Milyen szempontok befolyásolták az építészeti részletek, profilok, tagozatok méreteinek ﮿

formájának, arányainak tervezését? 

 

 ,Milyen geometriai szerkesztőmódszereket használtak a középkori építőmesterek a profilok ﮿

tagozatok tervezéséhez? 

 

 ,Kimutatható-e összefüggés a profilok geometriája és a teljes épület geometriája között. Ha igen ﮿

milyen kapcsolatok mutathatók ki és milyen megfontolások állnak ezeknek hátterében? 

A kérdések megválaszolásához és a téma kutatásához a módszertant a következő három 

megközelítés adta: (1. ábra) 

1. hazai és nemzetközi szakirodalom kritikai elemzése alapján a jelenlegi kutatási helyzetkép 

összefoglalása 

 

2. építészeti részletek tervezésére utaló középkori írott és rajzos források részletekbe menő 

geometriai elemzése (CAD átrajzolás általi értelmezés, szerkesztővonalak keresése, szerkesztés 

visszakövetkeztetése, arányok megállapítása). Az ezekből levonható tanulságok több kérdésre 

választ adnak, ami a továbbiakban az esettanulmány elemzésének elméleti hátterét biztosítják. Az 

elméleti háttérhez a forráselemzések mellett más közvetett források ismerete is hozzásegített. 

 

3. konkrét középkori épület profiljainak felmérésén alapuló esettanulmány. Az esettanulmány a 

zsámbéki templom kőtárában található profilozott kőelemek 3D felmérésén alapszik. A cél 

összevetni az ismert méretezési eljárásokat a zsámbéki kövek mérés alapján meghatározható 

geometriai szabályszerűségeivel. A térbeli pontfelhőkből létrehozott metszeteken az elméleti háttér 

figyelembe vételével elemeztem a profilok geometriáját az arányok megállapításával, a geometria 

visszakövetkeztetésével és a főbb méretek szerkesztésének megértésével.  
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1. ÁBRA: A KUTATÁS HÁROM FŐ MEGKÖZELÍTÉSE 

 

Ez a módszer több szempontból újszerű az eddigi kutatásokhoz képest. Egyrészt újdonság az 

esettanulmány 3D felmérése és a lehető legnagyobb pontosságra törekvő metszetalkotási módszer, 

amelyről a Kutatásmódszertan című fejezetben lesz részletesen szó. Másrészt, néhány szórványos 

példától,1 és Möller István publikálatlan kutatásaitól2 eltekintve újdonságnak számít a 

szerkesztőmódszereket kifejezetten profilokon vizsgálni, főleg úgy, hogy azt alapos és teljességre törekvő, 

források elemzésén alapuló elméleti kutatás előzte volna meg.3 Ismert olyan kutatás, amely középkori 

forrásokban lévő rajzok elemzését végezte, és olyan, amely konkrét, felmért épületek szerkesztését 

rekonstruálta, a két megközelítés ütköztetése azonban eddig nem volt jellemző. 

A középkori tervezési módszerek kutatásával kapcsolatban a legtöbbször felmerül az eredeti források 

hiánya, csekély mennyisége. A korszakból származó építészeti, sőt technológiai jellegű források száma 

valójában azonban jelentősnek mondható,4 olyannyira, hogy a jelen disszertációhoz végzett anyaggyűjtés 

során kiderült, a publikációkból ismerhető középkori források teljes körű elemzése meghaladja a kutatás 

kereteit. Robert Bork a középkorból fennmaradt és általunk ismert rajzok számát 600 körülire becsülte.5 

François Bucher  kutatásai nyomán kiderült, hogy ez a szám a 2200-at is meghaladja.6 

A doktori kutatás elsősorban faragott kő szerkezeti elemek profiljainak vizsgálatára épült. Ahogyan a 

4. fejezetben bemutatandó középkori forrásokból is kitűnik, a profilok geometriája szorosan az adott 

mesterhez kötődött, mert a profilok tervezését lényegesen kevesebb tényező befolyásolta, mint az épület 

más méreteit (pl. a teljes alaprajzi geometria, fesztávokat áthidaló ívek, stb.).7 John Harvey meglátását 

szabadon idézve, az építészt épp úgy fel lehet ismerni a profilokról, mint a festőt az ecsetkezelésről.8 A 

profilok és a tagozatok tervezése volt tehát, ahol az építőmester talán a legszabadabb lehetett. Ez az egyik 

oka annak, hogy a doktori kutatás a nagyobb léptékű épületgeometria helyett a részletek vizsgálatára 

összpontosít. Ezen kívül teljes épületek vizsgálata esetén a ténylegesen megépült forma geometriája 

számottevően eltérhet az eredetileg tervezettől. Ez adódhat a koncepció esetleges megváltozásából, a terv 

megvalósítása során felmerülő fizikai akadályokból (például előzményépület, terep- és talajviszonyok, stb.) 

vagy későbbi deformációkból, átalakításokból. A kisebb léptékű kőelemek esetében ezekkel a tényezőkkel 

                                                      
1 Pl. CSEMEGI 1941; GUZSIK 1974a; CZAGÁNY 1978, 1985, 
amelyekben egy-egy, az adott emlékhez tartozó profil 
szerkesztőmódszere készült el. 
2 FEHÉR – HALMOS 2016 
3 Ez az elméleti megalapozottság a hazai 
kutatástörténetben Apai Gabriella doktori értekezését 
jellemzte, aki késő gótikus szentélyek szerkesztését 
tanulmányozta a témára vonatkozó 15-16. századi források 
alapján. APAI 1980 

4 BUCHER 1968 
5 BORK 2011. 1, 21 
6 BUCHER 1968. 49; lásd továbbá BERECZKI 2013. 3 
7 MORRIS 1990. 244 
8 A szerző szabad fordítása HARVEY 1961. 155. és MORRIS 

1990. 244. alapján: „…mouldings can reveal the hand of the 
architect much as brushwork does that of the painter.”  
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kevésbé kell számolni. A profil sokkal nagyobb valószínűséggel van közelebb a tervezett, ideális formához, 

és a kutatás során nagyobb eséllyel lehet az eredeti koncepciónak megfelelő geometriát vizsgálni. 

Ugyanakkor a részletek vizsgálatakor a kis eltérések (kopás, torzulás, faragási pontatlanság) miatt 

fokozottan ügyelni kell a mérési pontosságra, hogy minél biztosabban lehessen következtetni az eredetileg 

tervezett mintaprofil geometriájára. A kutatást segíthetik, a tervezői szándékra utalhatnak a profilozott kövek 

felületén gyakran megjelenő karcolt vonalak és technológiai jelek.9 Az építészeti részletek vizsgálata azért 

is rendkívül érdekes, mert ezeket – különösen a gótikus szerkezetekben – átgondolt tervezés és komoly 

térgeometriai ismeretek nélkül nem lehetett volna megalkotni, a profilok vizsgálata során tehát a középkori 

építőmesterek tervezési módszereiről, geometriai tudásáról, és a tervezést befolyásoló tényezőkről is 

ismereteket nyerhetünk.  

A középkori tervezési módszerek és geometriai szerkesztések elválaszthatatlanok a számokhoz és 

szabályos sokszögekhez társított gazdag szimbolikus tartalomtól. Az épületek felvett méretei, a szerkezetek, 

építőelemek mennyiége, arányosságaik és a geometriai szerkesztések alkotóelemei szakrális jelentéssel 

bírtak. E gazdag szimbolikus jelentéstartalom a középkori emberek világnézetének szerves részét képezte, 

és szorosan összefüggött a középkori építészet elméletével.10 A doktori kutatás a középkori tervezés és 

geometriai szerkesztések kifejezetten műszaki tényezőit vizsgálta. A középkori tervezésben szerepet játszó 

szimbolika tárgyalása ezért nem képezi a doktori disszertáció témáját, de a középkori építészeti részletek 

tervezésében itt kimutatott szabályszerűségek értelmezésének egy fontos későbbi kutatási iránya lehet. 

A doktori disszertációban olyan vonal mentén kifejthető kőszerkezetek profiljait vizsgálom, amelyek 

keresztmetszete (profilja) egy egyenes vagy íves tengely mentén állandó. Ilyenek a jellemzően 

architektonikus szerepet betöltő kőelemek, például a boltozati bordák, az ablakkeretek, a pillérek, a 

párkányok vagy az ablakosztók. Nem tartoznak ide az egyedi kiképzésű, tömbszerű faragványok, például 

fiatornyok, baldachinok, fejezetek, boltozati vállelemek, stb. A vizsgált architektonikus kőelemeknél a profil 

mindig merőleges az egyenes vagy íves hossztengelyre, és a hossztengely mentén állandó. Ezeknél az 

elemeknél a 3D felmérésnek köszönhetően a profil könnyen meghatározható, hiszen a szerkezet hossza 

mentén sűrűn felvéve, majd egymásra vetítve a metszeteket, a lehető legteljesebb profil akkor is 

megállapítható, ha a kőelem töredékes. (2. ábra) 

                    

2. ÁBRA: A DOKTORI DISSZERTÁCIÓBAN VIZSGÁLT KŐFARAGVÁNYOK GEOMETRIAI MODELLJE: EGYENES VAGY ÍVES 

HOSSZTENGELY MENTÉN ÁLLANDÓ KERESZTMETSZETŰ SZERKEZETI ELEMEK 

                                                      
9 FEHÉR 2019 10 HAJNÓCZI 1996; MAROSI 1969; 1991; 1997A; FEHÉR – 

HALMOS 2015 
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2.  KUTATÁSTÖRTÉNET 

2.1. KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A középkori tervezési módszerek kutatásának kezdetei a 19. század közepére nyúlnak vissza. A 

témáról alkotott elképzelések e több mint másfél évszázad alatt nagymértékben változtak a középkori 

mesterek titkáról alkotott romantikus elméletektől a forrásokon alapuló, megfontolt hipotézisekig.11  

Mivel a gótikus építészeti részletek tervezése meglehetősen összetett kérdés, a szakirodalmi 

összefoglalást nem lehet e szűken vett témára korlátozni. A teljesebb kép érdekében a kutatástörténetbe a 

következő szempontok szerint gyűjtött szakirodalom is beletartozik:  

 ,gótikus tervezésről, geometriai szerkesztőmódszerekről általában ﮿
 ,kifejezetten a szerkezeti részletek, profilok tervezéséről ﮿
 ,profilok morfológiájáról, gótikus kőtárakról szólók ﮿
 ,középkori források közlése, értelmezése ﮿
 elméleti hátteret, a középkori építész ismereteit, iparszervezeti sajátosságokat, építéstechnológiát ﮿

feldolgozó, és 
 a zsámbéki templom és középkori szerkesztőmódszerének kutatástörténete, az esettanulmányhoz ﮿

kapcsolódóan. 

A 19. század második felében a historizmus jegyében a kutatókat a középkori építőmesterek titkának 

megfejtése tartotta lázban. A téma kezdeti irodalma igen gazdag, az eredményeket viszont inkább a 

romantikus látásmód hatotta át. A hipotézisek jellemzően inkább egyoldalú elképzelésekre, mint tényszerű 

adatokra támaszkodtak. Nagyon fontos azonban, hogy a 19. századi építészek és kutatók közül sokan, pl. 

Georg Dehio,12 Eugèn Emmanuel Viollet-le-Duc,13 Georg Gottlob Ungewitter,14 Friedrich von Schmidt,15 

Schulek Frigyes,16 stb., hatalmas tudással rendelkeztek a gótikus szerkezetek rendszeréről. Ennek a 

szellemi mozgalomnak a hazai képviselői közül Henszlmann Imre (1813-1888) emelhető ki, aki szinte egész 

életművét arányelméletének szentelte.17 Részletesen kidolgozott elméletének alapja a köbháromszög volt, 

rendszere a kocka oldalának, lapátlójának és testátlójának egymáshoz viszonyított arányára épült (1:√2:√3). 

Az ezek felhasználásával képzett számsorozat elemeiben vélte felfedezni az építészeti tervezés aránybeli 

összefüggéseit az ókortól a középkor végéig, még akkor is, ha ennek igazolása csak komoly pontatlanságok 

árán sikerült.18 Elmélete vegyes visszhangra talált19, amelyek közül különösen Gerevich Tibor doktori 

értekezése emelhető ki.20 

Henszlmann elmélete hűen tükrözi a 19. századi szemléletmódot. Ezt követően a kutatást egyre 

inkább a középkori forrásokon alapuló újabb és újabb nézetek határozták meg. A magyar szakirodalom 

jelentős alakjai Myskovszky Viktor (1838-1909), aki az aranymetszés középkori alkalmazását kereste21; 

Csemegi József (1909-1963), aki komplex szemlélettel vizsgálva átfogó szemléletű művei22 mellett több 

                                                      
11 FEHÉR – HALMOS 2015 
12 DEHIO 1895 
13 VIOLLET-LE-DUC 1854-1868 
14 UNGEWITTER – MOHRMANN 1901-1903 
15 FEHÉR 2017 
16 FEHÉR ET AL. 2017 
17 Henszlmann számára még a műemléki helyreállítások is 
ennek bizonyítását szolgálták. Möller István kéziratos 
jegyzeteiben rögzítette, mennyire elvakultan ragaszkodott 

Henszlmann a systhema védelméhez, amelyről halálos 
ágyán is megemlékezett. MÉM MDK Irattár K133/2 alapján; 
FEHÉR – HALMOS 2016 
18 HENSZLMANN 1860; 1863; 1864; 1866; 1870; 1873; 1876; 
1878; 1880 
19 Pl. GERGELYFFY 1958; ZÁDOR 1966; LEVÁRDY 1969 
20 GEREVICH 1904 
21 MYSKOVSZKY 1878 
22 CSEMEGI 1935; 1936; 1941; 1953; 1960 
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középkori emlékünk tervezési módszerére is javaslatot tett23; Horváth Henrik24 (1888-1941) és Sódor 

Alajos25 (1920-2008), akik a korukban ismert források alapján foglalták össze az ismereteket; illetve Guzsik 

Tamás26 (1947-2002), aki a geometriai szerkesztések szimbolikus tartalmával is foglalkozott. A középkori 

építészet szimbólumairól és elméletéről bővebben Hajnóczi Gyula végzett kutatásokat.27 A kutatástörténet 

egyik mellékágának tekinthető Franz Ržiha kőfaragójel-elmélete, amely szerint a mesterjegyek geometrikus 

alapidomai a négy fő német építőpáholy szerkesztési anyakulcsát követték: a strasbourgi páholyé a négyzet 

(kvadratúra), a kölni páholyé a háromszög (trianguláció), a bécsié négykaréjos (Vierpas), Berné pedig 

háromkaréjos (Dreipas) kulcs volt.28 (3. ábra) Az elmélet Magyarországon Frőde Vilmos29 (1847-1920) és 

Várnai Dezső30 (1910-1975) munkáiban talált visszhangra. Az elméletet cáfolta a hazai kutatástörténet 

kimagasló alakja, Szakál Ernő (1913-2002) kőszobrász-restaurátor (4. ábra), aki alkotó mesteremberként 

talán legközelebb állt a középkori kőfaragók gondolkodásmódjának megértéséhez.31 Szakál meglátásai 

nem a tervezéstechnika kronológiájában, hanem az általános, de elengedhetetlenül fontos jellemzők 

összefoglalásában hoztak értékes újdonságokat.32 A hazai kutatástörténet szintén fontos alakja Hoppe 

László, aki az addigiakhoz képest új, műszaki szempontokat vizsgált: a középkori tervezésben alkalmazott 

méretmeghatározást33, a mértékegységek használatát34 és az ötszög szerkesztési módszereit35. 

 

3. ÁBRA: KŐFARAGÓJELEK A FRANZ RŽIHA ÉS FRŐDE VILMOS ÁLTAL VÉLELMEZETT NÉGY FŐ SZERKESZTÉSI KULCS 

SZERINT: 1 STRASBOURG, 2 KÖLN, 3 BÉCS, 4 BERN- PRÁGA (FORRÁS: FRŐDE 1900. 424.) 

Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi évtizedekig a magyar szakirodalom a nemzetközi 

eredményekkel párhuzamosan fejlődött, és az új nemzetközi eredményeket adaptálta. A nemzetközi 

kutatástörténetben mérföldkőnek tekinthető François Bucher (1927–1999) svájci-amerikai 

művészettörténész két összefoglaló munkája a középkori tervezésről.36 Ezek azért jelentősek, mert Bucher 

személyesen járta be Európát a középkori építészet forrásai (tervek, írások) után kutatva. Nagy ívű terve 

volt, hogy több kötetben elkészítse a források kritikai kiadását, ennek azonban sajnos csak az első kötete 

készült el Villard de Honnecourt, a frankfurti WG mester és Hans Böblinger vázlatkönyvével.37 A 

forrásközlésekben a következő évtizedekben megtorpanás volt tapasztalható, ami Robert Bork szerint 

Conrad Hecht (1918–1980) agresszív, kritikus hangnemű publikációi miatt következett be.38 Hecht ugyanis 

minden olyan addig született elméletet elvetett és élesen bírált, ami geometriai alapokra helyezte a középkori 

tervezés módszertanát. Szerinte kizárólag aritmetikai arányozás létezett, ami meglehetősen elavult nézetet 

jelentett 1979-ben.39 

                                                      
23 CSEMEGI 1937 
24 HORVÁTH 1935 
25 SÓDOR 1974; 1978A; 1978B 
26 GUZSIK 1990 
27 HAJNÓCZI 1996 
28 RŽIHA 1883 
29 Frőde helyreállítási munkája során gyűjtötte össze a 
felvidéki kőfaragójeleket, amelyekben a páholyok 
anyakulcsait kereste, hogy ez alapján műhelykapcsolatokat 
állapítson meg. FRŐDE 1900 
30 VÁRNAI 1974 

31 SZAKÁL 1978. 98 
32 SZAKÁL 2007; CSÁSZÁR 2001 
33 HOPPE 1993 
34 HOPPE 1994. 
35 HOPPE 1995 
36 BUCHER 1968; 1972 
37 BUCHER 1979 
38 BORK 2011. 19. Hogy Hecht valóban ilyen komoly 
hatással lehetett-e a téma historiográfiájára, további kutatás 
témája lehetne. 
39 HECHT 1979 
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4. ÁBRA: SZAKÁL ERNŐ TERVE A VISEGRÁDI ANJOU- KORI KÚTHÁZ REKONSTRUKCIÓJÁRA, 1964 (FORRÁS: SZAKÁL 

2007. 118.) 

A kutatástörténetben egy-egy újabb forrás közlése jelentette a legfontosabb előrelépéseket. Villard 

de Honnecourt már említett vázlatkönyvének már a 19. században megjelent az első kommentált kiadása,40 

amit később számos új változat követett. A legismertebb ezek közül Hans Hahnloser (1899–1974) két 

kiadást megért műve,41 illetve a tanítványa, Bucher által közölt Architector. A vázlatkönyv értelmezése ma 

is élénk viták tárgya, ezért újabb és újabb kritikai kiadások látnak napvilágot: 2009-ben jelent meg Carl F. 

Barnes (1935–) amerikai művészettörténész rendkívül alapos angol fordítást is tartalmazó újabb kiadása,42 

legutóbb pedig Jean Wirth (1947–) francia paleográfus, művészettörténész kiadása, amelyben a szerző 

abban a régóta vitatott kérdésben foglal állást, hogy Villard egyáltalán építész volt-e.43 A vázlatkönyv egyes 

rajzai (különösen a sztereotómai részben lévő, kifejezetten építés– és tervezéstechnikai rajzok) attribuálása 

és értelmezése mindig megújuló témát szolgáltat a kutatók számára.44 Roland Bechmann (1919–2017) 

francia építész, történész új szempontokkal gazdagította az ezirányú kutatást, kimutatva, hogy a vázlatkönyv 

gyakran hibásnak vélt rajzai pontosan és tudatosan mutatják be középkori eljárásokat.45 

A másik legismertebb középkori forráscsoportot Matthes Roriczer46 és Hans Schmuttermayer 

könyvecskéi jelentik, amelyek hiánypótló angol fordítását Lon. R. Shelby (1935–) amerikai történész adta 

ki.47 Roriczer és Schmuttermayr műveit nem sokkal később Sódor Alajos magyar nyelvre is lefordította.48 

Robert Branner (1927–1973) amerikai művészettörténész hozta be a köztudatba a reims-i palimpsestet,49 

amihez a gótikus építészettel egyidőben megjelenő tervrajzolást, mint új jelenséget kötötte.50 A palimpsesttel 

és a szintén első gótikus tervrajzok között számon tartott strasburgi A és B jelű rajzokkal51 Stephen Murray 

(1945–) is foglalkozott.52 A forrásközlések történetében fontos megemlíteni James Ackermant (1919–2016), 

aki a milánói dóm építésének évkönyveiről,53 és Ulrich Coenent, aki a késő gótikus német forrásokról írt 

összefoglalást, beleértve olyan addig nem közölt műveket, mint Lorenz Lechler54 Unterweisung-ja vagy a 

Des Chores Mass című írás.55 A magyar szakirodalomban ezekkel a kései német forrásokkal Sódor Alajos 

                                                      
40 LASSUS 1858 
41 HAHNLOSER; 1972 
42 BARNES 2009. 
43 WIRTH 2008; 2015. Álláspontját a kérdésben Wirth már a 
kötet címében is kihangsúlyozta: Villard de Honnecourt – 
Architecte du XIIIe siècle. 
44 Rajzok értelmezése a vázlatkönyvben: BRUTAILS 1902; 
BRANNER 1957; 1960; SHELBY 1969. LALBAT ET AL. 1987. 
Rajzok eredetének, keletkezési körülményeinek vizsgálata: 
WIRTH 2008; RECHT 1981. 234 
45 BECHMANN 1991 

46 Szakirodalomban előforduló névváltozáatok: Mathes, 
Matthias, Mathäus 
47 SHELBY 1977; COENEN 1990 
48 SÓDOR 1978B; 1981; 1982 
49 BRANNER 1958 
50 BRANNER 1963; a kora gótikus tervrajzokról továbbá BORK 

2005. 442; HOLTON 2006. 1594 
51 BORK 2005; RECHT 1981 
52 MURRAY 1978 
53 ACKERMAN 1949 
54 A szakirodalomban előfordul a Lacher névváltozat is. 
55 COENEN 1990 
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tanítványa, Sztanekné Apai Gabriella foglalkozott behatóan.56 Hans Hammer vázlatkönyvét Coenen57 után 

Entz Géza ismertette, különös tekintettel a strasburgi mester magyarországi tartózkodására,58 François J. 

Fuchs pedig a vázlatkönyv francia fordítását tette közzé.59 Hans Hammer vázlatkönyve egyébként nem 

építészeti vonatkozásban jelent meg először a hazai szakirodalomban, hanem a benne lévő egyedülálló 

magyar–német szószedet nyelvészeti jelentősége miatt.60 A gótikus építészet és tervezés egyedülálló 

forrásanyagát jelenti a Bécsi Képzőművészeti Akadémián őrzött gótikus tervgyűjtemény, amely a 

legnagyobb ismert összefüggő középkori forrásgyűjtemény. A rajzokról először Hans Koepf (1916 – 1994) 

adott ki katalógust 1969-ben,61 2005-ben pedig Johann Josef Böker (1953–) készített bővebb kritikai 

kiadványt a tervek színes reprodukcióival.62 A középkori építészeti írások, tervek és vázlatkönyvek mellett 

a tervezés és kivitelezés menetéről fontos forrást jelentenek az épületek falára, padlójára karcolt rajzok. 

Ezek felfedezése leginkább egy-egy épület restaurálásához köthető. Jean Bony63 (1908-1995) például 

Durhamban, Bucher64 és Ellen M. Shortell65 Saint-Quentin templomában lévő karcokról írt. A soissons-i 

katedrális szentélykörüljárója feletti galéria padlóján talált nagy felületű, gazdagon karcolt rajzokat Barnes 

publikálta.66 Az először John H. Harvey,67 majd Alexander Holton68 által bemutatott yorki székesegyház 

káptalantermébe vezető átjáró feletti rajzműhely (tracing house) gipszpadlója a karcolt rajzok legfontosabb 

példái közé tartozik.  

A középkori tervezés szakirodalmának csupán kis százaléka foglalkozik kifejezetten az építészeti 

részletek, profilozott kövek geometriájával. A gótikus profilok szerkesztőmódszereinek kérdése, jelen doktori 

disszertációhoz sok szempontból hasonló módon, már Möller Istvánt (1860-1934) is foglalkoztatta. Möller 

ugyan nem publikálta a témában elért eredményeit, de a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

Rajz– és Fotótárában és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ69 

Kézirattárában őrzött hagyatéka alapján már 1888-tól érdeklődhetett a téma iránt, majd a geometriai 

szempontú elemzés műemlék-helyreállító munkáinak fontos kérdésévé vált.70 1928 körül állíthatta össze azt 

a kéziratot, melyre a középkori mesterek által alkalmazott arányrendszerekről és szerkesztésekről alkotott 

elméletének összegzéseként tekinthetünk.71 Möller módszere sokban hasonlít a doktori disszertáció által 

követett elvekhez: a profilokról a lehető legpontosabb felmérés érdekében sablonmintát, lenyomatot vett, 

majd a profilok metszetén szerkesztési módszerekkel (háromszöges és négyszöges hálókkal, érintőkörös 

szerkesztésekkel, körzős átforgatásokkal, stb.) kísérletezett. (5. ábra) Kutatásaiban több középkori forrás 

ismerete is kimutatható: felhasználta Matthes Roriczer könyveit72 és a milánói évkönyveket is, továbbá a 19. 

századi szerzők eredményeire is hagyatkozott.73 A szerkesztések hátterében szerkezeti és esztétikai 

megfontolásokat feltételezett, és felismerni vélte, hogy ezek helytől, időtől, mestertől, iskolázottságtól 

                                                      
56 APAI 1980 FÜGGELÉK 1-2, 6. A geometriai vizsgálatokat a 
MÉM MDK (korábban OMF) Tervtárában fellelhető anyagon 
végezte el, amelyet esetenként saját felmérésekkel 
egészített ki. Forrásai: Roriczer és Schmuttermayer művei, 
Lorenz Lacher 1516-os Unterweisungen-je, az ún. Bécsi 
Mintakönyv, a des Chores Mass című kézirat a 17. század 
közepéről. A szentélyszerkesztési szabályok kigyűjtéséhez 
érdekes adalékul szolgálhatnak Villard de Honnecourt 
vázlatkönyvének szentélyrajzai is, bizonyítékául annak, 
hogy a kérdés a 13. században a komplikáltabb építészeti 
feladatok közé tartozott. 
57 COENEN 1990 
58 ENTZ 1992 
59 FUCHS 1992 
60 MOLLAY 1987 
61 KOEPF 1969 
62 BÖKER 2005 

63 BONY 1990 
64 BUCHER 1977 
65 SHORTELL 2005 
66 BARNES 1972 
67 HARVEY 1968 
68 HOLTON 2006 
69 Korábbi nevén: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ 
70 Két épülettel kapcsolatban maradtak fent szerkesztések: 
a gyulafehérvári székesegyházéiról a BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 102621-102803 jelzetű 
lapjain és a kolozsvári ferences temploméiról a BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 102439-102543 lapjain. 
71 MÉM MDK Irattár K133 
72 BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 102478; 102482 
73 MÉM MDK Irattár K133/2 
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függően változtak.74 Mölleren kívül Csemegi József75 és Czagány István76 (1926-1988) foglalkozott néhány 

konkrét profil szerkesztésével. 

 

5. ÁBRA: MÖLLER ISTVÁN PROFILSZERKESZTÉSEI, 1916 (KOLOZSVÁR, FERENCES TEMPLOM) (FORRÁS: BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 102506, 102508) 

Möller mellett a profilszerkesztések kutatásának másik jelentős alakja Lon R. Shelby, aki 1971-ben 

alapos forráskutatás alapján (Villard de Honnecourt, Roriczer: Geometria Deutsch, Lechler: Unterweisung, 

és a Bécsi Mintakönyv egyik rajza alapján) összefoglalta a részletek tervezéséről, és a kőfaragáshoz 

használt sablonok szerkesztéséről szóló ismereteket.77 Möller kutatásai mellett Shelby cikke jelenti a gótikus 

építészeti részletek tervezésének legfontosabb irodalmát. 

A kutatástörténethez a forráselemzésen kívül a középkori építőmesterek geometriai ismeretei,78 az 

iparszervezeti sajátosságok és az építéstechnológia is hozzá tartozik, amik összességében a téma elméleti 

hátterét adják. Nicolaus Pevsner (1902 – 1983) az építész elnevezésének áttekintése alapján vizsgálta, 

hogy a középkor során hogyan változott az építészek társadalmi szerepe és intellektuális megítélése.79 Az 

építéstechnológia kutatásának igen gazdag a historiográfiája, amelyből Pierre du Colombier80 a katedrálisok 

építési körülményeiről írt műve emelhető ki, a boltozatszerkesztésről és építésről pedig John Fitchen,81 

Werner Müller,82 a hazai kutatók közül pedig Sódor Alajos83 és Császár László84 (1933 – 2008) publikációi. 

A középkori építőmesterek geometriai tudását Shelby85 és Bechmann86 is tanulmányozta. Shelby ezen kívül 

a rajzolás, tervezés és kitűzés során használt eszközökkel is foglalkozott.87 A kőfaragók eszközeiről és a 

kőfaragás technológiai kérdéseiről a hazai szakirodalomban Nagy Emese88 kutatásai emelendők ki. A 

kérdéskör a doktori témát illetően nagyon fontos, hiszen a profilok tervezésében a kivitelezés lehetőségei 

és korlátai meghatározó szerepet játszottak. 

A gótikus kövek összegyűjtése, dokumentálása és kutatása komoly hagyományokkal rendelkezik 

Magyarországon. Az utóbbi évtizedekben a legfontosabb kőtári gyűjteményeket a Lapidarium Hungaricum 

sorozat köteteiben dokumentálták.89 Ezek azonban a fennmaradt kőtári emlékeknek töredékét fedik le, és 

mivel hazánkban az álló épületek mennyiségét jelentősen meghaladják a csupán alapfalak és 

                                                      
74 MÉM MDK Irattár K133/2 
75 Csemegi az egri várszékesegyház profiljait vizsgálta. 
CSEMEGI 1941 
76 Czagány a budavári gótikus építészeti részletek 
geometriájával foglalkozott. CZAGÁNY 1978, 1985 
77 SHELBY 1971; lásd továbbá SHELBY – MARK 1979 
78 SHELBY 1972 
79 PEVSNER 1942 
80 COLOMBIER 1953 
81 FITCHEN 1961 

82 MÜLLER 1972; 1977; 1990 
83 SÓDOR 1979 
84 CSÁSZÁR 1983 
85 SHELBY 1972 
86 BECHMANN 1991 
87 SHELBY 1961; 1965; továbbá SÉNÉ 1970; JAMES 1996 
88 NAGY 1964; 1978 
89 BAZSÓ – HORLER 1995; BOZÓKI – LŐVEI 2012; BUZÁS – 

LŐVEI 1990; FELD ET AL. 1988; LŐVEI 2002A; 2002B; VÉGH – 

FELD 1998 
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faragványtöredékek formájában megmaradt emlékek, a kőtárak további, egységes formában történő 

rendszerezése és kutatása lenne szükséges.90 A Lapidarium Hungaricum kötetek mellett több helyi kőtárról 

is készült katalógus és publikáció.91 A profilok morfológiájával a nemzetközi szakirodalom több műve is 

foglalkozik, de kifejezetten geometriájukkal, szerkesztőmódszereikkel igen kevés. Ezek között fontos 

kiemelni Christian Freigang kutatását a profilok tipizálása és az építészeti tervezés kapcsolatáról.92 Angliai 

profilok gyűjtésének, tipológiájának témájában említhetők továbbá John H. Harvey,93 Eileen Roberts94 és 

Richard K. Morris95 munkái.  

A kutatásban a legújabb és legkorszerűbb irányokat az utóbbi két évtized publikációi jelentik. A 

kortársak közül talán Robert Bork (1967–) a legismertebb. Legfontosabb újítása, hogy szakítva az eddig 

jellemző módszerrel, nem épületek utólagos rajzain keresi a geometriai szerkesztéseket, hanem a 

középkorból fennmaradt eredeti tervrajzok, műhelyrajzok digitalizált változatán.96 Ez kétségkívül hitelesebb 

eredményeket tesz lehetővé, mivel a rajzokon a körzőnyomokat, tintával ki nem húzott, karcolt 

szerkesztővonalakat is figyelembe lehet venni a szerkesztés rekonstrukciójához. Bork munkáinak 

hitelességét Norbert Nussbaum (1953–) is elismeri, aki szerint nem hitelesek azok a szerkesztési 

hipotézisek, amelyek eredeti szerkesztővonalak ismerete nélkül feltételezik a kvadratúra vagy a trianguláció 

használatát egy-egy épület tervezésében.97 A 2000-es évek publikációiban a korábbi trendek továbbélése 

is megfigyelhető: pl. a Villard de Honnecourt személyét és rajzait illető kérdések,98 a források új 

értelmezései99 vagy geometriai szerkesztések keresése konkrét épületek felmérési rajzain.100 Ez utóbbi 

sokak által vitatott módszer manapság azért nyerhet mégis létjogosultságot, mert a mai lézeres és más 

térbeli felmérési technikák jóval pontosabb felmérési rajzokat eredményeznek. A legújabb szakirodalomban 

jellemző még, hogy eddig ismeretlen vagy publikálatlan források elemzései látnak napvilágot.101 A térbeli 

felmérés és modellezés a gótikus terek és szerkezetek elvi rekonstrukciójában is nagy szerepet játszik, ez 

pedig szintén új megvilágításba helyezi ismereteinket a középkori tervezési módszerekről. E tekintetben 

kiemelkedő Thomas Bauer és Jörg Lauterbach munkássága, akik a 3D leképezési módszerek és a 

számítógépes modellezés ötvözésével értelmezik a gótikus boltozatokat.102 Ezekhez hasonlóak Szőke 

Balázs több hazai késő-gótikus háló- és csillagboltozaton végzett rekonstrukciói.103 Jelenleg a zsámbéki 

templom és kolostor boltozatainak rekonstrukcióján is dolgozik. A hazai kutatók között szerepel továbbá 

Strommer László, aki doktori disszertációjában a boltozati formák ideális modellezését végezte,104 és Szekér 

György, aki középkori források, mintakönyvek ismeretével végzi épületrekonstrukciós kutatásait.105 

Legújabban Bereczki Zoltán foglalkozik a késő gótikus német forrásokkal, főleg Hans Hammer 

vázlatkönyvével,106 és a gótikus tornyok építéstechnológiájával.107 

                                                      
90 Lásd SZAKÁCS 2005. 31. 
91 PAPP 2005; SZAKÁCS 2019; BODÓ – DEKLAVA 2011; BUZÁS 

2012; TÓTH 1963; BOZÓKI – NAGY 2004; KOVÁCS 2012; 

BENCZE 2004; BENCZE – SZEKÉR 1993; ÁGOSTHÁZI 1979; 

KŐMOZAIKOK 
92 FREIGANG 2008 
93 HARVEY 1947 
94 ROBERTS1977 
95 MORRIS 1990 
96 BORK 2005; 2007; 2011 
97 NUSSBAUM 2011. 138 
98 WIRTH 2008; 2015. A téma előzményeiről leginkább 
BRANNER 1963; RECHT 1981; 1989; BARNES 1989; SCHELLER 

1995. 180-185 

99 FEHÉR ET AL. 2019 
100 Utóbbi időben pl. HISCOCK 2000; 2002 (BORK 2011. 13. 
szerint Hiscock hipotézisei önkényesek.); DAVIS – NEAGLEY 

2000; WU, 2002; ZENNER 2002. A korábbi kutatások közül 
fontos megemlíteni Kenneth J. Conant Cluny templomán 
végzett vizsgálatait. CONANT 1957; 1968 
101 CALVO-LÓPEZ – SALCEDO-GALERA 2017; DE JONGE 2014; 
GINOVART ET AL. 2013; 2018; GIL-LÓPEZ 2012; PINTO-PUERTO 

2016 
102 BAUER – LAUTERBACH 2011 
103 SZŐKE 2005; 2009 
104 STROMMER 2008 
105 SZEKÉR 1992. 19; 2014. 31 
106 BERECZKI 2013; 2015 
107 BERECZKI 2017 
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2.2. HELYZETKÉP 

A téma kutatástörténetének több mint másfél évszázada során komoly szemléleti változások mentek 

végbe. A kezdeti elméletek nagyfokú árnyalását a források fokozatos publikálásai, a kutatási szempontok 

bővülése, az egyre pontosabb felmérési módszerek és a digitális technológia tette lehetővé. A középkori 

tervezési módszerek kutatására jellemző, hogy a hipotéziseket ritkán lehet konkrét bizonyítékokkal 

alátámasztani, ebből kifolyólag az elméletek könnyen lehetnek önkényesek. Ennek legfőbb okait Bork 

szemléletesen három pontban foglalta össze: 1. pontatlanság (pl. pontatlan felmérési rajzok geometriai 

elemzése), 2. félreérthetőség (pl. kis léptékű felmérési rajzok108 szerkesztési rekonstrukciója a 

vonalvastagság adta ’jótékony homályossággal’), 3. vágyvezérelt gondolkodás, amikor a prekoncepciók 

eltorzítják az egyébként objektív kutatáson alapuló hipotézisalkotást.109 Kétségtelen, hogy ezek sok hazai 

és külföldi kutató munkásságában is tetten érhetők, és kérdéses, vajon elkerülhetők-e egyáltalán ezek a 

hibák a jelenkori kutatásokban. Az 1. és 2. pontra megoldást nyújt a korábbi módszereknél sokkal pontosabb 

digitális felmérés és feldolgozás, vagy, ahogyan Bork is teszi, maguknak a középkori terveknek a közvetlen 

elemzése.110 A 3. pontot talán a legnehezebb kiküszöbölni. Jelen kutatásban az egyoldalú hipotézisalkotást 

a középkori források minél pontosabb megismerése hivatott ellensúlyozni. Hasonló problémára hívta fel a 

figyelmet Horváth Henrik is, aki szerint a korai elméletek legfőbb tévedése az volt, hogy a kutatók helytelenül 

saját koruk matematikai és geometriai ismereteivel, nem pedig a középkori ember fejével gondolkoztak.111  

A kezdeti elméletek szerint a középkori tervezést a négyszöges szerkesztés (kvadratúra112) és a 

háromszöges szerkesztés (trianguláció113) határozta meg, és ezeket földrajzi vagy iparszervezeti 

(különböző páholyokban, ill. páholyrendszerben vagy céhrendszerben) sajátosságok alapján 

elkülöníthetően alkalmazták.114 A trianguláció és a kvadratúra középkori alkalmazását a milánói 

dómépítkezés 14. század végén született évkönyvei bizonyítják, amelyek azt a dilemmát rögzítették, vajon 

a templom főhajóját a háromszög (ad triangulum) vagy a négyzet (ad quadratum) alapján tervezzék--e 

meg.115 Érdemes azonban óvatosan használni ezt a két kifejezést, mivel mára már több épületelemző 

kutatás is inkább arra enged következtetni, hogy a trianguláció és a kvadratúra külön-külön önmagukban 

nem adják meg egy-egy terv teljes szerkesztőmódszerét.116 Bork szerint a terveket (alaprajzok vagy 

nézetek) egyszerű alapszerkesztések kombinációjával készítették, és a szerkesztési lépésekben az 

alapkoncepciótól rugalmasan el is térhettek.117 Nussbaum hasonlóan vélekedik a moduláris (aritmetikai) és 

                                                      
108 Stephen Murray-t idézve: „It is, of course, easy to impose 
almost any kind of geometric „system” upon an inaccurate 
small-scale drawing.” MURRAY 1978. 55, 13. LÁBJEGYZET 
109 BORK 2011. 11 
110 BORK 2011; NUSSBAUM 2011. 138 
111 HORVÁTH 1935. 69. Ehhez kapcsolódóan: A középkori 

építőmesterek gondolkodásának teljes körű megismerése 

természetesen lehetetlen, de a fennmaradt források, 

traktátusok (lásd bővebben BECHMANN 1991. 38-40., FEHÉR 

ET AL. 2018B), tervek, rajzok, írások alapján 

megpróbálhatjuk minél inkább megismerni 

gondolkodásmódjukat. E tekintetben különösen figyelemre 

méltó Bechmann gondolata, aki szerint a középkori 

építőmesterek geometriai tudását és tudásszerzési 

módszereit úgy képzelhetjük el, mint ahogyan a gyerekek 

építőkockákkal és más testekkel, síkidomokkal játszva szó 

szerint megtapasztalják a geometria törvényszerűségeit. A 

tapasztaláson alapuló formaismeret, térérzékelés és 

geometriai tudás ugyanis sokkal gazdagabb ismereteket és 

kreatívabb gondolkodást tud eredményezni, szemben 

például a manapság egyre jobban elterjedő virtuális és 

digitális élményekkel. A szakirodalomban gyakran 

hangsúlyozott elmélet, amely szerint a középkori mesterek 

empirikusan szerezték építőtudásukat, Bechmann 

gondolata mentén talán geometriai ismeretszerzésükre is 

kiterjeszthető.  BECHMANN 1991. 36-37.  

Az erről folytatott beszélgetéseket ezúton is nagyon 

köszönöm Szilágyi Brigittának! 
112 Geometriai szerkesztési rendszer, amelynek alapját a 
négyzet képezi. Az általános elmélet szerint a középkori 
építészetben alkalmazott két fő szerkesztőmódszer egyike. 
A kifejezés bővebb magyarázatát az 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

tartalmazza. 
113 Geometriai szerkesztési rendszer, amelynek alapját 
valamilyen háromszög képezi. Az általános elmélet szerint 
a középkori építészetben alkalmazott két fő 
szerkesztőmódszer egyike. A kifejezés bővebb 
magyarázatát az 1. SZÁMÚ MELLÉKLET tartalmazza. 
114 Pl. HORVÁRT 1935; GEREVICH 1910; FRŐDE 1900. Az 
elmélettel SZAKÁL (1978) nem értett egyet. 
115 ACKERMAN 1949 
116 BORK 2011.5; HISCOCK 2000; 2002; WU 2002; stb. 
117 BORK 2011. 2 
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a geometriai tervezési rendszerek kölcsönhatásáról és szerves interakciójáról a szerkesztési 

folyamatban.118 A trianguláció és kvadratúra kifejezések továbbá azért is óvatossággal kezelendők, mert 

bár a milánói dokumentum bizonyítja a két alapidom, a háromszög és a négyzet alkalmazását, egyáltalán 

nem biztos, hogy csak ez a két síkidom lehetett egy-egy szerkesztés vagy terv alapja,119 az pedig további 

kutatás tárgyát jelenthetné, hogy a különböző alapidomok milyen gyakorisággal jelennek meg vagy 

mutathatók ki a középkori szerkesztésekben.120 

A kutatástörténet megismerése alapján összefoglalható, hogy a kutatások hitelességét leginkább a 

középkori források tanulmányozásával szerzett ismeretek biztosíthatják. Habár a szöveg nélküli grafikus 

források értelmezése is lehet vitás kérdés, az talán kijelenthető, hogy elméleti háttértől elrugaszkodott, kis 

léptékű vagy pontatlan rajzokra illesztett szerkesztési hálók helytelen következtetésekre vezethetnek. 

Kétséges továbbá, hogy nagyobb, összefüggő épületcsoportokra vonatkozóan meg lehet-e állapítani 

általános szerkesztési elveket, mivel a források időben és térben rendkívül elszórtan tanúskodnak a 

középkori építészet tervezési elveiről. A Források elemzése című fejezetben bemutatandó késő gótikus 

források rámutatnak, hogy az épületeket többnyire egy összefüggő modulrendszerben tervezték, amely nem 

volt független az alapmértékegységtől. Az alapmértékegységek visszakövetése azonban a legritkább 

esetben egyértelmű, mivel a középkori mértékek rendszere, jóval bonyolultabb volt, mint az „öl – láb – 

hüvelyk – ujj” rendszer. Előfordult, hogy egy-egy épületnél több, egymással meghatározott viszonyban álló 

lábméretet használtak, amikhez ekképpen rendre különböző öl-, hüvelyk- és ujjméretek is tartoztak. Ennek 

egy szemléletes példáját Hans Hammer vázlatkönyve őrizte meg.121 Arról sem szabad megfeledkezni, hogy 

a középkori tervezésben és szerkesztési módszerekben a szimbolikus tartalom, a gyakori bibliai utalások 

vagy mintaadó épületek geometriája is szerepet játszott. Egészen biztos, hogy ez a belső tartalom képezte 

az alapkoncepciót, amelyhez a tervezés részletesebb fázisában a szerkezeti megfontolásokat társították. A 

geometria tehát egyaránt leképezte az épületek alkotóinak világnézetét és szolgálta az épület 

szerkezeteinek logikáját. A középkori szerkesztőmódszereket leginkább Szakál Ernő gondolataival 

foglalhatjuk össze: a szerkesztőmódszereket – legyenek egyszerűek, vagy bonyolultak – nem kötelező 

érvényű szabályokként kell értelmeznünk, hanem eszközökként, amelyek korántsem gátolták, hanem 

inkább szabadjára engedték a művészi alkotás folyamatát.122  

 

3.  A TERVEZÉSTŐL A FARAGÁSIG 

A középkorból fennmaradt építészeti vonatkozású források összetétele és műfaja igen heterogén. 

Ezek ismerete és értelmezése a kutatás elengedhetetlen része, hiszen az esettanulmány vizsgálatát az 

ezekből levonható elméleti ismeretekre kell alapozni. Mivel bőséges forrás áll rendelkezésünkre az általános 

tervezési elvekről, amelyek egyenkénti bemutatása meghaladja a disszertáció kereteit, a következő 

fejezetben az ezekből leszűrhető legfontosabb ismereteket foglalom össze. A Források elemzése című 

fejezetben pedig részletesebben vizsgálom és értelmezem a kifejezetten profilok méretezésére, 

arányozására és a tagozatok szerkesztésére vonatkozó forrásokat. 

                                                      
118 NUSSBAUM 2011. 141. Nussbaum a korábbi elméletre 
hozza példaként: WEDEPOHL 1967 
119 Lásd pl. HISCOCK 2000; SHORTELL 2002; FEHÉR ET AL. 
2018A; 2019 

120 A források áttekintése alapján úgy tűnik, a négyzet 
sokkal gyakoribb és meghatározóbb elem, mint a 
háromszög. 
121 HOPPE 1994 
122 SZAKÁL 2007; CSÁSZÁR 2001. Hasonló elgondolásra jutott 
Bork is: BORK 2005. 443 
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3.1. AZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS FORRADALMA 

Az első középkorból ismert építészeti tervrajzok, amelyek valamilyen konkrét épületre vonatkoznak, 

a 13. századból származnak: ezek a reims-i palimpsest123 és a strasbourgi A és B jelű tervlapok.124 A gótikát 

megelőző időszakból csupán elenyésző mennyiségű rajzos forrást ismerünk, amik a tervezésre utalnak, de 

nem köthetők egyértelműen konkrét épületekhez. Ezek közül a legismertebb a Sankt-Gallen-i kolostorterv, 

mely inkább értelmezhető funkciósémaként, mint építészeti tervként.125 A 13. századból származik Villard 

de Honnecourt vázlatkönyve is, amiben egyik rajz sem tekinthető tervnek, hanem inkább álló vagy készülő 

épületek rajzainak. A tervek 13. század előtti hiányát (vagy inkább ismeretlenségét126) többféleképpen lehet 

értelmezni,127 kétségtelen azonban, hogy a gótikus építészet kifejlődése a tervezés forradalmát is jelentette. 

Ennek oka a szerkezeti vázasodással128 együtt járó technológiai fejlődés, amely főleg a 13. században, az 

érett gótikus katedrálisokkal indult virágzásnak.129 Legfontosabb újításai a mérmű és a bordás, csúcsíves 

boltozat, különösen az úgynevezett tas-de-charge típusú vállképzéssel.130 Robert Branner szerint az 

ablakmérművek először Reims-ben, a tas-de-charge típusú boltozati vállképzés pedig Chartres-ban jelent 

meg, és tipikusan ezek azok a szerkezetek, amelyek életre hívták a részletekre is kiterjedő tervrajzolás 

gyakorlatát.131 A profilozott kövek térbeli geometriája gyakran elég bonyolult, főleg metsződő csomópontok 

esetében. A kövek kifaragását, a rétegkövek hosszának anyagtakarékos megtervezését legegyszerűbben 

1:1-es léptékű felszerkesztett rajzokkal lehetett megoldani. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy bonyolult 

profilú szerkezetek a román kori épületekben is előfordultak, amelyek kivitelezéséhez egészen biztosan 

szintén szükség volt tervrajzokra. Ennek ellenére az kétségtelen, hogy a gótika szerkezeti forradalma 

általánosságban a tervezési módszerek történetében is új fejezetet nyitott. 

A 13. századból olyan rajzok ismertek, amelyek ablakok nézetét, boltozatok íveit ábrázolják 1:1-es 

léptékben, és valószínűsíthető, hogy ezekről közvetlenül vehették le a méreteket a kőelemek 

faragásához.132 Mivel a valós léptékű rajzokhoz nagy felületekre volt szükség, gyakran használtak az 

épületben már elkészült padlókat, tetőteraszokat, falfelületeket.133 (6. ábra) Yorkban és Wellsben134 erre 

szolgáltak a gipszpadlóval ellátott rajzműhelyek („trasura”, „tracing house”, „mason’s loft”). (7-8. ábra) A 

karcok számára alkalmas padlók anyaga talán területileg is megoszlott, pl. több gipszpadlót ismerünk 

Angliából, a kőpadlók pedig inkább Franciaországban maradtak fent. A területi megoszlás mellett a hordozó 

                                                      
123 BRANNER 1963. 135; MURRAY 1978; BRANNER 1958 
124 A strasbourgi katedrális nyugati homlokzatának 
úgynevezett B terve 1300 körül készült. Az A tervet 1250-
1260 körülre keltezik a rajta lévő építészeti elemek analógiái 
alapján. BORK 2005. 442, 449. Az első ismert alaprajz 
Freigang szerint a kölni dóm dél-nyugati tornyának földszinti 
alaprajza (A jelű tervlap) az 1270-es évekből. FREIGANG 

2008. 71 
125 PRICE 1982 
126 Tervrajzokra a román kori építészetben is szükség volt, 
ezért valószínű, hogy azért nem ismerünk ebből a 
korszakról terveket, mert nem maradtak fenn. 
127 Bork szerint ezt megelőzően az építést a tapasztalaton 
alapuló kísérletezgetés jellemezte, majd ezt egyre 
felváltotta a rajz alapú tervezés. BORK 2005. 442 
128 Tartószerkezeti rendszer, amelyben a „falas” rendszerrel 
ellentétben, az épület terheit nem a vonalmenti falak, hanem 
pontszerű vázelemek (támpillérek, pillérek, oszlopok) veszik 
fel.  
129 Ezzel egyetértésben: HOLTON 2006. 1594 
130 Bordás boltozatok vállának egyfajta építési módja. Az 
egy támaszról induló boltozati vázelemek (heveder, bordák, 

homlokívek) a vállnál összemetsződnek. Az 
összemetsződött vázelemeket a váll alsó 2-3 rétegében egy 
kőből faragják ki addig a magasságig, amíg a vázelemek el 
nem válnak egymástól. A szétágazott vázelemeket ettől a 
magasságtól már elkülönülő rétegkövek alkotják. Az alsó, 
egybefaragott rétegek felső illesztési felülete vízszintes és 
csak a szétágazás alatti utolsó kőelemen képeznek ferde 
felületeket, amelyekre az elkülönülő rétegkövek 
csatlakoznak. FEHÉR 2021. A kifejezés bővebb 
magyarázatát az 1. SZÁMÚ MELLÉKLET tartalmazza.  
131 BRANNER 1963. 132 
132 BARNES 1972. 61 
133 Legfontosabb karcok: soissons-i székesegyház: 
BRANNER 1963; BARNES 1972; BUCHER 1977; noirlac-i 
ciszterci kolostor: BRANNER 1963; chartres-i székesegyház: 
BRANNER 1960; 1963; limoges-i székesegyház: BRANNER 

1963; VERNEILH 1847; bourges-i székesegyház: BRANNER 

1963. 17. LÁBJEGYZET; Clermont-Ferrand: BRANNER 1963; 
Saint Quentin: BRANNER 1963; BRANNER 1987; SHORTELL 

2005; Róma, Santa Maria in Aracoeli: BOLGIA 2003, stb. 
134 A wells-i katedrálisban a rajzműhely az északi 
előcsarnok emeletén található. HOLTON 2006. 1586 
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sokat elárulhat a tervezés folyamatáról is: Soissons-ban,135 Clermont-Ferrand-ban136 vagy Limoges-ban,137 

ahol a rajzokat az épület kőfelületeire karcolták, a rajzokon javításnak, hibának semmi nyoma, ami arra utal, 

hogy a szerkesztéseket más felületen dolgozták ki, majd a végleges, letisztázott rajzokat karcolták a 

kőfelületre. Ez kézenfekvő, hiszen a kőfelületet egyszer lehet telerajzolni, a karcok tartóssága miatt pedig 

különösen alkalmas hordozó, hogy a több évtizedig is elhúzódó építkezésen mintául szolgáljon a 

sablonokhoz és a faragáshoz. Az Angliából ismert, ma is álló gipszpadlók138 ezzel szemben megújítható 

rajzfelületek. Ezek inkább az új koncepciók kipróbálására, szerkesztgetésére szolgáltak, mielőtt a végső 

rajzokat felszerkesztették olyan hordozóra, amikkel spórolni kellett (pl. kőfelület vagy pergamen).139 

A)   B)  

6. ÁBRA: KARCOLT, 1:1-ES LÉPTÉKŰ RAJZOK A) A CLERMONT-FERRAND-I KATEDRÁLIS SZENTÉLYKÖRÜLJÁRÓJA 

FELETTI TERASZPADLÓN ÉS B) A SOISSONS-I KATEDRÁLIS ÉSZAK NYUGATI TORNYÁBAN (FORRÁS: BRANNER 1963, 
BARNES 1972) 

A)   B)  

7. ÁBRA: A) KARCOLT RAJZOK A YORKI SZÉKESEGYHÁZ RAJZMŰHELYÉNEK GIPSZPADLÓJÁN, B) A WELLS-I 
RAJZMŰHELY (FORRÁS: HARVEY 1968) 

                                                      
135 A karcok 1250 táján készülhettek. BARNES 1972. 64; 
BRANNER 1963 
136 BRANNER 1963; DAVIS 2002 
137 VERNEILH 1847; BRANNER 1963 
138 További korábban létezett gipszpadlókról és karcokról 
lásd: BOLGIA 2003 
139 HOLTON 2006. 1593. Egyik rajz sincs befejezve. Holton 
szerint itt inkább a valós méretekben néztek meg egy-egy 

ívet, részletet, majd ez után precízebben kiszerkesztették, 
talán pergamenen. A helyiségek megközelítése sem 
támasztja alá, hogy itt konkrétan sablonok kivágása 
történhetett volna, mivel Yorkban egy szűk csigalépcső, 
Wellsben pedig szűk folyosón keresztül lehet a műhelybe 
jutni. 
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A)    B)  

8. ÁBRA: A YORKI RAJZMŰHELY KÉPE A) A GIPSZPADLÓVAL ÉS B) FALRA AKASZTOTT SABLONOKKAL (FORRÁS: HARVEY 

1968) 

A kőelemek méretezését tehát általában 1:1-es léptékben rajzolták fel. Villard de Honnecourt 

vázlatkönyve arról tanúskodik, hogy más technikák is léteztek. A vázlatkönyvben több olyan rajz található,140 

amelyek épp arra adnak megoldásokat, hogyan lehet egyszerűbb és bonyolultabb geometriájú kőelemeket 

anélkül megszerkeszteni és kifaragni, hogy a teljes épületrészt fel kelljen rajzolni.141 Ilyen például a boltív 

rétegkövének, a ferde falnyílásra illesztett boltív rétegkövének vagy az íves falnyílásra illesztett boltív 

rétegkövének térbeli szerkesztése derékszögű eszköz (vinkli) segítségével. Ilyen még a különböző arányú 

csúcsívek zárókövének szerkesztése a teljes csúcsív megrajzolása nélkül. Ezért alakulhatott ki a „biveau-

cerce”142 nevű eszköz is, amely egy ívszakaszt és egy hozzá rögzített sugárirányú vonalzót tartalmaz, amivel 

rögtön meg lehet rajzolni egy boltív rétegkő ívét és a rá merőleges illesztési felületet is. (9. ábra). 

A) B)  

9. ÁBRA: A) AZ ÚN. „BIVEAU-CERCE” NEVŰ KŐFARAGÓ ESZKÖZ RAJZA B) KŐFARAGÓ KELLÉKEK ÁBRÁZOLÁSA A 

CHARTRES-I SZÉKESEGYHÁZ ÜVEGABLAKÁN, PL. „BIVEAU-CERCE”, SABLONOK (FORRÁS: LALBAT ET AL. 1987) 

 

                                                      
140 BARNES 2009. 130-151, fol. 20r – 21r. A rajzok egy részét 
korábbi, kitörölt rajzokról másolták át. BRANNER 1960. 95-96 
141 Tipikusan ilyen probléma a ’három’ és ’öt pontos’ csúcsív 
zárókövének szerkesztése. BRUTAILS 1902; BRANNER 1960; 
SHELBY 1969; LALBAT ET AL. 1987  

142 LALBAT ET AL. 1987, lásd még SHELBY 1965. 239-240, 
245; BRANNER 1960. A biveau-cerce kifejezés bővebb 
magyarázatát az 1. SZÁMÚ MELLÉKLET tartalmazza. 
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3.2. GAZDASÁGOSSÁG ÉS ELŐREGYÁRTÁS  

A gótikus építészet két legfőbb törekvése a téregységesítés és a szerkezet vázasodásával minél 

karcsúbb támaszelemek használata volt. Roland Bechmann szerint mindez a kőanyag gazdaságosabb 

felhasználásával is összefüggött.143 Bechmann szerint a román kori építkezések miatt felmerült az észak 

francia bányák kimerülésének kockázata, ezért új igényként jelentkezett a kőanyagfelhasználás 

optimalizálása. Ezen kívül a bányászat veszélyes volt, a kövek szállítása pedig nagy erőforrásokat 

igényelt.144 Henry J. Cowan is úgy vélekedett, hogy gazdaságossági szempontok is közrejátszottak a 

vékonyabb gótikus keresztmetszetek kialakulásában, és abban, hogy a formákat minél inkább az anyag 

teherbírásához optimalizálták.145 A kőanyag minél takarékosabb felhasználásának törekvése nem csak a 

késő romanika és a korai gótika időszakában, hanem még a 16. század legelején is tetten érhető. Lorenz 

Lechler 1516-os Unterweisung-jában leírta, hogy a szerkezeti elemeknek létezett öreg és fiatal változata.146 

Az öreg nagyobb, a fiatal kisebb profilú szerkezeti elemet jelentett. Lechler leírása szerint az öreg 

szerkezeteket még elődei használták, mert nekik még több kövük volt, de az ő idejében (a 15. század végén) 

már a gazdaságosabb fiatal szerkezeteket volt tanácsos használni. „Ez a nagy borda, amit elődeink 

használtak, mert sok kövük volt. Azonban, most több spórolást használunk, ezért a kis bordát kell 

használnod.”147 

A formák optimalizálása mellett rendszerint a szerkezeti követelményeknek megfelelően választották 

ki a kőanyagot is:148 ellenállóbb és pontosabban faragható köveket a profilozott elemekhez, ornamentális 

faragványokhoz, kevésbé tömör köveket a kváderekhez, a maradékot pedig a falmaghoz használták. A 

kövek szállításának megkönnyítése érdekében a köveket gyakran a bányában faragták ki. A sablonokat a 

bányába küldték, a bányából már faragott, kész köveket rendeltek. Erről a gyakorlatról már a 12. század 

végétől – 13. századtól ismertek források.149 Colombier szerint a kőbányák gyakran úgy működtek, mint egy 

üzem, és kifejezetten faragási és szobrászati munkákat is vállaltak. Ez azért is volt gazdaságos, mert az 

elrontott kövek helyett rögtön új tömböket lehetett bányászni, ha azonban az építés helyén történt a faragás, 

a kőtömbök mennyiségét előre meg kellett becsülni és odaszállítani. A kövek bányában történő faragásával 

is összefügghet a kőelemek előregyártására való törekvés.150 Az építés szünetelésekor a téli időszakot a 

kövek előre faragásához használták ki a páholyban. Az építőmester is folytathatta a tervezési munkát. Ennek 

bizonyítéka a yorki rajzműhely kandallója.151 Az előregyártáshoz sztenderdizációra volt szükség: minél több 

azonos elemet készíteni minél kevesebb fajta sablonnal152. Az előre lefaragott kövek beépítését elhelyező 

jelek segítették. A reims-i székesegyházból például nagyszámú, változatos mintájú elhelyező jel ismert,153 

amik lehetővé tették egész épületrészek (pl. sugárkápolnák) teljes kőanyagának előre elkészítését, majd 

helyszíni összerakását. Ez a reims-i építés rendkívül nagyfokú szervezettségét mutatja.154 

                                                      
143 BECHMANN 1991. 44 
144 BECHMANN 1991. 43  
145 COWAN 1992 
146 SHELBY – MARK 1979. 126-127 
147 Szerző magyar fordítása SHELBY 1971. 150 alapján 
148 HATOT 1999. 55-57; BERNARDI 2011. 130 
149 COLOMBIER 1953. 20-21 

150 BECHMANN 1991. 32, 45. Az előregyártásról továbbá: 
KIMPEL 1977 
151 HOLTON 2006. 1593-1594 
152 Az előregyártás gyakorlatát Tóth Melinda is felvetette a 
pécsi székesegyház márványkapuja kapcsán. TÓTH 1994 
153 DENEUX 1925 
154 FEHÉR 2019 
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3.3. A SABLON 

A profilozott kövek faragása leginkább sablonok alapján történt. A sablon fa155, vas vagy ólom156 

lapokból kivágott profil volt, de készülhetett pergamenből vagy vászonból is. A sablont az építőmester a 

kőfaragóknak adta, akik ez alapján faragták a kész kőelemeket. A nagyobb, bonyolultabb profilú sablonok 

több lapból is állhattak.157 Miután az építőmester megtervezte őket, a fa sablonokat ácsokkal készíttették 

el.158 A profilok szerkesztése tehát nem a kő felületén történt, ahogyan azt néhány esetben bekarcolt vonalak 

sugallják. Ez inkább az egyedi, kisebb számban faragott elemeken (pl. boltozati vállak) volt jellemző, ahol a 

geometria nem volt „előregyártható”, és a szerkesztést a kőfelületen végezték el.159 A sablonok 

megtervezése az építőmester első feladatainak egyike volt, hogy a kőfaragók minél előbb el tudják kezdeni 

a kőelemek előállítását.160 Shelby szerint a középkori építőmesterek eszköze, amivel a kőfaragókkal, 

kőművesekkel és szakemberekkel kommunikáltak, nem is a mai gyakorlatnak megfelelő tervrajz volt, hanem 

inkább a sablon.161 A sablonok jelentőségét az építőmesterábrázolások is mutatják, ahol az elmaradhatatlan 

szerszámok mellett a sablonok is a leggyakoribb attribútumok között szerepelnek. Ilyen például a münsteri 

Herman Tom Ring mester portréja,162 vagy a chartres-i székesegyház üvegablakai. (9-10. ábra) 

 

10. ÁBRA: SABLONOK (JOBBRA FENT) ÁBRÁZOLÁSA A KŐFARAGÓMŰHELYBEN A CHARTRES-I SZÉKESEGYHÁZ 

ÜVEGABLAKÁN 

                                                      
155 Marosi Ernő Lorenz Lechler Unterweisung-jának egy 
részletében a profilsablont az eredeti szöveghez hűen 
„deszkának” fordította. „…vedd a szentély falvastagságát, 
legyen az kicsi vagy nagy, rajzolj egymáson keresztül két 
négyzetet, s ebben megtalálsz minden deszkát…” MAROSI 

1997A. 113 
156 DENEUX 1925. 101 
157 Például a Westminster Székesegyház számadáskönyvei 
a 15. század utolsó évtizedeiben szögek, ragasztó ill. 
gyanta beszerzését rögzítették sablonok készítéséhez. 
Korábbi évszázadokból pergamen és vászon e célú 
használatáról árulkodnak különböző angol 
számadáskönyvek. Pergamensablonokról Norwich (1324-
26, 1335-1337), Ely (1336-37) és Westminster (1413-16, 
1420-21) katedrálisok számadáskönyveiből tudunk. 1292-
ben a Westminster-beli Szent István kápolnához azért 
rendeltek vásznat, hogy az abból készített sablonokat 
küldjék el a kőbányászoknak.  SHELBY 1971. 142-143. A 
Westminster Székesegyházhoz az 1489-1503-as 
időszakban éves szinten rendeltek vásznat, amit Shelby 
szerint az építőmester arra használt, hogy arra rajzolva adta 

tovább a sablonokat az ácsoknak, akik azután levágták a fa 
sablonokat. SHELBY 1971. 143 
158 Legalábbis Exeter (1316-17), Ely (1387-90) és 
Westminster (1477, 1481-82) katedrálisainál, ahol a 
sablonfűrészeléssel megbízott ácsok kifizetéséről maradt 
fent számadás. SHELBY 1971. 143 
159 FEHÉR 2019 
160 A sablonok megtervezésének fontosságát és 
előbbrevalóságát Gervais de Canterbury is említette 
krónikájában, és a Westminster-beli Szent István Kápolna 
építési számadáskönyveiből is kiderül, hogy az 
építőmester, Thomas Canterbury minden más kőműves 
előtt három héttel érkezett a helyszínre, hogy a profilokon 
és sablonokon dolgozzon. SHELBY 1971. 141. Ugyancsak 
Canterbury katedrálisának 1174-1183-as építéséről írta 
Gervase, hogy Sens-i Vilmos mester az építkezés előtt 
hogyan rendelt anyagokat és épített gépeket, és kiadta a 
kövek formázásához a tagozatokat [sablonokat] a 
kőfaragóknak. FERGUSSON 1979. 4 
161 SHELBY 1971. 142 
162 SHELBY 1971. 142 
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3.4. A FARAGÁS MENETE 

Mielőtt összefoglalnánk a profilozott kőelemek tervezésének és faragásának lépéseit, érdemes 

megemlíteni, hogy a középkori kőfaragványok illesztési felületén az esetek túlnyomó részében be van 

karcolva a profil tengelye, és általában annak egyik oldalán egy egyforma szárú kereszt (+) alakú jel.163 A 

jel rendeltetésére eddig nem sikerült minden szempontból megfelelő magyarázatot találni.164 (11. ábra) A 

lehetőségek között van, hogy szerepe a profil egyik oldalának megjelölése lehetett.165 Henri Deneux 

elmélete szerint a szimmetrikus profiloknál a sablon két profiloldalát rendkívül nehéz matematikailag 

egyformán kiszerkeszteni és kivágni. Deneux helyes meglátása szerint, még a legnagyobb körültekintés 

mellett is eltérő lesz a végeredmény az eredeti, ideális profilhoz képest. Mivel ezek a pontatlanságok a két 

oldalon nem egyformák, a kövekre átkerülő profilok végül valamilyen mértékben mindig aszimmetrikusak 

lesznek. Deneux szerint tehát a kereszt alakú jelek a bekarcolt szimmetriatengelytől jobbra vagy balra az 

egyik profiloldalt különböztették meg a másiktól, hogy az egymáshoz kapcsolódó kőelemek profilja mindig 

azonos irányba álljon, és a pontatlanságokat ne kelljen a beépítést követően utólag összefaragni.166 Vincent 

Debonne szerint csak a profilok felét vitték át sablonnal a kőre, majd ott a tengelykarc segítségével 

áttükrözték.167 Ez főleg a nagyobb méretű profiloknál lehetett hasznos, ahol a teljes profilt esetleg túl sok 

darabból lehetett volna összeácsolni, ezért a kőfelületre is darabokban vitték át a formát. 

 
11. ÁBRA: A ZSÁMBÉKI KŐTÁR EGYIK KŐELEME + ALAKÚ MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELLEL (A KŐELEM EREDETI HELYE 

ISMERETLEN, KATALÓGUSSZÁM: 87168) 

 
Összefoglalva a faragás menete a sablonnal a következő lehetett: 

 az adott épületelem kőszerkezetének megtervezése, majd 1:1-es léptékű felszerkesztése ﮿
megfelelően nagy és időtálló hordozón, pl. kőfelületen 

 a profil tagozatainak megtervezése, felszerkesztése a végleges sablonhoz ﮿

                                                      
163 Deneux és Debonne leírásai alapján a tengely 
bekarcolása lényegében Európa-szerte a kőfaragó 
gyakorlat részét képezte. DENEUX 1925. 99; DEBONNE 2009. 
Francia és belga példák mellett ezt a prágai Ulászló terem 
bordái vagy egy yorki zárókő példája is bizonyítja. BAUER – 

LAUTERBACH 2011; PACEY 2007. 4. TÁBLA 
164 FEHÉR 2019. A jelet legtöbbször elhelyezési jelként 
tartják számon. 

165 Ezt az is alátámasztja, hogy a zsámbéki kőelemek 
felmérése is sokszor mutatott ki aszimmetriát egy profilon 
belül. 
166 DENEUX 1925. 101-102 
167 DEBONNE 2009. A profilok tükrözése mellett a hossz-és 
rövid oldali tengelyek bekarcolása a faragást segítette, a 
beépítéskor pedig a kőelemek pontos egymáshoz 
illesztését is szolgálta. 
168 Bozóki Lajos 2015-ös katalogizálása alapján 
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 sablon kivágása, átadása a kőfaragóknak ﮿
 a kőtömb előállítása a befoglaló méretek szerint (minden oldalon ráhagyással) ﮿
 tengelyvonalak bekarcolása ﮿
 fél vagy teljes profil bekarcolása a sablonnal ﮿
 profil áttükrözése, ha szükséges169 ﮿
 tagozatok kifaragása a felesleges kőanyag egyre finomabb lefejtésével. Ezt a fázist mutatja egy ﮿

félig kifaragott esztergomi kő.170 (12. ábra) 

 

12. ÁBRA: ESZTERGOMBÓL SZÁRMAZÓ FÉLIG FARAGOTT KŐELEM, 14. SZÁZAD (FORRÁS: NAGY 1964. 174.) 

 

4.  ELMÉLETI HÁTTÉR 

4.1. A PROFILSZERKESZTÉS FORRÁSAINAK ELEMZÉSE 

 

A középkori források teljes körű, részletekbe menő ismertetése a dolgozatban azokra a forrásokra 

korlátozódik, amelyek kifejezetten profilszerkesztésekre vonatkoznak. Az általunk jelenleg ismert, 

középkorból fennmaradt, építészetre vonatkozó forrásanyaghoz képest ezek aránya csekélynek mondható. 

Ezek közül egy, Villard de Honnecourt vázlatkönyve a 13. században, a többi pedig (Matthias Roriczer 

Wimpergbüchlein-ja, Lorenz Lechler Unterweisung-ja, Hans Hammer vázlatkönyve, WG mester 

vázlatkönyve, az ún. Bécsi Mintakönyv, egy Nürnbergben található rajz, és a Bécsi Képzőművészeti 

Akadémia Gótikus Tervgyűjteményében lévő rajzok) jellemzően a 15. század végén – 16. század elején 

készült. 

A rajzok geometriai elemzéséhez minden esetben jó minőségű, megfelelő felbontású, 

beszkennelhető vagy eleve digitális reprodukciók álltak rendelkezésre különböző publikációkból. Az ábrákat 

Autocad program segítségével digitálisan átrajzoltam, miközben megpróbáltam értelmezni rajtuk a lehető 

legtöbb szerkesztési módszert, elvet és koncepciót. A rajzok vizsgálatakor legtöbbször meg lehetett 

különböztetni, hogy mely eltérések tartoztak a rajzi pontatlanság kategóriájába, és melyek tudhatók be 

esetleg tervezői szándéknak. Természetesen megnehezítette a vizsgálatot a tintavonalak vastagsága és 

olykor a rajzok kis léptéke, de összességében képet lehetett alkotni arról, hogy milyen főbb szerkesztési 

módszerekkel teremtettek kapcsolatot a profilok és a nagyobb léptékű szerkezeti méretek (leginkább a 

falvastagság) között, és, hogy a profilok befoglaló méreteinek mik voltak a jellemző arányai. 

                                                      
169 DEBONNE 2009 170 NAGY 1964. 174 
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4.1.1. VILLARD DE HONNECOURT VÁZLATKÖNYVE 

A pikárdiai mester jól ismert, 13. századból származó vázlatkönyve korai ábrákat tartalmaz a gótikus 

részlettervezésről. Ezeknek a rajzoknak a nagy része a 20r, 20v és 21r jelzésű lapokon található, és főleg a 

kőelemek szerkesztésének és faragásának technikáját érintik.171 A 21r oldalon tas-de-charge típusú boltváll 

elemét („így lehet a váll legalsó elemét ferdére vágni darabról darabra sablon nélkül”)172 és egy bordaprofil 

(„így lehet kivágni egy térdelő boltív-rétegkövet”)173 rajza található.174 (13. ábra) Mindkét rajz a Barnes által 

IV. Kéznek nevezett szerzőnek, Villard egyik későbbi, de még 13. századi utódjának (műhelytárs vagy 

akihez a vázlatkönyv került) tulajdonítható.175 Sajnos a rajzok alatti szövegek nem adnak sok támpontot a 

profilok tervezésére vonatkozóan. Még az is kérdéses, hogy miért aszimmetrikus a bordaprofil, aminek 

egyébként nem ábrázolták a boltmezővel takart részét.176 A vállelemet a szöveg szerint így kell sablon nélkül 

faragni. A „darabról darabra” azt jelentheti azt, hogy tagozatról tagozatra vagy rétegről rétegre is.177 A tas-

de-charge alsó kőrétegeinek illesztési felülete vízszintes, és csak a felsőbb sorokban válnak ferde síkúvá a 

különálló borda és heveder rétegköveket fogadó illesztési felületek.  Ezért az alsó sorokban a vízszintes 

felület miatt a profilok geometriája torzul, a normál rétegkövekhez készült sablon tehát nem használható.178 

Talán erre utal a „sablon nélküli” faragás.179  

 

13. ÁBRA: RÉSZLET VILLARD DE HONNECOURT VÁZLATKÖNYVÉNEK 21R OLDALÁRÓL (FORRÁS: BARNES 2009. 149) 

A 32r oldalon maga Villard rajzolt meg több részletrajzot a reims-i székesegyház egyik 

sugárkápolnájának profilsablonjairól („Ezek az előző oldalon lévő kápolnák sablonjai, az ablakszárköveké 

és a mérműveké. a bordáké és a hevedereké. és a fölöttük lévő íveké.”).180 (14. ábra) Shelby-vel 

egyetértésben, ezek a gótikus sablonhasználat 13. század eleji bizonyítékai.181 Ez a rajzcsoport 

koncepciójában lényegesen eltér a IV. Kéznek tulajdonított rajzoktól. Villard egymás mellett ábrázolta a 

kápolna csaknem minden szerkezeti elemének profilját (ablakosztók, ablakkeretek, boltozati borda, boltváll, 

pillérek, stb.). A sablonok a reims-i székesegyház sugárkápolnáinak és hosszház-travéjának külső és belső 

homlokzati rajzához tartoznak a 30v, 31r és a 31v oldalon.182 A sablonrajzokat Villard kőfaragójelekre 

emlékeztető jelekkel látta el, amik a homlokzati rajzokon a profilokhoz tartozó szerkezetek beazonosítását 

segítik.183 

                                                      
171 BARNES 2009. 130-151. Ezeket Villard egyik utódjának 
(műhelytársának) tulajdonítják, akit Carl F. Barnes IV. 
Kéznek nevezett. Barnes szerint IV. Kéz még a 13. 
században élt. Amikor Branner ultraviola fény alatt vizsgálta 
a vázlatkönyv lapjait, kiderült, hogy ezek a lapok 
palimpsestek, tehát néhány ábra már VI. Kéz előtt létezett, 
csak ő kitörölte és lemásolta őket. BRANNER 1960. 95-96 
172 Szerző magyar fordítása BARNES 2009. 149 alapján. 
Eredeti szöveg: ‘Par chu bev um erracement/iagiis sens 
molle. par on/membre’ 
173 Szerző magyar fordítása BARNES 2009. 149 alapján. 
Eredeti szöveg: ‘Pa[r] chu tail om vosu/re engenolie’ 
174 BARNES 2009. 149-150; BECHMANN 1991. 188-190 
175 BARNES 2009. 12-13, 149 

176 BARNES 2009.149; WIRTH 2015. 214 
177 BARNES 2009. 149; BECHMANN 1991. 187-189; FEHÉR 

2021 
178 Bővebben lásd FEHÉR 2021 
179 Wirth ebben inkább kételkedik. WIRTH 2015. 217 
180 Szerző magyar fordítása BARNES 2009. 204-206 alapján. 
Eredeti szöveg: ‘vesci les molles des chapieles de cele 
pagne la devant. des forms et des/verieres. des ogives et 
des doubliaus. et des sorvol s par desure.’ 
181 SHELBY 1971 
182 BARNES 2009. 204. A sablonrajzoknak csak egy része 
tartozik a kápolna rajzaihoz, ellentétben Barnes 
megfigyelésével. Másik részük a hosszháztravéhoz tartozik. 
183 SHELBY 1971. 145 
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Villard és IV. Kéz sablonokat ábrázoló rajzaiból alig lehet a profilok geometriai szerkesztésére 

következtetni. A vázlatkönyv ábrái inkább a kőfaragás technikai problémakörébe és egy gótikus épületrész 

szerkezeti felépítésébe engednek betekintést a profilok szintjén. Jelentőségük létezésükben áll, mert 

bizonyítják, hogy az architektonikus kőelemek és profiljaik tervezése már a 13. században is az 

építőmesterek legnehezebb, legnagyobb tudást igénylő feladatai között voltak. 

 

14. ÁBRA: RÉSZLET VILLARD DE HONNECOURT VÁZLATKÖNYVÉNEK 32R OLDALÁRÓL (FORRÁS: BARNES 2009) 

4.1.2. RORICZER: WIMPERGBÜCHLEIN 

Matthias Roriczer művei közül talán a Fialenbüchlein (Fiatoronykönyvecske) a legismertebb, de 

ezúttal az 1486-1490 körüli Wimpergbuchlein-jével (Wimpergakönyvecske) foglalkozunk.184 Ebben a 

regensburgi mester a vimperga megszerkesztése után a sablonok tervezésének menetét is bemutatja 

szerencsére a tőle megszokott, más középkori forrásokhoz képest bőséges és érthető szöveg kíséretében. 

A sablonok (vagyis a profilok) ábrája mellett ott van a vimperga alaprajza és nézete is, amelyeken a 

különböző elemek beazonosítását – ahogyan azt Villard vázlatkönyvében is – betűk segítik. (15-16. ábra)  

A profilok szerkesztéséhez az alapnégyzet a teljes vimperga szélességéből vezethető le: a szélesség egy 

hatoda adja a vimperga két oldalán lévő fiatorony alapnégyzetének oldalát, majd ennek a négyzetnek a 

csúcsaira egy nagyobb átlós négyzetet kell írni. Ez utóbbi négyzet adja egyrészt a keresztrózsa méreteit, 

másrészt a profilok, a szárkő (a csúcsíves keret), a nyílásosztó és a vimperga-ívbéllet (a szamárhátíves 

keret) befoglaló alapszerkesztését.185 A részletek méretezése tehát közvetve összefügg a teljes 

geometriával.186 

„Kezd el a fiatorony (alap) négyzetének a megrajzolásával, és helyezz rá, a sarkain átlósan elforgatva, egy 

második négyzetet. Ugyanilyen négyzetből kettőt rajzolj egymás fölé, így megkapod azokat a korrekt 

négyzeteket, amelyek a virág és a sablonok elkészítéséhez szükségesek. Ezt az alább látható példában 

megrajzoltam, ahol a :d:f:r:o: négyzet a virág méreteit, az :a:b: a fiatornyot, az :m:l:h:k:i:n:s: az ívbéllet 

sablonját, az :e:f:g: a vimperga sablonját, a :h:k:i: pedig a kőrács osztósugarának a sablonját határozza 

meg.” (részlet a Wimpergbüchlein-ból)187  

                                                      
184 Roriczer és Schmuttermayer műveinek angol fordítását 
Lon R. Shelby adta ki 1977-ben, magyar fordításukat pedig 
Sódor Alajos 1978-, 1981- ill. 1982-ben. SHELBY 1977; 
SÓDOR 1978B; 1981; 1982 

185 BOOZ 1956. 103 
186 SHELBY 1977. 108-110 
187 Sódor Alajos fordítása. SÓDOR 1982  
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15. ÁBRA: RAJZOK REPRODUKCIÓJA RORICZER WIMPERGBÜCHLEIN-JÉBEN (FORRÁS: SÓDOR 1982) 

 

16. ÁBRA: PROFILSZERKESZTÉSI ÁBRA REPRODUKCIÓJA ÉS ÉRTELMEZŐ ÁTRAJZOLÁSA RORICZER 

WIMPERGBÜCHLEIN-JÉBŐL (FORRÁS: SÓDOR 1982) 



 

25 
 

4.1.3. LORENZ LECHLER: UNTERWEISUNG 

Lorenz Lechler, a Heidelbergből származó188 építőmester 1516-ban írt Unterweisung-ja (fiának írt 

intelmei), és a hozzá tartozó ábrák is csak másolatban maradtak fent.189 A két 16. illetve 17. századból 

származó másolat szövege eltér egymástól, és a rajzok eredeti elhelyezkedése is ismeretlen a szöveghez 

képest. Ennek ellenére a bennük foglaltatott késő gótikus tervezési módszerek jól összefoglalhatók, 

különösen, hogy a 17. századból származó „von des Chores Mass und Gerechtigkeit” című forrás 

lényegében ugyanezeket a tervezési elveket tartalmazza.190 Az Unterweisung a késő gótikus 

csarnoktemplomok szerkesztési szabályait rögzíti.191 Több szövegrész és rajz is a részletek, sablonok 

(ablakosztó, boltozati bordák, párkány, mérművek) tervezésével foglalkozik négyzetek elforgatására192 és 

felezésére193 épülő szerkesztési rendszerben.194 Fontos figyelembe venni, hogy Lechler többször is 

hangsúlyozta fiának, hogy nem kell a szerkesztési és arányozási szabályokat vakon követnie, hanem ha 

szükségesnek érzi, az adott építészeti szituációnak megfelelően, saját belátása szerint eltérhet tőlük. 

Lechler elmondása szerint ez a tudás a régi mesterek „konstruktív geometriáján” alapszik.195 A 13. századtól 

kezdve ismert „Practica Geometriae” műfajú művek196 után ezt a tudást nevezhetjük praktikus geometriának 

is, ami az euklideszi geometriával szemben nem matematikai elméleti alapokon nyugszik, és célja nem az 

elméleti kérdések megválaszolása, hanem gyakorlati feladatok geometriával történő megoldása. Ahogy 

Shelby és Mark is megfogalmazta, a praktikus vagy konstruktív geometria tehát a középkori építészeti 

tervezés eszköze.197 

A konstruktív geometria szabályainak megfelelően a profilok tervezésére szolgáló szerkesztési 

rendszer alapja a falvastagsággal egyenlő oldalhosszúságú négyzet. Ebből különböző eljárásokkal lehet 

előállítani a profilok befoglaló méreteit, tagozatok arányait megadó szerkesztőhálót. Az egyik módszer az 

alapnégyzet 45°-os elforgatása (négyzet elforgatása), a másik az alapnégyzet oldalfelező pontjait 

összekötő, fele akkora területű négyzet létrehozása (négyzet felezése). A négyzet felezése az egyre kisebb 

négyzeteken sorozatosan is elvégezhető, és ez elforgatással is kombinálható.198  

„Vedd a szentély falvastagságát, legyen akár nagy vagy kicsi, majd rajzolj két négyzetet egymásra; ebben 

fogod megtalálni az összes sablont…” (részlet az Unterweisung-ból)199 

A profilok méretei tehát a falvastagságból vezethetők le. Az Unterweisung-ban Lechler azt javasolta, 

hogy a falvastagság legyen három láb („schuch”) (+ / - néhány hüvelyk a kőanyag minőségének 

                                                      
188 SHELBY – MARK 1979. 87, 114. Lechler művei az 
esslingeni Szent Dionysius templom szentségháza és 
szentélyrekesztője (1486-1489), illetve részt vett a speyeri 
dómban az Olajfák hegye installáció építésében is (1504-
1511). Portréja az esslingeni lettner egyik zárókövén van. 
GERSTENBERG 1966. 116-117; MAROSI 1997A. 113 
189 Két késő 16. századi másolat maradt fent. Jacob Feucht 
von Andernach másolata a 19. században nyomtatásban is 
megjelent: REICHENSPERGER 1856. A másik másolatot 1600 
környékén egy ismeretlen készítette Bernben. SHELBY – 

MARK 1979. 114 
190 HUERTA 2012; COENEN 1990; APAI 1980 
191 SHELBY – MARK 1979. 114. A szabályok tehát kifejezetten 
a csarnokterekre vonatkoznak. A szabályok talán ezektől 
eltérhet a bazilikális szerkezetű templomokra vonatkozóan, 
mivel ezek tartószerkezeti rendszere más. Emellett Lechler 
szabályai főleg az egyhajós szentélyekre vonatkoznak, 
amiket kívülről közvetlenül támpillérek támasztanak. 
192 A „négyzet elforgatása” a középkori építészet tervezési 
módszereinek szakirodalmában gyakran használt kifejezés. 
(pl. BUCHER 1972) A középkori építészeti tervezésben 
általánosan alkalmazott geometriai szerkesztőmódszer, 

amely két (általában) egyforma nagyságú négyzet 45°-kal 
történő elforgatását jelenti egymáson. A kifejezés bővebb 
magyarázatát az 1. SZÁMÚ MELLÉKLET tartalmazza. 
193 A „négyzet felezése” a középkori építészet tervezési 
módszereinek szakirodalmában gyakran használt kifejezés. 
(pl. BUCHER 1968, COWAN 1992; VON SIMSON 1952. 7; 
LEFÈVRE 2017. 255) A középkori építészeti tervezésben 
általánosan alkalmazott geometriai szerkesztőmódszer, 
amely során a négyzet oldalfelező pontjainak 
összekötésével egy fele akkora területű átlós négyzetet 
kapunk. A kifejezés bővebb magyarázatát az 1. SZÁMÚ 

MELLÉKLET tartalmazza. 
194 SHELBY 1971. 148-152 
195 SHELBY – MARK 1979. 115 
196 BECHMANN 1991. 38-39. 
197 SHELBY – MARK 1979. 117 
198 SHELBY – MARK 1979. 119 
199 Szerző magyar fordítása SHELBY 1971. 148 alapján. A 
forrás német szövegének értelmezésében ezúton nagyon 
köszönöm Martin Pilsitz önzetlen segítségét! A részlet 
magyar fordítása MAROSI 1997A-ban is megtalálható. 
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függvényében).200 A falvastagság, mint alapegység a szentély szélességével és magasságával is 

meghatározott arányban állt, tehát közvetve a profilok geometriája a teljes épület geometriájától függött. 

Lechler szabálya szerint a boltozati bordák és az ablakosztók nagyobbik befoglaló méretét a falvastagság 

harmadolásával kell meghatározni, kisebbik méretük pedig ennek fele. Eszerint tehát a nagyobbik befoglaló 

méret (a borda magassága és az ablakosztó mélysége) egy láb, a szélesség pedig fél láb (feltéve, hogy a 

falvastagság pontosan három láb). Mivel a szentély belső szélessége Lechler rendszerében a falvastagság 

tízszerese, a boltozati borda magassága a fesztáv harmincada.201 

Az Unterweisung-ban minden szerkezeti elemnek (boltozati borda, ablakosztó, oszlop) van „öreg” és 

„fiatal” változata, mivel korábban, amikor több kő állt rendelkezésre, az építőmesterek nagyobb (öreg) 

keresztmetszeteket terveztek, Lechler idejében azonban már a kisebb és gazdaságosabb (fiatal) 

keresztmetszetek terjedtek el. Az öreg-fiatal profilpár méretbeli aránya meghatározott volt az ablakosztó és 

a borda esetében. A falvastagság harmada a fiatal borda ill. ablakosztó hosszabb befoglaló méretét 

határozta meg. Az öreg profilt ebből többféleképpen lehetett kiszerkeszteni. Lechler kifejezetten 

hangsúlyozta, hogy a szabályt több mint egyféleképpen adta meg fiának, hogy azt akár az inasoknak is 

többféleképpen el lehessen magyarázni: 

„Ezeket az instrukciókat adtam neked több mint egyféle módon, hogy ha egy inas kéri, akkor meg 

tudd tanítani neki több mint egyféle módon…” (részlet az Unterweisung-ból)202 

Ezekben a módokban, a 17. és 18. ábra szerint, a szerkesztés minden esetben a falvastagság 

harmadolásával, vagyis az alapnégyzet kilenc részre osztásával kezdődik. Az egyik módszer szerint egy 

ilyen kilencednyi négyzetbe átlósan lehet beírni az öreg profilt (17. ábrán pirossal jelölve), egyenesen pedig 

a fiatalt (17. ábrán kékkel jelölve). Az öreg és a fiatal profil méretbeli aránya ebből a szerkesztésből 

következően pontosan √2:1 lesz, eltekintve attól, hogy az ábrákon203 a profil orrtagozatai pontosan kiérnek-

e a négyzet csúcsaira. (17/a, b ábra) A másik módszer szerint Lechler a két profil viszonyát számaránnyal 

adta meg. Ha az öreg profil egy adott mérete 7 egység, a fiatal profil megfelelő mérete 5 egység.204 A 7:5 

arány (7/5 = 1,4) jó közelítéssel adja meg205 a √2:1 arányt (√2 = 1,4142). (17/c ábra) 

                                                      
200 APAI 1980 
201 SHELBY – MARK 1979. 126  
202 Szerző magyar fordítása SHELBY 1971. 152 alapján. 
203 A rajzok az Unterweisung-másolatok alapján készültek. 

204 SHELBY 1971. 148-149 
205 Ehhez hasonlóan egyszerű számarányokkal adták meg 
a különböző szögeket is. FEHÉR ET AL. 2018A; 2018B; 2019 
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17. ÁBRA: AZ ÖREG ÉS FIATAL ABLAKOSZTÓ TÖBBFÉLE SZERKESZTÉSI MÓDSZERE LORENZ LECHLER 

UNTERWEISUNG-JA ALAPJÁN (EREDETI RAJZOK FORRÁSA: 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656038/Best.+7020%2B276%2B; 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B; 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656041/Best.+7020%2B276%2B) 

Lechler az öreg-fiatal profilpárok befoglaló méreteinek arányát tehát geometriai formulával és 

aritmetikai számaránnyal is megadta. Nussbaummal206 egyetértésben megállapítható tehát, hogy a 

tervezési gyakorlatban egyaránt jelen volt a geometriával történő szerkesztés és a mérőléccel történő 

arányozás. Ezt a két módszert viszont úgy tűnik, nemhogy felváltva alkalmazták ugyanannak a szerkezetnek 

a tervezésekor, hanem egyenesen ekvivalensnek tekintették. Bár az irracionális számfogalom bevezetése 

a püthagoreusokhoz köthető, valószínű, hogy a középkori építőmesterek nem voltak feltétlenül tudatában, 

hogy a √2 irracionális értékkel dolgoznak, amikor egy négyzet oldalának és átlójának arányát használták. 

Az pedig, hogy ez az érték egyszerű természetes számok (7 és 5) arányával is megadható, számukra 

valószínűleg nem „közelítést”, hanem ugyanazt a végeredményt jelentette. A matematikai különbségnek, 

amit mai felfogásunkkal a két érték között számon tartunk, a középkori faragott szerkezeteken nem volt 

jelentősége. 

                                                      
206 NUSSBAUM 2011. 141. Nussbaum a korábbi elméletre 
hozza példaként: WEDEPOHL 1967 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656038/Best.+7020%2B276%2B
http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B
http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656041/Best.+7020%2B276%2B
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18. ÁBRA: AZ ÖREG ÉS FIATAL BORDA SZERKESZTÉSI MÓDSZERE LORENZ LECHLER UNTERWEISUNG-JA ALAPJÁN 

(EREDETI RAJZ FORRÁSA: http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B) 

A befoglaló méretek konkrét meghatározása után Lechler a tagozatok tervezésében már az 

építőmester egyéni döntését és szabadságát hangsúlyozta: ’tégy rá tagozatokat, amiket csak akarsz, ami 

jól fog szolgálni.’207 A tagozatok tervezése tehát más jellegű volt, mint a befoglaló méreteké. Míg a 

falvastagságtól (és közvetetten pl. a fesztávtól) függő befoglaló méreteket következetes szerkesztési 

rendszerekkel adták meg, a tagozatok tervezése intuitívabb, szubjektívebb folyamatként képzelhető el. 

Éppen ezért lényegtelen, hogy a 18. ábrán az Unterweisung másolója különböző tagozatokkal ábrázolta az 

öreg és a fiatal bordát. Ugyanígy nincs jelentősége annak sem, hogy a 17/a ábrán az öreg ablakosztó íves 

orrtagozatai tulajdonképpen nem érnek ki a befoglaló négyzet csúcsáig, vagyis precízen véve rövidebbek, 

mint a négyzet átlója. A középkori mesterek számára ez az eltérés valószínűleg nem bírt jelentőséggel a 

tervezés eme fázisában. Ez a jelenség nem csak Lechlernél fordul elő, hanem a többi középkori forrásban 

is megfigyelhető. Ezért habár fontos megjegyezni, hogy az Unterweisung minden ábráját csak másolatokból 

ismerjük, és talán eltérnek az eredetiektől, a fent leírt jelenség nem ennek tudható be. 

Az Unterweisung későbbi másolatai két további ábrát is tartalmaznak. Ezek több profil összerajzolását 

mutatják egyazon négyzetes rendszerben. (19-20. ábra) Az épület különböző profiljai között tehát a 

falvastagságra illesztett négyzetes rendszerek kapcsolatot teremtettek. A 20. ábra érdekessége, hogy 

összeszerkesztve tartalmazza a falvastagság-oldalú négyzetes szerkesztőrendszert, benne több profillal, 

és a lényegesen nagyobb léptékben megrajzolt öreg és fiatal ablakosztó arányozási rendszerét. 

                                                      
207 SHELBY 1977. 152 
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19. ÁBRA: ABLAKKERET, ÖREG ÉS FIATAL OSZLOP LÁBAZATTAL ÉS ÖREG – FIATAL ABLAKOSZTÓPÁR ÁBRÁZOLÁSA A 

FALVASTAGSÁGRA SZERKESZTETT NÉGYZETES RENDSZERBEN LORENZ LECHLER UNTERWEISUNG-JÁBAN (EREDETI 

RAJZ FORRÁSA: http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B ÉS BOOZ 1956. 102) 

 

20. ÁBRA: ÖREG – FIATAL ABLAKOSZTÓPÁR, ABLAK ALSÓ PÁRKÁNY (VAGY VIMPERGA) ÉS BORDAPROFILOK 

SZERKESZTÉSE NÉGYZETES RENDSZERBEN LORENZ LECHLER UNTERWEISUNG-JÁBAN (EREDETI RAJZ FORRÁSA: 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656039/Best.+7020%2B276%2B) 

 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B
http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656039/Best.+7020%2B276%2B
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4.1.4. „BÉCSI MINTAKÖNYV” 

A bécsi Albertina Múzeumban őrzött, 15. századból származó, Wolfgang Rixnernek tulajdonított, 

úgynevezett Bécsi Mintakönyv208 egy rajza szintén a falvastagságra illesztett négyzetes profilszerkesztési 

módszert mutatja. Az ábrán egy borda, egy ablakosztó, egy párkány, egy ablakkeret és egy kisebb léptékű, 

összetett profil látható (21. ábra). (A rajzon további profilok is szerepelnek, amik geometriája logikusan 

értelmezhető, az épületen belül betöltött szerepük azonban nem egyértelmű. A párkány és az ablakkeret 

profil külön-külön, és akár együtt, összefüggő ablakpárkány profiljaként is értelmezhető (a 21. ábrán kékkel 

jelölve). A profilok befoglaló méreteit az alapnégyzet elforgatásával kialakuló szakaszok adják meg. Az 

ablakkeret középső része egy fél ablakosztó profil, amelynek befoglaló aránya a rajz szerint 1:2. A rajzon 

pirossal jelölt tömzsibb ablakosztó (a 21. ábrán pirossal jelölve) befoglaló méreteinek aránya 1:√2, ugyanis 

a két elforgatott négyzet éppen ilyen arányú szakaszokra osztja a négyzetoldalakat. A rajz készítőjének, 

talán Wolfgang Rixnernek, biztosan nem az irracionális számarány létrehozása volt a célja, egyszerűen 

olyan ablakosztót kívánt tervezni, amely éppen olyan arányú, mint egy négyzet oldalának és átlójának 

hányadosa. A boltozati borda szélessége megegyezik a tömzsi ablakosztó szélességével, de a 

magasságának szerkesztése nem egyértelmű. Talán ezt a méretet önkényesen vették fel. A profilozott rész 

magassága a szerkesztőhálóra illeszkedik, és megegyezik a profil szélességével. 

 

 

21. ÁBRA: PROFILSZERKESZTÉSI RAJZ AZ ÚGYNEVEZETT BÉCSI MINTAKÖNYVBŐL (EREDETI RAJZ FORRÁSA: 

BOOZ 1956. 103; HUERTA 2012. 168) 

 

                                                      
208 BOOZ 1956. 103; RECHT 1989. 283; HUERTA 2012. 167-
168; MAROSI 2008. 10, 129; COENEN 1990. 28-32, 278-306; 
BUCHER 1972 
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4.1.5. HANS HAMMER VÁZLATKÖNYVE 

A strasbourgi építőmester, Hans Hammer (Hans Meiger von Werde) vázlatkönyve a 15. század utolsó 

harmadából származik.209 Rajzai között több is a profilok tervezéséről árulkodik. Hans Hammer 

vázlatkönyve a doktori kutatásban különösen fontos, mert a többi forrásban is előforduló négyzetes 

szerkesztés mellett két másik, egyedülálló rajzot is tartalmaz, amik nem a befoglaló méretek, hanem 

kifejezetten a tagozatok szerkesztéséről tanúskodnak. 

A vázlatkönyv 22-es számú lapját teljesen elfoglaló rajzkompozíció elemei láthatóan szándékosan 

kapcsolódnak egymáshoz. (22. ábra) Többféle módon szerkesztett csúcsívek és különböző négyzetes 

profilszerkesztések. A közöttük lévő geometriai kapcsolatokban nem minden esetben lehet logikát 

felfedezni, főleg, hogy az egyes elemek léptéke eltérő. Bizonyos szakaszok részekre vannak felosztva, pl. 

a profilokat megadó alapnégyzetek oldalait 11 egységre osztották, amelyből láthatóan szándékosan 10 

egység adja a két négyzet közötti távolságot. Két négyzetes profilszerkesztési rendszer szimmetrikus 

kompozícióban helyezkedik el. Ezekben ablak alsó párkány (vagy egy vimperga) és ablakkeret profilok 

vannak. A keretprofilokat különböző hajlásszögű vonalakkal szerkesztették. A bal oldalit (23. ábra) 36°-os 

vonalak adják meg, ami azt jelenti, hogy a keretprofil egy ötszög két oldalára illeszkedik (a 23. ábrán lilával 

jelölve). A jobb oldali négyzetes rendszerben (24. ábra) a keretprofilt egyértelműen 30-60°-os vonalakkal, 

ekképpen talán hatszöggel szerkesztették. A burkolóegyenesekre és az alapnégyzetre illesztett hatszög 

csúcsa éppen a négyzetes rendszer középpontjára illeszkedik. Az egyezés valószínűleg nem a véletlen 

műve, tehát feltételezhető, hogy a profil szerkesztéséhez valóban hatszöget használtak (a 24. ábrán lilával 

jelölve). Ennél a rajznál az alapnégyzetben egy bordaprofil (a 24. ábrán pirossal jelölve) és egy kisebb 

léptékű (?) pillér (a 24. ábrán nem került átrajzolásra) profilja is van. A borda szélességét az alapnégyzet 

ötszörös felezése adja, vagyis a szélesség a kiinduló négyzet oldalának pontosan negyede. A négyzet 

ötszörös felezésének definícióját a 25. ábra és a doktori értekezés 1. számú mellékletében található 

szószedet tisztázza.210 A borda magassága kis eltéréssel a szélesség kétszerese. A vázlatkönyv 22-es 

lapján (22. ábra) alul van egy másik négyzetes rendszer is, de itt az alapnégyzet és a rajta lévő elforgatott 

négyzet nem azonos nagyságú. A méretek különbségének oka nem ismert, és az itt lévő profilok méretei 

sem köthetők egyértelműen a négyzetekhez. 

                                                      
209 Hans Hammer életrajzáról: ENTZ 1992; a vázlatkönyv 
szöveges átiratáról lásd: FUCHS 1992 
210 A négyzet többszörös felezése a „négyzet felezésének” 
sorozatos elvégzését jelenti úgy, hogy egyre kisebb 

egymásba írt négyzeteket kapjunk. Az egymásba írt 
négyzetek mindig fele akkora területűek, mint az előző 
négyzet. A kifejezés bővebb magyarázatát az 1. SZÁMÚ 

MELLÉKLET tartalmazza.  
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22. ÁBRA: HANS HAMMER VÁZLATKÖNYVÉNEK 22. LAPJÁN LÉVŐ CSÚCSÍV- ÉS PROFILSZERKESZTÉSI KOMPOZÍCIÓ A 

VONALAK ÉRTELMEZŐ ÁTRAJZOLÁSÁVAL (EREDETI RAJZ FORRÁSA: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00035.jpg) 

 

23. ÁBRA: NÉGYZET FELEZÉSÉN ÉS ELFORGATÁSÁN ALAPULÓ PROFILSZERKESZTÉS HANS HAMMER 

VÁZLATKÖNYVÉNEK 22. LAPJÁN (EREDETI RAJZ FORRÁSA: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00035.jpg) 
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24. ÁBRA: NÉGYZET FELEZÉSÉN ÉS ELFORGATÁSÁN ALAPULÓ PROFILSZERKESZTÉS HANS HAMMER 

VÁZLATKÖNYVÉNEK 22. LAPJÁN (EREDETI RAJZ FORRÁSA: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00035.jpg) 

 

25. ÁBRA: A NÉGYZET „ÖTSZÖRÖS FELEZÉSE” 

A vázlatkönyv 23-as számú oldalán egy párkányprofil és egy ablakosztó211 rajza található. (26. ábra) 

A profilokat itt is egyazon négyzetbe foglalták, azonban Hans Hammer itt nem a megszokott elforgatás vagy 

felezés eljárását alkalmazta. Nem állapítható meg, hogy a négyzet oldala falvastagság nagyságú-e. A rajz 

nem köthető konkrét épülethez vagy a vázlatkönyv többi részéhez. Szúrásnyomokból és túlfutó vonalakból 

látható, hogy a rajzot körzővel és vonalzóval készítették, de ennek ellenére elég ferdék a vonalak. Inkább 

munkaközi vázlatnak tűnik. Ferdeség, torzulás fakadhat a lap szkenneléséből is, bár a visszaszerkesztéskor 

tapasztalt eltérések jellege inkább nem ezt, hanem az eredeti pontatlanságot támasztja alá. A rajz a 

párkányprofil főbb méreteit adja meg a négyzetoldal bizonyos arányok mentén történő osztásával. Az 

arányok logikája nem ismert. Elképzelhető, hogy a négyzet felezésével kijön néhány méret (pl. az ablakosztó 

néhány pontja), ahogy azt a 26. ábrán az utólagosan, szaggatott vonallal berajzolt szerkesztővonalak is 

mutatják, de bizonytalan, hogy az egyezések nem csupán a véletlen művei-e. A bizonytalanság ellenére a 

rajz olyan szempontból ritkaságnak számít, sőt talán egyedülálló, hogy kifejezetten a tagozatok 

                                                      
211 Ez a profil nem szokványos, mert az ablakosztókon 
jellemző, üvegezés számára kialakított falc hiányzik. Az is 
lehet, hogy itt egy teljesen más jellegű skiccről van szó. 
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méretezésének, tervezésének módszereiről tanúskodik, és lényegesen eltérő logikát mutat a befoglaló 

méretek, főbb profilosztó méretek szerkesztésétől. 

 

26. ÁBRA: PROFILTAGOZATOK SZERKESZTÉSI ÁBRÁJA HANS HAMMER VÁZLATKÖNYVÉNEK 23. LAPJÁN (EREDETI RAJZ 

FORRÁSA: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00037.jpg) 

A vázlatkönyv 25-ös számú oldalán egy másik érdekes rajzcsoport egy ablak keretprofilját és egy boltozat 

hevederét vagy bordáját212 ábrázolja, egymásba rajzolva. (27. ábra) A profilok szerkesztővonalai és a körző 

nyomai is láthatók, de ezeknek csak egy része adja meg a tagozatokat, másik részüknek nincs szerepe, 

vagy szerepüket eddig nem sikerült beazonosítani. Ugyanezen az oldalon az ábra mellett található Hans 

Hammer egy másik szempontból jelentős rajza, amely a szabályos ötszög és hétszög közelítő szerkesztését 

mutatja.213  Ez a rajz furcsa módon megmagyarázza a profilokat tartalmazó ábra szerkesztővonalainak egy 

részét.214 Sőt, ahogy a 27. ábrán látható, maga az ötszög is szerepet játszik a profilok szerkesztésében. Ez 

tehát egy szokatlan szerkesztési módszer, ami azt mutatja, hogy a profilokat a négyzetes eljárások mellett 

máshogy is lehetett tervezni. Lehetséges persze, hogy ez a szerkesztőrendszer csak a tagozatok 

tervezésének egy fázisában játszott szerepet, a fő méretek megadásának más, akár kvadratikus rendszer 

is lehetett az alapja. 

                                                      
212 Lehet például egy diadalív gazdagon tagolt profilja. 
213 HOPPE 1995 

214 FEHÉR ET AL. 2019 
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27. ÁBRA: ÖTSZÖG ÉS HÉTSZÖG KÖZELÍTŐ SZERKESZTÉSE ILLETVE KÉT PROFIL SZERKESZTÉSÉNEK ÁBRÁJA HANS 

HAMMER VÁZLATKÖNYVÉNEK 25. LAPJÁN (EREDETI RAJZ FORRÁSA: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00041.jpg) 

 

4.1.6. WG MESTER „FRANKFURTI MINTAKÖNYVE” 

A rajzain többször szereplő monogrammja alapján WG mesternek elnevezett szerző 16. századból 

származó, úgynevezett Frankfurti Mintakönyvének 9. és 28. lapján egy-egy ablakosztó profil szerkesztését 

találjuk.215 (28-29. ábra) A két rajz koncepciója alig tér el egymástól. A rajzokon semmilyen utalás nem 

található arra, hogy a szerkesztések falvastagsághoz köthetők lennének. Az ablakosztók mindkét ábrán az 

alapnégyzet oldalával majdnem azonos magasságúak. Az alapnégyzet háromszoros felezésével,216 és az 

így kapott legkisebb négyzet elforgatásával kiadódik az ablakosztó két jellemző szélességi mérete (BK és 

EH szélesség a 28-29. ábrán). A középső, lépcsőző tagozatok (BCD és IJK) pozíciója is ezekre a 

négyzetekre illeszkedik. A 9. lapon lévő rajzon (28. ábra) az LK körív I pontra illeszkedik. Talán AB körívnél 

is hasonló lett volna a koncepció, és csak a rajz pontatlansága miatt nem illeszkedik a D pontra. A 28. lapon 

lévő rajznál (29. ábra) LK és AB körív egyaránt illeszkedik az I és D pontokra. Mindkét rajzon az O2 

körközéppont az alapnégyzet csúcsán van, viszont úgy tűnik, hogy az összes többi körközéppontot 

tetszőleges helyen vették fel. A középpontok aszimmetrikus és határozatlan elrendezése azt sugallja, 

mintha a profilok szerkesztésekor egyáltalán nem törekedtek volna a szimmetriára és a precízségre. Az O2  

körközéppontoknál egyértelmű koncepció érvényesült, de ez a koncepció a többi körnél (még O2 

tükörképénél is) mintha már nem lett volna fontos. Az eltérések túl nagyok ahhoz, hogy pusztán 

pontatlanságként értelmezzük őket. Ugyanez az aszimmetria figyelhető meg a 28. lapon lévő rajz (29. ábra) 

BC és JK tagozatainál. JK a négyzetre illeszkedik, BC azonban beljebb helyezkedik el. A B pont talán a 

körív és az elforgatott négyzet metszéspontjára illeszkedik. Mintha az elvileg (vagy inkább az általunk elvárt 

                                                      
215 BUCHER 1979. 210, 228 216 Lásd a „négyzet többszörös felezése” kifejezés 

magyrázatát Hans Hammer rajzainak elemzése kapcsán és 
az 1. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN. 
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módon) szimmetrikus ablakosztó profil két oldalán kétféle szerkesztési módszer érvényesült volna. Az 

ablakosztók befoglaló méretének arányozása egyébként majdnem megegyezik Lorenz Lechler 

módszerével, csupán annyi az eltérés, hogy WG mester ablakosztóinak orrai nem érnek ki teljesen az 

alapnégyzet oldaláig. 

 

28. ÁBRA: ABLAKOSZTÓ PROFIL SZERKESZTÉSE WG MESTER FRANKFURTI MINTAKÖNYVÉNEK 9. OLDALÁN (EREDETI 

RAJZ FORRÁSA: BUCHER 1979. 210) 

 

29. ÁBRA: ABLAKOSZTÓ PROFIL SZERKESZTÉSE WG MESTER FRANKFURTI MINTAKÖNYVÉNEK 28. OLDALÁN (EREDETI 

RAJZ FORRÁSA: BUCHER 1979. 228) 
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4.1.7. EGY NÜRNBERGI RAJZ 

A nürnbergi Germanisches Nationalmuseumban őrzött 3818/3 jelzetű rajzon217 egy négyzetes 

szerkesztési rendszerbe rajzolt boltozati bordaprofil található.218 (30. ábra) A rajzon az alapnégyzet 

meglehetősen pontatlan, ami nem a reprodukció torzulásának köszönhető, hanem inkább eredeti 

pontatlanságnak tudható be. Az alapnégyzetet elforgatták, és az ebbe a rendszerbe belerajzolt bordaprofil 

szélességét láthatóan arányozással, a szakasz négy részre osztásával adták meg. Az ábra átrajzolásakor 

kiderült, hogy a borda szélességének negyede, mint egység a borda magasságának meghatározásában is 

szerepet kaphatott. A borda oldalsó sima része az első rézsűtaggal együtt három egység magas. Innen 

további három egységgel eljutunk az alapnégyzet oldaláig, amiből a borda körtetagos orra kissé kilóg. Az 

átrajzoláskor az is kiderült, hogy a borda alatt látható, annak oldalvonalát meghatározó kisebb fél négyzet 

mérete (ABCD a 30. ábrán) az alapnégyzet háromszoros felezéséből, és az így kapott kisebb négyzet 

elforgatásából (EFGH a 30. ábrán) adódik. A rajzon eredetileg csak az EFGH négyzet fele szerepel, de az 

ABCD négyzet berajzolásával láthatóvá vált, hogy a bordaprofil szélességét nem csak az említett négy 

egység adja meg, hanem kis eltéréssel az ABCD és EFGH négyzetek metszéspontja (I pont) is kiadja. A 

méretet tehát arányszámmal adták meg, de más módon, geometriai szerkesztéssel is ki lehet fejezni. Talán 

itt is hasonló lehetett a szándék, mint Lechler Unterweisung-jában: lehet, hogy a rajzot készítő mester 

többféleképpen is meg akarta adni a profil szélességi méretét. 

 

30. ÁBRA: A NÜRNBERGI GERMANISCHES NATIONALMUSEUMBAN TALÁLHATÓ 3818/3 JELZETŰ RAJZ GEOMETRIAI 

ELEMZÉSE (EREDETI RAJZ FORRÁSA: BOOZ 1956. 100) 

 

4.1.8. RAJZOK A BÉCSI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA GÓTIKUS TERVGYŰJTEMÉNYÉBŐL 

A Bécsi Képzőművészeti Akadémia Gótikus Tervgyűjteménye a ma ismert legnagyobb összefüggő 

középkori építészeti forráscsoport. A gyűjtemény különböző épületek beazonosítható tervei mellett meg nem 

valósult ideálterveket, vázlatokat és a jelen kutatás szempontjából kulcsfontosságú profilszerkesztési 

                                                      
217 BOOZ 1956. 100 218 Az ábrán további profilok és rajzok is találhatók, ezekről 

azonban nem áll rendelkezésre elegendő információ az 
elemzéshez. 
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rajzokat is tartalmaz.219 A tervlapokról legutóbb Johann Josef Böker adott ki jó minőségű színes 

reprodukciókban bővelkedő kötetet, amely lehetővé tette az ábrák digitális átrajzolását és ezáltal 

értelmezésüket. A reprodukciók jó felbontásúak és ortogonálisnak tekinthetők. Az átrajzolás során 

érzékelhető volt, mely eltérések tartoznak a rajzi pontatlanság kategóriájába (amiben a pergamenre húzott 

tintavonalak vastagságának is fontos szerepe van), és melyek tudhatók be a rajzolók tudatos szándékának. 

Robert Mark, Lon R. Shelby és Santiago Huerta már foglalkozott a bécsi gyűjtemény néhány falvastagságra 

szerkesztett négyzetes profilszerkesztési rajzával.220 Teljességre törekvő, a Böker-kiadvány alapján minden 

profilszerkesztési rajzra kiterjedő, szerkesztési módszereket feltáró vizsgálat azonban még nem született. 

A doktori kutatás során elvégeztem az ábrák átrajzolását és elemzését, amelyeket részletesen az értekezés 

2. számú melléklete tartalmaz.  

A bécsi gyűjteményben a következő lapokon található, különböző négyzetes rendszerekből kiinduló 

profilszerkesztés (az alapegység a legtöbb esetben a falvastagság lehetett): 16.850v, 16.923, 16.924, 

16.953v, 16.963, 16.967v, 16.969, 16.969v, 16.973, 16.992, 17.090. A következő lapokon pedig további, 

más módon szerkesztett profilrajzok, vagy átmásolt, körberajzolt profilrajzok találhatók: 16.826, 16.842, 

16.842v, 16.847, 16.847v, 16.850v, 16.853v, 16.854, 16.854v, 16.858, 16.858v, 16.862, 16.862v, 16.893, 

16.907, 16.907v, 16.911v, 16.940, 16.940v, 16.995v, 16.973, 16.997, 17.027v, 17.037v, 17.064, 17.093, 

17.093v.  

A)    B)  

31. ÁBRA: KÜLÖNBÖZŐ RENDELTETÉSŰ ÉS LÉPTÉKŰ RAJZOK ÖSSZESZERKESZTVE A BÉCSI KÉPZŐMŰVÉSZETI 

AKADÉMIA GÓTIKUS TERVGYŰJTEMÉNYÉNEK 16.850V (A) ÉS 16.907 (B) JELZETŰ LAPJAIN (FORRÁS: BÖKER 2005. 

143, 223) 

A rajzokon gyakran szerepel igen összetett profilkompozíció. A rajzokon szereplő profilok nagy 

változatosságot mutatnak. Mivel a bécsi gyűjtemény igen sok, a doktori kutatáshoz releváns szerkesztést 

tartalmaz, ezek részletes rajzi elemzését a 2. számú melléklet tartalmazza, az értekezés fő szövegében 

pedig az ezekből általánosan levonható tanulságokat, szabályszerűségeket foglalom össze. Több olyan 

tervlap van, amelyeken különböző, egymással logikai vagy szerkezeti viszonyban nem álló, eltérő léptékű 

profilokat, geometriai ábrákat határozottan szándékosan egymással összefüggésben szerkesztettek meg. 

Ilyen például a 16.850v vagy a 16.907-es jelzetű lap.221 Ez valószínűleg a pergamen gazdaságosabb 

felhasználása miatt történt, és az ilyen módon összerajzolt profilokat talán sablonok szabásmintájaként 

használták. (31. ábra) 

                                                      
219 BÖKER 2005; KOEPF 1969; BUCHER 1969; 1972 
220 SHELBY – MARK 1979. 119; HUERTA 2012. 168 

221 BÖKER 2005. 143, 223 
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A)    B)  

32. ÁBRA: PROFILOK MEGADÁSA A) AZ ALAPNÉGYZET ELFORGATÁSÁVAL ÉS B) AZ ALAPNÉGYZET HARMADOLÁSÁVAL A 

BÉCSI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA GÓTIKUS TERVGYŰJTEMÉNYÉNEK 16.992V (A) ÉS 17.090 (B) JELZETŰ LAPJAIN 

(EREDETI RAJZ FORRÁSA: BÖKER 2005. 302; 404; MÜLLER 1978. 43) 

Az átrajzolások során rengeteg szerkesztővonalat sikerült felfedezni, ami megmutatja, hogy a profilok 

tervezése során mely sarokpontokat, osztópontokat szerkesztettek ki szándékosan, és melyek azok, amik 

csak a többi rész szerkesztéséből adódtak ki. Az íves tagozatoknál gyakran meg lehetett találni a 

körközéppontok kiszerkesztésének módját. A profilok szimmetriatengelye legtöbbször be van rajzolva, 

ahogy a ténylegesen kifaragott kövek illesztési felületeire is rendszerint rákarcolták. Egy-egy profilon belül 

a teljes és részméretek viszonyai között az 1:1-es arány gyakran szerepelt, például boltozati bordáknál a 

profilozott rész magasságának és a szélességnek az arányánál (lásd pl. a 17.093-as és 16.940-es lapon 

lévő bordáknál, 2. sz. melléklet XXXIV. tábla). A bécsi gyűjtemény kilenc rajza bizonyítja, hogy az épületek 

különféle profiljait a falvastagságra, mint alapegységre szerkesztett négyzetes rendszer adta meg. A profilok 

sarokpontjai ezekbe a különféle módon létrehozott négyzetes rendszerekbe illeszkednek, vagyis ez adta 

meg a befoglaló méretek és a falvastagság viszonyát, és sokszor a tagozatok egymáshoz viszonyított 

arányait is. Ekképpen az is gyakran előfordul, hogy azok a profilok, amiknek elvileg nincs szerkezeti 

kapcsolatuk (pl. az ablakosztó és a boltozati borda), a négyzetes rendszeren belül geometriai kapcsolatba 

kerülnek egymással. (32. ábra) A falvastagság oldalú négyzetre szerkesztett rendszerekben jellemzően 

ablakosztó, ablakkeret, ablak alsó párkány és borda profilok szerepelnek. Általánosan megfigyelhető, hogy 

a négyzetes rendszerek egyértelműbben adják meg a profilok befoglaló méreteit és főbb osztópontjait, a 

tagozatok azonban mintha nem végleges formájukban jelennének meg. A tagozatok elhelyezkedése és 

mérete gyakran bizonytalan a rajzokon, ami arra enged következtetni, hogy ezek a szerkesztések inkább a 

főbb méretek meghatározását célozták, a tagozatok pontosabb szerkesztése pedig már más rajzokon, talán 

nagyobb léptékben történhetett. Gyakori, hogy egyes profilok befoglaló méreteit az alapnégyzet oldalának, 

vagyis a falvastagságnak a harmadolása adta meg. Másik gyakori módszer, hogy a méreteket az 

alapnégyzet elforgatásával kimetszett szakasz határozta meg. (32. ábra) A befoglaló méretek egymáshoz 

viszonyított arányát (szélesség – magasság, szélesség – mélység arány) többnyire további kisebb 

elforgatott vagy felezett négyzetek adták meg. Sok esetben a Lechler által is leírt 1:2-es arány érvényesült, 

amit a négyzetek felezésével szerkesztettek ki. Ez különösen jól látszik például a 16.992v jelzetű lapon a 

ferde ablakosztó (a 32/a ábrán pirossal jelölve) méretezésénél. Lechler szabálya, amely szerint a fiatal 

ablakosztó mélysége éppen a falvastagság harmada, a 17.090-es lapon is megjelenik a keretprofil középső 

részének (fél ablakosztó) méretezésében (a 32/b ábrán pirossal jelölve). Ugyanez a szabály érvényesült a 

kisebb, kék színű ablakosztónál is, de ott a falvastagság harmada nem a teljes profilt, hanem az azt befoglaló 

négyzet átlóját adja meg. (a 32/b ábrán kékkel jelölve) A 32. ábra mindkét ablakosztóján jól látható az a 



 

40 
 

gyakori szerkesztési elv, hogy az ablakosztó középső, lépcsős tagozatát a felezővonal határozza meg. Ez 

a szerkesztési elv WG mester két rajzán is megfigyelhető volt. (28-29. ábra) 

A 16.969 ill. 16.969v jelzetű lapon megfigyelhető, hogy az ablakosztó profil és a párkányprofilok között 

körívek teremtenek kapcsolatot. (33. ábra) Ezek valószínűleg egy az egyben az ablak alsó párkányát jelölik, 

amelynek rézsűje akár ténylegesen íves kialakítást nyerhetett, legalábbis Jacob Stromer egy ábrázolása 

szerint.222 (33. ábra) 

A) B) C)  

33. ÁBRA: ABLAK ALSÓ PÁRKÁNYÁNAK ÍVESEN KIALAKÍTOTT PROFILJA A BÉCSI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA GÓTIKUS 

TERVGYŰJTEMÉNYÉNEK 16.969 (A) ILL. 16.969V (B) JELZETŰ LAPJÁN ÉS A STUTTGARTI WÜRTTEMBERGISCHE 

LANDESBIBLIOTHEK EGYIK 16. SZÁZADI RAJZÁN (C) (EREDETI RAJZOK FORRÁSA: BÖKER 2005. 283; MÜLLER 1978. 

43)  

A 17.090-es rajzon a keretprofil mellett egy kisebb ablakosztó külön is szerepel (a 32/b és 34. ábrákon 

kékkel jelölve). A szerkesztési rendszerből egyértelműen kiolvasható, hogy a kék ablakosztó rövidebb, mint 

a piros keret középső, fél ablakosztó profilos része. Az eltérés nem számottevő, de elképzelhető, hogy itt 

egy öreg – fiatal profilpárral találkozunk. Erre a 16.963 és 16.924-es jelzetű rajzokon is találunk példát a 

bécsi gyűjteményben. (35. ábra)  

 

34. ÁBRA: ABLAKOSZTÓ PROFILOK SZERKESZTÉSE KIS ELTÉRÉSSEL A BÉCSI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA GÓTIKUS 

TERVGYŰJTEMÉNYÉNEK 17.090-ES JELZETŰ LAPJÁN (EREDETI RAJZ FORRÁSA: BÖKER 2005. 404) 

A rajzokon pontatlanságokat, bizonytalanságokat gyakran lehet tapasztalni a tagozatokban. Ezzel 

találkozunk például a 16.973-as lapon lévő rajznál, ahol a nyíláskeret profilját gazdagon ellátták 

tagozatokkal, de ezeknek a szerkesztése (pl. méreteik, az ívek középpontjai) nem a négyzetes 

                                                      
222 MÜLLER 1978. 43 
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szerkesztésből jön ki. (36. ábra) Azon kívül, hogy a tagozatok 45°-os irányt követnek, sem a 

körközéppontok, sem a tagozatok kontúrja nem illeszkedik egyértelmű szerkesztővonalakra.  

A bécsi ábrák elemzése után összességében megállapítható, hogy a profilok nagyobb méretei, 

befoglaló téglalapja könnyen értelmezhető a falvastagságból kiinduló négyzetes rendszerekben. A 

tagozatoknak, kisebb méreteknek azonban csak egy részénél fejthető meg a konkrét szerkesztési módszer. 

Vannak olyan tagozati vonalak, pontok, amelyekről vagy azért nem állapítható meg, hogyan jöttek ki, mert 

egyszerűen nem sikerült megfejteni, vagy mert nem is feltétlenül szerkesztéssel jöttek létre, hanem esetleg 

találomra, jó arányérzékkel behúzták őket. 

 

35. ÁBRA: ÖREG ÉS FIATAL ABLAKOSZTÓ PROFILOK SZERKESZTÉSE A BÉCSI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA GÓTIKUS 

TERVGYŰJTEMÉNYÉNEK 16.963-AS JELZETŰ LAPJÁN (EREDETI RAJZ FORRÁSA: BÖKER 2005. 277) 

 

 

36. ÁBRA: BIZONYTALAN HELYZETŰ ÉS SZERKESZTETTSÉGŰ TAGOZATOK A BÉCSI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA 

GÓTIKUS TERVGYŰJTEMÉNYÉNEK 16.973-AS JELZETŰ LAPJÁN (EREDETI RAJZ FORRÁSA: BÖKER 2005. 285) 
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4.1.9. ÖSSZEFOGLALÁS – BEFOGLALÓ MÉRETEK ÉS FŐBB OSZTÓPONTOK 

MEGHATÁROZÁSA 

A középkori profiltervezés forrásainak áttekintése után megállapítható, hogy a késő gótikus (14. 

század végi – 16. század eleji) német nyelvterületekről származó források nagyjából koherens csoportot 

alkotnak. Villard vázlatkönyvéből vagy más 13. századi rajzokból (mint pl. a reims-i palimpsest,223 a yorki 

gipszpadló224 vagy a Soissons-i karcolt rajzok225, stb.) a profilok, tagozatok szerkesztéséről levonható 

információk heterogének és minimálisak. Roriczer Wimpergbüchlein-jében, Lechler Unterweisung-jában, 

Hans Hammer vázlatkönyvében, a Bécsi Képzőművészeti Akadémia Gótikus Tervgyűjteményében, a Bécsi 

Mintakönyvben, és még néhány kései német rajzon rendre előfordul az épületek falvastagságára 

szerkesztett, elforgatott vagy felezett illetve harmadolt négyzeteken alapuló arányozási eljárás.  

A profilok és tagozataik méretezésének általános elve, hogy a profilozott kőszerkezet (illetve a 

faragáshoz használt sablon) befoglaló formáját a nagyobb léptékű szerkezetekhez viszonyítva adták meg. 

A részletek és a teljes épület között a falvastagság teremtett kapcsolatot, a falvastagság pedig az adott 

helyiség fesztávolságából volt levezethető. A profilok befoglaló méreteinek, főbb osztópontjainak (pl. 

profilozott rész határa) megrajzolásához a falvastagsággal megegyező oldalú négyzetet és annak 

különböző transzformációit használták.226 Ez volt a tervezésnek az a szintje, amelyet apáról fiúra, mesterről 

tanítványra szálló, következetesen alkalmazott ökölszabályok és szerkesztési módszerek határoztak meg. 

Ennek az az oka, hogy a befoglaló méretek tervezésében műszaki szempontok játszottak szerepet. Egy-

egy architektonikus elem, pl. boltozati borda méretei nem véletlenül függtek a falvastagságtól, hiszen fontos 

tartószerkezeti szerepet töltöttek be, illetve a falazatnak, támrendszernek meg is kellett támasztania a 

súlyukból adódó, nem elhanyagolható terheket. A profilok kisebb méretei és a tagozatok formájának 

megtervezése már az adott építőmester képességeitől, esztétikai érzékétől és az építészeti feladat 

sajátosságaitól (épület léptéke, rendeltetése, kőanyag minősége, stb.) függött. A profilok tervezési 

folyamatán belül tehát elválasztható fázist képviselt a befoglaló méretek és főbb osztópontok szerkesztése, 

valamint a tagozati formák geometriájának meghatározása. 

A falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszerek használatát közvetlenül bizonyítja a Bécsi 

Képzőművészeti Akadémia 16.923-as jelzetű tervlapja, amelyen egy szentély alaprajza és azzal azonos 

léptékben megrajzolt, falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszer látható. (37/a ábra) Az alapnégyzet 

elforgatásával képzett rendszerbe a profilokat is belerajzolták. Bár ezek a rajz kis mérete miatt csak 

vázlatosak, egy párkány és egy boltozati borda méretezése visszaszerkeszthető. (37/a ábra) Hasonlóan 

azonos léptékű alaprajz és falvastagságra szerkesztett profilok láthatók Wolf Jacob Stromer nürnbergi 

építőmester (1561 – 1614)227 16. századi rajzán is. (37/b ábra) További, szintén Stromernek tulajdonított 

toronyrajzokból az is kitűnik, hogy a különböző helyiségekben lévő profilok tervezéséhez mindig az adott 

helyiség falvastagságát vették alapul.228 (38. ábra) 

Ahogyan Lechler Unterweisung-ja is bizonyítja, a profilok befoglaló méreteinek tervezésében a 

középkori mesterek figyelembe vették a kőanyag minőségét is. Ezt támasztja alá a milánói dómépítkezés 

évkönyveiben rögzített építészeti konzultáció-sorozat is a 14. század végéről. A forrás jól illusztrálja, hogy 

amikor a különböző területek építési megközelítéseit (mint pl. a Jean Mignot által képviselt francia, vagy a 

Gmündi Heinrich Parler által képviselt német hagyományt) próbálták importálni Lombardiába, az 

összekülönbözéshez vezetett. A korábban az építőtudás fellegvárának számító Lombardiában az 

építőhagyomány erősen a román kori technikákon alapult, ezért az 1300-as évek végén a milánói dóm 

                                                      
223 MURRAY 1978; BRANNER 1958; BRANNER 1963; RECHT 

1981 
224 HARVEY 1968; HOLTON 2006 
225 BRANNER 1963; BARNES 1972 

226 A profilok és a falvastagság között természetesen 
gyakrnak közvetlen a kapcsolat, pl. nyíláskereteknél, ahol a 
kőelemet a falszélességben helyezik el. 
227 MÜLLER 1978.41 
228 MÜLLER 1978. 41, 52; MÜLLER 1990. 102 
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gótikus építéséhez külföldről kellett segítséget hívni. A francia építőmester, Jean Mignot kritizálta a dóm 

támpilléreinek méreteit, mivel szerinte a vastagságuknak háromszor akkorának kellett volna lenniük, mint a 

belső pillérek vastagságának.229  A milánói mesterek tanácsa ezzel vitába szállt, mondván, hogy Mignot 

szabálya a francia kövekre volt érvényes, melyek fele olyan erősek, mint az ottani márvány vagy saritium, 

ezért szerintük elegendő volt az eredeti, 1:1,5 -es arány.230  

A)  B)  

37. ÁBRA: A) SZENTÉLYALAPRAJZ ÉS VELE AZONOS LÉPTÉKŰ PROFILSZERKESZTÉSI RENDSZER A BÉCSI 

KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA GÓTIKUS TERVGYŰJTEMÉNYÉNEK 16.923-AS JELZETŰ LAPJÁN; B) JACOB STROMER 

SZENTÉLYTERVE A FALVASTAGSÁGRA SZERKESZTETT PROFILOKKAL (FORRÁS: BÖKER 2005. 245; MÜLLER 1990. 

32; ANDERSON 2014; STROMERSCHE KULTURGUTSTIFTUNG GRÜNSBERG FOL. 235, GERMANISCHES 

NATIONALMUSEUM, NÜRNBERG) 

 

38. ÁBRA: EGY ÉPÜLETEN BELÜL KÜLÖNBÖZŐ FALVASTAGSÁGHOZ TARTOZÓ PROFILSZERKESZTÉSI RENDSZEREK 

(FORRÁS: MÜLLER 1990. 102-103) 

                                                      
229 ACKERMAN 1949. 99, 109. III. FÜGGELÉK  ’… omnes 
contrafortes crcum circha dictam ecclesiam non sunt fortes 
nec habiles ad sustinendum onus quod eis incumbet qui 
debent esse tribus vicibus pro quolibet grossis quantum est 
grossus unus pilonus de intus ecclesiam.’ 

230 ACKERMAN 1949. 99, 109. III. FÜGGELÉK  ’Supra primo 
capitulo dicunt quod omnes contrafortes dictae ecclesiae 
sunt fortes et habiles ad sustinendum suum onus et plus 
multis rationibus quia unus brachius nostri marmoris et 
sarizii in quolibet latere est tam fortis sicut brachia duo 
lapidum Franziae…’. 
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A középkori forrásokban leggyakrabban szereplő profilok a boltozati bordák, az ablakkeretek és az 

ablakosztók voltak. A források elemzésével általános, következetesen alkalmazott szerkesztési elveket 

lehetett felfedezni e három profil befoglaló méreteinek, főbb pontjainak tervezésében. Az alapelven belül 

több variációt lehetett találni, amelyeket a 39, 38, és 40. ábrák foglalnak össze. A bordák esetében jóval 

több szerkesztési variációt találtam, mint az ablakosztóknál. Ez talán azért van, mert a boltozat szerkezeti 

vázelemeinek méretezése tartószerkezetileg érzékenyebb feladat, mint a lényegesen egyszerűbb erőjátékú 

ablakosztóké. Mindkét profil esetében előfordul, hogy a hosszabb befoglaló méretet az alapnégyzet 

elforgatásával kimetszett szakasz adja ki, (39/a, b, c, 40/a ábra) és a rövidebb méretet pedig a négyzet 

felezésével szerkesztik ki. (39/a, b, 40/a ábra) Az is gyakori, hogy a méreteket a falvastagság harmadolása 

vagy annak további variációi adják meg. (39/d, 40/f - j ábra) Hans Hammer rajzán a borda szélessége a 

négyzet ötszörös felezéséből adódik (24. ábra), de ugyanezt a bordaszélességet találjuk a nürnbergi rajzon 

is, csak ott aritmetikus arányozással megadva (30. ábra). A szélesség mindkét esetben az alapnégyzetoldal, 

vagyis a falvastagság negyede. A rajzok közvetlen kapcsolatát nem lehet kimutatni, de az elvet, hogy egy 

bizonyos arányosságot többféleképpen is meg lehet szerkeszteni, Lechler konkrétan ki is hangsúlyozta: az 

öreg és fiatal ablakosztó arányainak megadását háromféleképpen is továbbadta fiának. Természetesen mai 

matematikai gondolkodásunkkal ezek az eljárások nem ekvivalensek, a középkorban viszont az 

építőmesterek „praktikus geometriája” és az antik tudományokban gyökerező elméleti matematika és 

geometria élesen elkülönült. Az építőmesterek valószínűleg nem tettek különbséget a pontosan szerkesztett 

irracionális arányok és az azokat közelítő számarányok között (pl. 1:√2 és 5:7 arány). Az ablakkeretek 

összehasonlításának legfontosabb tanulsága, hogy a középső, fél ablakosztó profilok méretét és gyakran 

tagozataikat is a négyzetes rendszer sarokpontjai, metsződései adják meg. A két oldalsó rézsűs béllet 

hajlásszöge különféle lehetett. Roricezrnél, Lechlernél, a Bécsi Mintakönyvben és a bécsi gyűjtemény több 

rajzán a rézsűt metsző tagozatok egyszerűen a 45°-kal elforgatott négyzet oldalára illeszkednek. (41/a, b, 

c, g ábra) Hans Hammer vázlatkönyvében ezzel szemben két másik megoldást találunk. Egyikben az ötszög 

két oldalára, másikban pedig a hatszög két oldalára illeszkednek a rézsűk. Itt tehát a négy- öt- és hatszög 

egymással összefüggő alkalmazását lehet kimutatni. (41/e, f ábra) 

A forrásokban előforduló bordák és ablakosztók befoglaló méreteinek arányát a 2. sz. melléklet 

XXXIV. és XXXV. táblája foglalja össze. Az arányokat a rajzokról lemérve vagy a szerkesztés 

törvényszerűségeiből kiolvasva lehetett megállapítani. A bordáknál látható, hogy a teljes befoglaló téglalap 

aránya igen gyakran közelít az 1,7-hez, a felső, rézsű nélküli rész figyelmen kívül hagyásával pedig négy 

esetben is a 2:3 arányt találjuk. Az ablakosztóknál a befoglaló méretek általában 1:2-es arányúak és a 

középső lépcsős tagozat a felezővonalban van. Az 1:√2 arány egy borda és egy ablakosztó esetében 

mutatható ki.  
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39. ÁBRA: BOLTOZATI BORDAPROFILOK SZERKESZTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FALVASTAGSÁGRA SZERKESZTETT 

NÉGYZETES RENDSZEREKBEN (2. SZ. MELLÉKLET, XXXI. TÁBLA) 

 

 

40. ÁBRA: ABLAKOSZTÓ PROFILOK SZERKESZTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FALVASTAGSÁGRA SZERKESZTETT 

NÉGYZETES RENDSZEREKBEN (2. SZ. MELLÉKLET, XXXII. TÁBLA) 
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41. ÁBRA: ABLAKKERET PROFILOK SZERKESZTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FALVASTAGSÁGRA SZERKESZTETT 

NÉGYZETES RENDSZEREKBEN (2. SZ. MELLÉKLET, XXXIII. TÁBLA) 

 

4.1.10. ÖSSZEFOGLALÁS – TAGOZATOK TERVEZÉSE 

Tekintettel arra, hogy az érett gótika korszakából több valós méretben felszerkesztett mérmű, 

boltozati ív és más szerkezet rajzát ismerjük, felmerül a kérdés, hogy miért nem maradtak fent 1:1-es léptékű 

rajzok a profilok szerkesztéséről. Sem a falvastagságra szerkesztett négyzetes alapgeometria, sem pedig 

tagozatok szerkesztésére vonatkozó rajz nem ismert valós méretben.231 Figyelembe véve, hogy a 

falvastagság Lorenz Lechler és a Von des Chores Maß szerint 2 – 4 láb lehetett, egy ilyen rajz valós 

méretben az 1,7 – 2 métert is elérné. Valószínűnek tartom, hogy ezek a rajzok jellemzően nem készültek 

1:1-es léptékben, hanem ahogy a forrásokban is fennmaradtak, csak kisebb léptékben. A profilok tervezése 

tehát jellemzően kis léptékben történhetett, ez viszont azt jelenti, hogy amikor a sablonokhoz valós méretben 

felszerkesztették őket, torzulhatott az eredeti tervezési szándék. A tagozatok, osztópontok helye sok 

esetben a kis léptékű rajzokon sem egyértelmű, a vonalak gyakran pontatlanok, kicsit ferdék, a tinta túl 

vastag, stb. A kis léptékből nagy léptékbe transzformálás során szükség esetén számarányokkal 

helyettesíthették a geometriai szerkesztéseket (mint pl. az 1:√2 – 5:7 esete), ami további módosulásokhoz 

vezethetett. Ezek mellett pedig egyáltalán nem biztos, hogy a középkori építőmesterek a tervezés fázisában 

kifejezetten törekedtek arra, hogy minden egymással elvben szimmetrikus tagozat és osztópont mindig 

pontosan ugyanott szerepeljen egy profil két oldalán (lásd WG mester rajzait, 28-29. ábra). A rajzok 

sokfélesége (akár egy szerző munkásságán belül) mutatja, hogy a tagozatok tervezését talán inkább a jó 

arányérzék, mint az előre determinált geometriai formulák határozták meg: 

„Úgy csinálhatod hozzá a tagozatokat, ahogy csak jó neked. (…) Most már ki tudod fejteni vagy meg tudod 

csinálni a sablonokat a profilokhoz, amik jónak tűnnek neked, és amiket a kő elbír. Gyakran előfordul, hogy 

                                                      
231 Huerta szerint ezeket valós méretben szerkesztették. 
HUERTA 2012. 166-167 
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az építés elején az ember túl sok tagozatot tesz a sablonokra, és így nehézségbe kerül önmagával és az 

épülettel.” (részlet Lorenz Lechler Unterweisung-jából)232 

A tagozatok tervezését tehát több szempont befolyásolta, amelyekből Lechler fenti idézetéből 

konkrétan csak a kőanyag, faraghatósága, teherbírása és talán az építőmester egyéni megfontolása 

(ízlése?) emelhető ki. A „nehézségbe kerülés önmagunkkal és az épülettel” az építés elején tervezett „túl 

sok tagozat” miatt talán arra vonatkozhat, hogy a tagozatok tervezésekor figyelni kell, mi faragható ki 

gazdaságosan, ésszerűen a munkaigény, az anyagtakarékosság és a technológiai korlátok keretei között.  

Ezeken kívül az esztétikai szempontok, az érdekesebb árnyékhatások233 is fontosak lehettek, illetve az is, 

hogy egy épületen belül különböző profilokat használjanak, a tervezés és faragás mégis sztenderdizálható 

legyen. A kölni dóm földszinti toronypillérein például a tagozatok méretei a befoglaló méretekhez képest már 

olyan kicsik, hogy inkább már a sík felület tagolásáról van szó, mint önálló szerkezeti szerepet betöltő 

pillérelemek kötegéről. (42/a ábra) Ezzel szemben például a zsámbéki templom 13. századi tagozatai a 

profilok befoglaló méreteinek jellemzően negyedét, harmadát vagy ötödét teszik ki (pl. a főhajó pillérei, 42/b 

ábra). A kölni esetben ez a hányados sokkal kisebb, ami lehetővé tette, hogy a különböző pillérekhez vagy 

más szerkezeti elemekhez előre definiált profil-egységek (és sablonok) különböző kombinációit 

használják.234 Christian Freigang kimutatta, hogy a kölni dóm dél-nyugati tornyát tartó pillérek (1270-es 

évek) bonyolult profilozását igazából háromféle alap profiltípus kombinációjából oldották meg. Egy helyen 

az egyik ilyen profilegységet megnyújtva alkalmazták, de a tagozatok ugyanazok maradtak.235 Ugyanezt 

találta a narbonne-i szentélykörüljáróban is, ahol az összes sugárkápolnában lévő profilhoz (beleértve 

ablakosztókat is) mindössze öt sablont használtak.236 

A)  B)  

42. ÁBRA: TAGOZATOK MÉRETEI A TELJES BEFOGLALÓ MÉRETEKHEZ KÉPEST: A) A KÖLNI DÓM FÖLDSZINTI 

TORONYPILLÉRE ÉS B) A ZSÁMBÉKI TEMPLOM PILLÉRE A FŐHAJÓBAN (FORRÁS: FREIGANG 2008. ÉS SAJÁT 

FELMÉRÉS) 

Egy másik hasonló példa Saint-Quentin templomának egyik sugárkápolnájában található. A falra egy 

kötegpillér látszólag vázlatos237 profilját karcolták.238 Shortell szerint a profil nem vázlatos, hanem azért tűnik 

szerkesztővonalak és ívek kuszaságának, mert a rajz egyben tartalmazza a kórus és a keleti keresztház 

összes pillérének sablonját a lábazatokkal együtt.239 Ezek szerint 1200 körül a profilok tervezési 

gyakorlatában arra is törekedhettek, hogy egyetlen rajz megadásával ki lehessen vágni az épület több (vagy 

összes) azonos típusú sablonját. Az épület különféle profiljai tehát a tervezés szintjén geometriailag 

összefüggtek egymással.240 (43. ábra) 

                                                      
232 Szerző magyar fordítása SHELBY 1971. 152 alapján. 
233 FREIGANG 2008. 71 
234 FREIGANG 2008. 74 
235 FREIGANG 2008. 71 
236 FREIGANG 2008. 67. Ez azért lehetséges, mert a boltozati 
vázelemek profilja megszakítás nélkül ráfordul a pillérekre. 

237 BRANNER 1987. Branner szerint befejezetlen vagy meg 
nem valósult pillér terve.  
238 SHORTELL 2005. 18 
239 SHORTELL 2005. 25 
240 SHORTELL 2005. 25 
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43. ÁBRA: TÖBB PROFIL KIVÁGÁSÁRA IS ALKALMAS ÖSSZERAJZOLT ÁBRA A SAINT-QUENTIN-I TEMPLOM EGYIK 

FALFELÜLETÉRE KARCOLVA (ÁTRAJZOLT ÁBRA FORRÁSA: SHORTELL 2005) 

Talán ugyanez a koncepció érvényesült a Bécsi Képzőművészet Akadémia 16.969 ill. 16.969v jelzetű 

lapján is, ahol a falvastagságra illesztett négyzetes rendszerben összerajzolt profilokból az ablak alsó 

párkánya, az oldalsó ablakkeret és a középső ablakosztó profil is kifejezhető. (33. ábra) A profilok ilyen 

jellegű összerajzolása nagyon fejlett térlátást és az egész épület összes szerkezeti profiljának átlátását 

kellett, hogy jelentse. A Saint Quentin-i példa alapján az is felmerül, hogy a profilok legfőbb tagozatait (az 

alapgeometriát) – amit a karcolat is tartalmaz – szerkesztéssel állították elő, majd a végleges, egyedi 

tagozatokat erre az alapgeometriára húzták rá úgy, hogy néhány apróbb tagozatot talán már nem is 

szerkesztéssel, hanem szabad kézzel húzták be.  

A profilok tervezésétől a kövek faragásáig tehát a szerkesztésnek több fázisát lehet elkülöníteni:  

1. a profilok főbb méreteinek megszerkesztése valószínűleg kis léptékben, a falvastagságtól függő 

rendszerben; 2. a tagozatok tervezése, talán nagyobb léptékben; 3. a végleges 1:1-es sablonok 

megszerkesztése. 

Ezekben a fázisokban különböző módon kell értelmezni a pontosságot. Az 1. és 2. szakaszban, a főbb 

méretek tervezésekor a falvastagságra illesztett négyzetes rendszerben vagy akár a tagozatok tervezésekor 

is, a minimálisnak tűnő eltérések (pl. egy tagozat vagy körközéppont nem illeszkedik tökéletesen a 

szerkesztővonalra) nemcsak a rajz pontatlanságából adódhattak, hanem lehettek szándékosak is. A precíz 

geometriai koncepciót felülírhatták a jó arányérzékkel „félrehúzott” vonalak, találomra felvett körívek, stb. A 

teljes tervezésben tehát a körzős, vonalzós szerkesztések mellett az önkényesen megadott formák is 

szerepet kaphattak, és a pontatlanság ekképpen nem gátolta, hanem segítette a tervezés folyamatát. A 3. 

szakaszban, a sablonok végleges, valós léptékű felszerkesztésénél és a kövek faragásánál már fontos 

szerepet játszott a méretpontosság, mert a szomszédos kőelemeknek pontosan egymáshoz kellett 

illeszkedniük. 

 

5.  ESETTANULMÁNY 

A tanulságok összefoglalása után felmerül a kérdés, hogy a falvastagságra illesztett négyzetes 

rendszer a források származási idejét és helyét alapul véve csak késő gótika korszakában és csak német 
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területeken lehetett-e jellemző. Annyi bizonyos, hogy a négyzet felezése már Villard de Honnecourt 

vázlatkönyvében is megjelent, de nem profilszerkesztési módszerként. Egy kőtömb elfelezését241 és a jó 

arányú kolostorkerengő szerkesztési sémáját242 adták meg vele.243 Magát a geometriai eljárást tehát 

ismerték és alkalmazták, de a négyzet felezésének a falvastagsággal vagy a profilokkal való 

összekötésének nincs 13. századi nyoma. Roriczer a Fialenbüchlein bevezetőjében és Lechler az 

Unterweisung-ban is kiemelte, hogy a tudás, amit a 15. század végén (16. század elején) leírtak, igazából 

elődeiktől származnak. Roriczer ráadásul a hasonlóan négyzetes rendszerű fiatoronyszerkesztés 

kidolgozóiként a „prágai junkereket” nevezte meg, akiket leginkább a Parlerekkel azonosítanak, bár erre 

nincs kézzelfogható bizonyíték.244 Úgy tűnik tehát, hogy a falvastagságra tett négyzetes rendszer 

generációkkal Roriczer és Lechler kortársai előtt már létezett, de kialakulásának körülményei ismeretlenek. 

A esettanulmány vizsgálatával arra a kérdésre kerestem a választ, hogy vajon összefüggésbe 

hozhatóak-e a zsámbéki templom 13. század első felében faragott elemei a 15-16. századi forrásokból 

megismert profilszerkesztési rendszerekkel.245  

5.1. AZ ESETTANULMÁNY KUTATÁSÁNAK MÓDSZEREI 

A disszertáció esettanulmányát a zsámbéki templom kőtárában található profilozott gótikus kőelemek 

képezik. A kőelemek felmérése 3D fotogrammetriával készült, az így előállított pontfelhőkből pedig 

metszeteket lehetett generálni. A metszetek előállításának módszertana a térbeli objektumok minél 

pontosabb síkba transzformálását szolgálta. Ezt követően a metszetek (profilok) geometriai elemzése az 

elméleti háttér alapján megismert szerkesztési elvek figyelembe vételével történt. 

5.1.1. FELMÉRÉS, MODELLALKOTÁS 

Az esettanulmányban vizsgált kőfaragványok felmérésére az elemek nagy száma és töredékes állapota 

miatt a háromdimenziós leképezés volt a legoptimálisabb módszer.246 A faragványokról készült pontfelhő, 

majd felületmodell alkalmas arra, hogy a gyakran lepusztult, hiányos objektumokról tetszőleges helyen és 

sűrűséggel vegyünk fel metszeteket, amelyek egybevetítésével a teljes profil geometriája kikövetkeztethető. 

Ehhez a módszerrel szemben támasztott követelmény volt, hogy nagyszámú, kisméretű, de részletgazdag 

objektum megfelelő pontosságú felmérését lehessen elvégezni ésszerű anyagi feltételek mellett. A 

                                                      
241 „Így lehet egy követ úgy elfelezni, hogy a két fél négyzet 
legyen” Szerző magyar fordítása BARNES 2009. 136 alapján. 
Eredeti szöveg: ‘[P]arc hu partis om/ one pirre que les .ii. / 
moities sont qu areies’ 
242 „Így lehet olyan kolostort csinálni, aminek 
kerengőfolyosója ugyanakkora, mint az udvara.” Szerző 
magyar fordítása BARNES 2009. 134. alapján. Eredeti 
szöveg: ’[P]arc hu fait om on clo/stre autre tant es voies / 
com el prael’ 
243 A négyzet felezése, a szerkesztés kapcsolata a √2-vel, 
a négyzet oldalának és átlójának arányára épülő 
törvényszerűségek már az ókorban is ismertek voltak. Az 
eljárás Platón Menón című művében és Vitruviusnál is 
megjelent. HISCOCK 2000. 6-13; KIDSON 2008. 2-5. Kidson 
szerint Roriczer Fialenbüchlein-ja éppen azért jelenhetett 
meg 1486-ban nyomtatásban (amellett, hogy a szerző saját 
kiadónyomdával rendelkezett), ugyanabban az évben, 
amikor Alberti De re aedificatoria-ja is, mert a 
fiatoronyszerkesztés éppen a négyzet felezésére épül, 

amely szerkesztést már az ókorban is ismertek. Kidson 
szerint a fiatoronyszerkesztés geometriai lépései egyébként 
nem tartottak volna számot túl nagy érdeklődésre, hiszen 
aki akkoriban könyveket olvasott, azt valószínűleg nem a 
fiatornyok szerkesztése foglalkoztatta, aki pedig 
fiatornyokat szerkesztett, az a tudását nem Roriczer 
könyvéből sajátította el. A könyvecskét Roriczer Wilhelm 
Richenau eichsätt-i püspöknek ajánlotta, aki a geometria 
szabad művészetének rajongója volt, és a dél-német 
humanisták köréhez tartozott. Kidson szerint tehát 
Richenau-t azért érdekelte Roriczer fiatoronyszerkesztése, 
mert az az antik hagyományokban gyökerező négyzet 
felezésére épült. KIDSON 2008. 2-5; valamint CROSSLEY 

1993; COHEN 2016 
244 SHELBY 1977. 82, 126; LEGNER 1978. 7 
245  
246 A kövek töredékes állapota miatt a kézi felmérés nem lett 
volna célravezető. FEHÉR – HALMOS 2018 
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felméréshez a legoptimálisabb módszert négy digitális 3D leképező eszköz tesztelésével és összehasonlító 

elemzésével választottuk ki.247 (44. ábra 

    

A)  B)     C)   D)  
 

44. ÁBRA: A KŐTÁRI ANYAG FELMÉRÉSÉHEZ TESZTELT NÉGY 3D FELMÉRŐ ESZKÖZ MŰKÖDÉSI ELVE. A) LÉZERES 

TÁRGYSZKENNER (SLS), B) TÉRBELI FOTOGRAMMETRIA (PHOTOSCAN), C) LÉZERES TÉRSZKENNER (TLS), D) 

MÉLYSÉGI KAMERA (KINECT) (FORRÁS: SOMOGYI ET AL. 2017) 

A négy eszköz lézeres tárgyszkenner (SLS),248 lézeres térszkenner (TLS),249 térbeli fotogrammetria 

(photoscan),250 és mélységi kamera (Kinect)251 voltak. A négy eszköz közül egyértelműen a tárgyszkenner 

(SLS) képes a legpontosabb, legaprólékosabb eredményre, azonban ennek alkalmazása a teljes kőtáron a 

költségek és más praktikus szempontok miatt lehetetlen lett volna. Ezért az összehasonlító elemzésben az 

ezzel a módszerrel létrehozott modelleket pontosságuk miatt referenciaként használtuk. Az összehasonlító 

elemzéshez és végül a legmegfelelőbb eszköz kiválasztásához a következő szempontokat vettük 

figyelembe: pontosság252, a felmérés és feldolgozás időigénye, valamint az eszköz költségigénye. Az 

eredményeket a 45. és 46. ábra foglalja össze. 

A minimális pontosság az alkalmazott eszközöktől függően korlátozott. Felmerülhet azonban, hogy 

mennyire érdemes pontosnak lenni, hiszen ezek a kőtöredékek gyakran kopottak, töredékesek, sőt, az 

eredetileg tervezett geometria már a faragáskor is módosulhatott. A kivitelezés pontatlansága átlagosan  

+ / - 5 mm-re becsülhető, de a szélsőséges érték több cm-es is lehet. A kövek utólagos kopása az eredeti 

                                                      
247 SOMOGYI ET AL. 2018. A 3D mérési technikák 
megismertetésében a BME Fotogrammetria és 
Térinformatika Tanszékről Dr. Barsi Árpádtól, Dr. Lovas 
Tamástól, Dr. Somogyi Árpádtól és Dr. Molnár Bencétől 
kaptam segítséget, amelyért ezúton is hálás köszönetet 
mondok. 
248 Structured Light Scanner. A’structured light scanning’ 
(vagy ‘active stereo vision’) technlógiát az 1980-as években 
kezdték el használni. A fő különbség a két kamera alapú 
‘close-range’ fotogrammetria rendszerekhez képest, hogy itt 
az egyik kamera helyett egy aktív fényforrás van, ami egy 
előre definiált mintahálót vetít a leképezendő tárgyra. Az 
objektum térbeli geometriája által megtört fényhálót  egy 
speciális szenzor érzékeli, és ez által képezi le a térbeli 
felület geometriáját az eredeti minta és a torzult minta 
hányadosából számolva. POSDAMER – ALTSCHULER 1982 
249 Terrestrial Laser Scanner. A földi lézerszkennelés 
technológiájában két fő elvet használnak: az egyik a ’time of 
flight’ (ToF), másik a ’phase based’ (PB) módszer. A ToF 
előnye, hogy nagy távolságból (több km) is elfogadható 
pontosságú (4-5 mm) eredményre képes, míg a PB 
szkennerek maximális mérési távolsága csak néhány száz 
méterre korlátozódik, a pontosságuk viszont jobb (2-3 mm). 
A szkennerek rögzítik a mért pontok függőleges és 
vízszintes szkennelési szögét és a pontok távolságát 

ortogonális koordinátáik (X, Y, Z) számításával. A mérést 
éjjel vagy sötét helyeken is el lehet végezni, mivel a lézeres 
mérési technológia nem fényérzékeny. A legtöbb esetben a 
szkennerek beépített kamerát is tartalmaznak, amik 
lehetővé teszik a pontfelhő színességét a pontok RGB 
adatainak rögzítésével. LOVAS ET AL. 2012 
250 Pixel alapú rekonstrukció, ’Automatic image orientation’ 
vagy ’Close-range photogrammetry’. SOMOGYI ET AL. 2018 
251 Depth camera. A mélységi kamerák az általuk készített 
fotókon a pixelek adataihoz távolságértéket is rögzítenek. 
Az eszköz jellemzően infravörös sugarakat bocsát ki, mint 
egy vaku, miközben egy szenzor mátrix érzékeli és eltárolja 
minden pixel távolságadatát. Általában nem érhető el 1-2 
megapixelnél magasabb képfelbontás. A pontfelhő 
színességét úgy lehet elérni, hogy egy RGB kamera is 
képeket készít pontosan ugyanabból a pozícióból, mint a 
mélységi kamera. SOMOGYI ET AL. 2018 
252 A különböző módszerekkel előállított pontfelhők 
különböző szinten adják vissza a felmért objektumok valódi 
geometriáját. Ennek láthatóvá tételére megmértük a 
referencia modellek és a pontfelhők különbségét. Ehhez a 
pontfelhőket és a referenciamodellt azonos pozícióba kellett 
transzformálni. A különbségeket (pontfelhők és modell közti 
távolságokat) a Geomagic Control szoftvercsomag 
elemeivel számítottuk. SOMOGYI ET AL. 2018 
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felületekhez képest -5 mm és -1 cm között becsülhető (a kőfelülethez képest itt csak negatív eltérés 

lehetséges). Ez a pontatlansági tényező és a 3D felmérési technikák nagyfokú pontossága (jellemzően 

néhány mm-es hibahatárral) viszont nem áll ellentmondásban. A térbeli leképezésnél és a metszetek 

felvételekor a maximális pontosságra kell törekedni, hogy a kövek saját pontatlanságait az elemzés végső 

fázisában, a geometria elemzésénél kontrollált módon lehessen kiszűrni. 

                     

A)  B)    C)  
 

45. ÁBRA: A 3D LEKÉPEZŐ ESZKÖZÖK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. A REFERENCIAMODELLTŐL (SLS) VALÓ 

ELTÉRÉST SZÍNSKÁLA JELÖLI. A) PHOTOSCAN, B) TLS, C) KINECT (FORRÁS: SOMOGYI ET AL. 2018)  

Vizsgálati szempont 

SLS 
(REFERENCIA) 

TLS Photo Kincet 

    

P
on

to
ss

ág
 

Max. eltérés [mm], 
max - / max + 

Teszt kő 1 0 / 0 -7,7 / 3,9 -6,2 / 6,6 -9,9 / 8,8 

Teszt kő 2 0 / 0 -6,9 / 5,5 -9,8 / 4 -8,9 / 4,8 

Teszt kő 3 0 / 0 -7,6 / 6,1 -7,2 / 4,7 -10 / 7,7 

Teszt kő 4 0 / 0 -8,6 / 10 -9,6 /10 -10 / 9,8 

Átlagos eltérés 
[mm], - / + / teljes 

Teszt kő 1 0 / 0 / 0 -1,2 / 0,3 / -1,2 -0,4 / 0,5 / 0,1 -1,8 / 1,8 / 0,6 

Teszt kő 2 0 / 0 / 0 -0,9 / 0,3 / -0,8 -0,3 / 0,3 / 0 -0,7 / 0,7 / 0 

Teszt kő 3 0 / 0 / 0 -1,1 / 0,3 / -1 -0,2 / 0 / 0 -1 / 1 / 0 

Teszt kő 4 0 / 0 / 0 -1,5 / 0,6 / -1,5 -0,7 / 0,7 / 0 -1,4 / 1 / -0,2 

Id
ői

gé
ny

 Mérés időigénye 15 perc/kő 120 perc / kőcsoport 15 perc / kő 60 perc / kő 

Pontfelhő illesztés időigénye - 120 perc / kőcsoport 100-180 perc / kő 180 perc / kő 

Felületmodell-képzés időigénye 15 perc/stone 120 perc / kőcsoport 45 perc / kő 100-240 perc / kő 

Elérhetőség / piaci ár 
anyagi kereteket 
jelentősen 
meghaladó 

anyagi kereteket 
jelentősen meghaladó 

elérhető eszköz és 
szoftver 

elérhető eszköz és 
szoftver 

46. ÁBRA: A TESZTELT 3D LEKÉPEZŐ ESZKÖZÖK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A VIZSGÁLATI SZEMPONTOK ALAPJÁN. A 

PONTOSSÁG MÉRÉSÉNÉL A REFERENCIÁT A TÁRGYSZKENNERREL KÉSZÜLT MODELL ADTA. 

A 46. ábrán táblázatosan összefoglalt eredmények alapján a térbeli fotogrammetria (fotoszkennelés) 

bizonyult a legpontosabb és legkönnyebben rendelkezésre álló eszköznek. A zsámbéki kőelemeket tehát 

ezzel a módszerrel mértem fel. Az adatfelvétel és feldolgozás folyamatát a 47. ábra foglalja össze. A köveket 

óvatos tisztítás után minden oldalról, minél több szögből, a fényképek között minimum 60%-os átfedéssel 

kellett lefotózni. A fényképek Lumix DMC-FZ8 típusú fényképezőgéppel készültek. A fotók szoftveres 

illesztését segítheti, ha grafikus kódok, markerek elhelyezésével referencia környezetben fényképezzük az 

objektumokat. Amikor a kövek mérete és tömege lehetővé tette a mozgatásukat, egy asztalra rögzített 

markerekkel állandó referencia környezetet hoztam létre, amelyben a kőelemeket cserélgetve fotóztam.253 

(48/a ábra) A nagyméretű és tömegű kőelemeket állagvédelmi okokból és erőforrások hiányában nem 

                                                      
253 Az adatfelvételben nyújtott személyes segítségét 
köszönöm Témavezetőmnek. 
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lehetett elmozdítani, ezért ezek fotózását eredeti kőtári helyükön végeztem. Ekkor a fotózott objektumok 

voltak állandók, és a referencia környezet volt változó (a markereket mindig áthelyeztem). (48/b ábra) Az 

adatgyűjtés és a későbbi feldolgozás gyorsítása érdekében átlagosan 4-6 kőből álló csoportokat fotóztam 

le egyszerre. A technológiából következően a fotoszkennelt pontfelhők érzékenyek a fényviszonyokra. A 

mozdítható kövek esetében természetes fénynél lehetett a legjobb eredményt elérni, az elmozdíthatatlan 

köveknél azonban a kőtár belső terében a korlátozott fényviszonyokat és erős alsó megvilágítást 

reflektorokkal is nehéz volt korrigálni. Mivel a kutatásban elsősorban a geometriára volt szükség, a 

pontfelhők RGB értékeinek további korrekciójától eltekintettem. 

 

47. ÁBRA: A KŐTÁRI KÖVEK 3D FELMÉRÉSÉNEK FOLYAMATA 

A)        B)   

48. ÁBRA: A) MOZDÍTHATÓ MÉRETŰ KÖVEK ÁLLANDÓ REFERENCIAKÖRNYEZETBEN, RÖGZÍTETT MARKEREKKEL; B) 

HELYBEN MARADÓ KÖVEK VÁLTOZÓ REFERENCIAKÖRNYEZETBEN, ÁTHELYEZETT MARKEREKKEL 

Minden 4-6 kőből álló kőcsoportról jellemzően 40-50 fénykép készült. A fotózás a kisméretű, 

mozgatható kövek esetében két különböző pozícióban történt (álló helyzetben, majd megfordítva őket). Az 

így kapott pontfelhő részek később szoftveresen voltak összeilleszthetők. Ez sűrűbb és teljesebb pontfelhőt 

eredményezett. A nagy elemeknél ez nem volt lehetséges, ezért a pontfelhők alja és hátulja (a kőtár falának 

közelsége miatt nehezen volt fotózható) rendszerint hiányos, a profilozott részek felmérése azonban sikeres 

volt. A képek feldolgozása (pixel alapú térbeli leképezés) Agisoft Photoscan szoftverrel készült.254 A szoftver 

rekonstruálja, hogy a képeket a kövekhez képest milyen távolságból és szögből készítette a kamera, majd 

ebből az információhalmazból számítja ki a térbeli pontfelhőt. (49. ábra) A pontfelhő létrehozása több 

lépésben történik: ’feature extraction’, ’matching’, majd a hibaszűrés.  

                                                      
254 http://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_2_en.pdf  
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49. ÁBRA: A KAMERAPOZÍCIÓK ÉS IRÁNYOK SZOFTVERES KISZÁMÍTÁSA A PONTFELHŐ LÉTREHOZÁSA KÖZBEN 

A kiszámolt durva pontfelhő jellemzően nem alkalmas további modellezésre, ezért a pontfelhő 

sűrítésére van szükség. Ezt követően a pontfelhőt felületmodellé kell átalakítani, hogy további szoftverekkel 

lehessen folytatni a feldolgozást. (50. ábra) 

A)   B)   C)  

50. ÁBRA: A) RITKA PONTFELHŐ, B) DURVA PONTFELHŐ ÉS C) FELÜLETMODELL 

A kőcsoportok pontfelhőinek további feldolgozása a Geomagic Studio programban történt. (51. ábra) 

A következő lépés a pontfelhő léptékezése. Mivel a fotoszkennelés alapja nem koordináták bemérése, mint 

a lézeres 3D leképezési módszerek esetében, az így képzett pontfelhő arányos, de léptéktelen lesz. Ezért 

a léptékezéshez a fotózáskor jól meghatározható referenciaméreteket kell mérni. A legpontosabb eredmény 

akkor érhető el, ha a markerek közti távolságokat használjuk referenciaméretekként. A pontfelhőn 

ugyanezek a távolságok a markerek grafikus kódjainak segítségével könnyen azonosíthatók, egyértelműen 

lemérhetők, majd a távolságok megfelelő szorzóval a valós méretre felszorozhatók. 



 

54 
 

 

51. ÁBRA: A KŐCSOPORT PONTFELHŐJÉNEK LÉPTÉKEZÉSE A GEOMAGIC STUDIO PROGRAMBAN. KÉT MARKER 

KÖZÖTTI TÁVOLSÁG LÉPTÉKEZÉSE A HELYSZÍNI MÉRÉS ALAPJÁN  

A következő lépés az egyes kövek kivágása a helyes léptékre hozott kőcsoportokból. Mivel a 

kisméretű köveket két pozícióban is lefotóztam (az asztalon állva, majd megfordítva), a kövenként két 

részpontfelhőt össze kellett illeszteni. Az illesztéshez a Geomagic Studio szoftverben először manuálisan 

megadott referenciapontokkal végeztem a durva illesztést, majd ICP255 technikán alapuló automatizált finom 

illesztést végeztem. Az automatikus illesztést több fázisban megismételtem. A pontfelhőt minden fázis előtt 

manuálisan meg kellett tisztítani a valótlan pontoktól. Ezek a pontok a leképezett pontfelhő-felület 

zajosságából adódnak, és befolyásolják az automatikus illesztés minőségét, ezért eltávolításukkal egyre 

pontosabb illesztést lehet elérni. Ilyen hamis pontok főleg negatív élek, tagozatok és a fotózáskor árnyékban 

lévő részeken jelentkeztek. Fontosnak tartottam, hogy a zajok tisztítását manuálisan végezzem, mivel a 

szoftver által végzett automatikus zajszűrés eltüntethet olyan kis egyenetlenségeket a kövek felületén, 

amiknek jelentősége lehet. Az illesztés és tisztítás után a két pontfelhő rész egyesítése, majd vektorizálása 

(felületmodellé alakítása) következett. A nagyméretű köveknél, amelyeket csak egy pozícióban lehetett 

lefotózni, illesztésre nem volt szükség, csak manuális tisztítás történt a vektorizálás előtt. (52. ábra) 

                                                      
255 Iterative Closest Point. BESL – MCKAY 1992; CHEN – 

MEDIONI 1992; ZHANG 1994  
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52. ÁBRA: A KŐCSOPORTBÓL KIVÁGOTT KŐ PONTFELHŐJE TISZTÍTÁS UTÁN (GEOMAGIC STUDIO PROGRAMBAN) ÉS 

FELÜLETMODELLÉ ALAKÍTÁS (VEKTORIZÁLÁS) UTÁN (GEOMAGIC DESIGN X PROGRAMBAN) 

 

5.1.2. METSZETEK GENERÁLÁSA 

A felületmodellek metszése a Geomagic Design X szoftverrel történt. (52. ábra) A metszetek tetszőleges 

síkkal, tetszőleges helyen vehetők fel, ezért az első lépés a kövek hossztengelyére merőleges metszősík 

meghatározása volt. A művelet szempontjából meg kellett különböztetni az íves tengelyű és az egyenes 

tengelyű faragványokat. A metszetek létrehozásának folyamatát az 53. ábra foglalja össze. 

 

53. ÁBRA: METSZETEK LÉTREHOZÁSÁNAK FOLYAMATA A KŐTÁRI KÖVEK FELÜLETMODELLJÉBŐL 

A Geomagic Design X alkalmas arra, hogy a modellekre síkokat vagy más ideális felületeket 

illesszünk. A síkokat többféle módon lehet ráfeszíteni a modellekre, például tetszőleges számú pont 

megadásával. A zsámbéki faragott kőelemeknél úgy tűnhet, hogy a metszősíkot legegyszerűbb az illesztési 

felületekre ráilleszteni, ez azonban komoly pontatlanságokhoz vezetett volna. Az illesztési felületek ugyanis 

csak látszólag voltak merőlegesek a hossztengelyekre, de az utólagos mérések alapján kiderült, hogy nem 

megbízhatóak, és sosem szabad ezeket közvetlenül metszősíkként használni. Az egyenes köveknél (pl. 

párkány, ablakosztó, szárkő) a megfelelő eljárás szerint egy hossztengellyel párhuzamos vektort kellett 

előállítani. Ehhez könnyen lehetett találni megfelelően ép és egyenes felületeket a köveken. Metszősíknak 

egy erre a vektorra merőleges síkot kellett generálni. A metszősíkkal általunk meghatározható sűrűségben 

és pozícióban párhuzamos metszeteket lehet készíteni a felületmodellekből. A metszést a kövek teljes 

hosszán, 10 mm-es sűrűséggel végeztem. 

Az íves köveknél (pl. boltozati bordák) a görbület mentén elforgatott metszésre volt szükség, 

amelyhez meg kellett határozni a metszés síkját és az elforgatás tengelyét. Ehhez a kő görbületére van 

szükség, ami a kőelem egy hosszmetszetére illesztett körrel határozható meg. (54-55. ábra) A tengely a kő 
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görbületére illesztett kör középpontjában van, iránya a kör síkjára merőleges. (56. ábra) A metszősík a kör 

sugarára illeszkedik és merőleges a kör síkjára. Az elforgatott metszést a kövek teljes hosszán, 0,4°-os 

sűrűséggel végeztem. (57. ábra) 

A)   B)   C)  

54. ÁBRA: ÍVES KŐELEM GÖRBÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA: A) HOSSZTENGELLYEL PÁRHUZAMOS SÍK 

MEGHATÁROZÁSA, B) EZZEL A SÍKKAL HOSSZMETSZET KÉSZÍTÉSE, C) KÖR ILLESZTÉSE A HOSSZMETSZETRE 

 

55. ÁBRA: ÍVES KŐELEM HOSSZMETSZETÉRE ILLESZTETT KÖRÍV 

 

56. ÁBRA: A PROFIL METSZŐSÍKJÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÍVES KŐELEMEN 
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57. ÁBRA: AZ ÍVES KŐELEM MEGHATÁROZOTT SŰRŰSÉGŰ ELFORGATOTT METSZÉSE A KŐ TELJES HOSSZA MENTÉN 

 

 

58. ÁBRA: EGYMÁSRA VETÍTETT METSZŐSÍKOK A GEOMAGIC DESIGN X ÉS AZ AUTOCAD PROGRAMBAN 

 

Az így létrehozott metszetek egyenesekből és ívekből állnak. A metszeteket a program a kiinduló 

metszősíkra vetíti. (58. ábra) A metszethalmaz további feldolgozását Autodesk Civil 3D és Autocad 

programokkal végeztem. Az egymásra vetített metszetek vonalakból és ívekből álló halmazt alkotnak, 

amelyek sok esetben nem csak a profil kontúrját, hanem a kövek törött részein azok szintvonalszerű 

metszeteit is tartalmazzák. (59, 60/a ábra) A metszethalmazból manuálisan kitöröltem a profilkontúron kívüli 

vonalakat, illetve a törött kőrészek szintvonalait. Az így megtisztított profilok egyenesekből és ívekből álló 

kontúr-halmaza átlagosan kb. 5 mm vastag volt. (60/b ábra) Ez azt jelenti, hogy a kövek keresztmetszete 

viszonylagos pontossággal állandó a hossztengelyek mentén, vagyis meglehetősen pontosan faragták őket. 

A profilok geometriai vizsgálatához azonban konkrét sarokpontokra van szükség, ezért a vastag kontúr-

halmazokat Autodesk Civil 3D programmal a kontúr-halmazra illesztett egyenesekre és ívekre redukáltam. 

(60/c ábra) Az eljárást a szoftver a legkisebb négyzetek regressziós modellje alapján végzi.256 A profilok 

méreteinek felmérése és a geometriai elemzés ez után történt. 

                                                      
256 „A közelítő elemek létrehozására szolgáló parancsok a 
legkisebb négyzetek regressziós modelljét alkalmazzák 
vonalak, ívek és parabolák AutoCAD Civil 3D pontokból, 
AutoCAD pontokból, egérkattintásokból és meglévő 
elemekből, például vonalakból, ívekből, vonalláncokból 
vagy vezérlővonalakból való létrehozásához. Az ezekre az 

objektumokra legjobban illeszkedő vonal vagy ív tér el 
legkevésbé az eredeti tervtől.” 
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/HUN/index.html?url
=filesCUG/GUID-C45E0EDB-4105-40D8-9CBE-
772B9D038D8C.htm,topicNumber=CUGd30e390925 
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59. ÁBRA: ÉP ÉS CSORBULT RÉSZEKET IS TARTALMAZÓ KŐELEM FELÜLETMODELLJE ÉS A 0,4°-ONKÉNT (EGYENES 

ELEMEKNÉL 10 MM-ENKÉNT) FELVETT METSZETEK EGYMÁSRA VETÍTETT HALMAZA 

A) B)  C)  

60. ÁBRA: A) A KŐ TELJES HOSSZÁN, SŰRŰN FELVETT METSZETEK EGYMÁSRA VETÍTETT HALMAZA, B) A KÜLSŐ 

KONTÚR A FELESLEGES VONALAK TÖRLÉSE UTÁN, C) A KONTÚRHALMAZRA ILLESZTETT VONALAK ÉS ÍVEK 

 

Egy-egy profiltípushoz több kőelem metszetei tartoztak. A 60. ábrán szereplő mellékhajó borda (MHB) 

profilhoz pl. 7 kőelem tartozott. Ezért az egyes profiltípusok geometriai elemzéséhez létre kellett hozni a 

profilok „ideális” változatát a több kőmetszet felmérése alapján. Ez az „ideális” profilrajz elvileg az eredetileg 

tervezett profil, vagyis a faragáshoz használt sablon rekonstrukciója. Az azonos profiltípushoz tartozó 

kőmetszeteken felmértem és átlagoltam az egymásnak megfeleltethető méreteket. Az átlagolt méretekkel 

felszerkesztettem a profil „ideális” változatát, ami elvileg az eredeti sablonhoz a legközelebb áll. A 

felszerkesztett „ideális” profilok nagy pontossággal jöttek ki, vagyis a felmért és átlagolt méretek között nem 

volt komoly ellentmondás. Ez annak köszönhető, hogy az átlagoláskor a kövenként felmért méretek szórása 

nem volt számottevő. Ez is annak a jele, hogy a kövek faragása nagy pontossággal történt. 

5.1.3. A PROFILOK GEOMETRIÁJÁNAK VIZSGÁLATI SZEMPONTJAI 

Az „ideális” profilrajzok felszerkesztése után a geometriai elemzés célja a lehetséges 

szerkesztőmódszerek, arányozási technikák keresése volt. Ennek során először a profilok főbb méreteinek 

és a zsámbéki templom teljes geometriájának viszonyát vizsgáltam a középkori forrásokból megismert 

tervezési elvek szerint. Azt kerestem, hogy a befoglaló méretek, főbb tagozatok megadhatók--e a 

falvastagságból kiinduló négyzetes szerkesztési módszerrel. Vizsgáltam a befoglaló méretek egymáshoz 

viszonyított arányát is. A második megközelítés a tagozatok szerkesztésének vizsgálata volt. Ezekről sokkal 

kevésbé lehet forrásokból ismert, általános elvekre, módszerekre hagyatkozni. A falvastagságból 

levezethető geometriai rendszereknek a tagozatok szerkesztésében is lehet jelentőségük, de az is valószínű 

(Hans Hammer 25. lapon lévő rajza alapján, 27. ábra), hogy a tagozatokat a profilon belül már egymáshoz 

képest határozták meg arányosítással vagy más geometriai lépésekkel. 

A befoglaló méretek azért is fontosak, mert a különböző profilú köveknek más-más szerkezeti szerepe 

volt, amely szélességük, magasságuk és ezek arányainak meghatározásában biztosan szerepet játszott. 

Kérdés azonban, hogy mit tekintünk a teherhordásban szerepet játszó résznek, illetve a tervezés során mely 
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méretek pontos megadása volt kifejezetten fontos az építőmester számára. Például a kőtári profilok 

vizsgálatakor felmerült a kérdés, hogy a teljes kőkeresztmetszet befoglaló méretei vagy csak a profilozott 

rész befoglaló méretei fontosak.257 (61. ábra) A boltozati bordáknál például a rétegkövek tetejét, vagyis a 

bordatöveket kétoldalt rézsűsre vagy lépcsősre faragták a boltsüveg fogadására. (61. ábra ③) A 

középkorból ismert tervrajzok alapján úgy tűnik, hogy a falvastagságra illesztett négyzetes szerkesztéssel a 

teljes keresztmetszet geometriáját adták meg. (61. ábra ①) Sajnos a kőtári anyag lepusztultsága, az 

utólagos levésések és a fotózás korlátozottsága miatt sok 13. századi bordánál a teljes magasság nehezen 

volt meghatározható. A középkori forrásokból az is látszik, hogy gyakran a profilozott rész méretét (61. ábra 

④) is a falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszer adja meg. A zsámbéki profiloknál tehát mindkét 

befoglaló méretet vizsgáltam és külön-külön meghatároztam arányaikat a szélességgel. (61. ábra ⑤) 

61. ÁBRA: A PROFILOK BEFOGLALÓ MÉRETEI 

A tagozatok osztópontjainak elhelyezkedését és méretét egymáshoz, és a teljes geometriához 

viszonyítva is vizsgáltam. Ezeknek aritmetikai arányait és különböző geometriai idomokkal (háromszög, 

négyszög, ötszög) történő meghatározhatóságát kerestem. Az általánosítható szempontok mellett 

természetesen minden profil esetében egyedi vizsgálati szempontok is szerepet kaptak. Az osztópontok 

mellett az íves tagozatok középpontjait könnyen vissza lehetett szerkeszteni a CAD program segítségével. 

Feltételeztem, hogy a tervezéskor a középpontok helyét határozták meg. Ezt a feltételezést alátámasztotta 

a zsámbéki kőtár 141/a jelzésű258 boltozati válleleme, ami egykor a főhajó északi oldalán lehetett. A kő a 

tas-de-charge típusú váll egyik vízszintes illesztési felületű rétege volt, aminek felső felületén szerkesztési 

karcok maradtak fenn.259 A karcok az átlós borda profiljának tengelyét adják meg, és az átlós borda 

különböző osztópontjait vetítik át a másik oldalra, köztük az íves elem középpontját. (62. ábra) A Budapesti 

Történeti Múzeum Középkori Kőtárában lévő 41/404-es leltári számú, Budáról származó körtetagozatos 

kőelem illesztési felületén szintén karcok maradtak fenn, amelyek két egymással hegyesszöget bezáró 

tengelyt és a főbb tagozatokat megadó vízszintes vonalakat mutatják. Az egyik ilyen szerkesztőkarc a 

körtetag középpontján halad át. (63. ábra) Ugyanezt bizonyítják Hans Hammer öt- és hétszöggel 

szerkesztett profilrajzai is a vázlatkönyv 25. lapján, ahol a szerkesztővonalak több körközéppontot is 

megadnak (27. ábra). 

                                                      
257 A problémára Bork is felhívta a figyelmet. BORK 2011. 11. 
Vannak olyan esetek, ahol a kőelem teljes mérete biztosan 
nem volt fontos, ilyenek pl. az ablak szárkövek, amelyek 

kötésben voltak a kváderfalazattal, így a nem profilozott 
részük szükségszerűen változó volt. 
258 Katalógusszám Bozóki 2015-ös leltára alapján. 
259 FEHÉR 2019 



 

60 
 

 

62. ÁBRA: A 141/A JELZETŰ BOLTOZATI VÁLLELEM FELSŐ FELÜLETÉN LÉVŐ KARCOK  

 

63. ÁBRA: BORDAMETSZŐDÉSI CSOMÓPONT BUDÁRÓL, AZ ILLESZTÉSI FELÜLETEN LÉVŐ SZERKESZTŐKARCOK A 

KÖRTETAG KÖZÉPPONTJÁT IS MEGHATÁROZZÁK 

A felmért, majd átlagolt méretek között először megvizsgáltam a számtani arányosságokat. Minél 

egyszerűbb arányokat, osztópontokat kerestem, mint pl. felezőpont, harmadolópont, stb. vagy a forrásokban 

több helyen megjelenő 1:2, 2:3, 5:7, 1:√2 arány.260 Megpróbáltam az osztópontok megadását úgy is 

visszakövetkeztetni, hogy illeszkednek-e 45°, 30° vagy 60°-os vetítővonalakra, vagyis geometriai 

összefüggéseket kerestem. Ezt a két módszert (aritmetikai arányosságok és geometriai összefüggések 

keresése) ugyanazokra az osztópontokra, tagozatokra vonatkozó hipotézisek ellenőrzésére is használtam: 

a geometriai összefüggéseket összevetettem a méretek hányadosával, és fordítva, mivel ezek sok esetben 

ellentmondásba kerültek. Például, ha egy rézsűs tagozat átlagosan 43°-os hajlásszögű, hajlamosak 

lehetünk eltekinteni a kis eltéréstől, és azt feltételezni, hogy az eredeti terv szerint 45°-os. A tagozat 

vízszintes és függőleges vetülete azonban a több kövön végzett mérések alapján rendre eltér (pedig 45°-

os hajlásszögnél egyenlőnek kellene lennie), ami okot ad más geometriai sémák keresésre is. Ilyen lehet 

például, ha a szóban forgó vonal két nevezetes pontot köt össze. Ekképpen tehát akár 10 mm-es 

eltéréseknek is lehet jelentőségük, annak ellenére, hogy ekkora eltéréseket könnyen faragási 

pontatlanságnak is betudhatnánk. Az aritmetikai és geometriai összefüggések egyidejű vizsgálata talán 

megnövelheti a szerkesztési hipotézisek hitelességét, amiket ezáltal két nézőpontból ellenőriztem. Azért is 

fontos a két módszert egyszerre vizsgálni, mert Lechler Unterweisung-jából megtudhattuk, hogy a sablonok 

méreteit többféleképpen adták meg, hogy azokat könnyebben el lehessen magyarázni: aritmetikai 

arányokkal és geometriai szerkesztéssel is. 

5.1.4. MÉRTÉKEGYSÉGEK KÉRDÉSE 

A középkori szerkesztések vizsgálatakor gyakran felmerül az eredetileg használt mértékegység 
visszakövetkeztetése. Az építkezések során a láb, öl (általában 6 láb, de lehetett 10 láb is261), a hüvelyk 
(általában a láb 1/12-ed része) mértékek használata volt a leggyakoribb.262 Ezek méretét egy-egy konkrét 

                                                      
260 FERNIE 1990. 230 
261 BOGDÁN 1987. 16 

262 BOGDÁN 1978. 18-123 
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épület vizsgálatánál nehéz kiszámítani, források hiányában pedig csak találgatással lehet eredményre jutni. 
Kétségtelen, hogy az építőmesterek számára a mértékek rendkívül fontosak voltak. Ezt az építőmester 
ábrázolások is alátámasztják, amelyeken a mérőrúd a többi tervezéshez és kitűzéshez használt 
szerszámmal együtt igen gyakran szerepel.263 A Magyar Királyság területéről néhány 18. századból 
fennmaradt, épületek falába foglalt etalon árulkodik a régi mértékekről, például a pozsonyi városházán. A 
középkori mértékegységek számításával több kutató is foglalkozott.264 A középkorban elsősorban az 
uralkodókhoz vagy a városokhoz kötődött egy-egy lábméret vagy mértékegységrendszer.265 Egyáltalán nem 
biztos azonban, hogy minden építést az adott ország méretrendjével méreteztek. Létezhettek ugyanis 
ezeken kívül helyi rendszerek, és az sem zárható ki, hogy egy-egy épület vagy műhely esetében, így akár 
a zsámbéki templomnál is teljesen egyedi rendszert használtak.266 Hoppe László szerint a mesterek 
igyekeztek saját mértékeiket használni idegen helyeken is.267 Akár azt is feltételezhetjük, hogy Zsámbékon 
francia mértékrendszert használtak, mivel az építtető kegyúri család, illetve a premontrei rend származása 
miatt okkal feltételezhetjük, hogy a templom építésén francia mesterek is dolgoztak.  

 
Az eredeti lábméretet tehát csak nagyon nagy bizonytalansággal lehet megállapítani. A 

bizonytalanságot az is növeli, hogy sok esetben nem egész számú lábat használtak. Előfordulhatott, hogy 

a méreteket néhány hüvelykkel vagy ujjal korrigálták. Lorenz Lechler például az Unterweisung-ban 

kőanyagtól függően javasolta a falazat szélességének + / – 3 hüvelykkel való korrigálását, ha az építőmester 

szükségesnek tartotta.268 A képet tovább bonyolítja, hogy Hans Hammer vázlatkönyvének 1. lapján 

egyértelmű bizonyítékát találjuk, hogy több, egymásból kiszámolható hüvelyk és lábméretet egyidejűleg 

használtak ugyanazon az építkezésen.269 Hans Hammer megkülönböztette az öreg, („Alte”, nagy), rendes 

(„Rechte”), fiatal („Junge”, kicsi) és még fiatalabb („noch junger”) lábat, és ezekhez meghatározott 

rendszerben hüvelyk- és ölmértékek is tartoztak. Lechler is megkülönböztette az öreg és fiatal lábat, amivel 

arra utalt, hogy az öreget, ami nagyobb, régen használták, a kisebb, fiatalt pedig az ő idejében.270 

A középkori szerkesztések kutatásakor tehát rendkívül bizonytalan az eredeti mértékegység 

visszaszámolása. A zsámbéki templom és a kőfaragványok nagy pontosságú felmérése ellenére sem 

lehetünk biztosak abban, hogy egy bizonyos méretet vajon öreg, rendes, fiatal vagy még fiatalabb lábban 

adtak-e meg, vagy esetleg még néhány hüvelykkel megtoldották. Ráadásul a mértékegységhasználat még 

a két említett forrásból ismerteknél jóval gazdagabb és kreatívabb lehetett.271 Használhattak teljesen egyedi 

modult is a kitűzésnél. Az aprólékos részletekhez, mint pl. a tagozatok, boltozati bordák, ahol a 

pontosságnak nagy szerepe volt, valószínűleg jól meghatározható mértékeket használhattak. Elképzelhető 

azonban, hogy egy-egy helyiség méretének megadásánál fontosabb volt az arányosság, minthogy minden 

egyes méretet konkrétan megadjanak. Kiindulhattak az épület nagyobb méreteiből, majd ezekből aritmetikai 

vagy geometriai eljárásokkal is megadhatták a többi méretet. A tervezést befolyásolhatták olyan tényezők 

is, mint például Zsámbékon a korábbi egyhajós templom. Az is lehet, hogy az építőmester egyszerűen a 

saját lábát használva lelépte a méreteket a kitűzésnél.  

                                                      
263 SHELBY 1971. 142; GERSTENBERG 1966. 217 
264 FERNIE 1990; MURRAY 2002; MASINI ET AL. 2004; FONSECA 

ET AL. 2004 
265 BOGDÁN 1978. 35 A középkokri „avignoni láb” és 
„avignoni arasz” például ma is ismert. PÉREZ DE LOS RÍOS – 

RABASA DÍAZ 2016 
266 Az építkezéseken akár önkényesen felvett alapméret 
lehetőségét Bechmann is felvetette. BECHMANN 1991. 53 
267 HOPPE 1994. 8 
268 APAI 1980 
269 HOPPE 1994 
270 SHELBY – MARK 1979. 115 
271 FEHÉR-HALMOS 2019. A zsámbéki templomrom Lica 
BLK360 típusú TLS lézerszkenneres felmérése alapján 

kísérletet tettünk arra, hogy a felmért méretekből a régi 
mértékegységekre következtessünk. A számításkor több 
ismert nagyságú történeti mértéket (BOGDÁN 1978 alapján) 
ellenőriztünk, vajon ráillenek-e a zsámbéki SI-ben mért 
méretekre. A számítás eredménye szerint egyik régi 
mértéket sem lehetett meggyőző gyakorisággal kimutatni a 
templom méreteiben. A számítást fordított logikával is 
elvégeztük. Az SI-ben mért méreteket egész számokkal 
osztva kerestük a lábmérethez közelítő (kb. 30 cm) 
hányadost. A találatoknak elég nagy szórása lett 29 és 35 
cm között. Összességében inkább arra lehetett 
következtetni, hogy a lábméretek keresése rendkívül 
bizonytalan eredményekre vezet.  
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A középkori mértékegységek visszaszámolhatóságát tehát igen sok tényező teszi bizonytalanná. A 

zsámbéki templom profiljainak vizsgálatakor a mértékegységátváltások talán félrevezető arányosságokra 

mutathatnának, hiszen az SI méretekből átszámolt lábméretek más hányadosokat eredményezhetnek, mint 

a ténylegesen felmért méreteké. Az esettanulmány geometriai elemzése során ezért a régi 

mértékegységekre való következtetést nem kíséreltem meg.  

5.2. ESETTANULMÁNY – A ZSÁMBÉKI TEMPLOM 

A doktori értekezés esettanulmányát a zsámbéki egykori premontrei, majd pálos templom kőtári 

gyűjteménye képezte. A kutatás kérdései legfőképpen a középkori tervezési technikákra vonatkoztak, 

amelynek alapját az elméleti kutatás és a felmért kövek profiljainak elemzése képezte. A doktori értekezés 

célkitűzései között tehát nem feltétlenül szerepelt a zsámbéki templom építéstörténetének vagy 

magyarországi építészettörténetben elfoglalt helyének árnyalása. Az esettanulmány kiválasztásában 

szerepet játszott, hogy a felmérendő kőtári kövek állapota és mennyisége egyaránt kielégítő legyen a 

szerkesztőmódszerek vizsgálatához, de feldolgozásuk beleférjen a doktori kutatás kereteibe. A több mint 

300 elemet számláló zsámbéki kőtár megfelelt ezeknek a feltételeknek. Ezen kívül szerepet játszott az a 

tényező is, hogy a zsámbéki templom építéstörténetéről viszonylag sok adat és körülmény ismert, és a 

középkor folyamán két jól lehatárolható építkezés történt:272 a 13. századi premontrei és a 15. századi pálos. 

Ez a két periódus a kőtári anyagban is jól elkülöníthető, főleg a boltozati elemek esetében. 

Az esettanulmány kiválasztása azért is bizonyult szerencsés döntésnek, mert a két fő zsámbéki 

építkezés bizonyos értelemben jól reprezentálja a magyarországi gótikus építészet korai és késői szakaszát. 

Habár a francia gótika hatása már a 12. század utolsó évtizedeiben, III. Béla kapcsolatai révén, az 

esztergomi palotakápolnával megjelent hazánkban,273 a gótika elterjedése és a királyi megrendelői körön 

kívüli megjelenése inkább a 13. század első felére jellemző. A zsámbéki premontrei építkezés a 13. század 

első évtizedeiben a dominánsan jelen lévő késő román jegyek mellett több gótikus vonást is mutat, 

különösen a szerkezeti megoldásokban. A legszembetűnőbb gótikus szerkezet, a bordás csúcsíves 

keresztboltozat mellett a gótika vázas gondolkodásmódjának csíráját fedezhetjük fel a főhajó falpillérek 

fugarendszerében is. A falpillérek faragott rétegei függetlenek a kitöltő falazatok kvádereitől: a pilléreket 

nagyobb, magasabb kövekből faragták, a kitöltő fal kváderei pedig kisebb méretűek. (64. ábra) Ez nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a pilléreket sokkal előbb építették meg, mint a kitöltő falakat, de látható, hogy az 

építés során tudatosan szerepet kapott az a logikai elv, hogy a terhek legjelentősebb része a pillérekben és 

az azokat támasztó támpillérekben összpontosulnak, és a kitöltő falakat ezekkel lazább összefüggésben is 

meg lehet építeni.274 A másik gótikus szerkezeti gondolkodásra utaló bizonyíték a tas-de-charge típusú 

vállképzés.275 

A 13. századból ismertek az első gótikus építészeti tervek, rajzok is Európa különböző területeiről 

(lásd 3-4. fejezet). Ezek még igen szórványosan árulkodnak a profilok tervezéséről, a 15. századból 

azonban sokkal több és informatívabb forrásra támaszkodhatunk (lásd 4. fejezet és az értekezés 2. sz. 

melléklete). A zsámbéki pálos építkezés a 15. század utolsó évtizedeiben történt, amikortól kezdve – főleg 

német nyelvterületeken – egyre több mester tette közkinccsé gótikus építőtudását. A kőtári profilok 

elemzésekor a premontrei periódus által talán bepillantást nyerhetünk a 13. századi részlettervezési 

technikákba, a pálos periódus révén pedig összevethetjük a zsámbéki profilok méretezési elveit a 

forrásokból megismertekkel. 

                                                      
272 Nem számítva a 13. századi építkezés lehetséges 
periódusait. 
273 TAKÁCS 2018; MAROSI 1980; 1997B 

274 Ezt Marosi Ernő vertikális építésmódnak nevezte. 
MAROSI 2008. 14-16; Továbbá lásd MÜLLER 1990. 131. 118. 
ÁBRA 
275 FEHÉR 2021 
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64. ÁBRA: A ZSÁMBÉKI TEMPLOM FŐHAJÓ GÁDORFALA. A PILLÉREK ÉS A KITÖLTŐ FALAK FALAZÁSA FÜGGETLEN 

(FORRÁS: SZERZŐ FELVÉTELE, DOBOS DÉNES FELMÉRÉSI RAJZÁNAK RÉSZLETE 2017-BEN A BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉKÉN KÉSZÍTETT DIPLOMATERVÉHEZ) 

 

5.2.1. A ZSÁMBÉKI TEMPLOM KUTATÁSTÖRTÉNETE 

A zsámbéki premontrei, majd pálos templom kutatástörténete egyidős a magyarországi 

műemlékvédelemi mozgalommal, mivel rom mivoltában mindig szimbólumként tekintettek rá.276 A templom 

már a 19. század közepén nemzetközi érdeklődésre tartott számot, mivel J. B. A. Lassus, a párizsi Notre 

Dame restaurátora, a Villard de Honnecourt vázlatkönyvének kiadója, a 13. századi pikárdiai mester277 

szerepét kutatta a zsámbéki templom építésénél.278 Henszlmann Imre az antik és középkori építészet 

arányozási módszereiről szóló elméletéhez Zsámbék templomát elemezte magyar példaként.279 (65. ábra) 

Elmélete több ponton vitatható, főleg, hogy az elemzés alapjául szolgáló Gerster-Frey-Kauser-féle felmérés 

után készült Gelnhausen-rajz280 is pontatlan. 

                                                      
276 FEHÉR 2018. A nemzeti múlt szimbolikus jelentéstartalma 
például már a 19. századtól szorosan hozzákapcsolódott, 
amikor a műemlékvédelem hajnalán a romantikus 
hangvételű újságcikkekben a pusztuló műemlékek 
megmentése a nemzeti öntudat egyik kifejezőeszköze volt. 
Dávid Ferenc a zsámbéki templomot a költői romok közé 
sorolta, „amelynek a lényege érintetlen marad, ha pusztul 
és a lényege sérül meg, ha mással nyúlnak hozzá, mint 
gondolattal”. DÁVID 2001. 230-231. Vitathatatlan 
szimbóluma továbbá, többek között a műemlékvédelem 
történetének és elméletének is, hiszen Möller purizmussal 
szakító felfogása és Lux helyreállítása is példaértékkel 
bírnak, ahogyan Fejérdy Tamás fogalmazott, „kis túlzással 
az egyetemes műemlékvédelem történetében” is.  FEJÉRDY 

1998. 311.   Ma már nem vitatott, hogy Möller valójában a 
visszaépítést tűzte ki célul, és a tégla megtámasztások a 

szűkös anyagi keretek miatt ideiglenes megoldásként 
készültek el. Erről több tanulmány is született, amelyek közt 
a legalaposabb: LŐVEI 1996; valamint ENTZ 1990; GERŐ 

1992 és BARDOLY 2010. A zsámbéki műemléki 
helyreállítások elemzése a magyarországi 
műemlékvédelem-elmélet egyik legnépszerűbb témája. 
GUZSIK 1977; DARAGÓ 2001; SZAKÁCS 2016 
277 akit egyszer „Magyarország földjére küldtek”, ahol „sok 
napot töltött”. BARNES 2009 
278 LASSUS 1858. 51. Villard de Honnecourt magyarországi 
tartózkodásáról semmi biztosat nem tudhatunk. Támpontot 
hazai emlékeink stíluskritikai elemzései adhatnak. A kérdés 
több kutatót is foglalkoztatott: GEREVICH 1971; TÓTH 2004; 
ROSTÁS 2014; TAKÁCS 2018. 158-168 
279 HENSZLMANN 1860 (ATLAS); 1876; 1880 
280 MAROSI 1996. 63  
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65. ÁBRA: HENSZLMANN IMRE KÖBHÁROMSZÖGBŐL KÉPZETT SOROZATA AZ ANTIK ÉS KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZETRŐL 

ALKOTOTT ARÁNYOZÁSI HIPOTÉZISÉHEZ, ÉS RAJZA A ZSÁMBÉKI TEMPLOM RÉSZLETEIRŐL (FORRÁS: HENSZLMANN 

1860; MÉM MDK TERVTÁR: GUZSIK TAMÁS FOTÓJA) 

Möller István 1882-től dolgozott a kritikus állapotú rom állagmegóvásán. Az épület vizsgálatát alapul 

véve részletes kutatást végzett, aminek eredményeit 1925-ben a Technika hasábjain tette közzé.281 

Periodizációjában négy építési korszakot feltételezett. (66. ábra) 1933-ból rekonstrukciós rajzai is 

fennmaradtak.282 (67. ábra) Ismereteim szerint sajnos a zsámbéki templom kőfaragványain nem végzett 

olyan jellegű geometriai kutatásokat, mint amilyeneket a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház, a 

kolozsvári ferences kolostor profiljain.283 

   

66. ÁBRA: MÖLLER PERIODIZÁCIÓS ALAPRAJZA ÉS AZ ÁLTALA FELTÉTELEZETT NÉGY ÉPÍTÉSI PERIÓDUS KÜLÖN 

KIRAJZOLVA (FORRÁS: MÉM MDK TERVTÁR 13079: GUZSIK TAMÁS FOTÓJA, MÖLLER 1925) 

    

67. ÁBRA: MÖLLER REKONSTRUKCIÓS TERVEI (FORRÁS: BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 100094, 100095) 

Möller István zsámbéki tevékenységét 1934-ben bekövetkezett halála szakította meg. Az akkor már 

meginduló régészeti ásatást tanítványa, Lux Kálmán és fia, Lux Géza vették át. Lux Géza 1939-ben 

                                                      
281 MÖLLER 1925 
282 GUZSIK 1974A. 131. BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 
100094, 100095 

283 FEHÉR-HALMOS 2016 
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monográfiájában foglalta össze a feltárás eredményeit.284 Möller négy építési periódust felsorakoztató 

elméletével szemben egyetlen elhúzódó folyamatként képzelte el a premontreiek építkezését, amelynek 

kezdetén még a romanika, végén pedig már a gótika volt az uralkodó építészeti irányzat.285 Az ásatás során 

előkerült faragott építészeti tagozattöredékek alapján elvi rekonstrukciót készített mind a 13. századi 

premontrei, mind pedig a 15. századi pálos templomról és kolostorról. (68. ábra) Elvi rekonstrukciói néhány 

apró részlettől eltekintve286 máig helytállóak. 

       

68. ÁBRA: LUX ELVI REKONSTRUKCIÓS RAJZAI A TEMPLOMRÓL ÉS A KOLOSTORRÓL (FORRÁS: BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 103974, 103976) 

1955-ben Tombor Ilona készített monográfiát Zsámbékról és a prépostsági romokról.287 Az 

arányosságokra vonatkozóan megfigyelte, hogy a főhajó magassága kétszerese a mellékhajók 

magasságának.288 Guzsik Tamás 1974-ben Zsámbékról írta doktori disszertációját.289 Guzsik munkájának 

alapossága, körültekintése, szempontrendszerének gazdagsága és kutatásának mélysége minden addigi 

írást felülmúlt. Elemezte a rom földrajzi, történeti és szociológiai értelemben vett kontextusaként Zsámbék 

települését és a földbirtokos kegyúri család történetét, középkori magyar társadalomban elfoglalt helyét. 

Megvizsgálta a rom és az első templom tájolását, arányrendszerét. Az építéstörténet és a lehetséges 

műhelykapcsolatok elemzésekor figyelembe vette a kőfaragójeleket és a középkori építéstechnológia 

kérdéseit is. Az építéstörténeti periodizációt új alapokra helyezte. (69. ábra) Mivel Guzsik egyébként is 

foglalkozott a középkori szerkesztőmódszerekkel,290 a zsámbéki templomról is született elmélete. Egyrészt 

összefüggést látott a premontrei bazilika és az azt megelőző egyhajós templom tájolása és geometriája 

között.291 Másrészt a premontrei bazilika alaprajzi rendszerét a jáki bencés apátsági templommal hozta 

összefüggésbe, ahol Bogyai Tamás építés közbeni tervmódosítást feltételezett, miszerint az eredetileg öt 

boltszakaszosra tervezett helyett négy boltszakaszos hosszházat építettek.292 Guzsik szerint először a 

zsámbéki templomot is öt boltszakaszosra tervezhették, és az a Jákon dolgozó műhely, amely ott a korábbi, 

öt boltszakaszos tervet készítette, Zsámbékkal is kapcsolatban állhatott.293 (70. ábra) Szerinte az alaprajzon 

„mindegyik alaprajzi szerkesztőháló (trianguláció és kvadratúra) „lötyög”, vagyis pontosan nem fedi az 

alaprajzot”.294 A trianguláció Guzsik szerint némiképp kimutatható az alaprajz és a keresztmetszet esetében: 

a főhajó szélességére illesztett szabályos háromszög magassága a mellékhajók pillérfejezeteinek 

magasságához van közel, a főhajó fejezetei pedig kétszer olyan magasan vannak. A főhajó szélesség-

                                                      
284 LUX 1939 
285 LUX 1939 
286 Szőke Balázs folyamatban lévő számítógépes 
rekonstrukciói alapján valószínű, hogy a pálos 
kolostorkerengőt nem csillag-, hanem keresztboltozatok 
fedték. Szőke Balázs szóbeli közlése alapján. 
287 TOMBOR 1955 
288 TOMBOR 1955. 20 

289 GUZSIK 1974A 
290 GUZSIK 1990 
291 Későbbi kutatási eredmények kimutatták, hogy ez a 
szerkesztési rendszer nem helytálló. 
292 BOGYAI 1943 
293 GUZSIK 1974A. 49. ILL. 9-10. ÁBRA 
294 GUZSIK 1974A.137 
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magasság aránya 1:3. Megjegyzendő, hogy Guzsik maga is fenntartásokkal kezelte a triangulációs háló 

alkalmazását. Az alaprajzra először Entz Géza illesztett háromszöges hálót, amit Guzsik kritikai 

megjegyzésekkel átvett.295 A háló pontjai azonban nem illeszkednek meggyőzően az alaprajz elemeihez. A 

rajz, amire a triangulációs hálót ráfeszítették túl kis léptékű és talán nem is elég pontos ahhoz, hogy az első 

ránézésre helytállónak tűnő rendszert igazolni lehessen rajta. (70. ábra) Guzsik néhány részlet és profil 

(ívsoros párkány, mellékhajó heveder, főhajó heveder) és egy kőfaragójel esetében is feltételezett 

triangulációs szerkesztőhálókat, amelyekben úgy vélte, „sokkal szembetűnőbb a középkori szerkesztés”.296 

(71. ábra) 

 

69. ÁBRA: GUZSIK PERIODIZÁCIÓJA (FORRÁS: GUZSIK 1974A; 1974B) 

 

70. ÁBRA: GUZSIK ELMÉLETE A KITŰZÉSRŐL ÉS A TEMPLOM ALAPRAJZÁRA VETÍTETT TRIANGULÁCIÓS HÁLÓ (FORRÁS: 

GUZSIK 1974A; ENTZ 1959.135) 

     

71. ÁBRA: GUZSIK REKONSTRUKCIÓI A PROFILOK GEOMETRIAI SZERKESZTÉSÉRŐL (FORRÁS: GUZSIK 1974A) 

                                                      
295 ENTZ 1959.135. A triangulációs hipotézis azért is 
érdekes, mert Guzsik szerint a bazilika eredetileg öt través 
lett volna, a tornyok emeletén pedig nem lettek volna 
kápolnák. Később azonban Guzsik feltételezése szerint 
tervmódosítás történt, a toronyemeleteken kápolnákat 

alakítottak ki, ezért a hajó hossza kisebb lett, és végül négy 
travéra osztották, mivel a szentélyek helyét az első 
lépésekben már kitűzték. 
296 GUZSIK 1974A. 138. ILL. 70. ÁBRA 
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Marosi Ernő 1975-ben kandidátusi értekezésében Zsámbék műhelykapcsolatait és 

stíluskomplexitásának kérdését elemezte, elvetve a formák Jákkal való kapcsolatát.297 Habár Marosi 

aprólékos alapossággal és a teljes európai gótikus formakincsre való magabiztos rálátással helyezte el a 

zsámbéki épületszobrászat morfológiai sajátosságait a korai gótikus magyar művészettörténet térképén, 

maga is leírta, hogy a legtöbb formai kapcsolat esetében nem közvetlen műhelyrokonságról van szó. 1996-

ban megjelent tanulmányában az ikonikus rom értékeit, szimbolikus és romantikus romkultuszban298 

betöltött szerepét mutatta be.299 A nyolcvanas években a rom újabb helyreállítását kezdeményezték, amit 

alapos, több évig tartó kutatómunka és Valter Ilona régészeti feltárásai előztek meg.300 (72. ábra) Sedlmayr 

János a kilencvenes évek legelején a helyreállítás programját301 és tervét302 ismertette, aminek legfőbb célja 

a rom fenntartása volt. Ezzel egyidőben az 1990-es évek Zsámbékkal kapcsolatos szakirodalmát a 

műemlékvédelem-elmélet hatotta át.303 A helyreállításhoz készült tudományos dokumentáció részeként 

készítette el 1987-ben Guzsik Tamás és Kremnicsán Ilona a rom kőtárának első katalógusát.304 Zsámbékkal 

és a kőtárral az utóbbi időben Bozóki Lajos művészettörténész foglalkozott. A falszövet aprólékos helyszíni 

szemrevételezésével fontos kérdésekre hívta fel a figyelmet, leginkább a barokk kori javításokkal 

kapcsolatban, amikre a több helyen jelentkező elfedő habarcstakarás és vörös kváderfestés utal.305 2012-

ben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tudományos Főosztálya számára, Tafferner Antal gondnok 

kérésére elkészítette a rom állapotfelmérését.306 Az ebben leírt folyamatos állagromlás sajnos azóta sem 

állt meg.307 

 

72. ÁBRA: VALTER ILONA ÁSATÁSAINAK HELYSZÍNRAJZA (FORRÁS: VALTER 1996) 

 

5.2.2. A ZSÁMBÉKI TEMPLOM ÉS KOLOSTOR ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 

1986 és 1991 között végzett régészeti ásatásainak köszönhetően Valter Ilona nagymértékben 

pontosította a zsámbéki templom építéstörténetét, alapításának idejét és a kegyúri család történetét.308 A 

korábbi vélekedésekkel ellentétben, a feltárt sírok genetikai vizsgálata tisztázta, hogy az Aynald309 

                                                      
297 MAROSI 1975. 157 
298 Erről bővebben lásd KOMÁRIK 1990 
299 MAROSI 1996. 59 
300 VALTER 1988; 1991; 1992; 1993 
301 SEDLMAYR 1991A 
302 SEDLMAYR 1991B 
303 FEJÉRDY 1998; DARAGÓ 2001 
304 GUZSIK – KREMNICSÁN 1987 

305 BOZÓKI 2002. A festésekről továbbá lásd FEHÉR 2008; 
BÓNA 2008; 2009 
306 BOZÓKI 2012. A jelentés másolatát Bozóki Lajostól 
kaptam meg, akinek minden segítségét ezúton nagyon 
szépen köszönök.  
307 BOZÓKI 2012 
308 VALTER 1991; 1992; 1993; 1996; DERCSÉNYI ET AL. 2007 
309 Ismert az Aynard írásmód is. 
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nemzetség az addigi vélekedéseknél korábban telepedett le Magyarországon,310 és alapította az első 

egyhajós templomot a zsámbéki Templomdombon.311 Valter szerint a premontrei alapítás 1210 és 1222 

közé tehető,312 de mindenképpen 1234 előttre, amikor a Ninivei Katalógus már jegyezte Zsámbékot az akkor 

összeírt premontrei prépostságok között.313 Az oklevelek tanúsága szerint az Aynald nemzetségbeli Egidius 

és Smaragd comesek (1205-1206-ban udvarispán és szolnoki ispán, 1206-ban vajda, 1208-1209-ben bihari, 

1204-1222-ben pozsonyi és 1222 végén bácsi ispán) zsámbéki birtokukon premontrei kolostort 

alapítottak.314 A 13. századi építkezés több évtizedet vehetett igénybe, és kérdéses, hogy a tatárjárás 

érintette-e, illetve miként volt hatással az építkezésre vagy akár a tervezési koncepcióra. A kutatástörténet 

során a premontrei templom periodizációjáról több elmélet is született.315 (66, 68, 69. ábra) 

A templom további történetét Valter kutatásai meglehetősen jól pontosították. A kegyúri család 
kegyvesztettsége után a prépostsági birtok először a Maróthyaké316 lett, akik kihalásával 1476-ban a királyra 
szállt.317 Végül 1477-ben318 Hunyadi Mátyás IV. Sixtus pápa engedélyével a pálosoknak adományozta a 
kolostort és a templomot, amelynek birtokaiba 15 pálos barátot iktattak be.319 Valter szerint addig több tűz 

is (egyik 1453 körül) károsította az épületegyüttest.320 A 15. század végén a pálosok igényeik szerint 
felújították a templomot és a kolostort.321 A főhajó tetejét megmagasították, az északi toronyra késő gótikus 
áttört kősisak került, a kolostort és a déli előcsarnokot újjáépítették.322 A legújabb kutatások alapján a 
kolostorkerengőt keresztboltozatok fedték.323  

 
A templom kora újkori történetéről kevés konkrétumot tudunk.324 Az oszmán megszállást követően 

Zsámbékon állandósultak a zavargások.325 Bizonytalan, hogy a törökök által az 1540-es évek második 

                                                      
310 Szőnyi szerint az Aynald nemzetség III. Béla második 
feleségével, Capet Margittal (1186-tól magyar királyné) 
érkezett Magyarországra, és birtokként megkapták 
Zsámbékot. Lengyel Imre embertani genetikai vizsgálatai 
azonban a franciák érkezését 1100 körülre becsülte, ezért 
Valter szerint a nemzetség nem III. Béla, hanem Könyves 
Kálmán első feleségével, a szicíliai normann fejedelem 
lányával, Hauteville-i/Szicíliai Felíciával, vagy a keresztes  
hadakkal érkezhetett az országba. SZŐNYI 1933; VALTER 

1991. 25. Smaragd az Aynard nemzetség feltételezhetően 
első családfője 1166-1167-ben tűnt fel az oklevelekben. 
DIVALD 1912. Zsoldos Attila szerint a nemzetség 
Champagne-ból érkezett Magyarországra. ZSOLDOS 2001. 
62 
311 VALTER 1991. 25 
312 VALTER 1991. 26; 1996 
313 A franciaországi Ninive premontrei kolostorában készült 
katalógus elkészítésének ideje, amely az összes akkori 
premontrei kolostor és filia lajstromát tartalmazta. A ninvei 
katalógus már jegyezte Zsámbékot Samboch néven a 
váradhegyfoki kolostor filiájaként. KOZÁK 1984. 87; 
DERCSÉNYI ET AL. 2007. 5. 
314 Zsoldos szerint az alapító család francia származásának 
fontos szerepe volt abban, hogy a szintén francia gyökerű 
premontrei rendnek tették az adományt. ZSOLDOS 2001. 215 
315 MÖLLER 1925; LUX 1939; GUZSIK 1974A; 1974B; 1979. Az 
elméletek összefoglalásáról: FEHÉR-HALMOS 2019. A 
templom stíluskapcsolatairól: Marosi Ernő a figurális és 
indadíszes ornamentika jáki, gyulafehérvári és 
vértesszentkereszti párhuzamai helyett inkább az óbudai 
királyi palota kőtöredékeivel való szoros rokonságot 
hangsúlyozta, különösen a szabadsághegyi Városkút 
foglalatából előkerült zsámbéki fejezettöredékek kapcsán. 

Az indamotívumok és a sárkányos fejezet szerinte kevésbé 
Jákkal, mint inkább Sopronhorpáccsal hozhatók 
összefüggésbe. MAROSI 1975. 71, 154 
316 Az Aynaldok birtokait (Zsámbék, Tök, Perbál, Monor, 
továbbá birtokaikat Valkó, Bodrog, Békés, Doboka 
megyében) 1403-ban Maróti János kapta meg. ZSOLDOS 

2001. 92 
317 DERCSÉNYI ET AL. 2007. 10; ZSOLDOS 2001. 243 
318 1477-ben a pápai bizottság megállapította, hogy a 
szerzetesek hibájából az épület elhanyagolt. VALTER 1991. 
27 
319 LUX 1939. 5; ZSOLDOS 2001. 218 
320 VALTER 1991. 27 
321 Zsoldos Attila szerint a kolostor átvételének ügyei 
egészen 1484-ig elhúzódtak, majd az építkezések és 
egyben tűzvész okozta károk kijavítása ez után kezdődött 
meg. ZSOLDOS 2001. 243 
322 Valter Ilona pénzlelettel datálta a déli előcsarnok építését 
az 1439 és 1493 közötti időszakra. VALTER 1993. 104 
323 Szőke Balázs szóbeli közlése alapján. 
324 Habár a premontreiek többször is (1511-ben és 1520-
ban) visszakövetelték birtokukat, abban János király 1527-
ben végérvényesen a pálosokat erősítette meg. LUX 1939. 
6. Zsámbék települést a középkor végén többnyire 
oppidumként említették. Az 1518-as bácsi országgyűlés 14. 
törvénycikke Zsámbékot és környékét a budai udvarbíró 
felügyelete alatt a királyi konyha eltartására rendelte. 
ZSOLDOS 2001. 114, 184 
325 Eleinte népes katonaság állomásozott itt, a létszám 
azonban ugrásszerűen csökkent. 1549-ben több mint 200 
katona volt itt, 1558-ra viszont már csak három alakulat 
maradt, a többieket más végvárakba vezényelhették. 
ZSOLDOS 2001. 264 
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felében épített palánkvár mennyiben érintette a templom közvetlen környezetét.326  Az biztos, hogy Zsámbék 

fontos stratégiai szerepet kapott, de valószínű, hogy az erődítés a várat érintette, bár magas fekvése miatt 

nehezen elképzelhető, hogy a templomépület nem sínylette meg a korszak viszontagságait.327 Az oszmánok 

kivonulása után Zsámbékot I. Lipót császár Zichy Istvánnak adományozta,328 amellyel egyidőben 

megkezdődött az új, németajkú lakosság betelepítése.1749-ben a városnak még szándékában állt a régi 

templomot plébániatemplomként helyreállítani,329 de 1750-ben inkább teljesen új templom építése mellett 

döntöttek.330 Bozóki Lajos szerint 1754-ben Padányi Bíró Márton veszprémi püspök kisebb javításokat 

végeztetett, amely során több helyen valószínűleg tűzben megrongálódott profilok tagozatait levésték és 

bevakolták.331 A templom sorsát az 1763. június 28-án bekövetkezett földrengés teljesen megpecsételte, 

habár feljegyzések alapján még utána is használták.332 A templom szerkezete a földrengés után is állékony 

maradt,333 de valószínűleg ezután kezdődött meg végérvényesen az épületek kőanyagának kitermelése. 

 

5.2.3. A ZSÁMBÉKI KŐTÁR ÉS A VIZSGÁLT PROFILOK LEÍRÁSA 

A zsámbéki kőtár mára több mint háromszáz kőelemet számlál. Az első köveket Lux Géza gyűjtötte 

össze az 1930-as években végzett ásatásakor,334 (73. ábra) majd a kőtár első katalogizálását és a kőelemek 

felmérését Guzsik Tamás és Kremnicsán Ilona végezte el 1987-ben, Valter Ilona régészeti feltárásai után.335 

A kőtárban ekkor 62 kőelem volt. Az ez utáni gyarapodás – ami szerencsére a mai napig tart – annak 

köszönhető, hogy a környékbeli kerítések, épületek bontásakor egyre több faragott kőelem kerül elő, amiket 

a templom és a kolostor 18-19. századi széthordásakor használtak fel másodlagos építőanyagként. A kövek 

visszakerülésében nagy szerepe volt Tafferner Antal, a templomrom és a kőtár ma már nyugalmazott 

gondnoka, és Bozóki Lajos művészettörténész áldozatos munkájának. A legutóbbi leltárazást Bozóki Lajos 

végezte, amelynek rendelkezésemre bocsátását ezúton is hálásan köszönöm! 

                                                      
326 ZSOLDOS 2001. 264-265; LUX 1939. 6; VALTER 1991. 27 
327 LUX 1939. 6. 1686-ban Zichy István és hajdúi 
visszafoglalták a törököktől. Az ostromok nem tudták 
elpusztítani az épületet, ugyanis 1689-ben Bernát fráter a 
rendfőnök segítségét kérte, hogy tiltsa ki a katonákat a 
kolostorból, ami ezek szerint még mindig lakható volt. 
TOMBOR 1955. 30; VALTER 1991. 27. Zsámbék egyébként 
valószínűleg nem csak védelmi szerepet töltött be a budai 
szandzsákon belül. Olyan helyőrségi központ lehetett, 
amely némiképp a polgári élet színtere is maradt. ZSOLDOS 

2001. 307, 310. 
328 GUZSIK 1974A, GUZSIK 1977. 230 
329 KERNY 1992. 91 
330 DERCSÉNYI ET AL. 2007. 11 

331 BOZÓKI 2002. 109 
332 Jankovics Miklós ministránsi tevékenységről tett 
feljegyzése alapján. KERNY 1992. 91. A déli mellékhajóban 
néha misét tartottak, illetve ravatalozóként használták. 
GUZSIK 1974A. 15. Guzsik néhány nyomot vélt felfedezni 
arra, hogy a templom egyes részeit még a földrengés után 
is használhatták. Ennek tulajdonította a déli torony második 
emeleti keleti ablakán látható, talán harangkötél által 
kikoptatott bevágódást. (Eszerint a déli mellékhajóból az 
ablakon át kivezetett kötéllel húzták a harangot.) GUZSIK 

1974A; 1977. 230 
333 MORAIS ET AL. 2017 
334 LUX 1939 
335 GUZSIK – KREMNICSÁN 1987 
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73. ÁBRA: LUX GÉZA ÁLTAL ÖSSZEGYŰJTÖTT KÖVEK A ZSÁMBÉKI TEMPLOM NYUGATI HOMLOKZATA ELŐTT (1935) 

ÉS A ZSÁMBÉKI KŐTÁR JELENLEGI ÁLLAPOTA A KOLOSTORSZÁRNYBAN (FORRÁS: SZERZŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ 

ARCHÍV FELVÉTEL336 ÉS MAI FELVÉTEL) 
 

A kőtár a templom 13. századi premontrei és a kolostor 15. századi pálos periódusából is nagyszámú, 

profilozott szerkezeti elemet tartalmaz. Összesen több mint 300 elemből áll, amelyeknek jelentős hányada 

profillal faragott szerkezeti elem. A fennmaradt kövek legnagyobb része különböző boltozatokból (a főhajó 

és a mellékhajó keresztboltozataiból, illetve a kolostor és a kerengő késő gótikus boltozataiból) származnak. 

Ezeken kívül több nyíláskeret, szárkő, párkány-, mérmű- és támaszelem is megtalálható. A másodlagos 

beépítéskor gyakran félbevágták a köveket vagy levésték a tagozatokat, de szerencsére a legtöbb profil a 

3D fotogrammetrikus felmérésnek köszönhetően nagymértékben rekonstruálható volt.337 A kőtári elemekhez 

hasonló faragványok egy része a romtemplomban in situ is megtalálható, ezért ezeknek a felmérése és 

vizsgálata is kiegészítette az elemzést.338 

A kutatás során elkészült a kőtár legfrissebb katalógusa, amelyet a disszertáció 3. számú melléklete 

tartalmaz. Ebben összefésültem Guzsik, Kremnicsán és Bozóki korábbi katalógusait. Ezt a régi fotók kis 

száma, a két katalógus egymástól független számozása és a kövekre írt számok kopása megnehezítette. 

Sok esetben, pl. letört, hiányos profilú köveknél az azonosítás meghiúsult. A korábbi katalógusszámok 

összefésülése közben leírtam a kőelemek állapotát és a rajtuk található, építéstörténetre utaló 

megfigyeléseket. Ez után szerkezeti szerepük és profiljuk szerint tematikusan csoportosítottam a köveket, 

vagyis a 3. számú mellékletben a korábbi számozások sorrendjétől eltérő sorrendet vezettem be (Bozóki a 

kőtári elhelyezkedés szerint készítette a számozást). A kőelemeknek új, a profilra utaló azonosítót is adtam 

(pl. FHB01, MHB02), ezek azonban nem érintették a teljes kőtárat, a kövekre ténylegesen nem kerültek rá, 

csupán a doktori értekezésben segítik a kövek beazonosítását. Szintén profilkóddal láttam el a katalógusban 

az azonos profiltípusú elemeket a könnyebb azonosítás érdekében. Nem kaptak külön profilkódot azok a 

kövek, amelyek profilja egyedi volt, vagy nem volt azonosítható. 

A kőtár mintegy 300 kőeleme közül 125-ről készült 3D fotogrammetriával előállított pontfelhő. A 

válogatást a kövek jellege (profilozott-e) és állapota (töredékesség jellege, súlyossága) határozta meg. Az 

így felmért kövekről az 5. fejezetben részletezett módon elkészültek a metszetsorozatok. Ezek között, 

néhány azonosítatlan vagy teljesen egyedi profiltól eltekintve összesen 20 profilt lehetett megkülönböztetni.  

                                                      
336 A fotót ezúton köszönöm szépen Kelecsényi Kristófnak! 
337 SOMOGYI ET AL. 2017 

338 A romtemplom felmérését Leica BLK360 típusú TLS 
lézerszkennerrel végeztem. A pontfelhőt 30 álláspontból 
készítettem. FEHÉR – HALMOS 2019 
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A geometriai elemzésre végül 7 profilt választottam ki, amelyeket 54 kőelem metszetéből lehetett felmérni 

és felszerkeszteni.  

A hét profil kiválasztásakor két fő szempontot vettem figyelembe. Az egyik szempontot a forráskutatás 

tapasztalatai adták, mert a források értelmezése során 3 profiltípusról, boltozati vázelemekről, 

ablakosztókról és ablakkeretekről lehetett összefüggő tervezési szabályokat megismerni. A másik szempont 

az volt, hogy a profiltípusokhoz elegendő számú kőelem legyen a kőtárban, a megfelelő pontosságú 

felmérések, és geometriai elemzés érdekében. A profilok és a hozzájuk tartozó kőelemek részletes 

elemzésre történő kiválasztásában ezzel összhangban a következő tényezők játszottak szerepet: 

 megfelelően ép vagy rekonstruálható profilok, illetve töredékes esetekben is elegendő számú kő álljon ﮿

rendelkezésre a profil rekonstruálásához 

 

 egy kőből kifaragott rétegek, vagyis a teljes profilt egyetlen kőelem alkotja, fuga nem osztja több ﮿

részre. (A mellékhajó hevedere rétegenként több kőelemből tevődik össze, ennek ellenére a bordával 

összefüggésben ennek geometriai elemzésére is kitérek. A kőtárban alig van hevederből származó 

kőelem, de ezeket a romtemplomban eredeti helyükön lehetett felmérni.) 

 

 meghatározható befoglaló méretű profilok, vagyis olyan profilok, amiknek van jellemző szélességi és ﮿

magassági / mélységi mérete. (Nem tartoznak ide például azok a nyíláskeretek vagy homlokívek, 

amiknek csak egy hengertag van a sarkán. Ilyen esetben nem határozhatók meg egyértelműen a 

profil határai.) 

 

A fenti szempontok figyelembe vételével a kiválasztott profilok a templom 13. századi és a kolostor 

15. századi boltozati elemei és a kolostorkerengő 15. századi ablakaiból származó elemek lettek. (74. ábra) 

A 7 kiválasztott profil közül 3 a 13. századi pediódusból származik:  

 a főhajó boltozati hevedere (FHH) ﮿

 a főhajó boltozati bordája (FHB) ﮿

 .a mellékhajó boltozati bordája (MHB) és ehhez kapcsolódóan a mellékhajó hevedere (MHH) ﮿

A többi 4 profil a 15. századból származik:  

 boltozati borda valószínűleg a kolostorkerengőből (KBA) ﮿

 boltozati borda talán a kolostor egyik teréből (KBB) ﮿

 ablakosztó vagy mérmű valószínűleg a kolostorkerengőből (AO) ﮿

 .a kolostorkerengő egyik ablakának kerete (szárkő) (AK) ﮿

A 13. századi profiloknál a mellékhajó heveder (MHH) méreteit is megvizsgáltam, de ezeket más módszerrel 

(Leica BLK360-as típusú lézerszkennerrel)339 a templomban eredeti helyükön mértem fel. A hevedert 

rétegenként több kőelemből építették össze. Ezekből eredeti helyükön többet lehet megtalálni, mint a 

kőtárban.(74. ábra)  

                                                      
339 FEHÉR – HALMOS 2019 



 

72 
 

 

 
74. ÁBRA: A GEOMETRIAI ELEMZÉSRE KIVÁLASZTOTT PROFILOK ELHELYEZKEDÉSE A TEMPLOMBAN ÉS A 

KOLOSTORBAN (ÁTDOLGOZOTT KÉP FORRÁSA: VALTER 1996) 

 

 

5.3. A 13. SZÁZADI PROFILOK VIZSGÁLATA 

5.3.1. FŐHAJÓ HEVEDER - FHH 

A premontrei templom főhajójának egykori haránt irányú, csúcsíves hevedere. Jelenleg kőelemek 

eredeti helyükön csak a boltozati vállakban figyelhetők meg. A heveder intradosának fesztávja kb. 5 m 

lehetett a főhajóban megmaradt keleti és nyugati haránt irányú homlokív alapján. Az intrados 

záradékmagassága a válltól 3 méterre becsülhető. A kőtárban öt kőelemet lehetett hevederként azonosítani 

(lásd. 3. sz. melléklet), amelyek közül négy kőelem metszetei alapján készült el a profil felszerkesztett 

„ideális” változata (4. sz. melléklet LXXXI. tábla). (75. ábra) 

A profil sík orrtagját kétoldalt íves, nem teljes negyed horony követi. A kőmetszetek mérésekor több 

esetben látható volt, hogy a horonyra nem illeszthető rá egyetlen körív. A hornyokat függőleges lemez, majd 

egy-egy pálcatag követi. A heveder profilozott részét végül rézsűs tagozat zárja. A profil szélessége 509 

mm, a profilozott rész magassága 334 mm, a teherhordó rész magassága pedig 448 mm. A profilozott rész 

szélesség – magasság aránya körülbelül 3 : 2. (4. sz. melléklet LXXXI. tábla) 
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75. ÁBRA: A FŐHAJÓ HEVEDER A ZSÁMBÉKI KŐTÁRBAN ÉS A PROFIL (FHH) FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” VÁLTOZATA 

Felfedezett geometriai szabályszerűségek: 

A profilozott rész magassága (334 mm) körülbelül megegyezik a FF (339 mm) szélességgel. (75. 

ábra) Ez a méret megközelíti a gádorfal vastagságára (845,8 mm) illesztett alapnégyzet elforgatásakor 

keletkező szakaszt (350,4 mm). (76. ábra) A pálcákat alkotó körök sugara 56,5 mm, ami pontosan FF 

szélesség (339 mm) hatoda. A pálcákat alkotó körök origói (O1) az orrtag középpontjából induló 45°-os 

vonalakra illeszkednek. A profil legfelső rézsűs tagjai 43,7°-osak lettek a felszerkesztés után, ezért 

feltételezhetjük, hogy a tervezői szándék szerint 45°-osak. Ezt a ferde szakasz merőleges vetületei sem 

cáfolták meg. C pont nyolcadolópontban osztja a profil szélességét, F és G pontok pedig hatodoló pontban 

osztják a szélességet. (77. ábra) 

Összességében megállapítható, hogy a heveder profilozott részének magassága lehet az a méret, 

ami a falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszerbe illeszkedik (ez lehet a két elforgatott alapnégyzet 

által kimetszett szakasz, 76. ábra). Ez a méret 2:3 arányban van a profil szélességével, és meghatározza a 

tagozatok által közrefogott egyik méretet (FF szélesség) is. A méretmeghatározásban tehát szerepet 

játszhatott a falvastagságból történő levezetés, majd különböző aritmetikai számarányok, arányos 

osztópontok használata. A tagozatok megadásánál két esetben is kimutatható a 45°-os vetítővonalak 

alkalmazása. Nem kizárt, hogy az alsó homorlatok ívét nem szabályos szerkesztéssel rajzolták, mivel a 

felmérésnél többször tapasztaltam, hogy egyetlen körív nem illeszthető rá a teljes ív hosszára. Elképzelhető, 

hogy ezeket az íves vonalakat kezdő és végpontjuk előzetes megszerkesztése után akár szabadkézzel is 

rárajzolhatták a sablonra. 
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76. ÁBRA: A FŐHAJÓ HEVEDER (FHH) PROFIL ÉS A GÁDORFAL VASTAGSÁG VISZONYA 

 

 

77. ÁBRA: A FŐHAJÓ HEVEDER (FHH) PROFIL GEOMETRIAI SZABÁLYSZERŰSÉGEI 
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5.3.2. FŐHAJÓ BORDA - FHB 

A premontrei templom főhajójában a keresztboltozatok átlós bordájának profilja. A borda eredeti 

helyén csak a legkeletibb boltszakaszban figyelhető meg. Ezt a bordát Lux állította helyre az 1930-as 

években vasbeton alkalmazásával, mivel állapota kritikus volt. A templom lézerszkenneres felmérése és az 

in situ szerkezet alapján is megállapítható, hogy a főhajó boltozatainak átlós bordái félkörívesek voltak. A 

borda profiljának felszerkesztése 18 kőelem felmérése alapján történt (78. ábra, 4. sz. melléklet LXXXI. 

tábla). 

A profil csúcsíves orrtagját kétoldalt rézsűs tag, sarkantyú tagozat (pálcát metsző homorlat) és még 

egy rézsűs tagozat követi. (78. ábra) A profil szélessége 354 mm, a profilozott rész magassága 358 mm, a 

teljes teherhordó rész magassága 463 mm. A profilozott rész szélesség – magasság aránya megközelítőleg 

1 : 1. A teherhordó rész szélesség – magasság aránya kb. 4 : 3, azonban ez a magassági méret rendkívül 

bizonytalan, mert a bordák töve sokszor csorba, a pontfelhők pedig a fényviszonyok miatt itt a 

leghiányosabbak. 

 

78. ÁBRA: A FŐHAJÓ BORDA A ZSÁMBÉKI KŐTÁRBAN ÉS A PROFIL (FHB) FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” VÁLTOZATA 

Felfedezett geometriai szabályszerűségek: 

A profilozott rész szélességi (354 mm) és magassági (358 mm) mérete kishíján megegyezik a 

gádorfal vastagságára (845,8 mm) illesztett négyzet elforgatásával kimetsződő szakasszal (350,4 mm). (79. 

ábra) G pont a B és I pontokat összekötő egyenesre esik. O1 körközéppont a B és O3 pontokat összekötő 

egyenesre illeszkedik. Az O3 körközéppont a J és G ill. J és F pontokat összekötő egyenesre esik. Úgy tűnik 

tehát, hogy FG szakasz is ugyanerre az egyenesre illeszkedik. A JF és a BO1 egyenesek valószínűleg 

eredeti szándék szerint megközelítőleg merőlegesek egymásra. A felső rézsűtagok (BC) 47,7°-os szöget 

zárnak be a függőlegessel. A kőmetszetek mérése alapján inkább az feltételezhető, hogy tervezési szándék 

szerint ezek nem 45°-osak, mivel C pont függőleges és vízszintes pozíciója rendre eltért egymástól. A profil 

összes íves tagozatának körközéppontja és kétoldalt az F pontok is egyetlen körre illeszkednek. (80. ábra) 

Összességében megállapítható, hogy a profil főbb méretei (profilozott rész szélessége és 

magassága) a falvastagságból levezethető. Ekképpen a főhajó hevedere és bordája között méretbeli 

kapcsolat is feltételezhető. Valószínűleg az sem véletlen, hogy a heveder és a borda esetében is az O1 

középpontú körök sugara (56,5 mm, 58 mm) nagyjából megegyezik. A borda tagozatai között meggyőző 

pontosságú aritmetikai összefüggést nem találtam. 
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79. ÁBRA: A FŐHAJÓ BORDA (FHB) PROFIL ÉS A GÁDORFAL VASTAGSÁG VISZONYA 

 

80. ÁBRA: A FŐHAJÓ BORDA (FHB) PROFIL GEOMETRIAI SZABÁLYSZERŰSÉGEI 
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5.3.3. MELLÉKHAJÓ BORDA - MHB 

A premontrei templom mellékhajójának, egykori keresztboltozatainak átlós bordája. Eredeti helyükön 

lévő kőelemek csak a boltozati vállakban figyelhetők meg. A templom lézerszkenneres felmérése alapján 

megállapítható, hogy az átlós bordák a főhajóhoz hasonlóan a mellékhajóban is félkörívesek voltak. A profilt 

7 kőelem felmérése alapján lehetett felszerkeszteni (lásd 4. sz. melléklet). (81. ábra, 4. sz. melléklet LXXXI. 

tábla) 

A profil sík orrtagját kétoldalt rézsűk követik, majd egy-egy egymásba simuló homorlat és félkörös 

pálcatag, végül pedig egy-egy negyed homorlat. A profil szélessége 313 mm, a profilozott rész magassága 

213,5 mm, a teljes teherhordó rész magassága 306 mm. Habár a teljes magasság bizonytalan adatként 

kezelendő, feltételezhetjük, hogy a szélesség – magasság arány tervezői szándék szerint 1:1 volt. A 

profilozott rész szélesség – magasság aránya talán 10:7. (4. sz. melléklet LXXXI. tábla) 

 

81. ÁBRA: A MELLÉKHAJÓ BORDA (MHB) PROFIL FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” VÁLTOZATA ÉS A MELLÉKHAJÓ BORDA 

ÉS HEVEDER EREDETI HELYÜKÖN A ZSÁMBÉKI TEMPLOMBAN 

Felfedezett geometriai szabályszerűségek: 

A profil szélessége (313 mm) a mellékhajó külső falvastagságának (938,4 mm) harmadával (312,8 

mm) megegyezik. (82. ábra) Az orrtag és annak két oldalán lévő, megközelítőleg 45°-os rézsű a 

falvastagságból kiinduló négyzetes rendszerbe illeszkedik. A 83. ábrán lévő, felnagyított rajzrészleten, a 

teljes profilszélességű négyzethez képest az orrtag szélessége a négyzet elforgatásával létrejött 

szakasznak felel meg. Az orrtag más módszerrel is megkapható, ugyanis az orrtag szélessége 

megközelítőleg 3 : 4 : 3 arányban osztja a teljes szélességet. Talán maga a profilt tervező mester is 

szándékosan alkalmazta ennek a geometriai szerkesztésnek és számtani aránynak a közelítő egybeesését. 

Úgy tűnik, hogy a teljes szélességet tehát 10 részre osztották fel, melyből 4 rész lett az orrtag szélessége. 

A profilozott rész szélesség – magasság aránya a 10:7-hez közelít, ami szintén arra enged következtetni, 

hogy a szélesség tized része fontos szerepet kapott. Ha ezt feltételezzük, akkor a profilozott magasságot 7 

ilyen tizedrész adja ki. Az orrtag két rézsűs tagja 44°-os szöget zár be a vízszintessel, ami valószínűleg 

eredeti szándék szerint 45°. A felső negyedhorony, a félkörös pálca és az alsó horony, vagyis a profilt alkotó 

összes kör sugara (1mm eltéréssel) azonos, és a szélesség egy nyolcadának felel meg (39 mm). O1 és O2 

pozíciója egyértelmű, a köröket B pontból kiindulva és egymásból lehet kiszerkeszteni. O3 körközéppont 

függőleges pozíciója megközelítőleg egyenlő a profilszélesség felével. O2 függőleges pozícióját pedig a 

profilszélesség felére szerkesztett egyenlő oldalú háromszög adja ki. Ez lehet azonban véletlen is, mivel 
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triangulációs szerkesztésnek más nyoma nem fedezhető fel a profil szerkesztésében. O2 –t egyébként ennél 

egyszerűbben és pontosabban lehet levezetni a B pontból, mivel az O1 és O2 középpontú körök 

egybevágóak, és D pontot az O1 középpontú kör metszi ki a profil külső kontúrján. (83. ábra) 

 

82. ÁBRA: A MELLÉKHAJÓ BORDA (MHB) PROFIL ÉS A MELLÉKHAJÓ KÜLSŐ FAL VASTAGSÁGÁNAK VISZONYA 

 

83. ÁBRA: A MELLÉKHAJÓ BORDA (MHB) PROFIL GEOMETRIAI SZABÁLYSZERŰSÉGEI 

 



 

79 
 

Összességében megállapítható, hogy a mellékhajó borda a főhajó hevedertől és bordától eltérő 

módon vezethető le a falvastagságból. Míg a főhajó szerkezeti elemeit inkább a falvastagságú négyzet 

elforgatása adhatja meg, a mellékhajó bordát egyértelműen a falvastagság harmadolása határozza meg. A 

mellékhajó bordát az is megkülönbözteti a főhajó két profiljától, hogy geometriája és arányrendszere jóval 

tisztább, logikusabb, érthetőbb. A körközéppontok elhelyezése, a tagozatok arányozása, a rézsűk iránya 

könnyedén megfejthető volt. A főhajó profiljainál azonban azok a szerkesztőmódszerek, amik a 

mellékhajónál kimutathatóak voltak, jellemzően nem vezettek eredményre.  

A tagozatok szerkesztésében határozott szándéknak tűnik, hogy minden körív azonos sugarú. Ez a 

törekvés nem idegen a középkori geometriai szerkesztésektől. Roriczer Geometria Deutsch-ában ugyanis 

az ötszög megszerkesztésének egy olyan módját ismerhetjük meg, amelyet végig azonos körzőnyílással 

lehet elvégezni.340 A profilt alkotó körök origóiból kettő (O1 és O2) pozíciója egyértelműen megadható, O3 

pozíciója azonban bizonytalan. Elképzelhető, hogy ez utóbbit konkrét szerkesztés nélkül, egyéni 

arányérzékre hagyatkozva határozták meg. A mellékhajó borda szerkesztésében ezen kívül kimutatható a 

45°-os vetítővonalak alkalmazása, különösen a körközéppontok és az orrtag rézsűs tagjainak megadásánál. 

Úgy tűnik továbbá, hogy a főbb méretek egymással aritmetikai arányban állnak, és a befoglaló méreteket is 

arányosan osztották. Feltűnik a 3, 4, 7 és 10-es számok kiemelt szerepe. 

 

5.3.4. MELLÉKHAJÓ HEVEDER – MHH 

A premontrei templom mellékhajójának haránt irányú hevedereit rétegenként több kőből építették 

össze. Részben ebből is adódik, hogy a kőtárban kevés olyan faragvány van, amiről egyértelműen 

megállapítható, hogy a mellékhajó hevederéből származik. A mellékhajó borda profiljának széthúzott 

változatához alulról egy nagyméretű félköríves tagozatot társítottak. Az alsó hengeres tagozatot és kétoldalt 

a bordákkal megegyező profilú részt rétegenként külön kőelemekből faragták ki. A hevedert a déli 

mellékhajóban, eredeti helyzetben lehet látni. (81. ábra) A heveder csúcsíves, az intradosnak fesztávolsága 

a vállnál 3,4 m, záradékmagassága a válltól 2,33 méterre átlagolható. A profil felmérése a templom 

lézerszkennelésével vált lehetővé, ami azonban nem elég pontos a tagozatok leképezéséhez. A 

hevederprofilt ezért a befoglaló méretek tudatában a mellékhajó borda profiljának másolásával 

szerkesztettem fel. (84. ábra) Mivel a tagozatok geometriájának vizsgálata a borda esetében már 

megtörtént, a hevedernél csak a profil falvastagsághoz való viszonyát vizsgáltam. 

A heveder szélessége (934,2 mm, a romtemplomon több helyen lemért, majd átlagolt adat) 

megyegyezik a mellékhajó külső falának átlagos vastagságával (938,4 mm). A falvastagságra illesztett 

négyzet elforgatása és harmadolása együttesen adja meg a profilozott rész magasságát a nagy hengeres 

orrtaggal együtt. Ezen kívül a négyzetes rendszer a kétoldalon lévő MHH profil két felső origóját is megadja. 

(85. ábra) 

                                                      
340 HOPPE 1994; SÓDOR 1982; FEHÉR ET AL. 2019 
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84. ÁBRA: A MELLÉKHAJÓ HEVEDER (MHH) PROFIL FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” VÁLTOZATA 

 

85. ÁBRA: A MELLÉKHAJÓ HEVEDER (MHH) ÉS A MELLÉKHAJÓ BORDA (MHB) PROFIL GEOMETRIAI 

SZABÁLYSZERŰSÉGEI A MELLÉKHAJÓ FALVASTAGSÁGÁRA SZERKESZTETT NÉGYZETES RENDSZERBEN 

 

5.3.5. A 13. SZÁZADI PROFILOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A premontrei építési periódushoz tartozó négy boltozati elem vizsgálata alapján tehát látható, hogy a 

mellékhajó hevedere és bordája könnyen értelmezhető, logikus, egyszerűen levezethető kapcsolatban áll 

egymással és a falvastagsággal. A tagozatokat is kifejezetten egyszerű szerkesztési lépésekkel rajzolták 

meg. A főhajó hevedere és bordája esetében ez nem mondható el. Ezeknél a szerkesztést csak nagyon kis 

mértékben sikerült megfejteni, a legtöbb tagozat szerkesztőmódszerét továbbra is homály fedi. Ez azt 
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mutatja, hogy a mellékhajó és a főhajó szerkezeti profiljait egyértelműen más logikával tervezték, hiszen 

azok a szerkesztőmódszerek, amiket valószínűleg használtak az egyiknél, nem alkalmazhattak a másiknál. 

A főhajó és a mellékhajó boltozati profiljai között egy másik szembetűnő eltérés is van. Míg a 

mellékhajó hevederének és bordájának profilja lényegében azonos, csak a heveder a borda szélesebb és 

hengertaggal kibővített változata, addig a főhajóban a hevedert is és a bordát is eltérő tagozatrendszerű 

profillal tervezték meg. A mellékhajó hevedere rétegenként több kőelemből épült fel, a főhajó hevederének 

rétegkövei egy elemből állnak. 

A mellékhajó és a főhajó szerkezeti logikája és a profilok szerkesztési elvei közötti eltérés annyira 

markáns, hogy kézenfekvő lenne eltérő építőmesterek szerepét felvetni a két épületrész tervezésénél. Nem 

kizárt azonban, hogy egy építőműhely tevékenységén belül is ennyire másképp tervezték a mellékhajó és 

főhajó boltozatait. Az épületen nem látható annak jele, hogy a mellékhajót és a főhajót eltérő periódusban 

építették volna, vagy hogy a főhajót utólag boltozták volna be. A főhajó boltozatainak tartószerkezete a 

terepszinttől a vállakig egy koncepció alapján épült. Az azonban lehetséges, hogy az építkezéssel nem 

boltszakaszonként haladtak előre, hanem először teljesen beboltozták a mellékhajókat, majd ez után 

következett a főhajó boltozása. A főhajó boltozása például a pannonhalmi főapátsági templom 13. századi 

újjáépítésénél341, vagy a segoviai székesegyház építésénél is megelőzte a mellékhajóét.342 Ez az időbeli 

eltérés akár indokolhatja az eltérő szerkezeti és szerkesztési logikát, de akár tartószerkezeti megfontolások 

is állhattak a háttérben, mert a bazilikális térrendszerben a mellékhajó boltozataira más jellegű terhek 

hatnak, mint a főhajóéira. Eltérő pozíciójukból adódóan más tartószerkezeti helyzetben vannak, és a faragott 

szerkezeteknek más igénybevételeket kell kiegyensúlyozniuk. A zsámbéki mellékhajó hevedereinek például 

a főhajót tartó támpillérek, és a mellékhajó-tetőket tartó pengefalak terhelését kell viselnie. Ennek 

ismeretében nem meglepő, hogy szélességük éppen megegyezik a falvastagsággal. 

5.4. A 15. SZÁZADI PROFILOK VIZSGÁLATA 

5.4.1. BOLTOZATI BORDA (VALÓSZÍNŰLEG) A KERENGŐBŐL - KBA 

Az úgynevezett „kétszerhornyolt” borda a pálos periódusban épített kerengőboltozatot alkothatta. Lux 

Géza rekonstrukciós rajzain a kerengőfolyosót csillagboltozatokkal ábrázolta.343 (68. ábra) Szőke Balázs, 

aki a 3D fotogrammetriával készült pontfelhők alapján a késő gótikus boltozatok számítógépes elvi 

rekonstrukcióján dolgozik, kimutatta, hogy a kétszerhornyolt (KBa) profilú bordák ténylegesen a kerengőben 

lehettek, ahol azonban nem csillag-, hanem inkább keresztboltozatokat alkottak.344 A profilt 11 kőelem 

felmérése alapján lehetett felszerkeszteni (86. ábra, 4. sz. melléklet LXXXI. tábla). Az összes ilyen 

faragványnak letört vagy csorbult az orrtagja, ami megnehezítette a teljes profilmagasság meghatározását. 

Szerencsére van a kőtárban egy rendkívül jó állapotban lévő letört orrtag is (KBa04 a 3. és 4. számú 

mellékletben), amely segítségével a teljes profil felszerkesztése lehetővé vált. 

A kétszerhornyolt borda profilja egyenes orrtagból és kétoldalt két-két horonyból áll. A borda felső, 

boltsüvegekhez csatlakozó része rézsűs kialakítású. A profil szélessége 138 mm, a profilozott rész 

magassága 107 mm, a teljes magasság pedig 208,5 mm. A szélesség és teljes magasság aránya 

valószínűleg a tervezői szándék szerint is 2:3. A profilozott rész magassága kb. a teljes magasság fele. (4. 

sz. melléklet LXXXI. tábla) 

                                                      
341 TAKÁCS 1996 
342 HUERTA – RUIZ 2006 

343 LUX 1939. 42, 44-45 
344 Szőke Balázs szóbeli közlése alapján.  
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86. ÁBRA: A KERENGŐBŐL SZÁRMAZÓ BOLTOZATI BORDA (KBA) PROFIL FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” VÁLTOZATA ÉS 

AZ EGYIK KŐTÖREDÉK A ZSÁMBÉKI KŐTÁRBÓL 

Felfedezett geometriai szabályszerűségek: 

A borda profilozott részén a C és E pontokat összekötő egyenes 30,3°-os szöget zár be a 

függőlegessel. Ez talán az eredeti tervezési szándékra utal. Ugyancsak 30°-hoz közeli, 30,2°-os szög 

jellemzi a bordatő két oldalán a süveg fogadására kiképzett rézsűket is (AB szakasz a 86, 87. ábrán). 

Kérdéses persze, hogy ezek szerepet játszottak-e a profil szerkesztésében, vagy a bordatő-rézsűk 

hajlásszögét találomra vették-e fel. Valószínű, hogy a hajlásszöget az egykori boltsüvegek geometriája 

határozta meg. A C pontból kibocsátott 30°, 60° és 15°-os vetítővonalak meggyőző pontossággal 

eredményre vezettek E, O2 és B pontok kimetszésében. (87. ábra) 
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87. ÁBRA: A KERENGŐBŐL SZÁRMAZÓ BOLTOZATI BORDA (KBA) PROFIL GEOMETRIAI SZABÁLYSZERŰSÉGEI 

A KBa bordaprofilhoz tartozó falvastagságot a kolostorkerengőben kereshetjük. A kerengő külső falát 

az AK profilú ablakok törték át, ezért a falvastagságot az AK profil szélességével (746,9 mm) azonosnak 

feltételezhetjük. A KBa profil befoglaló méreteinek és a falvastagságnak nehéz megállapítani a kapcsolatát. 

Két lehetséges megoldást a 88. ábra mutat, azonban ezek egyik esetben sem teljes mértékben 

meggyőzőek, mivel a profil méreteihez képest már számottevőek az eltérések a szerkesztővonalaktól. Az 

egyik megoldás szerint a két négyzet elforgatásából és a metszéspontok összekötéséből adódó rendszer 

adhatta meg a befoglaló méreteket. Ez a geometriai rendszer szerepelt a Bécsi Mintakönyvben is. A másik 

megoldás szerint a falvastagság harmadolásából kiindulva egy kisebb négyzetes rendszer adhatta meg a 

profil főbb méreteit. 

 

88. ÁBRA: KÉT LEHETŐSÉG A KERENGŐBŐL SZÁRMAZÓ BOLTOZATI BORDA (KBA) PROFIL ÉS A KERENGŐ KÜLSŐ 

FALÁNAK VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ VASTAGSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉRE 

 

5.4.2. BOLTOZATI BORDA (TALÁN) A KOLOSTORBÓL - KBB 

Az úgynevezett „szarvas” borda a pálos periódusban átépített kolostor egyik helyiségének 

térlefedését alkothatta. Szőke Balázs szerint a KBb profilú bordametsződések geometriája arra enged 

következtetni, hogy egy nagyobb, kb. 6 méter fesztávú terem hálóboltozatát vagy a templom északi 

előcsarnokának csillagboltozatát alkothatták.345 A profil felszerkesztése 11 kőelem 12 metszete alapján 

készült (KBb05 és KBb06 jelű metszetek egy bordacsomópont két induló bordájának metszetei) (89. ábra, 

4. sz. melléklet LXXXI. tábla). 

A szarvas borda profilja az egyenes orrtag két oldalán lévő egy-egy szögletes tagozatról kapta a 

nevét. A kövek felső részén, a bordatöveken nincs rézsűs vagy lépcsős oldalképzés. A profil szélessége 

                                                      
345 Szőke Balázs szóbeli közlése alapján.  
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122 mm, a profilozott rész magassága 101 mm, a teljes magasság pedig 207 mm. A profilozott rész 

magassága kb. a teljes magasság fele. (4. sz. melléklet LXXXI. tábla) 

 

89. ÁBRA: A KOLOSTORBÓL (?) SZÁRMAZÓ BOLTOZATI BORDA (KBB) PROFIL FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” 

VÁLTOZATA ÉS AZ EGYIK KŐTÖREDÉK A ZSÁMBÉKI KŐTÁRBÓL 

Felfedezett geometriai szabályszerűségek: 

O2 körközéppont a B és D pontokat összekötő 63,6°-os egyenesre illeszkedik. Elképzelhető, hogy B, 

O2, D, E, H eredeti szándék szerint egy egyenesre estek. A B és H pontokat összekötő egyenes 66,5°-os 

szöget zár be a vízszintessel. Ezek talán eredeti szándék szerint 60°-os rendszerre utalnak, bár az eltérések 

elég nagyok.  A BB pontokat összekötő szakaszra szerkesztett szabályos háromszög majdnem kiadja a 

profilozott rész magasságát. Egy ezzel egybevágó szabályos háromszöget szerkesztve AA szakaszra a 

háromszög magassága nagy pontossággal kiadja a profil sima oldalainak magasságát. Ha az előzőeknél 

kétszer akkora szabályos háromszöget szerkesztünk, a háromszög alapja megközelíti O1O1 távolságot. E 

utóbbiból következik, hogy O1O1 távolság a profilszélesség (AA, BB) kb. kétszerese. (90. ábra) A 30-60°-os 

vetítővonalak esetleges alkalmazása a KBa jelű profil esetében is felmerült. 
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90. ÁBRA: A KOLOSTORBÓL (?) SZÁRMAZÓ BOLTOZATI BORDA (KBB) PROFIL GEOMETRIAI SZABÁLYSZERŰSÉGEI 

Mivel a KBb jelű borda valószínűleg a kolostor egyik terének hálóboltozatát alkotta, a hozzá tartozó 

pontos falvastagság ismeretlen. A szerkesztés vizsgálatához a KBa esetében használt falvastagságot, a 

kerengő külső ablakszárkövének szélességét használtam (746,9 mm). A KBb profil orrtagját meghatározó 

körök középpontja közötti távolság (O1O1  távolság) majdnem egyenlő e feltételezett falvastagság 

harmadával. A profil teljes szélessége és az orrtag szélessége továbbá a feltételezett falvastagság 

harmadából kiinduló kvadratikus rendszerbe illeszkedik a 91. ábra szerint. Hangsúlyozandó, hogy ennél a 

profilnál a falvastagságról csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk, ezért a 91. ábrában felvázolt hipotézis, 

bár meggyőző egyezéseket mutat, komoly fenntartásokkal kezelendő.   

A KBb borda kapcsán felmerülhet az a lehetőség, hogy a profil méreteiből próbáljuk meg 

visszakövetkeztetni az egykori falvastagságot. Ez azonban aligha vezetne hiteles eredményre, mivel a 

falvastagságra illesztett profilszerkesztési módszerekben a szerkesztési lépéseknek végtelen számú 

variációja képzelhető el. A profilszerkesztés késő gótikus forrásaiból ismerhetünk néhány konkrét 

szerkesztést, de éppen a források mutatnak rá arra is, hogy egészen bonyolult, egyedi megoldások is 

születtek. Rendkívül bizonytalan lenne tehát, ha a profil méreteiből próbálnánk a falvastagságra 

következtetni. 
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91. ÁBRA: A KOLOSTORBÓL (?) SZÁRMAZÓ BOLTOZATI BORDA (KBB) PROFIL ÉS A FELTÉTELEZETT FALVASTAGSÁG 

VISZONYA 

 

5.4.3. ABLAKKERET SZÁRKŐ - AK 

A pálos kerengő nagyméretű mérműves ablakainak keretét alkotó profil. Lux az 1930-as években 

megtalálta a kolostor kerengőjének szárköveit, amelyek alapján rekonstrukciós rajzokat készített.346 (92. 

ábra) A kőtárban jelenleg három kőelem köthető az egykori kolostorablakok külső keretéhez: egy nagyon jó 

állapotban lévő kő, amelynek az egyik felét utólagosan levésték (AK01), egy rossz állapotú, csorbult élű 

kőelem (AK02), és egy kisméretű töredék, amiről a térbeli metszetek alapján lehetett megállapítani, hogy a 

szárkőhöz tartozhat (AK03). A profilt egyetlen kőelem (AK01) alapján lehetett vizsgálni. A kőelemről 

szerencsére a profil felénél kevesebbet véstek le, ezért a hiányzó részt Lux rajzai alapján vissza lehetett 

szerkeszteni. A teljes profil szélessége a visszaszerkesztésből 746,9 mm lett. Lux felmérési rajzán a teljes 

profil szélességére 735 mm-t tüntetett fel. A kb. 1 cm-es eltérés talán adódhat abból, hogy a 

visszaszerkesztés nem pont az egykori geometria szerint történt, vagy akár abból is, hogy Lux kopott 

kőelemet mért fel.347 Az eltérés olyan kicsi, hogy lényegtelennek tekinthető a geometriai elemzés 

szempontjából. (93. ábra, 4. sz. melléklet LXXXI. tábla) 

                                                      
346 LUX 1939. 42, 44-45 
347 Lux nem ugyanazt a kőelemet mérte fel, amit az 
értekezésben AK01-gyal jelöltem. Lux felmérési rajzain 
látszik, hogy akkor még sokkal több ablakkeret szárkő 
állhatott rendelkezésre. A rajzokon Lux a profil kétféle 
variációját is felmérte: az egyik profilon kétoldalt egy-egy 
horony van, a másik változaton két-két horony, köztük pedig 

vékony pálca (92. ábra). A két profilvariánsból mára csak az 
egyikre, az egy hornyosra van példa a kőtárban. A kövek 
valószínűleg a kolostorkerengő északi oldalának Lux által 
készített helyreállításába kerültek bele. Sajnos idővel a 
műemléki bemutatásra kihelyezett eredeti kőelemek állaga 
jelentősen megromlott, amit fokozott az utóbbi évtizedek 
során rájuktett cementes takarás. 
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92. ÁBRA: LUX GÉZA FELMÉRÉSI RAJZAI A KOLOSTOR ABLAKKERETRŐL (FORRÁS: MÉM MDK TERVTÁR, GUZSIK 

TAMÁS FOTÓI) 

Az ablakkeret visszaszerkesztett szélességét (746,9 mm) tekinthetjük a kolostorkerengő külső 

falvastagságának. A profilozott rész mélysége 239 mm. A keretprofil középső részén az „ablakosztó” profilok 

tipikus kéthornyos változata látható. Ezt kétoldalt egy-egy lépcsőzés és rézsűbe metszett félkörös horony 

követi. (93. ábra) 

 

93. ÁBRA: A KERENGŐ ABLAKKERET (AK) PROFIL FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” VÁLTOZATA 

 

Felfedezett geometriai szabályszerűségek: 
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Az ablakkereten az üveghorony mindkét oldalán a tagozatok egy-egy ferde vonalra, mint 

burkolóegyenesre illeszkednek. Ez a két burkolóegyenes 108,7°-os szöget zár be egymással, ami arra 

utalhat, hogy a profil szerkesztéséhez talán ötszöget használhattak. (A szabályos ötszög belső szöge 108°.) 

A falvastagságra illesztett ötszög valóban meglepően pontosan burkolja a tagozatokat, sőt, egyik oldala a 

falvastagságra szerkesztett kvadratikus rendszerbe is illeszkedik. (94. ábra) A kvadratikus rendszer ezen 

kívül csaknem az összes tagozat helyzetét kijelöli az ötszög két szárán. Az eltérések csak egy esetben 

haladják meg az 5 mm-t. A középső, „ablakosztó” típusú profilrész szélességét talán a falvastagságra 

illesztett alapnégyzet többszörös felezése adja meg, bár a legnagyobb eltérés éppen itt tapasztalható. 

 

94. ÁBRA: A KERENGŐBŐL ABLAKKERET (AK) PROFIL GEOMETRIAI SZABÁLYSZERŰSÉGEI 

Összességében tehát megállapítható, hogy a 15. századi ablakkeret profil szerkesztésében a 

falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszer játszhatta a legfontosabb szerepet, mert úgy tűnik, a 

tagozatok méreteit a felezéssel és elforgatással képzett négyzetek adták meg. Talán nem a véletlen műve, 

hogy a tagozatok ebbe a négyzetes rendszerbe szerkeszthető ötszögre illeszkednek. Az ötszög 

alkalmazása nem lenne példa nélküli a profilok tervezésében, hiszen Hans Hammer vázlatkönyvében két 

rajzon is kimutatható. A zsámbéki ablakkeret ezen kívül Roriczer és a Bécsi Képzőművészeti Akadémia 

17.090-es jelzetű rajzával is hasonló szerkesztési elveket mutat, pl. a hornyok középpontjának 

elhelyezésében.  
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95. ÁBRA: LUX GÉZA REKONSTRUKCIÓS RAJZAI A KOLOSTORKERENGŐ ABLAKAIRÓL (FORRÁS: FORRÁS: BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 103981) 

 

5.4.4. ABLAKOSZTÓ (ILL. MÉRMŰ) - AO 

A pálos kerengő nagyméretű mérműves ablakainak ablakosztói. Az ablakok mérműves kialakítását 

Lux rekonstrukciós rajzai alapján képzelhetjük el.348 (95. ábra) Az AO jelű profil formája megegyezik a 15. 

századi forrásokból ismert tipikus ablakosztó profilokéval. Annak ellenére, hogy a kőtárban viszonylag sok 

ilyen töredék van, a profil felszerkesztéséhez csak 2 kőelem metszete bizonyult mérhetőnek és 

megbízhatónak, a többi kő élei és felületei túlságosan lepusztult voltak (96. ábra, 4. sz. melléklet LXXXI. 

tábla). A profil szélessége 119 mm, mélysége 180 mm, amelyek aránya valószínűleg szándékosan 2:3. (4. 

sz. melléklet LXXXI. tábla) 

Az ablakosztó profilja kis eltérésektől eltekintve azonos az ablakkeret (AK) profiljának középső 

részével. Ez igazolja, hogy az AO profilú kövek valóban a kolostorkerengő ablakaiból származnak. 

                                                      
348 LUX 1939. 42, 44-45 
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96. ÁBRA: A KERENGŐ ABLAKOSZTÓ (AO) PROFIL FELSZERKESZTETT, „IDEÁLIS” VÁLTOZATA ÉS AZ EGYIK KŐTÖREDÉK 

A ZSÁMBÉKI KŐTÁRBÓL 

Felfedezett geometriai szabályszerűségek: 

Az ablakkeret (AK) vizsgálatakor már feltűnt, hogy az ablakosztóval megegyező rész szélessége a 

falvastagság oldalú alapnégyzet többszörös felezésével keletkező kisebb négyzetre illeszkedhet. Az 

ablakosztó keskenyebb részének szélessége (BB illetve CC szélesség) szintén illeszkedik ebbe a 

rendszerbe, a teljes profil szélessége (DD szélesség) azonban nem. (97. ábra) 

 
97. ÁBRA: LEHETSÉGES MEGOLDÁS A KERENGŐ ABLAKOSZTÓ (AO) PROFIL ÉS A FALVASTAGSÁG VISZONYÁRA  
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98. ÁBRA: LEHETSÉGES MEGOLDÁS A KERENGŐ ABLAKOSZTÓ (AO) PROFIL ÉS A FALVASTAGSÁG VISZONYÁRA 

Az ablakosztót jobban megvizsgálva felmerül, hogy a szerkesztésben talán szerepet játszhatott a 

falvastagság harmadolása. A 98. ábra szerint a profil befoglaló méretei és a két horonypár közül az egyik 

középpontjai (O1) is illeszkednek a harmadolásból kiinduló kvadratikus rendszerbe.  

Ez a megoldás eltér attól a hipotézistől, amit az ablakkeretnél feltételeztünk. Mivel mind az ablakosztó 

(AO), mind az ablakkeret (AK) profilt nagyon kevés kő alapján lehetett csak felmérni, nehéz eldönteni, vajon 

a két szerkesztőmódszer közül valamelyiket, vagy esetleg egy harmadik megoldást alkalmazott-e valójában 

a 15. századi építőmester. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a falvastagság oldalú négyzet felezésére és a falvastagság 

harmadolására épülő rendszerek egyaránt szerepelnek a forrásokban különböző módokon. Előbbi például 

Roriczernél és Hans Hammernél jelent meg, az utóbbi pedig Lorenz Lechler Unterweisung-jából vagy a 

Bécsi Képzőművészeti Akadémia 17.090-es és 16.953-as rajzáról ismert. A profil vizsgálata alapján igen 

valószínű, hogy a belső osztópontokat és méreteket 30-60°-os vetítővonalak segítségével adhatták meg. A 

profil szélességével, mint oldalhosszúsággal szerkesztett szabályos háromszögek alkalmazása itt is 

meglehetősen pontosan illeszkedik a tagozatok több sarokpontjára úgy, mint a két kis méretű borda (KBa 

és KBb) profil esetében. (99. ábra) 
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99. ÁBRA: A KERENGŐ ABLAKOSZTÓ (AO) PROFIL GEOMETRIAI SZABÁLYSZERŰSÉGEI 

 

5.4.5. A 15. SZÁZADI PROFILOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A pálos építkezés periódusából származó profilok kisebb méretükből adódóan lényegesen kevesebb 

tagozatot tartalmaznak, mint a 13. századiak. A befoglaló méretek aránya közt a 2:3 kétszer is szerepel. (A 

2:3-as arány a főhajó bordánál is előfordult.) A két kis méretű bordáról elmondható, hogy mindkettőnél a 

profilozott rész a teljes magasság felénél kezdődik.  

A falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszer és a profilok viszonyának megtalálása csak az 

ablakkeretnél és az ablakosztónál volt viszonylag egyértelmű. Az ablakkeretnél valószínűleg ötszöget 

használtak a tagozatok megadásához, amihez hasonló példákat a késő gótikus forrásokban is találunk. A 

két borda falvastagsághoz való viszonya bizonytalanabb. A kétszerhornyolt (KBa) bordánál, ahol a 

falvastagság méretét jól ki lehet következtetni, a befoglaló méretek és a falra illesztett négyzet viszonya 

tulajdonképpen nyitott kérdés maradt. A szarvas (KBb) bordánál sokkal meggyőzőbb hipotézist lehet 

felállítani, itt azonban az bizonytalan, hogy a bordához tényleg ekkora falvastagság tartozott-e. Annak 

ellenére, hogy nem sikerült részleteiben megfejteni a módszereket, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy 

mindkét bordát a hozzájuk tartozó falvastagságból vezette le a 15. századi mester, hiszen a 2. számú 

mellékletben és a 4. fejezetben bemutatott források ezt támasztják alá. A források között akad olyan, ahol a 

profilokat kifejezetten bonyolult szerkesztéssel adták meg a falvastagságból kiindulva, ilyen például a Bécsi 

Képzőművészeti Akadémia 16.953v jelzetű lapján lévő rajz. A zsámbéki profilokat is talán egy hasonlóan 

bonyolult rendszerrel szerkesztették meg. 

A két borda és az ablakosztó esetében is felmerül a 30-60° (olykor 15)°-os vetítővonalak 

alkalmazása. A pálos periódusban tehát némi bizonytalansággal, de meg lehetett találni nyomait a 

falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszer használatának, és ezen felül, nagyobb biztonsággal más 

szerkesztőmódszerek (ötszög, 30-60°-os rendszer) alkalmazását.  
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6.  KÖVETKEZTETÉSEK 

A középkori források szélesebb körű (nem csak a részletekkel foglalkozó források) megismerése 

alapján felvázolhatóvá váltak a profilok tervezésének főbb fázisai: a főbb méretek (pl. befoglaló méretek, 

főbb osztópontok) megszerkesztése valószínűleg kis léptékben, a falvastagságtól függő rendszerben 

történt. Ez után a tagozatok tervezése következhetett, valószínűleg már nagyobb léptékben, és talán új 

szerkesztési séma alapján. Végül a végleges, 1:1-es sablonok felszerkesztése, kivágása és átadása történt 

a kőfaragóknak. A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a profiltervezés folyamatában a különböző 

fázisok elkülöníthetővé váltak. A korábbi elképzelések szerint a középkori geometriai szerkesztések egy-

egy épület vagy szerkezeti elem esetében egyazon összefüggő elv mentén, akár egyféle geometriai 

alapidommal (pl. trianguláció vagy kvadratúra) történt. Ezzel szemben a kutatás alapján úgy tűnik, a profilok 

nagyobb, makro méreteit más tervezési szempontok és geometriai koncepció alapján tervezték, mint a 

kisebb tagozatokat, vagyis mikro méreteket. Előbbinél rendkívül fontos szerepe volt a tartószerkezeti, 

műszaki megfontolásoknak, hiszen az architektonikus kőszerkezetek mérete és alakja szorosan összefügg 

teherbírásukkal és az általuk kifejtett terhekkel is. A befoglaló méretekkel szemben a tagozatok már nem 

befolyásolják ennyire az épület erőtani működését, ezért tervezésükkor az építőmester szabadabban, 

szubjektívebben alkalmazhatott különféle formákat. Ennek megfelelően a makro méretekre következetes, 

logikus szerkesztési módszerek rajzolódtak ki a korabeli források alapján. A profilok főbb méretei és a teljes 

épület geometriája (belső és külső szélesség, magasság, stb.) között a falvastagság teremtett kapcsolatot: 

ezeket a falvastagságra illesztett alapnégyzet elforgatásával, felezésével, a négyzetoldal harmadolásával, 

illetve ezek kombinációjával tervezték meg. A tagozatok szerkesztése sokkal több variációt mutatott a 

korabeli forrásokban, és konkrét támpontokat alig lehetett találni. Ezek szerkesztését végezhették más 

geometriai rendszerekben is, például ötszög vagy 30-60°-os vonalak segítségével. Az alapidom 

megválasztásában (háromszög, négyszög, ötszög, hatszög, hétszög, stb.) nagy szerepet játszhattak az 

ezekhez társított szimbolikus jelentések. A tagozatok közül voltak olyanok is, amelyek nem illeszkednek a 

rendszerbe, vagy szerkesztésük bonyolultabb lehetett. Az sem kizárt, hogy ezeket önkényesen, szerkesztés 

nélkül vették fel. A tagozatok szerkesztésére valószínűleg nem léteztek általános szabályok. Ezek 

tervezésében több szempontot is figyelembe kellett venni, de az építőmesterek alapvetően nagy tervezői 

szabadsággal rendelkeztek, ahogyan azt Lorenz Lechler meg is fogalmazta fiának írt intelmeiben. 

A középkori rajzok tanulmányozásakor felmerült, hogy a főbb méretek tervezésekor a falvastagságra 

illesztett négyzetes rendszerben vagy akár a tagozatok tervezésekor a minimálisnak tűnő eltérések (pl. ha 

egy tagozat vagy körközéppont nem illeszkedik tökéletesen a szerkesztővonalra) lehettek szándékosak is. 

A precíz geometriai koncepciót felülírhatták a jó arányérzékkel „félrehúzott” vonalak, találomra felvett 

körívek, stb. A tervezési folyamatban a körzős, vonalzós szerkesztések mellett az önkényesen megadott 

formák is szerepet kaphattak, és a pontatlanság ekképpen nem gátolta, hanem segíthette a tervezés 

folyamatát. Ez után a sablonok végleges, valós léptékű felszerkesztésénél és a kövek faragásánál már 

fontos szerepet játszott a méretpontosság, mert a szomszédos kőelemeknek pontosan egymáshoz kellett 

illeszkedniük. A zsámbéki kövek felmérése kimutatta, hogy azonos típusú méretek több azonos profilú kő 

metszetén felmérve meglehetősen kis szórást mutattak. A kövek 3D felületmodelljeinek teljes hossza 

mentén felvett metszetek jó közelítéssel egybevágóak voltak. A köveket tehát nagy pontossággal faragták 

ki. Az építőmesterek geometriai és matematikai ismereteivel kapcsolatban felmerült az a hipotézis, hogy a 

geometriai szerkesztéseket és az azokat közelítő aritmetikai arányozásokat nem csak dinamikusan 

kombinálták, ahogy azt korábban már megállapították, hanem egyenesen ekvivalensnek tartották. A 

szabályos ötszög tökéletes szerkesztését például nem ismerték,349 de több közelítő eljárás alkalmazása 

                                                      
349 Akár ismerhették a szabályos szerkesztést, ennek 
építészeti alkalmazására azonban jelenleg nem ismerünk 
bizonyítékot. 
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kimutatható a középkor folyamán. Például aritmetikai arányokkal közelítőleg meg lehetett szerkeszteni az 

ötszög belső szögét, vagy öt részre lehetett osztani egy kör kerületét.350 Ezek a megoldások mai 

gondolkodásunkkal nem szabályosak, de a középkori matematikai tudás ismeretében valószínűsíthető, 

hogy akkor nem tettek különbséget „szabályos” és „közelítő” között. 

A zsámbéki profilok geometriai vizsgálata alapján kiderült, hogy a 13. századi boltozati vázelemeket 

más logikával tervezték a főhajóban és a mellékhajóban, mert azokat a szerkesztőmódszereket, amik 

logikusan és tisztán levezethetőek voltak a mellékhajó profiljainál, nem lehetett kimutatni a főhajónál. Ez a 

szerkesztési eltérés talán összefügg azzal, hogy a főhajó és a mellékhajó boltozati profiljai között egy másik 

szembetűnő eltérés is van. Míg a mellékhajó hevederének és bordájának profilja lényegében azonos, csak 

a heveder a borda szélesebb és hengertaggal kibővített változata, addig a főhajóban a hevedert is és a 

bordát is eltérő tagozatrendszerű profillal tervezték meg. Ez nem feltétlenül jelent esetleges műhely- vagy 

mesterváltást, vagy eltérő építési periódust, hanem összefügghet akár szerkezeti megfontolásokkal is. A 13. 

századi profilok és a hozzájuk tartozó falvastagság összevetésével az is kiderült, hogy a főhajó borda (FHB) 

meggyőző pontossággal a falvastagsággal egyenlő oldalú négyzet elforgatásával kimetszett szakasszal 

azonos szélességű. A mellékhajó borda (MHB) szélessége pedig szintén minimális eltéréssel a falvastagság 

harmadával egyezik meg, más méretei pedig illeszkednek az alapnégyzetből képzett szerkesztési 

rendszerbe. A mellékhajó heveder (MHH) szélessége, amit a templomromban eredeti helyén lehetett 

felmérni, lényegében a falvastagsággal azonos, a négyzetes rendszer pedig itt is több nevezetes pontot 

meghatározott a profilon. 

A 15. századi zsámbéki profilok esetében nem lehetett ilyen meggyőző eredményekre jutni. Főleg a 

két kisméretű bordaprofil (KBa és KBb) meghatározása volt problematikus, mert a hozzájuk tartozó 

falvastagságról csak találgatni lehetett. A kolostorkerengő ablakainak kerete (AK) és ablakosztója (AO) 

meggyőzőbben illeszkedett a falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszerbe, de a falvastagság ezeknél 

is bizonytalan volt. Ettől függetlenül meg lehetett állapítani, hogy az ablakkeret (AK) tagozataihoz 

valószínűleg ötszöget alkalmaztak, amihez hasonló példákat a késő gótikus forrásokban is találunk. A két 

borda (KBa és KBb) és az ablakosztó (AO) osztóponti szerkesztéseinek keresésében is eredményre 

vezettek a 30-60° (olykor 15)°-os vetítővonalak. A pálos periódusban tehát némi bizonytalansággal, de meg 

lehetett találni a falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszer használatának nyomait, és ezen felül, 

nagyobb biztonsággal más szerkesztőmódszerek (ötszög, 30-60°-os rendszer) alkalmazását. 

A zsámbéki profilok szerkesztési lépéseit nem sikerült megfejteni az elejétől a végéig, tehát bőven 

maradtak olyan tagozatok, amiknek a méreteit és a formáit ismeretlen szerkesztéssel vagy megfontolásból 

vették fel. A források értelmezéséből azonban egyértelműen kiderült, hogy a tagozatokat az építőmester 

saját belátása szerint is tervezhette. A tagozatok formája lényegesen kevésbé játszik szerepet a 

teherhordásban, mint a főbb méretek és a befoglaló téglalap aránya. Ennek ismeretében, talán fontosabb 

eredményt jelent annak megértése, hogyan vezették át a középkori építőmesterek az épület műszaki 

követelményeit geometriai formulákba, és kevésbé kell megfejtenünk, hogy vajon az intuitívabban felvett 

tagozatoknál milyen egyszerűbb vagy bonyolultabb geometriai lépések történtek. Az előbbiből többet 

tanulhatunk a régi mesterek gondolkodásmódjáról, az utóbbinál nagy az esélye, hogy hipotéziseink 

önkényesek lesznek. 

A doktori értekezés végezetül arra is kereste a választ, hogy a falvastagságra illesztett négyzetes 

rendszer a források származási idejét és helyét alapul véve csak a késő gótika korszakában és csak német 

területeken lehetett-e jellemző. A négyzet felezése már Villard de Honnecourt 13. századi vázlatkönyvében 

is megjelent, mint egy kőtömb elfelezését és a jó arányú kolostorkerengő szerkesztési sémáját megadó 

módszer.351 Magát a geometriai eljárást tehát használták, de a négyzet felezésének a falvastagsággal vagy 

                                                      
350 FEHÉR ET AL. 2018A; 2018B; 2019 351 BARNES 2009. 136 
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a profilokkal való összekötésének nincs 13. századi nyoma. A formulát viszont még a 15. század közepén 

is alkalmazhatták a kolostorkerengők tervezésekor. Ezt Roger Stalley mutatta ki az 1440-1448 között 

alapított Muckross-i (Írország) Ferences Kolostor alaprajzi sémájában.352 A kolostorudvar és a kerengő 

arányát a négyzet elforgatásával adhatták meg, éppen úgy, ahogy Villard vázlatkönyvében. (100. ábra) Ha 

Stalley elmélete helytálló, akkor ez azt támasztja alá, hogy a módszer két évszázadot átívelően változatlanul 

használatban maradt. A profilok formája és mérete komoly változásokon ment keresztül a 13.-tól a 15. 

századig. Kézenfekvő tehát, hogy szerkesztőmódszereik sem lehettek változatlanok. A kérdés az, hogy 

vajon a falvastagságra illesztett négyzetes rendszerek eredete korábbi időkre nyúlik-e vissza. Roriczer a 

Fialenbüchlein bevezetőjében és Lechler az Unterweisung-ban is kiemelte, hogy a tudás, amit a 15. század 

végén (16. század elején) leírtak, igazából elődeiktől származnak. Roriczer ráadásul a hasonlóan négyzetes 

rendszerű fiatoronyszerkesztés kidolgozóiként a prágai „junkereket” nevezte meg, akiket nem alaptalanul a 

Parlerekkel azonosítanak.353 Úgy tűnik tehát, hogy a falvastagságra tett négyzetes rendszer generációkkal 

Roriczer és Lechler előtt már létezett, kérdés azonban, hogyan alakulhattak ki. 

A)  B)  

100. ÁBRA: A) KOLOSTORKERENGŐ SZERKESZTÉSE VILLARD DE HONNECOURT VÁZLATKÖNYVÉBEN, B) 

KOLOSTORKERENGŐ SZERKESZTÉSI HIPOTÉZISE NÉGYZET ELFORGATÁSÁVAL A 15. SZÁZADI MUCKROSS FERENCES 

KOLOSTORÁBAN (FORRÁS: BARNES 2009; STALLEY 1990. 198, 51/A-B ÁBRA) 

A válaszhoz talán a boltozati bordák vezethetnek el. A boltozat ugyanis tartószerkezeti szempontból 

a legérzékenyebb épületrész. Megépítése és megtámasztása a középkori építészet fejlődésének 

meghatározó problémája. A profilokat sem tervezhették ettől függetlenül, tehát a jelen kutatás eredményeit 

is a teljes épület rendszerében érdemes felülvizsgálni. A boltozati vázelemek karcsúsodását a gótika korai 

szakaszától Eugèn-Emmanuel Viollet-le-Duc szemléletesen vezette le a boltozatok nyomásvonalával és a 

nyomáseredő megtámasztásával összefüggésben.354 Viollet-le-Duc szerint a középkori mesterek jól tudták, 

hogy a bordás boltozatban a vázelemek nyomással szembeni ellenállása nem a profil szélességétől, hanem 

magasságától függött. Átvéve Viollet-le-Duc rajzát (101. ábra) és interpretációját szabad fordításban, az A 

és B profil, bár azonos területű, A-ból erősebb boltívet lehet építeni, mert magasabb. A 12. század második 

felétől a C-hez hasonló 1:1-es befoglaló arányú profil terjedt el. Mérete jellemzően 1 – 1,5 láb lehetett a 

fesztávtól függően. A 12. század végén a hevederprofilnál még ezt az arányt követték, az átlós bordánál 

viszont változatlan magasság mellett elkezdték szűkíteni a szélességet a D-hez hasonló módon. Ezt azért 

tehették meg, mert bár az átlós bordának nagyobb a fesztávja, mint a hevederé, rá nem hat a támívből 

származó ellennyomás. Rájöttek, hogy az orrtagot el lehet lágyítani körtetaggal, csúcsívvel vagy pálcával. 

Végül a következő lépés a H jelű hevedertípus, amely szintén tartja a magasságot, sőt felül a szélességet 

is, de a tagozatok gazdagabbak, és a kőtömbökből jóval nagyobb mennyiséget faragnak le, vagyis a heveder 

egyre könnyebb lesz. Viollet-le-Duc szerint ezt a fejlődési sort a tas-de-charge típusú vállképzés tette 

lehetővé, amikor a bordás boltozat összemetsződött vázelemeit a váll első néhány rétegében egy kőből 

                                                      
352 STALLEY 1990. 198, 201-202. Ezt az elvi alaprajzi sémát 
a Stalley által közölt méretek jó közelítéssel alátámasztják. 
353 SHELBY 1977. 82, 126 

354 VIOLLET-LE-DUC 1854-1868 CONSTRUCTION / VOÛTES 

SZÓCIKK, 47. ÁBRA 
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faragják ki. Ez egyrészt tartószerkezeti szempontból előnyös, mert az egy kőből faragott váll kedvezőbben 

terheli a pillért, és a felülről érkező terheket is kedvezőbben továbbítja a támaszra. Másrészt geometriai 

szempontból is jobb, mert az összemetsződő vázelemek nyomásvonalai egy pontban egyesülnek, eredőiket 

pedig ellensúlyozni lehet a támívekkel. A harmadik előny szerint az összemetsződő vázelemek, amiknek 

idővel a profilja is egyre karcsúsodik, kisebb felületű fejezet-abacusokat igényelnek. A nem tas-de-charge 

típusú vállnál, ahol a heveder és a bordák egymás mellé érkeznek a fejezetre, az abacuson el kell férniük, 

és a nyomásvonalaik is egymástól függetlenül terhelik a szerkezeteket.355 

 
101. ÁBRA: BOLTOZATI VÁZELEM PROFILOK FEJLŐDÉSI IRÁNYA A 12. SZÁZAD KÖZEPÉTŐL A FRANCIA GÓTIKÁBAN 

VIOLLET-LE-DUC SZERINT (FORRÁS: VIOLLET-LE-DUC 1854-1868 CONSTRUCTION / VOÛTES SZÓCIKK, 47. ÁBRA) 

A)      B)  

102. ÁBRA: A ZSÁMBÉKI TEMPLOM BOLTOZATI PROFILJAI A 13. SZÁZAD ELSŐ FELÉBŐL. A) A MELLÉKHAJÓ HEVEDERE 

(MHH) ÉS BORDÁJA (MBB), B) A FŐHAJÓ HEVEDERE (FHH) ÉS BORDÁJA (FHB) 

A fent levezetett fejlődési vonal különösen tanulságos a zsámbéki profilok megértésénél. (102. ábra) 

A premontrei templomban a mellékhajó heveder több elemből áll és szélesebb, mint magasabb. A szélesség 

megegyezik a falvastagsággal, és megállapítható, hogy a fesztávhoz képest jelentősen túl van méretezve. 

A mellékhajó borda befoglaló aránya kb. 1:1, befoglaló méretei a falvastagság harmadával azonosak. Ez 

Viollet-le-Duc fejlődési elméletében a C típust testesíti meg. Tehát a mellékhajóban mind a hevedert, mind 

a bordát meglehetősen konzervatív szerkezeti szemlélettel tervezték. A főhajóban a heveder és a borda 

azonos magasságú és a borda keskenyebb, mint a heveder. Ez tehát Viollet-le-Duc C és B típusához 

hasonló. A borda befoglaló téglalapjából jelentős mennyiséget faragtak le a tagozatokkal. A hevedernél még 

a C típus anyagtakarékosabb megoldása dominál. A főhajó heveder és borda is újabb, a francia kora 

gótikára jellemző szerkezeti szemléletet tükröz. 

A mellékhajó és főhajó között számos eltérést találtam, de egyvalami közös bennük, ez pedig a tas-

de-charge típusú vállképzés.356 (103. ábra) A 13. századi boltozatok vállát visszaszerkesztve egészen 

közvetlenné válik a kapcsolat a tas-de-charge-ban összemetsződő vázelemek és a falvastagságra 

szerkesztett négyzetes rendszer között. (104. ábra) A vázelemek kapcsolata a négyzetes rendszerben a 

mellékhajó esetében sokkal logikusabb és tisztább, mint a főhajóban. Ez elsősorban azzal magyarázható, 

                                                      
355 FEHÉR 2021 356 FEHÉR 2021 
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hogy a mellékhajóban négyzetes arányú boltmezők vannak, ezért az átlós bordák 45°-osak. A főhajóban 

azonban nyújtott (közel 3 : 4 oldalarányú)357 boltmezők vannak, az átlós bordák tehát 53° körüliek. A vállban, 

közvetlenül a támasz fölött induló, összemetsződő bordák tehát a négyzetes rendszerhez képest ferdék. 

  

103. ÁBRA: TAS-DE-CHARGE TÍPUSÚ VÁLLKÉPZÉS A ZSÁMBÉKI TEMPLOM MELLÉKHAJÓJÁBAN ÉS FŐHAJÓJÁBAN 

A)      B)  

104. ÁBRA: A PROFILOK VISSZASZERKESZTÉSE A BOLTVÁLLAK INDULÁSÁNÁL A) A MELLÉKHAJÓBAN ÉS B) A 

FŐHAJÓBAN 

                                                      
357 FEHÉR 2018; FEHÉR – HALMOS 2019 
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Elképzelhető tehát, hogy a falvastagságra illesztett négyzetes rendszereket már a kora gótikus 

szerkezeteknél is használták, és boltozatok esetében talán közvetlenül a tas-de-charge-ban találkozó 

vázelemek szerkesztésére.358 A bordák további karcsúsodásával a boltozási technikák is megváltoztak. A 

15. századi kisméretű pálos bordák és a középkori forrásokban szereplő bordák már a fejlődés késő gótikus 

szakaszából származnak. A kései boltozatokra jellemző, hogy a bordaváz sűrítésével kisebb boltmezők 

képződnek, ennek következtében pedig a borda keresztmetszete csökkenthető. Ez a változás a 

falvastagságra illesztett rendszerben is új méretmegadási módszereket kellett jelentsen, és már ezeket 

találjuk meg a ránk maradt, késő gótikus forrásokban. Talán örök kérdés marad, hogy ezek valójában 

mikortól eredeztethetők: a gótika kezdeti szakaszából, még korábbról, vagy esetleg későbbről? E 

tekintetben az sem közömbös, hogy Roriczer a „tudás” kidolgozóiként a prágai „junkereket” nevezte meg, 

akik talán éppen azzal a műhellyel azonosak, akik a korszakalkotó térlefedési újítást, a Parler-boltozatot 

vezették be.  

7.  ÖSSZEGZÉS 

A doktori értekezés a középkorból ismert építészeti források és a zsámbéki szerkezeti elemek alapján 

a középkorban használt profilszerkesztési módszerek és arányozási technikák megismerésére tett 

kísérletet. A kutatás kérdéseinek megválaszolásához a hazai és nemzetközi szakirodalom kritikai elemzése, 

és az építészeti részletek tervezésére utaló középkori források részletes geometriai elemzése adta az 

elméleti hátteret. Az elméleti háttérből megismert tervezési elveket a zsámbéki templom kőtári köveinek 

felmérésével és geometriai vizsgálatával, mint esettanulmánnyal vetettem össze. Ez a módszer újszerű az 

eddigi kutatásokhoz képest. Egyrészt az eddigi kutatások között nem volt jellemző, hogy egy konkrét 

épületben a profilok szerkesztőmódszereinek elemzését teljességre törekvő, források elemzésén alapuló 

elméleti kutatás előzte volna meg.359 Az elméleti háttér megismerése lehetővé teszi, hogy az 

esettanulmányból hitelesebb következtetéseket lehessen levonni. Másrészt Möller István publikálatlan 

kutatásain és néhány szórványos példán kívül,360 az sem volt eddig elterjedt, hogy a szerkesztőmódszereket 

kifejezetten profilokon vizsgálják. A profilok geometriája sok szempontból is közelebb van az eredeti, 

középkorban tervezett koncepcióhoz, mint a teljes épületeké. Harmadrészt pedig újdonságnak számít a 

profilozott kőelemek felmérési és feldolgozási módszere is. A nagyszámú kőelemet igen pontos 3D felmérési 

technikával leképezve a térbeli pontfelhőkből megadott sűrűségben metszeteket vettem fel, amikből az 

eddigi módszereknél jóval megbízhatóbb pontosságú profilrajzokat lehetett készíteni. 

A doktori kutatás eredményei közé tartozik, hogy elkészült a zsámbéki templom több mint 300 

kőelemet számláló kőtárának legfrissebb katalógusa a korábbi, Guzsik Tamás és Kremnicsán Ilona (1987), 

illetve Bozóki Lajos (2015) által készített katalógusok összefésülésével és a kőelemek állapotának, 

építéstörténeti jelenségeinek (pl. festésnyomok, karcolatok, kőfaragójelek, stb.) leírásával. A korábbi 

katalógusszámok feltüntetése és megtartása mellett szerkezeti szerepük és profiljuk szerint új, a profil 

típusára utaló azonosítót is adtam azoknak a köveknek, amiknek elemzését elvégeztem a 4. számú 

                                                      
358 Carmen Pérez de los Ríos és Enrique Rabasa Díaz az 
Avignoni Pápai Palota Teológia Termének 14. század 
közepén épült tas-de-charge típusú boltozati vállait 
megvizsgálva arra a felfedezésre jutott, hogy az 
építőmester úgy alakította ki a boltozati bordák profiljait, 
hogy a tagozatok összemetsződése a vállban geometriailag 
kedvezőbb legyen. PÉREZ DE LOS RÍOS – RABASA DÍAZ 2016.  
359 E tekintetben megemlítendő Sztanekné Apai Gabriella 
doktori disszertációja (APAI 1980), aki a késő gótikus német 
források tanulmáyozása után az azokban leírt 

szerkesztőmódszereket hazai késő gótikus szentélyeken 
vizsgálta. Szintén megemlítendő Möller 
profilszerkesztésekre vonatkozó kutatása, amelyet az akkor 
ismerhető források figyelembe vételével végzett. Ezek a 
források Villard de Honnecourt vázlatkönyve, a milánói 
dómépítkezés évkönyvei és Roriczer művei voltak, ezek 
azonban meglehetősen közvetetten árulkodnak a profilok 
szerkesztéséről. FEHÉR – HALMOS 2016 
360 FEHÉR – HALMOS 2015; 2016 
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melléklet szerint. A profilkódok ténylegesen nem kerültek rá a kövek felületére, csupán a doktori 

értekezésben segítik a beazonosítást. 

A kutatáshoz a kőtár felmérése során 125 kőről készült 3D fotogrammetriával előállított pontfelhő. A 

válogatást a kövek jellege (architektonikus, hossztengely mentén állandó profillal rendelkező elemek) és 

állapota (töredezettség mértéke) határozta meg. A pontfelhőkről térbeli metszetsorozatok készültek, 

amelyek egybevetítésével olyan profilrajzok jöttek létre, amik pontossága és teljessége (pl. a lokálisan 

csorbult részek kiküszöbölése) minden eddigi felmérést meghaladt. Ennek köszönhetően beazonosíthatóvá 

váltak olyan sérült, hiányos vagy utólag szétvágott profilrészek, amikről eddig csak találgatásokba 

bocsátkozhattunk. Az elméleti háttérrel összevetett geometriai elemzést végül 54 kőelem metszetei alapján 

7 profilon végeztem el. A 7 profil kiválasztásában több szempont játszott szerepet, köztük elsősorban az 

elméleti háttérismeretek. 

Az épületben előforduló profilok főbb, nagyobb méreteit a falvastagságra illesztett négyzetes 

rendszerben határozták meg. Mivel a falvastagság az épület fő méreteitől függött (belső és külső szélesség, 

magasság, stb.), a profilok befoglaló méretei közvetve a teljes épület geometriájától függtek. A profilok 

szerkesztésére szolgáló geometriai rendszert a falvastagságra illesztett alapnégyzet elforgatásával, 

felezésével, a négyzetoldal harmadolásával, illetve ezek kombinációjával hozták létre. A profilok tervezésén 

belül a befoglaló méretek és a fő geometria megadása, és a tagozatok formálása elválasztható egymástól. 

Utóbbinál inkább szubjektívebb tényezők, előbbinél pedig a műszaki, tartószerkezeti szempontok 

érvényesültek, hiszen az architektonikus kőszerkezetek mérete közvetlenül befolyásolta azok tömegét, 

megtámaszthatóságát. Az alulméretezett elemek szélsőséges esetben tönkremehettek a terhek alatt, vagy 

éppen túl kevés leterhelés jelentettek. Túlméretezés esetén a kövek nagy súlya okozhatott problémát. A 

befoglaló méretek tervezése során egyaránt alkalmaztak aritmetikai és geometriai módszereket, amiket 

minden valószínűség szerint egymással felcserélhetőnek tartottak. Az arányok között leggyakoribb az 1:2, 

1:√2, 2:3, 7:5 arány. A főbb méreteket a falvastagságból kiinduló négyzetes rendszerben, valószínűleg 

kicsinyített léptékű rajzon határozták meg, majd a tagozatokat a befoglaló méretek ismeretében már 

nagyobb, akár 1:1-es léptékben tervezték meg. E léptékváltás során még nagyobb jelentősége lehetett 

annak, hogy az építőmesterek bizonyos geometriai szerkesztéseket számtani arányokkal helyettesítettek. 

A kisebb léptékű, négyzetes geometriai rendszerből minden bizonnyal éppen a számarányok segítségével 

vitték át a méreteket nagyobb léptékbe.  A tagozatok főbb osztópontjainak megadása történhetett a 

négyzetes rendszeren belül kialakuló kisebb négyzetek további felezésével vagy elforgatásával. A tagozatok 

szerkesztését végezhették más geometriai rendszerekben is, például ötszög vagy 30-60°-os vonalak, illetve 

hatszög segítségével. Ezek a forrásokban sokkal ritkábban fordulnak elő, mint a falvastagságra illesztett 

négyzetes szerkesztés. Az alapidom megválasztásában (háromszög, négyszög, ötszög, hétszög, stb.) nagy 

szerepet játszhattak az ezekhez társított szimbolikus jelentések is.361 Az sem zárható ki, hogy a kisebb 

tagozatokat önkényesen, szerkesztés nélkül vették fel. A tagozatok szerkesztésére valószínűleg nem 

léteztek olyan általános, következetes szabályok, mint a befoglaló méreteknél. Ezek tervezésében több 

szempontot is figyelembe kellett venni, de az építőmesterek alapvetően nagy tervezői szabadsággal 

rendelkeztek. 

A tagozatok tervezésében tehát az egyedibb megoldások kaphattak teret, amik ezáltal valószínűleg 

egy-egy mesterre vagy műhelyre lehettek jellemzőek. Éppen egyediségük, és a szerkesztésekben rejlő, 

kevésbé következetes gondolkodásmód miatt azonban ezek szerkesztésének visszakövetkeztetése, és 

ezek alapján mesterek vagy műhelyek azonosítása rendkívül bizonytalan. Ezzel szemben a befoglaló 

méretek visszakövetkeztetése biztosabb alapokon nyugszik, és a tervezés műszaki hátteréről adhat 

                                                      
361 Bővebben lásd pl. CSEMEGI 1960; HOPPE 1995. 139; 
FINÁNCZY 1926. 198, 310; GUZSIK 1990; DEN HARTOG 2014; 
FEHÉR – HALMOS 2015, stb. 
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támpontot.  A tervezést befolyásoló tényezők kutatásával többet tanulhatunk a régi mesterek 

gondolkodásmódjáról, a tagozatok szerkesztését keresve azonban nagy az esélye, hogy hipotéziseink 

önkényesek lesznek. 

A doktori kutatás további irányát, jövőbeli folytatását jelentheti az itt kialakított módszer más 

emlékeken történő alkalmazása. További magyarországi vagy külföldi kőtári anyagok nagy pontosságú 

felmérése és szerkesztőmódszereinek vizsgálata, valamint az egyre gyarapodó eredmények 

összehasonlítása újabb eredményeket és szélesebb körű következtetések levonását eredményezhetné 

gótikus építészeti örökségünkről. 
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https://www.3dsystems.com/software/geomagic-control-x
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ÁBRAJEGYZÉK 

1. ábra: a kutatás három fő megközelítése 

2. ábra: a doktori disszertációban vizsgált kőfaragványok geometriai modellje: egyenes vagy íves 
hossztengely mentén állandó keresztmetszetű szerkezeti elemek 

3. ábra: kőfaragójelek a Franz Ržiha és Frőde Vilmos által vélelmezett négy fő szerkesztési kulcs szerint: 1 
Strasbourg, 2 Köln, 3 Bécs, 4 Bern- Prága (forrás: FRŐDE 1900. 424.) 

4. ábra: Szakál Ernő terve a visegrádi Anjou- kori kútház rekonstrukciójára, 1964 (forrás: SZAKÁL 2007. 118.) 

5. ábra: Möller István profilszerkesztései, 1916 (Kolozsvár, ferences templom) (forrás: BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR, 102506, 102508) 

6. ábra: karcolt, 1:1-es léptékű rajzok a) a Clermont-Ferrand-i katedrális szentélykörüljárója feletti 
teraszpadlón és b) a Soissons-i katedrális észak nyugati tornyában (forrás: BRANNER 1963, BARNES 1972) 

7. ábra: a) karcolt rajzok a yorki székesegyház rajzműhelyének gipszpadlóján, b) a Wells-i rajzműhely 
(forrás: HARVEY 1968) 

8. ábra: a yorki rajzműhely képe a) a gipszpadlóval és b) falra akasztott sablonokkal (forrás: HARVEY 1968) 

9. ábra: a) az ún. „biveau-cerce” nevű kőfaragó eszköz rajza b) kőfaragó kellékek ábrázolása a chartres-i 
székesegyház üvegablakán, pl. „biveau-cerce”, sablonok (forrás: LALBAT ET AL. 1987) 

10. ábra: sablonok (jobbra fent) ábrázolása a kőfaragóműhelyben a chartres-i székesegyház üvegablakán 

11. ábra: a zsámbéki kőtár egyik kőeleme + alakú megkülönböztető jellel (a kőelem eredeti helye ismeretlen, 
katalógusszám: 87 Bozóki Lajos 2015-ös katalogizálása alapján) 

12. ábra: Esztergomból származó félig faragott kőelem, 14. század (forrás: NAGY 1964. 174.) 

13. ábra: részlet Villard de Honnecourt vázlatkönyvének 21r oldaláról (forrás: BARNES 2009. 149) 

14. ábra: részlet Villard de Honnecourt vázlatkönyvének 32r oldaláról (forrás: BARNES 2009) 

15. ábra: rajzok reprodukciója Roriczer Wimpergbüchlein-jében (forrás: SÓDOR 1982) 

16. ábra: profilszerkesztési ábra reprodukciója és értelmező átrajzolása Roriczer Wimpergbüchlein-jéből 
(forrás: SÓDOR 1982) 

17. ábra: az öreg és fiatal ablakosztó többféle szerkesztési módszere Lorenz Lechler Unterweisung-ja 
alapján (eredeti rajzok forrása: http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656038/Best.+7020%2B276%2B; 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B; 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656041/Best.+7020%2B276%2B) 

18. ábra: az öreg és fiatal borda szerkesztési módszere Lorenz Lechler Unterweisung-ja alapján (eredeti 
rajz forrása: http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B) 

19. ábra: ablakkeret, öreg és fiatal oszlop lábazattal és öreg – fiatal ablakosztópár ábrázolása a 
falvastagságra szerkesztett négyzetes rendszerben Lorenz Lechler Unterweisung-jában (eredeti rajz 
forrása: http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B és BOOZ 1956. 102) 

20. ábra: öreg – fiatal ablakosztópár, ablak alsó párkány (vagy vimperga) és bordaprofilok szerkesztése 
négyzetes rendszerben Lorenz Lechler Unterweisung-jában (Eredeti rajz forrása: 
http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656039/Best.+7020%2B276%2B) 

21. ábra: profilszerkesztési rajz az úgynevezett Bécsi Mintakönyvből (eredeti rajz forrása: BOOZ 1956. 103; 
HUERTA 2012. 168) 

http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656038/Best.+7020%2B276%2B
http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B
http://historischesarchivkoeln.de/de/dokument/1656040/Best.+7020%2B276%2B
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22. ábra: Hans Hammer vázlatkönyvének 22. lapján lévő csúcsív- és profilszerkesztési kompozíció a 
vonalak értelmező átrajzolásával (eredeti rajz forrása: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00035.jpg) 

23. ábra: négyzet felezésén és elforgatásán alapuló profilszerkesztés Hans Hammer vázlatkönyvének 22. 
lapján (eredeti rajz forrása: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00035.jpg) 

24. ábra: négyzet felezésén és elforgatásán alapuló profilszerkesztés Hans Hammer vázlatkönyvének 22. 
lapján (eredeti rajz forrása: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00035.jpg) 

25. ábra: a négyzet „ötszörös felezése” 

26. ábra: profiltagozatok szerkesztési ábrája Hans Hammer vázlatkönyvének 23. lapján (eredeti rajz forrása: 
http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00037.jpg) 

27. ábra: ötszög és hétszög közelítő szerkesztése illetve két profil szerkesztésének ábrája Hans Hammer 
vázlatkönyvének 25. lapján (eredeti rajz forrása: http://diglib.hab.de/mss/114-1-extrav/00041.jpg) 

28. ábra: ablakosztó profil szerkesztése WG mester Frankfurti Mintakönyvének 9. oldalán (eredeti rajz 
forrása: BUCHER 1979. 210) 

29. ábra: ablakosztó profil szerkesztése WG mester Frankfurti Mintakönyvének 28. oldalán (eredeti rajz 
forrása: BUCHER 1979. 228) 

30. ábra: a nürnbergi Germanisches Nationalmuseumban található 3818/3 jelzetű rajz geometriai elemzése 
(eredeti rajz forrása: BOOZ 1956. 100) 

31. ábra: különböző rendeltetésű és léptékű rajzok összeszerkesztve a Bécsi Képzőművészeti Akadémia 
Gótikus Tervgyűjteményének 16.850v (a) és 16.907 (b) jelzetű lapjain (forrás: BÖKER 2005. 143, 223) 

32. ábra: Profilok megadása a) az alapnégyzet elforgatásával és b) az alapnégyzet harmadolásával a Bécsi 
Képzőművészeti Akadémia Gótikus Tervgyűjteményének 16.992v (a) és 17.090 (b) jelzetű lapjain (eredeti 
rajz forrása: BÖKER 2005. 302; 404; MÜLLER 1978. 43) 

33. ábra: ablak alsó párkányának ívesen kialakított profilja a Bécsi Képzőművészeti Akadémia Gótikus 
Tervgyűjteményének 16.969 (a) ill. 16.969v (b) jelzetű lapján és a stuttgarti Württembergische 
Landesbibliothek egyik 16. századi rajzán (c) (eredeti rajzok forrása: BÖKER 2005. 283; MÜLLER 1978. 43)  

34. ábra: ablakosztó profilok szerkesztése kis eltéréssel a Bécsi Képzőművészeti Akadémia Gótikus 
Tervgyűjteményének 17.090-es jelzetű lapján (eredeti rajz forrása: BÖKER 2005. 404) 

35. ábra: öreg és fiatal ablakosztó profilok szerkesztése a Bécsi Képzőművészeti Akadémia Gótikus 
Tervgyűjteményének 16.963-as jelzetű lapján (eredeti rajz forrása: BÖKER 2005. 277) 

36. ábra: bizonytalan helyzetű és szerkesztettségű tagozatok a Bécsi Képzőművészeti Akadémia Gótikus 
Tervgyűjteményének 16.973-as jelzetű lapján (eredeti rajz forrása: BÖKER 2005. 285) 

37. ábra: a) szentélyalaprajz és vele azonos léptékű profilszerkesztési rendszer a Bécsi Képzőművészeti 
Akadémia Gótikus Tervgyűjteményének 16.923-as jelzetű lapján 
b) Jacob Stromer szentélyterve a falvastagságra szerkesztett profilokkal (forrás: BÖKER 2005. 245; MÜLLER 

1990. 32; ANDERSON 2014; Stromersche Kulturgutstiftung Grünsberg fol. 235, Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg) 

38. ábra: egy épületen belül különböző falvastagsághoz tartozó profilszerkesztési rendszerek (forrás: 
MÜLLER 1990. 102-103) 

39. ábra: boltozati bordaprofilok szerkesztésének összehasonlítása a falvastagságra szerkesztett négyzetes 
rendszerekben (2. sz. melléklet, XXXI. tábla) 
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40. ábra: ablakosztó profilok szerkesztésének összehasonlítása a falvastagságra szerkesztett négyzetes 
rendszerekben (2. sz. melléklet, XXXII. tábla) 

41. ábra: ablakkeret profilok szerkesztésének összehasonlítása a falvastagságra szerkesztett négyzetes 
rendszerekben (2. sz. melléklet, XXXIII. tábla) 

42. ábra: tagozatok méretei a teljes befoglaló méretekhez képest: a) a kölni dóm földszinti toronypillére és 
b) a zsámbéki templom pillére a főhajóban (forrás: FREIGANG 2008 és saját felmérés) 

43. ábra: több profil kivágására is alkalmas összerajzolt ábra a Saint-Quentin-i templom egyik falfelületére 
karcolva (átrajzolt ábra forrása: SHORTELL 2005) 

44. ábra: a kőtári anyag felméréséhez tesztelt négy 3D felmérő eszköz működési elve. a) lézeres 
tárgyszkenner (SLS), b) térbeli fotogrammetria (photoscan), c) lézeres térszkenner (TLS), d) mélységi 
kamera (Kinect) (forrás: SOMOGYI ET AL. 2017) 

45. ábra: a 3D leképező eszközök eredményeinek összehasonlítása. A referenciamodelltől (SLS) való 
eltérést színskála jelöli. a) photoscan, b) TLS, c) Kinect (forrás: SOMOGYI ET AL. 2018)  

46. ábra: A tesztelt 3D leképező eszközök összehasonlítása a vizsgálati szempontok alapján. A pontosság 
mérésénél a referenciát a tárgyszkennerrel készült modell adta. 

47. ábra: a kőtári kövek 3D felmérésének folyamata 

48. ábra: a) mozdítható méretű kövek állandó referenciakörnyezetben, rögzített markerekkel; b) helyben 

maradó kövek változó referenciakörnyezetben, áthelyezett markerekkel 

49. ábra: a kamerapozíciók és irányok szoftveres kiszámítása a pontfelhő létrehozása közben 

50. ábra: a) ritka pontfelhő, b) durva pontfelhő és c) felületmodell 

51. ábra: a kőcsoport pontfelhőjének léptékezése a Geomagic Studio programban. Két marker közötti 
távolság léptékezése a helyszíni mérés alapján  

52. ábra: a kőcsoportból kivágott kő pontfelhője tisztítás után (Geomagic Studio programban) és 
felületmodellé alakítás (vektorizálás) után (Geomagic Design X programban) 

53. ábra: metszetek létrehozásának folyamata a kőtári kövek felületmodelljéből 

54. ábra: íves kőelem görbületének meghatározása: a) hossztengellyel párhuzamos sík meghatározása, b) 
ezzel a síkkal hosszmetszet készítése, c) kör illesztése a hosszmetszetre 

55. ábra: íves kőelem hosszmetszetére illesztett körív 

56. ábra: A profil metszősíkjának meghatározása íves kőelemen 

57. ábra: az íves kőelem meghatározott sűrűségű elforgatott metszése a kő teljes hossza mentén 

58. ábra: egymásra vetített metszősíkok a Geomagic Design X és az Autocad programban 

59. ábra: ép és csorbult részeket is tartalmazó kőelem felületmodellje és a 0,4°-onként (egyenes elemeknél 
10 mm-enként) felvett metszetek egymásra vetített halmaza 

60. ábra: a) a kő teljes hosszán, sűrűn felvett metszetek egymásra vetített halmaza, b) a külső kontúr a 
felesleges vonalak törlése után, c) a kontúrhalmazra illesztett vonalak és ívek 

61. ábra: a profilok befoglaló méretei 

62. ábra: a 141/a jelzetű boltozati vállelem felső felületén lévő karcok  
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63. ábra: bordametsződési csomópont Budáról, az illesztési felületen lévő szerkesztőkarcok a körtetag 
középpontját is meghatározzák 

64. ábra: a zsámbéki templom főhajó gádorfala. A pillérek és a kitöltő falak falazása független (forrás: szerző 
felvétele, Dobos Dénes felmérési rajzának részlete 2017-ben a BME Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszékén készített diplomatervéhez) 

65. ábra: Henszlmann Imre köbháromszögből képzett sorozata az antik és középkori építészetről alkotott 
arányozási hipotéziséhez, és rajza a zsámbéki templom részleteiről (forrás: HENSZLMANN 1860; MÉM MDK 
Tervtár: Guzsik Tamás fotója) 

66. ábra: Möller periodizációs alaprajza és az általa feltételezett négy építési periódus külön kirajzolva 
(forrás: MÉM MDK Tervtár 13079: Guzsik Tamás fotója, MÖLLER 1925) 

67. ábra: Möller rekonstrukciós tervei (forrás: BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 100094, 100095) 

68. ábra: Lux elvi rekonstrukciós rajzai a templomról és a kolostorról (forrás: BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI 

RAJZTÁR 103974, 103976) 

69. ábra: Guzsik periodizációja (forrás: GUZSIK 1974A; 1974B) 

70. ábra: Guzsik elmélete a kitűzésről és a templom alaprajzára vetített triangulációs háló (forrás: GUZSIK 

1974A; ENTZ 1959.135) 

71. ábra: Guzsik rekonstrukciói a profilok geometriai szerkesztéséről (forrás: GUZSIK 1974A) 

72. ábra: Valter Ilona ásatásainak helyszínrajza (forrás: VALTER 1996) 

73. ábra: Lux Géza által összegyűjtött kövek a zsámbéki templom nyugati homlokzata előtt (1935) és a 
zsámbéki kőtár jelenlegi állapota a kolostorszárnyban (forrás: szerző tulajdonában lévő archív felvétel és 
mai felvétel) 

74. ábra: a geometriai elemzésre kiválasztott profilok elhelyezkedése a templomban és a kolostorban 
(átdolgozott kép forrása: VALTER 1996) 

75. ábra: a főhajó heveder a zsámbéki kőtárban és a profil (FHH) felszerkesztett, „ideális” változata 

76. ábra: a főhajó heveder (FHH) profil és a gádorfal vastagság viszonya 

77. ábra: a főhajó heveder (FHH) profil geometriai szabályszerűségei 

78. ábra: a főhajó borda a zsámbéki kőtárban és a profil (FHB) felszerkesztett, „ideális” változata 

79. ábra: a főhajó Borda (FHB) profil és a gádorfal vastagság viszonya 

80. ábra: a főhajó borda (FHB) profil geometriai szabályszerűségei 

81. ábra: a mellékhajó borda (MHB) profil felszerkesztett, „ideális” változata és a Mellékhajó borda és 
heveder eredeti helyükön a zsámbéki templomban 

82. ábra: a mellékhajó borda (MHB) profil és a mellékhajó külső fal vastagságának viszonya 

83. ábra: a mellékhajó borda (MHB) profil geometriai szabályszerűségei 

84. ábra: a mellékhajó heveder (MHH) profil felszerkesztett, „ideális” változata  

85. ábra: a mellékhajó heveder (MHH) és a mellékhajó borda (MHB) profil geometriai szabályszerűségei a 
mellékhajó falvastagságára szerkesztett négyzetes rendszerben 

86. ábra: a kerengőből származó boltozati borda (KBa) profil felszerkesztett, „ideális” változata és az egyik 
kőtöredék a zsámbéki kőtárból 



 

126 
 

87. ábra: a kerengőből származó boltozati borda (KBa) profil geometriai szabályszerűségei 

88. ábra: két lehetőség a kerengőből származó boltozati borda (KBa) profil és a kerengő külső falának 
valószínűsíthető vastagságának összefüggésére 

89. ábra: a kolostorból (?) származó boltozati borda (KBb) profil felszerkesztett, „ideális” változata és az 
egyik kőtöredék a zsámbéki kőtárból 

90. ábra: a kolostorból (?) származó boltozati borda (KBb) profil geometriai szabályszerűségei 

91. ábra: a kolostorból (?) származó boltozati borda (KBb) profil és a feltételezett falvastagság viszonya 

92. ábra: Lux Géza felmérési rajzai a kolostor ablakkeretről (forrás: MÉM MDK Tervtár, Guzsik Tamás fotói) 

93. ábra: a kerengő ablakkeret (AK) profil felszerkesztett, „ideális” változata 

94. ábra: a kerengőből ablakkeret (AK) profil geometriai szabályszerűségei 

95. ábra: Lux Géza rekonstrukciós rajzai a kolostorkerengő ablakairól (forrás: forrás: BME 

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI RAJZTÁR 103981) 

96. ábra: a kerengő ablakosztó (AO) profil felszerkesztett, „ideális” változata és az egyik kőtöredék a 
zsámbéki kőtárból 

97. ábra: lehetséges megoldás a kerengő ablakosztó (AO) profil és a falvastagság viszonyára  

98. ábra: lehetséges megoldás a kerengő ablakosztó (AO) profil és a falvastagság viszonyára 

99. ábra: a kerengő ablakosztó (AO) profil geometriai szabályszerűségei 

100. ábra: a) kolostorkerengő szerkesztése Villard de Honnecourt vázlatkönyvében, b) kolostorkerengő 
szerkesztési hipotézise négyzet elforgatásával a 15. századi Muckross Ferences Kolostorában (forrás: 
BARNES 2009; STALLEY 1990. 198, 51/A-B ÁBRA) 

101. ábra: boltozati vázelem profilok fejlődési iránya a 12. század közepétől a francia gótikában Viollet-le-
Duc szerint (forrás: VIOLLET-LE-DUC 1854-1868 CONSTRUCTION / VOÛTES SZÓCIKK, 47. ÁBRA) 

102. ábra: a zsámbéki templom boltozati profiljai a 13. század első feléből. a) a mellékhajó hevedere (MHH) 
és bordája (MBB), b) a főhajó hevedere (FHH) és bordája (FHB) 

103. ábra: tas-de-charge típusú vállképzés a zsámbéki templom mellékhajójában és főhajójában 

104. ábra: a profilok visszaszerkesztése a boltvállak indulásánál a) a mellékhajóban és b) a főhajóban 


