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1. Bevezetés

Az épületek fontos jellemzője, hogy egyre finomabb felbontással szemlélve újabb és újabb rész-
leteik válnak láthatóvá. A részletek e több nagyságrendet átfogó egymásba ágyazódása erősen
emlékeztet a természetes formákra: ahogy egy hegy kontúrja sziklákra, egy szikla kövekre bom-
lik szemünkben amint közelítünk hozzá, éppúgy tűnnek elő 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 lépté-
kű (vázlat-, kiviteli- és részlet-) tervek létjogosultságát részben épp az adja, hogy minden jellemző
tervléptékhez hozzárendelhető az ábrázolni kívánt építmény egy olyan megjelenítési módja, me-
lyen csak az adott léptékben (még és már) releváns információk láthatók.

Országház-logó kis felbontású monokróm megjelenítőn

Országház-logó nyomtatott formában

1. ábra. Az Országház homlokzatának különböző felbontású képei:
a felbontás finomításával mind több részlet válik láthatóvá

A felbontás azonban általánosabb fogalom, mint az építészeti, vagy bármely más műszaki rajz-
ban használatos lépték. A papír-alapú műszaki rajznak ugyan 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. ábra két képének mérete, s így léptéke szinte azonos, felbontása mégis jelentősen
eltérő.

Különösen érdekes, hogy míg kis felbontásban nyilvánvalóan csak az épület főbb arányainak
érzékeltetésére van lehetőség, finomabb felbontásban elképzelhető, hogy az előbbi, főbb arányo-
kat rögzítő vonalak közül egyik sem marad meg, vagy pontosabban (a fraktálokra emlékezte-
tő módon) sok kisebb vonalra bomlik. Ráadásul, mint a 2. ábra demonstrálja, gyakran ugyan-
azon, vagy hasonló forma több különböző méretben is megjelenhet egy épületen: a fölső kép
kő-baldachinjainak alsó felületei szabályos ötszögre szerkesztett csúcsíves keresztboltozatot for-
máznak.1 Intuitíve tehát általánosan elfogadottnak mondható a fölismerés, hogy e formának (is)
létezik egy, a platóni idea fogalommal, vagy az önhasonló fraktálok kiinduló-formájával analóg
értelmű absztrakt alapformája – mely az elkészült szerkezetbe különböző okokból és indokokkal
beépült eltérések ellenére egyértelműen azonosítható.

1Hasonló – csak hatszögű – baldachinos kövek láthatók pl. a bécsi Stephansdom pillérein is.
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Nézetem szerint az építészek számára kiemelt jelentőségű az ilyesfajta alapformák ismerete,
és az építészhallgatók történeti formákról készült rajzainak egyik célja éppen az lehet, hogy a
jövő építészeivel is megismertesse ezt a formanyelvet. Ugyanígy természetesnek tartom, hogy
a hallgatók CAD (Computer Aided Design, számítógéppel segített tervezés) oktatása – a programok
általános működésének megismertetésén túl – ugyanezen formakincs mélyebb megértését kell
szolgálja.

Országház XI. homlokzat – baldachinos kövek [5]

Országház XIII. homlokzat – négysüveges boltozat a terasz fölött [5]

2. ábra. Az Országház boltozata és kövei: különböző lépték, hasonló formák
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2. A téma áttekintése

Az épített környezet formáit több tényező együttes hatása vezérli. Az alkalmazott geometria meg-
választásának 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 ural-
kodó esztétikai ízlésnek való megfelelés, vagy éppen az újítás szándéka.2 Emellett az építmény
számára választott formának mind statikai, mind szerkezeti értelemben megfelelőnek kell lennie
a feladat ellátására.3 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

3. ábra. A szerkezetek geometriájára ható főbb szempontok

A fönti tényezők mindegyikének megvan a saját, sokszor a geometriára is kihatással lévő szem-
pontrendszere. 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 geometriai
változás nyilvánvalóan kihatott a többi összetevőre is, a boltozatok evolúciója ezen önmagukban
is folytonosan változó hatások közti folyamatos interakcióként, egyfajta optimumkeresésként is
interpretálható.

A különböző tudományterületek átfedése természetesen a szakirodalomban is tetten érhető : a
boltozatok szerkezeteivel, építésmódjával foglalkozó munkák is tartalmaznak építészettörténeti
utalásokat, ahogy az építészettörténeti munkák is kitérnek a boltozatok fejlődésének statikai, kivi-
telezési aspektusaira. Ugyanakkor tudomásom szerint nincs olyan munka, mely – természetesen
a fönti tudományágakat társtudományként kezelve – a romanika és kora-gótika boltozati formáit
a geometria eszközrendszerével és kontextusában tárgyalná.

Természetesen fölvethető, hogy talán azért nincs, mert fölösleges – hisz a szakirodalomban
föl-fölbukkanó geometriai következetlenségek és hibák javítgatása önmagában nem tudományos
teljesítmény.4 Az én véleményem természetesen az, hogy van létjogosultsága a geometriai megkö-
zelítésnek: egyszerűen azért, mert az esztétikai és szerkezeti fejlődés mellett a boltozatok alakját
hasonló mértékben befolyásolta a geometria belső logikája – jogos tehát, hogy ezzel a nézőponttal
is foglalkozzunk.

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 verzió-
jában érvényes megvalósítási módozatait, illetve nehézségeit – fölvállalja viszont olyan modellek
keresését, melyek (megfelelő képességű programmal) egyértelműen rekonstruálhatók. A közölt

2Lásd Suger apát leírását a Saint-Denis templom szentélyének gótikus szellemű újjáépítéséről.
3E szempontok természetesen nem csak a geometriára vonatkoznak, de arra is.
4A szakirodalom megnevezést minden történeti boltozatokkal – s ilyen értelemben az építészet történetével –

foglalkozó műre vonatkozólag értem, tekintet nélkül arra, hogy azokban a művészettörténet, a kivitelezés, a szerke-
zettan vagy a statika szempontjai dominálnak.
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ábrák a leírásokban szereplő – nem egyszer számításokon alapuló – háromdimenziós modellek
nézeteiként keletkeztek, így a CAD eszközeivel való ábrázolás egyben a geometriai elemzés helyessé-
gének igazolásaként is fölfogható.

Az épület(elem)ek háromdimenziós modellezésének alapfeltétele térbeli alakjuk egzakt, ugyan-
akkor absztrakt definiálása, alapvetően fontos hát ezek egyértelmű geometriai leírása – mely egy-
értelműség természetesen nem jelenthet sem uniformizálást, sem túlzott egyediséget. A keresett
leírási rendszerek így egyfelől elég specifikusak kell legyenek, hogy érdemi segítséget jelenthesse-
nek a formák értelmezésében, másfelől elég „nyitottak” kell maradjanak, hogy tág körben alkal-
mazhatók 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 a fönti megközelítési
módot. E téma építészettörténeti földolgozása [Rados, 1929] a formák széleskörű áttekintésére,
geometriai értelmezése [Koźniewski, 2004] a rendszer-elvű hozzáállásra mutat jó példát. Az álta-
lam javasolt rendszerben e két felfogás pozitívumait próbáltam egyesíteni – miközben a konkrét
példák keresésében leginkább fényképek voltak segítségemre [Toman, 2005].

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 morfoló-
giai térkép összeállítását.

Bár a boltozati formákról föllelhetők összefoglaló ábrák, pl. [Szentkirályi – Détshy, 1986], és ter-
mészetesen nem ritka bizonyos típusok összefüggésének (külön-külön) ismertetése sem, a bolto-
zati formák kapcsolati hálójának általam javasolt grafikus megjelenítésének nem találtam igazi
előképét.

A 4. fejezet a késő-romanika és kora-gótika félkörös és/vagy csúcsíves homlok- illetve átlósívű
boltozatainak gömb-felületekkel történő közelítéseit adja, a szerkezetek – a csegely gömbi ívhá-
romszögként5 való leírásával analóg, s ilyen értelemben egyszerűsített – „ideális” alakjain vizsgál-
va 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, mere-
dekebb 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 záradékma-
gassággal szerkeszthető csúcsíves homlokívek lehetővé tették, hogy keresztboltozatok téglalap
alaprajzzal is épülhessenek.” [Szentkirályi – Détshy, 1986] I. 131.6 Mindenképp érdekesnek tűnt
ezen szerkesztési elvek geometriai konzekvenciáinak vizsgálata.

Az 5. fejezet hozzávetőleges időrendben tekinti át a romanika és a korai-, illetve érett gótika fon-
tosabb boltozattípusait, egyrészt a gyakorlatban előfordult formák esetére alkalmazva az előbbi
elvontabb, geometrikusabb rendszerezés tanulságait, másrészt bemutatva néhány jellegzetes for-
málási 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 eseté-
ben szintén több szerkesztés elvet ismer a szakirodalom pl. [Sódor, 1986] – itt néhány alternatív
szerkesztési mód összevetésével az azonos problémákra adható eltérő megoldások különbségeit
vizsgáltam.

5Gömbi ívháromszögnek nevezünk egy gömbfelületre illeszkedő háromoldalú felület-foltot.
6Ez az állítás logikailag ekvivalens azzal a szintén gyakori állítással, hogy román keresztboltozat csak négyzet

alaprajz fölött alkalmazható.
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3. Eredmények áttekintése

3.1. Toronysisak-poliéderek

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].

bn cn d∗
n dn

hb = H ·(1−cos π
n
) hc = H ·(1−cos2 π

n
) h∗

d = H ·(1−cos 2π
n

) hd = H ·sin π
n

4. ábra. Poliéderes toronysisak alapformák oromcsúcs-magasságának meghatározása

• A vn alapforma (v := a, b, c, d, e, f ) az n oldalú szabályos sokszögre emelt szabályos an gúla
oldalfelező pontjait adott h magasságba emelve jön létre.

◦ A bn forma esetében az oromgerincek meredeksége azonos az átlós gerincekével (pl. Lübeck,
Marienkirche), s így fölfogható egy szabályos 2n oldalú gúla alaprajzi csonkolásaként – azaz a
csonkolásmentes formának az alaprajzra emelt egyenes hasábbal vett közös részeként. Ter-
mészetesen e sisakforma készülhet ennél alacsonyabb (b−

n ), vagy magasabb (b+
n ) oromzattal

is (pl. Speyer).
◦ A cn forma esetében az átlós él belesimul a felületbe, s így egy alaprajzilag elforgatott (és

alaprajzilag csonkolt) n oldalú gúla, ún. csürlős sisak alakul ki (c4 pl. Maria Laach).
◦ A dn forma esetében az oromélek és az átlós vápák meredeksége azonos.
◦ A d∗

n (n > 4) forma esetében minden harmadik lap síkja azonos – ennek megfelelően a d∗
2n

alakzat fölfogható két egybevágó, elforgatott helyzetű an gúla uniójának alaprajzi csonkolá-
saként (pl. Köln, St. Aposteln).

◦ Az en forma esetében az oromgerincek vízszintesek, s így fölfogható a középpontból sugár-
irányban szétágazó nyeregtetők uniójaként.

◦ Végül az fn forma esetében az oromcsúcs magasabb a sisakcsúcsnál (ábra a dolgozatban).

• A forgásszimmetrikus toronysisak-poliéder sisakcsúcsának magasságát H-val jelölve az orom-
csúcs h magasságára az alábbi határok adódnak:

ha h = hv −→ vn (v := a, b, c, d, e), ahol:
ha ha < h < hb −→ b−n , ha = 0
ha hb < h < hc −→ b+

n , hb = H ·(1−cos π
n
)

ha hc < h < hd −→ d−n , hc = H ·(1−cos2 π
n
)

ha hd < h < he −→ d+
n , hd = H ·sin π

n

h∗
d = H ·(1−cos 2π

n
)

ha he < h −→ fn, he = H
6
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a4 b4 c4 d4 d∗
4 =⇒ e4

a8 b8 c8 d8 d∗
8 e8

5. ábra. Toronysisak-poliéderek alapformái azonos sisakmagasság mellett

• A 6. ábrán láthatóakhoz hasonló összetett sisakformák előállíthatók az 5. ábra szerinti alapformák
kombinációiként. A formavilág érdekesebbé, változatosabbá tétele érdekében az alapformák
magassága (meredeksége), alaprajzi méretei, és alapjuk magassága eltérő lehet, illetve megje-
lenhetnek rajtuk kisebb elemek, fiatornyok, melyek alakja a sisakokéhoz hasonlóan alakulhat
(pl. d8, Köln, Groß St. Martin, e4∪a4, Budapest, Országház [6]).

a4∪a8 a4∪a′4 a4∩c4∪a8 c4∪a′r8 e4∪av
4 bv

4

Cerisy-la-Forêt Marmoutier Patrixbourne Corvey Pécs Paderborn

6. ábra. Poliéderes toronysisak alapformák kombinációi (példák)

3.2. Boltozat-morfológiai térkép

A történeti boltozatformákra vonatkozólag kidolgoztam geometriai-logikai kapcsolati hálózatuk grafikus
megjelenítését, mint egyfajta boltozat-morfológiai térképet [2].

• A térkép-analógiának megfelelően a 7. ábráról az átláthatóság érdekében lemaradtak mind
az alapformák variációi (pl. a csegely általánosításai), mind pedig a geometriai alternatívák
(pl. a csegely gömbfelülettől eltérő formái) – ám „nagyobb léptékben” ezek is föltüntethetők.

◦ A térkép vízszintes tengelye fölött a félkörös, alatta a csúcsíves boltívből generálható for-
mák láthatók – a legtöbb boltozattípus mindkét boltív-formából létrehozható.

◦ A vízszintes tengelyhez legközelebb a boltívből eltolással vagy forgatással közvetlenül
származtatott alaptípusok kaptak helyet, az ily módon kialakult függőleges tengelyek két

7
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7. ábra. Boltozat-morfológiai térkép
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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 kapcsolati háló fölrajzolása, a boltozati formák tulajdonságainak áttekinthető rendbe szervezése egy-
fajta periódusos rendszerként segítheti a helyes összefüggések fölismerését.

• Az Occam-elv a morfológiai térképre vonatkoztatva azt jelenti, hogy egy forma legvalószí-
nűbben egy vele szomszédos másikból származik, lévén attól csak egyetlen geometriai lépés
választja el. A boltozati formák kronológiája kielégítően egybeesik a térkép e logikájával.

3.3. Csegely-formák

Megállapítottam, hogy egyes boltozati formák elnevezéseinek idealizált formákon alapuló építészeti definí-
ciói, illetve azoknak a szaknyelvben célszerűségi okokból meghonosodott kiterjesztőleges, tágabb értelmű
használata közötti diszkrepancia bizonyos esetekben félreértéshez vezethet.

8. ábra. Csegelyalak-variációk

A csegely geometriája a közkeletű definíció szerint „egy félgömb kupola alsó részének egyik
háromszögletű darabja, mely átmenetként szolgál az alatta lévő négyzetes vagy poligonális alap-
tól a fölötte lévő körhöz, melyre egy teljes kupola kerülhet”.7 A középkori csegelyformák azon-
ban ezen elvi alaktól sokszor és sokféleképp eltérnek [Stewart, 1954]. Alakjuk a középkorban több
feltételnek való egyidejű megfelelés kompromisszumaként alakult, és sok esetben föl sem tételez-
hető egy elvi gömbfelület közelítésének szándéka. Tágabb értelemben így csegelynek tekinthető
minden olyan kétszer görbült boltozati felület, mely törés nélküli átmenetet képez az alatta lé-
vő, legtöbbször függőleges síkú homlokívek, és a fölötte lévő vízszintes nyílás, legtöbbször egy
kupola vagy kupola-dob alsó éle között. E különbségtétel elmulasztása folytán a csegely (ívmező
néven) komoly, bár érdemtelen biológiai karriert futott be [Gould – Lewontin, 1979].

7„One of the triangular segments of the lower part of a hemispherical dome, used to effect a transition at the
angles from a square or polygonal base below to a circle above, on which a complete dome may rest.” [Fitchen, 1961].
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• A boltozati formák többségének hagyományos megnevezése egyszerre jelöli az idealizált standard for-
mát, és az abból származtatható, általában nehezebben értelmezhető speciális változatokat, így bizonyos
esetekben hasznos lenne egy geometriailag egzaktabb tipológia alkalmazása.

3.4. Román keresztboltozatok

A félkörös homlok- és átlósívű román keresztboltozat gyűjtőfogalomként több, geometriai értelemben szig-
nifikánsan 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] (ábra a dolgozatban).

3.4.1. Tört gerincív

Kidolgoztam a tört gerincívű, ε jelű román keresztboltozat közelítését, és meghatároztam négyzet alaprajzra
és túlemelés nélküli homlokívekre érvényes, de általánosítható algebrai képletét (9. ábra).

9. ábra. Tört gerincívű, ε jelű román keresztboltozat közelítése

• A szakirodalmi ábrázolásoknak megfelelően a gerinc a homlokív és átlósív H és Z záradék-
pontján átmenő, 45◦-nál kisebb központi szögű körív [Déry, 2002].

• Eltekintettem a homlokívek túlemelésének lehetőségétől, és a vizsgálatot a romanika korában
amúgy is általános négyzetes alaprajzra szűkítettem: a boltmező alaprajza így egy 2a× 2a
oldalú, C (origó) középpontú négyzet. A forgási szimmetria miatt ekkor az egyes süvegek
képleteiben csak x és y cserélődik föl, így célszerűbb az adott ponthoz tartozó süveg hossz-
irányába eső u, illetve keresztirányába eső v koordinátákat használni : u = max(|x| ; |y|) ; és
v = min(|x| ; |y|).
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• A gerincív S [0, s, h] középpontjának h magasságát adottnak feltételezve meghatározható a
gerinc ívének r sugara, és a felület u tengelye fölé eső g(u) gerincének képlete:

g(u) = h+
√

r2−(u−s)2 ahol: r =
√

(a−s)2 +(a−h)2; s =
h√
2+1

(1)

• A boltozati süveget két oldalról határoló átlósívek magassága csakis u-tól függ:

d(u) =
√

2 ·a2−2 ·u2 (2)

• A süvegek felületét a g(u) gerincív, valamint az a melletti két d(u) átlósív révén a homlokív-
vel párhuzamos síkokban adódó döféspont-hármasok által meghatározott körív-szegmensek
sorozatával közelítettem:

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) (3)

• A boltozati felület z magassága az alapidom x, y pontja fölött :

z = f(u)+
√

(g(u)−f(u))2−v2 (4)

3.4.2. Törés nélküli gerincív

Kidolgoztam a törés nélküli gerincívű, Ω jelű román keresztboltozat közelítését, és meghatároztam négyzet
alaprajzra és túlemelés nélküli homlokívekre érvényes algebrai képletét (10. ábra).

10. ábra. Törés nélküli gerincívű, Ω jelű román keresztboltozat közelítése

• Az előbbi szerkesztés törés nélküli gerincív (h = 0) esetén gömbfelületté egyszerűsödik, azaz
– a szakirodalmi ábrázolásokkal ellentétben – nem törik meg az átlósíveknél.

• A 10. ábra szerinti szerkesztés a gerincet a homlok- és átlósívek H és Z záradékain átmenő E
[0,0, h] középpontú ellipszis-szegmenssel közelíti (0≤ h≤ a).

• A boltozati felület z magasságát megadó képlet formailag azonos a 4. képlettel.
12
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• Az ellipszis-szegmens gerincív E [0,0, h] középpontjának h magasságát adottnak feltételezve
meghatározható a g(u) gerincív, illetve annak s kis- és r nagytengelye:

g(u) = h+

√
r2−u2 ·s

r
ahol: s =

√
2 ·a−h; r = a ·

√√√√√ 1(
1+

√
2·a−a
a−h

)2
−1

+1 (5)

3.4.3. Tört egyenes gerinc

Kidolgoztam a tört gerincvonalú, Λ jelű román keresztboltozat közelítését (11. ábra).

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

• A túlemelés nélküli félkörös homlok- és átlósívek egyenes gerinccel való összekötése in-
adekvát megoldást ad. Túlemelés nélküli félkörös homlokívek esetén az átlósív mindenképp
csúcsíves kell legyen – ezen belül lehet elliptikus, szegmensíves, vagy kompozit íves (ábrák a
dolgozatban).

• Az átlós borda vastagságát a 11. ábra szerint figyelembe véve mód van a gerinc lejtős egyenes
kialakítására félkörös átlósív és (túlemelt) félkörös homlokív mellett is (11. ábra).

• Megállapítható, hogy mennél szélesebb a borda, annál nagyobb lehet a gerinc lejtése – és
kisebb a homlokívek túlemelése.

• A tört gerincvonalú, Λ jelű román keresztboltozati forma csak az átlós borda profiljának (a bordás
román boltozatokra egyébként jellemző) vaskos kialakítása esetén épülhet félkörös átlósívvel.

3.5. Gömbsüveg-boltozatok

A túlemelés nélküli csúcsíves boltozatok jellegzetességeinek leírására fölállítottam egy rendszert, mely jól
használható egyes boltozattípusok közelítő modellezésére [3] [4].
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A4 B4

C4 D4

D∗
4 E4

12. ábra. Gömbsüveg-boltozatok X4 alapformáinak szerkesztése
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• Az egyes típusokat a kora-gótika jellegzetes téglalap alaprajzú négysüveges boltozatain ke-
resztül mutattam be (12. ábra), ám a szerkesztések – mint a 13. ábrán látható – általánosíthatók
minden forgásszimmetrikus formára.8

◦ Az An jelű forma n félgömb közös részének alaprajzi csonkolásaként írható le. A gömb-
süveg-középpontok a félkörös homlokívek tengelyeire esnek.

◦ A Bn forma esetében a boltozat záradékában összefutó 2n gerinc sugara egyenlő. A közép-
pontok a gerincek vetületei közti szögfelezőkre esnek.

◦ A Cn forma vezérívei hasonlóak. A felület nem törik meg az átlók fölött ; a forma n félgömb
közös részének alaprajzi csonkolásaként írható le. A középpontok az alapidom középpont-
ját és csúcsait összekötő egyenesekre (páros n esetén az átlókra) esnek.

◦ A Dn forma homlok- és átlósíveinek sugara egyenlő. A középpontok az oldalak és az ala-
pidom középpontját és csúcsait összekötő egyenesek közti szögfelezőkre esnek.

◦ A D∗
n forma gerincei vízszintes érintővel érkeznek az átlósív záradékához – páros n ese-

tén törés nélküli ívként haladnak át azon. A gerincívek tengelyei átmennek az alapidom
középpontján – páros n esetén a középpontok az alapidom keresztirányú tengelyére esnek.

◦ Az En forma homlok- és átlósíveinek záradékmagassága egyenlő. A gerincívek tengelyei –
s így a középpontok – így az alapidom középpontja és oldalfelezői közti szakaszok felező
merőlegeseire esnek.

◦ Az Fn forma esetén a gerincek ívei törés nélkül kötik össze a szomszédos boltsüvegeket.
A középpontok az oldalak egyenesére esnek (ábra a dolgozatban).

• 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.

• Bevezettem a konvex (pl. An, Bn, Cn), és konkáv (Dn, D∗
n, En) boltozat fogalmát, mint a kolostor,

és keresztboltozati formák általánosítását.

• Rámutattam a 13. ábrán látható gömbsüveg-boltozati alakoknak az 5. ábra szerinti toronysisak-poliéderes
alapformákkal való erős hasonlóságára.

◦ Az alapidomot n síkkal lefedő an, cn és d∗
n síklapú formáknak megfeleltethetők az alap-

idomot n gömb-darabokkal fedő An, Cn és D∗
n kétszer-görbült felületek.

◦ Hasonlóképp megfeleltethetők egymásnak az azonos csúcs-, illetve záradékmagasságú en

illetve En formák.
◦ A dn és Dn formáknál az alapidomok sarkai, a bn és Bn formáknál az alapidomok kö-

zéppontjai fölötti (toronycsúcs-, ill. záradék-) pontok kapnak szerepet : a síklapú formák
esetén az előbbi pontokban összefutó élek meredeksége, kétszer-görbült felületek esetén
az ott találkozó vezérívek sugara egyenlő.

◦ Fontos különbség ugyanakkor, hogy míg a sisakok esetében az oromcsúcs–sisakcsúcs ma-
gassági arány egyértelműen meghatározza az egyes típusokat, s így tulajdonságaik egye-
sítése csak az alapidom oldalszámának helyes megválasztásával érhető el, addig a bolto-
zatok esetében az egyes tulajdonságok a gömb-középpontok helyének adott egyenesekre
való korlátozásának felelnek meg, s így esetükben a típusok tulajdonságainak egyesítése
ezen egyenesek metszéspontjának keresését jelenti – és csak akkor lehetséges, ha e met-
széspont alkalmas helyen adódik.

8Emellett, ahol ez értelmezhető volt, azt vizsgáltam, hogy az e korra szintén jellemző hatsüveges kialakítás miként
befolyásolja a szerkesztést (ábrák a dolgozatban).
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A4 B4 C4 D4 D∗
4 E4

A8 B8 C8 D8 D∗∗∗
8 E8

13. ábra. Gömbsüveg-boltozatok alapformáinak összefoglaló ábrája

3.6. Csúcsíves keresztboltozatok

3.6.1. Íves gerinc

Megállapítottam, hogy a gömbsüveg-boltozat szerkesztés a korai francia katedrálisok íves gerincű hosszirá-
nyú boltsüvegeit kielégítően közelíti, a keresztirányú süvegek esetén azonban általában nem lehet eltekinteni
a boltvállak jelentős túlemelésétől.

14. ábra. Túlemelt vállú íves gerincű csúcsíves boltozat elvi ábrája
16
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• Az ívelt gerincű csúcsíves boltozatok esetében nem szükséges különválasztani a tört, illetve
törés nélküli gerincformákat – a javasolt közelítés segítségével mindkét típus modellezhető.
Érvényességének feltétele viszont, hogy a gömbi ívháromszögeket határoló ívek középpont-
jai egy magasságba essenek. A keresztirányú hevederív és az átlósív azonos magasságból
való indítása általánosnak mondható: ha az ezek záradékát összekötő gerincív középpontja
is közel esik az előbbi két ív vállmagasságához, a közelítés megfelelő eredményt ad.

• A keresztirányú süvegek, és az előbbitől jelentősen eltérő gerincívű hosszirányú süvegek ese-
tén a 9. ábra szerinti ε jelű szerkesztés csúcsívre adaptálása jelenti a megoldást.

• 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 hoz-
závetőleges magasságáig, hogy túlságosan hegyessé kellene váljanak.

3.6.2. Vízszintes gerinc

Megállapítottam, hogy a vízszintes gerincű csúcsíves boltozat süvegeinek geometriája igen közel esik egy
kúpfelülethez, mely hasonlóságból több fontos tanulság vonható le.

15. ábra. Vízszintes gerincű csúcsíves keresztboltozat közelítése kúpfelülettel

• A vezérívek egyenesekkel történő összekötése esetén az egyenes alkotóknak a két vezérív
síkja közötti szögfelező síkra merőlegesen kell elhelyezkedniük, különben a boltsüveg – egy
forgás-hiperboloid felülethez hasonlóan – behasasodik.

• 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 magya-
rázhatja a boltsüvegek fecskefarkas falazási módjának elterjedését, másrészt lökést adhatott a forgás-
szimmetrikus tölcsérboltozatok kialakításához.
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3.7. Bordahálós boltozatok

3.7.1. Hálóboltozat félkörös metszettel

W. Müller szerkesztésének [Müller, 1990] módosításával a 16. ábra szerint megadtam a prágai Károly híd
óvárosi tornya boltozatának elvi rekonstrukcióját.

16. ábra. Félkörös metszetű hálóboltozat szerkesztési sémája

• A Müller-féle szerkesztésnek megfelelően a boltozat AHB homlokíve félkörös, és a boltozat
esés-irányú ívei – így DQ és PK – a homlokív párhuzamos eltolásával kapott ívek szegmensei.

• Nem igaz Müller azon föltevése, hogy PK és DQ ívek együtt épp egy negyedkört adnának ki,
és a valóságban PK ív hossza csaknem megegyezik DQ ívével. E hibák orvoslásaképp DPKQ
alaprajzi vetületét a 16. ábra szerinti módon rombusz alakúra vettem föl.

• A félkörös homlokív sugarával egyező vezérív alkalmazása révén egyrészt az egyébként alap-
rajzilag folytonos QKS borda íve K pontban megtörik, másrészt a borda legmagasabb pontja
nem az alaprajz tengelye fölé esik.

• Ha a boltválltól induló bordát D és P pontok vezérívvel való összekötésével szerkesztenénk,
az a függőlegestől eltérő érintővel kellene induljon. Ehelyett a DP◦ szakasz fölé a vezérív
sugarával függőlegesen indítva szerkesztett ívet lesüllyesztették, így a borda a megfelelő ma-
gassággal köt be P pontba – természetesen azon az áron, hogy D helyett egy némileg alacso-
nyabb D’ pontból indul.

3.7.2. Hálóboltozat elliptikus metszettel

Megmutattam, hogy Breymann sokszor idézett 17. ábra szerinti szerkesztésének [Breymann, 1896] alap-
rajza hibás, illetve hogy e szerkesztés esetén is vannak a rendszerbe nem illeszkedő bordák.
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17. ábra. Elliptikus metszetű hálóboltozat szerkesztési sémája [Breymann, 1896]

• A többségben lévő átlós irányú bordák körív-szegmens kialakítása miatt a boltozati felület
metszete – a bordák közötti kiöblösödésektől eltekintve – egy ellipszis-szegmenst közelít.

• A boltozat alaprajzi szerkesztésének elve, hogy a támaszoktól átlósan induló bordák a bolto-
zat tengelyének túloldalán egy keresztirányú bordával találkoznak (lásd AD’D) – vagy fordít-
va, a keresztirányban induló bordák később (a 16. ábra szerinti boltozat Q pontjával analóg
módon) átlósan kétfelé ágaznak (lásd AA’D).

• Ha a bordaháló egyszer-görbült felületet közelít, a bordák elvileg csakis két (vagy mint az előbbi esetben,
egy) kitüntetett, a boltozati tengellyel adott alaprajzi szöget bezáró irányban lehetnének körívesek –
minden más, eltérő irányú borda szükségszerűen kilóg a tiszta geometriai rendszerből.

• 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.

3.7.3. Bordaívek, csomópontok

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.

• A 18. ábra (egyszerűsített) bordaprofillal készült változatának alulnézetén látható, hogy –
a Breymann-féle ábrázolással ellentétben – az egyes csomópontok (átmetszések) nemcsak
aszimmetrikusak, de egymástól is különbözők. Valós, szélességgel rendelkező íves bordák
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18. ábra. Hálóboltozat alul- és oldalnézete, illetve perspektív képe
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összemetsződésekor általános esetben kétféle metszetgörbe adódik: az egyik metszetvonal
a bordák közti (a boltozat tengelyére merőleges) szimmetriasíkba esik, a másik viszont egy
általános térbeli vonalat eredményez (19. ábra).

• A meredekség-függőség következtében a szabályos alaprajzi vetület ellenére minden eltérő
magasságú csomópont-halmaz különböző : teljesen szabályos metsződés csak a hossztengely-
nél adódik, és a profilok magassági eltérése a boltozat széle felé egyre kifejezettebb.

• 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.

Szent István emlékmű, Esztergom – kőburkolat acél I-tartókon [7]

19. ábra. Bordaprofilok metsződése

4. Összegzés

Véleményem szerint a leírtak igazolják, hogy az építészeti formák geometriai nézőpontú – ám
természetesen a társtudományok által e tárgyban fölhalmozott tudásra építkező – tárgyalása al-
kalmas új felismerések és összefüggések megfogalmazására. A leírt szerkezetek többszintű kö-
zelítése reményeim szerint nemcsak azok valós geometriájának közelítéséhez nyújt támpontot,
hanem egyszersmind e formák belső logikájának alaposabb megismerését is segíti.
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Tézisek

1. tézis A kizárólag síklapokkal határolt toronysisakokra, mint a poliéderek speciális csoportjára fölállí-
tottam egy olyan analitikus rendszert, melyben minden bonyolultabb toronysisak-poliéder előállítható az
alapformák kombinációjaként [1]. (5–6. ábra)

• A javasolt osztályozás alkalmas a poliéderes toronysisak-formák rendszerbe foglalására, egzakt leírá-
sára. 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 gra-
fikus megjelenítését, mint egyfajta boltozat-morfológiai térképet [2]. (7. ábra)

• A kapcsolati háló fölrajzolása, a boltozati formák tulajdonságainak áttekinthető rendbe szervezése egy-
fajta periódusos rendszerként segítheti a helyes összefüggések fölismerését.

3. tézis Megállapítottam, hogy egyes boltozati formák elnevezéseinek idealizált formákon alapuló építé-
szeti definíciói, illetve azoknak a szaknyelvben célszerűségi okokból meghonosodott kiterjesztőleges, tágabb
értelmű használata közötti diszkrepancia bizonyos esetekben félreértéshez vezethet. (3. és 8. ábra)

• A csegelyek alakja a középkorban több feltételnek való egyidejű megfelelés kompromisszumaként alakult
– sok esetben föl sem tételezhető egy elvi gömbfelület közelítésének szándéka. (3. ábra)

• Tágabb értelemben csegelynek tekinthető minden olyan kétszer görbült boltozati felület, mely törés nél-
küli átmenetet képez az alatta lévő, legtöbbször függőleges síkú homlokívek, és a fölötte lévő vízszintes
nyílás, legtöbbször egy kupola vagy kupola-dob alsó éle között. (8. ábra)

• A boltozati formák többségének hagyományos megnevezése egyszerre jelöli az idealizált standard for-
mát, 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 értelem-
ben 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. (9–10–11. ábra)

◦ 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] (ábra a dolgozatban).

• Kidolgoztam a tört gerincívű, ε jelű, és a törés nélküli gerincívű, Ω jelű román keresztboltozati for-
mák közelítéseit, és meghatároztam négyzet alaprajzra és túlemelés nélküli homlokívekre érvényes, de
általánosítható algebrai képletüket. (9. és 10. ábra)

• 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. (11. ábra)
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5. tézis A túlemelés nélküli csúcsíves boltozatok jellegzetességeinek leírására fölállítottam egy rendszert,
mely jól használható egyes boltozattípusok közelítő modellezésére [3] [4]. (13. 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.
(12. 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 hason-
lóságára. (5. és 13. ábra)

• Megállapítottam, hogy a gömbsüveg-boltozat szerkesztés a korai francia katedrálisok íves gerincű hossz-
irányú boltsüvegeit kielégítően közelíti, a keresztirányú süvegek esetén azonban általában nem lehet
eltekinteni a boltvállak jelentős túlemelésétől. (14. 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. (15. 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 magya-
rázhatja a boltsüvegek fecskefarkas falazási módjának elterjedését, másrészt lökést adhatott a forgás-
szimmetrikus 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. (18. ábra)

◦ E szempontok a bordahálós csillag- és hálóboltozatok esetén jutnak fontos szerephez az át-
metsződések 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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