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A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA 

A kutatás célja a középkorban használt profilszerkesztési módszerek és arányozási technikák 

megismerése volt a korabeli építészeti források és a zsámbéki premontrei, majd pálos templom és kolostor 

szerkezeti elemeinek felmérése alapján.* A magyar középkori építészettörténetről kialakult képünket 

leginkább az épületek térszervezeti tipológiájából és stíluskritikai összefüggésekből levonható 

következtetések határozzák meg. A doktori értekezés ennek a képnek az árnyalására tett kísérletet a 

középkori építészet tervezési technikáinak (geometriai szerkesztőmódszerek, méretezési elvek) és ezek 

szerkezeti vonatkozásainak vizsgálatával. A kutatás elsősorban a középkori építészet geometria 

szerkesztéseire, tervezési és méretezési módszereire koncentrált. Az elméleti kutatás eredményeit egy 

konkrét példa, a Zsámbéki Romtemplom és Kőtár (továbbiakban zsámbéki templom, ill. zsámbéki kőtár) 

faragványainak elemzésével veti össze. Az értekezés szolgál adalékokkal a zsámbéki templom 

építéstörténetére vonatkozóan, de annak újraértelmezése, és az emlék helyének meghatározása a magyar 

középkori építészetben nem képezte a kutatás célját.  

A középkori szerkesztőmódszerek mind nemzetközi, mind hazai kutatása nagy múltra tekint vissza, 

azonban a magyar szakirodalomban, néhány szórványos példán és Möller István publikálatlan kutatásain [14] 

kívül eddig nem volt jellemző a kérdést kifejezetten profilokon vizsgálni. A profilok geometriája több 

szempontból is közelebb van az eredeti, középkorban tervezett koncepcióhoz, mint a teljes épületeké, 

amelyek ténylegesen megvalósult formája számottevően eltérhet az eredetileg tervezettől. Ez adódhat a 

koncepció esetleges megváltozásából az építés elhúzódó ideje alatt, a terv megvalósítása során felmerülő 

fizikai akadályokból (például előzményépület, terep- és talajviszonyok, stb.) vagy későbbi deformációkból, 

átalakításokból. Hasonló tényezők a profilok kivitelezését és megmaradt formáját kevésbé befolyásolják. 

 

A KUTATÁS KÉRDÉSEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

A kutatás két fő részből állt. Az elsőt a középkorból ismerhető, építészeti témájú, kifejezetten építészeti 

részletekről szóló írásos és képi források elemzése jelentette, a másikat a forráselemzés alapján egy 

gyakorlati épületpélda, a Zsámbéki Romtemplom és Kőtár elemzése, mint esettanulmány. Célul tűztem ki, 

hogy a mintegy 300 kőelemet számláló kőtárból reprezentatív mennyiségű követ mérjek fel, ami alapján 

megalapozott következtetéseket lehet levonni a profilok szerkesztéséről. A kutatás kérdései voltak, hogy 

milyen geometriai szerkesztőmódszereket használhattak a középkori építőmesterek a profilok, tagozatok 

tervezéséhez, és milyen szempontok befolyásolták ezek méreteinek, formájának, arányainak tervezését. Arra 

is kerestem a választ, hogy kimutatható-e összefüggés a profilok geometriája és a teljes épület geometriája 

között, és ha igen, milyen logikai, szerkezeti megfontolások állhattak ennek hátterében. Ezek mellett az 

esettanulmányban olyan kérdésekre is kerestem a választ, hogy Zsámbékon felfedezhetőek-e tendenciák 

vagy eltérések a 13. századi premontrei és a 15. századi pálos építkezések során alkalmazott profilok 

szerkesztőmódszerei között. Ezen keresztül az is vizsgálhatóvá vált, hogy a túlnyomó részt a késő gótika 

időszakából és jellemzően német nyelvterületről származó korabeli forrásokból megismerhető tervezési 

módszerek térben és időben mennyire voltak elterjedtek a középkorban. Ebből a szempontból különösen 

fontos szerepe volt a 13. századi zsámbéki profilok vizsgálatának, vajon kimutatható-e bennük a 15. századi 

tervezési módszerek csírája. 

 

                                                           
* A profil, togozat, forrás a doktori értekezésben és a tézisfüzetben gyakran használt kifejezések. A forrás kifejezést a középkorból 

fennmaradt, építészetre vonatkozó, írott vagy képi forrásokra, eredeti tervajzokra alkalmaztam. A tagozat kifejezést a profilokat 
alkotó kisebb egységekre használtam, míg a profil kifejezés a tagozatok összességéből álló keresztmetszetre vonatkozott. 
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FORRÁSOK 

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, bár ezek összetétele és műfaja igen heterogén, főleg az építészeti 

részletekre vonatkozóan. Értelmező megismerésük a doktori kutatás elengedhetetlen részét képezte, hiszen 

az esettanulmányt az ezekből levonható elméleti információkra alapoztam. 

A doktori értékezés két fejezete és 3. számú melléklete a forrásokból nyert ismereteket foglalja össze. 

A Tervezéstől a faragásig című fejezetben a középkori források szélesebb körű áttekintése alapján 

felvázolhatóvá váltak a profilok tervezésének főbb fázisai. A Források elemzése című fejezetben 

részletesebben vizsgáltam a kifejezetten profilok méretezésére, arányozására vonatkozó középkori 

forrásokat. Ezek digitalizált változatát CAD programmal rajzoltam át, hogy ezáltal megértsem a profilok 

geometriáját és megpróbáljam rekonstruálni azok szerkesztését. A kifejezetten profilok, részletek tervezésére 

vonatkozó források jellegükben igen sokfélék, azonban a 15-16. századi német források alapján végül 

összefüggő tervezési elvekre lehetett következtetni három profiltípusnál: a boltozati bordáknál, 

ablakkereteknél és ablakosztóknál. A dolgozatban elemzett források a következők voltak: 

 Villard de Honnecourt vázlatkönyvének 21r lapján lévő két rajz (13. század) ﮿

 Roriczer: Wimpergbüchlein (1486-1490) ﮿

 Lorenz Lechler: Unterweisung (1516) ﮿

 Az úgynevezett Bécsi Mintakönyv egy rajza (15. század) ﮿

 Hans Hammer vázlatkönyvének 22, 23. és 25. lapján lévő rajzok (15. század) ﮿

 WG mester Frankfurti Mintakönyvének két rajza a 9. és 28. lapon (16. század) ﮿

 A nürnbergi Germanisches Nationalmuseumban őrzött 3818/3 jelzetű rajz (15. század) ﮿

 ,A Bécsi Képzőművészeti Akadémia Gótikus Tervgyűjteményének 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, 16.923, 16.924, 16.940, 16.940v, 16.953v, 16.963, 16.967v, 16.969, 16.969v, 

16.973, 16.992, 16.997, 16.995v, 17.027v, 17.037v, 17.064, 17.090, 17.093, 17.093v jelzetű rajzai  

(15-16. század) 

A fentiek mellett a vizsgálatot Möller István középkori profilszerkesztésekről szóló publikálatlan 

rajzainak részletes elemzése egészítette ki, melyből Möllernek a témára vonatkozó összetett elmélete 

bontakozott ki. 

 

KUTATÁSMÓDSZERTAN 

A doktori kutatás alapját az elméleti háttér megismerése és az esettanulmány elkészítése, illetve ezek 

összevetése jelentette. Az elméleti hátteret egyrészt a hazai és nemzetközi szakirodalom megismerése és 

kritikai elemzése, másrészt az építészeti részletek tervezésére utaló középkori források részletes geometriai 

elemzése adta. Az esettanulmány egy konkrét középkori épület profiljainak felmérését és vizsgálatát 

jelentette. Az épület kiválasztásában szerepet játszott, hogy a felmérendő kőtári kövek állapota és 

mennyisége egyaránt kielégítő legyen a szerkesztőmódszerek reprezentatív vizsgálatához. A zsámbéki kőtár 

erre kifejezetten alkalmasnak bizonyult. A választáshoz az is hozzájárult, hogy a zsámbéki templom kövei 

közt két markánsan eltérő építési korszak határolható le: a 13. századi premontrei és a 15. századi pálos 

periódus. A profilok szerkesztését tehát az építéstörténeti periodizációval is össze lehetett vetni. A térbeli 

felmérés során a pontfelhőkből létrehozott metszeteken az elméleti háttér figyelembe vételével elemeztem a 

profilok geometriáját: a cél az arányok megállapítása, geometria visszakövetkeztetése, főbb méretek 

szerkesztésének megértése volt. 
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A KUTATÁSMÓDSZERTAN SÉMÁJA 

 

A 3D felmérés során a kőtár profilozott kőelemeiről úgynevezett fotoszkenneléssel, más néven térbeli 

fotogrammetriával pontfelhőt készítettem. Ez a felmérés a kövek esetében, és a pontfelhőkből a nagy 

pontosságú metszetek generálása újszerű módszernek mondható. A faragványokról készült pontfelhők, majd 

felületmodellek alkalmasak voltak arra, hogy a gyakran lepusztult, hiányos objektumokról tetszőleges helyen 

és sűrűséggel vegyünk fel metszeteket, amelyek egybevetítésével a teljes profil geometriája kiegészíthetővé 

vált.  

 

A KŐELEMEK 3D FELMÉRÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA 

 

A térbeli felmérés és metszés azért jelent komoly előrelépést az eddigi technikákhoz képest, mert 

ezáltal biztosítani lehet, hogy a felvett metszet (profil) ténylegesen merőleges legyen a kőelem 

hossztengelyére, vagyis torzulásmentesen megrajzolható legyen. Ez kézi mérésnél, profilfésűvel történő 

felmérésnél csak becsléssel végezhető el. Mivel a hossztengely kulcsfontosságú a metszetek 

létrehozásában, meg kellett különböztetni az egyenes és az íves hossztengelyű faragványokat. Előbbieket 

párhuzamos eltolással, utóbbiakat a metszősík forgatásával kellett megadott sűrűségben elmetszeni.  

 

A KŐELEMEK VIRTUÁLIS METSZÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA 
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Felmerülhet a kérdés, hogy a felmérésnél mennyire érdemes pontosnak lenni, hiszen a kőtöredékek 

faragása, felületi kopása komoly pontatlansági tényezőt jelent az eredeti profilgeometriához képest. A térbeli 

leképezésnél és a metszetek felvételekor éppen azért kell a maximális pontosságra törekedni, hogy a kövek 

saját pontatlanságait az analízis végső fázisában, a geometria elemzésénél kontrollált módon lehessen 

kiszűrni. 

A metszetek létrehozása után a méretek elemzése történt. Az azonos profilú kövek megfelelő 

méreteinek átlagolásával fel lehetett szerkeszteni az „ideális”, tervezett koncepcióhoz, sablonokhoz elvileg 

legközelebb álló profilokat. Ezeken a geometriai elemzést és a szerkesztés visszakövetkeztetését a források 

átrajzolása alapján megismert elvek, és módszerek szem előtt tartásával végeztem. Az elemzéskor egyrészt 

a profilok méretei és a falvastagság viszonyát, másrészt a tagozatok és a főbb méretek között fellelhetők 

számtani arányosságokat illetve geometriai összefüggéseket kerestem. A számtani arányok és geometriai 

szerkesztések próbálgatását ugyanazokra az osztópontokra, tagozatokra vonatkozó hipotézisek 

ellenőrzésére is használtam. 

 

A KUTATÁS PRIMER EREDMÉNYE 

A doktori kutatás során elkészült a zsámbéki templom mára több mint 300 kőelemet számláló 

kőtárának legfrissebb katalógusa a korábbi, Guzsik Tamás és Kremnicsán Ilona (1987), illetve Bozóki Lajos 

(2015) által készített katalógusok összefésülésével. A katalógusban szerepel a kőelemek állapotleírása, 

fotója, és ahol elkészült, a 3D pontfelhő képe és a pontfelhők metszete. A kutatáshoz a kőtár felmérése során 

125 kőről készült 3D fotogrammetriával előállított pontfelhő. A válogatást a kövek jellege (profilozott 

architektonikus elemek) és állapota (töredékesség mértéke) határozta meg. A pontfelhőkről térbeli 

metszetsorozatok készültek, amik egybevetítésével olyan profilrajzok jöttek létre, amik pontossága és 

teljessége (pl. a lokálisan csorbult részek kiküszöbölése) minden eddigi felmérést meghaladott. Ennek 

köszönhetően beazonosíthatóvá váltak olyan töredékes, vagy utólag, másodlagos beépítéskor szétvágott 

profilrészek, amikről eddig csak találgatásokba bocsátkozhattunk. A felmérés során 20 eltérő profilt lehetett 

megkülönböztetni, nem számolva azokat a metszeteket, amelyek egyedi, elszigetelt példák voltak. Az elméleti 

háttérrel összevetett geometriai elemzést végül 54 kőelem metszetei alapján 7 eltérő profilon végeztem el. A 

profilok kiválasztása során két 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 

profilokból elegendő számú kőelem legyen a kőtárban, a megfelelő pontosságú felmérések, és geometriai 

elemzés érdekében. 
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TÉZISEK 

1. MÖLLER ISTVÁN KUTATÁSA A PROFILSZERKESZTÉSEKRŐL [13] [14] 

Möller István eddig publikálatlan profilszerkesztési rajzai alapján megállapítható, hogy a középkori 

profilok szerkesztésének rekonstruálásakor három fő módszert feltételezett, amelyeket idomhálós, 

irányvonalas és osztópontos módszernek nevezhetünk el. Elmélete ezen módszerekről helytálló, de az általa 

feltételezett rendkívül összetett szerkesztési eljárások nem bizonyíthatóak. 

Möller István munkásságának kevésbé ismert oldala, hogy építészeti, műemlékvédelmi és 

épületkutatási munkái mellett mély és alapos elméleti kutatást is végzett a középkori építészetben alkalmazott 

tervezési módszerekről, különös tekintettel a profilszerkesztési módszerekre, eredményeit azonban nem 

publikálta. A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének Rajz- és Fotótárában mintegy 380 db Möller 

István nevéhez köthető dokumentum került elő, mely összekapcsolható a Magyar Építészeti Múzeum és 

Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Tudományos Irattárában található Möller-hagyaték egy részével. 

A dokumentumok alapján Möller 1913-ban, 1916-ban és 1928-ban foglalkozott a középkori tervezési és 

arányozási technikák elméletével és két műemlék, a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház és a 

kolozsvári ferences kolostor profiljainak szerkesztésével. A rajzok között a profilok szisztematikusan 

megrajzolt felmérési manuáléi, a mérések ellenőrzésére szolgáló kartonsablonok, véglegesen felszerkesztett 

kontúrok (a körívek középpontjának visszaszerkesztésével) és az ezeken feltételezett szerkesztési 

hipotézisek szerepelnek. A szerkesztések kutatásához pontos felmérésekre van szükség, amit a felvázolt 

munkafolyamattal Möller az akkori technikai körülményekhez képest a lehető legalaposabban megvalósított. 

Munkáját a témára vonatkozó, akkor ismerhető középkori források tanulmányozásával alapozta meg. Rajzos 

hagyatéka alapján összegezhető hipotéziseiben három fő szerkesztési módszert azonosítottam: az 

idomhálós módszereket (elsősorban szabályos háromszög és négyzet), az irányvonalas módszert (45°-, 30°- 

vagy 60°-os irányvonalak, körzős vetítések) és az osztópontos módszert (számtani arányok keresése). Möller 

ezeket, illetve ezek kombinációját használta, próbálgatta. Elképzelése ezekről a módszerekről logikusnak és 

máig helytállóknak tekinthető. Möller kutatási módszerei más segédeszközök, és akkor még szűkebb 

középkori írott és rajzos forrásanyag használatával, de lényegében a jelenlegi doktori kutatás módszereivel 

egyeznek meg. Kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy Möller szemlélete és alapgondolatai a kutatástörténet 

őt követő 100 évének tükrében is helyesek. Szerkesztési hipotézisei végül azonban rendkívül bonyolultra 

sikerültek ahhoz, hogy eredményeit fenntartások nélkül elfogadhassuk, mert azok túlságosan, minden 

részletre kiterjedően következetes szerkesztéseket feltételeztek, amelyek a jelenlegi kutatás eredményei 

alapján nem igazolhatók. 

1.     2.    3.  

MÖLLER ISTVÁN PROFILSZERKESZTÉSI VÁZLATRAJZAI, 1916. 1. AZ IDOMHÁLÓS, 2. A VETÍTŐVONALAS, 3. AZ OSZTÓPONTOS 

MÓDSZER PÉLDÁJA. (FORRÁS: BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK RAJZ- ÉS FOTÓTÁRA 102659, 102752, 

102680)  
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2. PROFILOK FELMÉRÉSÉNEK MÓDSZERTANA [2] [3] [5] [8] [9] [14] 

A kutatás során egy olyan komplex, 3D felmérésen alapuló metszetalkotási eljárást dolgoztam ki, 

amely a korábban alkalmazottaknál pontosabb profilrajzokat eredményez a metszősíkok térbeli definiálása, 

valamint a töredékes kőelemek lokálisan hiányos keresztmetszeteinek egymásra vetítése által. 

A 20. század utolsó évtizedeiben és a 2000-es években elterjedt térbeli tárgyleképezési technikák, és 

a számítógépes 3D feldolgozás a történeti kőfaragványok felmérésében, profiljaik megrajzolásában 

egyértelműen előrelépést jelentenek. A felmért zsámbéki kőfaragványok metszését a profiljuk pontos 

megrajzolása céljából virtuális térben, számítógépes programok segítségével hoztam létre. A torzulásmentes 

profilrajzok létrehozásához elengedhetetlen, hogy a metszősík merőleges legyen a kőelem hossztengelyére. 

Mérésekkel kimutattam, hogy a kövek faragott illesztési felülete a legtöbb esetben nem pontosan merőleges 

a hossztengelyre, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy az illesztési felületekre feszített metszősíkokkal 

létrehozott metszetek torzak lettek, nem fedték egymást. Az illesztési felületeket tehát nem lehetett 

megbízhatóan metszősíkként alkalmazni. A helyes metszősíkok meghatározásához először a kövek 

hossztengelyét kellett definiálni, majd erre merőleges síkot kellett létrehozni. A pontfelhő- és felületmodell- 

feldolgozó számítógépes szoftverek egy része alkalmas arra, hogy a felmért virtuális objektum felületéből 

kiindulva vektorokat és síkokat képezzünk. A kőfaragványok esetében először két, hossztengellyel 

párhuzamos sík előállítása volt a feladat, amikhez általában megfelelő nagyságú ép felületet lehetett találni a 

kövek oldalán. A síkokat a felmért modell felületére illesztett tetszőleges számú pont megjelölésével lehet 

létrehozni. A két sík metszetvonalára illeszkedő vektor a kő hossztengelyével párhuzamos lett, és a rá 

merőleges metszősík így egzakt módon meghatározható volt. Az eljárás olyan kőelemeknél is sikeres volt, 

amik töredékesek voltak és csak kis részükön maradt eredeti felület. A metszősík létrehozása íves 

hossztengelyű (pl. boltozati) elemeknél a görbület meghatározásával volt lehetséges. A metszeteket egyenes 

hossztengelyű kőelemeknél 10 mm sűrűségben, íves hossztengelyűeknél 0,4°-os sűrűségben vettem fel a 

kövek teljes hossza mentén. A metszetek egymásra vetítésével a töredékes részeken hiányzó eredeti görbét 

is ki lehetett egészíteni. Ezzel a módszerrel több eddig azonosítatlan kőelemeknek is vissza lehetett 

következtetni a profilját és az eredeti funkcióját. 

   

A 3D PHOTOGRAMMETRIÁVAL LÉTREHOZOTT FELÜLETMODELLEK TÉRBELI, SŰRŰ METSZÉSÉNEK SÉMÁJA  
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3.1. PROFILOK SZERKESZTŐMÓDSZEREI – A BEFOGLALÓ MÉRETEK MEGADÁSA [2] [15] 

A középkori rajzos és írott források elemzése arra engedett következtetni, hogy a profilozott szerkezeti 

elemek fő méreteinek, a befoglaló méreteknek megadására sokkal általánosabb és következetesebben 

alkalmazott szabályok léteztek, mint a tagozatok szerkesztésére. A befoglaló méreteket a falvastagsággal (ill. 

a releváns teherhordó szerkezet vastagságával) összefüggésben határozták meg, ezáltal közvetve a teljes 

épület geometriájától függtek. A befoglaló méretek tervezésében tehát a tartószerkezeti megfontolások, 

műszaki szempontok játszottak szerepet. A profilok szerkesztésének alapjául egy, a falvastagsággal 

megegyező oldalhosszúságú négyzetet használtak, melyből három különböző eljárással, illetve ezek 

kombinációjával szerkesztették meg az egyes szerkezeti elemek profiljainak befoglaló méretét. A három 

alapszerkesztés a következő volt: 

1. a négyzetoldal (falvastagság) harmadolása,  

2. a falvastagsággal egyenlő oldalú alapnégyzet elforgatása (két azonos nagyságú alapnégyzet 45°-

ban elforgatva egymáson) és  

3. a falvastagsággal egyenlő oldalú alapnégyzet felezése (az alapnégyzet oldalfelező pontjainak 

összekötésével egy fele akkora területű átlós négyzet beírása) volt. 

A főleg 15-16. századi német profilszerkesztési források alapján kimutatható, hogy a profilok befoglaló 
méreteit és a tagozatok legnagyobb méreteit a falvastagságból levezetett geometriai formula adta meg. Ez 
azért lényeges, mert a falvastagság pedig az épület más nagyobb méreteivel, pl. a fesztávval állt 
arányosságban. Lorenz Lechler Unterweisung (1516) című művében pl. a mester azt javasolta, hogy a 
falvastagság a fesztáv tizede legyen. A profilok befoglaló, vagyis makro méretei tehát közvetetten a teljes 
épület geometriájától is függtek. A források alapján a falvastagsággal azonos oldalú alapnégyzetből kiindulva 
alapvetően három szerkesztési rendszert alkalmaztak: első az alapnégyzet harmadolása, második az 
alapnégyzet elforgatása, harmadik pedig az alapnégyzetbe írt fele akkora területű, 45°-kal elforgatott 
négyzetek sorozatos beírása. Ezeket egyszerűbben vagy bonyolultabban kombinálhatták. Nem zárható ki, 
hogy ezeken kívül más, forrásokban nem szereplő eljárások is léteztek. A késő gótikus német 
profilszerkesztési forrásokból az is kitűnik, hogy a profilok befoglaló méreteinek aránya leggyakrabban 1:2, 
ami jellemzően a négyzetes alapszerkesztés szabályszerűségeiből következik. A profilok tagozataira már 
sokkal ritkábban lehetett következetes szerkesztési rendszereket felfedezni, mint a befoglaló méreteknél. Ez 
összhangban áll azzal, hogy a befoglaló méretek tervezésénél más szempontokat kellett figyelemben tartani, 
mint a tagozatoknál. Az architektonikus kőelemek tartószerkezeti alkalmassága nagyban múlik a befoglaló 
méreteik helyesen meghatározott tartományán. Az alulméretezett szerkezetek szélsőséges esetben 
összeomolhattak a terhek alatt, vagy éppen túl kevés leterhelés jelentettek, de a túlméretezett köveknek is a 
súlya, és túlzott nyomása okozhatott problémát a kapcsolódó szerkezeteken és az épület egyensúlyában. A 
befoglaló méretek tervezésében tehát a műszaki szempontok nagy szerepet játszottak. 

 

1.   2.   3.  

A FALVASTAGSÁGRA ILLESZTETT NÉGYZETES RENDSZEREK FORRÁSOKBÓL ISMERHETŐ HÁROM FŐ KIINDULÁSI 

ALAPSZERKESZTÉSE: 1. A NÉGYZETOLDAL (FALVASTAGSÁG) HARMADOLÁSA, 2. NÉGYZET ELFORGATÁSA, 3. NÉGYZET 

FELEZÉSE. (FORRÁS: LORENZ LECHLER: UNTERWEISUNG, 1516; BÉCSI GYŰJTEMÉNY 16.963; 17.090, 15. SZÁZAD) 
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3.2. PROFILOK SZERKESZTŐMÓDSZEREI – A TAGOZATOK TERVEZÉSE [2] [15] 

A késő gótikus profilszerkesztésre utaló források alapján valószínűsíthető volt, és a zsámbéki 

esettanulmány vizsgálatakor még nagyobb bizonyosságot nyert, hogy a profilok befoglaló, makro méreteivel 

szemben a tagozatok, kisebb egységek, a mikro méretek szerkesztésére nem mutathatók ki következetes 

geometriai rendszerek. A tagozatok szerkesztését nem minden esetben lehet egyértelműen 

visszakövetkeztetni a rajzos forrásokon és ezekben az esetekben is a szerkesztések jelentős sokféleséget 

mutatnak. A tagozatok tervezésében az építőmestereknek nagyobb tervezési szabadsága volt, és szerephez 

juthattak például az esztétikai szempontok és az intuitívabb szerkesztési eljárások is. 

Ahogyan Lorenz Lechler, 15. századi esslingeni építőmester is megfogalmazta Unterweisung (1516) 

című művében, a tagozatok tervezésében, formálásában az építőmesterek tervezői szabadsággal bírtak. A 

korabeli források átrajzolásakor is érzékelhető volt, hogy a tagozatformák geometriai szerkesztéseit teljes 

mértékben nem lehet egyértelműen visszakövetkeztetni. A tagozatok szerkesztését a zsámbéki példán sem 

lehetett egyértelműen, minden részletre kiterjedően, meggyőző pontossággal rekonstruálni. A tagozatokra 

számos hipotézist alkottam, de ezek mindegyike valamely részletnél pontatlan volt, egyik sem adta meg teljes 

egészében az összes tagozatot. Mind a forrásoknál, mind az esettanulmánynál, bizonyos szerkesztések a 

tagozatok egy részénél eredményre vezettek, más részüknél azonban nem. A tagozatok egy részét 

megadhatták a befoglaló méretek meghatározására is szolgáló, falvastagságra illesztett négyzetes 

rendszerben, de ez történhetett más geometriai szerkesztőrendszerekben is, például ötszöges vagy 30-60°-

os rendszerben. Elképzelhető, hogy akár szabad kézzel is megrajzolhattak egy-egy formát. A kifejezetten 

tagozatok szerkesztésére szolgáló geometriai eljárásokban az alap síkidomok nem feltétlenül vannak 

összefüggésben a falvastagsággal. Az alapidom megválasztásában (szabályos háromszög, négyzet, ötszög, 

hétszög, stb.) nagy szerepet játszhattak az ezekhez társított szimbolikus jelentések is. A zsámbéki templom 

15. századi boltozati borda, ablakkeret és ablakosztó profiljainak geometriai elemzése alapján 

megállapítható, hogy a pálos periódusban a különböző profilokon a tagozatok megadásához ötszöges és 30-

60°-os rendszert is használtak. Szintén ötszöges, és 30-60°-os eljárások mutathatók ki Hans Hammer 15. 

századi vázlatkönyvében is. 

 

1.   2.   

1. PROFILOK SZERKESZTÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSE A BÉCSI GYŰJTEMÉNY 16.992-ES SZÁMÚ RAJZÁN (15. SZ.), 2. A ZSÁMBÉKI 

13. SZÁZADI FŐHAJÓ BORDAPROFIL SZERKESZTÉSI HIPOTÉZISE  
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4.1. A ZSÁMBÉKI PROFILOK SZERKESZTÉSE – A 13. SZÁZADI BOLTOZATI PROFILOK 

MÉRETMEGADÁSA [1] [2] [11] [12] 

A zsámbéki templom 13. századi boltozati profiljainak geometriai elemzése kimutatta, hogy ezek 

befoglaló méretei az általuk lefedett tér falvastagságával szoros geometriai viszonyban vannak. A 3.1. és 3.2. 

tézisben ismertetett, jellemzően 15. századi német forrásokból leszűrhető szerkesztési elvek tehát a 

zsámbéki templom 13. századi, premontrei periódusában kimutathatóak voltak. Ez azt jelenti, hogy a 15. 

században leírt illetve rajzosan rögzített szerkesztési elveket, már a 13. században is alkalmazták. 

A zsámbéki templom kőtári töredékeinek 3D felmérése alapján készült geometriai vizsgálatból kiderült, 
hogy a zsámbéki templom főhajójában a boltozati borda szélessége meggyőző pontossággal a 
falvastagsággal egyenlő oldalú négyzet elforgatásával kimetszett szakasszal azonos. A templom 
mellékhajójának bordaprofilját szintén nagy pontossággal igazolhatóan a falvastagság oldalú négyzet 
elforgatásával és harmadolásával adták meg, és ezen kívül néhány tagozat (íves elemek középpontja, orrtag 
rézsűi) is illeszkedik az alapnégyzetből képzett szerkesztési rendszerbe. A mellékhajó hevederének 
szélessége, amit a romtemplomban eredeti helyén lehetett felmérni, lényegében a falvastagsággal azonos, 
a négyzetes rendszer pedig itt is több nevezetes pontot határozott meg a profilon belül. A 15-16. századi 
forrásokból ismerhető módszereket tehát alkalmazták a zsámbéki templom 13. századi periódusában. Ez 
alapján az is megállapítható, hogy a késő gótika korszakában, jellemzően német területeken írásban és rajzos 
formában rögzített tervezési eljárásokat nagy valószínűséggel már a 13. században, és német 
nyelvterületeken kívül is alkalmazták. A geometriai vizsgálat alapján az is kimutathatóvá vált, hogy a 
mellékhajó boltozatainak tas-de-charge típusú vállképzésében az összemetsződő bordák és a heveder 
egyazon négyzetes rendszerbe illeszkednek, ahol az alapnégyzet oldala azonos a falvastagsággal. A 
négyzetes arányú mellékhajó boltszakaszokban az átlós bordák 45°-osak, ezért természetes módon 
illeszkednek a 45°-ban elforgatott alapnégyzetre.  

 

1.  2.  

1. A ZSÁMBÉKI 13. SZÁZADI MELLÉKHAJÓ HEVEDER ÉS BORDA PROFILJÁNAK SZERKESZTÉSE A FALVASTAGSÁG OLDALÚ 

NÉGYZET HARMADOLÁSÁVAL, 2. A ZSÁMBÉKIHOZ HASONLÓ SZERKESZTÉS LORENZ LECHLER UNTERWEISUNG-JA (1516) 

ALAPJÁN  
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4.2. A ZSÁMBÉKI PROFILOK SZERKESZTÉSE – A 13. SZÁZADI FŐHAJÓ ÉS MELLÉKHAJÓ 

BOLTOZATI ELTÉRÉSEI [2] [11] [12] 

A zsámbéki templom premontrei építési szakaszában a főhajó és mellékhajó vázelemei között két 

markáns különbség állapítható meg a szerkezeti logika szempontjából:  

1. a vázelemek szerkezeti felépítésének eltérő logikája,  

2. a vázelemek profiljainak eltérő geometriai szerkesztőmódszerei.  

A zsámbéki 13. századi, premontrei építési periódushoz tartozó négy boltozati elem (főhajó hevedere, 

bordája, mellékhajó hevedere, bordája) vizsgálata alapján kiderült, hogy a 13. századi főhajó és mellékhajó 

boltozati vázelemeit más logikával tervezték. Ezt több jelenség is alátámasztja. A legszembetűnőbb 

különbség, hogy míg a mellékhajó hevedere és bordája pontosan ugyanazokból a tagozatokból áll, csak a 

heveder a borda széthúzott, és alulról hengertaggal megtoldott változata, addig a főhajóban a hevedert és a 

bordát eltérő tagozatrendszerű profillal tervezték meg. Ezen kívül a mellékhajó heveder rétegenként több 

elemből állnak, míg a mellékhajó bordát rétegenként egy kőből faragták. A főhajóban mindkét vázelem, a 

heveder is és a borda is egy-egy kőből áll rétegenként. A másik fontos eltérés a fő-és mellékhajó között, hogy 

a mellékhajó vázelem profiljainak befoglaló méreteit úgy tűnik, a falvastagság harmadolásával adták meg, a 

főhajónál azonban inkább a négyzet elforgatását alkalmazhatták. Ezt támasztja alá az is, hogy a mellékhajó 

heveder és borda tagozatai a befoglaló méreteket is megadó, falvastagságból kiinduló négyzetes rendszerbe 

illeszkednek, és látható, hogy kifejezetten egyszerű szerkesztési lépésekkel rajzolták meg őket. A főhajó 

heveder és borda tagozatai esetében ez nem mondható el. Azok a szerkesztőmódszerek, amik a 

mellékhajónál eredményre vezettek, a főhajó esetében nem működtek. Ez azt mutatja, hogy a mellékhajó és 

a főhajó szerkezeti profiljait egyértelműen más logikával tervezték. Ez nem feltétlenül jelent esetleges műhely- 

vagy mesterváltást, vagy eltérő építési periódust, hanem összefügghet akár olyan szerkezeti 

megfontolásokkal is, hogy a bazilikális épületben a főhajó vázelemei más tartószerkezeti szituációban 

vannak, mint a mellékhajó vázelemei, amelyeknek például a gádorfal támpilléreit is meg kell tartaniuk. 

1.      2.   

1. A ZSÁMBÉKI MELLÉKHAJÓ BOLTOZATI HEVEDERE ÉS BORDÁJA, 2. A ZSÁMBÉKI FŐHAJÓ BOLTOZATI HEVEDERE ÉS BORDÁJA 
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5. SZERKESZTÉSI ELTÉRÉSEK SZEMLÉLETE A KÖZÉPKORBAN [2] [4] [6] [7] 

A késő gótikus profilszerkesztési források alapján valószínűsíthető, hogy különösen az irracionális 

kifejezések esetében a geometriai szerkesztéseket és az azokat közelítő aritmetikai arányozásokat nem csak 

dinamikusan kombinálták a tervezés során, hanem azokat egyenesen ekvivalensnek tekintették. A rajzokon 

gyakran találhatóak eltérések, amiket mai felfogásunk szerint pontatlanságnak tartunk, a középkorban 

azonban nem feltétlenül tekintettek rájuk hibaként. 

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) a középkori mesterek 

számára talán nem jelentettek pontatlanságot. A precíz geometriai koncepciót felülírhatták a jó arányérzékkel 

„félrehúzott” vonalak, találomra felvett körívek, stb. A tervezési folyamatban a körzős, vonalzós szerkesztések 

mellett az intuitív módon megadott formák is szerepet kaphattak, és a pontatlanság ekképpen nem gátolta, 

hanem segíthette a tervezés folyamatát. Előfordult, hogy az elvileg szimmetrikus ablakosztó profil egymással 

tükrös tagozatait nem ugyanúgy adták meg: a horony körközéppontja az egyik oldalon egyértelműen 

visszaszerkeszthető, de a másik oldalon ettől jelentősen eltér, mintha önkényesen vették volna fel. (Például 

WG mester 16. századi Frankfurti Mintakönyvének 9. és 28. lapján.) Az ilyen jellegű pontatlanságok 

kifejezetten gyakoriak a korabeli rajzos forrásokban. A pontosan, visszakövetkeztethetően megszerkesztett 

tagozatok jelenléte ugyanakkor azt bizonyítja, hogy technikai akadályok nem állhattak a pontosság útjába. A 

jelenség tehát szándékossággal vagy a tervezés fázisában a rajzi pontosság maitól eltérő szemléletével 

magyarázható. A középkori építőmesterek valószínűleg nagyon másképp tekintettek azokra eltérésekre, 

amiket ma hibaként vagy pontatlanságként értelmezünk. Az is előfordulhatott, hogy ugyanannak a két 

profilnak, az öreg (nagyobb) és a fiatal (kisebb) ablakosztónak az egymáshoz viszonyított arányára két 

módszert is alkalmaztak. (Például Lorenz Lechler Unterweisung-jában, 1516.)  Az egyik módszer szerint az 

arányt geometriai szerkesztéssel, négyzetek egymásba írásával lehetett megadni, amelynek 

törvényszerűségéből következik, hogy a két profil aránya √2 : 1 volt. Ezt akár anélkül alkalmazták, hogy 

ismerték volna ezt az irracionális kifejezést. A másik módszer szerint ugyanennek a két profilnak az arányát 

a 7 és az 5 arányával lehetett megadni. A számtani arányt a geometriai szerkesztés alternatívájaként 

értelmezték. Mai matematikai felfogásunkkal ez a két eljárás nem azonos. Egyiknél a két méret hányadosa 

pontosan √2 (1,4142…), a másiknál 1,4. Az irracionális számfogalom bevezetése az ókori püthagoreusokhoz 

köthető, a középkorban azonban elválasztották az antik műveltségben gyökerező elméleti tudást és a 

mesterek „praktikus” vagy „konstruktív geometriáját”. Feltételezhetjük tehát, hogy általános lehetett a 

szemlélet, miszerint a mai értelemben vett szabályos szerkesztést a mai értelemben vett közelítéssel 

ekvivalensnek tartották. 

1.          2.  

1. PONTOS GEOMETRIAI SZERKESZTÉS ÉS 2. KÖZELÍTŐ ARITMETIKAI SZÁMARÁNNYAL TÖRTÉNŐ MÉRETEZÉSI ELJÁRÁS 

UGYANANNAK A KÉT PROFILNAK A MEGADÁSÁRA LECHLER UNTERWEISUNG-JA (1516) ALAPJÁN 
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6. TRIANGULÁCIÓ ÉS KVADRATÚRA [4] [6] [10] [14] [15] 

A középkori szerkesztőmódszerek hazai és nemzetközi szakirodalma, és a középkori források 

vizsgálata alapján indokolttá vált a Magyarországon általánosan elfogadott szemlélet felülvizsgálata, amely 

szerint a középkori építészetben kétféle szerkesztőmódszert használtak, a triangulációt és a kvadratúrát. A 

téma korántsem írható le e két fogalom kettősével. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a szabályos sokszögek 

szélesebb köre, pl. az ötszög vagy a hatszög is szerepet játszott a szerkesztésekben, és ezek nem elvont 

geometriai hálóként, hanem a szerkezeti méretekből és más műszaki paraméterekből levezetve alkalmazták. 

A különböző geometriai rendszereket dinamikusan alkalmazták akár egy épületen belül is. 

A középkori építészet szerkesztőmódszereiről hazánkban általánosan elfogadott elmélet, hogy kétféle 

szerkesztőmódszer létezett, a trianguláció és a kvadratúra. Az elmélet a téma kutatástörténetének kezdetén, 

a 19. század második felében terjedt el, hivatkozási alapja a Milánói Dómépítkezések Évkönyveiben (1390-

es évek) olvasható két kifejezés – ad quadratum és ad triangulum – ahol a dóm főhajó magasságának 

megadására vonatkoztak. A háromszögre és a négyzetre épülő szerkesztési eljárások középkori tervezésben 

játszott szerepének nemzetközi megítélése komoly változásokon ment keresztül a kutatástörténet mintegy 

másfél évszázada alatt. A középkori források megismerése és a doktori kutatás eredményei alapján is 

indokolt, hogy árnyaljuk ennek a fogalompárnak a kizárólagosságát. Számos jel utal arra, hogy a négyzeten 

és a szabályos háromszögön kívül más alapidomot is használtak. Az alapidom megválasztásában (szabályos 

háromszög, négyzet, ötszög, hétszög, stb.) nagy szerepet játszhattak szimbolikus jelentéseik. Korabeli 

forrásokban és publikált kutatások alapján a négyzet, háromszög és más idomok szerepének súlypontjai 

szintén indokolják annak felülvizsgálatát, hogy a középkori szerkesztőmódszereket túlnyomó részt e két 

fogalommal írjuk le. A középkori szerkesztések megértésében ugyanis nem pusztán a körzővel – vonalzóval 

megrajzolható lépések rekonstruálása a fontos, hanem főként a szerkesztések mögötti tervezői szempontok, 

és azok kifejeződése a geometriai eljárásokban. A szerkesztőmódszerekre nem elvont geometriai hálóként 

érdemes tekintenünk, amelyeket az épületek vagy profilok minden részletére kiterjedően vittek végig, hanem 

a tervezési folyamatnak különböző szintjei, fázisai feltételezhetők, amelyekhez eltérő tervezési 

megfontolások, ezekből levezethetően pedig különböző logikájú geometriai szerkesztések társultak.  
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ÖSSZEFOGLALÁS ÉS A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI 

A kutatás során a középkorból ismert, profilok tervezéséről tanúskodó források áttekintése és 

elemzése, valamint a zsámbéki kőtár nyolc profiljának geometriai vizsgálata történt. A kutatás talán 

legfontosabb eredménye, hogy a korábbi vélekedésekkel szemben a profilok tervezésén belül a befoglaló 

méretek szerkesztésének fázisa a tagozatok szerkesztésének fázisától elválaszthatóvá vált. Előbbinél 

műszaki és tartószerkezeti szempontok komoly szerepet kaptak, ezért ezekre következetesebb, apáról fiúra 

szálló szabályok léteztek. A tagozatok szerkesztésében azonban szubjektívebb, esztétikai szempontok is 

szerepet játszottak. Ezeket az építőmester saját belátása, ízlése szerint tervezte, és formájuk lényegesen 

kisebb mértékben játszott szerepet a teherhordásban, mint a főbb méretek és a befoglaló téglalap aránya. A 

tagozatok utólagos megfejtése ezért bizonytalanabb. Ha vannak is hipotéziseink, nem tudjuk eldönteni, hogy 

melyik hipotézisünk felel meg a valóságnak, vagy hogy egyáltalán a hipotéziseink között van-e a valós 

megoldás. Éppen ezért a doktori értekezésben a befoglaló méretek tervezési elvei, visszakövetkeztetései 

kaptak nagyobb hangsúlyt. Úgy gondolom, fontosabb feladatunk megérteni, hogyan vezették át a középkori 

építőmesterek az épület szerkezeti összefüggésrendszerét geometriai formulákba, és kevésbé szükséges 

megfejtenünk, hogy vajon az intuitív módon felvett tagozatoknál milyen egyszerűbb vagy bonyolultabb 

geometriai lépések történtek. Ez utóbbinál az egyedibb megoldások domináltak, amik ezáltal valószínűleg 

egy-egy mesterre és műhelyre voltak jellemzőek. Éppen egyediségük, és a szerkesztésekben rejlő, kevésbé 

következetes gondolkodásmód miatt azonban ezeknek a jellegzetességeknek a megfejtése, és ezek alapján 

a műhelyek meghatározása rendkívül bizonytalan. A tervezést befolyásoló tényezők kutatásával többet 

tanulhatunk a régi mesterek gondolkodásmódjáról, a tagozatok szerkesztését keresve azonban nagy az 

esélye, hogy hipotéziseink önkényesek lesznek. 

A kutatás további irányát jelentheti a doktori kutatás során kialakított módszer más emlékeken történő 

alkalmazása. További magyarországi vagy külföldi kőtári anyagok nagy pontosságú felmérése és 

szerkesztőmódszereinek vizsgálata újabb eredményeket és szélesebb körű következtetések levonását 

eredményezhetné gótikus építészeti örökségünkről. 
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