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1. fejezet

Bevezetés
Stephen Jay Gould és Richard Lewontin nagy hatású cikkben [Gould – Lewontin, 1979] kritizálta a darwini természetes szelekciót a fejlődés egyedüli hajtóerejeként interpretáló adaptácionista szemléletet. A cikk legismertebb, s egyben címadó példája a velencei Szt. Márk templom
kupolájáról szólt, a következőképp. A templom fő kupolájának belső felületét díszítő, a keresztény hit fő alakjait ábrázoló mozaik a központi alak körüli koncentrikus körök mindegyike
négy negyedre oszlik. „E négy negyed mindegyike találkozik a kupola alatti boltívek egy-egy
ívmezőjével ( spandrel). Az ívmezők – két derékszögben metsződő félkörös boltív által alkotott elkeskenyedő háromszögletű felületek – szükségszerű melléktermékei a kupola félkörös
boltívek fölé helyezésének. Minden ívmezőben megjelenik egy annak elkeskenyedő alakjához
figyelemre méltóan illeszkedő ábra. (...) Az ábra olyan kidolgozott, harmonikus és tervszerű,
hogy csábít arra, hogy bármely elemzés kiindulópontjának tekintsük, mintha valamilyen módon az őt hordozó építészeti elemek oka lenne. De ez feje tetejére állított elemzés volna. A
rendszer egy építészeti kötöttséggel kezdődik: a négy szükségszerű ívmező elkeskenyedő háromszög formája adja azt a felületet, melyen a mozaik készítői dolgoztak, ezek határozzák meg
a fölöttük lévő kupola négyosztatú szimmetriáját.”
Az érvelés meggyőző : nehezen vitatható, hogy (mint a szerzők írják) „panglossi érvelés”
lenne az orr létezésének okául a szemüveg hordását megjelölni. Ám ha példázatuk csak arról szólna, hogy a jelenségek hátterében mindig a helyes adaptációs okot kell keresni, s ehhez
időnként mélyebbre kell ásni, a tanulság megfogalmazásához elegendő lett volna a triviális
panglossi orr-szemüveg példa is – a szerzőknek ennél nyilván mélyebb mondandójuk volt. És
valóban, Gould egy későbbi írásában [Gould, 1982] maga írja, hogy az ívmezők „nem korábbi adaptációk befagyott kötöttségei ” – vagyis nézete szerint az a különbség, hogy az orr igen,
az „ívmező” viszont nem adaptáció révén alakult ki. Az ívmező kifejezés ilyen értelmű fogalmi kiterjesztése sikeresnek bizonyult, és a biológiában polgárjogot nyerve immár az adaptív
fejlődés egyfajta alternatíváját jelöli – ami sok tudósban ellenérzést keltett.
Daniel C. Dennett [Dennett, 1998] rá is mutatott az érvelés gyenge pontjára: a Gould és Lewontin által használt ívmező (spandrel) kifejezés többértelmű alkalmazására. Érvelése szerint
a szaknyelv pongyolasága miatt tágabb értelemben ugyan valóban ívmezőnek nevezhető bármely „két boltív közt adódó felület” – ám ekkor nehezen minősíthető reveláció értékű állításnak, hogy „két boltív közti felület mindig ívmezőt eredményez”. Ha viszont – ahogy a Szt.
Márk példaként citálása sugallja – az ívmező alatt valójában a 1.1. ábrán láthatóhoz hasonló
csegelyt (pendentif ) értenek a szerzők, az állítás kifejezetten hamis lesz, hisz a boltívekre emelt
kupola még nem teszi szükségszerűvé a csegely alkalmazását – más formák is elképzelhetők.
Dennett szerint tehát Gouldék példájának – legalábbis amennyiben azt az adaptációval egyenértékű, azzal párhuzamosan működő mechanizmusra hozott példaként értelmezzük – csak a
szavakkal való fönti bűvészkedés kölcsönzi a hitelesség látszatát.
5

1. Bevezetés

Ívmező-jelenség

1.1. ábra. Csegely mint gömbre illeszkedő felület-folt: a vízszintes metszetek sugara változik

Dennett állítása bizonyításaképp a csegely alternatívájaként mutatott be néhány maga kitalálta formát, mondván azok semmivel sem rosszabbak, mint a csegely (legfeljebb nem olyan
szépek), végül pedig a sarokboltozatot (squinch) hozta példaként, bizonyítandó hogy a csegely
helyettesítése nemcsak elméleti lehetőség volt, de a kor építői által ismert alternatíva is létezett,
s így a csegely alkalmazása tudatos választás eredménye volt. Az egyenértékű formák közti választásnál pedig – legalábbis szerinte – akár a tervezett mozaik-díszítés számára megfelelőbb
forma keresése is szempont lehetett.
Az építész szakma nevében Robert Mark [Mark, 1996] reagált, jelezve, hogy nem lehet egy
nehéz kőkupola tartószerkezeteit mintegy felületi dekorációként kezelni, és kevéssé ildomos
egyenértékű alternatívákként kezelni Dennett geometriailag lehetséges, de statikailag képtelen ad hoc formáit, illetve az olyan szerkezeteket, melyek alakja olykor évszázadok szerkezeti
kísérletezéseinek eredményeiként alakult ki. Kifejtette azt is, hogy a sarokboltozat kisebb kupolák alátámasztásaként talán megfelelő lehetett, de egy a Szt. Márk kupoláihoz hasonló méretű
kupolát biztosan nem bírt volna el – és nem is lett volna a kor építői közt, aki ezt ki merte volna
próbálni. A vita e vonala ezzel valószínűleg holtvágányra futott, hisz bizonyíthatatlan, hogy a
középkori építők tekintetbe vettek-e más alternatívákat, mielőtt a bizánci megoldás másolása
mellett döntöttek.
Geometriai vonatkozásban jóval érdekesebb a tény, hogy a jelek szerint a tekintélyes szerzők
egyikének sem jutott eszébe a legalapvetőbb állítás érdemi vizsgálata – nevezetesen, hogy a
mozaikok hátteréül szolgáló ívmezők ne korábbi adaptációk eredményei lennének. Érdekes,
hogy Dennett kritikájában ki is tért arra a körülményre, hogy az általa megkérdezett biológusok többsége valamiféle geometriai szükségszerűségnek, egyetlen (geometriailag) lehetséges
megoldásnak vélte a csegely alkalmazását, majd e hiedelem cáfolása után maga is elkövette
ugyanezt a hibát, a gömbfelületre illeszkedő ívháromszög felületet tekintve az egyetlen geometriailag lehetséges csegelyformának. Talán még érdekesebb, hogy – miután nyomatékosan
fölhívta a figyelmet a téma (benne saját kutatási eredményei) mélyebb megismerésének fontosságára – Mark maga is hallgatólagosan elfogadta a feltételezést, hogy a csegely egy egyértelmű
geometriai definícióval jellemezhető építészeti elem. Ha igaza lenne, a csegelyt valóban nem
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lehetne az adaptáció tárgyaként szemlélni – ám érdekes módon e premissza épp a kérdéses
középkori időszakban nyert ékes cáfolatot.1
∗
A csegely geometriája a közkeletű definíció szerint „egy félgömb kupola alsó részének egyik
háromszögletű darabja, mely átmenetként szolgál az alatta lévő négyzetes vagy poligonális
alaptól a fölötte lévő körhöz, melyre egy teljes kupola kerülhet ” (l. [Fitchen,
1961] 312.). A cse√
gelyek e szerint egy 2a × 2a alapú, a magasságú fél-kockának, és egy 2 · a sugarú gömbnek
a közös részeként adódó test gömbi ívháromszög2 felületei – a gömbközéppont természetesen a
téglatest alapnégyzetének középpontja. E definíció egyszerű és szuggesztív, és nagy valószínűséggel e forma ókori alkalmazásakor (például a Hagia Sofia esetében) valóban így – azaz a
félkörös boltív saját szimmetriatengelye körül való forgatásával származtatott gömbfelületként
– tekintettek rá akkori építői.
E geometriai egyszerűség az építési gyakorlatban már kevésbé érvényesül, hisz az egyes
vízszintes kősorok íveinek (vagyis a gömbfelület párhuzamos metszeteinek) sugarai más és
más méretűre adódnak. Kőfaragási szempontból egyszerűbb megoldás lehet, ha az 1.2. ábra
szerinti módon, az egyes sorok íveinek sugara állandó, mely esetben a sarkokban adódó négy
ívmező mindegyike egy-egy transzlációs felületet alkot.

1.2. ábra. Csegelyvariáció : azonos sugarú ívben rakott vízszintes sorok
Lehetséges az ívmező másfajta megoldása is. Mint Dennett is észrevette, a Gould által példaként hozott velencei csegelyek esetén a mozaikok kedvéért az építők lekerekítették a csegelyek
és a csatlakozó boltívek függőleges homlokfelületei közötti töréseket. Miért ne lehetne e helyett
az ad hoc megoldás helyett inkább a csegely geometriáját alakítani oly módon, hogy a vízszintes sorok érintőlegesen csatlakozzanak a függőleges boltívek síkjaihoz? Az 1.3. ábra egy ilyen
1
Témánk szempontjából az ívmező biológiai értelmezése természetesen nem releváns – csupán példa arra, hogy
a geometria szabályainak hiányos ismerete miként vezethet hibás elméleti konstrukciók megalkotásához.
2
Gömbi ívháromszögnek nevezünk egy gömbfelületre illeszkedő háromoldalú felület-foltot.
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felületet mutat : az ábrázolt forma a szomszédos boltívek vízszintes síkban fekvő negyedkörökkel való összekötésével állt elő.3

1.3. ábra. Csegelyvariáció : azonos középponti szöggel, vízszintes fugákkal rakott sorok
A gömbitől eltérő csegelyforma nemcsak elméleti lehetőség. A perigueux-i S. Front kupoláinak középkori építői ugyanis vízszintes fugákkal, mintegy álboltozatként építették a csegelyeket (l. [Stewart, 1954] 96.), ami valószínűsíti, hogy nem gömbdarabként értelmezték felületüket.
És valóban, mind a Stewart által közölt ábrából, mind a szövegből egyértelmű, hogy e csegelyek nem gömbi felületek („nor are these pendentives simply a part of a sphere...”).4
Bár már az eddigiek is egyértelműen igazolják, hogy – Mark fönt idézett kategorikus állításával szemben még a Szt. Márkéval összevethető nagyságrendű kupolák esetében is – a csegely
formája maga is tervezés (ha tetszik : adaptáció) tárgya, a gouldi értelmezés mentségére még
fölhozható, hogy minden eddig tárgyalt alak hasonló „elkeskenyedő háromszögletű” felületet
eredményezett, vagyis a rájuk kerülő mozaik-díszítés szempontjából csaknem egyenértékűek.
Érdemes tehát leszögezni, hogy e háromszögletű forma korántsem szükségszerű. A kupola terébe csatlakozó dongák sugarát kisebbre véve a négyezeti tér sarkaiban térbővületek adódnak,
s ez nagyobb geometriai szabadságot biztosít a csegely megformálásában, hisz nem követelmény többé, hogy a csegelyfelületek alul ponttá szűküljenek – az ilyen csegelyek trapéz jellegű
gömbi ívnégyszögek lesznek.
A csegely ilyesfajta szabad geometriai értelmezésére mutat példát az 1.4. ábra az artai Panagia Parigoritissa templom képével. Mint látható, a két merőleges függőleges síkban fekvő boltív
közé viszonylag szabadon fölvehető a csegely átlós függőleges metszete, melyen keresztül kell
haladnia (az 1.3. ábrához hasonló) a homlokívektől érintőlegesen induló vízszintes negyedköröknek. További konstrukciós szabadságot biztosít, hogy – lévén a vízszintes kősorok negyedköreinek csak végpontjai kötöttek – a kősorok íveinek középpontjai illetve sugarai szabadabban
megválaszthatók.
3

E felület a fölső részén túlságosan domború, így „tiszta” formájában gyakorlati alkalmazása valószínűtlen.
A középkori mesterek a kövek (illetve ez esetben a kősorok) forgási szimmetriáját láthatólag kevesebbre
becsülték a zsaluzás megkönnyítésénél, és mint Viollet-le-Duc sokszor idézett tas-de-charge rajzán is látható (l.
[Viollet 1854] IV. 93.), gyakorta a boltívek alsó sorait is vízszintes fugákkal képezték.
4
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1.4. ábra. Arta, Panagia Parigoritissa templom (XIII. sz.):
se nem háromszögletű, se nem gömbfelület-darab – mégis csegely?
Úgy vélem, a föntiek nyilvánvaló módon cáfolják, hogy a csegely gouldi értelemben ívmező
lenne, hisz példákkal igazolható, hogy geometriája a középkor folyamán sorozatos adaptációk
eredményeképp módosult.5 Ettől természetesen a biológiai értelemben vett ívmező-jelenség
még létezhet (csak épp más példát kellene prezentálni igazolására) – ám e vita innentől már
egyértelműen nem építészeti (geometriai) jellegű.
∗
A fönti, önmagában is érdekes példa több, a dolgozat témájába vágó tanulságot hordoz.
Talán a legalapvetőbb tanulság, mely az egész dolgozat alapelvét is érinti, a geometriának
mint társtudománynak szerepe, és legrövidebben talán úgy fogalmazható meg, hogy a geometria törvényeinek nem ismerete nem mentesít azok következményei alól (bővebben lásd az 1.4.
pontban).
Másfelől, bár az idézett esetben a hiba oka nyilván épp az volt, hogy a valóság összekeveredett annak absztrakciójával,véleményem szerint (a túl-egyszerűsítés látható veszélye ellenére)
a csegely a középkorra vonatkozóan is hasznos absztrakció, hisz alkalmas arra, hogy több rokon vonással rendelkező szerkezet gyűjtő-kategóriájaként szolgáljon. Részben épp ezért gondolom, hogy hasonlóan szemléletes, könnyen fölfogható, s ha tetszik egyszerűsített formák
más szerkezetek esetében is hasznosak lehetnének, és a 4. fejezet ezért foglalkozik a hasonló
egyszerűsített definíciókkal nem rendelkező négy- és hatsüveges boltozatok közelítő leírásával, kategorizálásával. Nem hiba, hanem e szándék egyenes következménye tehát, ha az ott
szereplő felületek nem mindig esnek egybe a középkorban alkalmazott boltozatok valós geometriájával.
5
Némi malíciával azt is mondhatnánk, hogy az „ívmezősödés” fogalma újabb tartalommal bővült: egy tévedésen
alapuló nomináció hivatalos terminológiába kerülésének jelenségének megnevezéseként.
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1.1. Geometriai ágensek
A papírra vetett vagy kőbe vésett terv megszületése óta nincs többé szükség annak fizikai megvalósulására ahhoz, hogy építészetről beszélhessünk – az informatika, és az általa létrehozható
virtuális realitás e tekintetben csak egy lépéssel vitte tovább a folyamatot. Időtállónak bizonyult viszont a forma, hisz geometria nélkül nincsen építészet – ami persze korántsem jelenti
azt, hogy az építészet csakis geometria lenne.
Az épített környezet formáit több tényező együttes hatása vezérli. Az alkalmazott geometria
megválasztásának sokszor van ideológiai töltete, mondanivalója, melyre a legnyilvánvalóbb
példa talán a gömb formának és a tökéletesség fogalmának összekapcsolása. De még ha nincs is
ilyen mögöttes szándék, a formaválasztásnak akkor is vannak intellektuális összetevői, például az uralkodó esztétikai ízlésnek való megfelelés, vagy éppen az újítás szándéka.6 Emellett az
építmény számára választott formának mind statikai, mind szerkezeti értelemben megfelelőnek kell lennie a feladat ellátására.7 De a legjobb terv is csak akkor ér valamit, ha megvalósítható. E szempont értelemszerűen magában foglalja például a kivitelezés közbeni állékonyságot,
a megépítéshez szükséges technológiát, valamint az anyagi és emberi erőforrásokat.

Esztétika:
adott hely és kor
ízlése

Ideológia:
„tökéletes” formák,
arányok

Kivitelezhetőség:
adott anyagok, eszközök,
technológia

Alkalmasság:
statikai, szerkezeti
megfelelőség

1.5. ábra. A szerkezetek geometriájára ható főbb szempontok
A fönti tényezők mindegyikének megvan a saját, sokszor a geometriára is kihatással lévő
szempontrendszere. Ezen, olykor egyazon, olykor ellentétes irányba ható erők eredője folyamatosan formálta a középkori boltozatok geometriáját is, fejlődésük története hol ennek, hol
annak az összetevőnek a hatásával magyarázható, és minthogy a bármely okból bekövetkező
geometria-változás nyilvánvalóan kihatott a többi összetevőre is, a boltozatok evolúciója ezen
önmagukban is folytonosan változó hatások közti folyamatos interakcióként is interpretálható.

1.2. Reverse Engineereing
A boltozatok geometriájának időbeli változásai mögött bármely fönt említett ok meghúzódhat
– ám hogy mikor mely ok(ok) játszott(ak) szerepet, arra nézvést találgatásokra vagyunk utalva.
A geometria alakulásának ideológiai összetevőiről még csak-csak van tudomásunk, a koraközépkori szerkezetek, megoldások korabeli vélekedés szerinti előnyeire vonatkozó feltételezések viszont szinte mindig spekulatívak, egy feltételezett építési logikára vonatkoznak, és már
csak a kor természettudományos tudásszintjének hiányosságára való tekintettel sem mennek
túl a józan műszaki gyakorlati érzék diktálta megfontolásokon. Építéstechnológiai vonatkozásban ugyanis alig maradt fönn hiteles, értékelhető adat arról, hogy a kor építői pontosan
6

Lásd például Suger apát leírását a Saint-Denis apátsági templom szentélyének gótikus szellemű újjáépítéséről.
E szempontok természetesen nem csak a geometriára vonatkoznak, de arra is: egy kőboltozat geometriája nyilvánvalóan összefügg állékonyságával – ám az is igaz, hogy egy itt alkalmatlannak bizonyult forma vasbetonból
megépíthető lehet.
7
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milyen megoldásokat használtak. Az építés menetére, mikéntjére vonatkozó kevés szöveges
vagy képes beszámoló sem az építőmesterektől származik – érthető módon, hisz őket a fontosabb megbízásokért folyó verseny kifejezetten ellenérdekeltté tette abban, hogy tudásukat
– megélhetésük, jólétük zálogát – közkinccsé tegyék. A fennmaradt ábrázolások, leírások így
zömében a lényegtől (talán tudatosan) távol tartott hozzá nem értők művei.8
Az építéstechnológia elrejtése olyan tökéletesen megvalósult, hogy olyan (e dolgozat számára is) alapvető kérdésekben sem sikerült a téma kutatóinak közös álláspontot kialakítani,
hogy miféle zsaluzattal (vagy éppen anélkül) készülhettek például a kora-gótikus katedrálisok
magas boltozatai. Pedig a felületek alakjának meghatározásához nyilván hasznos lenne tudni,
miféle kitűzéssel és technikával készültek a rájuk kerülő fedés geometriáját alapvetően meghatározó zsaluzatok.9
Első kézből származó információk híján a boltozatok szerkesztési-építési logikájának, illetve
a geometriai változások okainak utólagos visszafejtése értelemszerűen mindig többé-kevésbé
bizonytalan lesz.10

1.3. Szerkesztés és recept
A magyar nyelvben a szerkesztés szó két, némileg hasonló értelemben használatos, melyek
közt azonban geometriai értelemben fontos különbség van. Szerkesztésnek szűkebb értelemben csak az a folyamat nevezhető, amely egy adott geometriai rendszer szabályai által meghatározott egyértelmű – ha nem is mindig egyetlen – eredményre vezet. Ilyen értelemben vett
szerkesztés például két azonos síkban fekvő különálló kört érintő négy lehetséges egyenes szabatos geometriai módszerekkel történő megkeresése.
Építészeti értelemben szerkesztésnek szokás ugyanakkor nevezni például a fiatorony geometriájának meghatározására szolgáló algoritmust is, mely (ideális esetben) a valódi szerkesztéshez hasonlóan csakis szabatos geometriai lépésekből áll [Roriczer, 1486], ám a teljes folyamat
nem vezet egy egzakt, természeti törvényekből vagy matematikai premisszákból levezethető,
állandó eredményre. Az ilyen értelemben vett szerkesztés egy többé-kevésbé önkényesen választott, bár a fönt leírt optimalizációs folyamat miatt véletlenszerűnek sem nevezhető eredmény reprodukálhatósága érdekében fölállított szabályrendszer, melyre talán a „recept” elnevezés illene leginkább.
A szerkesztési eljárások ezen esetlegességeket is hordozó receptszerűsége ugyanakkor előnyös is lehet. Régi gondolat például az épületek rokonságának, építői körének esetleges átfedésének igazolása a jellemző térarányok, szerkesztési módok alapján [Csemegi, 1954]. A receptanalógia révén e morfológiai megközelítés kiterjeszthető a háromdimenziós felületekre is.11
8
Érdekes példa erre az a középkori ábrázolás, ahol az építők éppen egy már álló boltozat egyik oszlopának
dobjait cserélik (l. [Fitchen, 1961] 7. 1). A képen jól megfigyelhető a munkások igyekezete, fölfedezhetők a használt
kőfaragó eszközök – a művész „csak” a támasz nélkül maradt boltozatot (vagy akár csak a megbontott oszlop fölső
részét) tartó állványzat ábrázolásáról feledkezett meg.
9
A földfeltöltés természetesen görbült felületek zsaluzatául is megfelel – nagy munkaigénye és súlya, valamint
pontatlansága miatt azonban használata csak jobb híján képzelhető el. Az ácsolt zsaluzatok komoly hiányossága
szempontunkból, hogy kétszer-görbült felületek zsaluzására csak nehézkesen tehetők alkalmassá – sok munkát, és
esetenként a feltételezhetőnél nagyobb térgeometriai ismeretet igényelve. Ennek megfelelően vannak feltevések a
két módszert egyesítő eljárásokról, a végleges formának ácsolt zsaluzatra kerülő földfeltöltéssel való kialakításáról
(l. [Fitchen, 1961] 52. 20) – a fejlődés egyik motorja pedig nagy valószínűséggel épp a szerkezetek minél egyszerűbb,
kisebb munkaigényű zsaluzhatóságára való törekvés volt.
10
E hozzáállás veszélye a „befagyott véletlen” föl nem ismerése (l. [Dennett, 1998] 215.).
11
Egy jellegzetes receptnek az ismerősök közötti terjedése (vagy épp nemzeti jellegzetességgé emelkedése) jól
modellezi az új építési eljárások terjedését.
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1.4. Valós geometria
Egy geometriai tárgyú munkában az építészettörténet (és az 1.1. pontban említett minden más
tudományág) társtudományként szerepel: geometriai megállapításaihoz azok e tárgykörben
fölhalmozott tudása szolgál alapként, és remélhetőleg felismeréseinek némelyike ott is használható lesz. E tény hangsúlyozása a téma lehatárolása szempontjából is fontos, hisz e dolgozat
nem forráskritikai elemzés : a szakirodalom által leírt formákat és összefüggéseket többnyire a
közvetlen forrás további ellenőrzése nélkül veszi át.12
Egy esetben azonban nem tekinthettem el forrásaim kritikájától: a geometriai ellentmondásokat nyilvánvalóan nem oldhattam föl a forrástól való eltérés okának jelzése nélkül. Az ilyen
hibák legtöbbször vélhetőleg a háromdimenziós formák értelmezésének, alakhelyes kétdimenziós vetületeinek elkészítésének nehézségeiből fakadnak – épp azon a területen tehát, amelyben a CAD technológiák a legnagyobb segítséget nyújtják. A dolgozat címében is hivatkozott
„CAD eszközeivel” való feldolgozás tehát így is érthető: a boltozatok geometriájának szabatos
háromdimenziós ábrázolása nem csak új kihívásként, hanem segítségként is fölfogható, hiszen
az elkészült modell kétdimenziós vetületeinek létrehozásában komoly segítséget ad.
E technológia alkalmazásával – legalábbis háromdimenziós szerkesztések esetén – természetszerűleg nem fordulhat elő az 1.6. ábrán illusztrált, például M. C. Escher műveiből ismerős
(ott természetesen szándékosan előidézett) jelenség, hogy az önmagukban logikus és szabatos
kétdimenziós részletekből nem állítható össze koherens háromdimenziós modell.

1.6. ábra. Escher-rámpa, melyen a valódinak tűnő geometria ellenére
a végtelenségig lehet haladni föl-, vagy (fordított irányban) lefelé
Fontos megemlíteni a háromdimenziós szerkesztések egyik legkomolyabb nehézségét is –
főként, mert ennek forrása azonos előnyeikkel. Minthogy térben csak egzakt és valós szerkesztések adnak korrekt eredményt, jóval nehezebb a formák oly módon való egyszerűsítése, amely
már jól jellemzi a valós térbeli viszonyokat, de túlzott részletezettségével még nem nehezíti
meg a látvány értelmezését.
12

A forráskritika hiánya a dolgozat közvetlen forrásául szolgáló művek szerzői számára nem mindig kedvező,
hisz az esetleges geometriai tévedések valós forrása is rejtve maradhat, s ily módon az esetleg csak átvételekből,
idézetekből származó tévedések az ő tévedésüknek tűnhetnek.
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1.5. Felbontás és absztrakció
Az épületek fontos jellemzője, hogy egyre finomabb felbontással szemlélve újabb és újabb részleteik válnak láthatóvá. A részletek e több nagyságrendet átfogó egymásba ágyazódása erősen emlékeztet a természetes formákra: ahogy egy hegy kontúrja sziklákra, egy szikla kövekre
bomlik szemünkben amint közelítünk hozzá, éppúgy tűnnek elő (jó esetben) egy épület egyre
finomabb részletei – s talán az is megkockáztatható, hogy egy épület akkor igazán érdekes, ha
minden ilyen felbontási lépcsőnél tud valami újdonsággal szolgálni.
A felbontási lépcsők értelemszerűen leképződnek az építészeti terveken is: a különböző léptékű (vázlat-, kiviteli- és részlet-) tervek létjogosultságát részben épp az adja, hogy minden jellemző felbontáshoz, léptékhez hozzárendelhető az ábrázolni kívánt építmény egy olyan megjelenítési módja melyen csak az adott léptékben (még és már) releváns információk láthatók.

Országház-logó kis felbontású monokróm megjelenítőn

Országház-logó nyomtatott formában

Országház homlokzat-terv (kicsinyített) részlete
1.7. ábra. Az Országház homlokzatának különböző felbontású képei:
a felbontás finomításával mind több részlet válik láthatóvá
13
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Az általam használt „felbontás” fogalom az építészeti, vagy bármely más műszaki rajzban
használatos „lépték” általánosítása. A papír-alapú műszaki rajznak értelemszerűen megvan a
saját felbontása, mely behatárolja az adott léptékben megjeleníthető részletességi szintet – ám
a monitorok, vagy épp az óriásplakátok felbontására gondolva azonnal nyilvánvaló, hogy nem
csak a rajz fizikai mérete számít : az 1.7. ábra fölső két képének mérete, s így léptéke szinte
azonos, felbontása mégis jelentősen eltérő.
Szempontunkból különösen érdekes, hogy míg kis felbontásban nyilvánvalóan csak az épület főbb arányainak érzékeltetésére van lehetőség, finomabb felbontásban elképzelhető, hogy
az előbbi, főbb arányokat rögzítő vonalak közül egyik sem marad meg, vagy pontosabban (a
fraktálokra emlékeztető módon) sok kisebb vonalra bomlik. Ráadásul, mint az 1.8. ábra demonstrálja, gyakran ugyanazon vagy hasonló forma több különböző méretben is megjelenhet
egy épületen.13
A felbontásfüggőség kezelésének legegyszerűbb esete, ha a CAD program bizonyos fóliáit
csak nagyobb léptékben jelenítjük meg. Ezen egyszerű módszer értelemszerűen csak viszonylag szűk mérettartományban működik: nagyobb léptékváltásoknál teljesen újra kell gondolni,
és az adott léptékhez idomítani a megjelenítésmódot. A fóliákra bontáshoz elég lehet a felhasználó által alkalmazott megfelelő rajzolási stratégia – nagyobb léptékváltásnál azonban már csak
valamiféle program-támogatás esetén várható el a több-léptékűség. Ilyen támogatással – például a csomópontok léptékfüggő megjelenítésével – több építészeti CAD program próbálkozik.
Jóval nagyobb nehézséget jelent a vonalas perspektív megjelenítésmód: minthogy perspektívában a modell különböző részei értelemszerűen más-más távolságra helyezkednek el a nézőponttól, elvileg más-más vonalsűrűséget igényelnének. Sajnos erre jelenleg egyetlen CAD
program sem kínál megoldást – így vagy a modellt kell fölkészíteni erre, vagy (életszerűbb
megoldásként) a nézőpontot kell oly módon megválasztani, hogy a közelebbi részek se tűnjenek bántóan üresnek, és a távolabbiak se „égjenek be” a túl sok vonaltól.
Az épületek – a gótikára különösen jellemző – fraktálszerű felbontásfüggősége különös nehézséget okoz az épületek háromdimenziós modellezése esetén. Egy boltozat modelljének létrehozásához például elvileg szükség lenne minden bordaprofil és homlokív pontos modellezésére – legtöbbször azonban sem mód sem szükség nincs efféle „tökéletes” modellre. Szükségszerűen megjelenik tehát a fontos tulajdonságokra szűkítő absztrakció – mely ponton viszont
komoly hátránnyá válik a háromdimenziós modellek absztrakciós képességének fönt említett
hiánya.
Furcsa módon a szerkezetek pontos leképezése ma már nem okoz gondot, hisz például térbeli szkenneléssel nagy pontosságú háromdimenziós modell nyerhető róluk (lásd 1.9. ábra).
Ám amilyen pontos e modell, olyan kevéssé általánosítható: segíthet ugyan a szerkesztési „receptről” alkotott előfeltevés ellenőrzésében, de nem helyettesítheti azt.
E sajátos ellentmondás miatt fontos, hogy az elemzett formákról olyan közelítést adjunk,
mely egyrészt kellően hiteles – azaz a leírni kívánt forma legfontosabb tulajdonságait kielégítő
pontossággal írja le –, másrészt kellően absztrakt – azaz olyan könnyen megjegyezhető memetikai egységet képez, mely egy összetett formát vagy formacsoportot egyetlen szóval vagy
kifejezéssel leírhatóvá tesz. Ezért vélem hasznos absztrakciónak, s egyben követendő példának
például a bevezetőben elemzett csegelyt, vagy az 5.1. szakaszban tárgyalt román keresztboltozatot.

13
E fraktálokra emlékeztető önhasonlóság szerepet kap például a 2. fejezetben, a toronysisakok és a fiatornyok
viszonyában.
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Országház XI. homlokzat – baldachinos kövek [5]

Országház XIII. homlokzat – négysüveges boltozat a terasz fölött [5]
1.8. ábra. Az Országház kövei és boltozata: különböző lépték, hasonló formák

1.6. Szóhasználat
A téma interdiszciplináris jellegénél fogva célszerűnek mutatkozott a geometriai és építészeti
fogalmak vegyítése. Ennek oka jórészt a rövidségre és szabatosságra törekvés, hisz az elemi
építészeti szükségszerűségen kívül semmiféle racionális oka nincs például a függőleges síkok
preferálásának a falak esetében.
15
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1.9. ábra. Pannonhalmi boltozatok – lézerszkennelt kép
a főapátsági templom mellékhajójának néhány boltmezőjéről

Ám míg a geometria e dolgozatban használt eszköztárának ismerete nem terjed túl az építészek többsége által ismert és használt fogalmakon, a hivatkozott építészeti szakkifejezések
egy része vélhetőleg kívül esik az építészettörténetben járatlanabb olvasó által ismert fogalmi körön. Ez okból célszerűnek tűnt az elnevezésükből ki nem található építészeti kifejezések,
és különösen a geometriai egyértelműség érdekében alkalmazott saját kifejezések definiálása.
Egy különálló szószedettel szemben hatékonyabb megoldásnak tűnt azonban a szükséges kifejezéseket első előfordulásuk helyén elmagyarázni, hisz ily módon azonnal konkrét ismeretek
kapcsolhatók hozzájuk : a boltozati formák vázlatos, de remélhetőleg jó áttekintést adó ismertetése például a 3. fejezetre maradt, mivel így nemcsak a nevek és definíciók közlésére nyílt mód,
hanem valamiféle rendszerezésre, és a később részletesebben vizsgált formák összefüggésbe
helyezésére is.
E megoldás másik oka, hogy e dolgozat kereteit és lehetőségeit nyilvánvaló módon meghaladja a szaknyelv belső következetlenségeinek és hibáinak teljes körű rendezése, így a használt
fogalmaknak csak a dolgozat keretei közt érvényes definiálására vállalkozhattam.14

14
Az építészeti nyelvben – a köznapi használhatóság szempontjából érthetően és logikusan, ám a geometriai
értelmezhetőség szempontjából sajnálatosan – általános szokás a fogalmak és formák egyszerű példákon keresztül
való bemutatása, majd a gyakorlat során a definíció kiterjesztőleges értelmezése. Körültekintően megfogalmazott,
kellő szakmai tekintéllyel alátámasztott definíciók hiányában viszont megítélhetetlen, hogy egy-egy ritkább forma
besorolásának alapja a (teljes vagy részleges) szakmai konszenzus, a szerző egyéni véleménye – vagy egyszerű
geometriai tévedés.
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1.7. Kutatástörténet
Az értekezés témája szempontjából értelemszerűen segítséget jelentett minden, a történeti boltozatokkal – s ilyen értelemben az építészet történetével – foglalkozó mű. Mivel pedig egy részük esetében nem a művészettörténeti értelemben vett építészettörténet, hanem a kivitelezés,
a szerkezettan vagy éppen a statika szempontjai dominálnak, szakirodalom alatt a következőkben nem (nem csak) a szűken vett építészettörténetet értem.

Toronysisak-poliéderek
A felületek háromdimenziós modellezésének alapfeltétele a felületek térbeli alakjának egzakt,
ugyanakkor absztrakt definiálása, alapvetően fontos hát ezek egyértelmű geometriai leírása –
mely egyértelműség természetesen nem jelenthet sem uniformizálást, sem túlzott egyediséget.
A keresett leírási rendszerek így egyfelől elég specifikusak kell legyenek, hogy érdemi segítséget jelenthessenek a formák értelmezésében, másfelől elég „nyitottak” kell maradjanak, hogy
tág körben alkalmazhatók lehessenek. Ideális esetben pedig „rekurzívan” finomíthatók, hogy
mindig a különböző felbontású ábrázolások számára adekvát bonyolultsági szinten mozogjanak. Az értekezés 2. fejezete a síklapú toronysisakok példáján demonstrálja e megközelítési
módot.
E téma építészettörténeti földolgozása [Rados, 1929] a formák széleskörű áttekintésére, geometriai értelmezése [Koźniewski, 2004] a rendszer-elvű hozzáállásra mutat jó példát. Az általam javasolt rendszerben e két felfogás pozitívumait próbáltam egyesíteni – miközben a konkrét példák keresésében leginkább fényképek voltak segítségemre [Toman, 2005].

Boltozat-morfológia
A 3. fejezet a történeti boltozott fedési formák olyan alaktani rendszerezésére, tipizálására tesz
javaslatot, mely a boltozatok formai és logikai kapcsolatain alapszik, a boltozatok olyan közös
geometriai rendezőelveit keresve, melyek révén a különböző formák rokonsági foka megítélhető, hogy az egymásból származtatható formák összekapcsolásával lehetővé tegye egyfajta
morfológiai térkép összeállítását.
Bár a boltozati formákról föllelhetők összefoglaló ábrák, pl. [Szentkirályi – Détshy, 1986], és
természetesen nem ritka bizonyos típusok összefüggésének (külön-külön) ismertetése sem, a
boltozati formák kapcsolati hálójának általam javasolt grafikus megjelenítésének nem találtam
igazi előképét.

Gömbsüveg-boltozatok
A 4. fejezet a késő-romanika és kora-gótika félkörös és/vagy csúcsíves homlok- illetve átlósívű boltozatainak gömbfelületekkel történő közelítéseit adja, a szerkezetek – a csegely gömbi
ívháromszögként való leírásával analóg, s ilyen értelemben egyszerűsített – „ideális” alakjain
vizsgálva lehetséges szerkesztési elveiket.
Ezen elvekre vonatkozóan a szakirodalomban több alternatív szabály található. Szemléltetésként sok helyen olyan rajz látható [Szentkirályi – Détshy, 1986] II. 8., [Sódor, 1986] 444., ahol
a gerincek vízszintes érintővel, törés nélkül találkoznak az alaprajz középpontja fölött. Máshol
arról olvashatunk : „A csúcsív a fejlődés során egyre magasabb, meredekebb ívű. Eleinte az
ívek középpontja a vállvonalon a nyílás szélességének harmadánál, majd negyedénél, végül a
vállánál, illetve a vállon kívül helyezkedik el.” [Szentkirályi – Détshy, 1986] I. 134. Végül a talán leggyakoribb magyarázat : „Az eltérő fesztávolságokra is azonos záradékmagassággal szerkeszthető csúcsíves homlokívek lehetővé tették, hogy keresztboltozatok téglalap alaprajzzal is
17
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épülhessenek.” [Szentkirályi – Détshy, 1986] I. 131.15 Mindenképp érdekesnek tűnt e szerkesztési elvek geometriai konzekvenciáinak vizsgálata.

Forma-gyakorlatok
Az 5. fejezet hozzávetőleges időrendben tekinti át a romanika és a korai-, illetve érett gótika
fontosabb boltozattípusait, egyrészt a gyakorlatban előfordult formák esetére alkalmazva az
előbbi elvontabb, geometrikusabb rendszerezés tanulságait, másrészt bemutatva néhány jellegzetes formálási elvet. A román keresztboltozat íves és egyenes gerincvonalú változatai közti
különbség az angol nyelvű szakirodalomban kap nagyobb hangsúlyt [Stewart, 1954], és e szerkesztésmódbéli különbség a csúcsíves szerkezetekre is átöröklődött. Az érett gótika bordahálós
boltozatai esetében szintén több szerkesztési elvet ismer a szakirodalom pl. [Sódor, 1986] – itt
néhány alternatív szerkesztési mód összevetésével az azonos problémákra adható eltérő megoldások különbségeit vizsgáltam.

Módszer
A címben szereplő CAD eszközeivel való ábrázolás hangsúlyozottan a mit, nem a hogyan kérdésre
vonatkozik : nem érinti a javasolt geometriai modelleknek valamely CAD program adott verziójában érvényes megvalósítási módozatait, illetve nehézségeit – fölvállalja viszont olyan modellek keresését, melyek (megfelelő képességű programmal) egyértelműen rekonstruálhatók.
A közölt ábrák a leírásokban szereplő – nem egyszer számításokon alapuló – háromdimenziós modellek nézeteiként keletkeztek, így a CAD eszközeivel való ábrázolás egyben a geometriai
elemzés helyességének igazolásaként is fölfogható.

15
Ez az állítás logikailag ekvivalens azzal a szintén gyakori állítással, hogy román keresztboltozat csak négyzet
alaprajz fölött alkalmazható.
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2. fejezet

Toronysisak-poliéderek
Ez a fejezet példa az előzőekben bemutatott elvek egy lehetséges gyakorlati megvalósítására.
Az alkalmazott eljárás három lépésből áll: geometriai analízis alapján absztrakt alapformák
keresése, azokból összetett formák képzése, végül az eredményeknek a megépült formákkal
való összevetése. Bár az elsődleges cél most ezen algoritmus bemutatása, érvényességének egy
egyszerűbb példán történő illusztrálása, az e célra választott példa korántsem véletlenszerű: az
alábbiakban leírt formák érdekes hasonlóságot mutatnak a 4. fejezetben tárgyalandó boltozati
alakokkal.

2.1. Alapvetés
Mint a 2.1. ábra is szemlélteti, a középkori templomok toronysisakjai belső tereikhez hasonlóan változatos formavilággal bírtak. Ám míg a belső terek fedésére az (első) ezredfordulótól
egyre gyakrabban alkalmaztak íves formákat (azaz boltozatokat), a középkori toronysisakok
többnyire megőrizték síklapú, vagy legalábbis sík alkotójú jellegüket.
A síklapokkal határolt testek geometriailag lehetséges végtelen halmazából az építészet saját
igényeinek és kötöttségeinek megfelelően kemény kézzel válogatott, s e szelekció folytán az
elvileg lehetséges poliéderes formák hatalmas halmaza annyira leszűkült, hogy lehetőnek tűnt
az alkalmazott formáknak – vagy legalább azok túlnyomó részének – valamiféle rendszerbe
foglalása.
Az alábbiakban egy olyan analitikus osztályozási rendszert vázolok föl, melynek alapföltevése, hogy minden bonyolultabb poliéderes sisakforma előállítható néhány egyszerű alapforma kombinációjaként (uniójaként és/vagy közös részeként1 ), ily módon e fejezet fölfogható
a poliéderek egy speciális csoportjának leírásaként is, s ekként geometriailag is értelmezhető –
ám a tervezési tér lehatárolásakor legalább ilyen fontosak az építészeti kötöttségek és célok, így
nemcsak megengedhetőnek, de a rövidség és könnyebb értelmezhetőség érdekében célszerűnek, némelykor pedig egyenesen szükségszerűnek látszott építészeti kifejezések alkalmazása.

2.1.1. Alapfogalmak
A síkok meredekségének természetesen a geometriában is van jelentősége – az építészetben
viszont ezen túlmenő, sokszor akár az anyaghasználatot is meghatározó fontosságot nyer.
A toronysisakok gyakori jellemzője, hogy a tetősíkok egy függőleges (legtöbbször háromszögletű) oromfalhoz csatlakoznak. Az oromél ezen oromfal fölső éle, az oromcsúcs ezen él (s
1
A halmazelmélet „metszet” kifejezését, annak geometriai és építészeti jelentéseivel való könnyű összetéveszthetősége miatt célszerűbbnek láttam kerülni, és helyette a kevésbé félreérthető „közös rész” kifejezést használni.
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2.1. ábra. Síklapú toronysisakok (példák)
Fönt : Bonn, St. Martin Münster; Corvey, apátsági templom; Cerisy-la-Forêt, St. Vigor
Középen : Patrixbourne, templom ; Prága, kaputornyok; Maria Laach, kolostortemplom
Alul : Lübeck, Marienkirche és Petrikirche ; Linburg, székesegyház; Köln, St. Aposteln
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

sisakcsúcs
gerinc
vápa
oromgerinc
oromcsúcs
oromél

7. sisak alsó síkja
8. oromfal
2.2. ábra. Toronysisak részei

egyben az egész oromfal) legmagasabb pontja, míg a sisakcsúcs a torony alaprajzi középpontja
fölötti csúcs – jellemzően, de nem minden esetben egyben a sisak legmagasabb pontja.
Hasonló praktikus okból kap kiemelt hangsúlyt a tény, hogy a ferde síkok közti törés konvex
vagy konkáv : a vápa konkáv törés, melyben összegyűlik a szomszédos tetősíkokról lefolyó víz,
a gerinc ellenben konvex, melytől elfolyik a csapadék, s ez utóbbinak egy altípusa az oromcsúcsot a sisakcsúccsal összekötő oromgerinc.

2.1.2. Alapelvek
Az alkalmazható formák körét korlátozó építészeti kötöttségek legnyilvánvalóbb esetei a használt építőanyagok sajátosságai által diktált feltételek, kényszerek: például a fa, ritkábban kő
vagy tégla szerkezetű toronysisakok állékonysága támasztotta meredekségi és mérethatárok.
Fontos szempont a tervezés racionalitása is: erre lehet példa az alaprajz szabadabb szervezhetőségét lehetővé tévő négyszögletes alaprajzi formák túlsúlya. Végül nem elhanyagolható
feltétel az esztétikum, mely jelen esetben leginkább a szimmetriára való törekvésben nyilvánul
meg, és gyakorlatilag kizárja az ad hoc formákat és alaprajzokat.
Természetesen a szóba jöhető formák száma még a fönti határokon belül is olyan hatalmas,
hogy a csoportok csak némi absztrakció révén hozhatók létre, ez azonban meggyőződésem
szerint érdemben nem csökkenti a rendszer alkalmazhatóságát.

2.1.3. Alaprajzok
A fönti kötöttségek eredőjeként középkori torony archetípusa igen egyszerűen leírható: olyan
négyszög, szabályos sokszög, vagy kör alaprajzú építmény vagy építményrész, melynek magassága jóval meghaladja alaprajzi méreteit, így megjelenése erős vertikalitást sugall.
A következőkben csak a négyzetes és nyolcszögű sisakformákkal foglalkozunk, egyrészt mivel (a már említett okokból) ezek messze a leggyakoribbak, másrészt mivel az ezek vizsgálatából levont következtetések minden nehézség nélkül általánosíthatók.
A szintén előforduló kör alaprajzú tornyok fedése túlnyomórészt valamiféle forgásfelület,2
leggyakrabban pedig kúp, ami a gyakorlatban fölfogható egy kellően magas oldalszámú gúlaként (lásd 2.2.1. pont).
2

Néha kör alaprajzra is nyolcszögű sisak került (lásd Maria Laach kolostortemploma).
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2.2. Alapformák
A választott módszert követve először a legegyszerűbb alapformák kerülnek sorra, hisz az
alaphipotézis szerint ezen alapelemekből szinte minden építészetileg releváns sisakforma összeállítható.
Említésre méltó, hogy ezen alapformák esetében a tetősíkok hajlásszöge nem jelent topológiai különbséget, így, bár építészetileg ez nyilván komoly kérdés, szükségtelen külön tárgyalni
az egymásból affin transzformációval származtatható eltérő meredekségű formákat.

2.2.1. Szabályos n-oldalú gúla
Az egyik legegyszerűbb megoldás a szabályos sokszög alaprajz egyenlő szárú egybevágó háromszögekkel történő fedése a 2.3. ábra szerinti módon.

a4

−→

a8

−→

a0

2.3. ábra. Szabályos n-oldalú gúla: az oldalszám növelésével a forma kúphoz közelít
Természetesen e szerkesztésmód tetszőleges oldalszámú sokszög alaprajz esetén alkalmazható – a4 és a8 formák például azonos sisakcsúcs-magasságú, azonos sugarú körbe írt szabályos gúlák.3 .
A gúla alapidomának oldalszámát duplázva hamarosan olyan formához jutunk, ami, ha geometriailag nem is, az építészeti gyakorlatban már kúpnak minősül. Talán e rokonság okán szerepelnek egyszerre e formák például Maria Laach kolostortemplomán.

2.2.2. Konvex 2n-oldalú gúla
Egy gúla alapidomának oldalfelező pontjait kissé fölfelé mozdítva a kialakuló törések (vagyis a
sisak- és oromcsúcsok közt megjelenő oromgerincek) miatt az oromcsúcsok fölött vett vízszintes metszet – a 2.4. ábra szerinti módon – n oldalú sokszög alaprajz esetén 2n oldalú sokszög
lesz.
Minthogy a sisakcsúcs távolsága az alapidom oldalfelezőitől kisebb, mint annak sarkaitól,
elegendően alacsony oromfal esetén az oromgerincek lesznek meredekebbek (b−
4 ), ám ha az
oromcsúcs magassága meghalad egy bizonyos szintet, az alaprajzi átló fölötti gerincek válnak
meredekebbé (b+
4 ).
A 2.4. ábra b4 és b8 formáinak egyedi voltát éppen az adja, hogy minden gerinc meredeksége
azonos, s így az oromzatok csúcsai fölött vett vízszintes metszetek szabályos sokszög alakúra
adódnak. Ily módon ezen altípus egy szabályos 2n oldalú gúla alaprajzi csonkolásaként is értel3
Az összevetés megkönnyítése érdekében a 2.2. szakasz minden ábráján azonos meredekségű az alaprajzi átló
fölötti gerinc – ebből adódóan minden ábrán azonos a sisakcsúcs magassága.
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b+
4

b4

−→

b8

2.4. ábra. Konvex 2n-oldalú gúla:
megfelelő oromcsúcs-magasság esetén minden gerinc meredeksége azonos
mezhető,4 s emiatt egy b4 gúla fölfogható a 2.2.1. pontban leírt a8 gúla azon darabjaként, amely
az ottani nyolcszögű alapidom minden második végpontjának összekötésével nyert négyzet
fölé esik.
E típus (pontosabban a b+
4 altípus) legismertebb példái a speyeri dóm tornyainak sisakjai, és
a szabályos b4 forma is megjelenik, például a lübecki Marienkirche tornyain.

2.2.3. Elforgatott n-oldalú gúla
Mint a 2.5. ábrán látható, az oromcsúcsok magasságát tovább emelve elérhető azon magasság, amikor az átlós él mintegy belesimul a felületbe, s így egy alaprajzilag elforgatott (egyben
alaprajzilag csonkolt) n oldalú gúla – ún. csürlős sisak – alakul ki.

c4

−→

c8

2.5. ábra. Elforgatott n-oldalú gúla:
egy n-oldalú gúla alapidomának oldalfelezőit összekötő sokszög fölé eső része
Négyzet fölött e c4 forma akkor jön létre, ha az oromcsúcsok magassága épp a sisakcsúcs
magasságának fele. Minthogy pedig ilyenkor az oromgerincek párhuzamosak az oromélekkel,
a sisak lejtős síkjai szabályos rombuszok lesznek, és a tetőfelület egyetlen transzlációs felületet
alkot.
A c8 gúla nyilvánvaló rokonságban áll az előbbi c4 jelűvel, lévén itt sincs törés az átló fölött,
ám érdekes módon – a 2.2.2. pontban szerepelt b4 alakzathoz hasonlóan – 2.2.1. pontban leírt
a8 gúla alaprajzi (másféle) csonkolásaként is fölfogható, csak alaprajzi csonkolásának módja
4
Az alaprajzi csonkolás a csonkolás-mentes eredeti alakzatnak és az alaprajz fölé emelt egyenes (függőleges)
hasáb közös része.
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különböző : ezúttal az alapidom oldalfelező pontjainak összekötésével nyert (π/n szöggel elforgatott) sokszög fölé eső részt tartjuk meg. E forma lejtős felületei deltoid alakúak.
Négyzet alapú (c4 ) csürlős sisak látható például Maria Laach kolostortemploma nyugati keresztházának tornyán, nyolcszögű (c8 ) a bonni St. Martin Münster négyezeti tornyán.

2.2.4. Konkáv 2n-oldalú gúla
Mint a 2.6. ábrán látható, az oromcsúcsok továbbemelése révén ismét megjelenik az alaprajzi
átló fölött törés – ezúttal már vápaként.

d−
4

d+
4

d4

−→

d∗8

2.6. ábra. Konkáv 2n-oldalú gúla:
megfelelő oromcsúcs-magasságnál az oromgerincek és oromélek meredeksége azonos
A 2.2.2. ponthoz hasonlóan az oromzat magasságának kismértékű csökkentése (d−
4 ) vagy
növelése (d+
)
még
nem
változtat
a
forma
alapvető
sajátosságain
–
és
itt
is
kereshető
speciális
4
helyzet : a d4 jelű forma esetében az oromélek és az átlós vápák meredeksége azonos.5
Az oromélek és az átlós vápák azonos meredekségéhez tartozó forma természetesen nyolcszögű alaprajz esetén is megkereshető – ám n > 4 oldalú sokszög alaprajz esetén található egy
ennél még érdekesebb forma is. E d∗8 forma megjelenése (így csillag alakú vízszintes metszete)
az előbbi d4 alakzathoz hasonló, ám más tekintetben a c4 formára emlékeztet, mivel oroméleinek és oromgerinceinek meredeksége azonos. Még érdekesebb, hogy e tetőforma tizenhat lapja
összesen nyolc síkban fekszik, mivel minden harmadik lap síkja azonos – ennek megfelelően a
d∗8 alakzat fölfogható két izomorf a4 gúla uniójának alaprajzi csonkolásaként.
Ezen attraktív d∗8 forma látható például a kölni St. Aposteln keleti tornyain.

2.2.5. Sugárirányú nyergek
Az oromcsúcsoknak a sisakcsúccsal egyező magasságba történő emelése a 2.7. ábra szerinti
módon összemetsző sugárirányú nyeregtető formákat eredményez.
Az e4 alakzatnak a 2.2.4. pontban leírt d∗8 formával rokon vonása, hogy a felületek ez esetben
is oly módon jönnek létre, hogy az oroméleket nem a közvetlen mellettük, hanem az az után
következő oroméllel kötjük össze, s így a közbenső oromzatok mindig egy ferde tetősíkból
tűnnek elő.
A második világháború után néhány évig ilyen sisakok kerültek a lübecki Marienkirche tornyaira.
5
E d4 alakzat egyébként a 2.2.2. pontban leírt b4 nyolcszöggúla komplementere: az oromélek és oromgerincek
meredeksége (azonos sisakcsúcs-magasság esetén) az ottaninak épp fordítottja.
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e4

−→

e8

2.7. ábra. Összemetsző sugárirányú nyeregfelületek

2.2.6. További alapformák
Az eddig megismert formákkal nem merítettünk ki minden lehetőséget.

f4

d∗∗
8

2.8. ábra. További alapformák:
az oromcsúcsok sisakcsúcs fölé emelésével (f4 ),
illetve minden ötödik oromél összekötésével (d∗∗
8 )
A 2.8. ábra f4 alakzata azt mutatja, hogy az oromcsúcsok a sisakcsúcsnál magasabbra is kerülhetnek : az ábrázolt esetben (a b4 formához hasonlóan) az átlós vápák és az oromgerincek
lejtése egyenlő.
A d∗∗
8 forma egy másik speciális eset. A c8 forma esetében minden szomszédos oromélt
köt össze egy tetősík, a d∗8 forma esetében minden harmadikat, az e8 alakzat esetében pedig
minden hetediket. Nyilvánvalóan fölrajzolható hát olyan (d∗∗
8 ) forma is, ahol minden ötödik
oromélt köt össze egy-egy sík, melyből értelemszerűen két közbenső oromzat emelkedik ki.

2.2.7. Alapformák összevetése
Az összetettebb formák tárgyalása előtt vizsgáljuk meg algebrai módszerekkel is, miképp állíthatók elő a 2.9. összefoglaló ábra formái.
A 2.10. ábra szerinti módon jelölje a toronysisak magasságát H, az n oldalú szabályos sokszögű alapidom köré írt kör sugarát R, az oromcsúcs magasságát pedig hv (v := a, b, c, d, e).
Mint a 2.2.2. pontban láttuk, a bn forma tulajdonképpen egy alaprajzilag csonkolt 2n oldalú gúla, melynek alaprajzi átló fölötti gerincei leérnek az alapsíkig, míg oromgerincei – épp a
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a4

b4

c4

d4

e4

a8

b8

c8

d∗8

e8

2.9. ábra. Négy- és nyolcszögű toronysisak-poliéderek alapformái
azonos sisakmagasság mellett, az oromfalak növekvő magassága szerint rendezve:
a. n oldalú gúla b. konvex 2n oldalú gúla c. elforgatott n oldalú gúla d. konkáv 2n oldalú gúla
e. összemetsző sugárirányú nyeregfelületek
csonkolás miatt – nem. Minthogy mindkét gerinctípus meredeksége azonos, a gerincek magasságkülönbsége arányos vízszintes vetületük hosszkülönbségével – vagyis az alapidom köré,
illetve beleírható körök sugarainak arányával. Ha az n oldalú sokszögbe írt kör sugara r, fölírható :
π
r = R · cos ,
n

H
hb
=
R
R−r

=⇒

H
hb
=
R
R − R · cos πn

=⇒

π
hb = H · (1 − cos )
n

(2.1)

A cn sisak-forma szintén egy alaprajzilag csonkolt (ezúttal n oldalú) gúla, ahol R fölfogható
a csonkolás nélküli forma alap-sokszögébe beleírt kör sugaraként. Minthogy pedig ily módon
az oromgerincek az eredeti gúla lejtős éleinek maradványai (melyek vízszintes vetületének
hossza ismét r), a csonkolás nélküli gúla alapidoma köré írt kör sugarát (azaz a gúla lejtős
éleinek vízszintes vetületét) S-sel jelölve fölírható:
π
R = S · cos ,
n

H
hc
=
S
S −r

=⇒

H
hc
=
S
S − S · cos2

π
n

=⇒

hc = H · (1 − cos2

π
) (2.2)
n

A d∗n sisak (n > 4) érdekes jellemzője, hogy a csonkolás nélküli gúla lejtős lapjainak vízszintes vetületéhez tartozó központi szög 4π/n (nem pedig 2π/n, mint bn és cn formák esetén),
azaz a d∗2n és bn alakzatok oromcsúcsainak magassága azonos lesz. A csonkolás nélküli gúla
alapidoma köré írt kör sugarát T -vel jelölve fölírható:
r = T · cos

2π
,
n

H
h∗
= d
T
T −r

=⇒

H
h∗d
=
T
T − T · cos 2π
n

=⇒

h∗d = H · (1 − cos

2π
) (2.3)
n

Minthogy n=4 esetben a fönti egyenlet rossz eredményt adna, a 2.2.4. pontban írtak értelmében egy olyan forma kapta a dn jelzést, melynek oromélei és oromgerincei azonos meredeksé26
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bn

cn

d∗n

dn

2.10. ábra. Oromcsúcs magasságának meghatározása
gűek, és amely – bár n > 4 esetben talán kevésbé érdekes, mint az előbbi d∗n alak – n ≤ 4 esetben
is értelmezhető. Az n oldalú alapsokszög oldalhosszát a-val jelölve fölírható:
a
π
= R · sin ,
2
n

H
hd
= a
R
2

=⇒

H
hd
=
R
R · sin πn

=⇒

hd = H · sin

π
n

Minthogy nyilvánvaló módon ha = 0, és he = H, minden határérték ismert:
27

(2.4)
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ha h = hv
−→ vn (v := a, b, c, d, e),
ha ha < h < hb −→ b−
n,
ha hb < h < hc −→ b+
n,
ha hc < h < hd −→ d−
n,
ha hd < h < he −→ d+
n,
ha he < h
−→ fn .
Természetesen vannak „népszerű” magassági (h/H) arányok is, melyek többféle forma esetén előbukkannak6 – a legérdekesebbek e szempontból a d∗n gúlák. Már volt szó róla, hogy n=4
esetben e szerkesztés az e4 formát adja – és ez természetesen általánosítható, hisz a e8 forma is
fölfogható d∗∗∗
8 elemként.

d∗4 =e4

d∗5

d∗6 =d6

2.11. ábra. Konkáv d∗n gúlák

Még érdekesebb, hogy a d∗6 és d6 szerkesztések eredménye azonos: a 2.11. ábrán látható
hatszög alapú forma minden második lapja egy síkba esik, miközben minden alsó csúcsba
futó (vápa- és orom-) élének lejtése azonos. Ez egyben azt is jelenti, hogy a sisak oromcsúcs
fölötti része fölfogható két szabályos tetraéder uniójának affin transzformáltjaként – ahogy a
c4 alakzat oromcsúcs alatti része egy fél cuboctahedron (3.4.3.4) transzformáltjaként.
Említésre méltó még, hogy a d∗n formák oromcsúcs fölötti vízszintes metszete egy szabályos
n
7
2 csillag-poligon [Wolfram]. Ez érvényes a 2.11. ábra ötszög alapú formája esetében is, mely
azt hivatott demonstrálni, hogy bár az építészetben e formák nemigen jutottak szerephez, a
fönti szerkesztések páratlan oldalszámú sokszög alaprajz esetén is alkalmazhatók.

2.3. Összetett formák
Az összetett jelző e szakasz címében azt jelenti, hogy a benne szereplő formák mindegyike
leírható a 2.2. szakaszban leírt alapformák kombinációjaként.
Érdemes felidézni, hogy az alapformáknál nem foglalkoztunk a különböző lejtésű változatokkal, mivel bármely magassági változat előállítható volt az alakzat függőleges nyújtásával.
Bár efféle függőleges transzformációra az összetett formák esetében is mód van, az alapformák
egymáshoz viszonyított relatív magassága új szabadságfokot jelent. Ha az azonos elemfajtákból azonos módon összeállított összetett formák alkotóelemeinek relatív magassága különböző, azok – bár topológiailag hasonlóak – nem állíthatók elő egymás affin transzformációjaként.
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↓ a4

↓ c4

↓ e4

→
a4

a4

c4 ∪a4

e4 ∪a4

→
c4

a4 ∩c4

c4

e4 ∪c4

→
e4

a4 ∩e4

c4 ∩e4

e4

2.12. ábra. Négyszög alapú toronysisakok kombinációi:
az a4 , c4 , és e4 formák uniójaként (∪), illetve metszeteként (∩) előállítható alakzatok mátrixa

2.3.1. Négyzetes alapformák kombinációi
A 2.12. ábra alakzatainak mindegyike előállítható a a4 , c4 , és e4 formák közül kettőnek uniójaként (∪), vagy metszeteként (∩). Az egyes oszlopok, illetve sorok rendre az a4 , c4 , illetve e4
formáknak felelnek meg, az egyes cellákba pedig az adott cella oszlopába és sorába eső alapformák kombinációja kerül. A bal fölső, a középső és a jobb alsó cellában ezen algoritmus magát
az eredeti formát adja, hiszen két egybevágó test uniója illetve közös része is az eredeti forma
lesz. Ezen átló alatt az alaptestek metszete, fölötte azok uniója szerepel.
Az ábrán szereplő formáknak természetesen nem mindegyike kapott egyforma szerepet a
gyakorlatban – némelyikük pedig talán egyáltalán nem. Érdekes módon például a második
sor önmagukban ritkán alkalmazott formái egy a8 gúlával kiegészítve sokkalta gyakrabban
fordulnak elő (lásd a 2.3.3. pontban).
Természetesen készíthető hasonló táblázat a nyolcszögű alapformák kombinációiról is, ám
ott kevesebb gyakorlatban is alkalmazott alakzatot találunk: említésre méltó kivétel a jobb fölső
forma nyolcszögű variációja (e8 ∪a8 ), mely például Limburg an der Lahn székesegyháza négyezeti
tornyán látható.
√

Egy példa : hb4 = h∗d8 = 2 · hc8 = H − hd4 = H · (1 −22 ) ≈ 0,2929H.
7
n
A d∗∗
csillag-poligon – és a sor folytatható...
n formák vízszintes metszete értelemszerűen
3
6
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2.3.2. Gúla magasítása gúlával
Nem csak a különböző típusú alapformák kombinálhatók: figyelemre méltó számban találunk
olyan toronysisakokat is, melyek gúlák uniójaként írhatók le.

a4 ∪a0r
8

a4 ∪a8

a4 ∪a04

a8 ∪a08

2.13. ábra. Négyzetes és nyolcszög alapú gúlák kombinációi
A legegyszerűbb eset talán a 2.13. ábra a4 ∪a8 alakzata, mely azonos alapkör köré írt négyzetes (a4 ) és nyolcszögű (a8 ) gúlák uniójaként áll elő (lásd Cerisy-la-Forêt, St. Vigor, négyezeti
torony).
A gyakorlatban viszont inkább kivétel, mint szabály, ha azonos a két gúla alapmérete. A tipikus megoldás egy nagyobb alapterületű alacsonyabb hajlásszögű, és egy kisebb alapterületű
meredekebb gúla uniója. A két gúla lehet azonos oldalszámú (a4 ∪a04 és a8 ∪a08 lásd Marmoutier),
de akár különbözhet is. Utóbbi esetben általában a nagyobb oldalszámú gúla a magasabb, talán
mert ez azonos alapterület esetén (kisebb oldalhossza és hegyesebb háromszögű oldalai révén)
magasba törőbb formát ad (a4 ∪a0r
8 , lásd Nyírbátor, gótikus harangláb). Ez utóbbi forma külön
érdekessége az a8 gúla elforgatása : nyilván azért, hogy az átló fölötti gerinc továbbfuthasson
lefelé.
Végül előfordul a hasonlóan elforgatott helyzetű a0r
4 gúlával történő magasítás is.

2.3.3. Más formák magasítása gúlával
Mint a 2.3.1. pontban említettem, a 2.12. ábra második sorában szereplő formák önmagukban
ritkán, egy nyolcszögű gúlával kiegészítve viszont jóval gyakrabban fordulnak elő.8

a4 ∩c4 ∪a8

c4 ∪a0r
8

e4 ∪c4 ∪a8

2.14. ábra. A 2.12. ábra második sorának formái a8 gúlával magasítva
0r
A 2.14. ábra középső (c4 ∪a0r
8 ) formája szoros rokonságban áll a 2.13. ábra középső (a4 ∪a8 )
alakzatával : most is egy 2.2. szakaszban tárgyalt alapforma egészül ki az a8 gúlával, mely (a
8

Ugyanez elmondható az e4 formára is.
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gerincek találkozásának biztosítása érdekében) ez esetben is elforgatott helyzetben jelenik meg
(lásd Corvey, Westwerk).
Több összemetsződő forma esetén természetesen különös jelentőséget kap az egyes alapformák relatív meredeksége. A 2.14. ábra jobb oldali (e4 ∪c4 ∪a8 ) alakzata esetében az e4 nyeregtető és a c4 elforgatott gúla síkjainak meredeksége azonos, az a8 gúla alapidomának magassága
olyan, hogy a gúla élei épp a vápák vonalaiba metsszenek, végül a gúla meredeksége olyan,
hogy ha az oromzatokat levágnánk, az a8 gúla tetősíkja épp a homlokzati síkra futna ki.9
E metszés épp a 2.14. ábra bal oldali (a4 ∩c4 ∪a8 ) alakzatát eredményezné, mely formát persze másképp is származtathatjuk : nevezetesen a 2.12. ábrán szintén szereplő a4 ∩c4 formának
egy a8 gúlával történő kiegészítéséből (lásd Patrixbourne). Érdemes hangsúlyozni, hogy a megépült példák többségénél nem azonos az a4 és a8 gúlák meredeksége, s így a két gúla határán
is megjelenik egy vízszintes törés, aminek révén a sisak elölnézete sokkal inkább emlékeztet
a 2.13. ábra jobb oldali (a8 ∪a08 ) alakzatára. E formai rokonságot néha ki is használták, és a
négy-, illetve nyolcszögű tornyokat e két típusú sisakkal fedték (lásd Bonn, St. Martin Münster).

2.3.4. Egy speciális forma
Kijelenthető-e, hogy ennyi, és csak ennyi sisakforma létezik? Természetesen nem. Bár eddig
csak a négyzetes és szabályos nyolcszög alaprajzú sisakokkal foglalkoztunk, értelemszerűen
előfordulhatnak más alaprajzi formák is – ezek száma azonban igen csekély, és megjelenésükre
inkább a vártornyok esetében lehet számítani, ahol az alaprajzot olykor nem az építészeti ízlés,
hanem valamiféle kötöttség határozza meg. Túl nagy meglepetésre itt sem számíthatunk: ha
a tető alaprajzát a praktikum diktálta, valószínűtlen, hogy a geometriáját egy merész formai
újítás igénye alakítaná.
Természetesen nem sorolható föl minden alapelem minden kombinációja, s így valóban létezhetnek itt nem ábrázolt variációk (a 2.3.1. pontban utaltam is az e8 ∪a8 formára), ám olyan,
ami nem állítható elő a 2.2. szakasz alapformáiból, alig. Következzék ezen állításra egy érdekes
példa – ennek bemutatása előtt azonban előbb egy pillantást kell vessünk a téglalap alaprajzú
fedési formákra.

2.15. ábra. Téglalap alaprajz lefedése a szerkesztési logika adaptálásával (példák)
A 2.15. ábra bal oldali alakzata az oromfalas formák téglalap alapra adaptálásának egyik
lehetséges módját mutatja : az oromgerincek magassági elkülönítését. (Az alternatív megoldás
természetesen a tetősíkok meredekségének változtatása.)
A második forma azt demonstrálja, hogy a gúla adaptálásának legegyszerűbb – s egyben
talán legesztétikusabb – módja két felének széthúzása, s a két fél közé egy vízszintes gerinc
illesztése.
9
Természetesen a megépült példák esetében nem mindig volt azonos az a4 és a8 gúlák meredeksége, és az a8
gúla alapja sem mindig volt szabályos sokszög.
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E megoldás értelemszerűen minden oromfal nélküli forma esetében alkalmazható – amint
azt a 2.12. ábra a4 ∩c4 ∪a8 alakzatának módosításával előálló harmadik alakzat is szemlélteti.
A negyedik alakzat (lásd a prágai Károly híd és a vár közti kapu bal oldali tornya) első látásra
alig tér el az előbbitől : az egyetlen különbség, hogy a hosszabb oldali fölső tetőrészt határoló
lejtős gerincek párhuzamosak.

a4 , ar4 (illetve c4 ), és a8 alapformák, a4 ∩c4 ∪a8 kombinációjuk, és annak széthúzása

aδ4 , aρ4 , és a6 alapformák, aδ4 ∩aρ4 ∪a6 kombinációjuk, és annak széthúzása
2.16. ábra. Téglalap alaprajz fedése: különböző elemek, hasonló eredmény
Mint a 2.16. ábra mutatja, ezen apró – nyilvánvalóan esztétikai hátterű – eltérés azt jelenti,
hogy a szerkesztést a6 hatszögű gúlából kell indítsuk, ha azt akarjuk, hogy az átlós irányú tetősíkok törésének magasságában e lapok illetve az oldalsó, rövidebb oldalak vízszintes mérete
egyenlő legyen. Természetesen a másik két alkotóelem is módosításra szorul: két négyzetes
gúla helyett egy téglalap és egy rombusz alapú gúlát kell alkalmaznunk.
Van tehát megépült példa arra, hogy egy sisakforma kívül eshet az itt fölvázolt rendszeren –
e példa érvényessége azonban némiképp korlátozott, hisz az eddig leírt formákkal ellentétben
a 2.16. ábrán látható alakzat forgási szimmetriája nem teljes.

2.3.5. Meg nem épült példák
Értelemszerűen nem állítható matematikai bizonyossággal, hogy nincsenek merőben új, eddig nem tárgyalt elvek alapján épített toronysisak-poliéderek. Létezésük elvi lehetősége pedig
egészen biztosan adott : erre három példát is mutat a 2.17. ábra.
A 2.13. ábra a4 ∪a8 alakzata – pontosabban annak nyolcszögű a8 gúla összetevője – fölfogható két alaprajzilag elforgatott a4 gúla közös részeként: ha változik az egyik a4 gúla meredeksége, értelemszerűen vele változik a közös rész alakja is. A 2.17. ábra bal oldali alakzata
esetében e meredekség olyan, hogy az összemetszés után az alaprajzilag elforgatott gúlából
adódó ötszög alakú oldalak két-két esésirányú gerince párhuzamos legyen.
A 2.17. ábra középső alakzatának kiinduló formája egy c4 csürlős sisak, melynek egy a4
gúlával vett közös része adja az itt ábrázolt forma rombusz alakú lapjait, miközben a gúlából
a rombuszok közti négyzet alakú lapok maradnak, a két alaptest megfelelő megválasztásával
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a4 ∪ar4 ∩a4

c4 ∩a4 ∩a4

s4

2.17. ábra. Formák, melyek tudtommal soha nem épültek meg
pedig biztosítható, hogy az oromfal alakja egy fél szabályos hatszög legyen. A négyzetes oldalak fölső élére egy szabályos háromszögekkel fedett gúla került, így végeredményben a sisak
minden éle egyenlő hosszúságú.
A 2.17. ábra jobb oldali alakzata az előző forma nyolcszögesítése – ezt azonban inkább ellenpéldának szánom, hisz minden szabályossága és belső szimmetriája ellenére érzésem szerint
már túl van a síklapokkal fedett toronysisakoknál elvárható összetettségi szinten – legalábbis
a történeti példák körében, hisz például a modern acél-üveg tornyokon olykor bonyolultabb
formák is megjelennek.
Az elsőként leírt két forma viszont igazolja, hogy – bár korántsem egyszerű – igenis lehetséges olyan formát találni, amely kívül esik a hagyományos formavilágon és szerkesztési
módokon, mégis elég egyszerű, geometrikus és esztétikus ahhoz, hogy potenciálisan megépíthetőnek tűnjön. Ugyanakkor azt is megmutatják, hogy még e formák is kezelhetők az eddig
alkalmazott kategóriákkal.10

2.3.6. Szerkesztési variációk
Bár az alapvető formavilág a 2.3.5. pontban leírtak alapján gyakorlatilag zártnak tűnik, mégis,
az építészek e viszonylag szűk geometriai elemkészletből is igen eltérő formákat hoztak létre.
Ezen most nem (nem csak) azt a fajta változatosságát értem, amit a több forma kombinációjaként kialakított alakzatok alkotóelemeinek egymáshoz viszonyított méret- és meredekségvariációi jelentenek, hanem azt, hogy az építészet olykor tudatosan és rutinszerűen megsérti a
geometriai szerkesztések tiszta szabályait, hogy e limitált szabálysértések révén változatosabb
és érdekesebb formavilágot nyerjen. Ezekre mutat néhány példát a 2.18. ábra.

cv4

e4 ∪av4

bv4

2.18. ábra. Szerkesztési variációk
10

Arra nézve továbbra sincs bizonyíték (csak tapasztalat), hogy nem léteznek kategórián kívüli sisakformák.
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A legegyszerűbb változtatás talán az oromfal önálló elemként kezelése (cv4 , lásd limburgi
székesegyház nyugati tornyai). Ha a 2.2.3. pontban leírt c4 csürlős sisak tetősíkjai nem az oromfal
külső, hanem a belső éleire lejtenek, az eredmény hasonlít a 2.3.1. pontban bemutatott e4 ∪c4
formára : az oromfal rövidke nyeregtetőnek tűnik. A két forma közti különbséget a nyeregtető
és az átlós felületek közötti vápa iránya adja, mely ez esetben a homlokzat síkjával párhuzamos.
A másik gyakori megoldás az alaprajzi méretek eltérítése. Az egyes alkotóelemek különböző alapméretéből adódó formai játék már több ízben szerepelt (például az a8 gúlával történő
a 2.3.2. pontban leírt magasítások esetében). A 2.18. ábra második példája (e4 ∪av4 , lásd pécsi
székesegyház saroktornyai) annyiban különleges, hogy ha e4 alkotóelemét följebb emelnénk, és
tovább folytatnánk lefelé (és kifelé), a 2.3.1. pontban leírt szabályos e4 ∪a4 formát kapnánk.
Ezen „idő előtt abbahagyott” szerkesztésre példa a 2.18. ábra harmadik formája is (bv4 , lásd
paderborni székesegyház nyugati tornya). Fontos különbség viszont, hogy míg az előbbi esetben az a4 gúla minden magassági metszete alkalmas volt négyzetes alapidom fedésére, az itt
alkalmazott b4 formára ez már nem igaz. Az alaprajz teljes lefedése érdekében így szinte szükségszerűen jelenik meg egy új elem : a fiatorony.
A fiatorony az eddig fölvázolt geometriai rendszert nem befolyásolja, mivel jellegzetes alakjai szinte teljesen egybeesnek a már tárgyalt toronysisak-formákkal: legjellemzőbb talán a 2.3.1.
pontban látott e4 ∪a4 alak (igen karcsú a4 gúlákkal [Roriczer, 1486]), de akár az olyan bonyolultabb formák is megjelenhetnek, mint a 2.2.4. pontban látott d8 alakzat (lásd Köln, Groß St.
Martin, e4 ∪a4 , Budapest, Országház [6]).
Ezen építészeti elem nagy ritkán (például őrtornyoknál) föltételezhetően funkcionális céllal került alkalmazásra, máskor (mint a fönti példában) geometriai szükségszerűségből, nagyon sokszor viszont egyszerűen építészeti, esztétikai okból. A fiatornyok egyrészt (egyébként
a formák kombinálásának eddig fölsorolt módjaival teljesen analóg módon) a fő sisakformával
harmonizáló, vagy azt ellenpontozó alakjukkal geometriai kompozíciós eszközként szolgáltak,
másrészt a több hierarchikus szinten megjelenő önhasonlóság révén segítettek az épület fraktálszerű összhatásának kialakításában.
∗
Nem állítható, hogy az ismertetett analitikus kategorizálási mód alkalmas lenne minden elvileg elképzelhető sisakforma leírására. A gyakorlatban előforduló formák kezelésére azonban
igenis megfelelőnek bizonyult, sőt, alkalmazási területe valójában inkább túl bő, mint szűk,
hisz (például a 2.3.1. pontban) olyan formákat kaptunk, melyekhez nem voltak kapcsolhatók
megépült példák. Úgy gondolom tehát, hogy az idézett példák meggyőző módon igazolják,
hogy a vázolt módszer alkalmas a síklapokkal határolt toronysisakok leírására, bemutatására
és rendszerbe foglalására.
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3. fejezet

Boltozat-morfológia
Ez a fejezet akár egyfajta alapszintű definíció-gyűjteménynek is tekinthető:1 leírja és összefüggésbe helyezi a legtöbb boltozati formát, melyek némelyikéről a következő fejezetek részletesebben szólnak. A leírások összessége azonban egyben javaslat is a boltozott fedési módok
olyan alaktani rendszerezésére, tipizálására, mely azok formai és logikai kapcsolatain alapszik,
s talán képes e kapcsolatokat meg is világítani. A boltozattípusok leírása során olyan közös
geometriai rendezőelveket kerestem, melyek révén a különböző formák egymással való rokonsága kimutatható, hogy a kialakuló logikai rendszer összegzéseképp összeállítható legyen
a boltozatok egyféle morfológiai térképe. A következő ismertetések e térkép egyes darabkáinak
leírásaként foghatók föl, így a leírt boltozati formáknak itt nem is elsősorban pontos geometriája a legfontosabb – az érdekesebbekről később úgyis lesz még szó –, inkább származtatási
módja, logikai kapcsolódásai, hisz ezek világítják meg az összefüggéseket, és a kapcsolati láncok összeillesztésével alakítható ki a 3.2. ábrán látható térkép.2

3.1. Boltívek
Minden boltozati forma közös alapja a boltív. Tágabb értelmezésben boltívnek tekinthető minden olyan szerkezet, mely geometriai kialakítása révén alkalmas arra, hogy valamely fesztávot
áthidalva a rá háruló terheket anélkül vezesse le az őt alátámasztó szerkezetekre, hogy eközben
belsejében jelentős húzóerők ébrednének.

3.1. ábra. Boltív-formák (példák)
Természetesen az építészet az idők során számos a fönti feltételnek többé-kevésbé megfelelő
formát alkalmazott (lásd 3.1. ábra), a legáltalánosabb félkörös (Sc, semicircular) és csúcsíves (Pd,
pointed) alak mellett gyakori volt például a szegmens (Se, segment), elliptikus (El, elliptic), illetve patkóíves (Hs, horseshoe) kialakítás – nem beszélve a több ívből szerkesztett változatokról
(például Sp, special).
1

A boltozattípusok hagyományos elnevezései általában inkább történeti hátterükről árulkodnak (például román
keresztboltozat, csehsüveg boltozat), kétséget hagyva a boltozat tényleges formáját illetően, így a geometriai egyértelműség időnként saját terminológia kialakítására késztetett.
2
Az áttekinthetőség érdekében az áttekintő ábrán nem szerepel minden tárgyalt forma, és (a szakirodalomban is
látott módon) a belső terek fedésére szolgáló boltozati alakok is pozitív formaként jelennek meg.
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3.2. ábra. Boltozat-morfológiai térkép
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3.2. Boltozati alapformák
A boltozatok esetében jóval szűkebb az alkalmazott formák köre. E kisebb formai változatosság
miatt, s egyben a könnyebb áttekinthetőség érdekében, vizsgálódásunk körét szűkebbre vonva
e szakaszban csak a félkörös és a csúcsíves boltívformából származtatható felületekkel foglalkozunk : egyrészt mert ezek messze a legelterjedtebbek, másrészt mert például a szegmens, és
patkóívek fölfoghatók a félköríves boltív csonkolásának illetve kiterjesztésének, s ily módon
nem eredményeznek szignifikánsan eltérő fedési formákat.

3.2.1. Donga- és kupolaboltozatok
A kétdimenziós boltív háromdimenziós boltozati felületté alakításának legegyszerűbb módja,
ha a boltív formát mint keresztmetszetet egy útvonal mentén elmozgatjuk: az így kialakuló
dongaboltozat a fönti boltív-formákkal analóg módon lehet félkörös vagy csúcsíves (illetve szegmensíves, stb.) kialakítású. A boltív felületté alakításának másik alapvető módja a forgatás :
az ily módon származtatható kupolaboltozatok profiljuk (függőleges metszetük) alapján most is
tovább osztályozhatók félgömb-, csúcsíves (és egyéb) kupola-formákra.

3.3. ábra. Félkörös és csúcsíves donga- és kupolaboltozatok

3.2.2. Kolostor- és keresztboltozatok
A közkeletű, erősen egyszerűsítő, ám szemléletes tipológia szerint két egyenlő sugarú, egymásra merőleges donga összemetszéséből származtatható mind a kolostor-, mind a keresztboltozat.
Mindkét boltozat-típus esetében kitüntetett szerepet kapnak az egymáson átható elméleti
dongák képletes metszetvonalaként leírható (értelemszerűen elliptikus) átlósívek. Az átmetsződő képletes dongák közös részének (∩) megtartásával létrejövő félkörös vagy csúcsíves kolostorboltozat az előbbi átlósívek vízszintes egyenesekkel való összekötésével nyerhető. Az egymást
keresztező elméleti dongák uniójaként (∪) származtatható félkörös (közkeletű nevén római)
vagy csúcsíves egyenes keresztboltozat az átlósívek és az eredeti dongáknak az alapidom oldala
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3.4. ábra. Dongából származtatott kolostor-, és egyenes keresztboltozatok:
derékszögben metsződő félkörös és csúcsíves dongaboltozatok metszete (∩) és uniója (∪)
fölötti függőleges metszeteiként fölfogható homlokívek vízszintes egyenesekkel történő összekötésével jön létre.3
Mint a 3.4. ábrán is látható, a kolostorboltozat vízszintes metszetei minden magasságban
konvex formát adnak, míg a keresztboltozat vízszintes metszetei az átlósíveknél befelé törnek,
konkávra adódnak. A boltozatok vízszintes metszeteinek e sajátossága alapján konvex illetve
konkáv formákra történő osztása a későbbiekben többször is szerepet kap, mivel e definíciók
értelemszerűen tágabb értelműek, nem csak a fönti két boltozattípusra vonatkoznak.

3.2.3. Sokszög alapú boltozatok
Egy félkörös metszetű kupola sokszög alaprajz fölé illesztésének három alapvető módja kínálkozik. Geometriai értelemben a legegyszerűbb megoldás a félgömbnek az alaprajzi sokszögön
kívül eső részeinek lemetszése. A 3.5. ábra középső alakzata, a sokszögű függőkupola (más néven
csehboltozat) geometriája elvben egyszerű, a gyakorlatban viszont építésekor a hagyományos
falazott technikák mellett komoly nehézséget jelent például a habarcs kötése során bekövetkező alakváltozások miatt szükséges túlemelés.
Kivitelezési szempontból így egyszerűbb lehet a gömbfelület sugárirányú tartókra redukálása, és a végső felületnek ezen tartók összekötésével történő kialakítása. Az összekötő felületnek
ilyen esetben már nem szükségszerűen kell követnie az eredeti gömb felszínét (ha mégis, akkor bordás (függő)kupoláról beszélhetünk) – kézenfekvő megoldás például a vezérívek vízszin3

Valójában persze a fönti felületek által lefedett terekkel végzett képzetes halmazműveletekről van szó.
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3.5. ábra. Félgömb-kupolából származtatható boltozatok:
cikkelyes kupolaboltozat, függőkupola, és magasított kolostorboltozat

tes egyenesekkel történő összekötése. A létrejövő konvex boltozati forma – a 3.5. ábra bal oldali
alakzata – vízszintes metszetei alapján sokszögű magasított kolostorboltozatként, vagy egyszerűen
sokszögű kupolaként írható le.
A harmadik megoldás, ha a félköríves főtartók közé épített másodlagos szerkezetek maguk
is félköríves homlokívű boltozatok ; az adódó cikkelyes kupolaboltozat – a 3.5. ábra jobb oldali
alakzata – vízszintes metszetei a vezéríveknél befelé törnek, így értelemszerűen konkáv boltozati formáról beszélhetünk.4

3.6. ábra. Csúcsíves kupolából származtatható boltozatok

4

A cikkelyes boltozat az Építészeti szakszótár [Zádor A., 1984] szerint „a tagoló bordák közt kiöblösödik ” –
azaz egyértelműen konkáv boltozati forma. Bár előfordul, hogy e megnevezést használják például bordás sokszögű
kupola esetén is (l. [Szentkirályi – Détshy, 1986] II. 145.), e dolgozat a szótár definícióját fogadja el és alkalmazza –
ellenkező esetben e gyakran fölmerülő formára csak igen nehézkesen lehetne hivatkozni.
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A cikkelyes kupola tehát egy elméleti félgömb felületet (főtartóinak vonalán) fölülről érintene,5 a magasított sokszögű kolostorboltozat alulról (szintén főtartóinak vonalán) – míg a függőkupola egybeesne vele.
A csúcsíves kupola sokszög alaprajz fölé illesztésére csak két (építészeti) megoldást találunk :
a kupola alaprajzi sokszögön kívül eső részeinek levágása nemigen jött szóba, mivel csúcsíves
keresztmetszet esetén a kupola fél-tóruszának függőleges síkokkal vett metszetei nem adnának
köríves homlokíveket. A magasított sokszögű kolostorboltozati forma viszont – mint a 3.6.
ábra bal oldali alakzata mutatja – természetesen minden további nélkül kialakítható csúcsíves
keresztmetszet mellett is. Ugyanígy mód van a cikkelyes kupoláéval analóg kialakításra is :
a 3.6. ábra jobb oldali alakzata csak egy lehetséges példát mutat erre – e formákkal érdemben
a 4. fejezet foglalkozik.

3.2.4. Hiányzó láncszemek
Az eddig leírt egyértelmű leszármazási vonallal jellemezhető boltozattípusok mellett vannak
olyanok is, melyek kialakítása kétféleképp is levezethető. Valójában épp e köztes formák adják a boltozati térkép érdekességét, hisz segítségükkel szakadásmentes logikai láncolatokkal
köthetők össze az eddig leírt leszármazási vonalak.

3.7. ábra. Négyszög alaprajzú magasított kolostorboltozat származtatása
Mint azt a 3.7. ábra is szemlélteti, a sokszögű magasított kolostorboltozat (lásd 3.2.3. pont)
kialakítási elve minden nehézség nélkül adaptálható négyzetes alaprajzra. A létrejövő magasított kolostorboltozat a dongák áthatásából származtatott kolostorboltozathoz (lásd 3.2.2. pont)
5
Ez persze csak az elvi alak – a gyakorlatban a cikkelyes kupola homlokíveit általában túlemelték, hogy elkerüljék a homlokív közelében kialakuló erős lejtést.
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igen hasonló forma – az egyetlen különbség, hogy ott a felületek esésvonalai körívesek, és az
átlósívek nyomott ellipszisek, míg ez esetben az átlósívek körívesek, és a felületek esésvonalai
emelt ellipszisek.
Hasonló négyszög alaprajzú magasított kolostorboltozat természetesen csúcsíves átlósív mellett is kialakítható, mint a csúcsíves sokszögű kolostorboltozat, és csúcsíves kolostorboltozat
közti átmeneti forma.

3.8. ábra. Négyszög alaprajzú magasított (cikkelyes) keresztboltozat származtatása
A 3.8. ábrán látható módon a cikkelyes kupola (lásd 3.2.3. pont) logikája is adaptálható négyzet alaprajzra, és az így kapott cikkelyes keresztboltozat, most is igen emlékeztet egy már leírt formára – olyannyira, hogy az építészettörténet e típust (a román keresztboltozat gyűjtőfogalma alá
sorolva) úgy is írja le, mint amely az egyenes (római) keresztboltozat (lásd 3.2.2. pont) nyomott
fél-ellipszis átlósívének félkörössé magasításával állt elő (erről bővebben az 5.1. pontban).
Az átlós- és homlokívek csúcsíves kialakítása által nyújtott nagyobb formai szabadság lehetővé tette, hogy a magasított csúcsíves keresztboltozat építői ne csak azt választhassák meg,
hogy a boltozati felületet egyenes alkotókkal vagy kétszer-görbült alakítsák-e ki, hanem azt is,
hogy ezt például az átlós- és homlokívek azonos váll- és záradékmagasságának megtartásával
tegyék-e, vagy e vezérívek geometriai hasonlóságát megőrizve. E formák érdemi vizsgálatára
a 4. fejezetben kerül sor.

3.3. Morfológiai térkép
A fönti átmeneti formák révén összekapcsolhatók a gömbből, illetve hengerből levezethető
boltozattípusok, és kialakítható (összeilleszthető) a 3.2. összefoglaló ábrán látható morfológiai
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térkép. A térkép vízszintes tengelye fölött a félkörös, alatta a csúcsíves boltívből generálható
formák kaptak helyet, maga a tengely pedig azt hangsúlyozza, hogy a legtöbb boltozattípus
mindkét alapformából létrehozható. A vízszintes tengelyhez legközelebb a boltívből eltolással
vagy forgatással származtatott alaptípusok kaptak helyet, az ily módon kialakult függőleges
tengelyek két oldalán, tőlük fokozatosan távolodva pedig a belőlük egy vagy több geometriai
lépéssel kialakítható formák. A két fél-ábra mindkét oldalán összeilleszthető, együttesen pedig
fölfoghatók egy henger-palást síkba terítéseként.
A morfológiai térkép kicsit olyan, mint a Mengyelejev-tábla: tartalma utólag tán triviálisnak
tűnhet, ám fölrajzolása, a benne foglalt elemek tulajdonságainak áttekinthető rendbe szervezése segítséget jelent a helyes összefüggések fölismerésében. A térképen ábrázolt kapcsolati háló
fölfogható a mindig a lehető legkevesebb előfeltevést igénylő feltételezést pártoló Occam-elv
grafikus megjelenítésének, hiszen kialakítása azon a premisszán alapul, hogy egy forma legvalószínűbb módon egy vele szomszédos másikból származik, lévén attól csak egyetlen geometriai (s így logikai) lépés választja el.
A formák építészettörténeti kronológiája kielégítően egybeesik a térkép logikájával: a boltozatok evolúciója valóban az egyszerűbb formák felől haladt a bonyolultabbak felé. A térkép jól
szemlélteti azt is, hogy az antik kor építészei által üresen hagyott niche-eket miképp töltötték ki
középkori utódaik. Fontos az is, hogy a térkép két fele mindkét oldalán csatlakoztatható, hisz e
nélkül – mint a Kolumbusz előtti térképeken India – csak egyféleképp lenne megközelíthető a
cél, és föl sem merülhetne például a hipotézis, hogy a cikkelyes keresztboltozat (lásd 3.8. ábra,
és 5.1.2. pont) a cikkelyes kupola négyzet alaprajzra való adaptálásaként alakulhatott ki.

3.4. További boltozati formák
Mindeddig – a könnyebb áttekinthetőség érdekében – csak a egyszerűbb formák, s azoknak is
csak az alap-definíciói kaptak szerepeltek. A morfológiai térkép összeállítása, vagyis az alapvető összefüggések tisztázása után már bátrabban tágítható a vizsgált formák köre.

3.4.1. Forgásfelületek
Természetesen szép számmal vannak olyan boltozati formák, melyek kívül esnek az eddig tárgyalt kapcsolatrendszeren – talán legegyszerűbb példa erre az egyedi profilú forgásfelületű
kupolák csoportja. Minthogy bármely függőleges profil forgatása biztosítja a kör alaprajzot, a
kupola keresztmetszete viszonylag kötetlenül alakítható: mint a 3.9. ábra is szemlélteti, a már
említett félgömb-kupola (lásd Pantheon), és csúcsíves kupola (lásd Gellért szálló) mellett az építészet egyéb formákat is kipróbált, mint például az emelt elliptikus kupola (lásd Budavári palota),
vagy a gyöngykupola (lásd Taj Mahal).

3.4.2. Csegelyek
A 3.10. ábra fölső fele egy másik érdekes összefüggést szemléltet. A függőkupola az általánosan elfogadott geometria közelítés szerint egy alaprajzilag csonkolt félgömb. A félgömb eme
csonkolását a tér harmadik irányára kiterjesztve máris kialakul a csegely, mint köríves alaprajzot biztosító átmeneti forma (lásd 1. fejezet), mely fölött azután már tetszőleges, a 3.9. ábrán
láthatóakhoz hasonló forgásfelület kialakítható.6
A 3.9. ábra fölső alakzata egy speciális szegmensíves kupola: e forma adódik egy (alaprajzilag csonkolt félgömbbel közelített) négyzet alaprajz fölé szerkesztett függőkupolát homlokíveinek legfölső pontja fölött elmetszve – így azután e kupolát az előbbi módon kapott csegelyekre
6

Nem szükségszerű forgásfelület alkalmazása: a csegelyek fölé kerülhet például sokszögű kolostorboltozat is.
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3.9. ábra. Forgásfelületű kupolák
illesztve függőkupolát kapunk vissza. Végső soron tehát a csegelyes kupola a függőkupola
általánosítása – vagy fordítva : a függőkupola a csegelyes kupola egy speciális esete.
A 3.10. ábra többi része viszont nem a központi kupola alakjáról szól, hanem a csegelyes
kupola alkalmazási területéről : a csegelyek fölött (legegyszerűbb, és talán legelterjedtebb megoldásként) minden esetben félgömb alakú kupola látható – ám az iméntiek értelmében ez hangsúlyozottan csupán egy a lehetséges kupola-típusok közül.
Bár – az általános gyakorlathoz igazodva – e pontban eddig négyzet alaprajzra emelt kupolákról esett szó, a csegely, mint a 3.10. ábra bal alsó formája esetében is, értelemszerűen bármely
szabályos sokszög fölött biztosíthatja a kupola indításához szükséges kör alaprajzot. Érdemes
megjegyezni, hogy az alaprajz oldalszámának növelésével a homlokívek és a fő kupola sugara
(pontosabban azok geometriailag lehetséges maximális mérete) egyre inkább eltér egymástól.
Következő általánosítási lépésként természetesen bármely körbe írható alaprajz fölé kerülhetnek csegelyek – ilyenkor az alapidom eltérő hosszúságú oldalai fölé kerülő félkörös ívek
értelemszerűen eltérő záradék-magasságot adnak, vagyis a csegelyek nem lesznek többé háromszögűek. Ennél is nagyobb alaprajzi szabadságot ad az 1. fejezetben is szerepelt megoldás,
amikor a csegelyek elvi gömbfelületének sugara kisebb az alaprajz lefedéséhez minimálisan
szükségesnél – ilyenkor az alapidom némely oldala ívesre adódik. A 3.10. ábra legalsó alakzata
egy ilyen általános megoldást szemléltet.
Gondolatébresztő kitérőként érdemes megemlíteni, hogy az eddigi „alaprajzi” általánosításokhoz képest (melyeknek természetesen azért komoly térbeli vonatkozásai vannak), van mód
a csegely más logika szerinti általánosítására is. Ha a csegelyeket egy (fél)kocka és egy gömb
közös részeként írjuk le, fölmerülhet a gondolat, hogy e szerkesztés más platóni testtel is lehetséges. A 3.10. ábra jobb alsó formája épp ezt szemlélteti: e forma csegelyfelülete egy lapján
fekvő fél dodekaédernek és egy olyan gömbnek a közös részeként áll elő, mely gömb középpontja a dodekaéder középpontja, a központi kupola és az öt „szentély” félgömbje pedig a
dodekaéder hat fölső oldalának középpontja köré szerkesztett gömb(darab). Ha a csegelyek
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3.10. ábra. Csegelyek
gömbfelülete épp átmenne a dodekaéder oldalfelező pontjain, a csegelyek „szabályos” háromszögű gömbfelület-darabok lennének, ám az ábrán a gömb sugarát kisebbre vettem, mivel így
talán jobban értelmezhető a látvány.
A fönt írtak szellemében a függőkupola – a csegelyes kupola speciális eseteként – minden
eddigi esetben alkalmazható, talán még kötetlenebbül is, minthogy esetében esztétikailag kevésbé kritikus a félkörös homlokívek különböző záradékmagassága.
Végül a 3.10. ábra jobb fölső ábrája az 1. fejezetben leírtakra emlékeztet: bár általános gyakorlat a csegelyt gömbi ívháromszögként kezelni, nem szabad megfeledkezni az alternatív lehetőségekről, hisz például az ábrán idézett csúcsíves homlokívek fölé illesztett kör alaprajzú
kupola csegelyei nyilvánvalóan nem gömbfelület-darabok (lásd Angoulême egyes csegelyeit).

3.4.3. Gömb-csonkolások
A függőkupola alaprajzilag csonkolt félgömbjének vízszintes tovább-csonkolásaként származtatható csegely esetével analóg módon, más formák ugyanezen képzetes gömbfelület alaprajzi
továbbcsonkolásaként értelmezhetők.
Legegyszerűbb ilyen felület a szakirodalom (például [Szentkirályi – Détshy, 1986] II. 8.) által
is eképp származtatott csehsüveg boltozat, mely, mint a 3.11. ábra közepén látható, a függőkupola
középső részét tartja meg. Az így adódó felület kisebb magasságú szegmensívű homlokívei
miatt még kevésbé zavaróak a nem szabályos sokszög alaprajzok esetén föllépő magasságkülönbségek.
A második, a 3.11. ábra bal oldalán látható megoldás az előbbinek komplementere, hisz ez
esetben épp a függőkupola sarkai maradnak meg. Az ábrán a legegyszerűbb, négyzet alapú
változat látható, de a szerkesztés tetszőleges oldalszámú sokszög esetén elvégezhető: általánosan fogalmazva ezen alakzat az alapsokszög középpontját a homlokívek középpontjaival
összekötő félegyenesek mindkét oldalán adott távolságra állított függőleges síkok közti dara45
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3.11. ábra. Függőkupola csonkolása
bok kimetszése után az alapidom sarkaiban adódó darabok egymás mellé tolásával származtatható (bővebben lásd a 4.2.3. pontban).
A 3.11. ábra jobb oldali alakzata esetében a vágósíkokat az előzőhöz képest π/n szöggel elforgatott helyzetben vesszük föl – vagyis a vágósíkok ekkor az alaprajz középpontját és sarkait
összekötő félegyenesek két oldalán helyezkednek el. Alapesetben ez szegmensíves homlokíveket eredményezne – az ábra szerinti esetben a félkörös homlokív biztosítása érdekében az
alaptest (azaz a képzetes függőkupola) gömbjének sugarát a kimetszeni kívánt darabbal arányos módon kisebbre kellett fölvenni (bővebben lásd a 4.2.1. pontban).
A leírt alaprajzi csonkolási módok természetesen kombinálhatók is – a két utóbbi kombinációja például n oldalú sokszög alaprajz fölött 2n boltfelülettel rendelkező konvex boltozatot
eredményez (lásd a 4.2.2. pontban).

3.4.4. Kereszt- és kolostorboltozatok
A 3.2.2. pontban szerepelt keresztboltozat legelterjedtebb definíciója e formát két egyenlő sugarú, derékszögben metsződő donga uniójaként írja le. E definíció igen szemléletes, ám egyben
szűkítőleges. Némileg általánosabb az a megoldás, mely a fönti szövegből kihagyja a kettes
számnévre és a derékszögre való utalást, s így tetszőleges számú kereszteződő dongára értelmezhető. Ám ha egyszer (sokszögű) keresztboltozatnak írjuk le a négy-, a hat-, és a nyolcszögalapú formákat, nehéz lenne megmagyarázni, mitől nem az a 3.12. ábra bal fölső, ötszög alapú
formája.7 Célszerűnek tűnik hát a fönti definíció újragondolása.
Javaslatom szerint egyenes keresztboltozatnak nevezhető minden olyan forma, mely egy
adott középpontból sugárirányban szétágazó dongák uniójaként áll elő, ahol mind a dongák
vízszintes tengelyeinek, mind pedig homlokív-záradékainak magassága azonos. Szabályos n
oldalú sokszög alaprajz esetén ez azt jelenti, hogy kimetsszük egy donga (azaz egy vízszintes
7

Hasonló (csak csúcsíves) forma jelenik meg például az Országház 1.8. ábrán látható baldachinos kövein.
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3.12. ábra. Csegelyes és függőkupola, kereszt-, és kolostorboltozat
tengelyű félhenger) két, tengelyével π/n szöget bezáró függőleges sík közé eső részét, majd e
csonkolt darab n számú, az előbbi síkok metszésvonala körül 2π/n szöggel elforgatott másolatát egyesítjük. E recept előnye, hogy egyrészt „fölülről kompatibilis” az előbbiekkel, másrészt
minimális változtatással adaptálható a komplementer boltozattípusra, hisz a kolostorboltozat
esetében csak a metszősíkok helyzete változik: ez esetben a donga tengelyére (vízszintes síkban) állított merőleges egyenessel kell π/n szöget bezárniuk.
A 3.12. ábra bal fölső és jobb fölső formájának egybevetése egy másik szempontból is tanulságos. Négyzet alaprajz fölött ugyanis a (fél)körhengerből származtatott kereszt- és kolostorboltozat középpontjának magassága egyenlő – ez azonban, mint az ábrából is látszik, a csak
négyzet alaprajz esetén érvényes kivétel, nem pedig általános szabály, mivel szabályos sokszög alaprajz fölött a keresztboltozatot alkotó képzetes dongák átmérője az alapidom oldalának hosszával, míg a kolostorboltozatot alkotó képzetes dongák átmérője az alapidomba írható kör átmérőjével lesz egyenlő. Ez – mint a fölső középső ábra is szemlélteti – megegyezik
a (gömbbel közelített) csegelyes kupola homlokíveinek, illetve központi kupolájának alapkörének sugarával. Itt is érvényesíthető persze a 3.2.4 pontban említett kivitelezési megfontolás,
miszerint érdemes lehet a sugárirányú bordákat olyan (negyed)körívesre magasítani, melyek
sugara az alap-sokszög köré írható kör sugarával (azaz az azonos alapra szerkesztett függőkupola gömbjének sugarával) egyenlő – a dongák ekkor elliptikus metszetű hengerek.

3.4.5. Konkáv boltozatok
A 3.4.4. pont elliptikus homlokívű emelt egyenes keresztboltozatai helyett alkalmazott román
keresztboltozati formák egyike a 3.2.4. pontban már említett cikkelyes keresztboltozat.8 E szerkesztésmód a csúcsíves homlokívek alkalmazásával kombinálva eredményezi a francia kated8
Bár a homlokívek túlemelése e típus esetében is gyakori, ez – a gerinc íves kialakításának köszönhetően – nem
geometriai kényszer (bővebben lásd az 5.1. pontban).
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3.13. ábra. Konkáv boltozatok variációi
rálisok kora-gótikus boltsüvegeinek jellegzetesen domború gerincét. A 3.13. ábra alsó formái e
szerkezetet a középkori templomok néhány jellemző alaprajzi diszpozíciójában mutatják.
A bal oldali forma a poligonális szentély-záródás esetét szemlélteti, ahol a főhajó nagy fesztávolságú kereszt-bordája, illetve a szentély sokszögű, s így értelemszerűen jóval kisebb fesztávolságú homlokívei okoznak gondot.
Egy másik kritikus pont a nagy fesztávolságú főhajó és a jellemzően hasonló magasságú és
fesztávú kereszthajó összemetsződésének, a négyezetnek a fedése. Itt is előfordulhat az előbbi
poligonális megoldás (lásd Conques), ám jóval gyakoribb az alsó középső ábra szerinti megoldás, ahol – kezdetben talán az előbbi poligonális forma alaprajzi csonkolásaként (lásd Caen, St.
Etienne) – egy egyedi, nyolcsüveges megoldást alkalmaztak (lásd Laon), melynek homlokívei
nem merőlegesek a süvegek gerinceire.
A jobb oldali forma azt mutatja, hogy az előbbi nyolcsüveges formát átlói mentén elmetszve,
és a kapott negyedek közül kettőt az eredeti négysüveges boltozat megfelelő negyedeivel helyettesítve a kora-gótika jellegzetes hatsüveges boltozati megoldását kapjuk. Munkahipotézisként még az is megkockáztatható, hogy a hatsüveges boltozat kialakulása talán valóban a fönt
vázoltakhoz hasonló közbenső lépcsőkön keresztül történt. E mellett szól, hogy a fönt hivatkozott megépült példák emelt vállmagasságú félkörös homlokívekkel, azaz (az itt ábrázoltaktól
eltérően) még a csúcsív általánossá válása előtt épültek.

3.4.6. Borda-szaporítás
A 3.4.4. pontban látott fél-elliptikus homlokívek elkerülésére kínálkozó másik megoldás (mint
a 3.14. ábra bal fölső alakzata mutatja) a homlokívek emelt vállmagasságú félkörökként való
építése. E forma különlegessége, hogy a túlemelés révén minden vezérívének záradékmagassága egyenlő, mely megoldás lehetővé tette egyenes (vízszintes) gerinc alkalmazását (bővebben
lásd az 5.1. pontban).
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3.14. ábra. Borda-szaporítás

A vízszintes záradékvonal és köríves átlósív csúcsíves keresztboltozatra történő alkalmazását (lásd a 3.14. ábra középső alakzata) az angol építészetben gondolták következetesen tovább.
A szigetországban alakult ki a 3.14. ábra alsó két alakzata: a keresztboltozati formát hozzávetőlegesen megőrző, ám a boltozati felületet sűrű bordázattal felosztó legyezőboltozat (bal alul),
illetve a bordák forgatásával kialakuló – óriási, tölcsér alakú pillér-fejezetek által alátámasztott
bordás síkfödémként is leírható – tölcsérboltozat (jobb alul).
A két típus rokonsága nyilvánvaló, és viszonyuk erősen emlékeztet a csúcsíves kupola és a
csúcsíves kolostorboltozat összefüggésére, ám míg a legyezőboltozat valamelyest illeszkedik a
boltozatok fejlődésének fősodrába, a tölcsérboltozat unikális angol megoldás maradt – máshol
sem átvenni, sem érdemben továbbfejleszteni nem próbálták.
A 3.4.5. pontban szereplő erősen domború boltozati felület esetén a boltozati tengellyel csaknem párhuzamosan futó kősorok maguk is boltívesek, azaz nagyon hamar önhordóak voltak.
A legyezőboltozat esetében viszont a nagyjából a bordák közti szögfelezőre merőleges helyzetű kősorok csaknem egyenesekre adódtak (lásd 5.2.2.), így logikusnak, szinte szükségszerűnek
tűnik, hogy fejlődése során először a vízszintes gerincet optikailag hangsúlyozó, szerkezetileg megerősítő gerincborda jelent meg, majd az azt megtámasztó közbenső borda (trierceron),
végül a felületet továbbosztó további bordák.
Talán épp a felületet adó kősorok előbbi alaprajzi forgatása adta az ötletet forgásszimmetrikus a bordák alkalmazására. Az adódó tölcsérboltozat érdekes összefüggést mutat a 3.10.
ábra jobb fölső, csúcsívek fölé emelt csegelyes kupolájával. A csúcsíves homlokívek záradékait
mindkét esetben vízszintes síkban fekvő negyedkörök kötik össze, ám míg a csegelyes kupola
esetében e negyedkörök konvex idomot adva teljes körré állnak össze, jelen esetben konkáv
négyszöget adnak, melynek folytatására az építők nem igazán találtak megoldást. A csegelyes
kupolával való összevetés annyiban is jogos, hogy e szerkezet is csak szabályos sokszög alaprajz esetén ad igazán korrekt megoldást. Az itt ábrázolt négyzetes boltmezők (lásd Gloucester,
kerengő) természetesen „egymásba tolhatók” (lásd Bath Abbey), ám a tölcsér alakú felületek
összemetsződése bizonytalan megoldást ad.
A legyezőboltozat téglalap alapú boltmezők fölé adaptálása viszont kétféleképp is történhet. A talán nyilvánvalóbb megoldás az egyes homlokívek arányának módosítása oly módon,
hogy a homlokívek eltérő fesztávolsága fölött is azonos magasságúak legyenek. A másik meg49
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oldás érdekesebb : ha az ábra szerinti boltozati formát a hosszház tengelye mentén széthúzzuk,
a jelenlegi gerinc kettéválik, és az így adódó két „másodlagos gerinc” folytonos alátámasztása
fölé minden további nélkül építhető például dongaboltozat (lásd Windsor, St. George’s Chapel,
főhajó). Az adódó forma tulajdonképp egyfajta fiókos dongaboltozat – mely megoldást az angol építők más, bonyolultabb bordaosztással is megvalósították például Tewkesburyben, ahol
a bordák nem csak keresztben és a boltmező átlója fölött futnak, hanem két egymás melletti
boltmező átlója fölött is, és a fiókos dongák gerincei épp ez utóbbi bordák metszéspontjából
indulnak. E boltozattípusok valójában inkább már az 5.3. szakaszban bővebben tárgyalt hálós
boltozatokhoz sorolhatók.

3.4.7. Összetett boltozati formák

3.15. ábra. Boltozati formák kombinálása
A bordák szaporításának később általánossá váló gyakorlata vezetett el végül a már említett
háló- és a 3.15. ábra alsó alakzatához hasonló csillagboltozatok alkalmazásához, melyek egy
boltmezőn belül több fönti boltozattípus sajátosságait egyesíthetik, szerkesztésmódjuk magas
szabadságfoka miatt ráadásul sokszor igen eltérő geometriai eredménnyel.
Hasonló összetett formákkal a 4.6. és az 5.3. pontok foglalkoznak.
∗
A 3.4 pontban leírt formák egy része egyértelmű származtatási módja révén ellentmondás
nélkül beilleszthető a boltozat-morfológiai rendszerbe, mások, mint az utolsóként fölidézett
forma, nem. A 3.2. ábra szerinti morfológiai térkép az átláthatóság érdekében még az előbbi
csoport minden elemét sem tünteti föl: kimaradtak mind az alapformák variációi (például a
csegely forma általánosításai), mind pedig a geometriai alternatívák (például a csegely gömbfelülettől eltérő formái).
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Ez a fejezet a négy-, és hatsüveges boltozatok gömbfelületekkel való közelítésével kialakítható jellegzetes formákat elemzi, egyszerűsített, mégis jellemző modelljüket keresve. A 4.1. ábra
perspektív képei a következőkben leírt szerkesztések alapján készültek – a modellek érvényességével és korlátaival az 5.2.1. pont foglalkozik.
A csúcsíves keresztboltozat alap-logikájára vonatkozóan többféle teória létezik. Magának a
csúcsívnek megjelenésére és elterjedésére természetesen elegendő indok lehetett annak esztétikai, kivitelezési (csúszásszög-magasító) és tartószerkezeti (oldalnyomás-csökkentő) előnye –
itt most a boltozat vezéríveinek egymáshoz rendelésére vonatkozó lehetséges elve(ke)t vesszük
sorra, részletesen elemezve azok szerkesztési következményeit.
Ez a keresés igen hasonló a toronysisakok 2. fejezetben szerepelt vizsgálatához. Jelen esetben azonban nincs mód az alaprajzi formák körének ottanihoz hasonló szűkítésére, hisz mint
a 3.4.5. pontban láttuk, a boltozatok általánosabb alaprajzi diszpozícióban is alkalmazhatók.
Ráadásul a boltozatok esetén már az alapeset sem forgásszimmetrikus, hisz a gótikus boltmező alapidoma csak igen ritkán négyzetes, tipikusan pedig olyan téglalap, melynek hosszabbik
oldala a templom hosszházának tengelyére merőleges.1
A másik részletesen vizsgált boltozattípus a hatsüveges boltozat, melynek a 3.4.5. pontban
szintén említett sajátossága, hogy egyrészt hosszirányban egy-egy, keresztirányban két-két gerinc találkozik egy pontban, másrészt, hogy a homlokívek síkja nem merőleges a gerincek függőleges síkjára. Az ortogonális szimmetria e megbontása megítélésem szerint a szerkesztés
sokkal lényegesebb sajátosságait világítja meg, mint az egyébként nyilvánvalóan szintén lehetséges forgásszimmetrikus poligonális kialakítás – mely formák a 4.22. ábrán láthatók.

4.1. Szerkesztési alapelvek
Elsőként vizsgáljuk meg, milyen általános szabályokat kell figyelembe vennünk a gömbfelületekkel közelített boltozatok szerkesztésekor.
A bordás boltozatok jellemzője, hogy a tulajdonképpeni boltozati felületet (a süveget) az előzetesen épített bordák közé falazták – mely megoldás hosszú távra biztosította a felület éleinek
geometriai primátusát a boltozati felület fölött.2
E technológiai megoldásnak értelemszerű geometriai következményeként a boltozati felület alsó felületének (intrados) határoló élei adottnak tekinthetők. A tekintetben pedig szinte
1

A következőkben a templom hossztengelyének irányába eső hosszház illetve az arra merőleges keresztház
kifejezések által sugallt irány felel meg az ábrák hossz- (y), illetve kereszt- (x) irányának.
2
Míg a római keresztboltozat esetében az él (átlósív) geometriája állt elő a felületek metszetvonalaként, a bordás
boltozatoknál a felületek adódnak a bordák közti űr kitöltéséből.
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4.1. ábra. Egyenlő záradékmagasságú hatsüveges,
és aszimmetrikus „bolond” boltozat (lásd 4.3.3. pont)
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általános konszenzus mutatkozik, hogy ezen határoló ívek (legalábbis az itt tárgyalt formák
alkalmazásának időszakában) körívként közelíthetők.
Az alábbi ábrák a boltozatok vállsíkja fölötti részt ábrázolják, és a szerkezetek vastagságát
elhanyagolva a boltozat alsó felületét jelzik. Ez a bordás boltozatok esetében némi absztrakciót
jelent, hisz a bordák két oldala közt – különösen komoly szerkezeti vastagságú korai formáik
esetén – érezhető magassági különbségek jelenhettek meg.

4.1.1. Triangulált alaprajz
A trianguláció a középkori építészet egyik bevett „szerkesztési” elve. Az idézőjel indokolt, mert
geometriai értelemben a trianguláció nem egzakt szerkesztési mód, mindössze annyit jelentett,
hogy az építmények arányainak megválasztásánál olyasféle „modulokat” kerestek, melyek jellemző pontjainak összekötésével egyenlő oldalú háromszögek adódnak.

4.2. ábra. Triangulációval szerkesztett boltmezők
A 4.2. ábrán látható alaprajzi trianguláció (l. [Sódor, 1986] 485.) számunkra különösen érdekes, mert ebben a boltozatok alaprajza olyan téglalapokból áll, melyeknél a szélesség és hosszúság aránya megegyezik az egyenlő oldalú háromszög magasságának és oldalának arányával.
m2 +

 2

o
2

= o2 =⇒ m2 = o2 −

o2
=⇒ 3o2 = 4m2
4

Mint látható, a háromszög szélessége négy részre lett osztva (o = 4a), hosszúsága pedig háromra (m = 3b), így az egyes boltmezők alaprajzi aránya a következőképp alakul:
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(4.1)

A következőkben, triangulált alaprajzon illetve alaprajzi arányon – az eredeti jelentést egyértelművé téve, ugyanakkor erősen leszűkítve – ezt az alaprajzi arányt fogom érteni.

4.1.2. Négysüveges boltozat
A boltozatok jellemzésére leggyakrabban alaprajzukat és vezéríveiket használjuk, így ezek a
szerkesztés logikus kiinduló-adatai.
A 4.3. ábra szerinti módon legyen a boltozat alapidoma egy 2a × 2b oldalú téglalap, és tekintsük adottnak a homlokívek és az átlósív X’, Y’, illetve A’ középpontjait. Amennyiben ezek
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4.3. ábra. Négysüveges boltozat szerkesztése: az alapidom 2a × 2b méretét, valamint a
homlokívek h és h0 magasságát adottnak véve megkaphatók a homlokívek X’ és Y’
középpontjai, mint AH és AK szakaszok felező merőlegeseinek ABC alapsíkkal vett
döféspontját (a süvegek X és Y középpontjai az alapidom oldalaira X’ illetve Y’ pontokban
állított merőlegesekre kell essenek, ám helyük bizonyos határokon belül még megválasztható)
nem állnának rendelkezésre, a fesztávolságok, és a vezérívek záradékainak (H, K és Z) magassága ismeretében könnyen kiszerkeszthetők, mint az AH, AK, illetve AZ szakaszok felező
merőlegeseinek a boltozat ABC vállsíkjával vett döféspontjai.
A boltmezők gömbfelületeinek középpontját jelölje X és Y, a középpontok merőleges távolságát a boltozat tengelyeitől x és y. Természetesen X és Y nem kezelhető egymástól teljesen
függetlenül : mivel az AZ átlósív a boltozat szomszédos süvegeinek közös (köríves) metszete,
így az XY egyenes merőleges kell legyen az AD átlóra, vagy másképp fogalmazva: az X ből,
illetve Y ból az AD átlóra bocsátott merőlegeseknek ugyanazon pontban, az átlósív A’ középpontjában kell metszeniük az átlót.
Hasonló meggondolásból – lévén a homlokívek is a gömbfelületek körmetszetei – az egyes
homlokívek középpontját, és a hozzájuk tartozó süvegek középpontját összekötő szakaszok
(például X’X és Y’Y) merőlegesek kell legyenek az alapidom megfelelő oldalaira.
E meggondolások alapján tehát a négysüveges boltozat szerkesztése általános esetben három vonal keresését jelenti : X’, Y’, és A’ fölvétele után a két oldalra, illetve az átlóra állított
merőlegesek metszéspontjai adják a gömbfelületek X és Y középpontjait.
Mint a 4.3. ábrán is látható, azonos homlokívmagasságú boltozat szerkesztéséhez elegendő,
ha H és K pontok magasságát (azaz h-t és h0 -t) azonosra választjuk, majd X’-t és Y’-t az AH és
AK szakaszok felező merőlegesének a boltozat vállmagasságának síkjával vett döféspontjába
vesszük föl. Ezzel adott X’X, illetve Y’Y helye – ám még ekkor is végtelen számú megoldás
létezik, hiszen A’ helyét szabadon választhatjuk meg – persze csak bizonyos korlátok közt.
Egyrészt A’ helye az AD átlón nyilván nem lehet közelebb A-hoz mint C, különben nem Z lenne
az átlósív legmagasabb pontja (AZD nem lenne csúcsív). Másrészt – keresztboltozat esetén – X
és Y nem eshet az AD átló túloldalára (mivel akkor a boltfelület nem támaszkodna az átlósívre),
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így A’ nem lehet messzebb, mint AD és X’X, illetve AD és Y’Y egyenesek metszéspontjai közül
a C-hez közelebbi, jelen esetben X◦ .

4.1.3. Hatsüveges boltozat

4.4. ábra. Hatsüveges boltozat szerkesztése: az alapidom 2a × 2b méretét, valamint a
homlokívek h és h0 magasságát adottnak véve megkaphatók a homlokívek X’, Y’ és V’
középpontjai, mint AH, AK és KM szakaszok felező merőlegeseinek ABC alapsíkkal vett
döféspontját (a süvegek X, Y és V középpontjai az alapidom oldalaira ezen pontokban állított
merőlegesekre kell essenek, ám helyük bizonyos határokon belül szabadon megválasztható)
A hatsüveges boltozat különlegessége hogy egy boltmezőben hat (hosszirányban egy-egy,
keresztirányban két-két) boltsüveg gerince találkozik egyetlen záradékpontban.
A 4.4. ábra szerinti módon az alapidom most is 2a×2b méretű téglalap alaprajz, és a jelölések
is azonosak a négysüveges boltozatnál leírtakkal.
A boltmezők gömbfelületeinek középpontját ezúttal is jelölje X és Y – a csak a hatsüveges
boltozat esetén megjelenő harmadik középpontot pedig V. A középpontok merőleges távolságát a boltozati tengelyektől most is jelölje x és y. V gömbközéppontnak a boltozat keresztirányú
tengelyétől mért v távolságával nem kell külön foglalkoznunk, mivel (annak érdekében, hogy
az oldalsó homlokívek szimmetrikusak legyenek) Y’ és V’ homlokív-középpontok egyforma
távol kell legyenek K ponttól – azaz QV’ és QY’ távolság mindig egyenlő, v tehát mindig y + b
lesz.
Természetesen most is igaz, hogy (mivel AZ átlósív a boltozat szomszédos süvegeinek közös metszete) XY egyenes merőleges kell legyen AD átlóra, és hogy (lévén a homlokívek is a
gömbfelületek kör-metszetei) az egyes homlokívek középpontját, és a hozzájuk tartozó süvegek középpontját összekötő szakaszok (azaz X’X, Y’Y és V’V) merőlegesek kell legyenek az
alapidom megfelelő oldalaira.
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A hatsüveges boltozat esetében egy további lépést jelent V keresése. Ennek logikája azonos
az átlósív kapcsán említettel : minthogy a KZ gerinc két szomszédos süveg közös metszete,
YV egyenes merőleges kell legyen KZ gerincnek a szerkesztési alapsíkban vett QC vetületére.
E plusz kötöttség miatt a hatsüveges boltozat esetében már nem olyan egyértelmű a feladat
megoldása : elég ha arra gondolunk, hogy Y pontban három adott irányú egyenes kell metssze
egymást : Y’Y (mely merőleges az alapidom oldalára), XY (mely merőleges AZ átlósív vetületére, azaz AC átlóra), és VY (mely merőleges KZ gerinc QC vetületére). A későbbiekben célszerű
ezért részletesen elemezni a különböző szerkesztési változatokat.

4.1.4. Azonos homlokív-magasság
Vizsgáljuk meg algebrai módszerekkel is, miképp jöhet létre azonos homlokív-magasságú boltozat.
Tekintsük először a keresztirányú homlokívet. Az A és H pontok összekötésével kapott szakasz AH homlokívnek húrja, így az annak X’ középpontjából AH szakaszra bocsátott merőleges e szakaszt épp F felezőpontjában metszi. Ezen F pont magassága így H magasságának fele,
vagyis h/2 lesz. Mind a négy-, mind a hatsüveges boltozat esetében igaz, hogy a kettős vonallal
jelölt (H-nál, és a homlokív X’ középpontjánál adódó) szögek merőleges szárúak, s így:
h x + a2
= h
a
2



=⇒ h2 = 2a · x +

a
2



=⇒ x =

h2 − a2
2a

(4.2)

A négysüveges boltozat keresztirányú homlokívének esetében – K-nál, és a homlokív Y’ középpontjánál adódó szögek alapján – az előbbivel azonos meggondolásból:
h0 y + 2b
= h0
b
2



=⇒ h02 = 2b · y +

b
2



=⇒ y =

h02 − b2
2b

(4.3)

A hatsüveges boltozat keresztirányú homlokívének esetében hasonló logika alapján – a Knál, és a homlokív Y’ középpontjánál lévő szögek figyelembe vételével:
h0
b
2

=

y + 2b + 4b



=⇒ h02 = b · y +

h0
2

3b
4



=⇒ y =

h02 − 34 b2
b

(4.4)

A négysüveges boltozat homlokíveinek magasságát egyenlőnek feltételezve:
a
h = h = 2a · x +
2
2

02





b
= 2b · y +
2




=⇒

a
2y + b
=
b 2x + a

(4.5)

A hatsüveges boltozat homlokívmagasságait egyenlőnek feltételezve:
a
h = h = 2a · x +
2
2

02





3b
= b· y +
4




=⇒

a y + 34 b
=
b 2x + a

(4.6)

Ahhoz tehát, hogy a hossz- és keresztirányú homlokívek magassága azonos lehessen, négysüveges boltozat esetében a 4.5, hatsüveges esetében a 4.6 egyenlőségnek kell teljesülnie.
A 4.1.2. és a 4.1.3. pontokban leírt általános összefüggésekre támaszkodva a továbbiakban
csak az egyes szerkesztési variációkra vonatkozó egyedi megfontolásokat tárgyaljuk.

4.2. Konvex boltozatok
A következő boltozat-típusok esetén a boltozati felület vízszintes metszete konvex. Ez hatsüveges boltozatok esetén csak félig lehet igaz, minthogy a két keresztirányú süveg felülete közötti
törés értelemszerűen mindig konkávra adódik.
56

4. Gömbsüveg-boltozatok

4.2. Konvex boltozatok

4.2.1. Csúcsíves átlósív, félkörös homlokív
Négysüveges boltozat
Miután a következő formák mindegyike gömbfelületekből áll, érdemes megemlíteni e szerkesztések legalapvetőbbikét,
a függőkupolát, mely téglalap alaprajz felett egy 2a × 2b alapú
√
téglatest és egy r = a2 + b2 sugarú (fél-)gömb közös részeként írható le. Ezen alapformához
képest a legkisebb formai változást talán azt jelenti, ha függőkupola félkörös homlokíveinek
megtartásával alakítunk ki csúcsíves átlósívű boltozatot.3

4.5. ábra. Félkörös homlokívű, csúcsíves átlósívű A4 négysüveges boltozat:
süvegközéppontok a boltozat tengelyein – a felület így nem törik meg a gerincnél
A 4.5. ábrán látható A jelű boltozati forma legszemléletesebben talán négy félgömb közös
részének alaprajzi csonkolásaként írható le. A gömbközéppontok értelemszerűen a félkörös
homlokívek középpontján átmenő, a homlokívek síkjára merőleges egyenesekre – azaz a boltozat tengelyeire – kell essenek. Minthogy az átló fölötti ív a gömbök közös köríves metszete
kell legyen, a boltozati középpontokat összekötő egyenesek (például XY) értelemszerűen merőlegesek az alaprajzi átlókra, a gömbközéppontok pedig egy rombusz sarkaiba kerülnek.
E megoldás – mint a 4.5. ábrán szaggatott vonallal jelölt vízszintes metszetvonal is mutatja –
konvex boltozati formát ad. A felület másik sajátossága, hogy csak négy gömbfelület-darabból
áll, mivel a gerincnél nincs törés.
Azonos homlokív-magasság
Félkörös homlokívek záradékmagassága nyilvánvaló módon csakis egyenlő fesztáv – azaz
négyzet alaprajz – esetén lehet egyenlő:
a
a=b
=⇒ = 1
(4.7)
b
3
Talán e formára utal a pointed-up vault megnevezés, mely alak egyedi azonosítójaként épp a csúcsíves átlót
jelölte meg kitalálója – sajnos egyértelmű leírás vagy értelmező ábra nélkül [Michelli, 1999].
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Hatsüveges boltozat
Az előbbi szerkesztési logika hatsüveges boltozatokra történő adaptálása felemás megoldást
eredményez.

4.6. ábra. Félkörös homlok– és átlósívű hatsüveges boltozat:
a közbenső (csúcsíves) keresztirányú ívnél a felület törése konkávra adódik
Mint a 4.6. ábrán látható hatsüveges boltozat is kialakítható félkörös homlokívekkel. A 4.1.2.
pont szerinti általános szerkesztés értelmében, Y gömbközéppont egyértelműen megszabja a
közbenső keresztirányú ív középpontjának helyét, így mivel Y semmiképp nem eshet a boltozat
hossztengelyére, e közbenső ív mindenképp csúcsívesre adódik. A félkörös és csúcsíves ívek
hosszirányú váltakozása önmagában sem teszi túl valószínűvé e megoldást – ám talán még
rosszabb, hogy mint a szaggatott vonallal jelölt vízszintes metszetvonal mutatja, a boltozat e
közbenső keresztirányú ívnél konkáv, a többi helyen továbbra is konvex módon törik.
Azonos homlokív-magasság
Félkörös homlokívek záradékmagassága nyilvánvaló módon csakis egyenlő fesztáv esetén lehet egyenlő :
a=

b
2

=⇒

a 1
=
b 2

4.2.2. Csúcsíves vezérívek
Négysüveges boltozat
A következő lépés a csúcsíves homlokívek alkalmazása.
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4.7. ábra. Csúcsíves homlok– és átlósívű B4 négysüveges boltozat
A 4.7. ábrán látható B jelű boltozat esetében a konvex forma minden (Z-n átmenő) gerincének sugara egyenlő,4 Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha a gömbfelületek középpontjai
egyenlő távolságra vannak a gerincektől – azaz a középpontoknak a szögfelezőkre kell esniük.
E sajátosságtól eltekintve a szerkesztés mindenben az általános szerkesztésnek megfelelően
alakul.
Az előbbi formával ellentétben ezúttal minden boltsüveg két gömbfelület-darabból áll, azaz
a teljes felülethez nyolc (X-nek és Y-nak a boltozat tengelyeire történő tükrözésével nyerhető)
gömbközéppont tartozik.
E forma hatsüveges változata a 4.2.1. pontban látotthoz hasonló módon inadekvát megoldást
jelentene, így külön vizsgálatra nem érdemes.

Azonos homlokív-magasság
Mivel e szerkesztési variációnál minden gerinc sugara azonos, HZ és KZ ívek is azonos sugarú
körök szegmensei lesznek. Ahhoz , hogy H és K egyforma magas legyen – azaz HZ és KZ ívek
függőleges vetülete egyenlő legyen – HZ és KZ ívek vízszintes vetülete – azaz b és a – is egyenlő
kell legyen. Ily módon pusztán szemlélet útján is belátható, hogy csakis akkor lehet egyenlő
a homlokívek záradékmagassága, ha a boltozat alaprajza négyzetes (a = b), és a homlokívek
középpontjai azonos távolságra esnek a boltozati tengelytől (x = y), így triviális módon:
a=b
4

=⇒

a
=1
b

Jelen esetben az átlósív egyben gerinc is, hisz a boltozati felület ott is konvex módon törik.
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4.2.3. Azonos formájú vezérívek
Négysüveges boltozat
A csúcsív kialakításának egyik legegyszerűbb módja, ha megszabadulunk a félkörös ívek középső részétől. Könnyen belátható, hogy ha például mindkét irányban elhagyjuk egy félgömb
felület középső (azaz hossz- és keresztirányú tengelyeinek két oldalán lévő) egy-egy nyolcadát,
majd a kapott csonka három-nyolcadnyi felületeket egymáshoz illesztjük (lásd 3.4.3.), eredményül olyan csúcsíves boltozatot kapunk, melynek hossza és szélessége az eredetinek hatnyolcada. Mivel így minden egyes vezérív középpontja saját fesztávolságának kétharmadánál
lesz, a homlokívek (és az átlósív is) geometriai értelemben hasonlók lesznek.5

4.8. ábra. Hasonló vezérívekkel szerkesztett C4 négysüveges boltozat: süvegközéppontok
az alaprajzi átlón – a felület így nem törik meg az átlósívnél
Mint a 4.8. ábrán látható, a C jelű boltozati forma esetében a négy gömbfelület középpontja
az alaprajzi átlón, az alap arányával azonos arányú téglalap csúcspontjaiban helyezkedik el (a
AHZK süveg-darab esetén például az A’ pontba).
Az ábrán az átlósívet szaggatott vonal jelöli, minthogy a felület itt nem törik – a 4.2.1. pont
szerinti A4 formához hasonlóan a felület itt is csak négy gömbfelület-darabból áll.6

5

„A csúcsív a fejlődés során egyre magasabb, meredekebb ívű. Eleinte az ívek középpontja a vállvonalon
a nyílás szélességének harmadánál, majd negyedénél, végül a vállánál, illetve a vállon kívül helyezkedik el.”
[Szentkirályi – Détshy, 1986] I. 134. A szöveg ugyan nem beszél geometriai értelemben vett hasonlóságról, ám valószínűleg arra utal.
6
Négyzet alaprajz fölött az A4 és a C4 forma csak alaprajzi csonkolásának módjában tér el.
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Azonos homlokív-magasság
Minthogy jelen szerkesztés szerint A’ mindig az AD átlóra esik, a 4.8 ábrán hármas-vonallal jelölt (A-nál és C-nél adódó) szögek azonos állásúak, s így x és y egymáshoz rendelésére fölírható
a következő összefüggés :
a x
= =⇒ ay = bx
b
y
Ebbe behelyettesítve 4.2 és 4.3 képleteket, és azonos homlokív-magasságot feltételezve:




a
h2 − a2
h2 − b2
=⇒ = 1
= b·
=⇒ a2 · h2 − b2 = b2 · h2 − a2
(4.10)
2b
2a
b
Eszerint jelen szerkesztés esetén csakis akkor lesz azonos a homlokívek záradékmagassága,
ha a boltozat alaprajza négyzetes (a=b), és a homlokívek középpontjai azonos távolságra esnek
a boltozati tengelyektől (x = y). Ez egyébként szemlélet lapján is könnyen belátható: ha két függőleges kezdő-érintőjű körívdarab hasonló (vagyis középponti szögük egyenlő), végpontjuk
magassága csakis akkor lehet egyenlő, ha a két körív sugara is egyenlő.

a·

Csürlős boltozat
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben nem tekintjük feltételnek a homlokívek geometriai értelemben vett hasonlóságát, a homlokívek egyenlő záradékmagassága minden nehézség nélkül
biztosítható. A boltozat 2a×2b alapjának és a homlokívek záradékainak h magasságának felvétele után a 4.1.2. pont szerinti módon megkaphatók a homlokívek X’ és Y’ középpontjai, mely
pontokban az alapidom oldalaira (vízszintes síkban) állított merőlegesek metszéspontja megadja a gömbfelület középpontját. E szerkesztési mód tulajdonképpen egy alaprajzilag elforgatott konvex boltozati formát eredményez, melyet a 2.2.3. pont csürlős sisakformájával mutatott
szembetűnő szerkesztésmódbéli rokonsága okán csürlős boltozatnak neveztem el. Ilyen értelemben a 4.8. ábrán bemutatott szerkesztés a csürlős boltozat egyedi altípusaként fogható föl.7
Hatsüveges boltozat
Mint a 4.9. ábra mutatja, hatsüveges boltozat is szerkeszthető oly módon, hogy boltsüvegeinek
középpontjai az alaprajzi átlóra essenek – természetesen a közbülső (például V középpontú)
süvegek középpontjainak kivételével. E szerkesztés félkörös átlósív mellett is lehetséges – bár
a homlokív ekkor félkörösre adódik, (lásd a 4.12. ábra).
Azonos homlokív-magasság
Minthogy A’ mindig az AD átlóra esik, a 4.9. ábrán hármas-vonallal jelölt (A-nál és C-nél adódó)
szögek azonos állásúak, x és y egymáshoz rendelésére fölírható:
a x
= =⇒ ay = bx
b
y
A fönti egyenletbe behelyettesítve 4.2 és 4.4 képleteket, ezúttal nem kapunk egyetlen jól
körülírható alaprajzi arányt – ám azért mégis tehetünk arra vonatkozó megkötéseket.
Jelen szerkesztés szerint H és K pontok ugyanazon A’ középpontú gömbfelületen kell legyenek, vagyis A’H és A’K szakaszok hossza egyenlő. A homlokívek záradékmagasságát azonosnak feltételezve e szakaszok függőleges vetülete is azonos hosszúságú lesz – nyilván ugyanolyan hosszú kell legyen hát vízszintes vetületük is. Ha pedig A’Q és A’N egyenlő, a QN szakasz A’P felező merőlegese értelemszerűen át kell menjen A’-n.
7

E forma önmagában ritkán jelenik meg (egyenes alkotójú C8 példáját l. [Déry, 2002] 119.).
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4.9. ábra. Azonos homlokívmagassággal szerkesztett csürlős hatsüveges boltozat
Egy C középpontú vízszintes koordináta-rendszerben A’P egyenes tehát átmegy a − 12 a, − 32 b
−b
ponton, meredeksége pedig 2a
b lesz (lévén merőleges a 2a meredekségű QN szakaszra):
3
2a
1
y− − b =
· x− − a
=⇒ 4by + 3b2 = 8ax + 4a2
4
b
2
Amikor az A’P egyenes épp áthalad C-n, x és y értéke 0 lesz:










r

a
3
4b · 0 + 3b = 8a · 0 + 4a =⇒ =
b
4
Mivel pedig A’ nem lehet közelebb A-hoz mint C, ez behatárolja az alaprajzi arányt:
2

2

r

a
3
≤
b
4
Egy másik korlát is megadható, mivel a QN szakasz felező merőlegesének
nyilvánvalóan nagyobb kell legyen az AD alaprajzi átló ab meredekségénél:

2a
b

meredeksége

b 2a
<
a
b
E második korlát persze inkább elvi, hisz a gyakorlatban A’ nem kerülhet sokkal az AD átló D
végpontján túlra, mindenesetre elmondható, hogy ahhoz, hogy a feladatnak legyen megoldása,
az alap-téglalap oldalainak aránya az alábbi intervallumban kell maradjon:
r

1 a
< ≤
2 b

r

3
4

(4.11)
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Ezen (1,1547a ≤ b < 1,4142a) intervallumban minden alaprajzhoz (pontosabban annak minden a/b arányához) hozzárendelhető A’ (és ezáltal természetesen X’ és Y’) egy és csakis egy
lehetséges helye, amely esetben a homlokívek záradékmagasságai azonosra adódnak.

4.3. Konkáv boltozatok
A következő boltozat-típusok esetén a boltozati felület vízszintes metszete konkáv.

4.3.1. Törés nélküli gerincek
Négysüveges boltozat
A csúcsíves keresztboltozat szemléltetéseként a szakirodalomban sok helyen olyan rajz látható
(l. [Szentkirályi – Détshy, 1986] II. 8., és [Sódor, 1986] 444.), ahol a gerincek vízszintes érintővel, törés nélkül találkoznak az alaprajz középpontja fölött. Ahhoz, hogy a gerinc legmagasabb
pontja az alaprajz középpontja fölé essen, a süvegek középpontjainak nyilván a boltozat keresztirányú tengelyeire kell esniük. Mint a 4.10.ábrán látható, a szimmetria miatt ebben az esetben is minden két süveg-darabhoz tartozik egy középpont, mely középpontok ezúttal is egy
rombusz sarkaiban adódnak – de másképp, mint a 4.2.1. pontban.

4.10. ábra. Vízszintes érintőjű gerincekkel szerkesztett D∗4 négysüveges boltozat:
süvegközéppontok egy rombusz sarkaiban
A 4.2.3. pontban leírt C felülethez hasonlóan e D∗ jelű szerkesztés sem lehetséges félkörös
átlósív mellett. Az előző esetben ez nyilvánvaló, hisz a felület épp egy félköríves átlósívű felület középső darabját eltávolítva állt elő – talán kevésbé nyilvánvaló okból, de félkörös átlósív
esetén ez a szerkesztés is ugyanazt a felületet adja. Mivel X és Y gömbközéppontokat az átlóra az átlósív A’ középpontjában állított merőleges metszi ki a boltozat tengelyeiből, ahogy A’
közelít C-hez, XY szakasz egyre rövidebb lesz, és ha A’ C-be ér, A’, X, és Y egybe- (azaz C-be)
esik.
63

4. Gömbsüveg-boltozatok

4.3. Konkáv boltozatok

Azonos homlokív-magasság
Minthogy a 4.10. ábrán hármas-vonallal jelölt (A-nál és Y-nál adódó) szögek merőleges szárúak,
x és y egymáshoz rendelésére fölírható a következő összefüggés:
a y
= =⇒ ax = by
b x
Ebbe behelyettesítve 4.2 és 4.3 képleteket:
a·

h2 − b 2
h2 − a2
= b·
=⇒ h2 − a2 = h2 − b2
2a
2b

=⇒

a
=1
b

(4.12)

Eszerint jelen szerkesztés esetén csakis akkor lesz azonos a homlokívek záradékmagassága,
ha a boltozat alaprajza négyzetes (a=b), és a homlokívek középpontjai azonos távolságra esnek
a boltozati tengelytől (x = y).
Hatsüveges boltozat
Hatsüveges boltozat szerkesztésekor a hosszházban továbbra is minden két boltsüveghez tartozik egy középpont, ám az oldalirányú süvegek esetében az ortogonális szimmetria már sérül,
és minden süveg-darabhoz külön középpont adódik.

4.11. ábra. Vízszintes érintőjű gerincekkel szerkesztett hatsüveges boltozat
A 4.11. ábrán látható módon ahhoz hogy a HZ és KZ gerincek Z pontban vett érintője vízszintes lehessen, a gerinceknek C középpontú köríveknek kell lenniük, mely körök egyben a
szomszédos (X és Y, illetve Y és V) középpontú gömbök közös metszetei. Az XM és YV egyenesek tehát át kell menjenek e körök közös C középpontján – vagyis a gömbfelületek középpontjai
a gerincek (NC, és QC) vetületére C pontban (Z alaprajzi vetületében) állított merőlegesekre (CY
illetve CX) kell essenek.
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A szerkesztés menete az általános megoldáshoz képest annyiban módosul, hogy a hosszirányba eső boltsüveg X középpontja a boltozat keresztirányú tengelyére kell essen, a keresztirányú süveg Y középpontja pedig az X-ből AD átlóra bocsátott merőlegesnek, és a QC szakaszra (a keresztirányú boltozat KZ záradékának alaprajzi vetületére) C pontban állított merőlegesnek metszéspontja lesz.
Azonos homlokív-magasság
Minthogy a 4.11. ábrán hármas-vonallal jelölt (A-nál és Y-nál adódó) szögek merőleges szárúak,
x és y egymáshoz rendelésére fölírható a következő összefüggés:
a
y
=
=⇒ 2ax = by
b 2x
Ebbe behelyettesítve 4.2 és 4.4 képleteket:
h2 − 34 b2
3
h2 − a2
= b·
=⇒ h2 − a2 = h2 − b2
2a ·
2a
b
4

a
=⇒ =
b

r

3
4

(4.13)

Eszerint jelen szerkesztés esetén csakis akkor lehet azonos a homlokívek záradékmagassága,
ha a boltozat alaprajza a 4.1.1. pont szerinti triangulált téglalap, melynél b hosszúság és a szélesség aránya megegyezik egy b oldalhosszúságú egyenlő oldalú (BMD) háromszög oldalának
és magasságának arányával. Ez esetben viszont a homlokívek – H magasságának megválasztásától függetlenül – automatikusan azonos magasságúra adódnak.
Félkörös átlósív

4.12. ábra. Vízszintes érintőjű gerinccel szerkesztett félkörös átlósívű hatsüveges boltozat
Mivel az átlósív síkjára annak A’ középpontjában állított merőleges metszi ki X és Y gömbközéppontokat X’X illetve Y’Y vonalakból, ha A’-t a boltozat C alaprajzi középpontjába vesszük
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föl, X, és Y is ide fog esni. Ez négysüveges boltozat esetén egyetlen gömbfelület-darabot (függőkupolát) eredményezne, így csak hatsüveges boltozatként érdemes tárgyalni.
Mint a 4.12. ábrán látható, a gömbközéppont egyszerre esik a keresztirányú MC tengelyre
(lásd 4.3.1.), az AC átlóra (lásd 4.2.3.), és a hosszirányú NC tengelyre (lásd 4.2.1.), így e szerkesztés fölfogható a háromféle logika egyesítéseként. Ily módon a 4.3.1. pontnak megfelelően
a gerinc érintője Z pontban vízszintes lesz, miközben a 4.2.3. és a 4.2.1. pontokban írtak szerint
sem az AZ átlósívnél, sem a HZ gerincnél sem lesz törés a boltozati felületben. Érdekes, hogy e
boltozat két szélső süvege megegyezik az ugyanezen alapra emelt függőkupola felületével.

4.3.2. Azonos sugarú vezérívek
Négysüveges boltozat

4.13. ábra. Azonos sugarú vezérívekkel szerkesztett D4 négysüveges boltozat:
süvegközéppontok a szögfelezőkön
Azonos sugarú homlok- és átlósívek esetén8 a szerkesztés menete az általános megoldáshoz
képest annyiban módosul, hogy a hosszirányba eső boltsüveg X középpontja a homlokív és
átló közti alaprajzi (BAC) szög felezőjére kell essen, míg a keresztirányú gömbfelület Y középpontját az X-ből az alaprajzi átlóra bocsátott merőleges metszi ki a másik szögfelezőből. Mivel
e D esetben a gömbfelületek középpontjai nincsenek szimmetrikus helyzetben, mind a nyolc
boltsüveg-darabnak különböző (X és Y tükrözésével nyerhető) középpontja lesz. Mint a 4.13.
ábrán látható, e szerkesztés lehetséges félkörös átlósív mellett is.
Azonos homlokív-magasság
Mivel jelen esetben az X’, és Y’ középpontú homlokívek sugara azonos, pusztán szemlélet útján is belátható, hogy (lévén egyenlő sugarú körök azonos hosszúságú húrjainak távolsága a
8

Kivitelezési előnye miatt számos boltozattípusnál alkalmaztak azonos sugárral szerkesztett bordákat.

66

4. Gömbsüveg-boltozatok

4.3. Konkáv boltozatok

körközépponttól mindig azonos) csakis akkor lehet egyenlő a homlokívek záradékmagassága,
ha a boltozat alaprajza négyzetes (a=b), és a homlokívek középpontjai azonos távolságra esnek
a boltozati tengelytől (x = y). Mivel ekkor AH és AK azonos sugarú körök szegmensei, AH és
AK magassága csak akkor lehet egyenlő, ha hosszuk – s így húrjaik c hossza is – egyenlő:
c2 = a2 + h2 = b2 + h2 =⇒ a = b

=⇒

a
=1
b

(4.14)

Hatsüveges boltozat
Mint azt a 4.14. ábra illusztrálja, hatsüveges boltozat esetében a négysüveges boltozatnál megismert szerkesztés nem ad kielégítő eredményt.

4.14. ábra. Azonos sugarú vezérívekkel szerkesztett D6 hatsüveges boltozat:
csak X helyének speciális helyzetében egyenlő minden vezérív sugara
Az előbbi négysüveges szerkesztést adaptálva X’, A’, Y’, és persze az Y’ tükrözésével nyert
V’ középpontú ívek sugara ugyan azonosra adódik – ám a homlokívvel párhuzamos belső,
középpontú ívé már nem. E V” pont helyén nem könnyű változtatni, mivel azt egyértelműen
megszabja V, V helyét (mint korábban láttuk) Y, Y helyét pedig (a szerkesztés szerint) X – így
ahhoz, hogy V” megfelelő helyre kerüljön, X helyét kell megfelelően megválasztani.
Mint a 4.3.3. pontban részletesebben is vizsgálni fogjuk, a homlokívvel párhuzamos, V” középpontú ív sugara akkor lehet azonos az X’ középpontú homlokív sugarával, ha X a homlokívtől b/2 távolságra kerül – mely szerkesztés viszont nem garantálja, hogy a többi vezérív
sugara is ugyanekkora legyen.
A két feltétel egyidejű teljesítéséhez így a kétféle szerkesztési logika egyesítése szükséges: X
helye az AB oldal és AD átló közti alaprajzi (BAC) szög felezőjének, és HZ gerinc NC vetüle67
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tére állított felező merőlegesnek a metszéspontja kell legyen. Az e pontból az átlóra bocsátott
merőleges viszont az átlót rossz (AC szakaszra eső) oldalán metszi. Ennek oka, hogy AX’X és
AXA’ háromszögek egymás tükörképei (mivel mindkét derékszögű háromszögnek azonos AX
átfogója, és egyenlő A-nál fekvő szöge), így X’X és XA’ szakaszok hossza egyenlő, b/2. Mivel
tehát X pont merőleges távolsága mind az AD átlótól, mind a boltozat keresztirányú MC tengelyétől b/2, XA’C és XW”C két (az előbbiekhez hasonló) tükörkép háromszög lesz. Ahhoz, hogy
A’ és C egybeeshessen, XA’CV” (AX’XA’-hoz hasonló) derékszögű deltoid helyett olyan derékszögű háromszöggé kéne fajuljon, melynek XV” befogója, és XA’ átfogója is b/2 hosszúságú.
Mivel ez nyilván lehetetlen, A’ és C soha nem eshet egybe, vagyis A’ mindig az AC szakaszra
kell essen. E pozíció viszont nem igazán alkalmas, mivel ily módon az átlósív legmagasabb
pontja nem Z-be esik, ám e megoldás hatsüveges boltozatnál még mindig inkább elképzelhető,
mint a négysüveges boltozatnál, mivel jelen esetben az MZW csúcsíves borda alátámasztja a
záradékot.
Azonos homlokív-magasság
Általános esetben a négysüveges szerkesztés adaptálása – mely esetben épp az előbbi V” középpontú ív sugara nem lehet azonos a többi (X’, A’, és Y’) vezérívével – nyilvánvaló módon
csak a/b = 1/2 alaprajzi arány esetén ad megfelelő eredményt. (Mivel az X’, és Y’ középpontú
homlokívek sugara azonos, a homlokívek záradékmagassága csakis akkor lehet azonos, ha a
fesztávolságuk is azonos, azaz 2a = b.) Ekkor is változtatható viszont még homlokív záradékmagassága (és ezzel a vezérívek sugara), s így végtelen számú megoldás van.
A fönti „egyesített” szerkesztési elv – mely szerint minden vezérív sugara azonos lehet, ám
az átlósív középpontja az átló rossz oldalán adódik – örökli az előbbi a/b = 1/2 alaprajzi kötöttséget, ám minthogy ez esetben kötöttebb a boltsüveg-középpontok helye, már csak egyetlen
(4.14. ábra szerinti) megoldás létezik.

4.3.3. Azonos záradék-magasságú vezérívek
Négysüveges boltozat
A 4.15. ábra szerinti E jelű eset különlegessége, hogy minden vezérívének magassága egyenlő.9 Ha a kereszt- és átlósívek záradékmagassága a teljes hosszházban állandó, annak formája
a csúcsíves keresztmetszetű dongaboltozathoz közelít – vagyis e szerkesztés eredményezi a
záradék legkisebb függőleges hullámzását.
Ahhoz, a homlokív és a záradék legmagasabb pontjai (H és Z) azonos magasságúra adódjanak, a gerinc középpontjának – és így a boltmező X középpontjának – a HZ gerinc felezőpontján átmenő, rá merőleges síknak az alapsíkkal vett (az alapidom hosszának negyedénél,
b/2-nél lévő) metszetvonalán kell lennie. A keresztirányú süveg Y középpontjának helyét az
X-ből az AD átlóra bocsátott merőleges metszi ki KZ homlokív QC vízszintes vetületére a szerkesztés alapsíkjában állított (az alapidom szélességének negyedénél, a/2-nél lévő) felező merőlegesből. Mivel a gömbfelületek középpontjai most sincsenek szimmetrikus helyzetben, mind
a nyolc boltsüveg-darabnak külön középpontja lesz, melyek X és Y tükrözésével nyerhetők. E
szerkesztés lehetséges félkörös átlósív mellett is.
Érdekes, hogy jelen esetben az átlósív sugara mindkét homlokív sugaránál kisebbre adódik,
mivel a váll és a záradék azonos magasságkülönbsége mellett az átlósív záradékának vízszintes
távolsága legnagyobb a válltól.
9

„Az eltérő fesztávolságokra is azonos záradékmagassággal szerkeszthető csúcsíves homlokívek lehetővé tették, hogy keresztboltozatok téglalap alaprajzzal is épülhessenek.” [Szentkirályi – Détshy, 1986] I. 131. Az idézet
igazából csak a homlokívek H és K záradékainak egyenlő magasságát követeli meg, ám ezt minden pontban külön
vizsgáljuk.
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4.15. ábra. Azonos záradék-magasságú vezérívekkel szerkesztett E4 négysüveges boltozat
Azonos homlokív-magasság
A 4.15. ábrán X és Y a merőleges homlokív fesztávolságának negyedénél helyezkedik el. Az
ábrán hármas vonallal jelölt (Y-nál, illetve C-nél adódó) szögek az előbbiek szerint merőleges
szárú szögek, így fölírható :
a y + 2b
=
b x + a2

=⇒ a · (2x + a) = b · (2y + b)

(4.15)

Ez azonos alakra hozható a 4.5 képlettel, így belátható, hogy X és Y helyének ilyen megválasztása esetén a feladatnak mindig van megoldása – függetlenül a és b, illetve h értékétől,
vagyis az alap-téglalap arányától, illetve a csúcsív magasságának megválasztásától.
Hatsüveges boltozat
Mint a 4.16. ábrán látható, e szerkesztési elv minden nehézség nélkül adaptálható hatsüveges
boltozatokra is. A hosszanti süveg X középpontja most is a HZ záradék NC vízszintes vetületére a szerkesztési alapsíkban állított felező merőlegesre esik – ami egyben azt is jelenti, hogy
X rajta lesz az első keresztirányú csúcsív tengelyén.
Ez azért érdekes, mert – tekintve, hogy V helyét épp azon V’ pontba állított merőleges metszi
ki YV-ből, mely V’ pontot Y’-t Q-ra való tükrözése adja, s emiatt Y’Q illetve QV’ szakaszok
hossza egyenlő – X a boltozat hossztengelyének irányában épp félúton lesz Y és V között.
Ez pedig azért fontos, mivel – lévén YX egyenes meredeksége épp fele YV egyenesének – ily
módon X és V keresztirányban azonos távolságra esnek Y-tól (V’V és QX távolság egyenlő). E
konfiguráció értelemszerűen azt eredményezi, hogy X-nek a homlokív síkján vett X’ vetülete,
és V-nek a belső támaszív síkján vett V” vetülete is ugyanazon hossztengellyel párhuzamos
egyenesre esik – azaz a homlokívvel párhuzamos vezérívek sugarai (AX’ és MV’) azonosra
adódnak. Ez egyébként abból is következik, hogy A és M, illetve H és Z is hasonló vetítési
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4.16. ábra. Azonos záradék-magasságú vezérívekkel szerkesztett E6 hatsüveges boltozat :
a keresztirányú ívek (így AH és MZ) sugara egyenlő
helyzetben vannak, s ezért AH, illetve MZ szakaszok felező merőlegesének a szerkesztési síkkal
vett X’ illetve V” döféspontjai is azonos távolságra kell adódjanak A-tól illetve M-től.
A keresztirányú süveg Y középpontjának helyét most is az X-ből az AD átlóra bocsátott
merőleges metszi ki KZ homlokív QC vízszintes vetületére a szerkesztés alapsíkjában állított
felező merőlegesből.
Azonos homlokív-magasság
X és Y helyének ilyen módszerrel történő szerkesztése esetén a homlokívmagasságok mindig
azonosra adódnak – függetlenül a és b, illetve h értékétől, azaz az alap-téglalap arányától, illetve a csúcsív magasságának megválasztásától.
Hat = kétszer négy ?
Mint már említettük, AH és MZ keresztirányú vezérívek sugara azonos. Innen csak egy lépés,
hogy e formát ne egyetlen hat-, hanem két négysüveges boltozatnak tekintsük – természetesen
olyannak, melyek keresztirányú boltsüvegei nem szimmetrikus helyzetűek.
A kétfelé bontással kapott négysüveges boltozat hosszházba eső (X középpontú) süvegeinek gerince azonos lesz a 4.3.1. pontban bemutatott D∗4 négysüveges boltozattal (lásd 4.10.
ábra) – jól szemléltetvén, hogy ugyanahhoz a hosszirányú süveghez teljesen eltérő geometriájú
keresztirányú süveg is kapcsolódhat.
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4.17. ábra. Azonos záradék-magasságú vezérívekkel szerkesztett aszimmetrikus boltozat
Mint a 4.17. ábrán látható, más, általánosabb megoldást is választhatunk. X süvegközéppont a keresztirányú csúcsív QX tengelyén kell legyen. Y középpontot most is az X-ből az AC
egyenesre állított XY merőleges metszi ki a KZ gerinc alapsíkban vett QC vetületére állított
VY felező merőlegesből. V-t hasonlóképp kaphatjuk, az előbbi VY egyenes, és az X-ből MC
egyenesre állított XV merőleges metszeteként.
A keresztirányú csúcsív mindig szimmetrikus lesz, lévén AQC és XOY illetve QMC és OXV
háromszögek hasonlóak, s így azonos OX alaphossz fölött XOY és OXV háromszögek magassága – azaz AK és MK ívek sugara – azonos lesz.

4.3.4. Az utolsó lépés
Négysüveges boltozat
Ha jobban szemügyre vesszük X gömbközéppont helyzetét az egymás utáni ábrákon, észrevehetjük, hogy egyre jobban közelít a homlokív felé. Minden eddigi szerkesztés X egy-egy
speciális helyzetéből adódó egyedi tulajdonságot használt ki. Az utolsó speciális helyzet a 4.18.
ábrán látható F jelű esetben a homlokív síkja. Ahogy X közeledik a homlokívhez, az átlósív
magassága válik a legkisebbé, és a kisebb fesztávú homlokívé a legnagyobbá, s mire X eléri a
homlokívet, HZ gerinc legmagasabb pontja a homlokívre esik. Érdekesség, hogy sorolásakor
a szomszédos boltozati mezőkbe eső boltsüvegek középpontja azonosra adódik, vagyis a két
szomszédos boltozat gerince egy körívre esik. E szerkesztés különlegessége, hogy a vezérívek
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4.18. ábra. Emelkedő gerincű F4 négysüveges boltozat
húrhossza (azaz AK, AZ és AH távolságok) mindig egyenlőek, mivel A pont HZ gerinc körívének tengelyére esik, s így AH és AZ szakaszok fölfoghatók egy A csúcspontú, HZ alapkörű
kúp alkotóinak. E szerkesztés azonban csak elegendően karcsú csúcsívek esetén használható,
mivel például a homlokívek középpontja négyzetes alaprajz fölött a boltív vállánál közelebb
még félkörös átlósív esetén sem kerülhet (x≥a).
Azonos homlokív-magasság
Mint a 4.18. ábrán látható, a hármas vonallal jelölt (A-nál és Y-nál adódó) szögek merőleges
szárú szögek, s így fölírható :
a
y +b
=
=⇒ a · (x + a) = b · (y + b)
b x+a
Ebbe behelyettesítve 4.2 és 4.3 képletet:
h2 − a2 2a2
a·
+
2a
2a

!

h2 − b2 2b2
= b·
+
2b
2b

!

=⇒ h2 + a2 = h2 + b2

=⇒

a
=1
b

(4.16)

Eszerint jelen szerkesztés esetén csakis akkor lesz azonos a homlokívek záradékmagassága,
ha a boltozat alaprajza négyzetes (a=b), és a homlokívek középpontjai azonos távolságra esnek
a boltozati tengelytől (x = y).
Hatsüveges boltozat
Mint a 4.19. ábrán látható, X gömbközéppont hatsüveges boltozat esetén is a keresztirányú
homlokív síkjába esik, ám Y nem, minthogy az oldalsó süvegek homlokíveinek síkja nem merőleges gerincük síkjára. Ahhoz, hogy a KZ gerinc legmagasabb pontja a homlokív síkjába (Q
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fölé) essen, Y süvegközéppontnak a QC egyenesre Q pontban állított merőlegesen kell lennie; Y
helyét tehát ezen egyenesnek X-ből az AD átlóra állított merőlegessel vett metszéspontja adja.

4.19. ábra. Emelkedő gerincű F6 hatsüveges boltozat

Azonos homlokív-magasság
Mivel a 4.19.ábra szerinti szerkesztés szerint a keresztirányú KZ gerinc legmagasabb pontja Q
pont fölé esik, tudható, hogy YV egyenes esése az YQ hosszon y + b/2 lesz. Mint már volt róla
szó, az YX egyenes meredeksége (XYY’ szög tangense) épp fele az YV egyenesének (VYY’ szög
tangensének) – így tudható, hogy YX és YV egyeneseknek az alapidom hosszirányú oldalával
vett T és Q metszéspontjai egymástól y+b/2
távolságra esnek (mely Y’Q táv fele).
2
Minthogy az ábrán hármas-vonallal jelölt (A-nál és T-nél adódó) szögek merőleges szárúak,
x és y egymáshoz rendelésére fölírható a következő összefüggés:
y+ b

b
+ 22
a
= 2
=⇒ 4a2 + 4ax = 3b2 + 2by
b
a+x

Ebbe behelyettesítve 4.2 és 4.4 képleteket:
h2 − 43 b2
h2 − a2
a
3
4a +4a·
= 3b2 +2b·
=⇒ 8a2 +4h2 −4a2 = 6b2 +4h2 −3b2 =⇒ =
(4.17)
2a
b
b
4
Eszerint jelen szerkesztés esetén csakis akkor lehet azonos a homlokívek záradékmagassága,
ha a boltozat alaprajza a 4.1.1. pont szerinti triangulált téglalap. Ez esetben viszont a homlokívek – h megválasztásától függetlenül – automatikusan azonos magasságúra adódnak.
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4.4. Variációk és kombinációk
Mint azt már jeleztük, mivel két szomszédos süveg között kapcsolatot csakis az átlósív jelent,
s így eltérő szerkesztésű süvegek is kapcsolhatók egymáshoz.

4.4.1. Négysüveges boltozat
A 4.20. ábrán láthatóak egy adott A’ középpontú átlósívből származtatott, az előzőekben leírt
szerkesztéseknek megfelelő boltsüvegek, és AD átlóra merőleges A’X egyenesre eső középpontjaik. Mivel az egyes sajátosságok a süvegközéppontok helyzetének egy-egy egyenesre való korlátozásának feleltethetők meg, a különböző szerkesztések (vagyis az általuk biztosított
tulajdonságok) „egyesítése” tulajdonképpen metszéspontok keresésére vezethető vissza.10

4.20. ábra. Azonos átlósívhez csatlakozó eltérő szerkesztésű boltsüvegek
A gömbfelület középpontja három (D∗4 , E4 , F4 ) esetben is a homlokívvel párhuzamos vonalra adódik – ezek egymást nyilván nem metszik. AD alaprajzi átlóval vett metszéspontjaik sem
jöhetnek szóba, mivel alkalmatlan helyen adódnak – egyik A, másik C pontban, a harmadik a
kettő közt félúton. Az AD átló és az AB oldal közötti szög AX◦ felezőjével való metszéspontok
közül az első szintén A pontban adódik, s így kizárható. Nem jöhet szóba AX◦ szögfelező és a
negyed-vonal metszéspontja sem, mivel az e pontból az átlóra húzott merőleges rossz oldalán
metszi az átlót – az így adódó átlósív visszahajlana, a záradéknál már lefelé törne.
10
Minthogy egy boltozat értelemszerűen nem lehet egyszerre konvex és konkáv, e vizsgálat a gyakorlatban nagyobb szerepet kapott konkáv boltozati formákra korlátozódik.
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Az egyedüli szóba jöhető pont tehát AX◦ szögfelezőnek a C ponton átmenő, homlokívvel
párhuzamos egyenessel vett X◦ metszéspontja. Ez annyit jelent, hogy azonos sugarú homlokés átlósívek (D4 ) esetén lehetőség van a boltmezők vízszintes záradékkal való kialakítására
(D∗4 ) – ám még ez a lehetőség is csak az egyik boltmezőben adott, mert a másikban hasonló
szerkesztésből (lásd Y◦ ) eltérő átlósív adódna, e szerkesztés csak négyzetes alaprajz esetén ad
értékelhető eredményt(lásd 4.22. ábra).

Azonos homlokív-magasság
A négysüveges boltozat esetében az azonos homlokív-magasság biztosítására két mód kínálkozik. Megfelelő eredményt ad minden fönt vizsgált szerkesztés esetén a négyzetes alaprajz
alkalmazása (annak szimmetriája miatt), vagy bármely szóba jöhető alaprajzi arány mellett
a 4.3.3. pontban bemutatott szerkesztés.

4.4.2. Hatsüveges boltozat
Amint a 4.21. ábrán is látható, egy adott A’ középpontú átlósívből származtatott, az előzőekben leírt szerkesztéseknek megfelelő boltsüvegek középpontjai most is az AD átlóra merőleges
A’X egyenesre esnek. Most is igaz, hogy az előzőleg bemutatott szerkesztések által biztosított
egyedi tulajdonságok akkor állhatnak fenn egyidejűleg, ha a süvegközéppontot az adott sajátosságnak megfeleltethető egyenesek metszéspontjába vesszük föl.

4.21. ábra. Azonos átlósívhez csatlakozó eltérő szerkesztésű boltsüvegek
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A homlokívvel párhuzamos vonalakon felvett süvegközéppontok által biztosított tulajdonságok nyilván nem egyesíthetők, mivel egyeneseiknek nincs metszéspontjuk. Hasonlóan kizárják egymást az átlóra (AD), illetve a szögfelezőre (AX◦ ) felvett középpontok, mivel egyeneseik
metszéspontja (A) alkalmatlan helyen adódna.
Marad tehát e két (kettő, illetve három egyenesből álló) csoport összesen hat, vagy mivel
közülük kettő egybeesik, csak öt metszéspontja: az átlóra eső A, F, és C, illetve a szögfelezőre
eső A, X· , és X◦ pontok (lásd 4.21. ábra).
Mivel a csúcsíves kialakítás kizárja, hogy a homlokívek sugara kisebb legyen a fesztáv felénél, a gömbfelületek középpontjai nem eshetnek közelebb A-hoz, mint a boltozat tengelye
(NC) – A és F pontok tehát kizárhatók. Tulajdonképp C is kizárható lenne, ám mint a 4.3.1.
pontban megmutattuk, hatsüveges kialakítás esetén mégiscsak szóba jöhet – természetesen félkörös AHB homlokívet eredményezve (lásd 4.12. ábra).
A szögfelező és a negyed-vonal X· metszéspontjából az átlóra húzott merőleges rossz oldalán
metszi az átlót, így e megoldás esetén az átlósív visszahajlana, a záradéknál lefelé törne – ezen
eset a 4.3.2. pontban szerepelt (lásd 4.14. ábra).
Ha a süvegközéppont a szögfelezőnek a C ponton átmenő, homlokívvel párhuzamos MC
egyenessel vett X◦ metszéspontja, azonos sugarú homlok- és átlósívek esetén (is) lehetőség van
a boltmezők vízszintes záradékkal való kialakítására. E lehetőség viszont csak a hosszanti boltmezőkben adott, mert keresztirányban hasonló szerkesztésből (lásd Y◦ ) eltérő átlósív adódna
– és a hatsüveges boltozat esetében nincs a négysüvegeshez hasonló szimmetria, mely biztosítaná, hogy Y◦ az X◦ A◦ egyenesre essen. Mivel pedig az Y◦ -ból adódó átlósív-középpont
alkalmatlan helyre (AC szakaszra) esne, vízszintes érintőjű gerinc mellett csak arra van mód,
hogy AH homlokív és AZ átlósív sugara legyen egyenlő.
Azonos homlokív-magasság
A hatsüveges boltozat esetében az azonos homlokívmagasság biztosítására már nem adható
a négysüvegeséhez hasonló egyértelmű recept, bár itt is létezik egy (a 4.3.3. pontban bemutatott) szerkesztés, mely bármely szóba jöhető alaprajzi arány mellett megfelelő eredményt ad.
Némely esetben nem volt egyértelmű megoldás, más esetben (lásd 4.2.1. és 4.3.2.) az a/b = 1/2
arány bizonyult megfelelőnek, végül néhány esetben (lásd 4.3.1. és 4.3.4.) azt találtuk, hogy egy
a 4.1.1. pontban leírt triangulációval kapható alaprajzi arány biztosíthatja, hogy a homlokívek
azonos magasságúra adódjanak.

4.5. Csúcsívek és toronysisakok
Tanulságos a kapott boltozati formák sora mellé helyezni a 2. fejezetben látott toronysisakformákat – a 4.22. ábra jól mutatja a kétféle formavilág hasonlóságát.11 Az alapidomot n síkkal lefedő an , cn és d∗n síklapú formáknak evidens módon megfeleltethetők az alapidomot n
gömbfelület-darabbal fedő An , Cn és D∗n kétszer-görbült felületek12 – ráadásul mindkét csoport esetében igaz, hogy az an és cn , illetve An és Cn formákat szabályos sokszög alaprajz
esetén csak alaprajzi csonkolásuk módja különbözteti meg. Hasonlóan nyilvánvaló módon feleltethetőek meg egymásnak az azonos csúcs-, illetve záradékmagasságú en illetve En formák.
Meglepőbb talán a bn és Bn , illetve dn és Dn formák hasonlósága. Utóbbi kettő esetében az
alapidomok sarkai, míg az előbbi kettő esetében azok középpontjai fölötti (toronycsúcs-, illet11

Bár a formák hasonlósága önmagában is nyilvánvaló, a rokonság talán még szembetűnőbb, ha az oromfalak
illetve homlokívek fölső pontja fölött vett vízszintes metszetek alakját vetjük össze. Természetesen a sík és kétszergörbült felületek mellett el lehetne készíteni az egyszer görbült, egyenes alkotójú felületek hasonló sorozatát is.
12
Boltozatok esetén a D∗4 forma az E4 alaktól különböző eredményt ad – alátámasztva, hogy a sisakok esetén is
jogos volt az en formák elkülönítése a d∗n alakoktól.
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a4 – A 4

b4 – B4

c4 – C4

d4 – D4

d∗4 – D∗4

e4 – E4

a8 – A 8

b8 – B8

c8 – C8

d8 – D8

d∗8 – D∗∗∗
8

e8 – E8

4.22. ábra. Csúcsíves boltozatok és toronysisakok jellemző alakjainak komparatív ábrája
ve záradék-) pontok kapnak kitüntetett szerepet: a síklapú formák esetén az előbbi pontokban
összefutó élek meredeksége, míg kétszer-görbült felületek esetén az ugyanezen pontokban találkozó vezérívek sugara egyenlő.
A hasonlóságok mellett természetesen érdekesek a különbségek is. A sisakok esetében az
oromcsúcs–sisakcsúcs magassági arány egyértelműen meghatározza az egyes típusokat – ennek megfelelően a típusok tulajdonságainak egyesítése csak az alapidom oldalszámának helyes
megválasztásával érhető el. A boltozatok esetében az egyes tulajdonságok a gömbközéppontok helyének adott egyenesekre való korlátozásának felelnek meg – így esetükben a típusok
tulajdonságainak egyesítése ezen egyenesek metszéspontjának keresését jelenti (és csak akkor
lehetséges, ha e metszéspont alkalmas helyen adódik).

4.6. Összetett formák
Ahogy a toronysisakok esetében, úgy a boltozatoknál is mód van az egyes típusok kombinálására – amint arra láttunk is már példát a 3.15. ábra középső (C4 ∪F4 ) alakzata esetében. A megoldás tetszőleges oldalszámú sokszög alapidom esetén alkalmazható – a 4.23. ábra bal oldali
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4.23. ábra. Összetett boltozati formák
képén ugyanazon szerkesztés hatszög alapra való adaptálása látható (C6 ∪F6 ). Természetesen
ez csak a hatszög négy oldalára szerkesztett záró boltmezőre vonatkozik – a forma bal oldala
már azt szemlélteti, hogy az ilyen csillagboltozatok esetében a teljes csillag két párhuzamos oldala közé eső rész ellentmondásmentesen sorolható, egyfajta sorolt csillagháló (l. [Császár, 1987]
108.) boltozati formát hozva létre (lásd Szeged, alsóvárosi templom, sekrestye). Az ábra azt is jól
mutatja, hogy az elméleti boltozati felület szinte függetleníthető a bordaosztástól, hisz a bordatengelyek egy gömb alakú elvi szerkesztési felületre illeszkednek (lásd 5.3.1. pont).
További érdekesség, hogy a bordázat rajzolata úgy is fölfogható, mint amely a keresztboltozat átlós bordáinak kettéosztásával jött létre – „véletlenül” éppen úgy, hogy a záradékba hat,
egymással azonos szöget bezáró borda érkezzen. E gondolat tovább is vihető: a 4.23. ábra jobb
oldali formája esetében már a hevederív is ketté lett osztva (lásd Landshut, Heilig-Geist-Kirche).
Mint látható, a záradékba futó bordák ez esetben is forgásszimmetrikus helyzetűek, emiatt a
hatszög négy oldalával való zárás itt is egybevágó idomokból épülhet. A gerincet kísérő deltoid
alaprajzú felületek viszont már nem illeszthetők e tiszta rendszerbe – kialakításuk nyilvánvalóan tervezési kérdés, melyre több közel azonos értékű megoldás adható.
Ha ehhez még hozzávesszük, hogy – mint azt az 5.3.3. pontban látni fogjuk – az előbbi sorolt csillagháló bordarajzával topológiailag azonos alaprajzi kialakítással teljesen más (félkörös
dongát közelítő) boltozati felület is kialakítható, nyilvánvaló, hogy a bordák alaprajzi rendszere
önmagában többnyire elégtelen a bordahálós boltozati formák kielégítő leírására.
A bordahálók néhány tipikus megoldásával az 5.3. pont foglalkozik.
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Ez a fejezet hozzávetőleges időrendben tekinti át a romanika és a korai-, illetve érett gótika
fontosabb boltozattípusait, a gyakorlatban előfordult formák esetére alkalmazva az eddigi elvontabb, geometrikusabb rendszerezés tanulságait. Továbbra is érvényes, hogy nem egy-egy
konkrét szerkezet modellezése a cél, hanem a jellegzetesebb formálási módok megismerése.

5.1. Román keresztboltozatok
A bazilikális kialakítású középkori templomok fedése a kőépítészet újbóli megjelenése után
kezdetben jellemzően dongaboltozat volt. E megoldás a közkeletű magyarázat szerint a korábbi fa fedélszékes térlefedések tűzbiztos változataként interpretálható, s ennek megfelelően nem
tükröz érdemi geometriai invenciót. A komoly szerkezeti vastagságú, súlyos dongaboltozat folyamatos alátámasztást igényelt, így oldalirányú kapcsolata, bevilágítása csak nehézkesen volt
megoldható.
Az első fontos szerkezeti újítást a keresztirányú borda, a hevederív alkalmazása jelentette,
melynek több előnye is volt (l. [Fitchen, 1961] 47.). Statikai hozadéka volt, hogy merevítette
a boltozatot, lehetővé téve a boltmezők szerkezeti vastagságának, s így súlyának csökkentését. Kivitelezési haszna volt, hogy takaróelemként szolgálva alkalmat adott a boltozat boltmezőnkénti építésére. Végül gondolati újdonsága volt, hogy a pillér-osztásnak a boltozatra való
továbbvitelével elősegítette az egyes boltszakaszok önálló egységekként való kezelését.
Az oldalirányú bevilágítás igénye logikusan vezetett a fiókos donga, illetve a keresztboltozat
alkalmazásához, ami szerkezetileg jobban illeszkedett a fenti módon önállóvá vált boltmezők
mindinkább vázassá váló jellegéhez.
A következő lépés az átlósív alakjának megváltoztatása, a klasszikus római egyenes keresztboltozat nyomott félellipszis alakú átlósívének tartószerkezetileg kedvezőbb félkörös alakra
módosítása (emelése) volt. E megoldás gondolati újdonsága, az addig pusztán az összemetsződő donga-felületek metszetgörbéjeként létező átlósívek önálló entitásként való kezelése újabb
lépést jelentett a bordás rendszer felé.
Érdekes módon az emelt átlósívek alkalmazása önmagában inkább nehezítette az építők dolgát, hisz nehezebben szerkeszthető felületek metszetgörbéjét kellett kialakítaniuk – ily módon
szinte szükségszerűvé vált az átlós borda alkalmazása, mellyel elkerülhetők voltak a puszta
élként faragott átlósívek által okozott geometriai nehézségek. Bár a bordák szerkezeti szerepét
sokan vitatják, véleményem szerint az kétségtelen, hogy az átlós borda alkalmazásának több, a
keresztborda esetén említettekhez hasonló előnye volt. Takaróelemként lehetővé tette a szomszédos boltsüvegek kősorainak függetlenítését (s ezzel a szélső kövek egyszerűbb geometriai
kialakítását), egyidejűleg – a kereszt- és hosszirányú homlokívekkel közösen – mintegy behatárolta a boltsüvegek alakját (l. [Fitchen, 1961] 63–64.).
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A építészettörténeti értelemben vett „román keresztboltozat” geometriailag elég tág fogalom : leggyakoribb (de még mindig szűkítőleges) definíciójának talán a „félkörös homlokívű
és emelt (félkörös) átlósívű boltozat” tekinthető. A következőkben az e definíciónak megfelelő
alakváltozatokat tekintem át vázlatosan.

5.1.1. Félkörös vezérívek

5.1. ábra. Félkörös homlok- és átlósívű boltozati felület:
a gerincnél megjelenő behasasodás csak a süveg-gerincek íves kialakításával (Ω, ε),
vagy a homlokívek túlemelésével (Π, Λ) védhető ki
Az 5.1. ábra olyan boltozati felületet ábrázol, melynek mind homlokívei, mind átlósívei túlemelés nélküli félkörök.
Bármilyen logikusnak és egyszerűnek tűnhet is e félköröket egyenesekkel összekötni, e megoldás túlemelés nélküli alkalmazása geometriai képtelenség, mivel az így adódó süvegfelületnek nem a gerinc lenne a legmagasabb vonala. Ennek oka rögtön nyilvánvaló, ha megvizsgáljuk a boltmező metszetét. Az 5.1. ábrán látható
√ módon az átlósív BZ negyedkörét a boltozat
hossztengelyének függőleges síkjára vetítve egy 2·a magasságú TZ negyed-ellipszist kapunk.
Mivel pedig a Z záradékpontból a homlokív H záradékába húzott egyenes jócskán belemetsz
e negyed-ellipszisbe, e kialakítási mód azt jelentené, hogy a boltsüveg a gerinc vonala mentén
lefelé megtörne, behasasodna. Egyenes gerincvonalú boltozati felület így csak a homlokívek
túlemelésével alakítható ki – ezekkel az 5.1.5. pont foglalkozik.
A félkörös vezérívekre építhető boltozati felületek másik nyilvánvaló megoldása a függőkupola gömbfelülete : mint az 5.1. ábrán is látható, amennyiben a felület Z pontban vett érintője
vízszintes (a gerinc pedig köríves), HZ gerincív fölfogható egy olyan gömbfelület függőleges
metszetének, mely gömbfelület más metszetei kiadják a boltozati felület homlok- és átlósíveit
is. E megoldás sajnos túlságosan is tökéletes: minthogy minden jellemző metszete ugyanazon
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gömbfelület metszeteként áll elő, nem szolgál magyarázattal az élboltozatok felületének az átlósíveknél vett jellegzetes konkáv törésére (l. [Zádor, 1986] 273. 322.b).1
Érdekes, hogy jelen probléma erősen emlékeztet az 1. fejezetben vizsgált csegelyek esetére :
ott három negyedkör, itt két negyedkör és egy félkör adja ki a felület határát. Említésre méltó
módon – alátámasztva az ott elmondottakat – a középkori építők itt is eltértek a mai szemmel
triviálisnak tűnő gömbfelület megoldástól.

5.1.2. Tört gerincív
A boltfelület konkáv törésének kivédésére egy lehetséges megoldás lehetett az a Fitchen által
is említett gyakorlat, hogy a boltozat tengelyével hozzávetőlegesen párhuzamos kősorokat a
fönti elméleti gömb sugaránál kisebb sugárral fektették. Ilyen kialakítás mellett az íves gerinc
az átlósív záradékánál jellegzetesen megtörik lefelé.

5.2. ábra. Tört gerincívű, ε jelű román keresztboltozat közelítése:
a gerincívek és a boltsüvegek homlokívekkel párhuzamos metszetei körívesek,
a boltsüveg domborúsága a gerincív S középpontjának helyzetének függvénye
Az 5.2. ábrán vázolt ε jelű cikkelyes keresztboltozati forma esetében a gerinc egy olyan H-n
és Z-n átmenő körív, melynek központi szöge kisebb, mint 45◦ (l. [Déry, 2002] 105.). E típus viszonylag szabad formálhatósága miatt olyan algebrai közelítését próbáltam keresni, mely úgy
adja meg a boltozat felületének z magasságát a boltmező alapidomának bármely x, y pontja
fölött, hogy közben megtartja a forma legegyedibb vonását, a gerincív görbületének variálhatóságát. Az alábbi közelítés néhány fontos egyszerűsítést tartalmaz: ezek némelyike beépült a
szerkesztési algoritmusba, míg mások minden további nélkül általánosíthatók.
Elsőként, a szakirodalomban szereplő ábrázolásokat elfogadva feltételeztem, hogy a boltsüvegek gerinceinek íve egy-egy körív-szegmens. Ekkor a gerincek íveinek középpontjai értelemszerűen a megfelelő homlokív és átlósív záradékát összekötő szakaszok felező merőlegeseire
1

Fitchen szerint az ideális gömbfelülettől való némi eltérés legfeljebb kivitelezési okokból következhetett be.
„Although this procedure, too, maintaned the spherical surface, it could, by varying the stone-jointing and direction
of the courses in the lower portions of the vault, result in some slight saliency at the groins.” [Fitchen, 1961] 57–59.
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kell essenek. Ez önmagában még nem jelent a gerincívek sugarára vonatkozó kötöttséget, ám
mégis behatárolja a lehetőségeket : egyfelől a józan észre hallgatva kizárhatók a túlságosan görbült gerincívek, másfelől itt is érvényes hogy a süvegek gerincei – pontosabban az átlósívvel
való találkozásuk helyén vett érintőik – nem lehetnek lejtősek, különben a felület behasasodna.
Másodszor : minthogy a szerkesztés logikáját ez is kielégítően mutatta, az egyszerűség kedvéért jelen vizsgálatot a romanika idején amúgy is általános négyzetes alaprajzra szűkítettem.
A boltmező alaprajza ily módon egy 2a × 2a oldalú, C (origó) középpontú négyzet:
x≤a

y≤a

(5.1)

Harmadszor : eltekintettem a homlokívek túlemelésének lehetőségétől. E megkötés értelmében a vezérívek fölfoghatók a boltozat vállmagasságában
fölvett, 2a × 2a méretű szerkeszté√
si alapnégyzet C középpontjába rajzolt 2 · a sugarú félgömbnek az átlók és oldalélek√fölötti függőleges metszeteiként. Minthogy ekkor az alapnégyzet C középpontja egyenlő ( 2 · a)
távolságra van minden vezérív záradékától (így H-tól és Z-től is), a homlok- és átlósívek záradékpontjait összekötő szakaszok (így HZ) felező merőlegesei át kell menjenek e C ponton.
Mivel pedig a gerincívek S középpontjai rajta kell legyenek e felező merőlegeseken, a különböző domborúságú süveg-változatok ezen S pontok helyzetével egyértelműen jellemezhetőek.
Ha a koordinátarendszer origója C, S pont vízszintes s távolsága e C origótól kifejezhető S pont
adottnak feltételezett h magasságából :
s= √

h
2+1

(5.2)

Ennek ismeretében meghatározható a gerinc S középpontú, a homlokív 0, a, a koordinátájú
H záradékpontján átmenő ívének r sugara:
r=

q

(a − s)2 + (a − h)2

(5.3)

Nyilvánvaló, hogy S helyének megválasztása nem teljesen kötetlen: nem eshet például a CZ
tengely másik oldalára, hisz akkor a gerinc Z pont közelében alacsonyabbra adódna, mint az
átlósívek, és a felület behasasodna. S egyik szélső helyzete tehát C, amikor is (h = s = 0) e szerkesztés épp egy gömbfelület-darabot eredményez. Másfelől viszont, mivel a gerincív érintője
H-nál nem érheti el a függőlegest, S alacsonyabban kell legyen H-nál (h < a).
Minthogy négyzet alaprajz esetén S helyzete minden boltsüvegben azonos (forgásszimmetrikus) lehet, eddig nem kellett foglalkozzunk azzal, hogy az x, y koordináták a boltmező melyik
boltsüvegébe helyezik a pontot, melynek z koordinátáját keressük. A következő képletek szempontjából viszont ez már igenis számít. Minthogy négyzet alaprajz felett a süvegeket elválasztó
átlósívek épp 45◦ -osak, |x| és |y| aránya egyértelműen eldönti, milyen irányú süveg pontjáról
van szó. Ugyanakkor a forgási szimmetria miatt a hossz- illetve keresztirányú süvegek képletei
lényegében azonosak lesznek, csak x és y fog felcserélődni bennük. Célszerű tehát x és y helyett
inkább az adott x, y ponthoz tartozó boltsüveg hosszirányába eső u, illetve keresztirányába eső
v koordinátákat használni :
u = max(|x| ; |y|)

v = min(|x| ; |y|)

(5.4)

A föntiek alapján fölírható a felület u tengelye fölé eső gerincének képlete:
g(u) = h +

q

r2 − (u − s)2

(5.5)

A boltozati felület alakjának leírásakor alkalmaztam a negyedik, utolsó egyszerűsítést: az
egyes süvegeket olyan, a homlokívvel párhuzamos (azaz a gerincív síkjára merőleges) függőleges körívek sorozatával közelítettem, mely körívek alakját a süveg gerincívének és süveget
határoló félkörös átlósíveknek a homlokívvel párhuzamos metszősíkokban vett döféspontjai
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adják. Ezen elméleti boltozati felület meghatározásához szükség van még az egyes süvegeket
két oldalról határoló átlósívek magasságára (mely értelemszerűen az y irányú süvegek esetén
csak y-tól, az x irányúak esetén csak x-től függ):
d(u) =

p

2 · a2 − 2 · u2

(5.6)

Ily módon ismert a homlokívvel párhuzamos köríves metszet három pontja: az u tengely
fölötti gerinc 0, g(u) pontja, és annak két oldalán az átlósívek ±u, d(u) pontjai (a négyzetes
alaprajz 45◦ -os átlója esetén az átló v koordinátájának abszolút értéke egyenlő u-éval). Az egy
körívre eső ponthármasok ismeretében már meghatározhatók a köríves metszetek középpontjait összekötő vonalak képletei :
f (u) =

g(u)2 − d(u)2 − u2
2 · g(u) − 2 · d(u)

ha x = y = 0

=⇒ f (u) = g(u) = d(u)

(5.7)

Végül a fönti egyenletek ismeretében fölírható a boltozati felület z magassága az alapidom
valamely x, y pontja fölött :
z = f (u) +

q

(g(u) − f (u))2 − v 2

(5.8)

5.3. ábra. Tört gerincívű, ε jelű boltozat diagramja: h ≈ 0,43a =⇒ r = a
Vizsgáljuk meg milyen következményekkel járnak a fönti egyszerűsítések.
A négyzetestől eltérő alaprajzi idomoknak és a homlokívek túlemelésének kizárása természetesen csak a képlet egyszerűsítését szolgálta, hisz a szerkesztési elv minden további nélkül
alkalmazható ezen általánosabb esetekre is. A köríves gerincív a szakirodalomban teljesen általános közelítés – és jó eséllyel a boltozatok kivitelezésekor is létezett (például egy mintaív
használatával egyszerűen elérhető) megoldás. Ily módon a homlokívekkel párhuzamos metszetek alakjára vonatkozó közelítés marad az egyetlen, mely némi indoklást kíván. Minthogy
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azonban a fönti szerkesztés eleve csak közelítő forma, az alkalmazott egyszerűsítés jogosságának alátámasztására elegendő, ha az adódó felület jól tükrözi a valós szerkezetek fontosabb
sajátosságait. Az 5.3. ábrán a fönti képlet egy táblázatkezelő programban implementált megvalósításának egy lehetséges eredménye látható, mely jól mutatja a felület párhuzamos metszeteit. A vízszintes metszetek jellegzetes négylevelű lóherére emlékeztető alakja szinte megegyezik
a szakirodalomban látható formákkal (l. [Zádor, 1986] 274. 323) – ezzel az első és legfontosabb
szempont máris teljesül.
A szakirodalom szerint a román keresztboltozatok zsaluzata általában inkább a boltsüveg
hossztengelyével hozzávetőlegesen párhuzamos zsaluzati ívekből állt (l. [Fitchen, 1961] 61. 25),
így logikusabbnak tűnhetne a boltsüvegek felületét nem keresztirányú, hanem hosszirányú
körívekből álló felületnek tekinteni. Ám míg a fönt leírt modell r > a esetben is megfelelő –
azaz konkáv – felületet eredményez, az iménti „elvileg” helyes modell nem. Hogy miért nem,
annak belátásában segíthet az 5.3. ábrán közölt megoldás, mely esetben – h értékének megfelelő
megválasztása folytán – a gerinc ívének r sugara egyenlő a homlokívekével (r = a). Ez fontos
határérték, hisz amennyiben a záradék görbülete az ábrán láthatónál kisebb (r > a), az azonos
sugarú hosszirányú ívek a boltozat sarka közelében laposabbra adódnának a homlokíveknél,
s így a boltozat a sarkoknál konvexre adódna – a javasolt közelítés viszont ilyen kis görbületű
gerinc mellett is helyes, azaz konkáv formát eredményez.

5.1.3. Törés nélküli gerincív

5.4. ábra. Törés nélküli gerincívű, Ω jelű román keresztboltozat közelítése:
az elliptikus gerincív révén az átlósíveknél megjelenik a boltozati felület konkáv törése
A fönti algebrai leírás előnye, hogy a képlet ismeretében a felület szerkesztés nélkül, akár
(mint épp az 5.3. ábrán is) egy táblázatkezelő program segítségével is parametrikusan ábrázolható. Ám h = 0 esetben e forma gömbfelület-darabbá egyszerűsödik, s így amikor a gerinc törés nélküli ívet alkot, a boltozati felület – a szakirodalmi ábrázolásokkal ellentétben (l.
[Zádor, 1986] 273. 322.b) – nem törik meg az átlósívnél. Épp ezért e törés nélküli gerincívű boltozati forma közelítésére az 5.4. ábra szerinti (általam Ω-val jelölt) szerkesztést javaslom.
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Ha a túlemelés nélküli félkörös vezérívek mellett meg akarjuk tartani a gerincnek a boltozat középpontjában vett vízszintes érintőjét is, olyan gerinc-alakot kell találnunk, melynek az
átlósív Z záradékpontjában vett érintője vízszintes, áthalad a homlokív H záradékpontján, és
az 5.1.1. pontban írtaknak megfelelően mindenhol magasabb, mint a BZ átlósívnek a HZ ív
függőleges síkjára vetített negyed-ellipszise.
Az általam javasolt, a gerinc ívét ellipszissel közelítő szerkesztés menete a következő. Az átlósív Z záradékpontját a keresztirányú gerinc függőleges síkjába eső ferde vetítéssel a homlokív
H záradékpontjának vízszintes síkjára vetítjük. Az így kapott HZ’ szakasz felező merőlegesének a boltozat keresztirányú tengelyének síkjával vett döféspontja meghatároz egy olyan E’
pontot, melyet középpontként használva megrajzolható a H-n és Z’-n átmenő körív. Ezen körívnek az előbbivel ellentétes irányú vetítésével máris megkapható HZ gerinc egy lehetséges
ellipszis-szegmense, mely ellipszis E középpontja E’ ferde vetítettje.
Értelemszerűen a ferde vetítés iránya megszabja a gerinc domborúságát – különösen H közelében. A vetítési irány alsó határa −45◦ , amikor H képe Z1 -be√kerül, a gerinc pedig köríves
marad, a másik −22,5◦ , amikor HZ ív épp egy (a nagytengelyű, ( 2−1)·a kistengelyű) negyedellipszis lesz. Minthogy ekkor HZ◦ is negyedkör, a boltozat C középpontja fölött lévő, H-val
azonos magasságú E◦ pont mindkét görbének középpontja.
Mivel e konfiguráció szinte mindenben megegyezik az 5.1.2. pontban írtakkal, az ott bemutatott algebrai közelítés – az ottani egyszerűsítések elfogadása esetén – egyszerűen adaptálható
e felülettípus ábrázolására – az egyetlen szükséges változtatás a gerinc-ív képletét érinti, mely
ez esetben elliptikus lesz :
√
r 2 − u2 · s
g(u) = h +
(5.9)
r
A gerinc képletében szereplő s kistengely meghatározása a gerinc ellipszisének E középpontjának h magasságát adottnak feltételezve triviális:
√
s = 2·a−h
(5.10)
A gerinc ellipszisének r nagytengelye némileg bonyolultabban fejezhető ki. Az 5.4. ábrán
látható, hogy E◦ pont mind az s hosszúságú EZ, mind az r hosszúságú E’Z’ szakaszt két (s1 , s2 ,
illetve r1 , r2 ) részre osztja. Az így adódó ZE◦ Z’ és EE◦ E’ derékszögű háromszögek hasonlósága
alapján fölírható :
√
r1 s1
a−h
2·a−a
=⇒ r2 = r1 ·
(5.11)
=
=√
r2 s2
a−h
2·a−a
Mivel mind E’H, mind E’Z’ távolság egyenlő a nagytengely r hosszával, fölírható:
√
q
2·a−a
1
2
2
a + r 1 = r1 + r 2 = r 1 + r 1 ·
=⇒ r1 = a · r
2
√
a−h
2·a−a
1 + a−h
−1

(5.12)

Az előbbi képlet bal oldala megadja r-et, abba már csak r1 -et kell visszahelyettesíteni:
v
u
r = a·u
t

1
√

1+

2·a−a
a−h

2

+1

(5.13)

−1

Az 5.9. képletbe s és r 5.10. illetve 5.13. szerinti értékeit helyettesítve tehát az 5.1.2. pontban
leírt módon fölrajzoltatható h függvényében az Ω jelű boltozati forma, melynek egy lehetséges
alakja az 5.5. ábrán látható. A két felület érthető módon sok rokon vonást mutat: h bemenő
paraméter értékének elvi fölső korlátja most is a – mivel E pont ilyen helyzetében a gerinc már
függőleges érintővel indul – alsó határértéke pedig itt is 0 – mivel ilyenkor e szerkesztés is a
függőkupola gömbfelületét eredményezi.
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5.5. ábra. Törés nélküli gerincívű, Ω jelű boltozat diagramja

5.1.4. Emelt egyenes gerinc
Tisztán geometriai értelemben véve az átlósív félkörössé emelésének legkézenfekvőbb módja a
római egyenes keresztboltozati forma függőleges nyújtása lenne oly módon, hogy a kialakuló
forma átlósívei félkörösek, homlokívei emelt ellipszisek legyenek.2
Az ezen elméleti alakhoz legközelebbi formát az 5.6. ábrán vázolt szerkesztés adja, melyet
inkább az angol nyelvű szakirodalom idéz előszeretettel – nyilván, mert az angol gótikára jellemző vízszintes gerincvonalú csúcsíves boltozatok félkörös homlokívű előképeként tekintenek rá.3 Az ábrán ugyan négyzetes boltmező szerepel, ám a szerkesztés jóval tágabb körben
alkalmazható : lényege általánosan úgy fogalmazható meg, hogy a boltozat minden vezérívének vállmagasságát addig kell emelni, míg annak záradéka egy magasságba nem kerül a legnagyobb sugarú ív záradékával.
Ha a boltozati felületet az ily módon kialakított vezérívek egyenes összekötésével állítjuk
elő, a szomszédos süvegek a váll közelében szinte összezárulnak – így e Π-vel jelölt típus tiszta
formában csakis bordás boltozatként
√ képzelhető el. Könnyű belátni miért: egy 2a × 2a
√ oldalú,
négyzetes alaprajzú boltmezőben a 2 · a sugarú átlósív és az a sugarú homlokívek ( 2 − 1) · a
magasságkülönbsége miatt az átlósív magasságának csaknem a harmadáig a boltozati felület
nem más, mint a sarkokból átlós irányban a középpont felé tartó négy függőleges falcsonk.
Márpedig ezek értelemszerűen csak akkor és úgy építhetők meg, ha valamilyen teherhordó
szerkezet – az átlós borda – alátámasztja őket.4
2

E kapcsolat analóg a 3.2.4. pontban leírt, a félkörös keresztmetszetű illetve átlósívű kolostorboltozat közt leírttal.
„If a vault with round arches is built over a rectangular bay, then the arches on the shorter side must be stilted
(raised on straight sides) to rise to the same height.” [Jordan, 1969] 133. 139
4
Téglalap alaprajz fölött szóba jöhet még a különböző sugarú, de azonos záradékmagasságú homlokívek kihúzásából származtatható képzetes dongák uniójaként származtatható fiókos dongaboltozat, ennek alaprajzilag is
görbült átlósíve azonban mind kivitelezésileg, mind esztétikailag kívánnivalót hagy maga után.
3
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5.6. ábra. Emelt egyenes gerincvonalú, Π jelű román keresztboltozat közelítése:
félkörös átlósívek és emelt vállmagasságú félkörös homlokívek összekötése egyenesekkel

5.1.5. Tört egyenes gerinc
A szakirodalomban előforduló ábrákon gyakorta láthatók olyan boltozati formák, melyek boltozati felülete az 5.1.4. pontban leírt Π típushoz hasonló módon a homlok- és átlósívek egyenesekkel történő összekötéséből származik, ám vezéríveik vállmagassága azonos, s így záradékaik magasságkülönbsége miatt e Λ-val jelölt típus esetében a süvegek gerincei a boltmező
közepe (azaz az átlósív záradéka) felé emelkednek.
Bár néhány ilyen ábrán az átlósív félkör, vagy nyomott félellipszis (l. [Zádor, 1986] 273. 322),
az 5.1.1. pontban már megállapítottuk, hogy túlemelés nélküli félkörös vezérívek egyenesekkel való összekötése a boltozati felület behasasodását eredményezné. E behasasodáson az sem
segítene, ha az átlósív nyomott, de a homlokívnél magasabb félellipszis lenne, hisz ennek érintője a záradéknál éppúgy vízszintes – ráadásul e forma még megörökölné a római egyenes keresztboltozat minden kivitelezési nehézségét is. E geometriai patthelyzet (egyenes gerincvonal
esetén) kétféleképp oldható fel. A félkörös átlósív megtartásához (lévén TZ érintője Z-ben vízszintes) a gerinc átlósívnél vett érintője (minimum) vízszintes kell legyen – ami azonban visszavezet az előbbi Π formához. Ily módon az egyetlen fennmaradó lehetőség az átlósív csúcsíves
kialakítása. Az ennek megfelelő ábrákon az átlósív enyhén csúcsíves, a gerinc pedig kevésbé
lejtős, mint a félkörös átlósívhez tartozó 22,5◦ (l. [Zádor, 1986] 276. 325).
Élboltozat esetén a boltsüveg felülete akár az 5.7. ábrán látható módon a homlokív félkörének ferde kihúzásával származtatható ferde félhengerként, akár az 5.8. ábra szerint a félkörös
homlokívre merőleges tengelyű kúpként közelíthető.5 Mindkét esetben igaz, hogy a gerinc HZ
vonala az elméleti felület alkotója – az első esetben megadja a ferde kihúzás irányát, a második5

„A záradék emelése tulajdonképpen érzés és igény szerint történt – elvben nem volt rá szabály –, de a kézenfekvő megoldás a keresztátló félkörívéig történő emelés volt. A megemelt záradékú keresztboltozat alapesete az
olyan héj-szeletekből készített négyzet alaprajzú boltozat volt, amelyeknek alkotói egyenesek, de nem vízszintesek
(...), hanem ferdék és a keresztboltozat közepén csúcsban futnak össze.” [Déry, 2002] 105.
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5.7. ábra. Elliptikus csúcsíves átlósívű keresztboltozat közelítése ferde hengerrel

ban e vonalnak az ABC szerkesztési síkkal vett döféspontja egyben a képzetes kúp csúcsa. Bár
a hengeres felület egyszerűbbnek tűnhet, a kúp átlósíve elvileg egyszerűbben kitűzhető, mivel
ellipszisének nagytengelye vízszintes. E típusok véleményem szerint csak élboltozatként (és
valószínűleg csak négyzetes alaprajz fölött) képzelhetők el: már azt is nehéz belátni, milyen
előny ellensúlyozhatta zsaluzat elkészítésének ilyesfajta bonyolítását – az még valószínűtlenebb, hogy az átlós bordát készítették volna ilyen alakúra. Mindenképp érdekes kérdés tehát,
építhető-e hasonló jellegű boltozat körívek használatával.
Nyilvánvaló, hogy adott fesztávra csúcsívet emelve a csúcsív íveinek sugara az ugyanazon
fesztávra emelt félkörénél nagyobb lesz. Ebből következően viszont az átlósív záradéka (a hivatkozott szakirodalmi ábrázolásokkal ellentétben)
nemhogy alacsonyabbra, hanem épp ma√
gasabbra kerülne, mint a félkörhöz tartozó 2 · a magasság. Az átlósív záradékának e kívánatosnál nagyobb túlemelését kivédendő az átlósív vagy az 5.9. ábra szerint a függőlegestől eltérő
érintővel kell induljon, vagy (ami valószínűbb) az 5.10. ábra szerint két körívből összetett kompozit ív kell legyen.
Az első esetben a félkörös alaktól való legkisebb eltérést adó (azaz a lehetséges legkisebb sugarú) átlósív szerkesztése a következő. A boltozat A sarokpontjába állított függőlegesre fölmérve a homlokív magasságát megkapjuk H’ pontot. Minthogy egyrészt a H’Z egyenesnek Z-ben
érintenie kell az átlósívet, másrészt mind A, mind Z rajta kell legyen a köríven, a H’Z szakasz88
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5.1. Román keresztboltozatok

5.8. ábra. Elliptikus csúcsíves átlósívű keresztboltozat közelítése fekvő kúppal

5.9. ábra. Köríves csúcsív-szegmens átlósívű keresztboltozat közelítése
ra Z-ben állított merőlegesnek és AZ szakasz felező merőlegesének metszéspontja megadja az
átlósív E középpontját.
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5.10. ábra. Kompozit csúcsív átlósívű keresztboltozat közelítése

A második szerkesztés jóval reálisabb megoldást ad, mivel általa megőrizhető az átlósív
függőleges indulása. Az 5.10. ábrán látható esetben a kompozit átlósív a célszerűség kedvéért
a homlokívvel azonos sugárral indul, de általános esetben az A vállpontból induló darabjának
O’ középpontja az AC szakaszon elvileg kötetlenül fölvehető. A nagyobb sugarú ív-szakasz
O középpontjának helye hasonlóképp változhat, arra azonban természetesen ügyelni kell, nehogy az előbbi szerkesztésnél leírt módon kapott H’Z szakaszra Z-ben emelt merőleges A-hoz
közelebbi oldalára essen. Az ábrán O épp az előbbi merőlegesre esik, miáltal az ATZ átlósív
meredeksége Z záradékpontban épp megegyezik HZ gerincével – elvileg e szerkesztés adja a
legkisebb lejtésű csúcsívet.

5.1.6. Tört egyenes gerinc félkörös átlósívvel
Az elmondottak fényében első látásra meglepő lehet a lébényi templom egy boltmezőjének 5.11.
ábrán látható fényképe, hisz lejtős (egyenes) gerinc-kialakítás mellett mind a boltmező átlósívei
mind pedig a templom belseje felé eső homlokívei félkörösek. (A külső fal melletti homlokívek
csúcsívesek – e formákkal később foglalkozunk.)
Egy kicsit alaposabban megvizsgálva a képet azért kiderül, hogy mégsincs ellentmondás :
bár a hevederívek vállmagassága valóban megegyezik az átlósívével, magának a boltozati felületnek az éle már emelt helyzetű.
Meglepő módon viszont a magasítás nem akkora, hogy a homlokív záradékát az átlósív magasságáig emelje, s így a boltsüveg gerince enyhén lejt a homlokív felé. Miért nem látható akkor
a süveg felületének fönt említett behasasodása? Erre csak akkor kapunk választ, ha figyelembe
vesszük az átlós borda szélességét is.
Amint az 5.12. ábrán látszik, a két félkörös átlós borda összemetsződésénél a bordák külső
fölső élei (melyek elvileg maguk is félkörösek lennének) a bordaszélesség miatt hamarabb,
valamivel még teljes magasságuk elérése előtt találkoznak Z’-ben, s emiatt a metsződő átlós
bordáknak a boltsüveg határaként szolgáló élei (például A’Z’) enyhén csúcsívesre adódnak.
Mivel pedig ily módon az átlós borda külső élének érintője kissé elmarad a vízszintestől, mód
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5.11. ábra. Lébényi boltmező

5.12. ábra. Tört gerincvonalú, Λ jelű román keresztboltozat közelítése

van arra, hogy a boltsüvegek gerincei (például HZ’) csekély mértékben, de azért érezhetően a
homlokív felé lejthessenek.
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Említésre méltó, hogy e forma (a homlokívek túlemelésén túl) szinte megköveteli az átlós
borda profiljának – a bordás román boltozatokra egyébként jellemző – vaskos kialakítását, hisz
minél szélesebb a borda, annál nagyobb lehet a gerinc lejtése – és annál kisebb lehet a homlokívek túlemelése.

5.1.7. Kötött alaprajzi rendszer
A romanika négyzetes boltmezők sorolásával előálló templom-hajóinak jellemző megoldása a
kötött alaprajzi rendszer, melyben a nagyobb fesztávú főhajó minden boltmezőjére a mellékhajók két (fele méretű) boltmezője esik. Ez szellemes megoldása a négyzetekből való alaprajzi
építkezésnek – ám alapvető hibája, hogy a főhajó boltozatát hordó pillérek terhelése jóval meghaladja a közbenső pillérekét.6 Valószínűleg ennek köszönhető az a gyakori vélekedés, hogy
román keresztboltozat csak négyzet alapú boltmezőben alkalmazható. Bár ezen állítás egyértelműen hamis, elterjedtsége miatt mégis érdemes foglalkozni vele.
Nyilvánvaló, hogy e kijelentés csak a hajók boltmezőire korlátozva értelmezhető – precízebb
megfogalmazása talán úgy hangozhatna, hogy a román keresztboltozat csak forgásszimmetrikus boltmezők esetén alkalmazható. Az 5.1. szakaszban leírt formák egy részére valóban igaz,
hogy (a derékszögű négyszögek körében) csak négyzet alaprajz esetén ad megfelelő eredményt
(lásd az 5.7. és az 5.8. ábrákat), más részük azonban nyilvánvalóan alkalmas (vagy túlemeléssel
alkalmassá tehető) bármely téglalap fedésére.
Igaz viszont, hogy az eltérő fesztávok miatt szükséges túlemelés némely szerkesztés esetében egyenesen megköveteli a bordás kialakítást (lásd a Π jelű formát az 5.1.4. pontban) – és még
ahol ez nem is kényszerű (lásd a ε jelű formát az 5.1.2. pontban), ott is igaz, hogy a boltsüvegek találkozásának formálását lényegesen leegyszerűsíti a bordás kialakítás.7 Ilyen értelemben
a félkörös homlokívű boltozatoknak egyszerűen „nem volt szerencséjük” – a túlemeléseket
egyszerűbbé tévő bordás szerkezetek elterjedésével szinte egyidőben ugyanis teret nyertek a
csúcsíves formák is – ezért ezek szinte „egy csomagban” kerültek az építészeti gyakorlatba.8
Az így kialakult gótikus boltozati rendszerekkel a következőkben foglalkozunk.

5.2. Kora-gótikus keresztboltozatok
Ahogy a román keresztboltozat esetében, úgy a kora-gótikus keresztboltozatok esetében is célszerű geometriailag egzakt módon lehatárolni a vizsgált formák körét. A következő szakasz
az olyan keresztboltozati formákat tárgyalja, melyek homlokívei – a gótika jellegzetes stílusjegyének megfelelően – csúcsívesek. Az érett gótika későbbi, összetettebb formáinak elemzése
az 5.3. szakaszra marad.

5.2.1. Ívelt gerinc
Az ívelt gerincű csúcsíves boltozatok esetében nem szükséges különválasztani a tört, illetve
törés nélküli gerincformákat – a 4. fejezetben tárgyalt gömbfelületekkel közelített boltozati formák segítségével mindkét gerinc-típus modellezhető volt.
Az igazi kérdés az, mely esetekben, és mennyire fogadható el a fönti közelítés, illetve mikor
szükséges attól különböző – hitelesebb – megoldást keresni.
6
Az egyenlőtlen terhelés sokszor a pillérek alakjában is kifejezésre jutott – talán innen az angol alteráló rendszer
elnevezés.
7
Ennek ellenére Vézalay bencés templomában épült általános téglalap alaprajzú élboltozat is.
8
Az átmenet azért hozott nehezen besorolható példákat : a caeni Abbaye Aux Hommes korai hatsüveges boltozatainak lunettái például félkörösek. Még érdekesebbek a chartres-i katedrális négysüveges boltozatának túlemelt
félkörös homlokívei, melyek révén az oldalirányú süvegek geometriája a fönti Π jelű boltozati alakhoz közelít.
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5.13. ábra. A laoni katedrális hatsüveges boltozatának metszete [Hart, 1965]
Viollet-le-Duc már idézett tas-de-charge rajzán jól látható [Viollet 1854], hogy a klasszikus gótikus francia katedrálisok kereszt- és átlós bordáinak vállmagassága azonos volt. Ez egyben azt
jelenti, hogy (függőleges érintővel induló köríves bordák esetén) mindkét borda ívének középpontja a vállsík magasságába esik. Ha ezen túl még a gerinc ívének középpontja is legalább
hozzávetőleg oda kerül, úgy mind a boltozati felület határoló görbéi, mind annak felülete kielégítően közelíthető lesz a 4. fejezet szerinti képzetes gömbsüveg-boltozat modellel.
Mint az előképnek tekinthető az 5.1.2. pontban leírt tört gerincívű ε jelű forma esetében is
láttuk, az átlósív és a homlokív záradékát összekötő körív sugara viszonylag tág határok közt
változhat. Értelemszerű tehát, hogy a gömbfelület nem feltétlenül ad mindig hiteles eredményt
– ám viszonylag tág körben használható megfelelő közelítésként. Az 5.13. ábrán a laoni katedrális hatsüveges boltozatának metszete látható. A kép szakirodalmi ábrázolás (l. [Hart, 1965] 55.)
alapján készült, és azt hivatott bizonyítani, hogy a gerinc vonala legalábbis jól közelíthető egy
olyan körívvel, melynek középpontja a keresztirányú- és átlós bordák közös vállmagasságába esik – vagyis a hosszirányú boltsüvegek esetében a gömbsüveg-boltozat közelítés valóban
alkalmazható.
Ám az 5.13. ábrán az is látható, hogy a boltmező keresztirányú süvegeire már nem érvényesek a fönti kötöttségek, mivel az oldalsó homlokívek jelentősen túlemelt vállakról indulnak.9
Érdemes leszögezni, hogy az oldalsó, hosszirányú homlokívek túlemelése semmiképp nem
geometriai szükségszerűség. Mint az 5.14. ábra illusztrálja, elvi akadálya semmiképp sincs annak, hogy minden borda azonos vállmagassággal induljon – ám az is egyértelmű, hogy e kialakítás egyszerűnek sem nevezhető. A minél nagyobb bevilágító-felület biztosítása mellett e
kritikus csomópont geometriájának egyszerűsítése is magyarázhatja a francia gótika mesterei
által alkalmazott megoldást.
Az 5.15. ábra egy tipikus francia kora-gótikus hatsüveges boltozat sematikus szerkesztését
mutatja. A hosszházban a fönt mondottak értelmében a gömbsüveg-boltozat közelítést alkalmaztam – egészen pontosan a 4.3.3. pontban leírt, azonos záradékmagasságot eredményező
E4 jelű szerkesztést, ami egyrészt lehetővé tette a félkörös átlósív alkalmazását, másrészt biz9

Ez szintén jól látszik Viollet-le-Duc rajzán [Viollet 1854].
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5.14. ábra. Az Országház egy boltmezejének vezérív-indító kövei [5]

tosította, hogy minden keresztirányú csúcsív egybevágó lehessen. A hosszirányú homlokívek
hasonlóak mint a keresztirányúak – a túlemelés révén mégis mód nyílt arra, hogy jóval kisebb
fesztávjuk ellenére záradékmagasságuk megegyezzen a hosszanti süvegekével.10
Négysüveges boltozat esetén a szerkesztési lehetőségek nyilvánvalóan hasonlóak – azért ábrázoltam mégis inkább hatsüvegest, mert ez módot ad még egy érdekes jelenség bemutatására.
A túlemelés miatt a közbenső keresztirányú borda fölötti két szomszédos süveg boltozati felülete összeér – vagyis a „boltozati felület” e szakaszon nem más, mint a keresztirányú bordára
kerülő fölfalazás. Minthogy e jelenség a két boltsüveg gerincének alaprajzi összetartására vezethető vissza, négysüveges boltozatok esetén nem fordul elő. Értelemszerűen ott is létrejön
viszont a boltfelületek találkozása a szomszédos boltozatok közös keresztbordája fölött. Mint
az 5.15. ábrán is látható, az oldalsó süveg felülete (egészen a boltív V vállmagasságig) az előbbihez hasonló módon csak egy függőleges falazatot jelent – a voltaképpeni boltozati felület csak
e pont fölött kezdődik. Ha a szomszédos boltmezőt is melléképzeljük, jól érzékelhető a pillér fölött sugárirányban összefutó boltfelületek között kialakuló alaprajzilag háromszög alakú
jellegzetes fészek.

10
Ilyen alaprajz esetén a hasonló homlokív-alakok túlemelés nélküli alkalmazása jóval alacsonyabb záradékot
adna, s így a boltsüveg statikailag kedvezőtlen erős kifelé lejtését eredményezné (l. [Fitchen, 1961] 91. 35).
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5.15. ábra. Francia kora-gótikus boltozat elvi ábrája

5.2.2. Egyenes gerinc
Az angol gótikában kezdettől tipikus volt a boltozat gerinceinek egyenes, vízszintes kialakítása.11 E szerkesztési elv következetes alkalmazásával, mint a 3.4.6. pontban láttuk, egy sajátosan
angol formavilágot fejlesztettek ki, mely annyira egyedi volt, hogy közvetlen átvételével senki
nem próbálkozott – mégis ez az irány vezetett el végül az 5.3. pontban röviden érintett csillagés hálóboltozatok szerkezeteihez.
Elsőként érdemes röviden megvizsgálni, miképp is befolyásolja a vízszintes gerinc a boltsüveg geometriáját. Az 5.16. ábra a kérdéses boltozati felületet kúppal közelíti.
A 4.3.3. pont szerinti szerkesztés túlemelés nélkül is azonos záradékmagasságú vezéríveket
eredményez. Minthogy ily módon nincs szükség túlemelésre, AZ átlósív és AH homlokív függőleges síkban fekvő körív-szegmenseinek középpontjai azonos magasságban helyezkednek
el, s így AZ és AH ívek fölfoghatók egy vízszintes tengelyű elliptikus kúp metszeteiként. Az A
pontból induló (AH és AZ) vezérívek félkörré való kiegészítése révén kapott B’ és D’ végpontok
összekötésével megkapjuk a kúpfelület egy alkotóját, mely B’D’ alkotónak a vezérívek vízszintes vetületei közti szög felezőjével vett N metszéspontja megadja a kúp ellipszis metszetének
nagytengely-végpontját. Az AN nagytengely felezőpontja adja E ellipszis-középpont helyét, a
nagytengelyre E pontban vízszintes síkban állított merőleges a kúp t tengelyét, e tengelynek
az előbbi B’D’ alkotóval vett metszéspontja pedig a kúp csúcsának helyét. Minthogy a félkörös
metszetek t tengely függőleges síkjába eső magassága ismert, nem okoz nehézséget az ellipszis
metszet K kistengely-végpontjának megkeresése.
Természetesen arról nincs szó, hogy a boltozati felület valóban kúpfelület lenne – már csak
azért sem, mert nem ad egyenes gerincformát – közelítésnek azonban megteszi. Az általam
11

A későbbi francia boltozatok gerince szintén gyakran egyenes.
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5.16. ábra. Csúcsíves keresztboltozat közelítése kúpfelülettel

javasolt szerkesztés igazi érdekessége az, hogy a hasonlóság nyilvánvalóan fordítva is igaz –
ami két fontos tanulság megfogalmazására is alkalmat ad.
Képzeljünk el egy szakaszt, melynek mindkét végpontjába egy-egy, az előbbi szakaszra merőleges síkban fekvő, eltérő sugarú kört rajzolunk. Ha e két kört egyenlő számú darabra osztjuk, majd az osztáspontokat egyenes alkotókkal kötjük össze, kétféle eredményt kaphatunk. Ha
az alkotók egyetlen képzetes pontba tartanak össze, a forma egy egyenes csonkakúp közelítéseként írható le. Ha azonban az egyik kört kissé elforgatjuk a közös tengely körül, az egyenes
alkotók immár egy forgás-hiperboloid felületre fognak esni.
E gondolat-kísérletnek az előbbi kúp-közelítés esetére vetített tanulsága az, hogy ha a boltsüveg geometriája ennyire közel esik egy kúppalást-darabhoz, a vezérívek egyenesekkel történő
összekötése esetén (aminek kivitelezési, s így gazdasági előnyei nyilvánvalóak) igen komoly
szerepet kap a zsaluzat, vagy elegendően kis távolság (azaz kézből falazás) esetén a kősorok
iránya. Amennyiben ugyanis azok nem a két vezérív síkja közötti szögfelező síkra merőlegesen helyezkednek el, a boltsüveg – a fönti forgás-hiperboloid felülethez hasonlóan – be fog
hasasodni. Az 5.16. ábra azt jelzi, hogy az egyenes gerincű boltfelületek esetén a szögfelezőre
merőleges kősorok komoly szelekciós előnyt jelentenek, s ezzel jól magyarázza a boltsüvegek
5.17. ábra alsó képéhez hasonló fecskefarkas falazási módjának elterjedését.
A kúp-analógia másik tanulsága az, hogy az egyenes gerincű boltsüveg geometriája igen
közel esik ahhoz, hogy egyszer-görbült felület legyen.
Mindkét jellemző abba az irányba hat, hogy a boltfelületet – annak relatív gyengeségeit kivédendő – igyekezzenek minél kisebb darabokra osztani. Ez vezethetett el a gerincborda, illetve a
boltfelületet továbbosztó bordák alkalmazásához – és a fönti összefüggés megértése akár lökést
is adhatott a forgásszimmetrikus tölcsérboltozatok kialakításához.
Az előbbi szerkesztés természetesen csak közelítés. A túlemelés ugyanis angol gótika építészetében is bevett gyakorlat volt – márpedig ha a túlemelés amúgy is biztosította az egyenlő
záradékmagasságot, a boltozat szerkesztésekor más szabályokat is figyelembe lehetett venni.
Erre jó példa az 5.18. ábra, mely a 4.3.2. pontban leírt azonos sugarú vezérívekkel szerkesztett boltozati forma (túlemeléssel kombinált) egyenes gerincű adaptációjának fogható föl (l.
[Nicolai, 1721] V. 105). E szerkesztés igen egyszerű – a gömbsüveg-boltozat közelítéshez ké96
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Kupásan falazott boltozat-maradvány (Zsámbék)

Fecskefarkasan falazott boltmezők (Pannonhalma)
5.17. ábra. Kupásan, illetve fecskefarkasan falazott boltsüvegek

pest voltaképp csak annyiban módosul, hogy a boltíveknek nem a váll-, hanem a záradékmagassága azonos. Az alaprajzi átlóra emelt félkörös átlósív záradéka meghatározza a boltozat
gerincmagasságát. A homlokívek kisebb fesztávjaira azonos sugárral emelt csúcsívek záradékmagassága szükségszerűen némileg kisebbre adódik – ezen segít a túlemelés.
Az 5.19. ábrán bemutatott szerkesztés (l. [Willis, 1842] 341.) azt igazolja, hogy a bonyolultabb borda-rajzolat nem szükségszerűen jár együtt a borda-sugarak számának növekedésével
– az ábrán látható legyezőboltozat mindössze kétféle sugárral készült. Az 5.10. ábrán szerepelt
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5.18. ábra. Egyenes gerincű boltozat egyenlő sugarú vezérívekkel [Nicolai, 1721]

kompozit csúcsív szerkesztéshez hasonló módon a boltozat minden borda-íve két különböző
sugarú darabból áll össze. Az átláthatóság érdekében minden főbb ívet a AHB keresztirányú
homlokív síkjába beforgatva ábrázoltam. Értelemszerűen a legmeredekebb csúcsív a boltmező
rövidebbik oldalának AK’ beforgatottja, a leglaposabb az átlósív AZ’ beforgatottja lesz. Min-

5.19. ábra. Legyező-boltozat szerkesztése két borda-sugár használatával [Willis, 1842]
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den vezérív egy függőleges érintőjű, S középpontú, tetszőleges r1 sugarú ívdarabbal indul. S
értelemszerűen a boltozat vállsíkjába kell essen, ám helye viszonylag kötetlen – én AB fesztáv
felébe vettem föl. A szerkesztés lényegi része az ezen S középpontú köröket érintő, a beforgatott csúcsívek előre fölvettnek föltételezett magasságú (például K’, H, Z’) záradékain áthaladó
azonos sugarú körök megkeresése. E második ív r2 sugara (természetesen bizonyos határokon
belül) szintén szabadon fölvehető – az ábrán egyszerűen az előbbi kör sugarának kétszerese
(r2 = 2·r1 ). A második körív középpontjának kereséséhez először S középponttal rajzolunk egy
segédkört, melynek sugara a két kör sugarának különbsége (r2 −r1 ), majd e kört elmetsszük az
elérni kívánt záradékpontból mint középpontból a nagyobbik (r2 ) sugárral rajzolt körrel. Értelemszerűen e második középpont minden fesztávhoz (s így minden vezérívhez) más és más
helyen adódik. Némi próbálkozást igényelhet a paraméterek olyan megválasztása, hogy a különböző sugarú ívek közti határpont (AH homlokív esetében T) minden ív esetében megfelelő
helyen adódjon – a két szélső értéket nyilván AK illetve AZ jelenti.12
Mint már volt róla szó, a sajátos angol boltozati formák nem terjedtek el a kontinensen, ám a
fölfedezett szerkezeti és szerkesztési elvek igen – és a következő szakaszban tárgyalt csillag- és
hálóboltozat-szerkesztések esetében is fontos szempont volt, hogy minél kevesebb különböző
sugarú ívből összeállíthatók legyenek.

5.3. Bordahálós boltozatok
Az angol gótika szerkesztési eredményeinek a kontinensen való elterjedése új boltozati rendszerek kialakulását eredményezte, melyeknél a mind bonyolultabbá váló bordahálók közötti
boltfelületek nem csak méretükből, de jelentőségükből is veszítettek. A dolgozat lezárásaként
e bordahálós boltozattípus néhány alapszerkesztését mutatom be, demonstrálva egyrészt az
eddig vizsgált szerkezetekkel való hasonlóságaikat és különbségeiket, másrészt azt, hogy a
geometriai invenció ezek szerkesztésénél is alapvető szerepet játszik.

5.3.1. Szférikus csillagboltozat
Egy csillagboltozat szerkesztésének geometriai értelemben legnyilvánvalóbb, szinte triviális
megoldása, ha a boltozat bordái egy képzetes gömbfelületen fekszenek – a bordaháló ekkor
egyértelműen és ellentmondásmentesen szerkeszthető (l. [Ungewitter, 1859] I. 19).
Az 5.20. ábrán látható szerkesztés elve azonos az Ungewitter által közölttel, alaprajzi kialakítása viszont nem. Ezen eljárás leggyengébb pontja ugyanis, hogy általános esetben akár minden bordához különböző sugár adódhat – ezt a hátrányt minimalizálja az ábra szerinti alaprajzi
rendszer. E rendszer (és a teljes kialakítási elv) hasonló a 4.6. pontban leírthoz – a forma valójában a 4.23. ábra bal oldali formájának nyolcszögre szerkesztett változata, s így a közbenső
boltmezők esetében a bordák alaprajzi rendszere az előbbi, hatszögre szerkesztett mezők affin
transzformáltja. A záró boltszakaszban a különbség értelemszerűen jelentősebb, hisz a lezárás
jelen esetben (a csillag két szárának betoldásával) nyolcszögűre adódik (lásd Hejce, rk. templom).
Az Ungewitter-féle szerkesztés szempontjából talán legérdekesebb a boltozati rendszer azon
előnye, hogy a borda-osztás magasfokú szimmetriája miatt összesen kétféle borda-sugár adódik. Értelemszerűen minden olyan borda (így PZ és QZ), melynek vetülete áthalad a boltozat
C középpontján, a képzetes gömbfelület egy főkörének szegmense. A többi borda (így DP, BP,
BQ) sugara egymással szintén azonosra adódik, mivel köríveik középpontja ugyanolyan távolságra esik a gömbfelület középpontjától.13
12

Az itt közölt szerkesztésnek komplementere, amikor a kisebb sugarú ív T fölső határpontjának magassága
rögzített, és ehhez kereshető meg a megfelelő – ez esetben minden vezérív esetén különbözőre adódó – sugár.
13
Az Ungewitter-féle szerkesztés nem érintette az oldalsó homlokíveket, melyek kialakítása függetleníthető az
előbbi bordáétól – de akár valamelyik fönti sugárral is szerkeszthetők.
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5.20. ábra. Szférikus csillagboltozat szerkesztése [Ungewitter, 1859]

5.3.2. Vezérgörbe szerkesztések
Hasonló gömb-jellegű felületet közelítő bordaháló kialakítására más szerzők más közelítést javasoltak. Említésre érdemes az a Ranisch által javasolt szerkesztés, mely csak a csomópontokat
helyezi az előbbivel azonos képletes gömbfelületre, az azokat összekötő bordák sugarául minden esetben a gömbfelület sugarát használja (l. [Ranisch, 1695] 55.).
A legkevesebb, ami az így adódó rendszerről elmondható, hogy alkalmazása több geometriai problémát szül, mint amennyit megold. Bár az 5.20. ábra szerinti alaprajzi rendszer jóval
kedvezőbb a Ranisch által közöltnél, még itt is adódnak ellentmondások: például ha a támaszoktól induló bordák (így BP) ugyanazon csomópontokba a gömb sugarával kell eljussanak,
úgy e bordák nem indulhatnak függőleges érintővel. A Ranisch által közölt alaprajzi rendszerben ráadásul a bordák különböző szöget zárnak be a gömbfelület főkörével, s így az egyetlen
támaszból induló bordákra eltérő indulási szög adódna.
Az előbbi ellentmondásoktól mentes rendszerre az 5.21. ábra szerinti, Meckel által közölt
szerkesztés mutat példát (l. [Meckel, 1933], 21) – mely az alaprajzi rendszer egy másik előnyös
tulajdonságát használja ki.14 A boltmező A sarokpontjából annak C középpontjába vezető útvonal hossza ugyanis bármely borda-vetületet követve azonosra adódik, mely körülményt kihasználva Meckel a bordák sugarát úgy vette föl, hogy az egyenlő legyen ezen (például BP’R’C)
útvonal összhosszával.
A boltozati felület az Ungewitter-féle szerkesztés esetén sem követte a gömb alakot – jelen
esetben viszont már a bordák sem illeszkednek ilyesféle vezér-felületre, hiszen az egyes csomópontok magasságát a válltól a záradékig vezető tört alaprajzú, de elvileg folytonossá teríthető
íven való elhelyezkedésük határozza meg. E szerkesztés előnye, hogy egyetlen borda-sugarat,
vezérívet használ, hátránya ugyanakkor az alaprajzzal kapcsolatos igényessége: nem könnyű
olyan bordarendszert találni, mely garantálja, hogy minden csomópont függőleges pozíciója
14

Az alaprajzi rendszer az előbbi, 5.3.1. pontban látott csillag variációja, melyben az előbbi P’C vonal „megtörik”,
így (leglogikusabb megoldásként) a P’R’ szakasz DP’ folytatása, az R’C szakasz pedig az alaprajzi átlóra esik. A
változtatás így – a 4.6. pontban leírthoz hasonlóan – fölfogható a PZ borda kettéosztásaként.
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5.21. ábra. Csillagboltozat vezérgörbe-szerkesztése [Meckel, 1933]
minden bejárási út alapján azonos magasságúra adódjon.15 Az építészet ezt időnként a maga
javára fordította : a késő-gótika némely boltozati megoldása esetében a csomópontokat a különböző útvonalak révén adódó eltérő magasságokból adódó hátrametszésekkel alakították ki.

5.3.3. Cilindrikus hálóboltozat
A föntiekhez hasonló bordarendszerek donga jellegű fedési módok esetén is kialakíthatók.
Az 5.22. ábra a prágai Károly híd óvárosi tornya boltozatának szerkesztési sémáját szemlélteti
W. Müller elvi rekonstrukciója alapján (l. [Müller, 1990] 259. 224), de azt módosítva. A Müllerféle szerkesztésnek megfelelően a boltozat AHB homlokíve félkörös, és a boltozat esés-irányú
ívei – így DQ és PK – a homlokív párhuzamos eltolásával kapott ívek szegmensei. Müller azon
további feltevése, hogy PK és DQ ívek együtt épp egy negyedkört adnának ki, az 5.23. ábra
alsó fényképe alapján nyilvánvalóan nem teljesül, hisz Q láthatólag magasabbra esik, mint a
P pontot a vele azonos magasságban lévő másik csomóponttal összekötő képzetes vízszintes
vonal. E hiba orvosolható, ha DPKQ alaprajzi vetületét az 5.22. ábra szerinti módon rombusz
alakúnak vesszük föl.
Mivel DPK és DQK borda-útvonalak alaprajzi hossza megegyezik, alaprajza alapján e boltozat alkalmas lenne a fönti Meckel-féle vezérgörbe szerkesztés szerinti „ideális” kialakításra –
érdekes módon mégis inkább a Ranisch-féle szerkesztésre hasonlít, ami a nem esés-irányú bordák esetében felemás megoldást jelent. A félkörös homlokív sugarával egyező vezérív alkalmazása azt eredményezi, hogy egyrészt az egyébként alaprajzilag folytonos QKS borda íve K pontban megtörik, másrészt a borda legmagasabb pontja nem az alaprajz tengelye fölé esik. Még
érdekesebb a Ranisch-féle szerkesztés talán legkritikusabb pontja, az 5.3.2. pontban is említett
boltváll-kialakítás. Ha a boltválltól a vezérív sugarával induló bordát D és P pontok vezérívvel
való összekötésével képeznénk, az óhatatlanul a függőlegestől eltérő érintőt eredményezne.
Ezt jelen esetben egy igen egyszerű megoldás védi ki: a DP◦ szakasz fölé a vezérív sugarával
függőlegesen indítva szerkesztett ívet lesüllyesztették, s így a borda a megfelelő magassággal
15

A vezérív-szerkesztés legfőbb előnyére az 5.3.5. pont világít rá.
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5.22. ábra. Félkörös metszetű hálóboltozat szerkesztési sémája
köt be P pontba – természetesen azon az áron, hogy D helyett egy némileg alacsonyabb D’
pontból indul.
Figyelemre méltó, hogy a bordák soros rombuszháló jellegű alaprajzi rendszere [Császár, 1987]
tökéletesen megegyezik az 5.20. ábrán látható szférikus csillagboltozat általános, sorolt csillagháló jellegű boltmezejének kialakításával – ékes példájaként annak, hogy az alaprajz önmagában elégtelen a bordahálós boltozatok jellemzésére.

5.3.4. Elliptikus donga hálóboltozat
Az 5.23. ábra fölső fényképe a prágai St. Vit székesegyház boltozatát mutatja. Peter Parler e műve
egy egész boltozat-család alapművének bizonyult (l. [Sódor, 1986] 588.): az itt a lehetséges legkisebb számú bordával megoldott rendszert később jellemzően gazdagabb bordahálóval használták. Az 5.24. ábra e párosbordás keresztháló rendszer [Császár, 1987] tán leggyakrabban idézett
sémáját mutatja (l. [Breymann, 1896] 702), a Breymann-féle szerkesztést axonometriában ábrázolva, ám a szerkezeti vastagságokat elhanyagolva (utóbbinak az 5.3.5. pont adja okát).
A boltozat alaprajzi szerkesztésének elve, hogy a támaszoktól átlósan induló bordák a boltozat tengelyének túloldalán egy keresztirányú bordával találkoznak (lásd AD’D) – vagy fordítva, a keresztirányban induló bordák később (az 5.22. ábra szerinti boltozat Q pontjával analóg
módon) átlósan kétfelé ágaznak (lásd AA’D).16 Mindez voltaképp azt jelenti, hogy a többségben lévő átlós irányú bordák körív-szegmens kialakítása esetén a boltozati felület metszete
– természetesen a bordák közötti kiöblösödésektől eltekintve – egy ellipszisszegmenst közelít. Ezen ellipszis metszet látható például a Szeged alsóvárosi templom hajóboltozatának esetén
[Harsányi, 2006], mely a fönti sémától annyiban tér el, hogy a keresztirányú rombuszsorok
16

Tudatos eltérés az ábra számos rajzi idézetétől néhány (így az A’ pontból átlósan a boltmező széle felé induló)
bordának látszó vonal elhagyása – melyek szerepe egyébként kimerült az alaprajzon impresszív számban előforduló rombuszok optikai hatásának erősítésében, mert ilyen borda a metszeteken nem jelent meg.
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Prága, St. Vit székesegyház

Prága, Károly híd, óvárosi hídtorony
5.23. ábra. Prágai hálóboltozatok
nem simulnak egymásba, hanem – a boltozat hossztengelyével párhuzamos bordaívek beépítése révén – vízszintesen eltávolodnak egymástól.
Jelen szerkesztés mellett is adódnak azonban keresztirányú bordák (mint BQ), melyek jelen esetben az előbbi elvi elliptikus metszetre esnek. A probléma lényege azonos az előbbi
5.3.3. pontban látott, a boltvállból (ott D és D’ pontokból) három irányban induló bordáéval :
ha a bordaháló egy egyszer-görbült felületet közelít, a bordák elvileg csakis két (vagy mint
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5.24. ábra. Elliptikus metszetű hálóboltozat szerkesztési sémája [Breymann, 1896]
az előbb, egy) kitüntetett, a boltozati tengellyel adott alaprajzi szöget bezáró irányban lehetnének körívesek – minden más, eltérő irányú borda szükségszerűen kilóg a tiszta geometriai
rendszerből.
Ennél is komolyabb azonban a következő, 5.3.5. pontban tárgyalt kérdés, amit az egybevágó
rombuszok sorolásaként rajzolt alulnézeti rajz rejt.

5.3.5. Bordaívek és csomópontok
Az 5.25. ábra az előbbi szerkesztésnek egy egyszerűsített bordaprofillal készült változata. Ennek alulnézetén látható, hogy – a Breymann-féle ábrázolással ellentétben – az egyes csomópontok (átmetszések) nemcsak aszimmetrikusak, de egymástól is különbözők.
Ennek oka egy egyszerű gondolat-kísérlettel megérthető. Ha a bordák profiljának vastagságát nulla szélességűnek vennénk, úgy két, a boltozat tengelyével α, illetve −α alaprajzi szöget bezáró, egymást metsző „borda” a szimmetria miatt egy a boltozat tengelyére merőleges
síkban fekvő vonalban metszené egymást. Az előbbi szakaszokat a borda-profilok tengelyének
tekintve kiválaszthatunk a tengelyek két oldalán, a bordák profiljain (a tengelytől v/2 távolságra) lévő két-két, páronként szimmetrikus helyzetű pontot. Az e pontok elforgatásával kapott
összesen négy bordaél közül kettő-kettő páronként ismét szimmetrikus helyzetű, s így ezek
metszéspontjai az előbbi normál-síkba esnek. A nem szimmetrikus helyzetű él-párok azonban
kitérő helyzetűek : mivel az élek alaprajzi metszéspontjukig vett vízszintes vetületében v·ctg(α)
távolság-különbség adódik, az egyik él az e hossz fölött megtett ív függőleges vetületével magasabban helyezkedik el.
Az előbbi kialakítás szerinti bordák tehát kétféle metszetvonalat produkálnak: egyik metszetvonaluk a bordák közti (a boltozat tengelyére merőleges) szimmetriasíkba esik, a másik vi104
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5.25. ábra. Hálóboltozat alul- és oldalnézete, illetve perspektív képe

szont egy általános térbeli vonalat eredményez (lásd 5.26. ábra). A második esetben a metsződő
bordák egymásnak megfelelő élei közt fellépő magasságkülönbséget három tényező befolyásolja : a bordáknak a boltozati tengellyel bezárt α alaprajzi szöge, a bordaprofil adott helyen
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vett v szélessége, és a bordaél ívének adott pontban vett meredeksége – pontosabban annak
v · ctg(α) távolsághoz tartozó magasságkülönbsége.
A fönti összefüggés jelen szerkesztésre vonatkozó tanulsága, hogy a meredekség-függőség
következtében a szabályos alaprajzi vetület ellenére minden eltérő magasságú csomóponthalmaz különböző : teljesen szabályos metsződés csak a hossztengelynél adódik, és a profilok
magassági eltérése a boltozat széle felé egyre kifejezettebb.17
A második, általános észrevétel, hogy a bordáknak a csomópontban vett meredeksége befolyásolja profiljuk magasságát, s így a bordahálók szerkesztésekor komoly szempont lehetett
annak biztosítása, hogy az egy csomópontban találkozó borda-tengelyek lokális meredeksége (s így a bordaprofiloknak a csomópontnál vett függőleges mérete) lehetőség szerint azonos
legyen – ami nyilván komoly faragási előnyt jelentett. Talán még a hátrametszés némely alkalmazása is magyarázható ilyesfajta meggondolásokkal: ha nem lehetett biztosítani a megfelelő
meredekségű összemetsződést, jobbnak látták a profilokat egymástól függőlegesen eltéríteni.18
Végül a harmadik következtetés, hogy szélesebb bordák metsződésénél nagyobb a profilok
magasság-különbsége. Ez a hasonló bordahálók esetében komoly szelekciós nyomást jelent a
keskenyebb és magasabb bordák alkalmazásának irányába (v.ö. 5.1.6.) – és akár döntő módon
befolyásolhatta a késő-gótikus bordaprofilok alakulását.

5.26. ábra. Az esztergomi Szent István emlékmű bordáinak összemetszése [7]

17
Ez a megállapítás azon gyakori állítást árnyalja, mely szerint a „hálóboltozatok fontos sajátossága, hogy elemeik tipizálhatók” (l. [Harsányi, 2006] 15.). Az 5.25. ábrán látható bordahálóra is igaz például, hogy topológiailag
csak néhány jellemző bordacsomópont-típusból áll, azonban ezek a föntiek értelmében geometriailag (a boltozati
tengelytől való távolság függvényében) különböznek – márpedig faragásuk szempontjából ez számít igazán.
18
E szempontból jóval kedvezőbb a Meckel-féle vezérív-szerkesztés, mivel az Ungewitter-féle szférikus rendszerben előfordul, hogy egy csomópontban egyfelől csaknem vízszintes, másfelől erősen lejtős bordák találkoznak.
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Véleményem szerint a leírtak igazolják, hogy az építészeti formák geometriai nézőpontú – ám
természetesen a társtudományok által e tárgyban fölhalmozott tudásra építkező – tárgyalása
alkalmas új felismerések és összefüggések megfogalmazására.
A toronysisak-poliéderek alakjaira kidolgozott rendszer a geometriai sajátosságok leírásán túlmenően típus-csoportok definiálására is alkalmasnak bizonyult, és segítségével térbeli modell
nélkül is egyértelműen hivatkozhatók az egyes formák, formacsaládok. Meggyőződésem, hogy
ezen analitikus szemlélet egyrészt jól szolgálja a térbeli modellezés látásmódjának elsajátítását,
másrészt újszerű formák keresésének konstrukciós segítségeként is használható. A leírónyelvet tovább bővítve – például az alkotóelemek alaprajzi és magassági méreteinek, illetve meredekségének jelölését bevezetve – egy egzakt alakleíró nyelv (shape grammar) alakítható ki,
melynek minden érvényes kifejezéséhez egyértelműen hozzárendelhető egy háromdimenziós
forma. Ennek a nyelvtannak egy modellezésre alkalmas programban implementált változata
pedig akár az építészeti gyakorlatban is jól használható alapelemek (primitívek) parametrikus
modellezésére is alkalmassá tehető.
Elvileg a gömbsüveg-boltozat formákra is átvihető az előbbi rendszer – az analógia azonban
nem teljes. A középkori boltozatok esetében kétdimenziós szerkesztések adták a forma kialakításának alapvető geometriai elveit. A végleges alak egyfajta algoritmikus folyamat eredményeként állt elő : az adott arányú alapidom fölé egyenesek és körívek használatával szerkesztett
vezérívek – homlok- és hevederívek, később átlós bordák, még később bordahálók – közé épített süvegfelületek elsősorban a tartószerkezet logikáját követve készültek. Tekintetbe véve a
bordáknak a kizsaluzásukkor még képlékeny habarcs miatti alakváltozását, a boltsüveg építése
közbeni, és a későbbi, időben elhúzódó deformációkat (nem is beszélve a támaszok esetleges
egyenlőtlen süllyedéséből adódó hatásokról), a boltozatok pontos térbeli alakjára vonatkozó
általános, kanonizálható geometriai recept aligha adható. Ennek tudatában ellentmondásnak
tűnhet, hogy a dolgozat néhány esetben épp a boltsüvegek térbeli alakjának geometriai elemzésével tesz kísérletet a boltozati formák értelmezésére. Az ellentmondás azonban látszólagos :
a javasolt absztrakt modellek nyilvánvalóan nem egy konkrét boltozat pontos rekonstruálására szolgálnak, alkalmasak lehetnek viszont az egyes boltozat-típusok digitális modellezésére,
szerkesztési alapelveik megvilágítására, és tartószerkezeti számításaik támogatására. A boltozati alakok ilyesfajta közelítése nem csak azok térbeli formájának értelmezéséhez nyújt támpontot, hanem – a toronysisakokhoz hasonlóan – egyszersmind geometriájuk belső logikájának
alaposabb megismerését is segítheti.
A boltozat-morfológiai áttekintésnek véleményem szerint ugyanez az analitikus látásmód a
legfőbb hozadéka. Az egyes boltozati formák szaknyelvi elnevezései magukon viselik a nyelv
szerves fejlődésének lenyomatait – az egymásból származtatható boltozati formák közti fogalmi határok olykor esetlegesek, ami teret enged az eltérő értelmezéseknek. A javasolt boltozat107
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morfológiai térkép így (oktatási hasznán túl) grafikus közvetítő közegként segítheti a szaknyelvek jelentéstartományaiban mutatkozó különbségek tisztázását.1
A dolgozat visszatérő eleme olyan distinkciók megtétele, melyek lehetővé teszik a boltozati formák elnevezéseinek idealizált formákon alapuló építészeti definíciói, illetve azoknak a
szaknyelvben célszerűségi okokból meghonosodott kiterjesztőleges, tágabb értelmű használata
közötti diszkrepanciák feloldását.

Tézisek
1. tézis. A kizárólag síklapokkal határolt toronysisakokra, mint a poliéderek speciális csoportjára fölállítottam egy olyan analitikus rendszert, melyben minden bonyolultabb toronysisak-poliéder előállítható
az alapformák kombinációjaként [1]. (2.9–2.12–2.13–2.14. ábrák)
• A javasolt osztályozás alkalmas a poliéderes toronysisak-formák rendszerbe foglalására, egzakt leírására. Nyílt rendszerként módot, sőt, segítséget ad a szabad továbbfejlesztésre, nem korlátozza,
inkább támogatja a formák kreatív továbbgondolását.
2. tézis. A történeti boltozatformákra vonatkozólag kidolgoztam geometriai-logikai kapcsolati hálózatuk
grafikus megjelenítését, mint egyfajta boltozat-morfológiai térképet [2]. (3.2. ábra)
• A kapcsolati háló fölrajzolása, a boltozati formák tulajdonságainak áttekinthető rendbe szervezése
egyfajta periódusos rendszerként segítheti a helyes összefüggések fölismerését.
3. tézis. Megállapítottam, hogy egyes boltozati formák elnevezéseinek idealizált formákon alapuló építészeti definíciói, illetve azoknak a szaknyelvben célszerűségi okokból meghonosodott kiterjesztőleges,
tágabb értelmű használata közötti diszkrepancia bizonyos esetekben félreértéshez vezethet.
• A csegelyek alakja a középkorban több feltételnek való egyidejű megfelelés kompromisszumaként
alakult – sok esetben föl sem tételezhető egy elvi gömbfelület közelítésének szándéka. (1.5. ábra)
• Tágabb értelemben csegelynek tekinthető minden olyan kétszer görbült boltozati felület, mely törés
nélküli átmenetet képez az alatta lévő, legtöbbször függőleges síkú homlokívek, és a fölötte lévő
vízszintes nyílás, legtöbbször egy kupola vagy kupola-dob alsó éle között. (1.1–1.2–1.3. ábrák)
• A boltozati formák többségének hagyományos megnevezése egyszerre jelöli az idealizált standard
formát, és az abból származtatható, általában nehezebben értelmezhető speciális változatokat, így
bizonyos esetekben hasznos lenne egy geometriailag egzaktabb tipológia alkalmazása.
4. tézis. A félkörös homlok- és átlósívű román keresztboltozat gyűjtőfogalomként több, geometriai értelemben szignifikánsan eltérő típusra vonatkozhat. Javaslom e csoportnak a boltozati gerinc alakján
alapuló altípusokra osztását ε jelű tört, és Ω jelű törés nélküli ívelt gerincű formákra, illetve Λ jelű tört,
és Π jelű emelt egyenes gerincű alakokra.
◦ Az emelt egyenes gerincvonalú Π jelű román keresztboltozati formát a szakirodalom félkörös átlósívek és emelt vállmagasságú félkörös homlokívek egyenesekkel való összekötéseként egzakt módon definiálja [Jordan, 1969]. (5.6. ábra)
• Kidolgoztam a tört gerincívű, ε jelű, és a törés nélküli gerincívű, Ω jelű román keresztboltozati formák közelítéseit, és meghatároztam négyzet alaprajzra és túlemelés nélküli homlokívekre érvényes,
de általánosítható algebrai képletüket. (5.2. és 5.4. ábrák)
1
A beszélt (szak)nyelvek közötti terminológiai egységesítés valószínűtlen: a vitorlaboltozat nem fordítható sail
vault-ként, mivel utóbbi a Hängekuppel (függőkupola), azaz a csehboltozat megfelelője.
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• Kidolgoztam a tört gerincvonalú, Λ jelű román keresztboltozati forma közelítését. Megállapítottam,
hogy e forma csak az átlós borda profiljának (a bordás román boltozatokra egyébként jellemző) vaskos
kialakítása esetén épülhet félkörös átlósívvel. (5.12. ábra)
5. tézis. A túlemelés nélküli csúcsíves boltozatok jellegzetességeinek leírására fölállítottam egy rendszert, mely jól használható egyes boltozattípusok közelítő modellezésére [3] [4]. (4.22. ábra)
• Megmutattam, hogy a szakirodalomban szereplő, homlokívek egymáshoz rendelésére vonatkozó elvek (pl. egyenlő sugár, azonos záradékmagasság, törés nélküli gerinc...) mindegyike kielégíthető a
javasolt gömbsüveg-boltozat közelítéssel – ám egyidejűleg (a Dn és D∗n formák kivételével) nem
teljesíthetők. (4.20. ábra)
• Bevezettem a konvex (pl. An , Bn , Cn ), és konkáv (Dn , D∗n , En ) boltozat fogalmát, mint a kolostor, és keresztboltozati formák általánosítását.
• Rámutattam a gömbsüveg-boltozati alakoknak a toronysisak-poliéderes alapformákkal való erős hasonlóságára. (4.22. ábra)
• Megállapítottam, hogy a gömbsüveg-boltozat szerkesztés a korai francia katedrálisok íves gerincű
hosszirányú boltsüvegeit kielégítően közelíti, a keresztirányú süvegek esetén azonban általában nem
lehet eltekinteni a boltvállak jelentős túlemelésétől. (5.15. ábra)
• Rámutattam, hogy az oldalsó homlokívek túlemelése nem geometriai kényszer – de előnyös a bevilágítás szempontjából, egyszerűsíti a boltváll kialakítását, és kisebb fesztávolságú ívük záradékát
anélkül emeli az átlósív hozzávetőleges magasságáig, hogy túlságosan hegyessé kellene váljanak.
6. tézis. Megállapítottam, hogy a vízszintes gerincű csúcsíves boltozat süvegeinek geometriája igen közel esik egy kúpfelülethez, mely hasonlóságból több fontos tanulság vonható le. (5.16. ábra)
• A boltfelületet, annak relatív gyengeségeit kivédendő, célszerű volt minél kisebb darabokra osztani
– ami elvezethetett a gerincborda, illetve a boltfelületet továbbosztó bordák alkalmazásához.
• A szögfelezőre merőleges kősorok alkalmazása komoly szelekciós előnyt jelentett, ami egyrészt magyarázhatja a boltsüvegek fecskefarkas falazási módjának elterjedését, másrészt lökést adhatott a
forgásszimmetrikus tölcsérboltozatok kialakításához.
7. tézis. Megfogalmaztam, hogy bordás boltozatok esetén a metsződő bordák egymásnak megfelelő élei
közt fellépő magasságkülönbséget – a bordák síkjának a boltozati tengellyel bezárt α alaprajzi szöge mellett – két tényező befolyásolja : a bordaprofil adott helyen vett v szélessége, és a bordaél ívének adott
pontban vett meredeksége, v · ctg(α) távolsághoz tartozó magasságkülönbsége. (5.25. ábra)
◦ E szempontok a bordahálós csillag- és hálóboltozatok esetén jutnak fontos szerephez az
átmetsződések nagy száma, illetve azok jellege miatt.
• A bordáknak a csomópontban vett meredeksége befolyásolja profiljuk magasságát, s így a bordahálók
szerkesztésekor fontos szempont lehetett, hogy az egy csomópontban találkozó bordatengelyek lokális
meredeksége (s így a bordaprofiloknak a csomópontnál vett függőleges mérete) lehetőség szerint
azonos legyen.
• Szélesebb bordák metsződésénél nagyobb a profilok magasság-különbsége – ami a bordahálók esetében komoly szelekciós nyomást jelent a minél keskenyebb és magasabb bordák alkalmazásának
irányába, és akár döntő módon befolyásolhatta a késő-gótikus bordaprofilok alakulását.
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