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1. Előszó
Amikor 2012-ben elkezdtem a doktori képzést, az volt az elképzelésem, hogy a disszertációm

témája a straßburgi mester, Hans Hammer portfóliója lesz. Erről a kéziratról a Budapesti Műszaki
Egyetem műemlékvédelmi szakmérnöki képzésének kereteiben Szekér Györgytől hallottam először
2011-ben, és egy szerencsés véletlen folytán még abban az évben eljutottam a wolfenbütteli Herzog
August Könytárba, a kézirat őrzési helyére. A gótikus tervrajzok mindig különösen érdekeltek, amikor
például a szüleim a kilencvenes években Párizsban jártak, ajándékba Villard de Honnecourt
vázlatkönyvét kértem tőlük (reménykedve benne, hogy létezik olyan kiadás, ami egy könyvesboltba
besétálva megvásárolható). Így amikor Wolfenbüttelben szembesültem vele, hogy Hans Hammer
portfóliójával alig foglalkozik a szakirodalom, hatalmas ambícióval eldöntöttem, hogy akkor majd én
írok belőle egy disszertációt.

Aztán ahogy az lenni szokott, a témában egyre inkább előrehaladva a hangsúlyok eltolódtak, majd
fokozatosan átalakult a kutatási terv. Hans Hammer kapcsán felkeltette az érdeklődésemet a meg nem
valósult straßburgi déli torony kérdése, majd egy bécsi ösztöndíj során Michael Viktor Schwarz
professzor hatására a gótikus tornyok témája felé fordultam. Ez lehetőséget adott arra, hogy
magyarországi témákat is beemeljek a kutatás körébe, így került az érdeklődésem homlokterébe a két
magyarországi ferences kőtorony, a pozsonyi és a soproni, majd ezek bécsi kapcsolatai. Végül az
ezekről szóló fejezetek lassan akkora terjedelműre nőttek, hogy mára a disszertáció fő témáját jelentik.
Mindent összevetve valóban racionális döntés egy magyar kutató részéről, ha egy straßburgi mester
helyett a Magyar Királyság területén felépült tornyokkal foglalkozik.

Témavezetőm, Sisa József  mindvégig támogatta a kutatási terv és az érdeklődésem változásait, és a
külföldi ösztöndíjaim is egy-egy mérföldkövet jelentettek: Wolfenbüttel (2011, 2012), Bécs (2013, 2014,
2015, fogadó professzor: Michael Viktor Schwarz), Köln (2014, fogadó professzort: Norbert
Nußbaum), Pozsony (2015, fogadó professzor: Ivan Gerát).

Mivel építészmérnökként az építőművészet technikai oldala különösen foglalkoztat, a dolgozat
második részében kísérletet teszek egy XV. század végi toronyépítés menetének rekonstruálására, a
lehetséges felhasznált segédszerkezetek: állványok és gépek bemutatásával, így Hans Hammer helyet
kaphatott az átalakult disszertációban is. Sok könyv foglalkozik azzal a témával, hogy hogyan épültek a
katedrálisok, de ezek elsősorban a hajók és a boltozatok emelésére koncentrálnak, a tornyokról alig
ejtenek szót, pedig ezek azok az épületelemek, amik a legnagyobb technikai-anyagi felkészültséget
kívánták.

A dolgozat alcímében megpróbáltam egy mondatban összefoglalni a legfontosabb kapcsolatot a
dolgozat két része között. A bécsi Stephanskirche nem képezi a disszertáció szorosan vett tárgyát,
mégis többször szó esik róla benne. A templom déli tornya megvalósult, de a tervei csak részben
maradtak fenn; míg az északi toronyról több terv is fennmaradt, de csak részben valósult meg. A
megvalósult pozsonyi és a soproni torony vizsgálata a déli torony tervezéséről szolgáltatott új
információkat, míg a középkori géprajzok, állványábrázolások és az északi torony tervei ez utóbbi
lehetséges megvalósulási folyamatát segítettek rekonstruálni.

Az értekezés megírásában rengeteg ember volt önzetlenül a segítségemre. Közülük elsősorban
témavezetőmet, Sisa Józsefet szeretném kiemelni; majd Bachman Zoltánt, aki az elejétől bízott
bennem és Sisa tanár úrra bízott; végül miskolci mesteremet, Rudolf  Mihályt, aki Bachman tanár úr
figyelmébe ajánlott. Rajtuk kívül (időrendben, és nem fontossági sorrendben) a következőknek
szeretném megköszönni a segítséget: Tim Juckes, Michael Viktor Schwarz, Barbara Schedl, Papp
Szilárd, Krcho János, Jasmine Wessely, Franz Zehetner, Norbert Nußbaum, Jürgen Prigl, Viktor
Karľa, Bereczki Dániel, Fekete Attila, Michal Valach, Ivan Gerát, Juraj Andrej Mihály, Buday Péter,
Gaucsík István, Tasi Réka, Lakfalvi Géza, Érszegi Géza, Bakó Zsuzsanna, Nemes András, Julien
Louis.

Végül egy technikai jellegű megjegyzés az ábrák elhelyezéséről. Néhány kivétellel az ábrák
sorszámozva, külön képkötetben kaptak helyet,. Azok az ábrák képeznek kivételt, amik nem pusztán
illusztrációk, hanem a kutatás tulajdonképpeni eredményei; valamint a kőfaragójelek kisméretű ábrái:
ezeket a főszövegbe tördelve szerepeltetem, sorszámozás nélkül.
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2. Bevezetés: a gótikus tornyok fejlődésének felvázolása, a toronyépítés 
technikai nehézségei

Hans Koepf  definíciója szerint a torony „ein über im Verhältnis zur Höhe kleiner Grundfläche
errichtetes Bauwerk, das frei stehen, aber auch in Verbindung mit anderen Baukörpern vorkommen
kann.”1 Mojzer Miklós költőibb megfogalmazásában „a torony az ember építészeti működésének
legigényesebb formája, amely a legszembetűnőbben és «legmaradandóbban» fejezi ki azt, hogy a
természetet formálni tudjuk.”2

Amikor dolgozatomban gótikus tornyokról beszélek, nem egyszerűen a gótika idején épült tornyok
összességére gondolok, hanem azokra a többnyire nagyméretű, bonyolult kialakítású, tagolt tornyokra,
amik a gótikus építéstechnika csúcsát jelentették. Ezekre a tornyokra alkotta meg a téma egyik
legelismertebb kutatója, Robert Bork a Peter Kidson és Christopher Wilson-féle „great church”
mintájára a „great spire” kifejezést.3 Mivel ez magyarra lefordíthatatlan, a továbbiakban egyszerűen
gótikus toronyként fogok ezekre az építményekre hivatkozni. 

A gótikus tornyok aranykora a XIV–XV. század volt. Legszebb, legjelentősebb példáik az egykori
Német-római Birodalom területén vannak. Már a középkorban befejezték a freiburgi tornyot, a
straßburgi északi tornyot és a bécsi déli tornyot; középkori tervek alapján pedig a XIX. században a
két kölni tornyot és az ulmi tornyot. Csonk maradt a prágai torony (erről terv sem maradt fenn) és a
bécsi északi torony, nem épült fel a straßburgi déli torony. Ez utóbbi kettőről fennmaradtak korabeli
tervek.

A tornyoknak fő jellegzetességük, hogy környezetük fölé magasodnak. Ebből adódik két fő
funkciójuk is: messziről látszanak és messzire lehet látni belőlük. Ezzel összefüggésben a tornyok
egyrészt jelképek (fontos, hogy messziről látszódjanak), másrészt őrző-figyelő funkciót látnak el (fontos,
hogy messzire lehessen látni belőlük). Ez a két funkció általában egyesül a keresztény templomok
tornyaiban, amik így jóformán elengedhetetlen tartozékai lettek ezeknek az épületeknek a román kor
óta. Ennek következtében az európai építészet történetében a legtöbb torony templomokhoz
kapcsolódóan épült. Ezeknél a tornyoknál a kilátáshoz hasonló, fontos funkció az is, hogy az itt
elhelyezett harangok hangja minél messzebbre szóljon.

Az antik tornyoknál még nem egyesült a fenti két funkció. Ezek a tornyok őrtornyok voltak, és vagy
városfalak és városkapuk részét képezték, vagy szabadon álltak, pl. a limes mellett a Dunánál. Vannak
ugyanakkor példák az ókorban is a jelkép- és emlékmű-funkcióra is, bár ezek az építmények nem
tornyok: ezek a diadalívek és az obeliszkek. Két fontos, legendás kivétel ókori, jelképet hordozó
toronyszerű építményre Bábel tornya és a pharoszi világítótorony.4 A Bábel tornyának építéséről
készült nagyszámú középkori ábrázolás a korabeli építéstechnikának is fontos forrása,5 ahogy azt jelen
dolgozatban is látni fogjuk. 

A keresztény templomok melletti első, különálló tornyok (campanilék) a VI. században jelentek
meg.6 Ez az elrendezés Itáliában egészen a barokk korig uralkodó maradt. A campanilék a román
korban általában négyszögletes építmények voltak, párkányokkal szintekre tagolva, félköríves záródású
ablakokkal, kúp vagy gúla alakú sisakkal. A kúp alakú lefedések általában (de nem kizárólagosan)
alacsony dőlésszögűek voltak. Az előbb felsorolt jellegzetességek alóli egyik híres kivétel a pisai ferde
torony, áttört galériás kialakításával és kör alaprajzával.

Az Alpoktól északra a keresztény templomok tornyainak építészeti előzményei valószínűleg a
lépcsőtornyok voltak, amik azonban eleinte nem emelkedtek az épület fölé, hanem pusztán a lépcsők
elhelyezésére szolgáltak (így szigorúan véve nem is voltak tornyok). A korai középkor egyik legnagyobb
hatású épülete Nagy Károly aacheni palotakápolnája volt (790–800 körül).7 A kápolna Westwerkje a

1 KOEPF 1996 396. p.
2 MOJZER 1971 8. p.
3 BORK 2003a 9. p. 4. lábjegyzet
4 MOJZER 1971 8. p.
5 MINKOWSKI 1991
6 KOEPF 1996 213. p.
7 ZÁDOR 1994 34. p.
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később széles körben elterjedt hármas tagolást alkalmazta: egy középső, szélesebb tömböt két
keskenyebb lépcsőtorony kísér. Valószínűleg ez az elrendezés a későbbi gyakori kéttornyos nyugati
homlokzatok őse. 

Lépcsőtornyok jelennek meg az Ottó-kor (kb. 951–1024) jelentős épületein is. A hildesheimi
Michaeliskirchének nincs Westwerkje, így a lépcsőtornyok a keresztházak szélein helyezkednek el.
Tetejük alig emelkedik a kereszthajók teteje fölé. Fontos, hogy ezen a templomon már megjelentek a
négyszögletes, tömbszerű négyezeti tornyok is. A gernrodei St. Cyriakus-templom Westwerk melletti
lépcsőtornyai jelentősen a Westwerk fölé magasodnak, így hatásukban már a későbbi, típussá váló
kéttornyos nyugati homlokzatokat előlegezik meg.

A száli-frank dinasztia korának (1024–1117) nagy székesegyházai már jelentős tornyokkal
rendelkeznek. A speyeri dóm mindegyik karcsú, négyszögletes tornyának aljában csigalépcső indul a
tornyok teljes alapterületét elfoglalva, ezzel is bizonyítva, hogy a magas tornyok az egyszerű
lépcsőtornyokból fejlődtek ki.

Francia területeken a kéttornyos nyugati homlokzat főleg a bencések építészetére volt jellemző (pl.
Cluny, Paray-le-Monial, Moissac). Valószínűleg bencés hatásra terjedt el ez a homlokzatkialakítás a
korszak magyarországi építészetében is.

A későbbi fejlődés szempontjából Franciaországban Normandia építészete a legfontosabb. Főleg
két caeni bencés apátsági templom tekinthető a gótikus katedrálishomlokzatok előfutárának. Az egyik
a La Trinité (felszentelés: 1066).8 Két masszív, négyszögletű toronnyal rendelkező, hármas kapuzatú
nyugati homlokzata arányaiban, megjelenésében a párizsi Notre Dame homlokzatát vetíti előre.
Hasonló kialakítású a szintén XI. századi Saint-Étienne is. (Ez utóbbi magas toronysisakjai már a
XIII. századból származnak.)

Vannak épületek, épületrészek, amik egyedi kialakításukkal olyan kristályosodási pontokká válnak,
hogy utána évszázadokon át éreztetik a hatásukat és típust alkotnak. A leghíresebb ezek közül a
St. Denis-apátságtemplom Suger apát-féle átépítése, de ide tartoznak a laoni katedrális nyugati tornyai
is a XII. század végéről. A hármas kapuzattal és nagyméretű rózsaablakkal rendelkező homlokzat
törpegalériával záródik. A tornyok ebből nőnek ki, alsó szintjeik négyszögletesek, felső (nyitott) szintjeik
nyolcszögletűek. A kettő közötti egységet a négyszögletes szintek sarkain lévő támpillérek és az azokon
álló baldachinok teremtik meg. Ezek a baldachinok nyolcszögletű fiatornyokat hordanak. Ez a logikus
és harmonikus elrendezés Villard de Honnecourt figyelmét is felkeltette, aki a torony alaprajzát és
nézetét is szerepeltette portfóliójában, azzal a megjegyzéssel, hogy sokfelé járt már, de ilyen tornyot
még sehol se látott.9

Természetesen a laoni tornyok sem előzmény nélküliek. A chartres-i katedrális déli tornya a
XII. század közepén épült. Az elrendezés hasonló, mint Laonban, azonban az egész megjelenés sokkal
zártabb: a torony a nyugati homlokzatból nő ki, alsó szintje négyzetes, két ablakkal, felső szintje
nyolcszögletű, középen egy ablakkal, sarkain diagonális helyzetű, fiatoronnyal koronázott
támpillérekkel. A sisak meredek, nyolcszögletű gúla. A gótikus tornyok a következő évszázadokban
zömmel ezt az alaptípust fogják variálni: négyzetes alsó szintek, nyolcszögletű felső szintek, magas
sisak. Azonban még az erre az alapsémára épülő tornyok is nagyfokú változatosságot mutatnak, főleg a
három fő rész közötti átmenet terén.

Robert Bork ennek az alapformának az eredetét az ókori sírépítményekhez vezeti vissza,10 a
következő bekezdésben ezt az elméletet ismertetem kivonatosan. Levezetésének alapja az antik
sírtornyok gyakori piramisformájú lezárása. A közvetítők ezek és a gótikus tornyok között a dél-
franciaországi román kori halotti lámpások lehettek. Ezekkel funkcióban és formailag is összefüggenek
a Karoling-korban felbukkanó, torony formájú ereklyetartók, amikből a gótikus szentségházak, mint
Krisztus testének hordozói fejlődtek ki. A tornyok nemcsak megjelenésükben, hanem funkciójukban is
hasonlítanak a a szentségházakhoz: a szent objektum, amire a magas toronysisak a figyelmet felhívja, a
templom maga. A magas torony szimbolikájában Jákob lajtorjájához is hasonlítható, ahogy
kapcsolatot teremt az Isten háza és a mennyek kapuja között. A középkoriak szemében ezen kívül a

8 ZÁDOR 1994 146. p.
9 BARNES–HAHN 2009 222. p.
10 BORK 2008 55–56. p.
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templom nem csupán Isten háza volt, hanem a Mennyei Jeruzsálem földi megtestesülése is. Ebben a
szimbolikában a templom kapuja a városkapu, így a templom tornyai funkcióban hasonlatossá válnak
a városkapuk már ókorban is használt tornyaihoz.

Az előbbiekben tárgyalt alapforma kialakulása után a következő nagy fejlemény a gótikus tornyok
építésében a XIV. század elején, a Rajna mentén következett be: megjelentek az áttört kősisakok. Az
első megépült példány Freiburg im Breisgauban van, azonban Köln is magának követeli az elsőbbséget
– annak ellenére, hogy itt a tornyok csak a XIX. században készültek el –, mégpedig a székesegyház
középkorból fennmaradt, áttört sisakot ábrázoló úgynevezett F-tervrajza alapján.11 A kutatók
véleménye megoszlik abban, hogy Freiburgot vagy Kölnt illeti-e az áttört sisak feltalálásának
elsőbbsége. Arnold Wolff, aki kölni dóm egyik XX. századi építőmestere volt, legendának minősíti
Freiburg elsőbbségét,12 azonban Michael Viktor Schwarz eléggé meggyőzően érvel amellett, hogy a
kölni rajz már a freiburgi gyakorlati tapasztalatok felhasználásával készült.13

Az áttört toronysisak olyan innováció, ami tökéletesen beleillik a gótika azon törekvésébe, hogy a
tömör felületeket áttörje, légiessé tegye, és az egész épületet vázszerkezetté lényegítse. Ennek fényében
talán meglepő is, hogy viszonylag későn bukkant fel. Az új formákkal való kísérletezés a tornyok terén
ekkoriban átkerült a francia területekről a Rajna mellé. 

Freiburg és Köln mellett a harmadik jelentős ilyen vállalkozás a straßburgi székesegyház nyugati
homlokzatának építése volt. A több szakaszban épült déli torony sok újítást vonultat fel, és a középkori
Európa legmagasabb építménye lett. A homlokzat fejlődését – amiben a tornyok kulcsszerepet
játszanak – korabeli tervrajzok és az elkészült épület kutatása alapján jól nyomon lehet követni.14 Az
ún. B-terv egy kéttornyos katedrálishomlokzatot mutat, ahol azonban a tornyok jelentősen
különböznek a freiburgi, kölni típustól. Ezek a tornyok végül nem valósultak meg, a straßburgi nyugati
homlokzat így a XIV. században a Párizsból jól ismert, két csonkatornyos homlokzattípus képviselője
lett. A következő lépés a két toronycsonk közé beépített harangház volt, amivel a homlokzat tetején
kialakult egy nagyméretű vízszintes felület, az úgynevezett Wächter. Ezt kiindulási alapnak használva
épült fel a toronyoktogon, majd annak négy sarkán a négy lépcsőtorony. Az együttest Hans Hültz
1439-ben elkészült toronysisakja koronázza meg, amihez hasonló sehol máshol nem épült.
Alapformája nyolcszögű gúla, aminek minden élén egy lépcső kanyarog, hogy a csúcsban egyesüljenek.
Ennek a toronynak köszönhetően lett a straßburgi építőpáholy a birodalom négy főpáholya (Bécs,
Bern, Köln, Straßburg) közül a vezető az 1459-es regensburgi páholygyűlésen,15 és Goethe nevezetes
1772-es írása révén (Von Deutscher Baukunst)16 a neogótikus mozgalomnak is fontos forrásául szolgált.

A straßburgi torony elkészültéig a legmagasabb torony címét a bécsi főpáholy birtokolta a
Stephanskirche déli tornyával. Ez a torony 1433-ban készült el, és 137 méteres magasságával csak
néhány méterrel volt alacsonyabb a straßburginál (142 m), ugyanakkor meg kell említeni, hogy míg a
straßburgi tornyot egy már meglévő épület tetején emelték, a bécsiek a nulláról kezdték saját tornyuk
építését.17 Ahogy azt Bork megállapította, a nagy toronyépítések (Straßburg, Freiburg, Köln, Prága,
Bécs) története azt is mutatja, hogy csak ott lehetett sikeres egy ilyen építkezés, ahol az uralkodó, a
polgárság és az egyház (székesegyházak esetében a püspök) egyszerre tartotta fontosnak azt.18 Ezek a
tornyok így a polgárság öntudatának kifejezői is lettek, az egész város jelképei. A kölni és a prágai
toronyépítés kudarcba fulladt, mert nem bírta a polgárság támogatását, míg a freiburgi, a straßburgi és
a bécsi sikerrel zárult (bár érdemes megjegyezni, hogy mindkét utóbbi templomhoz terveztek egy
másik tornyot is, amit már egyik helyen sem tudtak megvalósítani). 

11 Erről a rendkívül fontos rajzról lsd. STEINMANN 2003.
12 WOLFF–GAERTNER 1986 18. p.
13 SCHWARZ 2013a 7. p.
14 A straßburgi nyugati homlokzatról és a tervekről lsd. többek között SCHOCK-WERNER 1983, SCHOCK-WERNER 1983, BORK 
2005, BORK 2008 82–89. p., 141–146. p., BÖKER 2013 145–225. p.
15 BORK 2003b 27. p.
16 GOETHE 1981
17 A bécsi toronyra jelen értekezés több fejezete is vissza fog még térni.
18 BORK 2003a 204. p., BORK 2003b 33. p.
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A bécsi torony is a gótikus tornyok alapfelépítését követi: az alsó szintek négyszögletesek, a felsők
nyolcszögletűek, és az egészet egy karcsú kősisak koronázza. Ez az alapfelépítés azonban a tornyot a
helyszínen szemlélve alig látszik, és ebben rejlik a bécsi építmény egyedisége. A támpillérek a
négyszögű szinteken felfelé haladva fokozatosan egyre beljebb ugranak, a nyolcszögletű szinteket pedig
(Straßburghoz hasonlóan, de sokkal kevésbé szembeszökően) négy oldalon fiatornyok kísérik, amik
felfelé szintén keskenyednek. Ennek köszönhetően a négyszögű és a nyolcszögű szintek vizuálisan alig
különülnek el egymástól, és az egész torony lentről felfelé fokozatosan keskenyedő gúla formáját
mutatja. Ezt koronázza meg a szintén teljesen egyedi, minden társánál karcsúbb, ugyan áttört, de a
freiburginál sokkal zártabb, kúszólevelekkel tagolt toronysisak, ami megjelenésében szervesen
illeszkedik a toronytörzshöz, vizuálisan alig válva el tőle. Valószínűleg a viszonylag rövid építési időnek
is köszönhető ez a páratlan egységesség, ami a bécsi torony architektúráját jellemzi.19 Norbert
Nußbaum ennek az egységességnek köszönhetően a bécsi tornyot egyenesen a Német-római
Birodalom legnagyszerűbb gótikus tornyának nevezi.20 Az építmény különböző részeinek a fent leírt
„összefolyása” párhuzamba állítható a későgótika egységre való törekvésével is (a klasszikus gótikával
szemben, ahol az egyes épületrészek egymástól jól elkülöníthetőek voltak). Ez a törekvés a
hálóboltozatokban és a csarnokterekben öltött leginkább testet, és talán összefügg azzal is, ahogy a
bölcseletben (nagyon leegyszerűsítve) a dolgokat szigorúan részekre tagoló skolasztikát felváltotta a
végtelenségben való feloldódásra törekvő miszticizmus, ahogy azt Erwin Panofsky nagy hatású
esszéjében leírta.21

A gótikus tornyok ideje a XV. századdal lezárult. Bár a század végéről fennmaradtak nagyon szép,
részletes tervek mind a straßburgi déli,22 mind a bécsi északi toronyról,23 ezek a tervek végül nem
valósultak meg.

A gótikus tornyok építését mint technikai kérdést vizsgálva fontos megjegyezni, hogy a gótikus
torony olyan épületelem, aminek nincsen antik előképe. Építése nagyban különbözik az épület többi
részének kivitelezésétől, mivel szabadon álló struktúra. Ennek azért van jelentősége, mert több szerző
szerint is a gótikus építkezéseknek az volt az általános gyakorlata, hogy az épület már álló részeit is
felhasználták a szükséges állványok, zsaluzatok ideiglenes támaszaiként.24 Egy szabadonálló,
alapterületéhez képest jelentős magasságú épületelemnél szomszédos falak, szerkezetek, amik
támaszként lennének használhatók, nincsenek.25 Nem véletlen, hogy a félbemaradt nagy
toronyépítkezések általában a kapcsolódó templomhajó főpárkányának magasságában maradtak félbe.
Ennek egyik oka az lehet, hogy a torony törzse a hajó falául is szolgál, így eddig a magasságig
mindenképp fel kell építeni, de olyan helyen is megfigyelhető ez a jelenség, ahol a hajó már állt,
amikor a tornyot elkezdték építeni (erre példa a bécsi északi torony). 

A gótikus templomok erőjátékát vizsgálva több kutató is arra a megállapításra jutott, hogy az
állékonyság szempontjából a templomok anyaga és mérete kevéssé számít, a geometriájuk annál
inkább26 (ezt egyébként a fennmaradt csekély számú középkori építészeti írás alapján maguk a
középkori mesterek is tudták).27 Ez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy egy gótikus templomot az összes
elemének arányos felnagyításával bizonyos ésszerű határok között bármekkora méretben fel lehetne
építeni. Van egy elem azonban, amire nem igaz ez a megállapítás: a torony. Egy toronynál

19 Bár fontos megjegyezni, hogy alaposabban szemügyre véve ezen a tornyon is elkülöníthetők különböző építési fázisok. 
Részletesen lsd. ZYKAN 1970.
20 NUSSBAUM 1994 206. p.
21 PANOFSKY 1986
22 BÖKER 2013 219–224. p., 224–225. p.
23 BÖKER 2005a 268–275. p.
24 FITCHEN 1961 164. p., BINDING 1993 427. p., LÜPNITZ 2011 224. p.
25 Ez lehetett az oka annak is, hogy már a XIX. században a kölni dóm két tornyát egyszerre építették, olyan állványzattal, 
ami mindkét tornyot összefogta. Lsd. pl. WOLFF 1980 119., 129., 135. p.
26 HEYMAN 1997 22. p., HUERTA 2012, saját számításaimat a kassai Szent Erzsébet-templomra vonatkozóan lsd. BERECZKI 
2014b
27 Lsd. pl. „Von des Chores Maß und Gerechtigkeit”, 1500 k., „Die Unterweisungen von Lorenz Lacher für seinen Sohn 
Moritz”, 1516. Irodalom róluk: COENEN 1989
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tartószerkezetileg már nem csak a geometria számít. Míg a templomhajó állékonysága a jól
megválasztott geometria függvénye – nem jöhet létre a kőanyagban a határfeszültséget túllépő
igénybevétel –, addig egy nagy toronynál ez már nem így van.

A fent elmondottak a kőnek mint építőanyagnak abból a sajátos tulajdonságából adódnak, hogy a
nyomószilárdságához képest a húzószilárdsága elhanyagolható. Jacques Heyman a Stone Skeleton
című könyvében teoretikusan meghatározza azt a maximális magasságú oszlopot, amit egy átlagos
szilárdságú kőanyagból – a kihajlással nem számolva – fel lehetne építeni: ez 2 km28. A legmagasabb
középkori templomhajó Beauvais-ban van, 48 m.29 Ebből is látszik, hogy a szűk keresztmetszet nem a
kő nyomóhatárfeszültsége. A probléma ott adódik, hogy a húzószilárdság csekély volta miatt a
kőszerkezetek a nyomatékot sem bírják, ezért a szerkezet formáját úgy kell megválasztani, hogy sehol
se menjen át az igénybevétel húzásba: ezt jelenti a megfelelő geometria.

A legnagyobb középkori tornyok 130–140 m magasak. Ez is messze a két kilométeres elméleti határ
alatt marad, a gyakorlatban azonban mégsem ilyen egyszerű a helyzet. Először is, egy torony jóval
nehezebb, mint az áttört falú gótikus templomhajók, így komolyabb alapozásra van szükség. Mivel a
magassága sokszorosa az alapterületének, a szerkezet sokkal érzékenyebb a talaj egyenetlen
süllyedésére. A nagy magasság és a csatlakozó szerkezetek hiánya miatt az esetleges boltozatok és a
toronysisak vízszintes terhének felvétele is problémásabb.30 Éppen ezért a sisakok jelentős
fémmegerősítéseket is tartalmaznak, tehát nem kizárólag kőszerkezetek.31 Erőtanilag már a vasbetont
vetítik előre: a nyomást a kő veszi fel, a húzást a rejtett vasszerkezetek. A tornyok az önsúlyukon kívül
jelentős hasznos terhet is hordanak: ezek a harangok, amik ráadásul dinamikus terhelést is jelentenek.
Dinamikus terhelés a szél is, ami komoly mozgásokat is okozhat a szerkezetben. Egy 130 m magas
toronynál a torony tetejének csupán 1%-os kilengése is 130 cm-t jelent, amit egy merev kőszerkezet
nem tudna felvenni. Ennek a megoldására a kritikus helyeken ólommal kiöntött fugákat, kapcsolatokat
használtak.32

A tisztán függőleges terhelést a kőszerkezetek jól viselik, viszont ívelt (pl. boltozat) vagy ferde (pl.
tető vagy toronysisak) szerkezetek esetében vízszintes erők is keletkeznek. Ezek felvétele a teljes
építészettörténeten végigfutó probléma. Minél inkább közelít a keletkező erők eredője a függőlegeshez,
annál kisebb lesz a vízszintes komponens, tehát az oldalnyomás. Ilyen módon egy karcsú torony
bizonyos méret fölött statikailag sokkal kedvezőbb, mint egy széles. A méret a stabilitás miatt számít. A
stabilitásnak a szélteher felvételénél van szerepe. A szélteher a szélnek kitett homlokzati felület
nagyságától függ, a széltehernek való ellenállás pedig a tömegtől. Egy kocka példáján szemléltetve, ha
a kocka élhosszúságát megduplázzuk, akkor egy lapjának a felülete az eredetinek a négyszerese lesz (az
új élhossz négyzete), a kocka tömege pedig az eredeti nyolcszorosa (az új élhossz köbe). Tornyok
esetében a tömeg akkor nő jelentősen nagyobb mértékben, mint a felület, ha a magasság növelésével a
falvastagságot is növeljük.33 Arra vonatkozóan, hogy a tornyokat a gótika idején hasonló elvek szerint
tervezték, írásos forrásaink is vannak: ezek a torony szükséges falvastagságát a magasság arányában
adják meg.34 Így ha a tornyot merev szerkezetnek tekintjük, akkor azt látjuk, hogy minél nagyobb,
annál stabilabb.35 Összefoglalva a fentieket, minél magasabb és karcsúbb egy torony, és minél
meredekebb a sisakja, annál jobban működik erőtanilag. Egy későbbi fejezetben látni fogjuk, hogy a
fejlődés iránya éppen ilyen volt. A nagyobb méret, a karcsúság, a meredekebb sisak viszont
nyilvánvalóan a kivitelezést nehezíti meg.

28 HEYMAN 1997 12. p. A szerző 2000 kg/m3 térfogatsúlyú és 4 MN/m2 nyomószilárdságú kővel számol.
29 WOLFE–MARK 1976 463. p.
30 A toronysisakok erőtani működéséről lsd. HEYMAN 1997 127–138. p.
31 SCHOCK-WERNER 1978 58. p., HEYMAN 1997 121. p., SASS 2000 20. p.
32 ALEXANDER 2005
33 A szélteher és a torony falvastagságának összefüggéséről részletesebben lsd. HUERTA 2012 187–188. p.
34 HUERTA 2012 168. p.
35 HUERTA 2012 191. p.
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A fent elmondott nehézségek ellenére a toronyépítéssel mint technikai, kivitelezési feladattal kevéssé
foglalkoztak akár a gótikus kivitelezésről, akár a gótikus tornyokról szóló, átfogó művek, pl. Fitchen,36

Bork37 egyáltalán nem. A feladat bonyolultságát a gyakorlat is mutatja: a középkorban alig néhány
nagy gótikus torony valósult meg teljes egészében. A három legnagyobb Freiburgban, Straßburgban és
Bécsben van, a másodvonal ezeknél jóval szerényebb méretű. A gótika végével pedig az idejük véget
ért, a reneszánsztól és a barokktól idegen volt ez a forma. A gótikus tornyokhoz hasonló szerkezeteket
így csak a neogótika idején emeltek újra, a legjelentősebbeket éppen félbehagyott középkori tornyok
eredeti tervek alapján történő befejezésével (Ulm, Köln).

36 FITCHEN 1961
37 BORK 2003a
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3. Két jelentős magyarországi kősisakos torony és lehetséges bécsi 
kapcsolataik

A Rajna-vidék bevezetőben ismertetett nagy toronyprojektjeinek kistestvére a Német-római
Birodalom keleti határvidékén felépült tornyok párbeszéde.38

A Central-Commission 1872-es közleményeinek egyik írásában a szerző felsorolja az Osztrák-
Magyar Monarchia jelentősebb középkori tornyait.39 A következő templomokat említi:

• Bécs, Stephanskirche (déli torony és a két Heidenturm)
• Prága, székesegyház
• Bécsújhely, Liebfrauenkirche
• Bécs, Maria am Gestade
• Gaming, kartauzi templom
• Deutsch-Altenburg
• Perchtoldsdorf
• Krems, piarista templom
• Maria Straßengel, ciszterci templom
• Gairach (ma Jurklošter), kartauzi templom
• Mariazell
• Steyr, Margaretenkapelle
• Prága, Tyn-templom
• Krakkó, Mária-templom
• Ják
• Zsámbék
• Zágráb, székesegyház
• két-két torony Pozsonyban és Sopronban

Ha azokra a gótikus tornyokra szűkítjük a listát, amiknek ha rekonstruálva is, de fennmaradt
faragott kősisakja van – tehát valamilyen szinten alkalmazható rájuk a Bork-féle „great spire”-kifejezés
–, az alábbi templomok maradnak:

• Bécs, Stephanskirche (déli torony és a két Heidenturm)
• Bécsújhely, Liebfrauenkirche, huszártorony
• Bécs, Maria am Gestade
• Gaming, kartauzi templom
• Deutsch-Altenburg
• Maria Straßengel, ciszterci templom
• Gairach (ma Jurklošter), kartauzi templom
• Mariazell
• Steyr, Margaretenkapelle
• Pozsony, ferences templom
• Sopron, ferences templom
• Sopron, Szent Mihály-templom

Ebből a csoportból élesen kiemelkedik a bécsi Stephanskirche déli tornya, ami felépültekor a
legmagasabb kőépítmény volt Európában. A többi torony nem a méretével tűnik ki, hanem – a
deutsch-altenburgi kivételével – finom kialakításával. Jó részük a XIV. században Svábföldön feltűnő,
egyetlen, de annál tagoltabb toronnyal rendelkező Mária-templomok (Rottweil, Reutlingen)40 típusába
sorolható, úgy mint a mariazelli Mária születése zarándok- és plébániatemplom,41 a gamingi kartauzi

38 SCHWARZ 2013b
39 ...M... 1872
40 WAGNER-RIEGER 1988 161. p.
41 Hosszház és torony ca. 1359–1393, a torony befejezését az 1413-ban meghalt Johannes Tryesternek tulajdonítják 
(WOISETSCHLÄGER–KRENN 2006 281. p., BRUCHER 2000 270. p.)
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„Marienthron”,42 a Maria Straßengel-i ciszterci zarándoktemplom,43 a bécsi Maria am Gestade,44 a
pozsonyi ferencesek Szűz Máriának szentelt temploma, a soproni ferencesek Nagyboldogasszony-
temploma. Más kategória, de érdemes megemlíteni, hogy a finoman faragott kő huszártoronnyal
rendelkező bécsújhelyi dóm szintén Máriának van szentelve (Liebfrauenkirche).

A fentiekből is látszik, hogy a középkori Magyar Királyság területén meglepően kevés faragott
kősisakos gótikus torony maradt fenn: Sopronban a Szent Mihály-templom és a volt ferences templom
tornya (1. ábra), és Pozsonyban a ferences templom tornya (2. ábra). Természetesen kisebb-nagyobb
kiegészítések, restaurálások mindegyik tornyon történtek. A két soproni tornyot a XIX. században
Storno Ferenc restaurálta, a régebbi ábrázolásokkal összevetve formailag viszonylag hűen. A pozsonyi
torony pedig a XIX. század utolsó éveiben le lett bontva és formailag közel azonos módon vissza lett
építve.45

Dolgozatomban a két ferences tornyot és esetleges bécsi kapcsolataikat veszem alaposabban
szemügyre.

3.1. A pozsonyi ferences templom tornya
3.1.1. A XIX. századi rekonstrukció: gúla vagy kupola?

Mielőtt a torony tárgyalására rátérnék, tisztázni kell, hogy a jelenlegi építmény mennyire azonos a
középkori építménnyel. A XIX. század utolsó évtizedében Schulek Frigyes vezetésével a torony teljes
körű rekonstrukciójára került sor, ami a gyakorlatban lebontást és visszaépítést jelentett.46 A lebontott
kövek felhasználásával a ligetfalui parkban (a mai Janko Kráľ parkban) állítottak fel egy kerti pavilont.
A kolostor tornya és a pavilon azonban egy fontos dologban különbözik: míg az előzőnek hegyes,
egyenes élű, gúla alakú sisakja van, az utóbbinak íves, kupolaszerű. A XX. századi magyar és
(cseh)szlovák szakirodalom ezt az utóbbi, kupolaszerű lezárást tekintette eredeti, középkori formának,
amit aztán Schulek „szabálytalannak” ítélt és „kiegyenesített”. Ez a vélekedés egy sor téves
következtetés levonását eredményezte a torony középkori építéstörténetével kapcsolatban. A Schulek-
féle rekonstrukció rajzainak, iratainak, fotóinak vizsgálata47 egyértelműen bebizonyította, hogy a
torony eredetileg is gúlasisakos volt (3. ábra). Az iratok, rajzok között kupolaformának vagy a
kupolaforma kiegyenesítésének nyoma sincs. A rekonstrukció során az eredeti toronynak formailag
szinte a teljesen pontos másolatát építették vissza.48

Az egyetlen koncepcionálisnak nevezhető különbség a lebontott és a rekonstruált torony között a
sisakon figyelhető meg. Mind az archív fotók, mind az eredeti tornyot még ismerő szerzők írásai49 azt
támasztják alá, hogy a sisak eredetileg áttört volt. Ennek művészettörténeti jelentősége hatalmas: így ez
az egyetlen középkori áttört toronysisak a Magyar Királyság területéről, amit ismerünk. Az áttörések
már a XIX. század előtt téglával be lettek falazva, hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk.50 A Wiener
Bauhütte folyóiratban 1862-ben közölt felmérési rajz51 jelöli is ezeket a téglakifalazásokat (4 . ábra). A
rekonstrukciós terveken és a megépült tornyon viszont már kővel vannak az élek és a mérművek közei
kitöltve. A Műemlékek Országos Bizottságának irataiban sajnos nincs nyoma annak, hogy miért
döntöttek a zárt kősisak építése mellett. Valószínűleg statikai, szerkezeti okai lehettek a döntésnek.

42 1332–1324 (BRUCHER 2000 273. p.)
43 Torony: 1355–1366 (BRUCHER 2000 252. p.)
44 Alsó szintek: 1350-es évek vége, sisak: ca. 1419–1429 (BORK 2003a 286–287. p.).
45 Erről részletesen lsd. BUDAY 2012, BERECZKI 2015.
46 Ez nem volt szokatlan akkoriban: a bécsi Stephanskirche és a Maria am Gestade sisakja is teljes egészében  XIX. századi 
rekonstrukció. NIERHAUS 2011 111–113. p., HASSMANN 2002 257–263. p.
47 Forster Központ Tervtár, pozsonyi ferences kolostor mappája és Schulek-hagyaték; Forster Központ Fotótár tárgyi archív 
fotói, mindenekelőtt a következők: 122186, 122201, 1566, 10.787, 63.582, 17.530, 65.583, 8085; Forster Központ Könyvtár, 
MOB-iratok, mindenekelőtt a következők: 1894/103, MOB 1894/122, 1897/228.
48 A rekonstrukcióról, a gúla vagy kupola kérdéséről, az új és az eredeti torony különbségeiről lsd. BERECZKI 2015
49 RÓMER 1865 287. p., HENSZLMANN 1880 105. p.
50 Rakovszky szerint egy XVIII. századi földrengést követően. RAKOVSZKY 1865 208. p.
51 SN 1862. Lsd. jelen dolgozat 1. számú melléklete
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Az elbontott torony köveiből emelt kerti pavilonra a szakirodalom úgy hivatkozik, hogy az eredeti
torony lett ott felállítva.52 Ez jó lehetőséget biztosított arra, hogy a középkori köveket, falazást
viszonylag elérhető magasságban megvizsgáljam. Állvány, létra használatára azonban nem volt
lehetőségem. A felmérés úgy zajlott, hogy egy kb. 10 m magasra kitolható fotóállvány segítségével
különböző magasságokból fotókat készítettem a pavilonról. Az építmény körül összesen 24 állást
vettem fel (oldalanként négyet), és minden állásban öt magasságban készítettem fotót. Az elkészült
összesen 120 fotót betápláltam a PhotoScan nevű programba, ami így viszonylag részletesen
rekonstruálni tudta az állások helyét, majd a geometriát (5. ábra). Az eredmény egy textúrázott 3D-s
modell lett.

Erről a modellről ortofotókat mentettem, és a kinyomtatott ortofotókra a helyszínen, távcső
segítségével rávezettem a fugarajzolatot (6. ábra). Ezen a fugákat csak egy vonallal jelöltem, mert az
építmény felső részén a nagy felbontású fotók és a távcső használata ellenére se volt lehetséges a
fugaszélességeket egyértelműen értelmezni: ehhez állvány kellett volna. A vizsgálat azt mutatta, hogy
az építmény nem az eredeti struktúra pontos mása, sokkal inkább részben eredeti kövekből felépített,
az eredetivel formailag többé-kevésbé azonos, azonban falazásában eltérő építményről van szó. A
bontás minden bizonnyal nem a kövek újbóli felhasználásának igényével készült, így a kerti pavilon
építésekor az egyes köveknek az eredeti építményben elfoglalt pontos helyét igen nehéz lehetett
kideríteni, főleg a harangszint esetében. Az építményről készült ortofotón egyértelműen látszik például,
hogy a hat pilléren a vízszintes fugák különböző magasságban futnak. Az így létrejött egyenetlenségek
miatt helyenként téglasorok beiktatása volt szükséges.53 Az archív fotókon pedig világosan kivehető,
hogy a kőrétegek eredetileg nagyjából azonos magasságúak voltak, és a fugák szépen egy magasságban
futottak körbe. A parki építményen egyetlen vízköpő van felismerhető állapotban: egy malac a
délkeleti sarkon.54 Malacfigura az új tornyon az északnyugati oldalközépen(!) van, az archív fotókon
pedig az északkeletin. Ez talán a legfeltűnőbb indikátora annak, hogy sajnos a három, elvileg teljesen
egyforma építmény (eredeti torony, rekonstruált torony, parki építmény) a valóságban három
különböző: nem igaz tehát, amit első pillantásra gondolnánk, miszerint a lebontott és az újraépített
torony anyagában nem, de formáiban egyezik; míg a lebontott torony és a kerti pavilon lezárásuk
kivételével anyagában és formáiban is megegyeznek. Együtt azonban, kiegészülve az archív fotókkal és
tervrajzokkal, mégis alkalmasak következtetések levonására, leginkább azért, mert a legérdekesebb
rész, a vimpergák sávja a rendelkezésre álló adatok alapján az új tornyon pontos másolata a réginek,55

és a kerti pavilonon is ez a rész van a legkevesebb pótlással összerakva.
A kerti pavilonon kívül máshol is fel lehet még lelni Pozsonyban az eredeti torony köveit.56 A

ferences kolostorral szemközti ház udvarán több töredék be van építve a falba, és itt egy tábla is
hirdeti, hogy ezek a kövek a ferencesek tornyából származnak (7–9. ábra). További, kiállításszerűen
beépített kövek találhatók a közeli Biela (korábban Corvin, még korábban Schneeweis)57 utca egyik
kapualjában (10–18. ábra).

Értékes információkkal szolgálnak a torony megjelenéséről Pozsony régi ábrázolásai, ezeket Václav
Mencl és Dobroslava Menclová összegyűjtötték 1936-os könyvükben58 (19–25. ábra). Bél Mátyás
Notitiájában a fentieken kívül van két további Pozsony-látkép, amiken kivehető a torony (26–27. ábra).
A legrészletesebb régi ábrázolást Ingrid Ciulisová publikálta,59 ez 1743-ból való, és a teljes kolostort
ábrázolja (28. ábra).

52 A részletes szakirodalmi áttekintést lsd. a következő alfejezetben.
53 A pavilon így három, talán négy féle építőanyagból készült: a középkori kövekből, újkori faragott kövekből, téglából; és 
helyenként műkőnek kinéző elemek is vannak.
54 A parki pavilon felmérése közben egy, magát preßburgernek aposztrofáló idősebb hölgy elmondta, hogy ő még emlékszik 
rá, hogy a vízköpők formája határozottan kivehető volt régebben. Ezt az archív fotók is alátámasztják. Az építmény ezek 
szerint jelentős pusztuláson esett át az utóbbi évtizedekben.
55 BERECZKI 2015 102. p.
56 Ezért az információért és a konkrét helyek megmutatásáért Buday Péternek tartozom köszönettel.
57 ORTVAY 1905 276. p.
58 MENCL–MENCLOVÁ 1936
59 CIULISOVÁ 1998 175. p.
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Az ábrázolások a rajzi egyszerűsítéseket figyelembe véve meglehetősen egységes képet mutatnak, a
torony minden bizonnyal már az első ábrázolástól kezdve nagyrészt változatlan volt. Egyedül
Hoefnagel 1572-es rajza mutat eltérő struktúrát, de ezen a rajzon például a klarisszák tornya is
meglehetősen eltúlozva jelenik meg. 

3.1.2. Kutatástörténet, szakirodalmi áttekintés
A szakirodalom a toronnyal kevéssé foglalkozik, a kutatók figyelme a kolostor kapcsán inkább a

Szent János-kápolnára irányul. Az alábbiakban a torony szemszögéből tekintem át a szakirodalmat,
ugyanakkor a kolostor különböző részeinek építésére vonatkozó legfontosabb megállapításokat is
szerepeltetem, különös tekintettel a Szent János-kápolnára, aminek építése valószínűleg összefüggött a
torony építésével. Azokat az írásokat, amikben csak említésszinten jelenik meg az épületegyüttes, a
legfontosabbak kivételével nem szerepeltetem.

1862. Publicationen des Vereines „Wiener Bauhütte”. Original-Reiseaufnahmen60

A Wiener Bauhütte Friedrich Schmidt tanítványainak egyesülete volt. Épületfelméréseiket 1862-től 
kezdve nagy alakú kötetekben közölték. Az első kötetben részletes felmérési rajzokat publikáltak a 
toronyról (homlokzat, alaprajz, metszet). A rajzok valószínűleg elég pontosnak tekinthetők, annak 
ellenére, hogy olyan kisebb kiegészítéseket is tartalmaznak, amik az archív fotók szerint ekkor már nem
voltak meg.61 Ilyen a torony csúcsán lévő keresztrózsa vagy a harangház ablakainak mérművei.

1865. Rakovszky István: Pozsony egyházai62

A Magyar Sionban Rakovszky István 1865-ben közölt egy rövid leírást a ferencesek templomáról. 
Eszerint a templomot 1290-ben IV. László építtette, fogadalomból. 1297-ben szentelték fel III. András 
jelenlétében. Az „isteni szolgálat mindig magyarul tartatott”, a nemeseknek a templom bal oldalán 
saját padjaik voltak. „A zárda melletti torony, melynek kőfödezete csupa faragványokból állott a mult 
századbani földrengés által oly annyira szenvedett, hogy téglával kellett a gyönyörü munkát kifalazni.” 
A Szent János-kápolnát („halottak kápolnája”) egy 1361-es, Jakab bíró nevéhez köthető forrással hozza
összefüggésbe.63

1865. Rómer Flóris: Pozsony régészeti műemlékei64

Rómer Flóris a Kornhuber Gusztáv András által szerkesztett Pozsony és környéke című átfogó 
kiadványban65 foglalkozott a ferences templom történetével. Írása szerint a templom fogadalmi 
templom: IV. László király cseh Ottokár fölötti győzelmének köszönheti létét. A király 1290-ben kezdte
építtetni, és 1297-ben szentelte fel Lodomér esztergomi érsek Jakab nevű helyettese. Ebből a 
korszakból egyedül a szentély maradt fenn. A szentély felső része újabb téglaépítmény, a hosszhajó 
mellékhajói le lettek bontva, így jött létre a mai egyhajós hosszház. 
A tornyot hazánkban egyedülállónak nevezi. A padláson is meglévő párkányok miatt egyemeletes 
kapcsolódó kolostorszárnyat, vagy csak utcai szárnyból álló kolostort és így szabadon álló tornyot 
feltételez. Az építésre vonatkozóan semmilyen dátumot nem közöl. A torony szerinte egyszer már le 
volt bontva: vagy tűzvész (1515, 1578), vagy földrengés (1578), vagy háborús sérülések miatt. A 
visszaépítés „sebesen történt és igen hanyagul”. Egy bizonyos Schulcz nevű barátjára hivatkozva (aki 
valószínűleg a Friedrich Schmidt-tanítvány Schulcz Ferenc) írja, hogy a torony belsejében „még 
mainap is megvan az egész szarufaállás, melyen a kősisak felemeltetett”. A sisak üres mezői „már igen 
régen fallal berakattak”.
Részben közli a vízköpők formáit: „övös kaftánba öltözött zsidó, ki sertésen nyargal; egy nő felső 
testéből igen lelóggó emlőkkel; egy bikából, bagolyból, kutyából, párduczból és más képleges 
állatokból”. A tagozatok szerinte a klarisszák tornyáéval és a várkapun láthatókkal megegyezőek („főleg
a liliompárkányzat és a levélgumók alakja”).

60 SN 1862
61 Igaz, hogy az archív fotók kb. 30 évvel későbbiek.
62 RAKOVSZKY 1865
63 Erről a forrásról részletesen lsd. később.
64 RÓMER 1865
65 KORNHUBER 1865
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A Szent János-kápolnát Jakab fia János pozsonyi polgár adományával köti össze, aki „ezen kápolna 
építtetéséhez 1361-ben a város falán kivül fekvő fürdő házát majorjával együtt ajándékozá”. Ezen 
kívül más dátumot, konkrét adatot nem közöl.

1872. …m…: Zwei gotische Kirchtürme in Pressburg66

A Central-Commission 1872-es közleményeiben egy …m… nevű szerző közöl rövid írást a pozsonyi 
klarisszák és ferencesek tornyáról. Maga az írás Rómer megállapításait veszi át egy az egyben. 
Illusztrációként fametszetben közli mindkét torony nézetrajzát a Wiener Bauhütte 1862-es számából.

1880. Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei67

Henszlmann Imre műemléki topográfiájában Károlyi, Balásovits és Rakovszky forrásközlései68 alapján 
ismerteti a kolostor és a templom történetét. A templom felszentelését Rómerhez hasonlóan 1297-re 
teszi. 1590-ben beomlott a templomhajó, de megmaradt a szentély, a torony és a torony mellett 
(nyugat felé) a hajóba vezető ajtó. A hajó barokk boltozata ez után 1616-ban készült el, Henszlmann a 
hajó falait is újkorinak ítéli. A zárda és a kerengő („keresztfolyosó”) szintén újabb építmény. A szentély 
falait és támpilléreit az építési idejükhöz képest túl vastagnak tartja. A falpillérek fejezeteit inkább 
franciásnak, mint németesnek ítéli. A bordaprofilokat szintén „régibb tekintetű jelleműnek” tartja, a 
záróköveket pedig fejlettebbnek, mint a falpillér-fejezeteket.
A torony elemzéséhez a Wiener Bauhütte kicsinyített rajzait használja. A tornyot a templomnál 
későbbinek ítéli. A Maria Straßengeli toronyhoz nagyon hasonlónak ítéli mind kialakításában, mind 
elhelyezkedésében. Majd abból kiindulva, hogy az idő haladtával mind karcsúbb tornyokat építettek, 
és arányaiban a straßengeli sisak sokkal karcsúbb, a pozsonyi templomot ítéli fél századdal régebbinek 
(ahogy a pozsonyi templom is fél századdal régebbi a straßengelinél), így szerinte építésének ideje 
„korán eshetik a XIV. század első felébe”. Az ablakmérműveket korainak tartja, a fejezetek hiányát 
pedig inkább németnek, mint franciának, ahogy a párkányok lóhereíves frízeit is. Ezek közül a felsőt a 
kassai Szent Erzsébet-temlom szentélypárkányzatának frízéhez hasonlítja. A vízköpőknek szimbolikus 
jelentésük van: mivel testükön át vezetik el az ártalmas vizet, ezért az egyház ellenségei vannak 
kifaragva. Az oromzatok mérműveit is a korai gótikára jellemzőnek ítéli. A sisak szerinte is „áttörésre 
volt szánva”, téglakifalazása másodlagos. A sisak mérműve, kúszólevelei és keresztvirága „szigoru 
német stylűek”.69

A Szent János-kápolnáról Rakovszky forrásközlésére hivatkozva azt írja, hogy építése a XIV. század 
hatodik évtizedében megkezdődött. A felső kápolna építésze a német iskolából került ki. A 
szoborbaldachinok hatszögre szerkesztettek, német stylűek. 

1892. Ortvay Tivadar: Pozsony város története. Első kötet70

Ortvay is azt írja, hogy IV. László Ottokár feletti győzelme emlékéül, fogadalomból 1280-ban építtette 
fel a ferences templomot és kolostort, de (Bél Mátyásra, Rupp Jakabra és okleveles említésekre 
hivatkozva) szerinte már korábban is állt ezen a helyen ferences kolostor, amit Ottokár elpusztított és 
IV. László újjáépíttetett. A felszentelés 1297 március 26-án volt. Jelen volt III. Endre király, az 
esztergomi érsek, és a nyitrai, pécsi, váci, győri püspök. A továbbiakban nagyrészt Henszlmann 
szövegét ismétli rövidített formában (néhol szó szerint), új adatot nem tesz hozzá.

1895. Dr. Theodor Ortvay: Geschichte der Stadt Pressburg. Zweiter Band, Erste Abtheilung71

A templom leírásához nagyrészt Henszlmann szövegét veszi át.
Mivel a torony építéséről írásos forrás nincs, stíluskritikai alapon az építést a XIV. század első 
évtizedére teszi, és a stílus egységessége és szépsége miatt kizártnak tarja, hogy bármi köze lenne a 
XV. századhoz. Azokat a nézeteket is cáfolja, amik szerint a torony formái a Stephanskirche tornyáról 
származnának, hiszen jóval régebbi a pozsonyi torony formakincse, mint a bécsié. Az előző évi 
feltáráskor előkerült kőfaragójelekre hivatkozik, amik szerinte bizonyítani fogják nézetét.
66 ...M... 1872
67 HENSZLMANN 1880 95–116. p.
68 RAKOVSZKY 1877
69 A keresztvirág valószínűleg csak a rajzon szerepelt, a korabeli fotókon ugyanis fémkereszt van.
70 ORTVAY 1892 337–346. p.
71 ORTVAY 1895 223–232. p. (templom és torony), 262–279 p. (kerengő, Szt. János- és Rozália-kápolna).
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A Szent János-kápolna helyén már korábban is állt egy Szent János-kápolna, erre a pozsonyi ferences 
levéltár egy 1296-os oklevele utal. Ezt lebontották a XV. században, és a helyére építették a mait. A 
templom és a kápolna stílusának különbözősége bizonyítja, hogy az 1296-ban említett kápolna nem 
azonos a maival. A déli fal szabadon a fal előtt álló nagy csúcsíve eredetileg a templom terével 
teremtett volna összeköttetést.
Ő is Jakab bíró 1361-es oklevelével hozza kapcsolatba az építést, de egy 1503-as testamentumra 
hivatkozva szerinte a kápolna még akkor is építésben volt.
A berendezés újkori, egy 1831-es restaurálást említ, amikor pl. a baldachinok alá teljesen oda nem illő 
szobrok kerültek. 
Az alkápolna zárókövének címere Ortvay szerint (Ipolyira hivatkozva) az Országh családé (és nem az 
alapítóé, Jakab fia Jánosé, vagy a Rozgonyiaké, ahogy „egyesek” állítják). A kápolna leírásakor ismét 
nagyrészt Henszlmann szövegét veszi át.
A felső kápolna egyik zárókövén a város címere, másikon a Rozgonyiaké van.
A kápolna stílusát nem tekinti egységesnek, és ez is azt bizonyítja szerinte, hogy az építés megszakítás 
nélkül folyt a XV. század végéig.
Az azóta sajnos elpusztult kerengő egy időben keletkezett a kápolnával. A jelenlegi kerengő északi 
szárnyában vannak középkori elemek. Ez a rész az 1447–1507-ből származó testamentumok tanúsága
szerint a XV. században épült eredetileg. A végrendeletek ekkoriban a kolostorhoz kapcsolódó 
folyamatos építésről tanúskodnak, ennek ellenére valószínű, hogy a kerengő nem készült el teljesen.
A Rozália-kápolna előtt észak-déli irányban húzódó kerengőrész a középkori maradványok stílusa 
alapján még XIII. századi lehet. A kerengőből a templomba vezető ajtó is a XIII. századból 
származik. A kerengő északi része a XV. századi.
A XV. század végén, a XVI. század elején épült a templom mellett a Szent Sebestyén-kápolna (a 
későbbi Rozália-kápolna).

1897. Maszárik Viktor: A Szűz Máriáról nevezett Sz. Ferenczrendű tartomány pozsonyi 
zárdájának, templomának, kápolnáinak és góth stylű templom tornyának története72

Maszárik Viktor ferences szerzetes könyvének jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy egykorú 
tudósítás a torony rekonstrukciójáról. Művészettörténetileg nem tesz új megállapítást, az eddigi 
szerzők állításait idézi.

1927. Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei73

A templom „felső részén hatszögletes tornyát, legszebb fönnmaradt csúcsíves stílű tornyunkat s a 
templomhoz csatolt kettős Szent János-kápolna belsejében gazdagon tagolt falainak köveit 1361–1370 
között faragták”.

1968. Jaroslav Bureš: On the Beginnings of Late Gothic Architecture in Slovakia74

A cikkben a szerző a kápolna építését 1400 körülre teszi, az 1361-es forrás szerinte csak terminus post 
quemként használható. A kápolnán az egyértelmű bécsi hatások mellett parleri hatásokat is felfedezni 
vél, ahogy a dóm duplaablakos boltmezőjén is, ami egy felirat alapján 1401-re datálható. Erre 
alapozza a kápolna hasonló datálását.
A tornyon szintén bécsi és parleri hatásokat lát. Az építésének idejéről nem ír konkrét dátumot, de az 
oromzatok motívumát párhuzamba hozza a bécsi torony hasonló motívumával, aminek az építését 
1412–1416-ra teszi. 

72 MASZÁRIK 1897
73 DIVALD 1927 82. p.
74 BUREŠ 1968
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1970. Jaroslav Bureš: The castle church in Kremnica and the problem of Michael Chnab's 
architectural school in Slovakia75

A cikk Pozsonyban három építményt Michael Chnabbal hoz összefüggésbe: a Szent Mihály-templom 
duplaablakos részét, a Szent János-kápolnát és a ferencesek tornyát. Ez utóbbinál az oromzatok 
motívumát hozza összefüggésbe a Stephansturm oromzataival, és így Michael Chnabbal, és a kápolna 
és a torony építését is 1400 körülre teszi. A parkban lévő kupolaformát tekinti eredetinek, ami így 
szerinte további kapocs a Maria am Gestadéhoz és így Michael Chnabhoz.

1972. Jaroslav Bureš: Die Meister des Pressburger Domes76

A Szent János-kápolnát a Szent Mihály-templom 1400 körülire datált részeivel (a duplaablakos 
falmező, a pillérkötegek, a félköríves lezárású portál a hosszházon, a torony mellett két oldalt lévő 
kápolnák) hozza összefüggésbe, mindkettőt pedig a Maria am Gestade szentélyével. A Szent János 
kápolna fal- és ablaktagolása a St. Stephan hosszháza dekorációjának továbbfejlesztése. Mind a 
XV. század közepén, mind 1400 körül egyfajta dualizmust feltételez a bécsi műhely és a pozsonyi 
Szent Márton építése között, amikor is a tervező bécsi mester tervét egy másik mester kivitelezte 
Pozsonyban. A korábbi részekre egy lehetséges kivitelezőt is megnevez: Konrad von Dürnsteint, akire 
a források 1420-ban már mint halottra hivatkoznak. Ezen a nyomon továbbhaladva eljut 
Klosterneuburgba, ahol 1405-ben Chnab utódjaként egy Chunradot említenek, aki Buchowiecki 
szerint a St. Stephan 1396-os pallérával, Konraddal azonos.77 A Steinmetz Konrad név a Wiener 
Stadtbuchban 1405-ben jelenik meg, és 1405–1407-ben egy Konrad a déli tornyon dolgozik. Ha ezek 
az említések mind egy emberre vonatkoznak, akkor ő lehet a konkrét kapocs Michael Chnab, a bécsi 
műhely és Pozsony között.

1973. Várnai Dezső: Pozsony (Bratislava) ferences templom melletti Szent János evangélista
kápolna kőfaragó jelei, 1361–137078

A szerző a címben állást foglal az épület építési idejéről, a cikkben viszont kizárólag a kőfaragójeleket 
elemzi formailag, konkrét kapcsolatok említése nélkül.

1984. Milada Černá-Studničková: A művészeti élet és kapcsolatai Pozsonyban, Zsigmond 
király uralkodása idején79

A cikk szerint a Szent János-kápolna Jakab bíró családjának alapítása. Az 1361-es oklevél szerint 
„Johannes Jacobi fürdőházat és hozzá tartozó birtokot hagyott a kápolna építésére. Jakab (II.) bíró, 
János unokaöccse is részt vett az alapítvány megvalósításában olyan módon, hogy az adományozott 
ingatlanokat az építkezés céljára adott 150 font dénárért magához váltotta”. Ez nem alapítási 
adomány, tehát az építkezés ekkor valószínűleg már folyt. Hogy a Jakabok az alapítók, arról az alsó 
kápolna zárókövének címere tanúskodik, ami megegyezik a pozsonyi levéltár 657. számú oklevelének 
egyik pecsétcímerével. A dátum nélküli oklevélben Jakab bíró örökösei osztoznak a szőlőkön. „Jakab 
családi címerének lehet tekinteni a felső kápolna első nyugati boltszakaszának zárókövén levő címert 
is.” A hetvenes évekre azonban a család eladósodott, így nem valószínű, hogy az építkezést 
finanszírozni tudták volna. A felső kápolna többi címere is arra utal, hogy a befejezésben több donátor
vett részt. A megrongált nyugati kapu előképeként a bécsi minorita templom középső nyugati kapuját 
nevezi meg, főleg a timpanon Közép-Európában szokatlan, francia előképekre visszavezethető tagolása
miatt.
A szerző egyetért Bureš korábbi megállapításával, miszerint a felső kápolna két periódusban épült. Az 
északi fal tagolása a Maria am Gestade szentélyével hozható párhuzamba, kivéve a parapetfal 
mérműve, mert az már a Maria am Gestade hajójának tagolására hasonlít. A keleti poligon tagolása, 
mérművei viszont már a prágai Parler-művészetre hasonlítanak. Az első keleti boltszakasz parapetfala 
jelzi az újabb építészeti koncepció kezdetét. A szerző szerint a stíluskritikai vizsgálat arról tanúskodik, 
hogy a kápolna sokáig épült. Az alsó szint a XIV. század hatvanas éveiből származhat. A felső szint 

75 BUREŠ 1970
76 BUREŠ 1972
77 BUCHOWIECKI 1952 168. p.
78 VÁRNAI 1973
79 ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ 1984
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északi oldala a Stephansdom műhelyének XIV. századi gyakorlatából indult ki, a faltagolás Michael 
mester („Chnab”) 1380–1390-es évekbeli munkáira hasonlít. A második periódushoz tartozik a poligon
és a boltozat, itt progresszív Parler-motívumok vannak, amik Vencel Bécsbe érkezésével hozhatók 
kapcsolatba. Így a felső kápolna befejezése valószínűleg a XV. század elejére esett. Ha pedig a Vencel 
Bécsbe érkezése előtti bécsi Parler-hatásokból vezetjük le a pozsonyi elemeket, akkor a befejezés 
legkorábbi időpontja az 1390-es évekre tehető (merthogy a bécsi Katalin-kápolna függő zárókövének 
legkorábbi datálása 1396, ennél a szerző szerint a pozsonyi se lehet régebbi).
A torony a kápolnával egy időben épülhetett. A hatszögszerkesztés a Maria am Gestade baldachinjaira
emlékeztet. A szerző egyetért Burešsel abban, hogy „a pozsonyi torony mérműves vimpergái 
kompozíciójukban a bécsi Stephansdom déli tornyának első emeleti háromszög-motívumából indultak
ki”, ott a háromszögmotívumot az eredeti klosterneuburgi mesternek tulajdonítja, bár már Peter 
Prachatitz kivitelezte. További következtetéseket von le a torony eredetinek vélt kupolás lezárásából. 
Végső megállapítása a következő: „A kápolna és a ferences templom tornya olyan formákat mutat, 
amelyek Michael mester művéből vezethetők le. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az osztrák hercegek 
építőmestere feltétlenül dolgozott Pozsonyban, vagy terveket készített volna Pozsony számára. Úgy 
látszik, hogy a pozsonyiak olyan mestert hívtak a városukba, aki a Stephansdom építőműhelyéhez állt 
közel, és aki jól ismerte Michael mester terveit. A XIV. század végén és a XV. század elején keletkezett 
pozsonyi építészeti emlékek a bécsi Stephansdom műhelyének közvetlen hatása alatt épültek fel, és jól 
tükrözik a bécsi művészet egyes fejlődési szakaszait, a művészeti orientáció és nézetek változásait.” 

1987. Marosi Ernő szerk.: Magyarországi művészet 1300–1470 körül80

A szakirodalmi áttekintésből nem hagyható ki a korszak művészetét tárgyaló, azóta hivatkozási alappá 
vált alapos kézikönyv, bár jellegéből adódóan szűkszavúan ír a témáról.
A Szent János-kápolna 1361 után, a század utolsó harmadában épült, a párizsi Sainte-Chapelle-t 
ausztriai közvetítéssel (Imbach, Katalin-kápolna) követi. A magas művészi színvonal egyfelől bécsi, 
másfelől királyi építkezésekre való kapcsolatokra utal. A nyugati kapu jellegzetes, három körtetagos 
bélletindítása a zólyomi vár emeleti kápolnaajtaján is megjelenik.81

A torony felső része és sisakja a kápolna formavilágának és igényességének folytatója. Az 
oromzatmotívum a Stephanskirche építészetéből származik, „s együtt a szigorú kőrácsszerkesztés 
formáival, jelen van a hosszház déli oldalának egyetlen, 1395, III. Albert herceg halála előtt elkészült 
homlokzati szakaszán”. Szerinte ekkor már a Friedrichsgiebel tervei is készen voltak, és mindezen 
részek tervezője Michael „Chnab” volt. A bécsi torony oromzat-motívuma tőle származhat. A 
pozsonyi torony terve pedig az ő köréből származik. A bécsi kapcsolatot a torony levéldíszei is 
alátámasztják, amik lágy megmintázásukban pontos párhuzamai a Stephansdom 1400 körüli részein 
találhatóknak.82

1994. Marosi Ernő: A koldulórendi építészet Magyarországon83

A pozsonyi kolostor fontosságát jelzi, hogy az áttekintő jellegű cikk több helyen is megemlíti. 
A cikk szerint a bécsi Minoritenkirche nyugati portálja nem a rendi kapcsolat miatt lett a pozsonyi 
Szent János-kápolna mintaképe, hanem a műhely bécsi eredete miatt.
A pozsonyi toronyhoz hasonló elhelyezésű kis harangtorony (a kerengő keleti zugában, a hajó 
szögletében) van Szécsényben, Keszthelyen, és talán ilyen volt Újlakon. A torony ezeken a helyeken így
lépcsőtoronyként is funkcionálhatott, feljárást biztosíthatott a lettnerre vagy a kolostor emeletére. A 
pozsonyi torony kiépítése „bizonyosan 1400 körüli, a Pozsony-bécsi műhelykapcsolatok egyik 
legfontosabb emléke”.

80 MAROSI 1987
81 MAROSI 1987 421. p.
82 MAROSI 1987 516–517. p.
83 MAROSI 1994
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1998. Ingrid Ciulisová: Gotická svätyňa františkánskeho kostola Pany Márie v Bratislave84

A cikk témája a templom szentélye. A templom igényes kialakítása ellentmond a ferencesek szigorú 
regulájának. A szerző a templomot és a Szent János-kápolnát az udvari művészet reprezentánsának 
látja. A tornyot nem említi.

2000. Ingrid Ciulisová: Stredoveká podoba bratislavského františkánského kostola85

A templom kutatása megerősítette, hogy eredetileg egy szakaszban épült, így a felszentelési 
dokumentum a teljes templomra vonatkozhatott. Ekkor a szentély keresztboltozatos, a hajó nyitott 
fedélszékes volt. A szentélybe vezetett egy kis, egyszerű portál a déli falban. A hajónak három magas 
északi lándzsaablaka és két nyugati ablaka volt, nyugati falában pedig egy komoly gótikus portál volt. 
A nyugati falat belül egy vakárkád díszítette. A főportálon kívül valószínűleg két további megközelítési 
pont is volt: egy a hajó délkeleti oldalán és egy másik a délnyugati oldalon, ami a kolostor északi 
szárnyába vezetett. Egy további bejáratot az északkeleti részen fedeztek fel, ez a Szent János-
kápolnából látható, annak megépülte előtt a külvilág felé nyílt.
A felszentelés után nem sokkal elkezdték a hajót beboltozni, közvetlenül a XIV. század közepe előtt a 
hajó ablakait mérművekkel látták el. A hajót ezek a munkák valószínűleg megváltoztatták, egy 
keresztboltozatos, három monumentális pillér által két hajóra osztott tér jött létre.
A század közepe után volt egy újabb intenzív építési periódus, ennek az eredménye a Szent János-
kápolna és a torony.
A kápolna 1351 előtti.86 A falkutatás bebizonyította, hogy korábban egy masszív árkáddal nyílt a 
hajóba, hasonlóan az imbach-i domonkos templomhoz (ami egy századdal öregebb). Ezt a nyílást 
nemsokára befalazták.
A kutatás egy 1250 körüli román stílusú ablakot tárt fel a mai sekrestye folyosóján.
A templom nyugati portálja és a szentélyboltozat három záróköve Szászország és Türingia 1250 körüli
és utáni építészetével és szobrászatával rokon. A szentély építészeti és művészi ambíciója messze 
meghalad bármit, ami a későbbi Szlovákia területén akkoriban épült. Az épület XIII. század végével, 
XIV. század első felével jellemezhető periódusa az udvari reprezentáció igényeinek kielégítésére is 
alkalmas. 
A rendnek és alapítójának ambiciózus és látványos propagálása 1260 után vált vezérelvvé, ebbe a 
tendenciába illeszkedik a pozsonyi templom igényessége is.

2003. Bibiana Pomfyová: Bratislava, Kaplnka sv. Jána, františkánsky kostol87

A szlovákiai gótika összefoglaló katalógusának88 vonatkozó szócikke szerint a Szent János-kápolna a 
Sainte Chapelle-típusú kápolnák közé tartozik, amik a Duna mentén már a korai XIII. században 
megjelentek (Capella speciosa, Klosterneuburg). A XIV. században ezek a kápolnák az ún. szép 
kápolnák típusába illenek bele, amiket gyakran tehetős donátorok alapítottak koldulórendi templomok 
mellett. A pozsonyi kápolna funkciójában és építészeti kialakításában is illeszkedik ezen kápolnák 
sorába. A szócikk szintén kiemeli a hasonlóságot az imbachi kápolnával és a bécsi minoriták 
portáljával; valamint a Maria am Gestade és a Stephanskirche egyes részeivel; és a kápolna parleri 
motívumait. A befejezést a különböző kutatók 1380 és a XV. század eleje közé teszik. Megemlíti, hogy 
általában Meister Michael munkáival hozzák a kápolnát összefüggésbe, hozzátéve, hogy ezt 
legújabban Elisabeth Hassmann elvetette.

84 CIULISOVÁ 1998
85 CIULISOVÁ 2000
86 Ez elírás lehet, itt az 1361-es forrásra utalhat a szerző.
87 POMFYOVÁ 2003a
88 BURAN 2003
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2003. Bibiana Pomfyová: Bratislava, Kostol Nanebovzatia Panny Márie a veža 
františkánskeho kláštora89

A katalógusnak a templomról és a toronyról szóló szócikke szerint a templom a XIII. század végén 
épült egy korábbi szakrális épület helyén. A korábbi épületből fennmaradt egy sarokfejezet a templom 
délnyugati részén. Ez és a mai sekrestye mellett lévő ablakmaradvány azt mutatja, hogy az elődépület 
román stílusú volt.
Az új templomot 1297-ben szentelték fel. Ekkor már létezett egy Szent János-kápolna is a mai helyén. 
A templom stílusa beleillik a Duna mentének koldulórendi építészetébe.
A templom igényes kialakítása a rend Árpád-házi uralkodókkal való kapcsolatával magyarázható.
1400 körül, valószínűleg a Szent János-kápolna építésével folytatólagosan, egy hexagonális tornyot 
építettek a templom déli oldalára. A gazdag kialakítású torony a bécsi műhely 1400 körüli 
építészetének befolyását mutatja. A klarissza templom tornyával együtt az Ausztriában a 
XIV. században és utána épült kisebb, igényes kialakítású tornyok sorába tartozik. A részformákat a 
Stephanskirche déli tornyának megoldásai inspirálták.
A mai torony a régi másolata, tehát nem kupolás lezárása volt. Így a fő érv, amiért Meister Michaelnek
tulajdonították a torony építését, hibás.

2006. Papp Szilárd: Pozsony, ferences templom, Szent János-kápolna90

A Zsigmond-kor művészetének összefoglaló katalógusába91 Papp Szilárd írt rövid szócikket a Szent 
János-kápolnáról. (A kolostor egyéb tartozékairól, így se a templomról, se a toronyról nincs szócikk.) 
Az építéssel egyedül az 1361-es oklevél hozható összefüggésbe. „E szerint az oklevél szerint a 
ferenceseknél nyugvó Jakab fia János fürdőházat és ahhoz tartozó birtokot hagyott az épülőben lévő 
(construitur) kápolna javára, amit Jakab pozsonyi bíró a kápolna építésére ajánlott százötven 
dénárjával ki fog váltani.” Az alsó kápolna záróköve is a család címerét ábrázolja. Az 1361-es Jakab 
bíró üzlettársa volt a bécsi patrícius Jans Pollnak, aki át is települt Pozsonyba.
A szócikk fontos állítása, hogy „a kétszintes kápolna mind szerkezetét, mind falszövetét tekintve, de 
részletformáit illetően is teljesen egységes épület; több építési periódus vagy évtizedekig elhúzódó 
építkezés feltevésére, ahogy az az irodalomban meglehetősen elterjedt, semmi sem utal.”
Az előképek a XIV. század második feléből származnak: Enns, Wallseer-kápolna; Imbach, egykori 
Szent Katalin-kápolna. Ezekkel a belső tagolás szerkezete is egyezik.
A leglényegesebb párhuzam a Maria am Gestade szentélye, ami 1332-től az ötvenes évekig épült: 
hasonló az ülőfülkék ablakokhoz igazodó vertikális osztása, a hajó és szentély szinteltérése, a falpillérek 
megszakítása fejezettel és baldachinos szoborfülkével; és a Pozsonyra jellegzetes csepp alakú mérmű is 
feltűnik a záradék északkeleti ablakánál.
További bécsi párhuzam a Stephanskirche 1359–1366 között épült Szent Egyed-kápolnája (sokszögű, 
kétrészes lábazatok; pálcatagok merőleges sarkokban történő átmetsződése).
A kápolnának olyan részletei is vannak, amik a fentiekből nem vezethetők le, pl. az egymást metsző 
csúcsívek vagy a levélmaszkos fejek. Mindkét motívum megjelent már korábban délnémet területeken.
Alsó-Ausztria 1400 körüli építészetére igazán jellemző, korábban nem ismert motívumok a pozsonyi 
kápolnán: ülőfülkék vakmérműves díszű, egyenes lezárású mezeje, a sarkokban átmetsződő 
pálcatagokkal (Meister Michael műveire jellemző); függő zárókő. Az utóbbi bécsi megoldásai teljesen 
másmilyenek, így nem lehet a pozsonyiakkal összefüggésbe hozni őket.
A fentiekből (morfológia, okleveles adat) következik, hogy a kápolna az 1350–1360-as években épült. 
„A mind tervezését, mind kivitelezését tekintve kiugró színvonalú épület mesterének főleg alsó-ausztriai
ismeretei lehettek, de látóköre nem korlátozódott erre a területre.” Az Anjouk udvari művészetével 
való kapcsolat is felvethető (visegrádi baldachinos kút bizonyos részletei). „Így az épületre sokkal 
inkább mint a Meister Michael nevével fémjelzett emlékkörnek az előfutárára, nem pedig mint késői 
mellékhajtására lehet tekinteni”.
A kápolna fontos láncszem a XIV. század második és utolsó negyedének alsó-ausztriai építészete 
között, „képletesen szólva a Maria am Gestade hajója és szentélye közt verve hidat”.
89 POMFYOVÁ 2003b
90 PAPP 2006
91 TAKÁCS 2006
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2009. Rudolf Hudec: Františkáni v Bratislave v rokoch 1238–195092

A pozsonyi ferencesek történetének legfrissebb monográfiája a torony építésének kérdését alig érinti. A
XIV. századot tárgyalva egy mondatban megemlíti, hogy ebben az időszakban épült a torony, ami 
francia hatásokat mutat.93

2012. Buday Péter: K stavebným dejinám františkánskeho kostola v Bratislave94

A kolostor építéstörténetének legfrissebb feldolgozása a kápolna építése kapcsán megemlíti az egy és a 
több építési periódus elméletét is, de nem foglal állást egyik mellett sem. A torony kapcsán a 
XIX. századi rekonstrukciót részletezi, a középkori építés idejének kérdésére nem tér ki.

2013. Michael Viktor Schwarz: Gotische Türme diesseits und jenseits der Reichsgrenze: 
Wien, Deutsch-Altenburg, Sopron, Bratislava95

A szakirodalmi áttekintésből némileg kilóg ez az írás, hiszen a fentiekkel szemben ez egy 
konferenciaelőadás96 publikálásra nem szánt kézirata, amit szerzője személyesen adott át nekem. Azért
tartom mégis fontosnak szerepeltetni, mert több olyan felvetés található benne, ami jelen értekezés 
megszületése szempontjából kulcsfontosságú volt.
A szerző a Rajna-vidék nagy toronyprojektjei kapcsán szól a Bécs környéki kisebb tornyok építéséről.97 A
pozsonyi kápolnát az 1360-as évekre datálja, a tornyot „valamivel későbbre”. Az alsó részeket a 
soproni ferencesek tornyához hasonlítja, a felső részen viszont ő is a kupola-lezárást tekinti eredetinek, 
így ezt a részt a Maria am Gestade variációjának tekinti. A sisak lábánál lévő vimperga-koszorút (az 
egymásba szerkesztett oromzatok sávját) egyértelmű „Steffl-idézetnek” nevezi. Szerinte Bécsben ennek 
a résznek a funkciója a tervváltás elrejtése volt. Szerinte a tervváltás elsődleges oka a freiburgihoz 
hasonló „széles” koncepcióról a soproni ferencesek tornyához hasonló „keskeny” koncepcióra való 
áttérés volt. Az egymásba szerkesztett háromszögek Pozsonyban felbukkanó motívuma a bécsi épület 
„Signaturja” lett (a déli torony után a hajón és az északi tornyon is feltűnt). A szerző arról nem foglal 
állást, hogy a motívum Bécsből került-e Pozsonyba vagy Pozsonyból Bécsbe.

3.1.3. Építéstörténet

3.1.3.1. A torony és a Szent János-kápolna
A szakirodalmi áttekintésből kiderül, hogy a torony szakirodalomban általánosan elfogadott 1400

körüli datálása Jaroslav Burešre vezethető vissza. Mivel írott forrás nincs a torony építéséről, Bureš az
1400 körüli dátumot elsősorban a Stephanskirche bizonyos részeivel való hasonlóságokra alapozta.98

Cikkei megjelenésekor még Meister Michaelt is a Stephanskirche mesterei közé sorolták, így a
pozsonyi torony eredetinek vélt kupolaszerű lezárása is ezt az elméletet támasztotta alá. Azóta tudjuk,
hogy a Stephanskirchének nem sok köze van az 1400 körül tevékeny Meister Michaelhez (legfeljebb a
tanulóéveit tölthette itt, de a templom egy részlete se hozható egyértelműen vele kapcsolatba),99 a
torony pedig nem kupolás volt, így a datálásnál ezeket a fogódzókat nem használhatjuk.

94 BUDAY 2012
95 SCHWARZ 2013b
96 Forum Kunst des Mittelalters, Freiburg im Breisgau, 2013. szeptember 18–21. Szervező: Deutscher Verein für 
Kunstwissenschaft.
97 „Wir steigen ins damals noch junge Unterholz am Waldrand der großen Türme - eine Region beschattet vom Steffl, d.h. 
vom Südturm der Wiener Stephanskirche.”
98 BUREŠ 1968 92–93. p., BUREŠ 1970 134–136. p., BUREŠ 1972 89–90. p.
99 HASSMANN 2002 506. p.
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A tornyot főleg az egymásba szerkesztett vimpergák miatt szokták a Stephanskirchéből levezetni.100

Ezek a Stephanskirchén leghamarabb 1407-ben jelentek meg a déli tornyon,101 jóval később pedig a
hosszházon, az úgynevezett Friedrichsgiebelen.102 Ezt az ellentmondást a pozsonyi tornyot 1400
körülre datáló szakirodalom úgy oldja fel, hogy bár a bécsi torony szóban forgó motívumát csak 1407-
ben kivitelezték, a terv már korábban kész lehetett.103

Formai analógiákat keresve érdemes a torony közvetlen közelében körülnézni: a Szent János-
kápolna megoldásai több helyen visszaköszönnek a tornyon. A hasonlóságok ráadásul nem merülnek
ki a részformákban.

Alaprajzi elhelyezkedés
A kora újkori, újkori hozzáépítések, elfalazások nem teszik első pillantásra felismerhetővé, hogy a

kápolna és a torony gyakorlatilag szimmetrikusan helyezkednek el a templom két oldalán (29. ábra). A
középkorban a kápolnának volt egy másik bejárata is a templomhajóból, a maitól keletre. Ezzel az
ajtóval éppen szemközt helyezkedett el a torony földszintjére (és így a kerengő sarkába) vezető, mára
befalazott ajtó.104

Ez az elrendezés elsősorban a bécsi Stephanskirchére emlékeztet, ott is a főhajó utolsó
boltmezőjéből nyílik észak és dél felé a két toronyalj (30. ábra). Két különbség, hogy Bécsben a
toronyaljak teljesen nyitottak a templomtér felé, így mintegy kereszthajót képeznek,105 illetve hogy
Bécsben a toronyaljakból kelet felé kápolnák nyílnak (délen a Katalin-, északon a Barbara-kápolna).106

A bécsi elrendezés a kápolnákkal olyan, mintha a pozsonyi épületrészek összevonása lenne: északon és
délen is van egy-egy kápolna és torony, amik egy tömböt alkotnak, míg Pozsonyban északon kápolna
van, délen torony.

A bécsi megoldás előképének Böker Prágát nevezi meg, ahol a fő elemek (kereszthajó portállal és
előtérrel, torony, kápolna) szintén külön-külön vannak.107

Mérművek
A továbbiakban a torony mérműveit fogom közelebbről, fentről lefelé szemügyre venni, és (ahol

lehetséges) megfeleltetni őket a kápolna hasonló vagy ugyanolyan mérműveivel.
• Sisak háromkaréjos mérműve: nem található meg a kápolnán
• Sisak csepp alakú, négykaréjos mérműve (31. ábra):

⁃ nyugati oromfalon háromszor
⁃ hajó ablakmérművei között: felső mező kétszer, alsó mező hatszor
⁃ szentély ablakméművei között: északi és keleti ablak felső mezője
⁃ parapetvakmérművek között: hajó keleti mező, kétszer

• Sisak, körök sávja (32. ábra):
⁃ szentélypoligon vakmérművei (két helyen)

• Sisak, nagy oromzat (33. ábra):
⁃ szentély északi vakmérmű (csak részleges egyezés)

• Sisak, kis oromzat (34. ábra):
⁃ teljes egyezés nincs, de részleteiben megtalálható a parapetmérművekben:

⁃ nyugati parapet: körbe szerkesztett, de háromkaréjos forma
⁃ nyugat felől második parapet: négykaréjos forma, de enyhén csúcsíves
négyszögbe szerkesztett
⁃ szentély északi parapet: a háromszög motívuma

• Harangszint ablakmérművei:

100 Pl. BUREŠ 1970 134. p., ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ 1984 41. p., MAROSI 1987 516. p.
101 ZYKAN 1970 35. p.
102 ZYKAN 1970 54. p.
103 ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ 1984 41. p.
104 CIULISOVÁ 2000 80. p.
105 Erre az elrendezésre, ahol a tornyok kereszthajó fölé épülnek fel, nem lehet máshol példát találni. ZYKAN 1970 38. p.
106 Az északi torony és kápolna a délinél jóval később épült fel, de egyértelműen a déli koncepcióját követte.
107 BÖKER 2007 105. p.
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⁃ Az archív fotók tanúsága szerint csak töredékesen maradtak fenn. A Wiener
Bauhütte rajzán így ezek (a keresztrózsához hasonlóan) kiegészítések lehetnek. Ami a
fotókon töredékesen látszik, ahhoz hasonló nincs a kápolnán.

• Alsó hexagonszint fríze (35. ábra):
⁃ levezethető az északi ablakmérművek alsó mezőiből (a fríznél nem értelmezhető
középső ablakosztó kivágásával, ugyanez a logika a kápolna baldachinjainál is
előfordul)

• Alsó hexagonszint ablakmérműve (36. ábra):
⁃ szentély keleti, északi ablak (nem teljes egyezés)

• Alsó hexagonszint fiatornyai (37. ábra):
⁃ nyugatról a második parapetmérmű

• Négyzetes szint fríze: általános forma
• Négyzetes szint ablaka (38. ábra): szintén nagyon általános forma, egyébként
alapszerkesztésében a nyugati oromzat kis ablakaival egyezik meg

Baldachinok
A kápolnának összesen hét szoborbaldachinja van, részleteiben mindegyik másmilyen kialakítású.

Az alapformáik azonban megegyeznek: 
• hatszögű szerkesztés; 
• nyitott mérművek a külső (kápolnatér felőli) oldalakon (néhol csak töredékesen),
vakmérművek a belső (fal/pillér felőli) oldalakon; 

• vakmérműves, kúszóleveles vimpergák a szabadon álló oldalakon; 
• kis fiatornyok a sarkokon; 
• meredek, gúla alakú lezárás, kúszólevelekkel. 
• A fenti jellegzetességek ugyanígy megtalálhatók magán a tornyon is.

Ezeken kívül részletekbe menő egyezések is megfigyelhetők.
Az elemzés során a baldachinokra az alábbi jelöléseket használom:

• északi baldachinok, nyugatról keletre: É1–É4
• déli baldachinok, nyugatról keletre: D1–D3

A részletes elemzés előtt érdemes néhány szót ejteni a gótikus mikro- és makroarchitektúra
kapcsolatáról. A téma annyira gazdag és szerteágazó, hogy itt csak a felületét tudom megkarcolni,
kimondottan a pozsonyi alkotások szemszögéből nézve.

Több szerző is egyetért abban, hogy a gótikus tornyok fejlődése összefügg a mikroarchitekturális
alkotásokkal.108 Erre a legelső bizonyítékot maga Villard de Honnecourt szolgáltatja, aki portfóliójának
9v lapján a laoni torony alaprajzát és egy hasonló felépítésű tabernákulum nézetét szerepelteti.109 

Ahogy François Bucher vonatkozó cikkében kimutatta,110 a XIII. századtól kezdve a szentségtartók,
stallumok, szószékek, síremlékek egyre inkább kis épületek képét vették fel. Cikke szerint ezekre a kis
struktúrákra egyre nagyobb igény mutatkozott, ezért az építészek is elkezdtek ilyeneket alkotni, majd
pedig kísérleti terepnek használni ezeket. A XIII. század végétől kezdődően több objektum és terv
alátámasztja, hogy a kis léptékű alkotásokat (ötvösműveket, fafaragványokat) ugyanazon elvek mentén
tervezték, mint a nagy struktúrákat. Az új ötletek („stylistic inventions”) gyakran kis léptékben lettek
kipróbálva, és úgy kerültek át az építészet területére. A XIV. század közepétől a határok a három
dimenziós művészetek között egyre inkább eltűntek.111 Ahogy a dolgozatom bevezetőjében leírtam,
éppen ez a korszak az áttört toronysisak „feltalálásának” ideje. Bucher az áttört toronysisakokról ezt

108 Pl. BUCHER 1976 82. p., MAROSI 1983 296. p. (konkrétan baldachinok és tornyok párhuzamos fejlődéséről), BORK 2004a 
152. p., BORK 2004b, KAVALER 2012 159–160. p. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy Henszlmann Imre szerint a 
néphit úgy tartotta, hogy a kassai Szent Erzsébet-templom szentségháza a bécsi Stephanskirche déli tornyának kicsinyített 
mása. HENSZLMANN 1996 23. p.
109 MAROSI 1983 286. p.
110 BUCHER 1976
111 BUCHER 1976 71–74. p.
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írja: „They are the most spectacular expressions of  the crosscurrents between macro- and micro-
architecture.”112 A legkorábbi ismert ötvösművek, amik már valóban áttört toronysisakot formáznak,
szintén a XIV. század közepéről valóak, pl. az aacheni Kaiserreliquiar.113 

Robert Bork mikroarchitektúráról szóló cikke114 szerint éppen a pozsonyi kápolna építésének ideje
táján, 1370 körül fordult meg az ötletek áramlásának iránya a gótikus tornyok építésében. Addig a
kisépítmények utánozták a tornyokat, innentől kezdve egyre inkább fordítva történt a dolog: a
tornyokra kerültek át a mikroarchitekturális alkotásokban kipróbált ötletek.115 A két chartres-i torony
(déli: XII. század, északi: XVI. század) a folyamat kezdő- és végpontjának tekinthető, a bécsi déli
torony pedig fordulópontnak.116

Ethan Matt Kavaler szerint a patrónus számára is fontosak a mikroarchitekturális alkotások. Az
évtizedeken keresztül épülő nagy épületek befejezését nem biztos, hogy megérhette a donátor, így a
modell-jellegű kisalkotásokon láthatta a várható végeredményt.117

A pozsonyi kápolna baldachinjai közül a D1-es és a D2-es különösen modell-jellegű. Ezeken az
alkotásokon ugyanis jól kivehető egy körgaléria arányosan kicsinyített verziója, még a mellvéd áttört
mérművei sem hiányoznak. Ennek közeli párhuzamát a makroarchitektúrában a freiburgi tornyon
találjuk meg. Itt az oktogonszint ablakainak záradéka és a sisak alja között egy tömör kőgyűrű húzódik
körbe. Ennek a gyűrűnek a tetején egy járható körgaléria fut körbe (39–40. ábra). A merev kőgyűrű
szerepe a sisak oldalnyomásának felvétele, így az oktogonra csak függőleges teher adódik át. A járható
galériának az a statikai szerepe, hogy a sisak élei így nem a fal külső élére terhelnek, ahogy a korábbi
tornyokon, hanem a belsőre, ami sokkal kedvezőbb. Freiburg után az összes nagyobb toronynál
megjelenik ez a járható galéria, körfolyosó (Laufgang) a sisak aljánál.118 A fenti megfigyelések Michael
Viktor Schwarz egy publikálatlan kéziratában találhatók. Írásában konklúzióként három fontos
technikai innovációt nevez meg, amik lehetővé tették a freiburgi sisak felépülését:

• körüljáró (Laufgang) a sisak lábánál
• tömör falgyűrű a sisak és az oktogon találkozásánál
• rejtett vasalás119

A két, galériával rendelkező pozsonyi baldachinon a galéria helyzete nagyon hasonló a freiburgi
toronyhoz, és az is megfigyelhető, hogy a baldachinok sisakjainak élei a galériának köszönhetően nem
a „fal” külső szélére futnak le, hanem beljebb (41–43. ábra). A baldachinokon tehát a fenti három
szerkezeti elemből kettő szerepel. Ilyen kis méretben természetesen semmilyen szerkezeti szerepük
nincs, épp ezért érdekes a meglétük. 

112 BUCHER 1976 82. p.
113 STEINMANN 2003 138. p.
114 BORK 2004b
115 A támívet hozza konkrét példának, ami olyan elem, ami előbb a monumentális építészetből átkerült a 
mikroarchitektúrába, majd onnan a későgótikus tornyokra (pl. a regensburgi toronyterv) és toronyszerű épületekre (pl. a 
schöne Brunnen Nürnbergben). BORK 2004b 194. p.
116 BORK 2004b 195. p.
117 KAVALER 2012 167. p.
118 SCHWARZ 2013a 5–6. p. Mivel az írás publikálatlan, a vonatkozó részt idemásolom:
„Welche Maßnahmen ergriff  der Architekt des Freiburger Turms? Da ist zum einen eine völlig neue Lösung für den 
kritischen Übergang vom Achteck zum Helm. Sie fällt kaum ins Auge und bedeutete doch einen großen Schritt in Richtung 
Baubarkeit. Tatsächlich stimmt die Zone zwischen Oktogon und Helm, wie sie sich bei Saint-Nicaise, in Riß B, im Giotto- 
Plan und in Freiburg darstellt, nur auf  den ersten Blick überein: Wimperge über den Fenstern bilden eine Art Krone, aus 
welcher der Helm aufsteigt. Der zweite Blick zeigt, daß überall außer in Freiburg die Fensterspitzen quasi in den Helmfuß 
einschneiden, wogegen hier ein vier Quaderlagen hoher Mauerring eingeschoben ist, der den Helm über die Fensterzone 
hebt (besonders gut zu sehen in Georg Mollers Bauaufnahme: Abb. 5). Die Masse dieses Rings kann einschätzen, wer sich 
klarmacht, daß auf  ihm – zwischen Heimfuß und Wimpergkranz – ein offener Gang verläuft. Saint-Nicaise besaß einen 
solchen nicht, ebensowenig gibt es ihn an der Reimser Kathedrale; und weder Riß B noch der Giotto-Riß sehen etwas 
Ähnliches vor. Anders als überall dort soll in Freiburg der Druck des Helms auf  die Innenkante der Oktogonmauern gesetzt 
und gleichzeitig der Kraftfluß mittels einer noch einmal bedeutend vermehrten, nicht länger punktuell gesetzten, sondern 
den ganzen Turm umspannenden und beschwerenden Last in die Vertikale gepreßt werden. Den Architekten des 14. und 15.
Jahrhunderts galt der Quaderring als bahnbrechende Innovation, hinter die bei großen und mittleren Türmen keiner mehr 
zurückging: Köln, Utrecht, Wien, Ulm, Straßburg, Esslingen, Frankfurt, Basel, Thann, Bozen ... - Plan oder Bauausführung, 
überall umzieht ein Laufgang den Helm, der durchaus nicht immer ein Maßwerkheim ist.”
119 Rövidebb formában egy publikált írásban is megtalálhatók ezek a megállapítások: SCHWARZ 2011 54–55. p.
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Magával a pozsonyi toronnyal az É2-es baldachin mutat nagy hasonlóságokat (44–45. ábra). A
vimpergák kialakítása szinte teljesen egyezik a torony kisebb vimpergáival. A vimperga háromszögét
alul két mérműves csúcsív osztja ketté, efölött egy három- vagy négykaréjos mérművel díszített kör
következik, majd a vimperga csúcsánál lévő háromszögben egy háromsugaras forma zárja az
együttest. A vimperga csúcsán pedig mind a baldachinon, mind a tornyon nyolcszögletű csonkagúlán
nyugvó keresztvirág van.

A baldachin vimpergáit kétoldalt kísérő fiatornyok is nagyon hasonlítanak a tornyon találhatóakra:
négyszögletűek, a lezárásuk vimpergás. A vimpergákat vakmérművek díszítik. Ezek a kis fiatornyok a
parkban lévő tornyon már meglehetősen sérültek, a részleteik a felmérési rajzokon figyelhetők meg
(46. ábra).

Koncepcionális hasonlóság továbbá, hogy mind a baldachinon, mind a tornyon a vimpergákat
kísérő fiatornyok azonos magasságban érnek véget a vimpergák tetején lévő, előbb említett kis
csonkagúlás keresztvirágokkal. Ez a jelenség a felelős a pozsonyi toronysisak tövében lévő jellegzetes
fiatorony-erdő hatásért: a kis oromzatok közötti fiatornyok egy magasságban érnek véget a hexagon
sarkain lévő és a kis oromzatok tetején lévő fiatornyokkal, ilyen módon a sisak összesen 24, egyforma
magasan végződő fiatorony erdőjéből nő ki (47. ábra).
Az egymásba szerkesztett oromzat

A sisak aljának egymásba szerkesztett oromzatai jelentik talán a torony legjellegzetesebb
motívumát. Nem véletlen, hogy a korábbi szakirodalom bécsi párhuzamokra következtetett miattuk.
Bécsben azonban ez a jellegzetes motívum csak 1407-ben kerül kivitelezésre először.120

Az oromzatok mérműveinek vizsgálatánál láttuk, hogy párhuzamot lehet vonni köztük és a kápolna
parapetmérművei között. Nem koncepcionális, inkább a különböző épületrészek jellegéből adódó
különbség, hogy míg a parapetmérművek csúcsívesek, az oromzatok egyenesek. Ha ezt a különbséget
figyelembe vesszük, akkor a kápolnán több helyen megtalálható egymásba szerkesztett csúcsíveket is
párhuzamba hozhatjuk a torony egymásba szerkesztett oromzataival.

A legfeltűnőbb a – sajnos csak töredékesen fennmaradt – nyugati kapu timpanonjának motívuma
(48. ábra). Ez a nagy csúcsívbe szerkesztett kis csúcsív ráadásul nem is túl gyakori forma Közép-
Európában a figurális timpanonok esetében.121

További egymásba fonódó csúcsíveket lehet megfigyelni a szentély északra néző ablakának
parapetében, immáron hármas tagolásban (49. ábra).

Ahogy a mérművek vizsgálatánál láttuk, itt a három csúcsívben lévő motívum egyezik a tornyon
lévő kisebb oromzatok felső háromszögében lévő motívummal, ami tovább fokozza a hasonlóságot.

Az egymásba szerkesztett oromzatok motívuma Pozsony városában egyszerűbb formában
megjelenik a későbbi városháza közelben lévő épületén is. A városháza északi szárnya eredetileg Jakab
bíró családjának lakóházként épült fel, és 1370-ben újként említették.122 Az északi szárny a toronnyal a
többször bővített épület első periódusához tartozik.123 Ezek az épületrészek 1387-ben már biztos, hogy
álltak, mert ebből az évből egy forrás arról szól, hogy Jakab volt bíró Pál nevű fia az adósságai fejében
elzálogosítja a tornyos „Új ház” felét.124 Az egymásba szerkesztett oromzatok motívuma az épületnek
éppen ezen a részein tűnik fel: a tornyon és az északi szárny déli homlokzatán (50–51. ábra).

Nincs okunk tehát azt feltételezni, hogy ez a motívum a bécsi torony 1407-ben kivitelezett
oromzatairól érkezett volna Pozsonyba.

Kőfaragójelek
A kőfaragójelek kérdése a kezdetektől foglalkoztatja gótika kutatóit.125 Jelentésükről, jelentőségükről

a mai napig nincs konszenzus, így különböző épületek egyező kőfaragójeleit önmagukban nem lehet
műhelykapcsolat bizonyítására használni. Ha azonban más adatok is valószínűsítik a vizsgált épületek
kapcsolatát (pl. közel azonos építési idő, formai egyezések), akkor már fontosak lehetnek az egyező
120 ZYKAN 1967 47. p.
121 ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ 1984 39. p.
122 MAROSI 1987 154. p., FIDLER 2002 213. p.
123 FIDLER 2002 214. p.
124 ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ 1984 29. p.
125 A kőfaragójelek kutatástörténetének egyik legfrissebb összefoglalóját lsd. BISCHOFF 1999 376–382. p.
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kőfaragójelek.126 Bischoff  megfogalmazásában a kőfaragójelek csoportjainak dokumentációja és
analízise arra alkalmas, hogy egy épület relatív építési kronológiáját felállítsuk, egyes építési szakaszait
elkülönítsünk, és bizonyos műhelykapcsolatokat feltárjunk.127

A torony és a kápolna kőfaragójeleinek összehasonlítása sajnos akadályokba ütközik. A torony
kőfaragójeleiről csak egyetlen oldal áll rendelkezésünkre, kézi vázlatokkal.128 A kápolna esetében jobb a
helyzet, mert a kőfaragójelekről 1897-ben gipszmásolatok készültek, róluk Várnai Dezső 1962-ben
dörzsöleteket, majd ezek alapján rajzokat készített.129 A helyzet azonban itt sem ideális, ahogy arról
rövidke cikkének végén Várnai beszámol: „az előbbi, csak kéziratban lévő cikkemben kitértem ezen
kőfaragójelek analógiáira is, most azonban ezeket mellőzöm. Sajnos, ugyancsak mellőznöm kell a
gipszmásolatok fényképfelvételeinek bemutatását is, mivel azok az említett első kéziratommal együtt a
MTA Kutatócsoportjánál elkeveredtek, és nem voltak megtalálhatók.”130 További probléma, hogy a
közlésnél néhány kőfaragójel tetejét az oldal széle levágja.

A torony és a kápolna fennmaradt kőfaragójelei között nincsen olyan, ami teljes egyezést mutat. A
skiccek nem túl pontos volta miatt a hasonlóságot mutató jelekről sem lehet megmondani, hogy vajon
ugyanazon jel változatai-e, vagy semmi közük egymáshoz.

A fentiek azonban önmagukban azonban még nem jelentik azt, hogy ne lett volna átfedés a két
építmény kőfaragói között. Ahogy említettem, a torony jelei csak töredékesen lettek rögzítve: a
felújításkor, 1894 április 27–29-én készült fentebb említett vázlaton131 csupán 17 db van feltüntetve.

Van ugyanakkor egy olyan épület, amin mind a kápolna, mind a torony kőfaragójeleiből
megtalálható néhány: ez pedig nem más, mint a bécsi Stephanskirche. Itt a déli torony alsó szintjén és
a szentélyen (az ún. Albertinischer Choron) találhatunk a pozsonyiakhoz hasonló jeleket. A torony
építésének kezdete az 1358-tól 1365-ig uralkodó IV. Rudolfhoz köthető, az építkezés 1396-ban már
elérte a főpárkány szintjét.132

A következő összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy a kőfaragójeleket nem magukról az
épületekről vettem le (erre sajnos nem volt lehetőségem), hanem olyan publikációkból, ahol eleve csak
skiccszerűen voltak közölve. Így sajnos a hasonlóság nem biztos, hogy teljes egyezést takar, és azt is
figyelembe kell venni, hogy ezek viszonylag egyszerű, így gyakori jelek. Az viszont beszédes, hogy a
jelek a szakirodalom alapján a hatalmas méretű, hosszú időn át épült bécsi templomon két kivétellel
(ezt külön jelzem) csak a nevezett helyeken fordulnak elő.

Bal oldali oszlop: bécsi torony alsó szintje,133 jobb oldali oszlop: pozsonyi torony134

135 jobb oldalon: pozsonyi Szt. János-kápolna136

126 A XV–XVI. század fordulójáról már egykorú forrásaink is vannak arról, hogy a kőfaragójelek személyhez kötődő 
szignatúrák voltak. BISCHOFF 1999 378. p. Valószínűsíthető, hogy ez már korábban is így volt.
127 BISCHOFF 1999 388. p.
128 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna(!) mappája, K 2044.
129 VÁRNAI 1973
130 VÁRNAI 1973 201. p.
131 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
132 A torony építéstörténetéről lsd. ZYKAN 1967, ZYKAN 1970.
133 ZYKAN 1967 56–59. p.
134 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
135 ZYKAN 1967 56–59. p.
136 VÁRNAI 1973 200. p.
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A pozsonyi toronynak egy viszonylag egyszerű jele feltűnik a bécsi toronynak egy magasabban
fekvő részén is: a belső lépcsőházfalon a Türmerstube fölött.137

 
Bal oldalon: bécsi torony felsőbb része,138 jobb oldalon: pozsonyi torony139

Mind a torony, mind a kápolna jelei feltűnnek a Stephanskirche szentélyén, az ún. Albertinischer
Choron is.

 
Bal oldalon: Bécs, külső, Mittelchor140, Apostelnchor141; jobb oldalon: pozsonyi torony142

 
Bal oldalon: Bécs, külső, Mittelchor,143 Frauenchor144; jobb oldalon: pozsonyi torony145

146; jobb oldalon: pozsonyi torony147

 
Bal oldalon: Bécs, külső, Apostelnchor148; jobb oldalon: pozsonyi torony149

137 KIESLINGER 1949 173. p.
138 KIESLINGER 1949 173. p.
139 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
140 KIESLINGER 1949 169. p.
141 KIESLINGER 1949 170. p.
142 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
143 KIESLINGER 1949 169. p.
144 KIESLINGER 1949 170. p.
145 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
146 KIESLINGER 1949 170. p.
147 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
148 KIESLINGER 1949 170. p.
149 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
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150, Apostelnchor151; jobb oldalon: Pozsony, Szent János-kápolna152

  
Bal oldalon: Bécs, külső, Apostelnchor153; jobb oldalon: Pozsony, Szent János-kápolna154

155; belső, hevederíveken többször156; jobb oldalon: Pozsony, Szent János-
kápolna157

Elsőre kicsit meglepőnek tűnik a pozsonyi jelek egyezése az ún. Albertinischer Chor jeleivel, mivel
korabeli forrás alapján ezt az épületrészt már 1340-ben felszentelték.158 Az újabb szakirodalom viszont
azt feltételezi, hogy az építés 1340-ben még messze nem zárult le. 1359 és 1364 között több búcsú is
volt, amiknek a bevételét a kórus építésére fordították,159 és Johann Joseph Böker is arról ír a templom
legfrissebb monográfiájában, hogy a kórus csak Rudolf  uralkodása alatt (1358–1365) készült el
teljesen.160 Ezt az is alátámasztja, hogy 1365-ben egy újabb szentelésről van tudomásunk.161

A pozsonyi kápolna legközelebbi formai párhuzama Papp Szilárd megállapítása szerint a Maria am
Gestade szentélye.162 Ez az épületrész 1357-ben már készen volt,163 és szoros műhelykapcsolatban áll az
Albertinischer Chorral, ahogy ezt kőfaragójelek is bizonyítják.164 A Maria am Gestade szentélyének
egyik kőfaragójele ráadásul a Stephanskirche tornyán is feltűnik.165

150 KIESLINGER 1949 169. p.
151 KIESLINGER 1949 171. p.
152 VÁRNAI 1973 201. p.
153 KIESLINGER 1949 170. p.
154 VÁRNAI 1973 200. p.
155 KIESLINGER 1949 170. p.
156 KIESLINGER 1949 172. p.
157 VÁRNAI 1973 200. p.
158 SCHEDL 2011 30. p.
159 SCHEDL 2011 32. p.
160 BÖKER 2007 74–94. p. Ezen a helyen meg kell említeni, hogy Böker hivatkozott monográfiája jelentősen felülírja az eddigi 
konszenzust a Stephanskirche építéstörténetéről, és nem is problémamentes minden állítása (lsd. Tim Juckes és Michael 
Viktor Schwarz vonatkozó recenzióját: JUCKES–SCHWARZ 2009). A mű értékét bizonyítja ugyanakkor, hogy a vitatott kérdések 
tisztázására a Bécsi Egyetem Művészettörténeti Intézete egy egész konferenciasorozatot hívott életre, ami a dolgozat írásakor 
még nem zárult le.
161 BÖKER 2007 76. p.
162 PAPP 2006 121. p.
163 LINSBOTH 2014 3. p.
164 LINSBOTH 2014 4. p., 19. p.
165 LINSBOTH 2014 20. p.
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Sajnos a szentély kőfaragójeleinek kutatása akadályokba ütközik. 1908–1909-ből fennmaradt egy
dokumentáció 48 kőfaragójellel, de az nem derül ki, hogy ezek közül melyek tartoznak a szentélyhez és
melyek a hajóhoz.166 A szentélyben elérhető magasságban legújabban Stefanie Linsboth csupán két
jelet talált,167 ezekhez hasonlóak nincsenek Pozsonyban. Az 1908–1909-es dokumentációban azonban
találunk egy olyan jelet, amihez hasonló a pozsonyi kápolnában és az Albertinischer Choron is van.

 
A Maria am Gestade egyik kőfaragójele168. Pozsonyi és a Stephanskirchén lévő párhuzamát lsd. fent.

A Maria am Gestade Ržiha által közölt jelei között is van olyan,169 amihez hasonló a pozsonyi
kápolnában és az Albertinischer Choron is található.

A Maria am Gestade egyik kőfaragójele.170 Pozsonyi és a Stephanskirchén lévő párhuzamát lsd. fent.

Sajnos ő sem közli, hogy a jelek a templom melyik részén találhatók.

Falazástechnika
Annak ellenére, hogy a Szent János-kápolna nem képezi jelen dolgozat tárgyát, egy fontos dolgot

érdemes leszögezni az építésével kapcsolatban. Ahogy a szakirodalmi áttekintésben láttuk, a korábbi
szakirodalom egy része azon az állásponton van, hogy a kápolna több periódusban épült: külön az
altemplom, külön a hajó és külön a szentély.

A helyszíni vizsgálatok Papp Szilárd megállapítását támasztják alá, miszerint „a kétszintes kápolna
mind szerkezetét, mind falszövetét tekintve, de részletformáit illetően is teljesen egységes épület”.171

Amellett, hogy a vízszintes fugák törés és síkváltás nélkül futnak körbe az épületen, a fugarajzolatot
vizsgálva egy másik jellegzetesség is az egységes kivitelezést támasztja alá. A csúcsíveket alkotó kövek
fugái egy bizonyos magasságig vízszintesen futnak, és csak utána váltanak át sugárirányúvá. Ez a
jellegzetesség megtalálható az altemplomban (52–53. ábra), a hajóban (54. ábra) és a szentélyben
(55. ábra) egyaránt, és még a portál timpanonjának ívein is. Ez is azt támasztja alá, hogy egyetlen
műhely végezte a teljes kivitelezést.

Megemlítendő párhuzam, hogy a Stephanskirchének éppen a kőfaragójeleknél említett részein
(Albertinischer Chor, déli torony alsó szintjei, Szent Katalin-kápolna) vannak az ívek hasonlóan,
konzolosan falazva (56–58. ábra). Ez önmagában még nem bizonyít műhelykapcsolatot, mert ez egy
általános technika, de támpontként használható, mivel a bécsi templomon ez a fajta falazás
megfigyeléseim szerint elsősorban ezekre az épületrészekre jellemző.172

166 LINSBOTH 2014 21. p.
167 LINSBOTH 2014 21. p.
168 LINSBOTH 2012 103. p.
169 LINSBOTH 2012 103. p.
170 LINSBOTH 2012 103. p.
171 PAPP 2006 120. p.
172 A déli tornyon a harangszint ablaka sugaras, fölötte az oktogoné újra konzolos, de csak az alsó fuga vízszintes. A nyugati 
tornyok és a hosszház ablakai sugarasak.
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További jellegzetessége a kápolna falazástechnikájának, hogy a parapetekben lévő vakmérművek
mindenhol egy tömbből vannak kifaragva (59. ábra). Az építés menete tehát úgy történhetett, hogy
amikor elérték a vakmérművek szintjét, tovább haladtak a pillérek és talán a külső falak falazásával (a
külső fugarajzolaton nem látszik a vakmérművek monolit tömbje, így minimum ezeken a részeken
többrétegű a fal), majd elhelyezték a kihagyott fülkében a vakmérműveket. Ez a jellegzetesség
megfigyelhető az összes vakmérműves mező esetében, ezzel is alátámasztva az egy menetben, egy
műhely által történő építést.

A vakmérművek a tornyon az oromzatok és fölötte a körök sávjában vannak hasonlóan kialakítva.
A kis háromszögeknél a vízszintes fuga megszakad, és a vakmérmű két nagyobb kőből van összerakva
(60. ábra). Ezt a jellegzetességet a rekonstrukciós tervek tanúsága szerint az új toronyra is átvitték. A
hátsó nagy háromszög vakmérműves része szintén több réteget fog át, és különösen az archív fotókon
látszik, hogy a körök vakmérművei is önálló kövekként kerültek a helyükre, a kápolna
vakmérműveihez hasonlóan.

Ugyanakkor a kápolna íveinek fentebb említett, jellegzetes, konzolos fugarajzolata nem figyelhető
meg a tornyon. A torony ablakainak csúcsívein a fugák sugárirányúak, míg a kápolna ívein az alsó
fugák mindenhol vízszintesek, csak a fölöttük lévők sugárirányúak.

3.1.3.2. Datálás, donáció, mesterkérdés
A fentiek alapján elég nagy biztonsággal állítható, hogy a kápolna és a torony építése

összefüggött.173 A teljes műhelyazonosság a falazástechnika részleges különbségei és a hiányzó
kőfaragójelek miatt nem bizonyítható, de a kapcsolat a két épület között egyértelműen kimutatható.
Írásos forrás bizonyítja, hogy a kápolna 1361-ben építés alatt volt,174 és mind formái, mind
falazástechnikája azt mutatják, hogy egy ütemben épült. Papp Szilárd azt is kimutatta, hogy
stíluskritikai alapon sincs okunk a kápolnának vagy egyes részeinek az építését a századfordulóra
tenni.175 Ennek megfelelően a torony esetében sincs okunk azt feltételezni, hogy 1400 körül épült
volna, ahogy a szakirodalom állítja, annál is inkább, mert ahogy fentebb láttuk, a torony részformái
között sincs olyan, ami az 1400-as datálást indokolná. A legkézenfekvőbb következtetés így az, hogy a
torony vagy a kápolnával együtt épült, vagy azzal folytatólagosan, közvetlenül előtte vagy utána. A
teljesen párhuzamos építkezés és így a teljes műhelyazonosság ellen szólnak az eltérő kőfaragójelek és
az ívek falazásának különbözőségei. Mivel a kápolna formái fejlettebbek, ezért az a legvalószínűbb
eshetőség, hogy a torony építése közvetlenül megelőzte a kápolna építését, így az 1350-es évekre
tehető.

Ez az eddiginél lányegesen korábbi datálás megmagyarázhatja a torony és a kápolna részleteinek a
visegrádi vár Anjou-kori alkotásaival való hasonlóságát is. A hasonlóságot mind Marosi Ernő,176 mind
Buzás Gergely említi,177 azonban a lehetséges műhelykapcsolatokat éppen a pozsonyi emlékek későbbi
datálása miatt vetik el.178 Láttuk, hogy a kápolna és a városháza vonatkozó része is oklevelekkel
igazolhatóan korábbi a századfordulónál, és ha a torony új datálását is elfogadjuk, akkor a visegrádi
Anjou-kori emlékekkel való kapcsolat sem ütközik többé ellentmondásokba.

173 Ezt több szerző is elfogadja, pl. ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ 1984 41. p., POMFYOVÁ 2003b 624. p.; de ők a kápolnánál több építési 
periódust feltételeznek.
174 A forrásról részletesen lsd. később.
175 PAPP 2006 121. p.
176 MAROSI 1982 67. p., 226. p.: „A dekoratív faragványok és a szerkesztési elvek legközelebbi magyarországi párhuzama a 
pozsonyi ferences templom melletti Szent János-kápolna (v.ö. a belső faltagolását, a nyugati kapuzat maradványait), amelynek
műhelyközössége is felismerhető a visegrádi kutakkal.”
177 BUZÁS 2003 29–30. p.
178 Buzás Gergely a Lovagkirályok c. CD-romon 1997-ben így írt a városházáról: „Az északi szárny és a torony jellegzetes 
ablakainak keltezésére felmerült egy 1380 körüli időpont is, de a ferences templom tornyával való összefüggése inkább a 15. 
század elejére vall.” http://mek.oszk.hu/01900/01948/html/index459.html Hasonlóan vélekedik a visegrádi Anjou-kori 
kőtárról szóló kiadványban, miután a visegrádi ülőfülkék legközelebbi párhuzamai között a Szt. János-kápolnát és a 
városháza ablakait említi: „A pozsonyi városháza ablakainak mérműdísze a pozsonyi ferences templom toronysisakjáról 
származik, és valószínűleg innen eredeztethető a vimpergás forma is. A ferences templom toronysisakja a bécsi St. Maria am 
Gestade templom 1410 körül épült tornyát, illetve a bécsi Stephanskirche déli tornyát másolja, így e pozsonyi kör sem 
keltezhető 1410-nél korábbra.” BUZÁS 2003 29–30. p.
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A donáció kérdését nehezebb kibogozni. A szakirodalom Ortvayig visszamenően179 tényként kezeli,
hogy a kápolna alapítója Jakab bíró családjából került ki, de ez a kápolna építésével összefüggő
egyetlen egykorú forrásból nem derül ki. Ortvay Henszlmannra hivatkozik, aki pedig a hivatkozott
helyen csak azt írja, hogy János pozsonyi polgár a kápolna felépítésére fürdőt és allodiumot
hagyományozott.180 

Szemügyre véve magát a forrást,181 valóban nem nevezi meg donátorként a bíró családját.
Konkrétumként annyi derül ki belőle, hogy egy bizonyos Iohannis Iacobi, aki a ferences templomban
nyugszik, és akinek a lelki üdvéért a kápolna épül, az örököseire fürdőt és allódiumot hagyományozott,
az örökösök pedig ezeket eladják Jakab bírónak 150 dénárért, és ezt a 150 dénárt majd a kápolna
építésére fordítják.182

Darina Lehotská és Milada Černá-Studničková az alsó kápolna zárókövén lévő címer alapján köti
az építkezést Jakab bíró családjához,183 ez meggyőzőbb érvnek tűnik. A család története, kapcsolatai
régóta foglalkoztatja a kutatókat. A szakirodalomban ezügyben ellentmondás is uralkodik, Surányi
Bálint ugyanis két bírói családot azonosít be (mindkettőben Jakab nevű bírókkal),184 míg Darina
Lehotská ezt abszurdnak minősíti,185 és a korábbi kutatásokat folytatva, azokat kiegészítve egyetlen
családot fogad el. Jelen dolgozatnak nem tárgya a Jakabok meglehetősen szövevényes viszonyainak
kibogozása, ezért dolgozatomban a Surányinál szélesebb körű forrásanyaggal dolgozó Lehotská
családfáját használom (61. ábra).186

Ezen a családfán az 1361-es forrásban említett emberek a következőképpen azonosíthatók be: a
kiadó Jakab (III.), bíróként II. A forrásban szereplő Iohannes Iacobi (János I.) az ő nagybátyja.

Ha elfogadjuk, hogy Jakab bíró családja az építtető, akkor a nagyon magas színvonalú
(temető)kápolna építését minden bizonnyal a reprezentációs igény szülte. A család szoros kapcsolatokat
ápolt az arisztokráciával, sőt egyenesen a királyi családdal.187 Az oklevélben szereplő Jakab bírónak
életében kiterjedt érdekeltségei voltak, a hatvanas évek végén állt működésének csúcspontján, mégis
eladósodva halt meg 1373-ban.188 Kézenfekvő lenne a feltételezés, hogy esetleg a magas színvonalú
építkezés finanszírozása is közrejátszhatott az eladósodásban, de ez mégsem valószínű. A Jakabok
pénzügyeit feldolgozó Lederer Emma szerint Jakab bíró minden pénzüzlete nagybirtok megszerzésére
irányult (ebben is az arisztokrácia felé keresve az utat), és végül ebbe bukott bele és omlott össze a
vagyona.189

Mint bécsi kapcsolatot érdemes szemügyre vennünk az egyik üzlettársát, egy bizonyos Jans (Hans,
Hanns) Pollt. Ő neves bécsi patríciuscsaládból származott, és 1344-ben és 1359-ben is Ratsherr volt
Bécsben.190 Ennek a jelentősége témám szempontjából az, hogy a bécsi Stephanskirche minden
hercegi donáció ellenére ekkoriban még a város plébániatemploma volt, így az építkezéssel kapcsolatos
kérdésekkel nyilvánvalóan a városi tanács tagjai is valamilyen szinten tisztában voltak. Jans Poll 1360-
tól már mint pozsonyi polgár szerepelt. Maga I. Lajos jelenti ki egy ezévi oklevelében, hogy „Hanns
Poll magyar polgár lett és őt különös kegyébe fogadja”, valószínűleg Poll velencei kereskedelmi
kapcsolatai miatt.191 Poll innentől kezdve élete végéig Pozsonyban élt, 1375-ben kelt végrendelete is a
város levéltárában maradt fenn. Végrendeletének tanúsága szerint Jakab bíróval ellentétben ő
adósságok nélkül, nagy vagyont hátrahagyva halt meg.192

179 ORTVAY 1895 268. p.
180 HENSZLMANN 1880 107. p.
181 Az oklevél eredetije: Pozsony város levéltára, Oklevelek, Lad. 5. No 179.; regesztája: LEHOTSKÁ 1956 no. 187.; fotója: 
Magyar Nemzeti Levéltár, Dl 238799.
182 Az oklevél fordításáért Tasi Rékának és Lakfalvi Gézának, értelmezéséért Érszegi Gézának tartozom köszönettel.
183 LEHOTSKÁ 1967 79. p., ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ 1984 38. p.
184 SURÁNYI 1964
185 LEHOTSKÁ 1967 59. p.
186 LEHOTSKÁ 1967 112. p.
187 SURÁNYI 1964 176–177. p.
188 LEDERER 1932 137–138. p.
189 LEDERER 1932 142. p.
190 SAILER 1931 216. p.
191 LEDERER 1932 146. p.
192 LEDERER 1932 148. p.
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A torony és a kápolna mesteréről szinte semmit se lehet tudni. Valószínű, hogy a torony mestere
megegyezik a kápolna ismeretlen mesterével. Róla Papp Szilárd a következőket írta: „a mind
tervezését, mind kivitelezését tekintve kiugró színvonalú épület mesterének főleg alsó-ausztriai
ismeretei lehettek, de látóköre nem korlátozódott erre a területre.”193 Sajnos semmi konkrétumot nem
tudunk kilétéről.

A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a pozsonyi építmények mesterének köze volt a bécsi
Stephanskirche IV. Rudolf  alatti építkezéseihez. Ahogy fentebb láttuk, a bécsi kapcsolatok formákban,
falazástechnikában, kőfaragójelekben és a donátor üzleti kapcsolataiban is jelentkeznek. 

Fontos, eddig nem említett formai párhuzam fedezhető fel a pozsonyi kápolna kapujának jellegzetes
lombfejes figurái (62. ábra) és a Rudolf  alatt épült bécsi Eligiuskapelle (más néven Herzogenkapelle)194

hasonló motívuma között (63. ábra). A bécsi kápolnának egyes részleteit Papp Szilárd is párhuzamba
állítja a pozsonyi kápolnával.195

A kőfaragójeleknél már említettem a bécsi úgynevezett Albertinischer Chort. Ennek az
épületrésznek a vízköpői kínálkoznak a pozsonyi torony vízköpőinek párhuzamául (64–65. ábra).
Ennek a kérdésnek a részletes vizsgálatát az eredeti pozsonyi vízköpők nagyfokú pusztulása sajnos nem
teszi lehetővé. Az ikonográfiai, formai hasonlóságok pusztán az azonos funkcióból is eredhetnek. Csak
két példa: Rómer leírása szerint Pozsonyban az egyik vízköpő sertésen lovagló kaftános zsidót
ábrázolt,196 Bécsben kaftános zsidón lovagló szamarat találunk;197 és mindkét helyen van „női felsőtest
lelógó emlőkkel”. A vízköpők működése is hasonló: a víz nem a hátukon kiképzett „árokba” érkezik
(ahogy például a bécsi hosszház vízköpői esetében), hanem a vízköpők belül üregesek, és mögöttük, a
„galérián” összegyűlő víz hátulról, rejtetten folyik beléjük.

További kapcsolatot jelenthet a bécsi műhellyel, hogy a pozsonyi torony harangszintjének alaprajza
szinte részletekbe menően megegyezik a bécsi Akadémia gyűjteményének 16.918v jelű rajzával
(66. ábra). A falvastagság arányaiban ugyanakkora, mint Pozsonyban, megvannak a sarkantyúszerű
támpillérek is a sarkokon (bár a méretük és szögeik eltérnek), és az ablak profilozása is igen hasonló,
bár az egyes elemek mérete eltér (a körtetag például Pozsonyban jóval nagyobb, mint a rajzon). Az
ablakok a rajzon háromosztatúak, Pozsonyban kétosztatúak. További eltérés, hogy a belsőben a
középkori rajz a sarkoknál köríves alaprajzú falpilléreket jelöl, ezek Pozsonyban hiányoznak. Böker ezt
a rajzot a gamingi torony alaprajzaként azonosítja, amivel a fent felsorolt részletekben is egyezik. A
rajz keletkezését a XV. század közepére teszi, és a gamingi kolostor egykorú átalakításával hozza
összefüggésbe.198

Ha a rajzot magát nem is lehet közvetlenül Pozsonnyal kapcsolatba hozni, ez azon a tényen nem
változtat, hogy meglehetősen nagy az alaprajzi egyezés a két torony ezen szintje között. A gamingi
tornyot a szakirodalom szerint valószínűleg a bécsi műhely építette 1332 és 1342 között199.

Végezetül az analógiákat keresve érdemes egy pillantást vetni a pozsonyi sisak mérműveire is,
leginkább azért, mert a XX. századi irodalom ezt a részt neogótikusnak tartotta, így nem foglalkozott
vele. Az eredetileg minden bizonnyal áttört sisak mérművei egyszerű, sok helyen feltűnő formák, így
messzemenő következtetéseket nem lehet levonni belőlük. A többi áttört gótikus toronysisakkal
összehasonlítva leginkább a kölni toronyterv felső részeire hasonlítanak: a pozsonyi sisak felső részének
mérműveit szinte egy az egyben megtaláljuk ott is, igaz fejjel lefelé (67–68. ábra). Annak ellenére, hogy
Pozsony a XIV. században élénk kereskedelmi kapcsolatokat folytatott Kölnnel,200 nem valószínű, hogy
ezek az egyébként is igen elterjedt motívumok közvetlenül a – jóval régebbi – kölni tervről
származnának.

193 PAPP 2006 121. p.
194 Korabeli források alapján 1366-ban kész volt. BÖKER 2007 56. p.
195 PAPP 2006 121. p.
196 RÓMER 1865 287. p.
197 GRÜN 2008 25. p.
198 BÖKER 2005b, BÖKER 2005a 234–237. p.
199 BRUCHER 2000 274. p., SCHWARZ 1980 27. p.
200 KOVÁTS 1914, MILITZER 1993
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3.1.4. Funkcionális működés
A torony a kerengő északkeleti sarka fölé, a templom hajójának délkeleti vége mellé épült.

Valószínűleg a torony jelenlétének köszönhető, hogy a középkori kerengőnek éppen ez a része maradt
fenn.

A torony földszintje a kerengő északi és keleti szárnya felé egy-egy nagy csúcsívvel nyitott (69–
70. ábra). Az északi szárny felé néző csúcsív magasabb, mint a másik, ezért azt jelenleg kettévágja a
kerengő újkori boltozata. A két nyílás profilja azonos. Az északi szárny felé eső nyílás magasabb volta
arra enged feltételezni, hogy a középkori kerengőnek nem volt északi (tehát a templommal közvetlenül
szomszédos) szárnya.

A torony földszintjének keleti oldalán egy mérműves ablak maradványa van, ezt szintén kettévágja
az újkori boltozat (70. ábra).

Észak (a templom) felé közvetlenül egymás mögött két csúcsíves nyílás van a falban (69. ábra). A
külső (torony felé eső) csúcsív mérete megegyezik a toronyból dél felé néző csúcsívvel, ez nyilvánvalóan
a toronnyal egy időben épült. A belső a templom falába van vágva, valószínűleg a torony építése előtt
is megvolt (jelenleg nem szolgál ajtóként, be van falazva).

A templomtérbe a talajszinten egymás mellett valaha két ajtó is nyílt. Valószínűleg a kolostor
jelenlegi apátjának, Fr. Juraj Andrej Mihály OFM-nek az elképzelése lehet helyes,201 miszerint a keleti a
barátoknak, a nyugati a laikusoknak szolgált. Ha ez így volt, a kettő között helyezkedhetett el a lettner.
Ennek egykori létezését pontos adatok, maradványok híján csak valószínűsíteni lehet.202 A dupla
bejárat a templom északi oldalán is megvolt: a Szent János-kápolnából a nagyméretű ív szolgálhatott a
laikusok számára, és ettől keletre, nagyjából a torony alatti nyílással egy vonalban volt egy másik,
kisebb csúcsíves nyílás a szerzeteseknek (jelenleg befalazva).

Érdekes kérdés a torony földszintjén keletre néző ablak. A kerengő valószínűleg külső tér volt, így ez
az ablak egy zárt térből nézhetett ki a kerengőre. A töredékesen megmaradt profilok is azt támasztják
alá, hogy a kerengő felőli oldal lehetett a külső tér. Ez a zárt tér a kapcsolódó kolostorszárny lehetett
(hasonlóan a maihoz), és innen vezethetett fel a lépcső a toronyba. Ez a lépcső ott lehetett, ahol ma a
kolostor emeletére vezető lépcső van, de szerkesztése minden bizonnyal egészen más volt.203 Ezt az is
alátámasztja, hogy a torony következő szintjén, a jelenlegi (újkori) padlóvonal fölött két, azonos
parapetmagasságú, szegmensíves nyílás van, kelet és észak felé (71. ábra). Ennek a toronyszintnek a
középkori padlóvonala ezeknek a nyílásoknak a parapetmagasságában lehetett – emellett szól az is,
hogy mindkét nyílás alja téglával van burkolva, tehát járófelület volt–, és a lépcső a keleti oldalról
érkezhetett be a toronyba, az északi nyílás pedig a templomtér felé lehetett nyitott, és a lettner tetejére
lehetett kimenni rajta keresztül, ahogy azt Marosi Ernő204 és Štefan Oriško205 is feltételezi. Ezen a
szinten nyugat felé egy kis gótikus ablak van, ami jelenleg a kerengő padlására nyílik. Ez egykor a
külvilágra nézhetett.

A torony négyzetes részének következő szintjén is van egy kis keleti oldali fülke, amiben fel is lehet
fedezni egy fa csigalépcső nyomait. Ez viszont nem valószínű, hogy középkori, mert az azóta pusztító
tűzvészeket nem élhette volna túl.

A lettnerre kínálkozó párhuzam a nagyszombati klarissza templom, ahol az itt feltételezetthez
hasonló helyzetű szentélyrekesztő rekonstruálható (72. ábra).206

A lépcső helyzetére kézenfekvő párhuzam a soproni ferences templom. Itt a torony egészen máshol
van, mint Pozsonyban (a templomhajó északi falának közepén), de a lettnerre vezető csigalépcsőt
éppen azon a helyen tárták fel, ahol Pozsonyban is feltételezhető: a hajó keleti fala és a szentély déli
fala által alkotott falsarokban.207 Itt a mai napig megvannak az egykori lépcsőház középkori falai
(73. ábra) és néhány lépcsőfok is.
201 Szóbeli közlés, 2015. június.
202 ORIŠKO 2010 311–312. p.
203 Ma a kapcsolódó kolostorszárny emeletre vezető lépcsője melletti kis lépcsőről lehet bebújni a már említett ablaknyílás 
felső részén át a torony belsejébe, ez eredetileg nyilván nem így volt.
204 MAROSI 1994 58. p.
205 ORIŠKO 2010 312. p.
206 ORIŠKO 2010 309. p.
207 NEMES 2011 31–32. p.
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További párhuzam a lépcső helyzetére a keszthelyi ferencesek templomának Csemegi által
rekonstruált elrendezése.208 A torony itt konvencionális módon a szentély mellett, a hajó és a szentély
találkozásánál helyezkedik el, és Csemegi a keskeny, egykarú lépcsőt a tornyon kívül, a kapcsolódó
kolostorszárnyban feltételezte (74. ábra).

A ferences templomok tornyaival kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a ferencesek 1260-as
narbonne-i építési regulája tiltja a toronyépítést, kivéve a lépcsőtornyokat és a harangot tartalmazó
huszártornyokat.209 Valószínűleg ez is az oka annak, hogy a magyarországi ferences kolostorok tornya
(ha volt), mindig a szentély közelében helyezkedett el210, leggyakrabban a szentély falához
kapcsolódóan, a szentély és a nála szélesebb hajó fala által alkotott negatív sarokban. A pozsonyihoz
hasonló elrendezést, ahol a hajóhoz kapcsolódik a torony, és alatta a kerengő fut(ott), Szécsényből
ismerünk (75–76. ábra).211 Itt a kerengő és a torony a templom északi oldalán van. A XIV. századi
templomhoz a XV. században épült a torony.212 Sajnos a középkori templom Pozsonyhoz hasonlóan itt
sem maradt fenn, és a lépcsőt is eltüntette a barokk átalakítás.213 A huszadik század végi feltárás viszont
megtalálta egy középkori csigalépcső maradványait „a szentély és a hajó észak felé eső
csuklópontjában, a sarokban”.214 Ez kézenfekvő párhuzamnak kínálkozik a pozsonyi lépcső helyzetét
illetően, annál is inkább, mert Szécsényben is feltételezhető, hogy a toronyból kijárat vezetett az
egykori lettnerre (a torony falában itt is megvan az elfalazott nyílás).215

A 77. ábrán a fentiek alapján megpróbálom rekonstruálni a pozsonyi kolostor toronyhoz kapcsolódó
részeinek lehetséges funkcionális működését.

3.2. A soproni ferences templom tornya
3.2.1. A torony XIX–XX. századi felújításai

A soproni ferencesek tornyának tárgyalását Pozsonyhoz hasonlóan érdemes a XIX–XX. századi
rekonstrukciókkal kezdeni, annak kiderítésére, hogy a mai struktúra mennyire azonos a középkorival.

Az utóbbi két évszázadban a torony két jelentősebb felújításon ment át. Az első Storno Ferenc
vezetésével 1888 és 1894 között zajlott, a második szinte pontosan egy évszázaddal később, Sedlmayr
János vezetésével.

Csatkai Endre leírása alapján Storno „a fiatornyokat kétharmadrészben újjal pótolta, a negyedik
emelet ablakai fölötti oromzatok emberfejes gyámköveit nem pótolta, illetve a keresztrózsaszerű tagot
újra faragta. Újjáalakította a kősisak felső részét, s ami még jelentősebb, az erkély mellvédjét.”216

A Soproni Múzeumban őrzött Storno-hagyaték217 nagyrészt alátámasztja mindezt. Fontos
dokumentum egy 1857-es perspektivikus rajz, ami még a felújítás előtti állapotokat rögzíti (78. ábra).
Bár nem felmérési terv, mégis pontosan feltünteti a sérüléseket, így a csonka fiatornyokat és a hiányzó
ablakmérműveket.

A Storno-hagyatékban fellelhetők részletes felmérési tervek is (79. ábra). Ezek formailag minden
bizonnyal pontosak, de a sérüléseket nem tüntetik fel: a mérművek, fiatornyok épnek vannak
ábrázolva. Ezeknek a rajzoknak egy részét közölte fametszet formájában a Central-Commission
közleményeinek 1863-as száma is.218

208 CSEMEGI 1941 29. p.
209 NUSSBAUM 1994 95. p.
210 CSEMEGI 1941 26. p., MAROSI 1994 53. p.
211 CSEMEGI 1941 27. p., G. LÁSZAY 1994
212 G. LÁSZAY 1993 122. p.
213 CSEMEGI 1941 30. p.
214 G. LÁSZAY 1994 504. p.
215 G. LÁSZAY 1994 504. p.
216 CSATKAI 1956a 265. p.
217 Itt található a felújítás legteljesebb archívuma. A Storno-féle felújításról a Forster Központ Tervtárának vezetője, Bakó 
Zsuzsanna személyes közlése (2016. IX. 21.) alapján nincs anyag a tervtárban, a pannonhalmi Főapátsági Levéltár vonatkozó
anyaga pedig egyrészt szegényebb, másrészt nagy része megtalálható Sopronban is (Nemes András személyes közlése, 2016. 
IX. 30.). A dolgozat jelen fejezetének írásakor a Forster Központ fotótára költözés miatt hosszabb időre zárva volt, így ott 
nem volt alkalmam kutatni.
218 W. 1863
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Storno 1894-es jelentése219 szerint a vas kereszt sérülései miatt szükséges a toronycsúcs cseréje,
beleértve a galériát is, mert a kereszt egészen addig van lehorgonyozva. Ez a galéria mérműveinek
részleges cseréjét is jelenti. A harangszint ablakmérművei közül kettőt szükséges kicserélni. Az ablakok
fölötti oromzatok közül háromnak szükséges a cseréje, a többinek pedig a javítása. Az osztópárkányok
részleges cseréje is szükséges, és azokat a vízköpőket, amiken a fiálék állnak, teljesen ki kell cserélni.
Ugyanez a helyzet a portál fölötti címerrel és a keresztrózsával.

Storno egy 1886 július 5-én kelt, a Central-Commissionnak címzett levele220 szerint a templom
restaurálása során a feladat az eredeti állapot visszaállítása volt. A levélben Storno kiemeli, hogy a
torony főformáiban érintetlen marad, és csak a sérült részek lesznek visszaállítva, eredeti formájukban.
Kitér a torony lezárásának kérdésére is, és amellett foglal állást, hogy a toronycsúcson sosem volt kő
keresztrózsa, hanem a vasból készült kereszt az eredeti.

A hagyatékban lévő tervek szerint korábban volt több elképzelés is a templom átalakítására,
regotizálására, formai gazdagítására, de a torony ezeken a rajzokon is érintetlen.221 Egy 1868-as, a
nyugati homlokzatot mutató felújítási terv külön kirajzolva közli is a torony összes mérművét (galéria-
és ablakmérművek), melléjük írva, hogy „alt” (80. ábra). Ezeken a rajzokon azonban valamilyen oknál
fogva a keleti (a rajzon a felső sorban bal oldali) mérművet a másik felmérési rajzon ábrázolthoz (és a
tornyon ma is meglévő formához) képest egyszerűsítve ábrázolja.

Mindezek alapján kimondható, hogy Storno a torony formáit eredeti állapotukban hagyta, és nem
is volt korábban sem ettől eltérő szándéka. A szükséges kismértékű javítások, cserék nem jelentettek
átalakítást, így a torony formái a felújítás után is hitelesek maradtak.

A torony következő restaurálására 1984 és 1989 között került sor Sedlmayr János vezetésével. A
zárójelentéshez222 csatolt, a kiviteli tervhez készült 1984-es műleírás szerint a tervezett munka „formai
változtatás nélküli restaurálás”. 1989-es zárójelentésben Sedlmayr az alábbi elvégzett munkálatokat
sorolja fel:

• a sisak csúcsát a felső kosár járószintjéig visszabontották
• a helyben maradó konzolok fölé műkő lemez készült, ezen áll a visszaépített mellvéd és az
új sisakcsúcs

• élek bordáinak részleges pótlása
• oromkoszorú csúcsvégződéseinek cseréje
• két felső fafödém helyén vasbeton födém
• harangszint: ablakok szárköveinek, középső bordáinak, kőrácsainak, könyöklőinek javítása
• alsó szintek két fafödémének megújítása vörösfenyőből
• csigalépcsőházban a lekopott fokok műkő javítása
• alsó szinteken részleges kőjavítások

Ezt kiegészíti Faragó János kőrestaurátor jelentése: 
• a konzolok fölötti mérműsor teljes egészében ki lett cserélve, margitbányai kőből faragták
újra

• a déli és az északi mérműkorlát eredeti maradt (konzerválva, kiegészítve), a többit és a
fedköveket műkőből öntötték újra

A jelentés szerint a torony állapota eddigre tarthatatlanná vált, a felső részről leváló darabok már a
templom tetejét is megrongálták. „Ehhez az állapothoz nagymértékben hozzájárult a templom és
tornyának múlt századi restaurálása”, elsősorban a gyorsan korrodáló vascsapolások alkalmazása.

A leírtakat alátámasztja a nagyon alapos fotódokumentáció223 és a zárójelentéshez csatolt részletes
tervek224 a csúcs részmegoldásaival és az egész tornyon a cserélendő kövek jelölésével.

219 Soproni Múzeum, Storno Levéltár, Fasc. 3. Nr. 50.
220 Soproni Múzeum, Storno Levéltár, Fasc. 3. Nr. 60.
221 Egy apró dologban kivételt képez egy 1886-os, tervezett állapotot mutató akvarell: ezen a toronycsúcson kőrózsa van. A 
fent idézett levélben Storno valószínűleg erre az akvarellre utal, amikor a kőrózsa kérdését tárgyalja.
222 Forster Központ Tervtár 27655
223 Forster Központ Tervtár 45313/I, 45313/II, 45313/III.
224 Lsd. jelen dolgozat 2. számú melléklete
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Konklúzióként elmondható, hogy mindkét restaurálás valóban csak javítás volt, az eredeti formákat
megőrizve, ahol kell, újraalkotva; de még ezekkel a pótlásokkal együtt is a torony szinte teljes
egészében eredeti, középkori struktúra. A csúcs bontásán és visszaépítésén kívül a legnagyobb változást
a Sedlmayr által beépített vasbeton szerkezetek jelentik, de ezek jellegükből adódóan könnyedén
megkülönböztethetőek a középkori szerkezetektől.

Pozsonyhoz hasonlóan Sopronról is rendelkezésünkre áll több, XIX. század előtti városkép.225

Ezeken az egyszerűsítésektől eltekintve a torony meglehetősen egységesen jelenik meg: a sisakgaléria,
vimpergakoszorú jól felismerhető (81–85. ábra).
3.2.2. Kutatástörténet, szakirodalmi áttekintés

Pozsonyhoz hasonlóan itt is elsősorban a toronyra vonatkozó megállapításokat próbálom kiemelni.

1863. K. W.: Die gotische Benedicter-Kirche in Ödenburg. Nach Aufnahmen von F. Storno 
und B. Rievel226

A templom legrégibb részeinek építése a XIV. század első évtizedében kezdődött. A hajó boltozatának 
későgótikus profiljaiból ítélve a hajóboltozat egy újabb építési periódus. Szintén késői periódus a 
karzat. A torony teljes egészében a XIV. század első feléből származik. Mivel a lépcsője csak a 
karzatszintről indul, valószínű, hogy a mostani karzat helyén korábban is volt valami hasonló. Ahogy a
templom egésze, a torony még inkább gyakorlott és művészileg kiváló építőmesterről tanúskodik.
A cikk gazdagon illusztrált, 21 ábra és egy tábla kíséri, ezek Storno Ferenc rajzainak fametszetes 
reprodukciói.

1880. Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei227

Az 1667. november 28-i tűz megkárosította a tornyot, a harangok is elolvadtak. 
A templom építésének kezdetét 1280-ra teszi, tervét a „francia iskolába” sorolja. A torony 
támpilléreinek hiánya „régisége mellett szól”. Ő is kitér a toronyban való közlekedés kérdésére. Bár a 
mai „átkarzat” (Querempore) XV. század végi, biztos, hogy volt a helyén egy régebbi, amin keresztül a
zárdából a torony első emelete megközelíthető volt. A jelenlegi karzat kései voltára utal az oszlopon 
lévő pártfogó ruházata, a kis szentségház 1491-es évszáma és „hanyatló csúcsíves” stílusa, és egy, a 
kerengőben a XVIII. században még látható felírás: „Jacobus Sinchlanger Anno 1492”. A profilok 
alapján a hosszhajó boltozata a karzattal egykorú, tehát 1490 körüli. Ez az átépítés már a „német 
iskolát” követi. A kecskecímereket, a kecskecímeres donátort a XV. század végi átépítéshez köti. Az 
átépítés a XIII. század utolsó évtizedében épült „szigorú francia stylben tartott” szentélyt nem 
érintette.

1893. Pasteiner Gyula: Építészeti emlékek a Dunán túl228

Az építés kezdetét 1280-ra teszi, és véleménye szerint az építkezést „az eredeti terv szerint abban a 
században fönnakadás és változtatás nélkűl be is fejezték.” Így a tornyot is korai gótikusnak tartja, és 
leírja róla, hogy „oly kiváló alkotás, hogy nincs az országban csúcsíves művészetű torony, mely vele 
versenyezhetne”. A torony részletei „mindenben megegyeznek a templom belsejével.” A 
hajóboltozatot és az orgonakarzatot mintegy 200 évvel később újjáépítették.

1903. Gyulai Rudolf: Soproni templomunk229 
A pannonhalmi főapátság történetét feldolgozó mű szerint a a templom a XIV. század elején 
épülhetett, és a torony „a templommal egy idejű és egy jellegű”.

1905. Gyulai Rudolf: Soproni templomunk házának újjáépítése a XV. század végén230

A fenti mű következő kötete szerint XV. század közepe után egy tűzvész tönkretette a hajóboltozatot, 
az orgonakarzatot és a templom egyéb felszereléseit, és ezt követte ezen részek újjáépítése.

225 A Magyar Várostörténeti Atlasz soproni kötete jó minőségben közli őket. JANKÓ–SZENDE–BANYÓ 2010
226 W. 1863
227 HENSZLMANN 1880 47–66. p.
228 PASTEINER 1893 458. p.
229 GYULAI 1903
230 GYULAI 1905
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1914. Mihályi Ernő: A középkor műemlékei Sopronban231

Vállaltan ismeretterjesztő jellegű mű a korábbi irodalomra támaszkodva. A tornyot szép szavakkal 
méltatja, de építési idejéről nem ír. „Ezek a mesterfogások teszik e tornyot kiapadhatatlan esztétikai 
élvezetek forrásává s avatják Magyarország legszebb gotikus tornyává.232 Nemes egyszerűségével, 
klasszikus arányaival, rendkívül finom, szinte bájos lendületével messze fölülmúlja a pozsonyi 
franciskánusok és klarisszák hires gotikus tornyait.”233

1927. Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei234

A templom egyhajós és a hajóban famennyezetes formában már a XIII. században elkészülhetett. 
Mai, háromhajós formáját Nagy Lajos korában kapta, és ekkor épült a torony is, a Szent Mihály-
templom tornyának mintájára.

1928. Mihályi Ernő: Sopron képe építészettörténeti szempontból235

„A szentély finom francia gót-építmény a XIV. századból, a hajó XV. századi, szárazabb német gót-
alkotás. A torony mesterien testesíti meg a gotika két alapgondolatát, a tömegfelbontás s a 
magasbatörés elvét.” A torony építését nem datálja.

1933. Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok236

Szerinte a templom építése a XIII. század végén vagy a XIV. század elején kezdődött, de ekkor csak a 
franciás szentély épült meg. A hajók 1490 körüli németes formákat mutatnak. Nem tudni, hogy ez 
átépítés, vagy új építés eredménye. A tornyot nem datálja.

1939. Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete237

A templom építéséről nincsenek okleveles adatok, csak a későbbi javításokról 1452-ből, 1453-ból, 
1456-ből (épületfa, csatorna).238

1955. Csemegi József: A budavári főtemplom középkori építéstörténete239

Formai elemzések alapján azt a következtetést teszi, hogy amikor a budavári főtemplomon 1279 előtt 
kész lettek az építők, elvállalták a soproni templom építését, és néhányan 1279 és 92 között „a 
kolsterneuburgi kerengőn is alkalmazták a budavári főtemplom és a soproni ferences templom építése 
alkalmával kifejlesztett formákat”.240 Egy jegyzetben a soproni tornyot a XIV. század első negyedére 
datálja.241

1956. Csatkai Endre: Egykori ferences, majd bencés templom242

Sopron művészeti topográfiájában a szerző a templom 1280-as építése mellett foglal állást. A források 
alapján nagyobb mértékű építés volt a templomon és a kolostoron a XV. század második és a 
XVI. század első felében. A kecske-címer tulajdonosa nem azonosítható be.
A templom első építési korszaka arra az időre tehető, amikor a koldulórendek templomtípusa még 
nem alakult ki. A szentély részformái „Budára, Gyulafehérvárra mutatnak, végső fokon pedig 
Franciaországra utalnak”. A templom építése nem fejeződött be a XIII. század végén. A torony „a 
következő század első negyedében épült, de már a bécsi Szent István dóm nyugati tornyainak hatása 
alatt”. A torony kecskés címerének alakja szintén a XIV. század elejére datálható. „Téves azonban 
ebből a templom XIV. századi építésére következtetni, hiszen a torony fejlettebb és más művészi körből
származó formái a templomnak nem szerves részei. […] A torony építésének felső határát a 
XIV. század negyvenes éveire tehetjük.”

231 MIHÁLYI 1914
232 Érdekes adalék, hogy 1927-ben Divald Kornél ugyanezt a címet a pozsonyi toronynak adományozta. DIVALD 1927 82. p.
233 MIHÁLYI 1914 37. p.
234 DIVALD 1927 83–84. p.
235 MIHÁLYI 1928
236 SZŐNYI 1933 194–195. p.
237 HÁZI 1939
238 HÁZI 1939 185. p.
239 CSEMEGI 1955
240 CSEMEGI 1955 90. p.
241 CSEMEGI 1955 160. p. 158-as jegyzet
242 CSATKAI 1956a
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A hajó boltozata a XV. század második felében lett megújítva, ekkor készültek az oszlopok és a karzat 
is, egy korábbi helyén. A karzat mellvédjének mérműve a bécsi Stephanskirche hatását mutatja. A 
boltozás a század utolsó negyedében történhetett.
A Storno-féle felújítás során (1888–1894) „a lábazat és a főpárkány megújításán kívül a szentély 
övpárkányának helyreállítása, sőt részbeni megszüntetése, a torony melletti kétrészes ablak új kőrácsa 
volt a legjelentősebb átalakítás”. A tornyon pedig Storno „a fiatornyokat kétharmadrészben újjal 
pótolta, a negyedik emelet ablakai fölötti oromzatok emberfejes gyámköveit nem pótolta, illetve a 
keresztrózsaszerű tagot újra faragta. Újjáalakította a kősisak felső részét, s ami még jelentősebb, az 
erkély mellvédjét.”

1961. Házi Jenő: A soproni ferences templom jótevője243

Ez a cikk azért nagy fontosságú, mert először azonosítja be hitelt érdemlően a templomban-
templomon többször feltűnő kecskés címer tulajdonosait. A kecskés pecsétet a szerző egy Bécsben 
őrzött 1370-es oklevélen találta meg, ahol Niclas der Gaissel, azaz magyarosan Gaissel Miklós soproni 
polgár pecsétjeként szerepel, tehát a templomon lévő kecskés címer a Gaissel családhoz tartozott.
A család tagjairól a legfontosabb okleveles adatok a cikk szerint:

• 1318: Guchul, más helyeken Geuchul comes,244 soproni polgár említése, I. Károly mint hűséges 
alattvalónak földet adományoz neki

⁃ 1323: az adomány újabb megerősítése
• 1331-ben Guchul comes fia Miklóst tekintélyes polgárként említik

⁃ 1338 Visegrádon jár a királyi udvarban
⁃ 1339 tanácsosként említik
⁃ 1340, 1342, 1344, 1435: a város képviseletében a visegrádi királyi udvarban jár, minden 

esetben nagy jelentőségű királyi oklevelekkel tér vissza
⁃ 1349-től városbíró volt, ebben az évben ebben a minőségben Pozsonyban járt, ahol ekkor 

Nagy Lajos király is tartózkodott
⁃ 1360-ban már nem élt

• Miklós gyerekei:
⁃ 1360-as említés: egy lány, János bécsi városbíró felesége
⁃ 1379-es említés: György
⁃ Miklós:

⁃ 1360/1361: városbírónak választják
⁃ 1381–1384: polgármester
⁃ 1399: utolsó említése
⁃ felesége Anna, aki Miklós esztergomi érsek nővére volt
⁃ az oklevelek tanúsága szerint vagyonos ember volt földekkel, házakkal, mészárszékkel

⁃ Henrik
⁃ legfiatalabb fiú
⁃ Több társával gyilkosságot követett el, majd Ausztriába szökött, vagyonát a király 

büntetésből elkobozta. 1367-ben a város vezetői (köztük Gaissel Miklós) nem akarták 
átadni az elkobzott vagyont, 1368-ban a király Visegrádról keltezve, Gaissel 
Miklósnak címezve parancslevelet írt a vagyontárgyak átadását követelve. Ez még 
ekkor sem történt meg. A vádlottak azt állítják, hogy kegyelemben részesültek, erről a 
király nem tud, és 1370-ban többször idézi őket, hogy mutassák fel a kegyelemlevelet, 
de a vádlottak egyik idézésre se jelennek meg. 

⁃ Henrik utolsó említése: 1379-es telekkönyv, ekkor Sopron leggazdagabb polgára volt 
3,5 házzal, szőlőkkel, szántókkal, réttel; a periratokból pedig tudni lehet, hogy malma 
és fürdőháza is volt.

A szerző a kecskés tornacímert, a térdelő donátor szobrát, a toronybejárat címerét és a gyámkő 
angyalának kezében lévő címert „kétségtelen bizonyossággal” Henriknek tulajdonítja, minden 
különösebb magyarázat nélkül. Szerinte Henrik és a többi vádlott valóban királyi kegyelemben 
részesült, erre abból következtet, hogy az egyik vádlott, Lukács fia Kálmán 1379–1380-ban, majd 
1388–1389-ben polgármester volt, 1399-ben pedig belső tanácsos. Szintén erre vonatkozó közvetlen 
243 HÁZI 1961
244 A Guchul, Geuchul név különböző előforduló alakjai a században: Gayzel, Gayzul, Gayssius, Gaizzlin, Kezlin, Gayzyl, 
Gayzzler, Gayzzlein. HÁZI 1961 308. p.
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adatok nélkül írja, hogy a királyi kegyelem folytán Henrik „tekintélyes vagyona önkéntes adomány 
alapján szállt a ferencesekre, kik hálájukat iránta tornacímere elhelyezésével és egyéb kőbe vésett 
emlékek által fejezték ki.”
Ezek alapján a templom építési idejét „az eddigi véleményektől eltérően legalább 50 évvel későbbi 
időre kell tennünk”, a torony építése pedig 1370-es évek után történt. Szerinte Gaissel Henrik vagyona
halála után (melynek időpontja ismeretlen) a ferencesekre szállt, de a soproni tanács ellenőrizte a 
vagyon felhasználását. Erre pusztán abból következtet, hogy az 1409-es segesdi ferences nagykáptalan 
során a soproni rendház küldöttei köszönetet mondanak a soproni tanácsnak.
Az 1492-es dátummal szereplő Jacobus Sinclangert vagy Sinelangert Jacobus Si(benbur)gerként 
azonosítja, ő a templom első ismert templomatyja volt, a rendház kápolnájában a Háromkirályok-oltár
alapítója. Neve az 1483–1489-es harmincadjegyzékben többször felbukkan, az 1489-es adójegyzékben
Sopron 686 adófizető polgára között a 13. helyen állt.

1963. Csemegi József: Mikor épült a soproni volt ferences kolostor káptalanterme?245

A cikk nem foglalkozik a toronnyal, de fontosnak tartottam szemlézni, mert az épületegyüttes egy 
jelentős részéről tesz fontos megállapításokat. A szerző megállapítása szerint a káptalanterem 
eredetileg famennyezetes volt, három keleti kápolnával. Valószínű, hogy a teremrész és a kápolnasor 
egyszerre épült. A három kápolna vitathatatlanul egy építkezés műve. A stílustörténeti elemzés alapján
(ehhez a kápolnák formáit lehet segítségül hívni) az első káptalanterem nem lehet a templom hasonló 
tagozatokat felvonultató részeinél sokkal fiatalabb, tehát a XIII. század végén épülhetett.
A terem boltozása az 1330-as években történhetett, ebből az időből származhatnak a nyugati fal 
nyílásai (csúcsíves bejárat, két mérműves ablak). Ekkor valószínűleg a középső kápolnát is 
újraboltozták, és az ablaka új mérműve kapott. Még ebben a században, már a terem boltozása után 
készülhetett a termet és a kápolnákat elválasztó hármas ívsor, először a középső kápolnánál, utána a 
szélsőknél. Ennek a helyén korábban fal állt, minden bizonnyal kisebb nyílásokkal. A déli kápolna 
jelenlegi boltozata az ívsor építése után készülhetett, a XIV. század utolsó negyedében.

1972(?) Tóth Sándor, Dávid Ferenc: Beszámoló a soproni egykori ferences templom 
műemléki falkutatásáról és helyreállítási javaslat246

A beszámoló a templom Országos Műemléki Felügyelőség által végzett, Sedlmayr János által jegyzett 
homlokzatfelújításához készült. Ez a munka a tornyot nem érintette. 
A kutatás a hajó északi és nyugati homlokzatára terjedt ki, valamint „kisebb periódusvizsgálatokra” 
zömmel a hajó nyugati szakaszában. Legfontosabb eredménye a középkori nyugati kapu feltárása. Az 
ablakokról szólva kiemeli, hogy „az északi és a nyugati oldal ablakainak feltárása bizonyította, hogy a 
mai ablakkeretelések nem tartoznak a hajó első építési periódusához.” Ezt az északi fal keleti ablaka 
keleti oldalának a többitől eltérő keretezésével magyarázza. Ennek az ablaknak az átalakítása a torony 
építésekor következett be, mert le kellett szűkíteni az első periódusú ablakot.
„Míg a toronynak e két ablakszárhoz való viszonya bizonyítja, hogy az ablakátalakítás a toronyépítés 
következménye, ezt egy további megfigyelés bonyolítja. A torony és az ablakszár közti vékony 
falszakasz egyik oldalon sem egységes, egy az ablakszárhoz kapcsolódó, s egy a toronyhoz illeszkedő, 
kissé eltérő struktúrájú falszakaszra oszlik. Ez a szabálytalan függőleges fuga a Ny-i ablaknál 
határozottabban jelentkezik. Tekintve, hogy a torony kváderfalazatához kapcsolódó szakaszok minden 
bizonnyal azzal kapcsolatban állnak, lehetséges, hogy az ablakok egy további, a toronyépítést követő 
periódusban készültek.”

1972. Dávid Ferenc: Történeti összefoglalás. Sopron, v. ferences templom247

Az összefoglalás a fentebb említett homlokzatfelújításhoz készült.
A templom szakirodalomban szereplő 1260–1280-as datálását és a budai Boldogasszony-templommal 
való kapcsolatát a falkutatás során előkerült nyugati kapu részletformái is alátámasztják. Ez a kapu azt 
is bizonyítja, hogy a hajó is XIII. századi. Az északi homlokzat keleti ablakánál feltártak egy keretet, 
ami a szentélyablakokéval egyezik, és a mai ablaknál jóval szélesebb nyílású. Ez a torony építésekor 
245 CSEMEGI 1963
246 Forster Központ Tervtár 14141
247 Forster Központ Tervtár 14141
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pusztulhatott el, amikor leszűkítették az ablakot. Az új ablak részleteiben megegyezik a hajó többi 
ablakával. A többi ablaknál viszont semmi sem utal arra, hogy utólag kerültek volna a XIII. századi 
falba.
A toronyról szólva azt írja a szerző, hogy nem az eredeti koncepció része. Felépítéséhez az északi fal 
egy jelentős szakaszát el kellett bontani, így a hajó boltozatának támjait is, ezzel a XIII. századi 
hajóboltozat megsemmisült. A torony építésével kapcsolatos bontásra utalnak „azok a másodlagosan 
felhasznált XIII. századi faloszloprészek és oszlopfők is, melyeket a torony belső falsíkján 
megfigyelhetünk.” 
A szerző elfogadja Házi Jenő fent ismertetett cikkének megállapításait – így az 1370 körüli 
adományozást –, és szerinte (nem részletezett) stilisztikai érvek is szólnak amellett, hogy a torony 
építését a század végére datáljuk. „Így a torony rokonaként nem a Stephansdom nyugati tornyait 
neveznénk meg, sokkal inkább azt a műhelyt, amely a pozsonyi klarisszák és ferencesek számára 
dolgozott. Ez is bécsi igazodású társaság.”
A torony építése után a hajó boltozat nélkül állt egy darabig, erre a padlástérben a falakon a mai 
boltozat válla fölött lévő több meszelésréteg utal. A hajóboltozatot tartó maszkos-levélsoros konzolok 
stílusa a XV. század elejére utal, „arra a kissé akadémikus szárazságu naturalizmusta, mely a 
Stephansdómon is megjelenik ebben az időben.” Analógiának a Stephanskirche mellékhajói 
vakárkádjainak maszkos-leveles konzoljait tartja.
A feljárási rendszer kérdéses. A hajóban lévő sokszorosan tagolt konzolos karzat (ma az orgonakarzat 
nyúlványa) a toronnyal egyidős. Kapcsolata az orgonakarzattal szervetlen, lehet, hogy egy részét az 
orgonakarzat építésekor elbontották. A kerengő északi szárnya sem a torony, sem a karzat építésekor 
nem lehetett emeletes. A kutatás megtalálta egy XIII. századi ablak könyöklőjét, ami már a karzat 
szintjéhez igazodik. „A feljárás tehát, a torony építésekor a hajó belsejéből, vagy a nyugati homlokzat 
külseje felől történt, az orgonakarzat idején pedig bizonyosan az utóbbi irányból”. A szerző így egy 
egykori nyugati lépcsőtornyot feltételez, ami szerinte Lackner 1610-es metszetén is látható.
Az 1963-ban megtalált kövek az egykori lettnerből származnak, ami a részformák alapján 1300 körül 
készült.

1982. Művészet I. Lajos király korában, 1342-1382: katalógus248

A katalógusban Marosi Ernő ismerteti röviden a ferences templom építéstörténetét, Házi Jenő 
megállapításait átvéve: Gaissel Henrik „Házi szerint 1370 táján a megölt Büki István rokonaival 
kiegyezve, valószínűleg engesztelésként támogatta a ferenceseket a toronyépítésben. Az építkezés a 
ferencesek 1409-i segesdi nagykáptalanja előtt feltehetőleg befejeződött.”

1987. Marosi Ernő szerk.: Magyarországi művészet 1300–1470 körül249

A templomot a XIII. század végén befejezték, a káptalanterem 1330 körül kapta boltozását, keleti 
szentélyét, művészi kiképzését250; a szentély melletti két kápolnát pedig 1400 körül.251

A tornyot a Szent Mihály-templommal párhuzamosan, a XIV. század utolsó harmadában építették. A 
datáláshoz és a donációhoz jóformán szó szerint átveszi Házi Jenő fent ismertetett 1961-es cikkének 
megállapításait Gaissel Henrikről, a gyilkosságról, a kegyelemről, a bűn jóvátételéről.252

A templom hajójának újraboltozása a XV. század közepén történhetett. Közvetlen forrás nincs az 
építésről, de 1452–1453-ból van forrás épületfa- és csatornavásárlásról, 1452-ben pedig egy hagyaték 
orgonaépítésről szól. Az oszlopok konzoljainak „típusa és ornamentikája megfelel a bécsi 
Stephanskirche hosszházfalait díszítő konzoltípusnak”. Az orgonakarzatot és a baldachinokat is itt, az 
átépítésnél tárgyalja a szerző.253 

248 MAROSI és mtsai. 1982
249 MAROSI 1987
250 MAROSI 1987 313. p.
251 MAROSI 1987 516. p.
252 MAROSI 1987 419. p.
253 MAROSI 1987 677. p.
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1989. Sedlmayr János: Zárójelentés a Sopron, v. Bencés (azelőtt Ferences-) templom 
tornyának helyreállításáról254

A felújítás során újabb falkutatás nem volt, mert „az egységes templomtorony egyetlen periódusban 
épült és lényegében – kisebb javításoktól eltekintve – a XIV. századi állapotában maradt meg.” A 
jelentés szerint így Dávid Ferenc korábbi történeti összefoglalása (lsd. fentebb) még mindig helytálló.
A helyreállítás műszaki és tudományos tapasztalatairól írva a szerző ismét kiemeli, hogy „a torony 
egységes, lényegében egy periódusban felépült mű (1380 körül épült), amelyben az érett gótika minden
szerkezeti és formai tudása jelen van.” Az északi fal és így a korábbi hajóboltozat elbontása a megfelelő
alapozás elkészítése miatt volt szükséges. Az alapozásról semmit se lehet tudni, de valószínűsíthető, 
hogy facölöpökből áll. A tornyon sem szerkezeti repedés, sem a csatlakozó korábbi falakhoz képesti 
süllyedés nem volt megfigyelhető. A sisak fala meglehetősen vékony, ahogy a Szent Mihály-templomon
is. Annál a nagyobb alapterület miatt a restaurálásnál belső megerősítéseket kellett alkalmazni, erre itt 
a kisebb és karcsúbb sisak miatt nem volt szükség; csak a kosár fölött alkalmaztak ilyet.
A jelentés további érdekes szerkezeti megfigyelése, hogy a főkapu tagozatainak egy része túlterhelésre 
utaló módon levált. „Úgy gondoljuk, hogy a tornyok kapuiban a kiváltóíveknek magasabbaknak 
kellene lenniök, és erre még a nagy gyakorlatú középkori mesterek sem gondoltak eléggé.”

1994. Bartos György: Megjegyzések a soproni ferences templom és kolostor 
építéstörténetéhez255

A szerző az 1987-es kézikönyv fentebb ismertetett megállapításait tekinti kiindulópontnak, azokat 
korrigálja-pontosítja. Szerinte a szentély sem egységes épületrész, ezt az ablakok részleteinek 
különbözőségeivel indokolja. A hajó a szentély építésének második szakaszában valósult meg, és 
először nem boltozták be. Ezt a padláson, a boltozat fölött látszó meszelés mutatja. Dávid Ferenc 
kutatási jelentéséhez képest új megfigyelés, hogy ez a meszelés csak a déli és a keleti hajófalon 
figyelhető meg, hiányzik az északi falról (ezt érintette a toronyépítés) és a nyugati oromfalról. A szerző 
szerint a toronyépítés miatt lebontott esetleges korábbi boltozatra az épületben semmi sem utal. A hajó
minden falszakaszában ablak nyílott (a déli falban is, tehát a kerengő földszintes volt), és ezek 
eredetileg a teljes támaszközt kitöltötték.
A templom következő építési periódusa során 1380–1409 között zajlott egyetlen nagy építkezés. Ekkor 
épült a torony, ekkor szűkítették le az északi hajóablakokat, ekkor készült a hajóboltozat, az 
orgonakarzat. Az építkezés fő célja a toronyépítés „a legmodernebb bécsi stílusban, mintegy Béccsel 
versenyezve”, a Szent Mihály-templomot, a Szent György- és a Szentlélek-kápolnákat ekkor felépítő 
városi patríciátus reprezentációjának szolgálatában. A torony megoldásai bővebben nem kifejtett 
„párhuzamos pozsonyi és bécsújhelyi jelenségekkel együtt a bécsi kapcsolatok közvetlen, személyes 
jellegét mutatják”. Legvalószínűbb forrásként „a Stephanskirchén, a Maria am Gestade-n, 
Bécsújhelyen egyaránt működő Michael »Chnab«” körét jelöli meg a szerző. Az új torony révén az 
északi lett a templom főhomlokzata, és ez kijelöl egy új, észak-déli tengelyt a bejárat és a szószék 
között. Ezt a tengelyt hangsúlyozza a bejárat fölötti új karzat is a toronyba vezető nagy nyílással.
A hajó pillérfejezeteit alkotó konzolokon a torony sisakjának és portáljának emberfejes konzoljait látja 
visszaköszönni, és a pillérek egészalakos szobortartó konzoljait is ezekhez hasonlítja. A toronysisak 
formáit a baldachinokhoz hasonlítja, a torony galériájának négykaréjos mérművét pedig a nyugati 
karzat mérművéhez.
A torony és az orgonakarzat nem egy koncepció szerint épült. Az építkezés az alábbi lépésekben 
történhetett:
1. ütem: megépül a torony két alsó szintje a konzolos karzattal, a kapcsolódó északi hajófal a 
beszűkített ablakokkal.
2. ütem: megépülnek a hajó pillérei, a nyugati karzat, a boltozat.
3. ütem: megépülnek a torony maradék szintjei és a sisak.
Az 1409-es köszönetmondás szerinte erre a nagy építkezésre vonatkozik, és azt mutatja, hogy ez ekkor 
már – a káptalanterem déli kápolnájának boltozásával egyetemben – lezárult.

254 Forster Központ Tervtár 27655
255 BARTOS 1994
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A nyugati karzatot a mellvédmérmű és a címeres donátorszobor köti ehhez a periódushoz, de a 
datálása így is bizonytalan. További kutatás tudná kimutatni, hogy a pillérekhez képest utólagos-e az 
elhelyezése.
A donátorokról szólva a szerző valószínűsíti a Gaissel család kegyúri szerepét. A torony első, 
templomtérbe nyíló szintje kegyúri karzatként is működhetett. A fenti nagy átépítés donátoraként Házi
Jenő elméletével szemben nem Henrik, hanem testvére, Miklós valószínűsíthető. A személyes 
kapcsolatot Béccsel sógora, János bécsi városbíró jelenthette, akár tervek, akár építész küldése 
formájában.

1994. Pannonia regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541256

Az átfogó katalógusban több szócikk is foglalkozik a ferences templom különböző részeivel. A 
lettnerről Nemes András ír257, azt a templom első építési periódusához datálja. A térdelő donátor 
figuráját Takács Imre ismerteti.258 Öltözéke; arcának, szakállának, hajának szobrászati megformálása 
alapján 1400–1430-ra datálja, és szerinte „talán a templomhajó 1450 előtt befejezett átépítésének vége
felé helyezték el”. Elveti a szobor „a ferences templom tornyát építtető” Gaissel Henrikkel való 
azonosítását, mert ez túl korai keltezést eredményezne.

2001. Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz259

A templom építése feltehetően az 1270-es években kezdődött a szentéllyel. A hajó építése a 
XIV. századig tartott.260 A káptalantermet 1330 körül építették át.261 1379 és 1409 között, Gaissel 
Henrik adományából építették a hosszház kerek pilléreit, boltozatait, a tornyot. A torony a Szent 
Mihály-templom korábbi tornyát másolja262, ami pedig a század közepe után épült a Stephansdom 
nyugati tornyainak mintájára.263

2006. Bartos György: Térdelő donátor szobra264

A szobor 1370–1390 körül készült. A szócikk szerint „az 1270 körül épült templomot a XIV. század 
végén egyetlen nagy építkezés során toronnyal bővítették, lefedték az addig boltozatlan hajót két pár 
hengeres pillér által hordott boltozattal, s a két nyugati pillérre támasztva orgonakarzatot építettek.” 
Az átépítés kezdete az 1370–80-as évekre tehető, az építtető Gaissel Miklós lehetett. „Az épület 
részletei a bécsi, pozsonyi, buda-visegrádi udvari stílus emlékeivel mutatnak szoros rokonságot, 
ahogyan a művészi program is a királyi udvar környezetéből eredhet.” Gaissel Miklós valószínűleg 
részt vett Nagy Lajos 1363–69 közötti, a keresztes eszme jegyében indított balkáni hadjáratában. A 
király a hadjárat egyik csatájában tette mariazelli fogadalmát, és tucatnyi ferences kolostort alapított az
Al-Duna mentén. „Talán nem véletlen, hogy Gaissel Miklós is éppen a ferencesek Szűz Mária-
templomának reprezentatív kiépítésére vállalkozott.”

2010. Szakács Béla Zsolt: Soproni ferences templom és kolostor265

A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon vonatkozó szócikke Bartos 1994-es megállapításait veszi át. A 
templom 1280 körül épült. 1380 és 1409 között volt egy nagyobb átépítés, amit Gaissel Miklós 
támogatott. Övé az északi kapu címere és odabent a tornapajzs. A torony is ennek az átépítésnek az 
eredménye, sisakja a Szent Mihály-templom sisakját követi. A hosszház boltozása is ekkor készült. A 
karzat datálása vitatott, korábban 1452-re keltezték, az újabb álláspont szerint viszont legalábbis 
részben ez is ennek az építkezésnek az eredménye.

256 MIKÓ–TAKÁCS 1994
257 MIKÓ–TAKÁCS 1994 258–259. p.
258 MIKÓ–TAKÁCS 1994 279–280. p.
259 BUZÁS 2001
260 BUZÁS 2001 30. p.
261 BUZÁS 2001 41. p.
262 BUZÁS 2001 63–64. p.
263 BUZÁS 2001 47. p.
264 BARTOS 2006
265 SZAKÁCS 2010
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2011. Nemes András: A soproni ferences-bencés templom és kolostor266

A kis alakú turisztikai vezető hatalmas erénye, hogy szerzője résztvevőként címszavakban összefoglalja 
a legfrissebb kutatásokat, restaurálásokat; és az épületegyüttes részben ezekre, részben a korábbi 
irodalomra alapozott építéstörténetét.
Kutatások, restaurálások:267

• 1991: „bencés ház” kialakítása a torony első emeletén.
• 1994: templom ablakainak újraüvegezése, szentély északi legkeletibb ablakai mérműveinek 

újrafaragása.
• 1996: kutatás a karzaton.
• 1997: kutatás az északi mellékhajóban.
• 1998: déli mellékhajó feltárása.
• 1999: karzat alatti rész feltárása.
• 1999–2000: boltozatok, oldalfalak restaurátori vizsgálata, festékrétegek feltárása.
• 1996–2003: kolostor kutatása, megszakításokkal.
• 2002: hajóboltozat restaurálása.
• 2003: átadták a felújított kolostort.
• 2005: egykori sekrestye és előtere kutatása.
• 1994–2008: rendház helyreállítása, templom boltozatainak megerősítése és restaurálása, a templom 

tetőszerkezetének megújítása.
• 2008: szentély alatti kripta, majd a teljes szentély és főhajó vizsgálata.
• 2008: elkészül a szentélyfestés rekonstrukciója.
• 2010: a templom homlokzatainak felújítása.
• 2011: kisebb ásatás a káptalanterem kápolnáiban.
• 2011: szentély falainak és kőfelületeinek restaurálása.
• 2010–2011: ásatások (Gabrieli Gabriella) és falkutatások (Nemes András) a templomban és a 

káptalanteremben. Szentély oldalfalainak és kőfelületeinek restaurálása.
Építéstörténet:268

• 1280 körül: a templom építése elkezdődött, ezt írott források és régészeti leletek is alátámasztják.
• 1260–1300: a templom (előbb a szentély, majd a hajó) megépülése és a szentély kifestése, eközben a 

kolostor keleti szárnya már lakott, a sekrestye helyén a kápolna használatban van, a mellette 
elhelyezkedő káptalanterem – boltozatok és kápolnák nélkül – szintén készen van.

• 1278: első adat a soproni ferencesekre.
• 1280: (XVIII. századi feljegyzés szerint) a kolostor alapítási éve.
• 1340 körül: a káptalanterem boltozása és valószínűleg a kolostor emeletessé bővítése.
• 1340 és 1344: a ferences rendtartomány nagykáptalanjának gyűlései Sopronban.
• 1380–1410: a templomtorony, a hajóboltozat és az orgonakarzat megépülése, címeres emlékeik 

tanúsága szerint donátora a Gaissel patrícius család, valószínűleg Miklós városbíró (1360–1361), majd 
polgármester (1381–1384), aki 1360-tól 1399-ig folyamatosan tagja a város tanácsának. A boltozat 
elkészültekor újrafestik a teljes templomot.

• 1370 körül: a káptalanterem középkápolnája mellé észak felől újabb kápolnát emelnek.
• 1406: Agendorfer Márton végrendelete és kápolnaépítése a káptalanteremben.
• 1409: a segesdi ferences nagykáptalan megköszöni Sopron városának jótéteményeit.
• 1452: Fraknói Pálné végrendelete: építésre és orgonára vonatkozik.
• 1452–1453: jelentős épületfavásárlások.
• 1455: Kapisztrán János feltételezett prédikációja a templomban.
• 1456: Linhart mester dolgozik a kolostor építésén, valószínűleg a kolostor bővítése, az emeletek 

átépítése – az udvar felé teknőkávás ablakokkal – zajlik.
• 1467 és 1488: pápai búcsúengedély, talán a folytatódó építkezések támogatásaként, ekkor épülhetett 

meg a kápolna előterének boltozata és a déli szárny.
• 1490–1494: főoltárt állítanak.
• 1491: lámpásfülke készül a templomban a Schnützner család címerével.
• 1492: Siebenbürger Jakab oratóriumkápolnát építtet a hajó déli falához kapcsolódóan az emeleten, 

benne a Háromkirályok-oltárral.

266 NEMES 2011
267 NEMES 2011 5., 8–9 p.
268 NEMES 2011 11–16. p.

42



• 1498: Kolbat Jánosné oltáralapítása annak közelében, „ahol a kerengő épül”. Valószínűleg a kolostor 
későgótikus átépítése zajlik ekkor, aminek befejezésére 1518 és 1523 között kerül sor. Emlékei: a 
sekrestye előtere, néhány nyíláskeret, boltozattöredékek.

• 1518–1522: ablakok készítése.
• 1523: 28 szekér épületfa vásárlása.
• 1590: földrengés okoz súlyos sérüléseket.
• 1634: Országgyűlés, nem sokkal később elkészül a két oldalsó zenekarzat.
• 1661: a szentély melletti XIII. századi kápolnát megszüntetik, keleti falát „kitolják” az utcafrontra, 

sekrestyét alakítanak ki benne.
• 1676: tűzvész pusztítja el a tetőket.
• 1743–1787: a kolostor és a templom barokk átépítése, bővítése.

2013. Michael Viktor Schwarz: Gotische Türme diesseits und jenseits der Reichsgrenze: 
Wien, Deutsch-Altenburg, Sopron, Bratislava269

Michael Viktor Schwarz Pozsonynál már részben ismertetett előadásának kézirata a soproni 
templomról is érdekes feltevéseket-felvetéseket tartalmaz. A szerző a freiburgi és a bécsi torony 
összehasonlítása során arra a következtetésre jut, hogy a bécsiek technikailag tökéletesítették a freiburgi
koncepciót, elsősorban azzal, hogy jóval karcsúbb tornyot és meredekebb sisakot építettek, és az egész 
torony jóval zártabb konstrukció, mint a freiburgi. Így a vízszintes erők kisebbek lettek, és zártsága 
miatt a torony törzse is masszívabb, tehát nem volt szükség azokra a rejtett fém elemekre, amik a 
freiburgi sisak állékonyságát biztosítják.
A soproni torony egyértelmű freiburgi hatást mutat, de annál jóval zártabb és karcsúbb. Akkoriban 
épült, amikor a bécsinek csak az alsó szintjei voltak készen. A szerző kiemeli az építtető Gaissel Miklós 
bécsi kapcsolatait, és az árbockosarat is a bécsi nyugati tornyokról eredezteti. Viszont a hatás kétirányú
lehetett: Sopronból kerülhetett Bécsbe a keskeny és viszonylag zárt torony koncepciója. A bécsi torony 
az oktogonszinten a zártságot még tovább is vitte, mert itt nem nyolc, hanem csak négy ablaka van, de 
Sopronnal ellentétben a sisakon nem mondott le az áttörtségről.

3.2.3. Építéstörténet

3.2.3.1. Kőfaragójelek
A torony kőfaragójeleinek vizsgálata több akadályba ütközik. A jeleket sajnos egyik teljes felújítás

során sem rögzítették. Az állványzat nélkül elérhető részeket kívül-belül megvizsgáltam súrlófény
alkalmazásával. Sajnos még ez a részleges vizsgálat is felemás eredményeket hozott, mert a fal felülete
sem kívül, sem belül nem egy tiszta, karbantartott kőfelület. A fal kívül-belül szennyezett, sok helyen
mállik a kő felszíne, és belül több helyen vékony, lazán felhordott vakolat is van. Ezenkívül a
toronybelsőben az idők során meglehetősen sok bekarcolás, bevésés keletkezett, a koraújkortól
napjainkig. Ilyen körülmények között elég nehéz megállapítani, hogy egy jel középkori kőfaragójel-e
vagy bármi egyéb.

Ezeket a megkötéseket figyelembe véve négy olyan bekarcolást, bevésést sikerült találnom, amik ha
valóban kőfaragójelek, akkor témám szempontjából érdekesek lehetnek.

Az első a torony felső oktogonszintjén, belül van, és hozzá hasonló fellelhető a pozsonyi torony és a
bécsi templom jelei között is:

269 SCHWARZ 2013b
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Bekarcolás (kőfaragójel?) a soproni torony felső oktogonszintjén

270 Bécs, külső, Frauenchor271; jobb oldalon: pozsonyi torony272

A második jel Sopronban az alsó lépcsőház belső falán tűnik fel többször, ennek lehetséges
párhuzamát a pozsonyi torony jelei között lehet megtalálni:

273

A harmadik jel a soproni torony belsejében az alsó lépcsőházban tűnik fel több helyen. Ennek
lehetséges párhuzama a bécsi szentélyen található meg.

274

270 ZYKAN 1967 56–59. p.
271 KIESLINGER 1949 170. p.
272 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
273 Forster Központ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, K 2044.
274 KIESLINGER 1949 170. p.
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A negyedik jel Sopronban az alsó lépcsőház felső ajtókeretén van, párhuzamát szintén a bécsi
szentélyen találjuk meg:

275

3.2.3.2. Datálás, donáció, mesterkérdés
A torony építéséről nem állnak rendelkezésre okleveles adatok. Jelenleg a szakirodalomban

elfogadott datálás 1380 utánra teszi az építést. A szakirodalmi áttekintésben láttuk, hogy Házi Jenő
1961-es cikkéig a XIV. század első felére datálták az építést a szerzők. Házi Jenő később széles körben
elfogadott 1370-es évek utáni datálása azon alapul, hogy donátornak Gaissel Henriket nevezte meg,
akinek a feltételezett kegyelme és az ehhez kapcsolódó szintén feltételezett jóvátétele ekkorra lenne
tehető. Ezzel szemben sokkal hihetőbb és megalapozottabb Bartos György elmélete ifjabb Gaissel
Miklós donációjáról.276 Ő Henrik testvére volt, 1360/61-ben már városbíró.277 Ilyen módon a donáció
önmagában nem indokolja az 1370, 1380 utáni datálást.

A késői datálás másik indoka a szakirodalomban a torony stílusbeli hasonlatossága a pozsonyi
toronyhoz, amit – ahogy azt a pozsonyi fejezetben láttuk – a szakirodalom 1400 körülre tesz. Ha
elfogadjuk jelen dolgozat korábbi datálását a pozsonyi toronyra vonatkozóan, akkor ez az érv sem állja
meg a helyét a soproni torony késői datálásában. A szakirodalomban kapcsolatba szoktak még hozni
az építkezéssel278 egy 1409-es forrást.279 Ebben „Szőlősi János, a ferencrendiek magyarországi
tartományának minisztere és a segesdi nagykáptalan tagjai Sopron város közönségének a renddel
szemben tanúsított jóindulatát hálásan megköszönik”.280 Építési tevékenységről azonban a forrásban
semmilyen szó nem esik.

A donáció felől vizsgálva a datálást fontos adat ifjabb Gaissel Miklós – azaz Nikolaus Gaissel, ahogy
a korabeli források nevezik – egyik sógorának, Keszi Miklós esztergomi érseknek 1366-os halála. Tőle
a soproni városbíró jelentős vagyont örökölt,281 ez is segíthette a torony finanszírozásában. Ha ezt
figyelembe vesszük, akkor a torony építését 1366 utánra kell tennünk. Ezt támasztja alá Bartos György
azon felvetése is, hogy a királlyal személyes kapcsolatban álló Nikolaus Gaissel reprezentációjában a
királyt tekinthette mintaképnek. I. (Nagy) Lajos 1363–69 közötti balkáni hadjáratának egyik
csatájában tette a mariazelli templommal kapcsolatos fogadalmát,282 de azt nem lehet pontosan tudni,
hogy az ottani gótikus átépítésnek pontosan melyik részei kapcsolhatók ehhez a fogadalomhoz.283 A
mariazelli díszes kőtoronynak284 nem ismerjük sajnos a pontos építési dátumát, de lehetséges, hogy
Lajos alapításához kötődik. Renate Wagner-Rieger 1387-re teszi az építkezés befezezését,285 a Dehio-
Handbuch a hosszház és a torony építését 1359 és 1393 közé datálja,286 Böker szerint pedig a
275 KIESLINGER 1949 170. p.
276 BARTOS 1994 189. p.
277 Ifjabb Nikolaus Gaissel 1381–1384 között volt polgármester, utolsó említése 1399-ből származik. HÁZI 1961 21. p.
278 Pl. HÁZI 1961 25. p., MAROSI és mtsai. 1982 251. p., BARTOS 1994 187. p.
279 Sopron Sz. Kir. Város Oklevéltára, Dl 384. Közlése: HÁZI 1923 14–15. p.
280 HÁZI 1923 14. p.
281 NEMES 2011 19. p.
282 BARTOS 2006 565. p.
283 BRUCHER 2000 270. p.
284 A torony mai állapota már nem az eredeti.BÖKER 2007 103. p.
285 WAGNER-RIEGER 1988 161. p.
286 WOISETSCHLÄGER–KRENN 2006 281. p.
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mariazelli torony a bécsi déli torony első tervének megvalósult verziója, és 1396-ban lett kész.287 Lajos
ezenkívül tucatnyi ferences kolostort alapított az Al-Duna mentén.288 Ha elfogadjuk a mariazelli torony
alapításának Lajoshoz kötését, akkor a soproni ferences torony felépítésével több legyet üthetett egy
csapásra a donátor: a királyhoz hasonlóan díszes kőtornyot épített, a királyhoz hasonlóan a
ferenceseket támogatta,  és a templom remek topográfiai elhelyezkedésének hála a városi
reprezentációs igényét is ki tudta elégíteni.

Ahogy a donáció, úgy a stíluskritika sem indokolja a késői datálást. A torony zártsága, kubista
kialakítása, egyszerű mérművei ellentétben állnak mind a századforduló táján Közép-Európában
uralkodó parleri, úgynevezett lágy stílussal, mind a Meister Michaelhez és köréhez sorolt alkotások
stílusával.289

A torony egészének kialakítását vizsgálva egyértelmű a freiburgi hatás. Nem az alapvető tagolásra
gondolok elsősorban, mert az eléggé általánosnak tekinthető (négyzetes alsó szintek, oktogonális felső
szintek fiatornyokkal, kősisak). Bár a soproni sisak nem áttört, egyértelműen freiburgi elemek a sisak
élein futó bordák. Ezeknek köszönhető Freiburgban, hogy a sisak áttörése egyáltalán lehetővé válik,
hiszen a sisak így nem masszív falazat, hanem tulajdonképpen teherhordó elemek és kitöltőfal
együttese. Szintén a freiburgi toronyhoz hasonlít, hogy a torony felső szintjein nincsenek boltozatok.
Ennek szintén szerkezeti szerepe van: így az oktogonszint falait nem terheli belülről vízszintes teher.
Így az építés legkorábbi dátuma az 1340-es évekre tehető (a freiburgi torony 1330 körül lett kész).290

A soproni torony legjellemzőbb motívuma a bécsi Stephanskirche nyugati tornyain lévőkhöz
hasonló körgaléria, „árbockosár”. A szakirodalom általában erre az elemre hivatkozik, amikor a
soproni torony bécsi hatásairól ír,291 pedig ez az elem Sopronban biztos, hogy korábbi bécsi társainál.
A bécsi nyugati tornyok pontos építési ideje nem ismert. A szakirodalom a felső szintjeik kiépülését
általában az 1258-as tűzvészt követő építkezésekkel hozza kapcsolatba.292 A XIX. századi restaurálások
során kiderült, hogy a kívülről látható kősisakok alatt külső felületükön mázas téglából falazott sisakok
vannak, így a kőszerkezet tulajdonképpen egy későbbi burkolat ezeken.293 Ennek a kőburkolatnak
(„Verkleidung”) az építését – a sopronihoz hasonló galériákkal egyetemben – a XV. századra teszik.294

Az eredeti téglasisakon nagyjából a későbbi galériák magasságában körbefutott egy párkánykoszorú,
Kleindienst szerint ez adhatta az „ösztönzést” a körgaléria elhelyezéséhez.295

A toronysisakon lévő körgaléria mint motívum első ismert példája Reutlingenben van.296 Az itteni
torony pontos építési ideje nem ismert, a szakirodalom a XIV. század elejére teszi,297 a freiburgi torony
egyik első követőjeként.298 A körgaléria motívuma csak jóval később, a XV. század második felében
terjedt el széles körben az építészetben.299 Sopron tágabb környékéről a XIV. századból nem maradt
ránk példája, viszont a Stephanskirche eredeti üvegablakain több hasonló toronysisak ábrázolása is
látható (86–87. ábra). Ezek az ablakok az Albertinischer Chorból származnak,300 és a szakirodalom
1340–1350 környékére datálja őket.301

287 BÖKER 2007 103. p.
288 BARTOS 2006 565. p.
289 Ezeknek listáját, részletes elemzését lsd. HASSMANN 2002.
290 BORK 2003a 156. p.
291 CSATKAI és mtsai. 1956 265. p., MAROSI 1987 516. p.
292 SCHMIDT 1881 1. p., BUCHINGER–PICHLER 2003 187. p.
293 SCHMIDT 1881 2. p.
294 Rudolf  Koch a század második negyedére (KOCH 1993 133. p.), míg Alois Kiselinger a század végére (KIESLINGER 1949 
206. p.).
295 KLEINDIENST 1885 155. p.
296 BORK 2008 20. p. Norbert Nussbaum szerint kérdéses, hogy a reutlingeni tornyon eredetileg is volt-e árbockosár, merthogy
a sisakot 1494-ben villámcsapás érte, ami után újjáépítették. NUSSBAUM 1994 381. p. Anm. 485. Robert Bork ezt Birgit Kayser
(Reutlingen Staatsarchiv) személyes közlésére alapozva cáfolja, eszerint az 1494-es átépítés követte a torony eredeti formáit, 
csak néhány mérművet modernizált. BORK 2003a 159. p. 2. lábjegyzet.
297 BORK 2003a 159. p.
298 NUSSBAUM 1994 379–380. p. (Anm. 471.)
299 NUSSBAUM 1994 381. p. (Anm. 485.)
300 Jelenleg a Wien Museum Karlsplatzban vannak, leltári számaik: 48782, 48783.
301 DÜRIEGL 1991 33., 34. katalógustétel.
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 Legvalószínűbb tehát, hogy mégis a bécsi műhely közvetítésével került Sopronba a motívum, még
ha nem is a nyugati tornyokról, ahogy eddig általában feltételezték. Ez alapján a soproni építkezés
legkorábbi dátuma az 1350-es évekre tolódik.

Fontos még megemlíteni, hogy Merian 1638-as, meglehetősen pontos Pozsony-látképén a klarisszák
tornyának sisakján is árbockosár van (88. ábra). Ez a sisak mára elpusztult, és a klarisszák tornyáról is
jóformán csak annyit tudunk, hogy szoros kapcsolatban áll a pozsonyi ferencesek tornyával.302 Ilyen
módon kapcsolatot jelenthet a soproni és a pozsonyi ferences torony között. A pozsonyi klarisszák
tornyának (89. ábra) teljesen egyedi elhelyezésére is találunk párhuzamot Sopronban: ez a Szentlélek-
templom hatszögletű tornya,303 ami a klarisszákéhoz hasonlóan a hajó délnyugati sarka fölött, részben
a saroktámpilléreken, részben konzolokon nyugszik (90. ábra).

Nagyon valószínű, hogy a sisakgalériához hasonlóan szintén bécsi eredetű elem a soproni
ferencesek tornyának elhelyezése: mindkét templomnál a főhajó oldalában helyezkedik el a torony,
alatta portállal és bejárattal a templomtérbe (91–92. ábra). Pozsonynál már említettem, hogy a
toronynak ez az elhelyezése meglehetősen szokatlan, tökéletes párhuzamot nem lehet rá találni.304 A
torony ilyen módon való elhelyezése a bécsi és a soproni templom esetében is egy új, észak-déli
tengelyt hozott létre. Bécsben két szimmetrikus toronyt terveztek,305 alattuk egy-egy portállal.306 Ezek
IV. Rudolf  új alapításaival vannak összefüggésben: a déli torony portáljával szemben az egyetem, az
északival szemben a káptalan helyezkedett el.307 A soproni templom az új toronnyal tulajdonképpen
egy új, a főtérre néző főhomlokzatot kapott. Az új, észak-déli tengelyt kiemeli a bejárattal szemben
elhelyezkedő szószék is, valamint a pillérek díszes baldachinjai.308

Egy meglévő templomalaprajz észak-déli tengellyel és portálokkal való gazdagítása egy későbbi
időpontban Kassán is megfigyelhető, Bécstől szintén nem függetlenül. Kassán ezek az elemek a
második építési fázishoz tartoznak. Ez az építési fázis az 1420-as években Bécsben dolgozó kassai
kőfaragóval, Niklas von Kaschauval hozható kapcsolatba.309 Kassán nem épültek a kereszthajók fölé
tornyok, azonban az ekkor kialakuló díszes északi és déli portálok és a déli előcsarnok a bécsi észak-déli
tengelyre rímelnek.

 Dávid Ferenc310 és Marosi Ernő311 is megemlíti a vakárkádok konzoljait a bécsi Stephanskirche
mellékhajóiban, mint a soproni hajó oszlopain lévő emberfejes konzoloknak a párhuzamait. A
hasonlóság valóban nagyon feltűnő. Mind Sopronban, mind Bécsben lefelé néző, nyitott szájú
torzfigurákkal indulnak a konzolok, fölöttük pedig két sorban levéldísz következik, majd egy poligonális
lemez (93–95. ábra). A soproni konzolokhoz hasonlóak kétszintes lombozatos kialakításukkal, de torzfej
nélkül a Stephanskirche IV. Rudolf  alatt felépült délnyugati földszinti kápolnájának a fejezetei is
(96. ábra). A bécsi hosszház falainak építését a korábbi szakirodalom az 1360-as évekre teszi.312 Böker
könyvében ezt vitatja,313 de a legújabb kutatások megerősítették, hogy a hosszház külső falainak alsó
részei még IV. Rudolf  idejében, tehát 1358 és 1365 között elkészültek, mind délen, mind északon.314

A soproni baldachinok figurális konzoljainak párhuzamait is megtaláljuk Bécsben, az úgynevezett
Albertinischer Chor pillérein. Mindkét helyen nagyon hasonló mozdulattal bújnak elő a figurák a
poligonális lemez alatti amorf  formák közül, ruházatuk redőzöttsége, hajviseletük is hasonló (97. ábra).
302 POMFYOVÁ 2003c
303 Építési idejét a szakirodalom a XIV–XV. század fordulójára teszi. CSATKAI és mtsai. 1956 378. p., MAROSI 1987 315–316. 
p.
304 ZYKAN 1970 38. p.
305 ZYKAN 1970 30. p.
306 Böker kétségbe vonja, hogy valóban két tornyot tervezett-e építeni Rudolf, nem pedig az ausztriai későgótikában inkább 
szokásos csak egyet. BÖKER 2007 98. p.
307 ZYKAN 1970 31. p.
308 BARTOS 1994 184. p.
309 JUCKES 2012 36–37., 40–42., 149. p.
310 Forster Központ Tervtár 14141
311 MAROSI 1987 677. p.
312 BUCHINGER–PICHLER 2003 167. p.
313 BÖKER 2007 70–74. p.
314 SCHEDL 2016, NUSSBAUM 2016. A hivatkozott két konferenciaelőadás szövege a dolgozat írásakor még publikálatlan. 
Barbara Schedl előadása a „St. Stephan in Wien. Architektur der Schriftquellen” című, 2012 és 2015 között zajló kutatási 
program összefoglalója volt.
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Az Albertinischer Chorról a pozsonyi fejezetben már volt szó: az építkezés lezárását hagyományosan
1340-re datálják, de az újabb kutatások szerint csak IV. Rudolf  alatt lett kész teljesen.315 Achim Hubel
három építési periódust feltételez: az elsőben elkészült a három apszispoligon az ablakok válláig; a
másodikban a kórus hajóinak falai szintén az ablakvállakig; a harmadikban pedig mindenhol a falak
felső része a vimpergákkal, vízköpőkkel és lombfrízzel, valamint a belső pillérei és boltozatai.316

Amennyiben ez így volt, akkor ezek a konzolfigurák is IV. Rudolf  idejéből származnak.
További hasonlóságot jelent a bécsi épülettel a soproni torony kapuzatának és a bécsi torony

földszintjéről nyíló Katalin-kápolna kapuzatának nagyon hasonló kialakítású profilja (98–99. ábra).
A bécsi kapcsolatokat a fent elmondottakon kívül a donátor személye is alátámasztja. Egy 1360-as

forrásból317 lehet tudni, hogy ekkor ifjabb Nikolaus Gaisselnek egy bizonyos Johannes iudex
Wÿennensis, tehát János nevű bécsi bíró volt a sógora.318 A városbíró személye közvetlen kapcsolatot
jelent a bécsi építkezéshez: ahogy azt már Pozsonynál említettem, a Stephanskirche ekkoriban még a
város plébániatemploma volt, Bécs csak 1469-ben, III. Ferdinánd idején lett püspöki székhely,319 így
építése a hercegi donációk ellenére városi projekt volt. Goda Károly Nikolaus Gaissel sógorát Jans
(Hans) am Kienmarkttal azonosítja.320 Ez igen előkelő rokonságot jelentene, mert Kienmarkt később a
város polgármestere is volt kétszer, először 1374–1376 között, majd 1379–1381-ig. Nem vehetjük
azonban biztosra, hogy ő lenne az, akit a korabeli forrás említ, mert bár 1360-ban valóban
Stadtrichter volt, a fennmaradt adatok alapján csak 1363-ban nősült meg először.321 Azok a
„Johannes” (Jans, Hans) nevű személyek, akik 1360-ban vagy előtte viseltek bírói címet,322 és tudjuk,
hogy 1360-ban vagy előtte nősek voltak, a következők:

• Jans I. Schuchler, felesége Margret I (1353–1359),323 1356-ban Judenrichter volt324

• Jans I. Smauzzer, 1355-ben nős volt,325 1358/1359-ben városbíró326

A rendelkezésre álló adatok alapján utóbbi tűnik a valószínűbbnek.
Érdemes még megvizsgálni a soproni és a pozsonyi torony lehetséges kapcsolatát. Ez a két város

éppen ebben az időben ment át egy nagy fellendülésen, amit később stagnálás követett.327 A donáció
felől közelítve feltűnő a két építkezés hasonlósága: a donátor mindkét esetben jelentős városi polgár, aki
a királlyal is kapcsolatot ápol. Mindkét esetben mintául szolgálhatott a főúri reprezentáció.328 Mindkét
torony ferences templom oldalában épült fel, topográfiailag nagyszerű helyen: a soproni a főtéren, a
pozsonyi a főtér közvetlen közelében. A donáció kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a
koldulórendektől alapvetően idegen volt a díszes torony építése, sőt Renate Wagner-Rieger egyenesen
arról beszél, hogy a torony mindig a világi hatalmat jelképezi.329

A pozsonyi torony időbeli elsőbbségét feltételezve a Sopron és Pozsony közötti élénk kapcsolatok
ismeretében330 nagyon valószínű mintakép szerepe, annál is inkább, mert Mojzer Miklós szavaival élve
„a toronyépítés majd mindig versenyjellegű”.331 A két tornyot szemügyre véve első pillantásra a
315 SCHEDL 2011 32. p. BÖKER 2007 74–94. p.
316 HUBEL 2016
317 Sopron Sz. Kir. Város Oklevéltára, Dl 384. Közlése: HÁZI 1923 14–15. p.
318 HÁZI 1921 121–122. p., HÁZI 1961 310. p.
319 BRUCHER 2000 281. p.
320 GODA 2011 177. p.
321 SAILER 1931 321–322. p.
322 Stadtrichter vagy Judenrichter
323 Ifjabb Nikolaus Gaissel lánytestvérének a nevét nem ismerjük. HÁZI 1961 21. p.
324 SAILER 1931 402. p.
325 Okleveles forrás, Mauerbach, Kartäuser (1266-1759) 1355 IV 20, http://monasterium.net/mom/AT-
HHStA/MauerbachOCart/1355_IV_20/charter?q=smauzzer
326 SAILER 1931 22. p.
327 SZŰCS 1955 21. p. KUBINYI 1972 41. p. A két város késő középkori fejlődésének hasonlóságairól és különbségeiről lsd. még 
GODA–MAJOROSSY 2008.
328 A nemesség és a városi polgárság viszonyáról a középkori Nyugat-Magyarországon, különös tekintettel Pozsonyra és 
Sopronra lsd. MAJOROSSY 2013.
329 „Die Mönchsorden des hohen Mittelalters waren ja bestrebt, weltliche Macht und weltlichen Einfluß so weitgehend wie 
nur möglich von ihrem Bereich fernzuhalten. Somit wird ersichtlich, daß Türme als sehr wesentliches Symbol weltlicher 
Macht angesehen wurden.”WAGNER-RIEGER 1988 158. p.
330 SZENDE 1993
331 MOJZER 1971 18. p.
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díszesebb és eredetileg áttört pozsonyi torony tűnik újabbnak, azonban a nagyobb magasságú,
különlegesen karcsú, csak az alsó szintjén boltozott, faltestben és külső konzolra ültetett csigalépcsőkkel
gazdagított, körgalériával is rendelkező soproni torony szerkezetileg fejlettebb. Ezt az is alátámasztja,
hogy gyakorlatilag változatlan formájában fennmaradt, míg a pozsonyit már a XIX. század előtt is
újjá kellett építeni. Valószínű, hogy a sisak zártságának éppen az újdonságnak számító körgaléria
alátámasztása az oka, nem pedig a korábbi építési idő.

A kialakítást, formákat szemügyre véve is találunk hasonlóságokat. Az elrendezés hasonlóságát már
említettem. Az alapstruktúra szinte teljesen megegyezik: négyzetes alsó szintek nyílással a
templomtérbe; kis fiatornyokkal övezett, poligonális felső szintek; minden irányban nyitott harangszint;
vimpergakoszorúval övezett kősisak. A mérművek között is nagy az átfedés, még úgy is, hogy a
pozsonyi harangszint ablakainak eredeti mérműveit nem ismerjük (100. ábra). Talán a legérdekesebb a
soproni sisakgaléria azon mezője, ami egymásba szerkesztett csúcsíveket tartalmaz. Ez szerkesztésében
a pozsonyi egymásba szerkesztett oromzatokkal hozható párhuzamba (101–102. ábra). A sisakgaléria
mezői alapkialakításukban is érdekesek. Papp Szilárd a pozsonyi kápolna egyenes záródású, sarkokon
átmetsződő pálcatagos parapetmérműveit (103. ábra) nevezi meg olyan elemként, ami „Alsó-Ausztria
1400 körüli építészetére igazán jellemző volt, de a korábbiakból e területen nem ismert”.332

Szerkesztésükben a sisakgaléria négyzetbe szerkesztett mérművei ezekkel mutatnak hasonlóságot, az
átmetsződő pálcatagok nélkül (104. ábra). Érdemes megjegyezni, hogy az egyetlen korabeli párhuzam,
a reutlingeni sisakgaléria mellvédje egészen más megoldást mutat egyszerű, geometrikus rácsozatával,
és Reutlingenben a konzolok is hiányoznak a galéria alól.

A profilok összehasonlítása nem szolgál sok információval, mert a soproni torony profiljai a portál
kivételével meglehetősen egyszerűek, portál viszont a pozsonyi tornyon nincs. A harangszintek
profiljainak összevetésén látszik, hogy a szerkesztés hasonló, de a soproni profil jóval kevesebb elemből
áll: a pozsonyi profil két homorlatból és egy körtetagból áll, míg soproni csak egy homorlatból
(105. ábra).

Párhuzamot jelent a pozsonyi kápolnával (és így a bécsi Eligiuskapellével) a soproni torony
portáljának két oldalán megjelenő konzolfigura, még ha kialakításuk másmilyen is: Pozsonyhoz
hasonlóan az egyik oldalon egy női (106. ábra), a másik oldalon egy férfi arc van kifaragva. A soproni
torony íveinek falazásánál viszont nem lehet megfigyelni a pozsonyi Szent János-kápolna jellegzetes, az
alsó kősorokban konzolos falazástechnikáját. Az ívek helyenként kissé esetleges kapcsolódása a
falszövethez inkább a pozsonyi toronyra emlékeztet (107–108. ábra).

A soproni torony építéstechnikáját szemlélve szembetűnő a különállása a templomtól. A torony
falai kváderkövekből épültek, a templomnak a szakirodalom szerint a toronnyal egy időben épült
északi hajófala is törtkő. A torony lábazata átfordul ugyan az északi falra, de mind keleten, mind
nyugaton kb. 50 cm után megszakad, és átadja a helyét a hajó teljesen más profilú és magasságú
lábazatának (109. ábra).

A helyszíni megfigyelések megerősítették Sedlmayr megállapítását, miszerint „a torony egységes,
lényegében egy periódusban felépült mű”.333 Az építésével kapcsolatban különösen fontos a 1960-as
évekbeli falkutatás egyik megfigyelése, miszerint „a torony és az ablakszár közti vékony falszakasz egyik
oldalon sem egységes, egy az ablakszárhoz kapcsolódó, s egy a toronyhoz illeszkedő, kissé eltérő
struktúrájú falszakaszra oszlik. Ez a szabálytalan függőleges fuga a Ny-i ablaknál határozottabban
jelentkezik. Tekintve, hogy a torony kváderfalazatához kapcsolódó szakaszok minden bizonnyal azzal
kapcsolatban állnak, lehetséges, hogy az ablakok egy további, a toronyépítést követő periódusban
készültek.”334 

Tudjuk, hogy a torony építésekor az egész északi falat elbontották, nyilván szerkezeti okokból: ha
egyszerűen a meglévő fal mellé építették volna, az egyenlőtlen süllyedés miatt a toronytest elvált volna
a korábbi faltól. Ezt csak úgy lehetett kiküszöbölni, ha a torony felépítése után megvárták, míg a
torony alatt a talaj összetömörödik, a mozgások megállnak, és csak azután építették vissza a

332 PAPP 2006 121. p.
333 Forster Központ Tervtár 27655.
334 Forster Központ Tervtár 14141 „Beszámoló a soproni egykori ferences templom műemléki falkutatásáról és helyreállítási 
javaslat” 8. p.
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kapcsolódó északi falat. Ezt a sorrendet mind a fenti megfigyelés, mind Sedlmayr megállapítása
alátámasztja, miszerint „a tornyon sem szerkezeti repedés, sem a csatlakozó korábbi falakhoz képesti
süllyedés nem volt megfigyelhető.”335

Ahogy a szakirodalmi áttekintésben már idéztem, Bartos György a következőképpen rekonstruálta
az átépítés menetét:336

1. ütem: megépül a torony két alsó szintje a konzolos karzattal, a kapcsolódó északi hajófal a
beszűkített ablakokkal.

2. ütem: megépülnek a hajó pillérei, a nyugati karzat, a boltozat.
3. ütem: megépülnek a torony maradék szintjei és a sisak.
A fentiek fényében ennél valószínűbbnek tűnik a következő sorrend:
1. ütem: elbontják a hajó északi falát, a meglévő XIII. századi boltozatindításokat a későbbi

felhasználás szándékával elteszik337.
2. ütem: megépítik a tornyot teljes egészében, eközben a XIII. századi boltozatindításokat a

megfelelő helyekre elhelyezik, az építkezést egy időre felfüggesztik, hogy a torony alatti altalaj
tömörödhessen.

3–4. ütem: visszaépítik az északi falat, elkészülnek a belső pillérek, a nyugati karzat, a hajóboltozat.
Lehetséges, hogy bár az építkezés Bartos megfigyeléseinek megfelelően egységes koncepció szerint

készült, a tornyot építő műhely a torony elkészülte után levonult, és a hajófalat, pilléreket, karzatot,
boltozatot a torony alatti talaj ülepedése után már részben egy másik műhely építette meg. Ez
megmagyarázná a torony karzatának és a nyugati karzatnak a szervetlen kapcsolatát is.

Az építéstechnikáról néhány következtetés levonható a torony falának külső-belső vizsgálatából.
Ahogy az a felmérési rajzokon is látszik, a sisak falvastagsága nem egyenletes: az alsó részen vastagabb,
és ahol a váltás van, ott belül egy vékony falpárkány keletkezik. Ebben a magasságban a sisak
belsejében meg lehet figyelni két, kb. 20×20 cm-s négyszögletes fészket, amikkel éppen szemben egy-
egy, hasonló méretű fészkekben ülő kőcsonk van (110. ábra). Ezen a helyen egy kb. 20×20-as
gerendapár lehetett befalazva, ami deszkázattal ellátva építési állványként szolgálhatott (111. ábra).
Ehhez analógiaként a muraui templom kősisakjában feltárt,338 a dolgozatomban később tárgyalandó
hasonló gerendafészkek és a segítségükkel rekonstruálható építési állvány kínálkoznak (173. ábra).
Murauval ellentétben Sopronban viszont nem lehet mintaállvány nyomait felfedezni. 

Ez alapján valószínűnek tűnik, hogy a sisakot belülről építették, nagyjából a galéria szintjéig (itt
már nagyon elkeskenyedik a belső tér). A galéria elhelyezéséhez minden bizonnyal olyan állvány
kellett, ami kívülről is lehetővé tette a munkát, de ennek nincs nyoma a falszövetben. A keresztrózsa
nélküli legfelső rész falazása viszont már magáról a galériáról is lehetséges volt.

A torony köveinek felületén megfigyelhető lyukak az emelés során a fémfogó, Steinzange
használatára utalnak (112. ábra). Ez az eszköz a XIII-XIV. század fordulóján váltotta fel a korábban
szokásos Wolfot339 (ez egy olyan ékrendszer, amit az emelendő kövek felső oldalán kialakított lyukba
helyeztek bele). Természetesen nem lehet generalizálni a teheremelés módját, Wolf  például jóval
később, Hans Hammer XV. század végi rajzain is megjelenik, ahogy fogót is használtak már korábban
is.

Bár ahogy korábban említettem, a torony egységes, egy ütemben elkészült építmény, kisebb
egyenetlenségek megfigyelhetők a kivitelezésében. Ilyen a négyzetes szint nyugati ablakának kialakítása
(112. ábra). A jobb oldalon az ablak káváját alkotó kövek szervesen kapcsolódnak a falszövetbe, addig a
bal oldalon ez nem mondható el. Itt a kávát alkotó kövek sem a jobb oldali megfelelőjükkel, sem a
csatlakozó falazat köveivel nem egyforma magasak, ilyen módon szabálytalan fugarajzolatot
eredményezve, mi több, a csatlakozó falazat vízszintes fugái sem azonos magasságban futnak a jobb és
a bal oldalon. Ezt az egyenetlenséget csak az ablak fölötti második vízszintes fuga egyenlíti ki.

335 Forster Központ Tervtár 27655.
336 BARTOS 1994 184. p.
337 Ezek a boltozatindítások láthatóan nincsenek szerves kapcsolatban a hajóboltozat bordáival.
338 CASTON 1997 22. p.
339 GANTZAUGE 1937 203. p.
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A harangház pillérein is megfigyelhető, hogy nem mindenhol egyforma magasak a kősorok. Ez
arra utal, hogy a pilléreket nem egymással párhuzamosan, sorról sorra építették, hanem egymás után.
Az említett nyugati ablaknál is hasonló lehetett a helyzet: nem egyszerre, sorról sorra építették a két
oldalát, hanem először az egyiket (valószínűleg a hajóhoz kapcsolódó déli oldalt) készítették el, majd
utána ért oda a másik oldal falazata.

Egy kisebb kivitelezésbeli egyenetlenség az alsó csigalépcsőn is megfigyelhető. A lépcső alsó
kialakítása az alsó kis körablak fölötti ötödik fokig lépcsőzetes, onnantól pedig torzfelület (113. ábra). A
felső csigalépcső alsó oldala újra lépcsőzetes: ezt a kialakítást könnyebb elkészíteni.

Összevetve a donációval kapcsolatos tudásunkat és a stíluskritikai, technikai megfontolásokat, azt
látjuk, hogy az építészeti párhuzamok a század közepéből származnak, a feltételezett donátor nagy
öröksége pedig 1366-os. Így az 1360-as évek második fele tűnik az építkezés legvalószínűbb idejének,
az építők pedig Pozsonyhoz hasonlóan itt is a bécsi Stephanskirche műhelyének tagjai lehettek.

3.2.4. Funkcionális működés
A torony funkcionális működése meglehetősen rejtélyes. A torony belsejébe az első emeleten, a

templomtérből lehet bejutni, egy kis karzatról. Ez a karzat középkori konzolokon nyugszik, de
mellvédje újkori. Kapcsolata a templom nyugati karzatával még ennek a ténynek az ismeretében is
meglehetősen szervetlen, ahogy azt Bartos György is elismeri abban a cikkében, ahol a torony és a
nyugati karzat építését egy periódusra teszi.340 A torony tehát csak a nyugati karzatról közelíthető meg,
és ha elfogadjuk az egy építési periódust, ez így volt a középkorban is. A nyugati karzat középkori
megközelítése azonban rejtély. Ide ma a kolostor kapcsolódó szárnyának emeletéről, a templom déli
falában nyíló újkori ajtón át lehet bejutni. Az ajtó mellett a falban egy középkori nyílás szárköve
látható, de hogy ez az egykori déli ablak maradványa vagy a középkori ajtóé, azt nem lehet tudni. A
hajó első építési periódusában a déli oldalon is voltak ablakok, lehetséges, hogy a karzat építésekor az
egyik ablakból lett a karzatra vezető ajtó. Hogy ehhez az ajtóhoz hogy lehetett eljutni, azt nem tudjuk.
A legfrissebb kutatások szerint valószínű, hogy a kolostor a karzat építésekor már emeletes volt,341 ez
esetben a kapcsolódó kolostorszárny emeletéről lehetett a karzatot megközelíteni. Sajnos középkori
lépcsőt az egész kolostorban nem sikerült feltárni,342 kivéve a pozsonyi kolostornál már említett,
lettnerre vezető csigalépcsőt a szentély déli oldalán, de azon át biztos, hogy csak a lettner volt
megközelíthető. Tovább bonyolítja a képet, hogy épp azon a helyen, ahol a karzatra vezető ajtó van,
tudomásunk van egy középkori kápolnáról. Ez a Siebenbürger-kápolna, ami a XV. század végén épült,
és boltozatindításainak maradványai ma is megvannak, a templom karzatának járószintje alatti
magasságban.343 Ezen a helyen tehát biztos, hogy nem volt lépcső a középkorban. Dávid Ferenc
kutatási jelentése egy külső csigalépcsőt feltételezett a templom nyugati homlokzata előtt,344 de ennek
semmiféle maradványát nem sikerült feltárni.345

További rejtélyt jelent a torony első emeletének templomtérbe nyíló, utólagosan téglával elfalazott
nagyméretű csúcsíves nyílása. Mivel ez éppen a déli fal szószékével szemben helyezkedik el, valóban
kézenfekvő lenne Bartos György következtetése, miszerint a toronynak ez a szintje az erkéllyel együtt
kegyúri karzat lehetett.346 Ezt azonban el kell vetnem: a toronynak ez a szintje meglehetősen sötét és
szűkös, ráadásul a csigalépcső falai tovább szűkítik, így semmiféle reprezentatív funkció nem
képzelhető el itt. Az is valószínűtlen, hogy a nyílásnak bevilágító funkciója lett volna, mert a
kapcsolódó toronyszinten a nyílással szemben csak egy kis rózsaablak van, a nyugati csúcsíves ablakból
pedig nem sok fény juthat a templomtérbe. További lehetséges magyarázat, hogy az építők az északi
fal belső tagolásának ritmusát próbálták fenntartani azzal, hogy a torony melletti falszakaszok csúcsíves
ablakainak megfelelően ide is tettek egy nagyméretű csúcsíves nyílást. Azokkal ellentétben azonban
ennek a nyílásnak nincsen kőkerete, és mérete-záradékmagassága is más. Az is nyilvánvaló, hogy a

340 „egy koncepció keretében való megépítésüket elég nehéz feltételezni” BARTOS 1994 184. p.
341 NEMES 2011 12. p.
342 Nemes András szóbeli közlése, 2016. IX. 30.
343 Nemes András szóbeli közlése, 2016. IX. 30.
344 Forster Központ Tervtár 14141 „Történeti összefoglalás” 5. p.
345 Nemes András szóbeli közlése, 2016. IX. 30.
346 BARTOS 1994 189. p.
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toronybelső alárendelt, szűkös, szabálytalan, sötét tere nem is nyújthatott túl szép látványt a
templomtér felől. Valószínűleg éppen ezért falazták el később téglával: az átjárást a megmaradt
kisméretű ajtó is biztosítja, a faltagolás céljának pedig a vaknyílásként kiképzett csúcsív jobban
megfelel, mint az átlátás a díszesen kiképzett templomhajóból az alárendelt toronybelsőbe. Ismerünk a
korszakból két korabeli ausztriai tornyot, ahol a torony emelete szintén nyitott a hajó felé: az egyik a
mariazelli, a másik a pöllaubergi.347 A nyílás funkciója ezeknél sem tisztázott. Mindkét torony a
XIV. század második felében épült, és kapcsolatba hozható a bécsi építőműhellyel.348  

A torony lépcsői arról tanúskodnak, hogy fontosnak tartották az építők a könnyű feljutást a felső
szintekre. Az első emeletről a keleti oldalon félig a falvastagságba rejtett csigalépcső vezet az első
oktogonszintre. Innen a nyugati oldalon megy tovább egy, részben a falvastagságba rejtett csigalépcső,
ami érdekes módon alaprajzi értelemben a falból nem a toronybelső felé lóg ki, hanem kifelé. Így a
torony nyugati oldalán kívül megjelenik egy kőkonzolra ültetett, poligonális kiképzésű lépcsőház, amire
nem találtam párhuzamot máshol. Ez a lépcső a második oktogonszintig megy fel. Ha esetleg a torony
valamiféle városi őrtoronyként szolgált,349 akkor innen még tovább kellett jutni valahogy a harmadik
oktogonszintig, nemcsak a magasság miatt, hanem azért is, mert a második oktogonszinten részben
éppen a lépcső miatt csak három irányban vannak ablakok: őrtoronyfunkciónak tehát sokkal jobban
megfelel a nyolc oldalra nyitott harmadik oktogonszint.350 Kérdés, hogy a lépcsőt miért nem vitték fel
eddig. A lépcsőház belsejében, a második oktogonszinthez érve megfigyelhető a falban három
kőkonzol, amik éppen úgy helyezkednek el, mintha továbbmenő lépcsőfokok lennének. Ez arra utal,
hogy a lépcsőt tovább szerették volna vinni, de végül máshogy döntöttek, és ezt a már elhelyezett
három fokot is levésték, így csak a csonkjuk maradt meg. Lehetséges, hogy itt összeütközésbe került a
funkcionális igény (a felső oktogonszint lépcsővel való megközelíthetősége) a reprezentatív megjelenés
igényével: a minden oldalra nyitott, vimpergakoszorúval koronázott felső oktogonszint megjelenését
nagyon hátrányosan befolyásolná, ha az egyik oldalát elfoglalná a lépcsőház.

347 WAGNER-RIEGER 1988 161. p. Ez a két torony a sopronitól eltérően teljesen konvencionális módon a templom nyugati 
oldalán helyezkedik el.
348 BRUCHER 2000 264. p., BÖKER 2007 103. p.
349 Kassán a Szent Erzsébet-templom északi tornyának tudunk ilyen funkciójáról. JUCKES 2012 93. p. Itt a torony külső, a 
templomtértől független megközelítése is meg van oldva.
350 A körgaléria kis méretei miatt minden bizonnyal csak díszként szolgált.
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3.3. A két torony helye az egyetemes építészettörténetben
3.3.1. Freiburgtól Bécsig

Tim Juckes 2014-es kiváló cikkében a bécsi Stephanskirche hosszházának tervezését végigkövetve
arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy „innovative Formen kamen dadurch bereits relativ früh in
weniger bekannten Zentren zum Einsatz, oft sogar bevor sie in Wien Verwendung fanden.”351

Cikkének lényege, hogy a hosszház évtizedes tervezés- és építéstörténete során a bécsi műhely
kőfaragói más építkezéseken is dolgoztak,352 és ezeken a helyeken tulajdonképpen ki tudták próbálni az
újabb ötleteket, amiket aztán a bécsi hosszház boltozatain felhasználtak. Állításait egykorú tervekkel és
a bécsi műhely tagjainak dokumentált Bécsen kívüli megbízásaival támasztja alá.

A Stephanskirche hatalmas déli tornyának évtizedekig húzódó építése során is hasonló lehetett a
helyzet, annál is inkább, mert ahogy Mario Schwarz megfogalmazta, IV. Rudolf  óta a bécsi műhely a
toronykérdés bűvöletében állt.353 A torony építése azonban korábban zajlott és hamarabb befejeződött,
mint a hosszház boltozása,354 és abból az időszakból jóval kevesebb írásos és rajzi forrás maradt fenn,
így ezt a feltételezést konkrét rajzokkal és megbízásokkal nem lehet bizonyítani. Mégis feltűnő, hogy a
bécsi torony megjelenése szempontjából döntő fontosságú, a szakirodalom egybehangzó véleménye
szerint mintaképnek tekintett355 freiburgi toronytól eltérő elemek jó részét meg lehet találni a Bécs
környéki, a Stephanskirche déli tornya előtt elkészült kisebb tornyokon.

A freiburgi (114. ábra) és a bécsi torony (115. ábra) struktúrája alapelemeiben megegyezik:
négyszögletes alsó szintek, oktogonális felső szint óriásfiálékkal, áttört gúlasisak. A két torony között a
legfontosabb, minden bizonnyal koncepcionális különbség, hogy míg a freiburgi toronynál a szintek és
az alapelemek látványra is élesen elválnak egymástól, így az alapstruktúra kristálytiszta, első pillantásra
megfejthető, addig Bécsben hosszas szemlélődés szükséges, hogy az elsőre szinte monolitikusnak ható
építmény struktúráját megfejtsük. Ezt a hatást Zykan Verschleifungnak, Verschmelzungnak nevezi, és
kiváltó okaként elsősorban a támpilléreket, az óriásfiálékat és a mérműves vimpergákat nevezi meg.356

A freiburgi és a bécsi torony felső – harangszint fölötti – része közötti legfontosabb strukturális
különbségek a következők. Az oktogon sarkai Freiburgban sarkantyúszerű kialakításúak, Bécsben
támpilléresek. Az oktogon Freiburgban minden oldal felé nyitott, Bécsben az átlós oldalakon nincsenek
ablakok. A sisak lábánál lévő vimpergakoszorú Freiburgban az oktogon falsíkjában van, Bécsben
mögötte, a sisakhoz kapcsolódva. Fiálék a freiburgi toronytörzs tetején csak a sarkokon vannak,
Bécsben a falsíkok tengelyében is.357 Az előzőekből következik, hogy a sisak lábánál húzódó körüljáró
Freiburgban a vimpergák mögött van, míg Bécsben a vimpergák előtt, és a már említett falközépi fiálék
mögött. A sisaknak Freiburgban van egy egyértelmű vízszintes tagolódása, és az éleit nem töri meg
semmi. Bécsben a vízszintes osztások hiányoznak, és a sisakot két helyen is vimpergakoszorú töri meg,
az alsó vimpergakoszorú csúcsai az élekre esnek. Az alsó vimpergakoszorúnál a bécsi torony élei
eredetileg enyhén megtörtek, ezzel a sisak tulajdonképpen kétszintes volt.358 Végül egy, szerkezeti

351 JUCKES 2014 60. p.
352 „Eine Reihe von gleichzeitigen und späteren Gewölbeprojekten in Mitteleuropa zeigt enge Beziehungen zur Wiener 
Bauhütte – von klei- neren Zentren in der Wiener Umgebung ange- fangen (wie etwa Mödling oder Perchtoldsdorf) bis hin 
zu wichtigen Städten in Oberösterreich und der Steiermark (Steyr, Wiener Neustadt), aber auch im historischen Ungarn 
(Kaschau, Preßburg).” JUCKES 2014 40. p.
353 SCHWARZ 1980 32. p.
354 A torony alapkőletétele 1359-ben volt (bár nem biztos, hogy az építkezés is elkezdődött akkor), és 1433-ban lett kész az 
építmény. (ZYKAN 1970 28. p.) A hosszház oldalfalai 1440-ben érték el a párkánymagasságot, a boltozás 1450-re készült el 
nagyrészt. BUCHINGER–PICHLER 2003 168. p.
355 ZYKAN 1970 63. p., BÖKER 2007 103. p., BORK 2003a 191. p.
356 ZYKAN 1967 78. p.
357 A bécsi sisak tulajdonképpen egy fiáléerdőből nő ki. Ezt a hatást az is fokozza, hogy az oktogont kísérő óriásfiálék a 
sarkokon lévő fiálékkal egy magasságban érnek véget, míg Freiburgban jóval alacsonyabban.
358 A Schmidt-féle XIX. századi sisakcsere előtti rajzokat és Schmidt rekonstrukciós rajzait alaposan megvizsgálva úgy fest, 
hogy ezt a törést Schmidt kiegyenesítette. Sisakcsere előtti keresztmetszet: TROST 1843 Taf. XDII., sisakcseréhez készült 
keresztmetszet: SCHMIDT 1867. Az észrevételért Michael Viktor Schwarznak tartozom köszönettel.
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szempontból igen fontos különbség, hogy a bécsi torony arányaiban jóval karcsúbb a freiburginál, főleg
a sisakja.359 Michael Viktor Schwarz plasztikus megfogalmazásában a freiburgi torony egy nyitott
kalitkához, míg a bécsi egy jóval zártabb és karcsúbb fenyőfához hasonlít.360

Mielőtt rátérnék a Bécs környéki kisebb tornyok tárgyalására, fontosnak tartom címszavakban
összefoglalni a bécsi déli torony konszenzuson alapuló építéstörténetét.361

• 1359: a Rudolf-féle átépítés kezdete. A koncepciónak része volt az új hosszház, az új torony,
a nyugati kápolnák.

• 1365: Rudolf  halálával az építkezés leállt, ekkor még csak a torony alsó szintje a
lépcsőtoronnyal és részben a Katalin-kápolna állt.

• 1380 körül: folytatódott az építkezés, a századfordulóig lassan haladt.
• 1396: az építkezés elérte a Katalin-kápolna párkánymagasságát.
• Legkésőbb 1400: Wenzel Parler érkezése, nagy tervváltozás.
• 1404: Wenzel Parler halála, Peter Prachatitz lett az építőmester.
• 1407: az egymásba szerkesztett oromzatok kivitelezése.
• 1416: teljesen elkészül a harangszint.
• 1427: teljesen elkészül az oktogonszint.
• 1429: Peter Prachatitz halála, Hans Prachatitz lett az építőmester.
• 1433: a torony befejezése.

3.3.1.1. Gaming, Maria Straßengel
A freiburgi toronytípus első megjelenése Habsburg területen Gamingban (116. ábra) és Maria

Straßengelben (117. ábra) van.362 A gamingi tornyot 1332–1342-re datálja a szakirodalom,363 a
straßengelit 1355–1366-ra.364 Mindkét templom közvetlenül kapcsolatba hozható a Habsburgokkal és
Béccsel, és így IV. Rudolf  nagy léptékű bécsi elképzeléseivel. A gamingi kolostort a Habsburg
II. Albert alapította, aki később itt is lett eltemetve. A kartauziak regulája tiltotta a torony építését,
ennek ellenére itt megépült a huszártorony, ami ráadásul díszítettségében éles ellentétben áll a
templom egészével. Ennek okaként Günter Brucher és Mario Schwarz is a bécsi műhely közvetlen
közreműködését látja.365 A Maria Straßengeli templom fejet mintázó konzoljai pedig minden
bizonnyal az alapítókat ábrázolják, és a címerek alapján IV. Rudolffal és feleségével, Luxemburgi
Katalinnal azonosíthatók.366 Az építkezéssel kapcsolatban két szerzetes, Marcus és Johann Zeyricker
neve maradt fenn, mindketten Bécsből származtak.367

A gamingi és a straßengeli torony megjelenését tekintve mintha a freiburgi torony kisméretű
modellje lenne, kis méretük miatt a sisak aljának körgalériája nélkül. Kettejük közül a gamingi néhány
évvel korábbi, itt a sisak nem áttört. Maria Straßengelben az áttört sisak mellett további freiburgra
emlékeztető elemek a sarkok fiáléinak kis angyalfigurái (ott az óriásfiálékon vannak angyalszobrok).
Összességében elmondható, hogy az egyetlen, valószínűleg nem elhanyagolható újdonság a freiburgi
mintához képest a két kis torony karcsúsága.

3.3.1.2. Pozsony
A pozsonyi ferences kolostor tornya nagyon fontos állomása a fejlődésnek: a freiburgi alaptípust

jellegzetes bécsi motívummal gazdagítja, és megjelenik több olyan új elem is, amikkel a Stephanskirche
déli tornyán is találkozhatunk.

359 A sisak alapszélességének és magasságának aránya Bécsben 1:7, Freiburgban 1:3,5. ZYKAN 1967 228. p.
360 SCHWARZ 2013a 3. p.
361 A torony építéstörténetére vonatkozó legfontosabb szakirodalom: ZYKAN 1967, ZYKAN 1970, BORK 2003a 184–218. p., 
BÖKER 2007 90–131. p.
362 BORK 2003a 191. p.
363 SCHWARZ 1980 27. p., BRUCHER 2000 273. p.
364 BRUCHER 2000 252. p.
365 BRUCHER 2000 274. p., SCHWARZ 1980 27. p.
366 BRUCHER 2000 254. p.
367 BRUCHER 2000 252. p.
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Ahogy Bécs legkorábbi fennmaradt térképe – ami Pozsonyt is feltünteti – is mutatja,368 a két város
között a késő középkorban nagyon élénk kapcsolat volt. Bár Pozsony jóval kisebb és kevesebb
kiváltsággal rendelkező város volt, a kapcsolatok nem egyirányúak voltak.369 Az építészetben az ötletek
kétirányú áramlására éppen a Szent János-kápolna az egyik példa, hiszen Papp Szilárdot idézve „az
épületre sokkal inkább mint a Meister Michael nevével fémjelzett emlékkörnek az előfutárára, nem
pedig mint késői mellékhajtására lehet tekinteni […] képletesen szólva a Maria am Gestade hajója és
szentélye közt verve hidat”.370 

A pozsonyi tornyon a legszembeszökőbb új elem az egymásba szerkesztett vimpergák sávja a sisak
tövében (118. ábra). Az eddigi példáknál oldalanként egy vimperga volt, Pozsonyban viszont ebbe az
oldalszélességű vimpergába két kisebb van szerkesztve. Ahogy a Pozsonyról szóló fejezetben már
említettem, ez a motívum a Stephanskirche tornyának alsó mérműoromzatához hasonlít (119. ábra),
ami 1407-ben építés alatt volt.371 Bár ott a nagy vimpergába három kisebb van szerkesztve, a
strukturális logika azonos. Bécsben a nagy vimperga által átfogott sávban két ablak van, ehhez a két
ablakhoz tartozik a három vimperga. Ez parallel a pozsonyi egy ablak-két vimperga elrendezéssel. A
vimpergák közötti fiatornyok így mindkét esetben ablaktengelybe esnek.

A pozsonyi kis duplavimpergákhoz (122. ábra) mérműveikben is hasonlóak a Stephanskirche
korábbi részein is feltűnnek: a délnyugati emeleti kápolna (Bartholomäuskapelle) és a torony alsó
részeinek támpillérein (120–121. ábra).372 A kettő közül a torony vimpergái nagyobb egyezést mutatnak
a pozsonyi torony hasonló részeivel, amennyiben az oldalsó fiatornyok a vimperga keresztrózsáival egy
magasságban érnek véget. Ez a pozsonyi tornyon a már említett fiáléerdő-hatás miatt fontos elem.

Míg a duplavimpergák viszonylag korán megjelentek, a nagy vimpergába szerkesztett kicsik 1407-
ben kerültek először kivitelezésre. Több kutató feltételezi, hogy terven jóval hamarabb léteztek. A bécsi
akadémia gyűjteményében lévő 16.819v tervrajzon felismerhető az oromzatok vízszintes metszete,
vagy legalábbis mellvédrészük (123. ábra). Zykan szerint ez a XV. századi rajz másolat, eredetije a
XIV. század harmadik negyedéből származhat.373

A motívum homlokzati rajzon a bécsi városi múzeum (Wien Museum Karlsplatz) gyűjteményében
lévő, 105.066 számú XV. századi rajzon tűnik fel (124. ábra). Ez és a szintén a múzeum tulajdonában
lévő 105.065v számú alaprajz egyértelműen a torony tervezésével hozható összefüggésbe. Marlene
Zykan a rajzokat az 1407 körüli tervezési fázishoz köti. A bécsi gótikus tervrajzoknak a kisebb része
van a városi múzeum tulajdonában, ide a városi levéltárból kerültek, ahova pedig a templom építését
koordináló hivataltól, a Kirchmeisteramttól.374 Zykan így ezeknek a rajzoknak különleges jelentőséget
tulajdonít: ezeket terjesztették a tervezés során a Kirchenmeister és a városi tanács elé, így leolvasható
róluk, hogy melyek voltak a legvitatottabb kérdések. Ilyen lehetett az első emelet ablakpárkányának
zónája, ami a rajzok keletkezésekor építésben volt, és ahol az egymásba szerkesztett háromszögek
motívuma van. Zykan szerint ez az oromzat még az első terv része, és az lett volna a feladata, hogy az
átmenetet biztosítja a torony négyzetes és oktogonális része között.375 Zykan elmélete szerint a
századforduló táján aktív Meister Wenczla376 aztán új koncepciót hozott, és beillesztett az alsó szint
fölé egy újabb második négyzetes szintet (a harangszintet), és az eredetileg ide tervezett oromzatot
elhagyta. 1407-ből szólnak a számadások először az oromzat darabjainak faragásáról. Zykan szerint
valószínű, hogy az ekkori mester, Peter Prachatitz a Kirchenmeister és a Magistrat kérésére mégis
betette ide az oromzatot, így az 105.066 számú rajz, ahol az orommotívum a rajz többi részénél sokkal

368 A térkép abból az időből származik, amikor Bécs és Pozsony azonos uralom alatt állt, mert Zsigmond halála után V. Albert
a felesége, Zsigmond lánya révén (Elisabeth) Zsigmondot "in allen seinen Herrschaften, in Böhmen, in Ungarn und im 
Reich, nachfolgte"OPLL 1993 100. p.
369 A két város kapcsolatáról lsd. többek között OPLL 1993, PERGER 1993, GERÁT 2006, MAROSI 1982.
370 PAPP 2006 121. p.
371 ZYKAN 1967 47. p.
372 A Bartholomäuskapelle 1365–1370 között épült (BUCHINGER–PICHLER 2003 187. p.), a torony vonatkozó részei 1396 előtt 
készen voltak (ZYKAN 1967 43. p.)
373 ZYKAN 1970 56. p.
374 A tervek jóval nagyobb része az Akademie der Bildende Künste tulajdonában van, ahová Franz Jägeren keresztül a 
Stephanskirche Bauhüttéjéből érkeztek. BÖKER 2005a 17. p.
375 Az orommotívumról: ZYKAN 1967 172–178. p.
376 Azaz Wenzel Parler.
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vázlatosabban van berajzolva, ezt a visszaszerkesztést ábrázolhatja.377 Böker a rajz keletkezését
röviddel 1400 utánra teszi, és készítését Peter Prachatitznak tulajdonítja.378 Az oromzat újbóli
beillesztése a közben megváltozott koncepcióba bontásokkal is járhatott, erről szólhat Thomas
Ebendorfer 1463-ban keletkezett krónikájában az 1407-es bontásról szóló tudósítás.379 Ebendorfer itt
arról ír, hogy az eredeti mester tervétől az idők során annyira eltért az építés, hogy a már elkészült
részeket vissza kellett bontani.380

Korábban azt írtam, hogy nincs okunk arra, hogy a pozsonyi egymásba szerkesztett oromzatokat
közvetlenül a csak 1407-ben kivitelezett bécsi oromzatokból vezessük le. Ha viszont Zykan elméletét
elfogadjuk arról, hogy az oromzatok az eredeti, Rudolf  idejére visszavezethető koncepció részei,381

akkor az tűnik valószínűnek, hogy aki a pozsonyi tornyot tervezte, az legalábbis ismerte a bécsi torony
első terveit. 

A pozsonyi torony alaposabb megfigyelése ugyanakkor arra utal, hogy Bécsben eredetileg
valószínűleg nem a mai helyére, hanem Pozsonyhoz hasonlóan a sisak tövébe tervezhették ezt a
motívumot. A pozsonyi torony legfontosabb, elsőre fel sem tűnő újítása ugyanis az, hogy míg a
Bécsben kivitelezett egymásba szerkesztett vimpergamotívumnál a kis vimpergák a naggyal
gyakorlatilag egy síkban vannak, addig Pozsonyban a nagy vimperga vissza van húzva a kis vimpergák
és így egyben a fal síkjából. Ez az elem egyértelműen a bécsi torony felső része felé mutat, ahol a sisak
vimpergakoszorúja előtt fut a körüljáró, annak ellenére, hogy ez utóbbi elem – a kisebb méretekből
adódóan – Pozsonyból hiányzik (125–126. ábra). A vízelvezetés kialakítása azonban Pozsonyban is
olyan, mint a körüljáróval rendelkező sisakoknál: a sisakról a víz a „galériára”, illetve annak kicsinyített
megfelelőjére: a nagy és a kis vimperga közé érkezik, ahonnan a galéria külső oldalán álló fiatornyok
alján keresztül rejtetten átfolyik a vízköpőkbe, majd távozik. Freiburgban a körüljáró a vimpergák
mögött van, és közvetlenül a sisak lábánál nincsenek vimpergák. Zykan szerint feltételezhető, Bécsben
már az eredeti terv se az ablakok fölé, a külső falsíkra rakta a vimpergakoszorút (ahogy Freiburg),
hanem a sisak tövébe (ahogy a megvalósult torony). Erre utal az is, hogy az alsó vimpergasávban se az
ablakokhoz kapcsolódnak a vimpergák, hanem az ablakok fölötti párkányon ülnek.382

Az egymásba szerkesztett oromzatok motívumának Zykan szerint az eredeti koncepcióban egyrészt
az lett volna a szerepe, hogy a négyzetes részből oktogonná való átmenetet biztosítsa, másrészt hogy
formájával Rudolf  jellegzetes Zackenkronéját jelképezze.383 Valójában az oktogonba való átmenet a
korszak egyik tornyán sem problematikus, így sehol sincs szükség egy ilyen összetett elemre ezen a
helyen; és egy jelképes korona-elemnek is sokkal inkább a sisak lábánál lenne a helye, ahol
mindenhonnan látható. Sokkal valószínűbb, hogy az eredeti elképzelések szerint ide is szánták, olyan
módon, hogy a külső falsíkon lettek volna a kis vimpergák, mögöttük a körüljáró, és emögött, a sisak
lábánál a nagy vimpergák (ez utóbbi végül így is valósult meg). A szokásos, oldalanként egy ablakot
tartalmazó oktogonszintet feltételezve ebben az esetben a pozsonyihoz hasonlóan csak két kisebb
háromszög szerepelt volna oldalanként. A bécsi homlokzati rajz, ami a motívum visszaszerkesztését
ábrázolja, arról tanúskodhat, ahogy a duplaablakos szinthez próbálták az eredetileg nem ide tervezett
motívumot alkalmazni. Fontos megjegyezni, hogy Bécsben a hosszház XV. században kivitelezett
hasonló oromzata, a Friedrichsgiebel esetében a fiatornyok nem esnek egybe az ablakok tengelyeivel,
ez azt támasztja alá, hogy nem az eredeti hosszházkoncepció része az oromzat.

A pozsonyi tornyon a duplavimpergák közötti fiáléknak köszönhetően a toronyhexagon falközepein
is megjelenik 1-1 fiálé (127. ábra). Ez Freiburgban hiányzó elem, viszont a Stephanskirche tornyán
jelen van. Szintén előremutató elem, hogy a vimpergák tetején lévő keresztrózsák kis poligonális
törzseken állnak, így fiatoronyként funkcionálnak. A sisak ilyen módon 30 fiálé erdejéből nő ki, amik
közül 24 azonos magasságban ér véget. Mindez szintén a bécsi toronyra hasonlít, ahol a jellegzetes
megjelenés egyik legfontosabb eleme a sisak tövében lévő fiáléerdő (128. ábra).
377 ZYKAN 1967 143–144. p., ZYKAN 1970 59–60. p.
378 BÖKER 2005a 430. p.
379 ZYKAN 1970 60. p.
380 ZYKAN 1967 16. p.
381 Ezzel Böker is egyetért: BÖKER 2007 131. p.
382 ZYKAN 1967 231. p.
383 ZYKAN 1970 48. p.
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A pozsonyi sisak mérművekkel tagolt, és eredetileg áttört volt. A Freiburgból és Maria
Straßengelből ismert ritmikus vízszintes tagolás ugyanakkor elmarad, ezt a mérművek egyszerűsége
ellenére a bécsi sisak erős vertikalitása felé mutató jelként lehet értelmezni. Fontos kiemelni, hogy a
gamingi és a straßengeli sisakhoz hasonlóan ha kis mértékben is, de a pozsonyi is meredekebb, mint a
freiburgi.

A pozsonyi mesterkérdést tárgyaló fejezetet azzal zártam, hogy a torony mestere minden bizonnyal
megegyezik a Szent János-kápolna ismeretlen mesterével, akiről Papp Szilárd a következőket írta: „a
mind tervezését, mind kivitelezését tekintve kiugró színvonalú épület mesterének főleg alsó-ausztriai
ismeretei lehettek, de látóköre nem korlátozódott erre a területre.”384 Sajnos semmi konkrétumot nem
tudunk kilétéről. A fentiek fényében nem kizárható, hogy a Stephanskirche átépítésének első, még
IV. Rudolf  által felfogadott mestere dolgozott Pozsonyban a bécsi műhely tagjaival, miközben a nagy
bécsi torony tervezés alatt állt. Ez megmagyarázná a kapcsolatokat a bécsi torony alsó szintjéhez és
alsó oromzataihoz. Ahogy a pozsonyi fejezetben láttuk, ezek a kapcsolatok mind a kőfaragójelekben,
mind a falazástechnikában, mind a formákban jelentkeznek. Sajnos erről a bécsi első mesterről sem
tudunk semmi biztosat. Zykan Pergerre hivatkozva azt valószínűsíti, hogy egy Konrád nevű mesterről
lehet szó, akit a források először 1372-ben említenek mint magister Chunradus murator, és 1392–1394
között halt meg.385 Róla Perger azt írja, hogy bár többször említik a nevét a források, de csak egyszer –
1372-ben – a Stephanskirchével kapcsolatban (ad Sanctum Stephanum). Szerinte lehetséges, hogy 1372
után már más építkezéseken dolgozott.386 Zykan ezzel szemben stilisztikai megfontolásokból amellett
foglal állást, hogy Konrad mester Rudolf  megbízásától kezdve haláláig a templomon mestere volt.387

Böker szerint ezzel szemben a tervalkotó első mester vagy az a – szintén ismeretlen –  „Meister A”
lehet, akinek monogramos domborműve a szentély délnyugati konzolán, a torony mellett látható388,
vagy Meister Seyfrid, akit a források „magister operis ad Sanctum Stephanum” említenek. Böker
szerint rá vonatkozhat a délnyugati kápolnában az SP monogram (Seyfrid Pawmeister).389 Zykan
szerint viszont Seyfrid egész biztosan nem építőmester volt, hanem Kirchenmeister, ami adminisztratív
pozíció390.

A fentiekkel kapcsolatban ismét fontosnak tartom kiemelni, hogy az ismeretlen pozsonyi mesternek
a Rudolf-féle bécsi átépítés szintén ismeretlen mesterével való azonosságára semmi konkrét adatunk
nincs.

3.3.1.3. Sopron
A soproni torony sokkal kevésbé díszített az előzőeknél, olyan, mintha a freiburgi torony

minimumra redukált verziója lenne. Még a sarkok fiáléi is hiányoznak. Nem hiányzik azonban a sisak
bordás kialakítása (még ha a bordákon nincsenek is kúszólevelek), ami talán a freiburgi torony
legfontosabb eleme (hiszen ez teszi lehetővé a sisak oldalainak áttörését).

 A Sopronról szóló szóló fejezetben már kitértem a torony bécsihez hasonló, atipikus elhelyezésére
a főhajó mellett. Ez az elrendezés nagyban különbözik a korszak többi nagy toronyprojektjétől:
Straßburgban és Kölnben konvencionális, kéttornyos katedrális-homlokzatot terveztek, Freiburgban és
Ulmban a templom hossztengelyében lévő nyugati torony van, Prágában a hosszház és a keresztház
találkozásában helyezték el a tornyot. 

Freiburgtól alapjaiban eltérő elem az építmény szokatlan karcsúsága. Ebben a megépült bécsi
toronyhoz hasonlít (129. ábra).391 A karcsúság szerkezeti jelentőségét a bevezetőben már kifejtettem. A
bécsi torony elsősorban a karcsúságának, meredek sisakjának köszönheti, hogy nincs szüksége a
freiburgi torony állékonyságát biztosító fém megerősítésre, Ringankerre.392

384 PAPP 2006 121. p.
385 ZYKAN 1970 33–34. p., PERGER 1970 76–77. p.
386 PERGER 1970 76–77. p.
387 ZYKAN 1970 34. p.
388 BÖKER 2007 99., 82–84. p.
389 BÖKER 2011b 45. p.
390 ZYKAN 1970 32. p.
391 A soproni és a bécsi torony karcsúságának lehetséges kapcsolatára Michael Viktor Schwarz professzor hívta fel a 
figyelmemet.
392 SCHWARZ 2013a 5. p., SASS 2000 20. p.
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A soproni torony karcsúságának szerkezeti szerepét egy másik, szintén soproni toronnyal való
összehasonlítás is bizonyítja. A város plébániatemplomának, a Szent Mihály-templomnak a tornya a
szakirodalom szerint műhelykapcsolatokat mutat a ferencesek tornyával, de annál korábban épült.393

Kősisakjának tövében a freiburgihoz hasonló galéria fut körbe, de vimpergák nélkül, és sisakján a
ferences temploméhoz hasonló, konzolokon ülő árbockosár van. A Szent Mihály-templom mindkét
körgalériájának kőmellvédje a XIX. századi Storno-féle restaurálás eredménye, a korábbi rajzok
tanúsága szerint előtte a helyükön fa mellvédek voltak (130–131. ábra).

Arányaiban az egész torony sokkal zömökebb és a sisak is kevésbé meredek, mint a ferenceseknél.
Sedlmayr János ezt írja a sisakról: „szerkezeti szempontból igen bátor a nyolcszögű gúlaként megépült
kősisak, amely sarokbordákkal és mindösszesen 13 cm falvastagsággal készült”.394 A XX. század
második felére a sisak komoly szerkezeti megerősítésekre szorult. A rekonstrukciót vezető építész,
Sedlmayr János szavaival „a sisak szétesésétől, az egész torony billenésétől, valamint egyes részek
roskadásától is tartanunk kellett”.395 Az állékonyság biztosítására végül komoly belső fémszerkezetet
építettek be396.

Néhány évvel később került sor a ferences templom tornyának restaurálására. Az építész szintén
Sedlmayr János volt, aki zárójelentésben külön kiemeli a hasonlóságokat és különbségeket a Szent
Mihály-templom tornyával: „A torony nyolcszögalaprajzú sisakjának falvastagsága itt is meglepően
vékony, akárcsak a Szent Mihály templomnál. Ez utóbbinak nagyobb alapterülete és nagyobb
oldalfelülete miatt az egész sisakot belülről erősíteni illetve lehorgonyozni is kellett; a Bencés templom
kisebb és karcsúbb sisakját belsőleg nem biztosítottuk, csak a kosár felett.” Ő ebből azt a következtetést
vonja le, hogy a ferences templom tornya épült hamarabb, és aztán a Szent Mihály-templom esetében
nagyobb alapterületre emeltek egy szerkezetileg és formailag hasonló tornyot, „ami mérnöki
szemlélettel helytelen”.397 Valószínűbb azonban, hogy éppen fordítva történt: a (szakirodalom szerint
is) korábban épült plébániatemplom sisakjának tökéletesített verzióját építették meg a ferences
tornyon.

A meredek sisak szempontjából érdekes a soproni ferences templom egyik baldachinja is (132. ábra).
Ezen – különösen a pozsonyi baldachinokkal összehasonlítva – olyan szokatlanul meredek sisak van,
ami már a „Nadelartig” bécsi toronysisak meredekségét idézi. A baldachinok a szakirodalom szerint a
toronnyal egy periódusban készültek.398, de ha nem is egy periódusban, mindenképp azonos koncepció
alapján.399

A korai bécsi műhely felé mutat a soproni toronynak az a szokatlan megoldása is, hogy az alsó,
négyzetes szintet lezáró párkánya a templomhajó főpárkánya fölött van. A bécsi toronnyal foglalkozó
szerzők egyetértenek abban, hogy eredetileg ezt Bécsben is így tervezték.400 A meglévő építmény
számos részlete utal erre, és a déli torony több szabálytalanságát korrigáló északi torony így is épült fel.

A soproni torony funkcionális működéséről szóló fejezetben már említettem a teljesen funkció
nélküli, később elfalazott, nagyméretű emeleti csúcsíves nyílást, amihez hasonló a bécsi műhelyhez
kapcsolódó mariazelli és pöllaubergi toronyban is van, szintén nem tisztázott funkcióval.401 Sopronban
a mögötte lévő toronytér szűkössége, sötét volta miatt nem lehetett kegyúri karzat, hiába utal erre a
szószékkel szembeni helyzete. Lehetséges, hogy a megfejtést éppen a bécsi déli torony jelenti. Ennek a
toronynak az alsó szintjei egyetlen hatalmas csúcsívvel kapcsolódnak a hosszház teréhez, ez rímel a
soproni elrendezésre. Karzat azonban nincsen. A toronnyal foglalkozó szerzők egyetértenek abban,
hogy a bécsi déli tornyot IV. Rudolf  „Denkmal”-nak, személyes emlékműnek szánta.402 Az ő életében a
393 CSATKAI 1956b 402–403. p., MAROSI 1987 417. p.
394 SEDLMAYR 1984 24. p.
395 SEDLMAYR 1984 24. p.
396 SEDLMAYR 1984 25. p.
397 Forster Központ Tervtár 27655. Zárójelentés, 7. p.
398 BARTOS 1994 184. p.
399 Lsd. jelen dolgozat vonatkozó fejezetét.
400 ZYKAN 1967 73–74. p., BÖKER 2007 116. p.
401 WAGNER-RIEGER 1988 161. p.
402 BORK 2003a 187. p., BÖKER 2007 116. p.
Brucher már a straßengeli és a gamingi tornyok kapcsán is arról ír, hogy a toronyépítés a Habsburgok számára főként a 
hatalom szimbolizálására szolgált. BRUCHER 2000 239. p.
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toronynak csak a legalsó szintje épült fel, és a jelenlegi duplaablakos szint parapetmagasságában
komoly tervváltozásra lehet következtetni. Ez az a magasság, ahol kívül körben Ausztria
tartományainak címerei vannak és Böker szerint az alapítók szobrait is ide szánták.403 Szerkezetileg és
funkcionálisan a belsőben éppen erre a helyre illene a kegyúri karzat, bár semmi információnk nincs
róla, hogy valóban tervezték volna, és a meglévő épületben sem utal rá semmi. Párhuzamként érdemes
megemlíteni, hogy a Rudolf  számára mintaképül szolgáló prágai székesegyházban már a
XIV. században volt egy kegyúri karzat, a XV. századból származó mai helyén: a szentély egyik déli
mellékkápolnájában, kívülről egy fedett folyosóval összekötve a császári palotával.404 Korábban már
említettem, hogy Bécsben kompakt módon, összevonva találunk meg több prágai elemet: portállal és
előtérrel gazdagított kereszthajót, tornyot, kápolnát.405

3.3.1.4. Deutsch-Altenburg
Az deutsch-altenburgi torony első pillantásra a bécsi déli torony antitézise: kisméretű, tömör,

zömök, dísztelen kőépítmény, kristálytiszta struktúrával (133. ábra). Az építéséhez köthető írásos forrás
nem maradt fenn,406 így se a donátor, se a mester, se a pontos építési idő nem ismert. A szakirodalom
főleg stilisztikai megfontolásokból az építés idejét a XIV. század közepére teszi407, és az építmény 1380-
ban már valószínűleg készen volt.408 Eckhard von Knorre formai és stílusbeli párhuzamok alapján a
Parler-műhely hatáskörébe sorolja409. Brucher szerint a hercegi építőműhely közreműködése sem
kizárható.410

A torony legszembetűnőbb, sehol máshol elő nem forduló jellegzetessége a geometriai alapformája,
ami tulajdonképpen egy sarkain támpillérekkel ellátott oktogon és egy négyzet alapú hasáb áthatása.
Az alsó részén az alaprajza négyzet, a felső részén oktogon. A négyzetes résznek nincsenek a sarkán
támpillérei, ellenben az oktogon támpillérei – funkciójukból adódóan – a talajszintről indulnak, így
megjelennek a négyzetes rész körül is.

Az oktogon körüli, téglalap alaprajzú támpillérek olyan elemek, amik Freiburgban nincsenek jelen,
ott az oktogon élei sarkantyúszerűen vannak kialakítva; Bécsben viszont jelen vannak, és a szerepük is
fontos a torony megjelenését illetően.

Marlene Zykan disszertációjában hosszasan elemzi a bécsi torony különböző magasságban felvett
vízszintes metszeteit.411 Ezeknek a fokozatos változása felelős nagyrészt azért a bizonyos Verschleifung-
hatásért: a torony egyes részei nem élesen válnak el egymástól, hanem finom átmenettel.

Különösen fontos ebből a szempontból az oktogonszint alsó részén felvett két metszet, az 5-ös és a
4-es. Az alacsonyabban felvett 5-ös metszeten az óriásfiálé még nem vált el a toronytörzstől, a fölötte
lévő 4-esen már igen. Ha a kisebb tornyokról hiányzó óriásfiálét nem nézzük, azt látjuk, hogy az alsó
metszeten a torony törzse még négyzetes, a felsőn már oktogon; és az oktogon támpillérei mindkét
magasságban egyformák. Így ha az oktogonszintet az alapstruktúrájára redukáljuk, ugyanazt látjuk,
mint Deutsch-Altenburgban: sarkain támpillérekkel ellátott oktogon és négyzet alapú hasáb áthatását
(134–136. ábra).

További hasonlóság, hogy a belső tér Bécsben már az oktogon alatti négyzetes szinten is a fölötte
lévővel megegyező szélességű nyolcszög, ahogy Deutsch-Altenburgban is végig nyolcszögű a belső.

Fontos megemlíteni, hogy a freiburgi torony esetében is már a négyzetes szint felső részén
megjelennek az oktogon sarkainak sarkantyúi, de a deutsch-altenburgi és a bécsi megoldás jóval
hangsúlyosabb a támpillérek használatával; ezenkívül Freiburgban a belső tér mindenhol a külső
tömeg alakját követi.

403 BÖKER 2007 114. p.
404 BENESOVSKÁ 2001 63. p.
405 BÖKER 2007 105. p.
406 HASSMANN 2002 428. p. 913-as lábjegyzet
407 WAGNER-RIEGER 1988 160. p.
408 SCHWARZ 1980 36. p.
409 KNORRE 1968
410 BRUCHER 2000 239. p.
411 ZYKAN 1967 83–99.
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Szintén Freiburgtól eltérő, de Bécsben meglévő sajátossága a deutsch-altenburgi toronynak, hogy
az oktogonszint nem nyitott mind a nyolc oldal felé: a diagonális oldalakról hiányoznak az ablakok.
Ennek statikai előnyei nyilvánvalóak.

Jellegzetes elem a torony alsó nyílásainak függönymérműve (137. ábra). Ez szinte teljesen
megegyezik a pozsonyi toronysisak nagy vimpergáinak mérművével (138. ábra), és egyszerűsített
változatát megtaláljuk a soproni sisakgaléria keleti mezőjében (139. ábra).
3.3.1.5. Maria am Gestade

A bécsi Maria am Gestade különleges helyzetű, viszonylag kisméretű templom (140. ábra). Két
legszembeszökőbb tulajdonsága a szabálytalansága és magas építészeti színvonala. Több építészeti
megoldása a Stephanskirchére emlékeztet. Ilyen például a hajó falának duplaablakos megoldása,412 a
hajó csillag- és hálóboltozata,413 és ilyen a torony kialakítása is,414 amin már a Stephansturm felső
részének minden fontos eleme jelen van,415 annak ellenére, hogy a sarkok sarkantyúszerű kialakítása
Freiburgra utal vissza. Ennek az is lehet a magyarázata, hogy az alsó szinteket az 1350-es évek végén,
a sisakot pedig csak 1419–1429 körül építették.416

A sisak tövében megtaláljuk a körüljárót. A vimpergakoszorú itt már behúzódik a körüljáró mögé, a
sisakhoz. A pozsonyi, külső falsíkban lévő kisebb vimpergák eltűnnek, de a falközépen lévő fiatorony
megmarad. A körüljáró így ugyanúgy fiatornyok mögé van rejtve, mint a Stephanskirchénél (141–
142. ábra).

Nagyon fontos újítás a sisakon megjelenő, élre szerkesztett vimpergakoszorú (143. ábra), ez az az
elem, ami a nagy torony sisakjának talán legjellemzőbb motívuma (144. ábra). A sisak lezárása
kupolaszerű, aminek az okát nem lehet pontosan tudni. Ha ezek a kisebb tornyok valóban a bécsi
műhely kísérletezésének terepét jelentették, akkor az is lehetséges, hogy azért került ez a kisebb
magassága miatt jóval olcsóbb megoldás a sisak tetejére, mert az alatta lévő, csonkagúla formájú
részen az építők már ki tudták próbálni azokat az elemeket (így az élre szerkesztett vimpergakoszorút),
amiket a Stephanskirchénél terveztek alkalmazni. Az élre szerkesztett vimpergák már a Stephanskirche
déli tornyának 1400 körüli részein feltűnnek: az alsó lépcsőtorony felső részén és az
oktogontámpilléreken.417 

További fontos elem a Maria am Gestade sisakjának kétszintes kialakítása. Az alsó, egyenes élekkel
határolt részt egy felső, íves élekkel kialakított lezárás követi. Korábban már említettem, hogy a
Friedrich Schmidt-féle rekonstrukció előtt az archív tervek tanúsága szerint418 a Stephanskirche
toronysisakja megtört az alsó vimpergakoszorúnál: alatta meredekebb, fölötte kevésbé meredek
szögben emelkedtek az élek. Ennek fontos statikai szerepe is van: a csatlakozó szerkezethez így kisebb
oldalnyomást adnak át az élek.419 A freiburgi sisaknál is meredekebb az alsó rész, mint a felső, de az
átmenet ott finomabb, inkább a görög oszlopok sudarasodásához hasonlít.420

A Maria am Gestade toronysisakját a szakirodalom általában a frankfurti St. Bartholomäus szintén
íves kialakítású toronysisakjához szokta hasonlítani, azonban ahogy azt Michael Viktor Schwarz
kimutatta, a két sisak kialakítása alapvetően különbözik: Bécsben egy egyenes oldalú alsó részt koronáz
egy íves felső rész, míg Frankfurtban az alsó rész íves, és azt koronázza egy montjoie-szerű, hegyes
építmény, így inkább a straßburgi B-tervre hasonlít.421 A bécsi sisak így teljes mértékben
egyedülállónak tekinthető.

412 A duplaablak-motívumról: ZYKAN 1967 168–172. p.
413 A Maria am Gestade hajóboltozatának a boltozatfejlődésben elfoglalt szerepéről: JUCKES 2014 45–48. p.
414 A toronyról és a hosszházról: HASSMANN 2002 216–353. p.
415 Kivételt képeznek természetesen az óriásfiálék, amik a kisebb méretekből adódóan egyik itt tárgyalt toronynál sincsenek 
jelen.
416 BORK 2003a 287. p.
417 ZYKAN 1967 232 p., 156., 157. ábra
418 Pl. TROST 1843 Taf. XDII, KASSAL-MIKULA–POHANKA 1997 289. p.
419 SCHWARZ 2013b 6. p.
420 A kölni homlokzatterven ugyanakkor nem figyelhető meg semmilyen törés az éleken.
421 SCHWARZ 2013b 6. p.
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3.3.1.6. Freiburgtól Bécsig - összefoglalás
A Bécs közeli kisebb gótikus tornyok kísérleti jellegét többnyire atipikus elhelyezésük és változatos

alaprajzuk is erősíti. Ebből a szempontból a soproni Szent Mihály-templom tornya a leginkább
hagyományos: felső szintjeinek nyolcszögletű alaprajza van, és alaprajzilag a főhajó tengelyében, a
nyugati oldalon helyezkedik el. Ezzel szemben a gamingi hatszögletű torony huszártoronyként
helyezkedik el a szentély fölött, a terheket elmés támpillérekkel levezetve; a Maria Straßengeli
nyolcszögletű torony az északi mellékhajó apszisára van építve; a deutsch-altenburgi
nyolcszögletű torony bár a templom nyugati oldalán áll, de eredetileg nem volt összeköttetésben a
hajóval;422 a pozsonyi ferences templom hatszögű tornya a kerengő sarka fölött van; a pozsonyi
klarissza templom ötszögű tornya a szentély egyik támpillére fölötti konzolokon van; a bécsi Maria
am Gestade hétszögű tornya pedig az egymással szöget bezáró hajó és a szentély találkozásához van
építve.

Gaming, Straßengel, Deutsch-Altenburg és a Maria am Gestade esetében többek között Wagner-
Rieger is feltételezte a kapcsolatot a St. Stephan műhelyével és a déli toronnyal.423 Ebbe a sorba
illeszkedik a pozsonyi és a soproni ferencesek tornya is. Nevezett tornyoknak a St. Stephan műhelyével
való kapcsolatát az eddig ismertetett érveken kívül indirekt módon egy olyan torony is alátámasztja,
ami éppen ebben az időben épült Bécsben, és tudjuk, hogy nem a St. Stephan műhelye építette: ez a
minoriták tornya (145. ábra). A fentebbi tornyokkal összevetve egészen más képet mutat: egyszerű, zárt
hasáb, több vízszintes párkánnyal tagolva. Csak az alsó szintje épült faragott kőből és mérmű is csak az
ezen a szinten lévő egyetlen ablakon van, fentebb a falai törtkőből épültek keretezetlen nyílásokkal,
mára elpusztult sisakja pedig fából. A torony a templom hosszháza és egyik kápolnája közötti
falsarokba épült 1350 és 1360 között, mestere egy bizonyos Nicolaus nevű laikus testvér volt.424

A szakirodalom az említett tornyokat az alábbi időrendi sorrendbe teszi:
- Gaming: 1332–1342425

- Maria Straßengel: 1355–1366426

- Sopron, Szent Mihály: XIV. közepe táján427

- Deutsch-Altenburg: XIV. sz. közepe, 1380 előtt kész428

- Sopron, ferences: 1380–1409 között429

- Pozsonyi ferences és klarissza: 1400 körül430

- Maria am Gestade: alsó szintek 1350 k., sisak ~1419–1429431

- Stephanskirche, déli torony: alapkő 1359, alsó mérműormok 1407, galéria zónája 1426/27,
befejezés 1433432

Ezt a sorrendet én Pozsony és Sopron esetében korrigálnám. A sorrend eszerint így nézne ki, a
Stephanskirche déli tornyának dátumaival is összevetve:

1. 1332–1342: Gaming
2. 1340–1350: az Albertinischer Chor árbockosaras üvegablakai433

3. 1350-es évek: pozsonyi torony, bécsi terv alapján
4. 1355–1366: Maria Straßengel
5. 1359–1365: St. Stephan déli torony, alsó szint
6. 1360-as évek: pozsonyi kápolna434

422 WAGNER-RIEGER 1988 160. p.
423 Formgelegenheit „Turm”. WAGNER-RIEGER 1988 158–164. p.
424 BRUCHER 2000 217. p.
425 SCHWARZ 1980 27. p., BRUCHER 2000 273. p.
426 BRUCHER 2000 252. p.
427 CSATKAI 1956b 402–403. p., MAROSI 1987 417. p.
428 WAGNER-RIEGER 1988 160. p., SCHWARZ 1980 36. p.
429 NEMES 2011 12. p.
430 POMFYOVÁ 2003b, POMFYOVÁ 2003c
431 BORK 2003a 287. p.
432 BUCHINGER–PICHLER 2003 167–168. p.
433 DÜRIEGL 1991 33., 34. katalógustétel.
434 PAPP 2006
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7. 1365–1380 között: a bécsi építkezés ekkor állt, a bécsi műhely közreműködésével felépült
előbb a soproni torony, majd deutsch-altenburgi

8. 1407: St. Stephan déli torony, alsó mérműormok435

9. 1419–1429: Maria am Gestade sisakja436

10. 1426–1427: St. Stephan déli torony, sisakgaléria zónája437

11. 1433: St. Stephan déli torony, befejezés438

12. XV. század második negyede vagy vége: St. Stephan, nyugati tornyok árbockosarai439

A bécsi torony építése az 1359-es alapozástól a századfordulóig nagyon lassan haladt.440 Böker
egyenesen arról ír, hogy Rudolf  1365-ös halálával leállt az építkezés, és csak 1380-ban indult újra.441

Ha ezt elfogadjuk, akkor ez az útkeresés, máshol dolgozás időszaka lehetett. A szakirodalom
egybehangzó álláspontja szerint Bécsben eredetileg a freiburgihoz arányaiban is jobban hasonlító,
alacsonyabb, tömzsibb tornyot terveztek építeni, és a tervváltozás a századforduló környékére tehető442.
A mára elfogadott konszenzus szerint az eredetileg alacsonyabbnak szánt bécsi tornyot Rudolf  ideje
alatt egy számunkra ismeretlen eredeti terv szerint elkezdte egy bécsi műhely építeni, majd Wenzel
Parler érkezése gyökeres tervváltást hozott, és a torony felső szintjei már teljesen más, a Parlerek
építészetében gyökerező koncepció szerint épültek fel. A bécsi torony magasításának ötletét is Wenzel
Parler Prágából való megérkezéséhez köti a szakirodalom,443 de a prágai torony megépült részei
alapján – fennmaradt tervek híján – csak korlátozottan lehet annak tervezett magasságára
következtetni. Véleményem szerint a bécsi műhely saját jogán is innovatív volt a kezdetektől, és ötleteit
a környező kisebb tornyokon próbálta ki. Ezek aztán később Bécsben továbbfejlesztve, átalakítva
valósultak meg, még a Parlerek idejében is. Míg Böker azt írja, hogy a bécsi déli torony felső része
teljesen új koncepció,444 több elemének megjelenése a környező tornyokon arra utal, hogy Prachatitz
az eredeti koncepcióból is átvett elemeket.

A bécsi torony legfontosabb innovációja nem pusztán formai, hanem szerkezeti is: ez a karcsúsága.
A korábbi irodalommal ellentétben nincs okunk azt feltételezni, hogy ez a Parlerekkel érkezett volna
Bécsbe. Míg a prágai torony tervezett magasságáról, így karcsúságáról semmi adatunk nincs, addig a
bécsi műhelyhez köthető tornyok közül a gamingi, a straßengeli, és mindenekelőtt a soproni is igen
karcsú; és ha kis mértékben is, de a pozsonyinak is meredekebb a sisakja, mint a freiburginak.
Valószínűleg nem véletlen, hogy a koraiak közé tartozó két hagyományosabb arányú gúlasisakkal
rendelkező torony, a pozsonyi ferencesek és a soproni Szent Mihály-templom tornya szorult később a
legkomolyabb szerkezeti megerősítésekre. A korai bécsi műhely ötletei közé lehet sorolni továbbá az
egymásba szerkesztett vimpergák motívumát, a sisak körüli fiáléerdőt, a sisak lábánál lévő oromzat
hátrahúzását a galéria mögé. A nyugati tornyok árbockosara is szerepelhetett már a korai műhely
elképzelései között, ahogy arról az üvegablakok és a soproni körgalériák tanúskodnak; ezt végül a bécsi
déli toronyról lehagyták, és később a nyugati tornyokon valósították meg. Ha elfogadjuk Knorre érveit
a deutsch-altenburgi torony Parler-körbe való utalásáról, akkor valószínűleg itt találkozott egymással
először Bécs környékén a bécsi és a prágai műhely. Ennek a toronynak a legfontosabb újítása, az
áthatás valóban beleillik a parleri gondolkodásba, ami feloldja az épületrészek közötti határokat.

A kész bécsi torony véleményem szerint a XIV. századi bécsi műhely ötleteinek és a később érkezett
Parlerek építészetének a szintézise, ahol az utóbbiak bőven merítettek az előbbiekből. Ez a konklúzió
egybevág Marlene Zykan 1970-es, a toronyról szóló alapvető fontosságú cikkének zárszavával: „Die

435 ZYKAN 1967 47. p.
436 BORK 2003a 287. p.
437 ZYKAN 1967 52. p.
438 ZYKAN 1967 53. p.
439 KOCH 1993 133. p., KIESLINGER 1949 206. p.
440 ZYKAN 1967 71. p.
441 BÖKER 2007 105. p.
442 BORK 2003a 195. p., ZYKAN 1967 299. p.
443 ZYKAN 1967 260–261. p., BORK 2003a 196. p., BUCHINGER–PICHLER 2003 182. p.
444 BÖKER 2007 131. p.
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formalen Beziehungen des Stephansturmes zu anderen gotischen Türmen können seine einmalige
künstlerische Gestalt nicht erklären. Diese ist nicht die Leistung eines einzelnen Genies, sondern
erwuchs aus der Synthese mehrerer Pläne.”445 

A folyamatnak két fontos állomása a pozsonyi és a soproni torony, az előbbi inkább formai, az
utóbbi inkább szerkezeti szempontból. Ahogy láttuk, mindkét helyen megjelenik olyan nagyon
jellegzetes, minden bizonnyal bécsi eredetű elem, ami Bécsben később és másképp lett megépítve: ilyen
például a pozsonyi egymásba szerkesztett oromzat vagy a soproni körgaléria. Mojzer Miklós azt írja,
hogy „Magyarországon a bécsi Stephansdom tornyának nincsen megfelelője”.446 Ez kétségkívül így
van, viszont a pozsonyi és a soproni toronyban a még csak épülő bécsi toronynak nemcsak a közvetlen
hatását, hanem bizonyos megoldásainak az előzményét is láthatjuk.

A gótikus tornyok európai fejlődését nézve a két magyarországi ferences torony azért is fontos, mert
még a Parlerek ideje előtt épültek. Amikor a huszita háborúk háborúkat megelőző nyugtalanság miatt
a XV. század elején véget ért a prágai és kolíni Parler-műhely tevékenysége, sok kőfaragó rajzott szét a
szomszédos országokba. Délnémet területeken ekkoriban a legfontosabb feladat a toronyépítés volt, így
Norbert Nußbaum megfogalmazásában „die süddeutschen Turmprojekte sind eine wahre Domäne
Prager Formen”.447

3.3.1.7. Freiburgtól Bécsig- ábrákon
Az alábbiakban egy sematikus ábrasorozaton szeretném bemutatni, ahogy a freiburgi torony a Bécs

környéki kisebb tornyok jellemző elemeinek átvételével átalakul a bécsi toronnyá.

Az ábrán szereplő rajzok magyarázata, balról jobbra:
0. A freiburgi torony homlokzati rajza448

1. A freiburgi torony sematikus modellje, a fő jellemző elemekkel, az óriásfiálék nélkül: 
• az oktogont nem kísérik támpillérek, oldalai mind a nyolc oldalra nyitottak 
• a sisak lábánál lévő vimpergakoszorú az oktogon falsíkjában van, a sisak lábánál húzódó
körüljáró a vimpergák mögött van 

• fiálék a toronytörzs tetején csak a sarkokon vannak
• a sisak éleit nem töri meg semmi

2. A pozsonyi ferencesek tornyán megjelent elemek hozzáadása: 
• egymásba szerkesztett vimpergák 

445 ZYKAN 1970 65. p.
446 MOJZER 1971 13. p.
447 NUSSBAUM 1994 205. p.
448 https://www.zum.de/Faecher/M/BW/M9N/LP5/muenster.html
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• fiálék az oldalközepeken is, fiálé-szerű lezárások a vimpergákon, egyenlő magasságban
véget érő „fiáléerdő” 

• a sisak lábánál lévő nagy vimperga visszahúzva a sisak galériája mögé
3. Gamingban, Maria Straßengelben, Sopronban megjelent elem hozzáadása:

• karcsúság
4. Deutsch-Altenburgban megjelent elemek hozzáadása:

• támpillérek az oktogon körül
• támpilléres oktogon és hasáb áthatása
• az oktogon diagonális oldalain nincsenek ablakok

5. A Maria am Gestade tornyán megjelent elemek hozzáadása:
• vimperga csak a sisak lábánál van, az oktogon falsíkján nincs
• kétszintes sisak, élre szerkesztett oromzatokkal megtörve

6. A bécsi torony sematikus modellje, a fő jellemző elemekkel, az óriásfiálék nélkül:
• az oktogon sarkai támpilléresek, az átlós oldalakon nincsenek ablakok
• a támpilléres oktogon áthatást képez az alatta lévő négyzetes szinttel
• az egymásba szerkesztett oromzatok továbbfejlesztése a négyzet és az oktogon
találkozásánál, itt a sarkonként két támpillér egyesül egy diagonális támpillérben

• a sisak lábánál lévő vimpergakoszorú nem az oktogon falsíkjában van, hanem hátul, a
sisakhoz kapcsolódva; a sisak lábánál húzódó körüljáró a vimpergák előtt van

• fiálék a toronytörzs tetején a sarkokon és a falsíkok tengelyében is, egyenlő magasságban
véget érő „fiáléerdő” . 

• a sisakot két helyen is vimpergakoszorú töri meg, az alsó vimpergakoszorú csúcsai az élekre
esnek, itt a torony élei eredetileg enyhén megtörtek, kétszintessé téve a sisakot

7. A bécsi torony homlokzati rajza449

449 ZYKAN 1967 12. ábra
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4. Kísérlet egy XV. század végi építési hely rekonstruálására korabeli 
rajzi és tárgyi források alapján

A dolgozat első részének fő témáihoz képest itt több mint egy évszázadot ugrok előre az időben.
Ennek elsősorban az az oka, hogy míg a XIV. század második feléből viszonylag kevés építészeti,
építéssel kapcsolatos rajz áll rendelkezésre, addig a XV. század végére ezek megsokasodnak. Szerencsés
helyzet, hogy a gótikus építészeti rajzok legnagyobb korpusza éppen Bécsben van. Ezeknek a
rajzoknak a nagyobb része a dolgozat első részében többször szóba került bécsi építőműhely
gyűjteményéből származik. További kapcsolatot jelent dolgozatom két része között, hogy a második
részben az első részben bővebben tárgyalt bécsi déli torony nem megépült északi párján próbálom
bemutatni, hogy hogyan is nézhetett ki egy korabeli építési hely. Az esetleges félreértések elkerülése
miatt szándékosan nem olyan tornyot választottam, ami felépült: nem azt szeretném ugyanis
bemutatni, hogy egy adott torony hogyan épült fel (ez nem is lenne lehetséges), hanem azt, hogy a
rendelkezésre álló korabeli források alapján megismert eszközök segítségével hogyan épülhetett fel
egy torony.

Fontos kiemelni, hogy ahogy azt Norbert Nußbaum több írásában is kifejtette,450 a gótikus
kivitelezést nem lehet generalizálni, tipizálni. Míg a formák tudtak papíron, pergamenen terjedni, a
részmegoldások és technikai megoldások nem. Norbert Nußbaum írásaiban megkülönbözteti az
„entwerfen” és a „planen” kifejezést: az első új formák kitalálását jelenti, a második pedig az új formák
konkrét projektnél történő alkalmazását. A kettő közötti váltás médiumváltást (pergamenről
Reissbrettre) és léptékváltást is jelentett.451 Kicsit arra hasonlít ez, ahogy a mai építészetben a
formákat, funkcionális megoldásokat rögzítő vázlattervből technikai részleteket is megoldó, rögzítő
kiviteli terv lesz. Dolgozatom első részének konklúziójaként megvalósult tornyok segítségével arra
próbáltam következtetni, hogy hogyan zajlott a bécsi déli torony tervezése, az új formák kitalálása
(entwerfen); a második rész ábrasorozata pedig leginkább arra hasonlít, ahogy a középkori mester az
elkészült tervek alapján előkészíti a kivitelezést (planen), azzal a különbséggel, hogy én nem az
építménnyel magával, hanem a segédszerkezetekkel fogok foglalkozni (amit nyilván a középkori mester
is megtett). Így tehát nem csak azt nem állítom, hogy így épült fel egy konkrét torony, de azt sem, hogy
általában így épültek a tornyok: az ábrasorozatom egy lehetséges megoldást rögzít, aminek az elemei
legnagyobbrészt korabeli forrásokon alapulnak.

Tudomásom szerint gótikus toronyépítésről még nem készült ilyen, korabeli forrásokon alapuló,
segédszerkezeteket is bemutató rajzsorozat.452 Más a helyzet az Alpoktól délre: az építészettörténet
legjobban kutatott építkezéséről, a firenzei kupolaépítésről több ilyen is rendelkezésünkre áll,453 nyilván
nem függetlenül attól, hogy Brunelleschi gépeiről fennmaradt egy korabeli rajzgyűjtemény.454

Szándékaim szerint a kupolaépítést bemutató rajzoknak az északi párját szeretném elkészíteni, egyben
azt is sugallva, hogy a nagy gótikus tornyok felépítése, bár más jellegű, mégis a firenzei kupolaépítéshez
mérhető mérnöki teljesítmény volt.

4.1. A felhasznált források bemutatása
Torony építésénél a legfontosabb segédeszközök az emelőgépek és az állványok, így egy építkezés

rekonstruálásához három fő forráscsoportra van szükség: magának a toronynak az építészeti terveire,
toronyépítéshez használt gépek rajzaira, és a toronyépítéshez használt állványzatok rajzaira.

450 NUSSBAUM 2010, NUSSBAUM 2011, NUSSBAUM 2012
451 NUSSBAUM 2012 284–285. p.
452 Caston készített egy nagyon informatív ábrasorozatot a muraui sisak építésének menetéről állvánnyal együtt, de ez csak a 
sisakról szól és gépeket nem tüntet fel; a bebenhauseni torony építését pedig jóformán kősorról kősorra megrajzolta, de 
segédszerkezetek feltüntetése nélkül. CASTON 1997 24., 136–158. p. A freiburgi várostörténeti múzeumban pedig egy modell 
taláható, amin a torony építését mutatják be állvánnyal és gépekkel, de csak egy fázist. KALCHTHALER 2013 20. p.
453 Pl. PRAGER–SCAGLIA 1970, SAALMAN 1980. A téma ismeretterjesztő folyóiratban is megjelenik: 2014 februárjában a National
Geographic közölt a kupolaépítésről látványos illusztrációkat és honlapján animációt.
454 Bonaccorso Ghiberti: Zibaldone. Firenze, Biblioteca Nazionale, B. R. 228.
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Szerencsére az első csoportból elég sok forrás áll a rendelkezésünkre. Gótikus építészeti tervekből
több ezer fennmaradt.455 Mivel ezek a rajzok népszerű, sokat kutatott témát jelentenek,
dolgozatomban a bécsi északi torony terveinek bemutatásánál csak a legfontosabb szakirodalom
megállapításainak rövid ismertetésére szorítkozom.

Más a helyzet a második csoporttal. Bár hadi felhasználású géprajzból szintén több ezer
fennmaradt a középkorból, civil használatra szántból meglehetősen kevés. Az építészeti rajzokkal
szemben ráadásul a géprajzok többnyire nincsenek is publikálva. Dolgozatom témájának
szempontjából nagy szerencsét jelent, hogy fennmaradt a straßburgi székesegyház építőmesterének,
Hans Hammernek a portfóliója,456 benne rengeteg gép rajzával. Amikor ezek a rajzok keletkeztek, a
bécsi északi torony építés alatt volt. A portfólió nyomtatásban a straßburgi székesegyház folyóiratában
jelent meg 1992-ben, nem túl jó minőségű reprodukciókon.457 A publikáció nagy értékét a szövegek
(fordítás nélküli) átírása jelenti. A portfólióval eddig a kutatók kevéssé foglalkoztak. Monográfia még
nem jelent meg róla, a két legfontosabb feldolgozása két mesterszakos diplomamunka,458 amik sajnos
publikálatlanok. Ezért tartottam szükségesnek dolgozatomban Hans Hammer géprajzait, Hans
Hammer és a toronyépítés kapcsolatát kicsit jobban körüljárni.

A harmadik csoporttal még nehezebb a helyzet. Bár az állványzatok komoly technikai
felkészültséget igénylő segédszerkezetek, ezekről korabeli tervek nem maradtak fenn. Az állványok
kérdéséhez így a képzőművészet ábrázolásait kell segítségül hívni, valamint a csekély számú, épp ezért
nagyon értékes fennmaradt középkori állványt. Ezek azért maradhattak fenn, mert nem a ma szokásos
külső állványok, hanem a tornyok belsejében helyezkednek el. 

Az első műszaki rajzok, amik tornyok állványozását mutatják, már a XIX. századból valók, mégis
fontosnak tartottam, hogy kitérjek rájuk, mert ahogy a bevezetésben említettem, a gótika és a
neogótika közötti évszázadokban az építészek és a kivitelezők nem szembesültek nagy, tagolt kőtornyok
építésének feladatával. Hasonló építészeti feladat több évszázados különbséggel is hasonló
megvalósítást igényel, főleg, ha a közben eltelt évszázadokban az adott feladat nem is létezett.459 Ezt a
feltételezést alátámasztja az is, amit Viollet-le-Duc írt a gépekről szótárának ötödik, 1861-ben
megjelent kötetében: eszerint csak az előző kevesebb, mint húsz évben történtek jelentős fejlesztések az
építőipari gépek terén, addig ugyanazokat használták, mint a XIII. században.460 Az állványok
kapcsán ugyanakkor Viollet-le-Duc rámutat egy fontos különbségre: a XIX. századhoz képest a
középkor nagyon spórolt az anyaggal (de nem a munkaerővel).461 

Hogy mennyire nagy technikai kihívást és „újdonságot” jelentett a gótikus tornyokon és neogótikus
társaikon végzett munka a XIX. században, azt az állványok példája jól mutatja. A középkor óta nem
emeltek olyan magas állványokat, mint a neogótika idején.462 A bécsi torony felső részének 1838–1842-
ban lebontása, majd visszaépítése annyira nagy érdeklődésre tartott számot, hogy a felhasznált
állványzatról részletes publikáció jelent meg az Allgemeine Bauzeitungban463, ezt fogom én is
szemügyre venni. Pár évtizeddel később, a kölni dóm befejezésekor az állványt építő ácsokat szinte
jobban csodálták, mint a kőfaragókat.464 Az állványzat fotóját külföldi lapokban is közölték,465 és
Amerikából is érkeztek szakemberek a megtekintésére.466

455 Katalógusaikat lsd. KLETZL 1939, PAUSE 1973, KOEPF 1969, KOEPF 1977, BÖKER 2005a, BÖKER 2011a, BÖKER 2013.
456 Hans Hammer: Zeichnungen. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 114.1 extrav. Lsd. jelen dolgozat 3. 
mellékleteként, online elérhetősége: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/114-1-extrav.
457 FUCHS 1992
458 NAGY 1995, TISSOT 1995
459 Kurt Bechtold az állványzatok történetéről írt, áttekintő jellegű cikkében ki is emeli, hogy az állványok a római időktől a 
beton megjelenéséig keveset változtak. BECHTOLD 1980 20. p.
460 VIOLLET-LE-DUC 1861 218. p.
461 VIOLLET-LE-DUC 1861 114. p.
462 KNORRE 1974 231. p.
463 TROST 1843
464 WOLFF 1980 158. p.
465 WOLFF 1980 134. p.
466 KNORRE 1974 79. p., BORGER 1980 II. 273. p.
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4.1.1. A bécsi északi torony tervei
A Dehio-Handbuch így foglalja össze a bécsi északi torony építéstörténetét:467

• 1450: alapkő és alapozás (mester: Hans Puchsbaum)
• 1467: szünetet követően elindul az építés (mester: Laurenz Spenning)
• 1476-ig: elkészül a Portalvorhalle és Barbarakapelle
• Simon Achleitner (Spenning utódja)468 alatt: Turmhalle, Doppelfenstergeschoss
• Georg Kling alatt: Glockengeschoss, Blendgiebeln (tervváltozás)
• Anton Pilgram alatt továbbépítés 1511-ig, akkor leáll az építés.

Minden bizonnyal már a Rudolf-féle koncepcióban is szerepelt a második torony.469 III. Frigyes
mintaképként tekintett Rudolfra, és sikerült azt is elérnie, hogy Bécsből püspöki székhely legyen.
Mindez ösztönözhette az északi torony kiépítését.470

A bécsi torony terveinek tárgyalása előtt érdemes néhány szót ejteni a későgótikus tervrajzokról
általában. Egyetértve Bökerrel, ezeket a rajzokat a modern építészeti ábrázolás előfutárának lehet
tekinteni.471 Egy mai építészeti tervdokumentáció a látványtervek kivételével ortogonális rajzokból áll:
alaprajzok (amik tulajdonképpen vízszintes metszetek), metszetek, homlokzatok. Az épület egészét
ábrázoló rajzok mellett részletrajzok is készülnek, szintén ortogonális projekcióval. Fontos jellemzője a
rajzoknak a lépték: egyrészt az egyedi rajzoknál, másrészt az összetartozó rajzok is azonos léptékben
készülnek. A mai építészeti gyakorlat épületek esetében általában csak néhány léptéket használ: 1:100,
1:50, 1:10. A lépték nemcsak a rajzok mérete, hanem a részletezettség miatt is fontos: a nagyobb
méretarány nagyobb részletezettséggel jár. További fontos jellemzője az építészeti rajzoknak a
pontosság és az áttekinthetőség, illetve a kóták megléte. A fenti jellemzők nemcsak új épület
tervrajzainál igazak, hanem meglévő épület felmérési rajzainál is. A fennmaradt későgótikus építészeti
rajzok nagy része a kótázás kivételével megfelel a fenti kritériumoknak, mind új épület tervezésénél,
mind meglévő felmérésénél. Néhány elszigetelt esetben pedig ha modern értelemben vett kótázást
nem is, de odaírt méreteket is találhatunk gótikus rajzokon.

Következzen néhány példa a fentiekre a bécsi gyűjtemények rajzaiból, a Böker-féle katalógus
bevezetésének segítségével.472

Ortogonális projekció: mind az alaprajzok, mind a homlokzatok pontos ortogonális projekciót
használnak. Olyan esetekben, amikor egy épületelem szöget zár be a projekció síkjával (például egy
poligonális szentély vagy egy szentségház esetében), akkor precízen kiszerkesztett rövidülést
alkalmaznak. Erre jó példa a 16.816-os rajzon látható kápolnahomlokzat vagy a 16.871-es rajz
(regensburgi portálelőcsarnok).

Lépték: a bécsi rajzok legtöbb esetben pontos léptéket használnak. Ekkoriban még az egységes
decimális mértékegységek nem voltak használatban, ezért ezeknek a rajzoknak a léptéke a tizenkettes
számrendszeren alapul (ahogy egy láb 12 hüvelyk): 1:6, 1:12, 1:24, 1:48, 1:96, 1:192. A pergamen
jobban zsugorodik, mint a papír, ezért a pergamenen lévő rajzok léptéke kicsit máshogy adódik: 1:25,
1:50, 1:100.473 A ma használatos léptékekhez való hasonlóság itt nyilvánvalóan nem szándékos, hanem
a pergamen zsugorodásának az eredménye. A mai gyakorlattal ellentétben az egyes rajzok léptéke csak
ritkán van feltüntetve. Erre példa az  16.846-os rajz (augsburgi székesegyház kórusa) vagy a 16.851-es

467 BUCHINGER–PICHLER 2003 182–183. p.
468 A templom mesterei a XV. század második felében,s a XVI. század elején:
1446–1454 Hans Puchsbaum
1454–1477 Laurenz Spenning
1477–1488 Simon Achleitner
1488–1506 Georg Kling
(1506–)1510 Jörg Öchsl
1510–1515 Anton Pilgram
BUCHINGER–PICHLER 2003 174. p.
469 ZYKAN 1970 30. p., bár Böker ezt vitatja. BÖKER 2007 104. p.
470 BORK 2003a 207. p.
471 BÖKER 2005a 27. p.
472 BÖKER 2005a 15–52. p.
473 BÖKER 2005a 25. p.
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(a bécsi Stephanskirche nyugati karzata).474 A léptéknek megfelelő részletezettség leginkább a
különböző toronyterveken figyelhető meg. A 16.852-es toronyhomlokzat (152 cm magas rajz)
lényegesen kevesebb részletet tartalmaz, mint a Stephanskirche csaknem öt méter magas toronyterve
(17.061). A léptéknél érdemes kitérni a részletrajzok meglétére is. A gyűjteményben több részletrajz is
van, ezek közül a profilok rajzai valószínűleg 1:1-es léptékűek, így a kőfaragósablonok
gyártmánytervének tekinthetők.

Konzisztencia: egyazon épület különböző, de összetartozó rajzainál (pl. homlokzat és metszet)
nagyon fontos, hogy a rajzok azonos léptékűek és összemérhetőek legyenek. A bécsi rajzok között erre
több példa található, csak hogy néhányat kiemeljek: a 16.890-es rajz (Bécs, Stephanskirche,
Magdelenenkapelle alaprajza és homlokzata), a 17.028-as és 17.055-ös rajz (Konstanz, szószék), a
16.836-os rajz két oldala (Bécs, városháza),475 vagy a csütörtökhelyi (Spišský Štvrtok) kápolna rajza
(17.022). Ide sorolható az a mai szemmel különös, de a gótikus alaprajzokra nagyon jellemző eljárás is,
amikor a különböző szinteket egymásra rajzolják (pl. 105.064, Bécs, Stephanskirche déli
toronyalaprajz). Ennek az oka nem annyira az anyagtakarékosságban, mint inkább abban keresendő,
hogy a tervek készítői pontosan át akarták látni, hogy mi helyezkedik el mi fölött.476 A mai építészeti
gyakorlatban erre a pauszt használjuk, mind fizikai, mind – a CAD-programok esetében – átvitt
értelemben. Középkori kollégáinknak természetesen ezek az eszközök nem álltak a rendelkezésükre, de
az elv ugyanaz.

Felmérési rajzok: a mai építészeti gyakorlatban ha egy meglévő épülethez kell hozzányúlnunk, a
munka a meglévő épület pontos felmérésével és felrajzolásával kezdődik. A késő középkori gyakorlat is
hasonló lehetett. Erre a bécsi gyűjteményben azok a rajzok utalnak, amik olyan struktúrákat
ábrázolnak, amik már évtizedek óta álltak, viszont nagyjából a rajzok keletkezésével egy időben
kerültek bővítésre vagy beboltozásra. Ezek a rajzok így valódi munkaterveknek tekinthetők, ahol
először felmérték a meglévő épületet, majd pontosan felszerkesztették, és ennek a rajznak a segítségével
készítették el a bővítési-átalakítási terveket,477 ahogy ma is tesszük. A bécsi anyagban erre példa a
16.841-es rajz, ami a Kutná Horai Szent Borbála-templom alaprajzi részlete. A falak már 1420-ban
álltak, de a boltozásra csak 1481-ben került sor.

A bécsi gyűjtemények első átfogó katalógusa 18 darab, az északi toronnyal összefüggésbe hozható
rajzot sorol fel478 (a katalógus felsorolását kiegészítettem a leltári számokkal a sorok elején, félkövérrel;
a továbbiakban ezekkel hivatkozom a rajzokra, ahogy a szakirodalom is teszi):

• 105.063 283 Grundriß (mit später eingetragenen Initialen Gregor Hausers; Abb.
471)

• 16.872v 57R Grundriß (Wiederholung von 283; Abb. 15)
• 105.063v 283 R/1 Grundriß-Ausschnitt (Nordostecke) (Abb. 472)
• 16.872 57 Wandabwicklung der nördlichen Portalvorhalle (Abb. 20)
• 16.820 5 halbierter Grundriß (Abb. 16)
• 105.064 284 Grundriß mit Signatur Gregor Hausers (Abb. 474)
• 16.823v 8R Grundrißfragment (Abb. 196)
• 16.865v 50 R/1 Barbarakapelle, Grundriß, Vorentwurf  (Abb. 18)
• 16.968v 153 R Barbarakapelle, Grundriß, Vorentwurf  (Abb. 340)
• 16.970 155 Barbarakapelle, Grundriß, Ausführungsplan (Abb. 17)
• 16.932 117 Barbarakapelle, Grundriß, Variante (Abb. 301)
• 105.067 287 Aufriß, Ansicht von Norden, 1. Fassung (Abb. 13)
• 105.015 280 Aufriß, Ansicht von Norden, 2. Fassung (mit Zeichen Gregor
Hausers; Abb. 468)

• 17.061 246 Aufriß, Ansicht von Norden, 3. Fassung (mit Zeichen Hans Zierholts;
Abb. 14)

474 BÖKER 2005a 25. p.
475 BÖKER 2005a 25. p.
476 BÖKER 2005a 25. p.
477 BÖKER 2005a 26. p.
478 KOEPF 1969 3. p.
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• 105.062 282 Aufriß, Ansicht von Norden (Kopie mit Zeichen Hans Zierholts; Abb.
469)

• 16.865 50 Aufriß, Ausschnitt mit Fenstern über der Portalhalle (Abb.19)
• 105.061 281 Aufriß, Ansicht von Norden, Kopie des frühen 16. Jahrhunderts
(Abb. 470)

• 16.825 10 Aufriß eines Strebesystems, kleiner Ausschnitt, trotz Ähnlichkeit mit
281 nicht für St. Stephan gesichert (Abb. 198)

Ezek közül a témám szempontjából az egész tornyot ábrázoló rajzok a fontosak. Alaprajzok:
105.063, 16.872v, 105.064; homlokzatok: 105.067, 17.061, 105.062.

A katalógust összeállító Hans Koepf  szerint két fő kérdés merül fel a tervek kapcsán: hogy miért
fektettek ennyi energiát egy olyan feladatba, aminek a megoldása a megépült déli torony képében már
rendelkezésre állt; illetve hogy kik voltak a mesterek, akiknek a tervek köszönhetőek.479 Az első kérdést
azonnal meg is válaszolja: a középkorban sosem másoltak le egy meglévő struktúrát, és az eltérés a régi
és az új között annál nagyobb, minél több idő telt el. Példának a straßburgi északi tornyot és Hans
Hammer későbbi toronytervét, valamint a bázeli Münster két tornyát hozza. A rajzok szerzőinek
kérdését kevés kivétellel nem válaszolja meg egyértelműen, inkább csak az összetartozó rajzokat
azonosítja. Puchsbaum szerzősége azért problémás, mert az első alapkőletételnél (1444, az építés ekkor
még nem indult el) még nem volt a templom mestere, amikor pedig 1467-ben elindult az építkezés,
már 12 éve halott volt. Így felmerül utódjának, Laurenz Spenningnek a neve, aki az építés kezdetekor
a templom mestere volt. Az alaprajzokat nézve a105.063-as és az 16.872v rajz majdnem teljesen
megegyezik, és az egész tervezés alapját képezik. Rajzstílusukban nagyban eltérnek a 105.064-es,
Georg Hauser által szignált alaprajztól. A homlokzati rajzok az egész anyag csúcsdarabjai, és a német
nyelvterületen fennmaradt összes hasonló tervrajz között is a legjobbak közé tartoznak. Közülük az
105.067-es hasonlít a legjobban a déli toronyhoz, így lehetséges, de nem biztos, hogy ez a legrégibb.
Az biztos, hogy az 105.067-es („Riß 1”), az 105.015-ös („Riß 2”, nem teljes rajz) és az 17.061-es („Riß
3”) rajz szorosan összefügg. Koepf  bizonytalannak tartja, hogy Puchsbaum, aki a tornyon egy követ
sem helyezett el, három ilyen részletes tervet készített volna. A felépült torony leginkább az 105.015-ös
(„Riß 2”) és az 17.061-es („Riß 3”) rajzot követi, de eléggé szabadon; a kivitelezéshez használt terv
nem maradt fenn. Az 105.015-ös („Riß 2”), a felső részt nem tartalmazó homlokzat az 105.067-nek
(„Riß 1”) egy variációja, és Georg Hauser monogramját és kőfaragójelét tartalmazza, de ezek
utólagosak. A torony fennmaradt tervei közül csak a már említett 105.064-es alaprajz tulajdonítható
neki. Koepf  feltűnőnek tartja, hogy Hauser nem az utolsó, 17.061-es („Riß 3”) rajzra tette rá a
szignóját. Ezt Hans Zierholt szignálta utólag, és ez alapján ő készítette a meglepően jó állapotban
fennmaradt 105.062-es rajzot, a harmadik olyat, ami a teljes tornyot ábrázolja.

A bécsi rajzok újabb átfogó katalógusa Böker munkája, és 2005-ben jelent meg.480 A rajzokat
Koepffel ellentétben nem téma szerinti sorrendben és csoportosításban tárgyalja, hanem a leltári szám
szerint. A fent tárgyalt, a teljes tornyot ábrázoló rajzokról a következő megállapításokat teszi.

Az Akademie der Bildenden Künste gyűjteményében lévő tervek:
16.872v:481 az északi torony alaprajza, Laurenz Spenning munkaterve. Az előcsarnoktól a felső

oktogonig az összes szintet tartalmazza, a komplex sisak csak bekarcolva szerepel. Ez nem feleltethető
meg egyik fennmaradt homlokzati terven lévővel sem. A rajz közvetlen kapcsolatban van a Wien
Museum Karlsplatzban őrzött két alaprajzzal (105.063, 105.064), a legnagyobb különbséget köztük a
délnyugati lépcső jelenti. A három közül a legegyszerűbb, kivitelezésre is került megoldás ezen a rajzon
van, itt a lépcső a hosszház már meglévő támpillére mellé kerül, és kívülről közelíthető meg.
Különbözik továbbá a rajz a másik két rajztól az előcsarnok ábrázolásának módjában. A három rajz
közül ez tekinthető a felépítmény első, eredeti tervének (Originalentwurf), és 1470 körülre datálható.

479 KOEPF 1969 3. p. A következő bekezdésben ismertetett megállapítások a könyv 3–4. oldalán vannak.
480 BÖKER 2005a
481 BÖKER 2005a 176–178. p.
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17.061:482 az északi torony 1465 körülre datálható homlokzati rajza, Laurenz Spenning műve. A
rajzon a brünni Hans Zierholt szignója van. A rajz fontosabb vonásaiban megegyezik a Wien Museum
Karlsplatzban őrzött három homlokzati rajzzal (105015, 105.061f., 105.067). Leginkább a toronysisak
különbözik, ennek aljánál a rajz kidolgozatlan, befejezetlen. A rajz kétségkívül egy variációja a déli
toronyra jobban hasonlító első tervnek.

A Wien Museum Karlsplatz gyűjteményében lévő tervek:
105.062:483 a XIX. század közepéről származó másolata Laurenz Spenning 17.061-es számú

homlokzati rajzának, Hans Zierholt mesterjegyével. Csak a duplaoromzat jobb oldalán van egy kis
eltérés az eredetitől.

105.063:484 az északi torony 1465 körülre datálható alaprajza, Laurenz Spenning műve. A rajzon
Georg Hauser mesterjele szerepel. Korai tervezési fázist mutat. Főleg abban különbözik a többi
alaprajzról és a megvalósult toronytól, hogy nem szerepel rajta a délnyugati lépcső. Az előcsarnok még
tervezés alatt állhatott, mert csak két pillérrel van ábrázolva. A faltagolás és a boltozat ábrázolása is
hiányzik. A délnyugati csatlakozás a hosszház támpilléréhez pontosan van ábrázolva. A bekarcolt
segédvonalak (Blindrillen) azt támasztják alá, hogy nem másolatról, hanem eredeti tervről van szó. A
három fennmaradt alaprajz közül ez mutatja a legkorábbi tervváltozatot, valószínűleg közvetlenül az
építkezés 1467-es kezdete előtt keletkezett. A hátoldalon a biztosan Laurenz Spenningnek
tulajdonítható városházaterv van, ez segíti a szerző meghatározását. Hauser mesterjegye arra utal,
hogy a rajz a XVI. század elején az ő tulajdonában volt.

105.064:485 az 105.063-as rajz befejezett és letisztázott verziója, Georg Hauser mesterjegyével. A
hosszházpillérhez való csatlakozást a 105.063-as rajzzal szemben nem ábrázolja, viszont feltünteti a
boltozatokat, egyedüliként. Valószínűleg Georg Hauser 1516-os, aktualizált másolata a korábbi
eredetiről.

105.067:486 az északi torony 1465 körülre datálható homlokzati rajza, Laurenz Spenning műve.
Szorosan követi a déli torony szintbeosztását, és az északi torony megvalósult részével messzemenően
egyezik. Korrigálja azokat az egyenetlenségeket, amik a déli torony folyamatos tervváltozásainak az
eredményei, így a déli torony aktualizált, egységesített újraalkotásának tekinthető.

Az északi torony kapcsán meg kell említeni Böker több helyen kifejtett elméletét, ami szerint Hans
Hammer is kapcsolatba hozható az építkezéssel.487 Eszerint a mester még az első utazásakor, 1478-ban
Bécsben feljegyezte az északi torony méreteit a portfóliójába, ezzel jelezve érdeklődését a projekt iránt,
és ő vitte straßburgba a bécsi toronynak a Musée de l'Œuvre Notre-Dame gyűjteményében fellelhető
rajzát. Majd amikor 1490-ben elvesztette az állását Straßburgban, munkát keresve újra eljutott Bécsbe,
magával hozva a straßburgi szószékének rajzát és egyéb rajzokat is. Bécsben ekkor az északi torony
építése folyt, a mesterek gyorsan váltották egymást, de Hans Hammer sikertelenül folyamodott az
építőmesterei állásra.

A portfólióból valóban tudható, hogy Hans Hammer 1478-ban Bécsben járt, és feljegyezte egy
toronynak egy méretét is488; és valóban feltűnően sok, téma és vízjel alapján a XV. század végi
straßburggal kapcsolatba hozható terv van Bécsben.489 Ezek témáikban kétségkívül mutatnak egyezést
Hans Hammer rajzaival (a szószék mellett a legfeltűnőbb ugyanannak az ötszögszerkesztésnek a
megléte Hans Hammer portfóliójában és Bécsben).490 Nem zárható tehát ki, hogy valóban járt a
mester Bécsben másodszor is, valamikor 1490 és 1510 között (ebben az időszakban nagyon keveset

482 BÖKER 2005a 375–382. p.
483 BÖKER 2005a 420. p.
484 BÖKER 2005a 420–423. p.
485 BÖKER 2005a 421., 424–425. p.
486 BÖKER 2005a 435–443. p.
487 BÖKER 2008, BÖKER 2009a 204–205. p., BÖKER 2009b 274. p., BÖKER 2011b 48. p., BÖKER 2013 153. p.
488 7v: „1478 do het man zü Wien den herhsz jn gelessen ufl Sant Sebastian clag und aht dage vor unser vrawen Liechtmesse 
dage”, 17v: „item der durn zü Wien ist jnwendig wit 46 schü”. (Átírások: FUCHS 1992).
489 BÖKER 2008 24–26. p.
490 BÖKER 2008 26. p.

70



lehet tudni róla, hogy mivel tevékenykedett;491 ekkor a bécsi építkezés a harangszintnél tartott), de nem
is bizonyítható; azt pedig végképp nem lehet tudni, hogy valóban folyamodott-e az építőmesteri
pozícióra.

A méretek szerepeltetése mindenesetre érdekes. A Hans Hammer által használt láb méretét sikerült
rekonstruálni, ez kb. 27 cm.492 Ez alapján az általa közölt bécsi toronyméret, a 46 láb kb. 12,42 m-nek
felel meg. Zykan disszertációjában közli a déli torony méreteit,493 az északi torony méretei is hasonlóak.
A torony aljának külső mérete támpillérek és lábazat nélkül 14,20 m, a belső kb. 7 m. Erre tehát
biztosan nem vonatkozhat a Hans Hammer által közölt méret, ahhoz leginkább a harangszint
négyzetes alsó részének az oldalhossza hasonlít, ami 12,60 m. 1476-ban a Portalvorhalle és a
Barbarakapelle már kész volt, tehát 1478-ban, Hans Hammer dokumentált látogatásakor már a
harangszint alsó részén kellett, hogy folyjon a munka. Egy komplex struktúráról egyetlen méret
közlésének pedig csak akkor van értelme, ha birtokunkban van egy vonatkozó rajz, amit léptékbe
akarunk helyezni. Böker nem említi, de ide kapcsolódik, hogy Fuchs átírása szerint a portfólió 1v
oldalán a bécsi méretrendszer leírása olvasható.494

4.1.2. Hans Hammer gépei

4.1.2.1. A szerző és portfóliója
Hans Hammer a XV–XVI. század fordulóján alkotott. Szerencsés módon sok rajza fennmaradt

eredetiben: portfóliója 34 lapjából 29,495 és a straßburgi Frauenhausban (Musée de l'Œuvre Notre-
Dame) további tervrajzait őrzik. Ez a kéziratkorpusz azért alkalmas kiválóan a gótikus építés
vizsgálatára, mert teljesen fiktív skiccektől konkrét épületekhez köthető előzetes vázlatokon át a
részletesen kidolgozott tervekig terjed a rajzok spektruma, a kivitelezéssel kapcsolatosan pedig számos
építőipari gép és műszer rajza is szerepel. Hans Hammer ezenkívül annak a templomnak volt kétszer is
az építőmestere, aminek a tornya a legmagasabb és legcsodáltabb gótikus torony. Bár ő maga nem
épített tornyot, készített egy részletes tervet a sosem megvalósult straßburgi déli toronyhoz, és a
portfóliójának több rajza is összefüggésbe hozható torony tervezésével (erről részletesebben később).

Hans Hammerről a legtöbbet Barbara Schock-Werner 1983-ban publikált doktori
disszertációjából,496 illetve Jean-Sébastien Sauvé 2012-es könyvéből497 lehet megtudni. Utóbbi a
mesterrel kapcsolatos forrásokat is közli.

Ezen kutatások alapján a mester életútja és életműve néhány fehér folt kivételével eléggé nagy
biztonsággal rekonstruálható.

A De Gruyter-lexikon így foglalja össze a legfontosabb adatokat Hans Hammerről:498

• 1440/45(?): megszületik.
• 1470-es évek: Straßburgban tanul.
• 1472. I. 20.: bejegyzik a straßburgi kőfaragócéhbe.
• 1476 után (valószínűleg legényként) Magyarországon tartózkodik.
• 1481: visszatér Straßburgba.
• 1482: Hans von Erfurt kőfaragó özvegyének, Margredennek a feleségül vételével megkapja
a polgárjogot.

• 1483-tól: a straßburgi Münster építésvezetőjeként (Parlier) tevékeny.
• 1485: a Münster szószékének készítése (Hans Hammer csúcsműve).
• 1486. VII. 15.: kinevezik a Münster mesterévé (Werkmeister).
• 1489-ig: forrásokkal igazolhatóan építőmesterként és kőfaragóként tevékeny Straßburgban.

491 Hans Hammer életrajzát lsd. jelen dolgozat következő fejezetében.
492 BERECZKI 2014a 635. p.
493 ZYKAN 1967 II. 49. p.
494 FUCHS 1992 15. p. 65. lábjegyzet
495 Hans Hammer: Zeichnungen. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 114.1 extrav. Lsd. jelen dolgozat 3. 
mellékleteként, online elérhetősége: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/114-1-extrav.
496 SCHOCK-WERNER 1983 175–198. p.
497 SAUVÉ 2012 246., 323–330. p.
498 MEISSNER 2011 519–520. p.
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• 1490-es évek: lakó- és tartózkodási helye nem ismert, de Straßburgban (a Jung-St. Peter
Trinitatis-Kapelléje, 1492) és Zabernben (Marien-Kapelle, 1493–94; a plébániatemplom
északi mellékhajója, 1496; egykori püspöki felsővár /Oberhof/, 1497) is aktív.

• 1495: zaberni szószék készítése.
• 1508–1516: okleveles adat zaberni tartózkodásáról.
• 1512–1519: újra a straßburgi Münster építőmestere. Ebből az időszakból nem maradt fenn
egy biztosan neki tulajdonítható munka sem, mégis nagy valószínűséggel elfogadhatjuk, hogy
részt vett a Münster 1515-re datált Martinskapelléjének (a mai Laurentius-kápolna)
szobrászati kialakításában.

• 1518. III. 19.: a konstanzi münster toronyépítésénél szakértőként jelenik meg.
• 1519. V. 17. és XII. 11. között: meghalt.

További neki tulajdonított munkák:
• Dornhan, Stadtkirche: kórus és sekrestye, 1510
• Finstingen (Fénétrange), St-Rémy-templom: nyugati portál, 1496; északi portál, 1497;
lettner, 1500 körül (1565-ben megsemmisült)

• Leidringen, templom
• Markgröningen, Stadtkirche: kórus és sekrestye, 1472
• Rottweil, Hl.-Kreuzkirche: déli oldalhajó, 1497; két kápolna az északi és a déli bejáratnál;
északi oldalhajó, 1507

• Sulz am Neckar, Stadtkirche, 1515 körül.

A mester portfóliója 29 db, 21×29 cm-s papírlapból áll, jelenleg a wolfenbütteli Herzog August
Bibliothekben őrzik, jelzete Cod. Guelf. 114.1 extrav. Keletkezési idejének meghatározásához a benne
lévő dátumok adnak fogódzót: a legkorábbi évszám 1476, a legkésőbbi 1507. Ez persze nem azt
jelenti, hogy pontosan 1476-tól 1507-ig vezette a mester. A pergamenborító mappaszerűen körbefogja
a lapokat, a behajtott fülön kis kötéldarab van, ezzel lehetett eredetileg lezárni. A borítón szakadások
figyelhetők meg, amik belülről foltozva vannak kb. háromszög alakú, feliratos pergamenlapokkal. A
borító egy 1393-ból származó adásvételi szerződés felhasználásával készült. Az elülső oldalán
XVI. századi felirat: „Machinas beim Münster zu Straspurg gebraucht worden”.499 

A kéziratban van egy láthatóan későbbi – a könyvtár katalógusa szerint XVII. századi –500 betoldott
lap az elején, kettéhajtva. Ez széltében kb. 1 cm-rel, magasságra kb. 3-mal nagyobb, mint a többi lap. 

Az oldalak tetején barna, néhol sötétszürke tintás számozás van, nem az eredeti kéztől. Ez a
számozás hármassal kezdődik (ez az oldal a Butzmann által használt számozás szerinti 1r), és az 5–6–7
oldal hiányzik. A XVII. századi betoldott lap 34 lapról ír. Ez és a tollal írt oldalszámozás is azt mutatja,
hogy a portfólióból azóta 5 lap eltűnt. Az oldalak jobb felső sarkában modern, ceruzás számozás van,
amit Butzmann is használt (ezt használom én is a továbbiakban).

A lapok jelenleg nincsenek összefűzve, de egykor össze lehettek, mert tűszúrás méretű lyukak
vannak az összehajtásnál.

 Az 1–2 lap egy levélen van, csak szövegeket tartalmaz (146. ábra). 3–10-ig egymásba vannak
hajtogatva a levelek, a témák alapján a belső két levél (5–6–7–8 lap) talán utólag került erre a helyre
(összes többin emelőgépek vannak).

Az oldalak megoszlása rajzstílus szerint a következő:
• 1r–2v: csak szöveg
• 3r–8r: barnával, helyenként kékkel lavírozott tollrajzok, három kivétellel: 5v: pirossal
lavírozott egész oldalas címer, 7r: lavírozás és sraffozás nélküli rajzok (napórák), 7v: piros
feliratok és egy piros mondatszalag (életrajzi adatok)

• 8v–29v: egyszínű, helyenként sraffozott rajzok, néhol szövegek
Tehát a váltás egy lap elő- és hátlapja között történik. Ennek a lapnak a két oldalán a témák is

hasonlók (létrák, amik amúgy az egész portfólióban csak ezen a lapon vannak), így nem valószínű,
hogy két kéz műve lenne a két stílus.

499 A kézirat rövid leírását lsd. a Herzog August Bibliothek katalógusában: BUTZMANN 1972 57. p.
500 BUTZMANN 1972 57. p.
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A kézirat fakszimile-jellegű kiadása nem túl jó minőségű fekete-fehér reprodukciókkal, rövid
bemutatással és a szövegek fordítás nélküli átírásaival a Bulletin de la Cathédrale de Strasbourgban
jelent meg 1992-ben.501 A portfólióról 1995-ben a Strasbourg II egyetemen két mesterszakos
diplomamunka készült Roland Recht vezetése alatt. Nagy Krisztina az építészeti rajzokat tárgyalta,502

míg Pierre Tissot a géprajzokat.503 Mindkettő értékes munka, de sajnos nincsenek publikálva.
A portfólió jelentősége az alábbiakban rejlik:
- egy kéztől származik
- szerzője ismert, jelentős személyiség (a főpáholy vezetője volt kétszer is), sok egyéb adat

fennmaradt róla, egyéb rajzai is fennmaradtak, fennmaradt építészeti alkotásai is ismertek
- több rajz (és szöveg) konkrét épülethez köthető
- a kézenfekvő építészeti tárgyú rajzok mellett inkább a kor haditechnikai kézirataira jellemző

rajzok (gépek, létrák, műszerek) is vannak benne, nyilván összefüggésben a szerző szakmájával. Ezek a
rajzok ráadásul ún. workshop drawingok, amikből jóval kevesebb maradt fenn, mint prezentációs
rajzból, pedig fontosabbak504, mert a számos illusztrált tüzérségi kézikönyv (Büchsenmeisterbuch)
kivételével a fennmaradt korai, XIV–XV. századi mérnöki rajzok szinte kizárólag prezentációs céllal
készültek.505 Szerzőik nem is gépkészítők, 1550-ig a legtöbb ilyen tárgyú rajz nemesi patrónusok
számára készült.506

- szöveges része is van, ezzel a nagyon kevés középkori építészeti tárgyú, traktátus-szerű könyv
sorába illeszkedik507

- 5 lap híján valószínűleg teljes egészében fennmaradt
- a végén lévő magyar-német szószedet fontos nyelvemlék.
A portfólió jelentőségét támasztja alá indirekt módon az is, amit Rostás Tibor Villard de

Honnecourt-ról írt: „ismerjük a magyarázó feliratokkal kísért rajzgyűjteményének egy részét is, amely
csodával határos módon és egyedüliként a műfajában ránk maradt”.508 A fentiek alapján látható, hogy
műfajának nem egyetlen fennmaradt képviselője Villard rajzgyűjteménye, még ha Hans Hammeré
későbbi is. Ugyanakkor a kutatás mai állása szerint Villard laikus volt,509 míg Hans Hammer
szakmabeli, ami tovább növeli az utóbbi portfóliójának jelentőségét.

Szintén fontos, hogy több boltozatnál nemcsak a bordaalaprajz, hanem a hozzá tartozó ívek is fel
vannak szerkesztve. Werner Müller azt írja, hogy nem ismert olyan későgótikus boltozat, aminek az
alaprajzán kívül meglenne az eredeti tervrajza.510 Hans Hammer egyik, íveket is tartalmazó
boltozattervén511 a bordakiosztás – apró eltérésekkel – azonos a straßburgi katedrális
kincseskamrájának boltozatával. Ezt az épületrészt Hans Hammer építette,512 így valószínűsíthető,
hogy a portfólióban ennek a tervei vannak.

A mester szakmájához kapcsolódó rajzokon kívül egy címer egész oldalas, színes rajza is szerepel a
kéziratban (5v). Ez Siebmacher 1605-ös Wappenbuchja alapján a svábföldi Hael de Suntheim címere.513

Hogy miért szerepel a kéziratban, azt nem lehet tudni, de ez is Hans Hammer svábföldi
iskolázottságának az elméletét támasztja alá.

501 FUCHS 1992
502 NAGY 1995
503 TISSOT 1995
504 LEFÈVRE 2004 13. p.
505 POPPLOW 2004 20. p.
506 MCGEE 2004 55. p.
507 Ezekről lsd. COENEN 1989
508 ROSTÁS 2010 127. p.
509 BARNES–HAHN 2009 218–219. p.
510 MÜLLER 2005 9. p.
511 Fol 18v
512 SCHOCK-WERNER 1983 177–178. p.
513 http://www.wappenbuch.de/pages/wappen_115_Siebmacher.htm
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Hans Hammer és Magyarország
Maga a szerző ír portfóliójában magyarországi tartózkodásáról: eszerint 1481-ben ért vissza

hazánkból Straßburgba.514 A portfólió végén lévő magyar-német szószedet515 arról tanúskodik, hogy a
látogatása hosszabb időt ölelhetett fel. Sajnos semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogy hol járt és
mit csinált. A Hans Hammerről magyar nyelven először publikáló nyelvészek dél-magyarországi
tartózkodást feltételeznek.516 Entz Géza a mester látogatási ideje alatt épülő alkotásokat veszi sorra a
mester lehetséges működési helyeit és megbízóját keresve, a Dunántúlra koncentrálva:517 Nagyvázsony
(Kinizsi Pál), Veszprém (Vetési Albert püspök), Siklós (Garai Jób). 

Nagy Krisztina azt feltételezi, hogy Hans Hammert maga a király hívta Magyarországra, így a
korszak királyi építkezéseit veszi sorra mint lehetséges működési helyeket, külön kitérve a kassai Szent
Erzsébet-templomra, mint a legvalószínűbb helyszínre, anélkül, hogy konkrétan állást foglalna
bármelyik helyszín mellett. Marosi Ernőre hivatkozva leírja, hogy a kassai szentély sváb közvetítésű
rajnai stílus, és szintén Marosi Ernő alapján az építési ideje is nagyjából Hans Hammer tartózkodási
idejére esik.518

A külföldi szakirodalomban több helyen felbukkan, hogy Hans Hammer Kassán dolgozott. Johann
Joseph Böker több helyen is ír erről519, állításait azonban semmivel sem támasztja alá. Valószínűleg tőle
nem függetlenül Kassára helyezi Hans Hammer magyarországi ténykedését a Bökerhez hasonlóan
szintén karlsruhe-i Anne-Christine Brehm is.520

Ami Nagy Krisztina elméletét illeti, az újabb kutatások korábbra, 1450 előttre datálják a
szentélyt,521 így kizárható, hogy Hans Hammer műve lenne. Böker fő állítását pedig, miszerint a kassai
fő- és kereszthajó boltozatai Hans Hammer vezetése alatt készültek 1478–81 között,522 szintén elég
könnyű cáfolni: bizonyos, hogy ezek az épületrészek 1440-ben már tető alatt voltak.523

Mindezek ellenére mégsem zárható ki teljesen, hogy Hans Hammer éppen itt volt tevékeny,
kiemelve, hogy erre se közvetlen, se közvetett bizonyítékunk nincs. A portfóliójában van ugyan néhány
rajz, amihez nagyon hasonló építészeti elemeket megfigyelhetünk Kassán, de ezek közül csak egy rajz
olyan, ami felkeltheti az érdeklődésünket: ez egy dupla csigalépcső rajza. Kassán a Szent Erzsébet-
templomban az 1420-as vagy 30-as években készült el a dupla csigalépcső.524 Ebből a típusból Hans
Hammer utazásának idejéből egész Európában nem ismerünk másikat.525 A lépcsők szempontjából
egyébként a kassai déli torony is érdekes: a falában olyan komplex lépcsőrendszer van elrejtve, aminek
a mai napig nem ismerjük a funkcióját.526 Ez a lépcsőrendszer is a kassai templom második építési
fázisához tartozik,527 tehát kész volt már Hans Hammer magyarországi látogatásának idején.
Portfóliója tanúsága szerint Hans Hammer nagy érdeklődést mutatott a lépcsőrendszerek iránt: az
építészeti tárgyú rajzok kb. 30%-a lépcsőket ábrázol.528 Ezek között felirattal szerepelteti529 Peter Parler
híres prágai lépcsőjét, ami a Szent Vitus-székesegyház egyik támpilléréhez tapadva épült fel.530 A
minket érdeklő rajz ugyanennek a lapnak a másik oldalán szerepel (Fol 12r), és a kassai lépcső
alaprajzával szinte teljesen megegyező lépcsőt ábrázol, igaz duplázva (147. ábra).

514 Fol 7v: „MCCCCLXXXI jor da kam jch/vs vngern her gon stroszburg vff  den/Crist dag.” Átírás: FUCHS 1992 66. p.
515 Fol 29v
516 MOLLAY 1989 7. p.
517 ENTZ 1992 39. p.
518 NAGY 1995 58–59. p.
519 BÖKER 2009a 205. p., BÖKER 2011b 46. p., BÖKER 2013 12. p.
520 BREHM 2013 104–105. p.
521 JUCKES 2012 173. p.
522 BÖKER 2009a 205. p.
523 JUCKES 2012 142. p.
524 JUCKES 2012 129. p.
525 MIELKE 1993 174–175. p. Ennek a lépcsőtípusnak a második ismert példája Grazban épült 1499/1500-ban, jóval Hans 
Hammer utazása után.
526 SCHMIEDLOVÁ 1996
527 JUCKES 2012 153. p.
528 NAGY 1995 83. p.
529 Fol 12v: „Dis ist ein Sneck vnd stet zü bro in bemen vnd/ist ein pfiller von einer kirchen.” Átírás: FUCHS 1992 38. p.
530 BERECZKI 2013 5–7. p.
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Ezenkívül Hans Hammer portfóliójában több olyan boltozat rajza is szerepel, amihez hasonlót
találunk Kassán is, de ez nem jelent semmit, mert legtöbbjük meglehetősen elterjedt típus (ilyen a
szentély hálóboltozata531 vagy a négyezeti boltozat),532 és/vagy Hans Hammernél teljesen más
helyzetben vannak, mint Kassán (a déli előcsarnok boltozata mint kerengőboltozat).533

Ezeknél egy kicsivel érdekesebb a Fol 23v-n az egyik boltozat, ami a kassai ferences templom
szentélyének egyik, a Szent Erzsébet templom boltozataival valószínűleg egyidős boltozatmezőjével
mutat nagy hasonlóságot (148. ábra), mivel ez egy kevéssé elterjedt, de a bécsi tervrajzok között is
fellelhető Knickrippenstern-forma.534 Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Hans Hammernél számos
más, bécsi jellegű Knickrippenstern is szerepel, nem csupán ez.535 Érdekes egybeesés, hogy a bécsi
tervrajzgyűjteményben a 16.895-ös lapon ez a rajzolat a kassai Szent Erzsébet-templom kereszthajója
déli szárának boltozatrajzolatához nagyon hasonló rajzzal szerepel együtt.536 Böker ezt a lapot Hans
Hammernek tulajdonítja, különösebb magyarázat nélkül.537

Mivel ezek az elemek biztos, hogy jóval korábbiak Hans Hammer látogatásánál, kizárható, hogy
Kassán ő tervezte/kivitelezte volna őket, és amellett se lehet érvelni, hogy csak Kassán láthatta volna
őket. Ha netán mégis dolgozott Kassán, leginkább a szentségházon képzelhető el a közreműködése, de
fontos kiemelni, hogy ez színtiszta spekuláció. A kassai szentségház a magyarországi gótika egyik
csúcsalkotása, de készítője ismeretlen. A korábbi irodalom Stephan von Kaschaunak tulajdonítja,538 de
ezt Marosi Ernő elveti: a bártfai szentségház ugyanis oklevelesen is Stephan mester alkotása, és
egészen más szerkesztést-formákat vonultat fel, mint a kassai.539 Az újabb külföldi szakirodalom ismét
Stephan von Kaschau szerzőségét fogadja el, éppen a bártfai szentségházra hivatkozva: elismerve a
különbözőségeket, de kiemelve a hasonlóságokat.540 Talán érdeklődésre tarthat számot, hogy a kassai
szentségház 1477 körüli keletkezési ideje541 kb. egybeesik Hans Hammer látogatásával, és az alkotás
hexagonális szerkesztésével, finoman tagolt kialakításával némi formai hasonlóságot is felvonultat Hans
Hammer straßburgi szószékével (149–152. ábra). Hans Hammer egyébként Straßburgban egy
szentségházat is készített, de ez sajnos elpusztult, és nem ismerjük, hogy milyen volt.542

Összefoglalva, sajnos semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogy miért járt Hans Hammer
hazánkban. A mester iskolázottsága nyújthat némi fogódzót. Papp Szilárd az 1480 utáni királyi stílus
eredetvidékét Svábföldre, Stuttgart környékére teszi, külön megnevezve a stuttgarti Hospitalkirchét és
Aberlin Jörg körét.543 Barbara Schock-Werner könyvében elemezte Hans Hammer stílusát, és arra
jutott, hogy Hans Hammer Svábföldön tanulhatott, és Aberlin Jörg lehetett a mestere. Ő is megemlíti
a Hospitalkirchét ezzel kapcsolatban.544 Ez valóban afelé mutat, hogy maga a király hívathatta a
mestert – akár közvetítőkön keresztül – Magyarországra. Papp Szilárdot idézve: „A szóban forgó
stílusirány – pontosabban fogalmazva, a mérceként számon tartott terület épületeinek az
ismeretanyagával rendelkező szakemberek – kiválasztása tehát nyugodtan lehetett a király és
környezete tudatos döntése is.”545

Ebben a relációban érdemes még megemlíteni a straßburgi szobrász, Nicolaus Gerhaert nevét is.
Őt Mátyás király nagy ellenlábasa, III. Frigyes császár alkalmazta 1467-től 1473-ig.546 Az ő alkotása a
császárnak a bécsi Stephanskirchében ma is látható sírja, a Friedrichsgrab. Szintén Barbara Schock-
531 Fol 21r/1
532 Fol 22r/12
533 Fol 22v
534 JUCKES 2014 47. p.
535 NAGY 1995 93. p.
536 BÖKER 2005a 210. p.
537 BÖKER 2009a 200. p.
538 Pl. MIHALIK 1912 245. p. A magyar nyelvű szakirodalom a mestert Kassai Istvánként ismeri, de pontosabb úgy hivatkozni 
rá, ahogy a korabeli források is teszik.
539 MAROSI 1971 270–272. p.
540 TIMMERMANN 2009 75. p.
541 TIMMERMANN 2009 73. p., JUCKES 2012 187. p.
542 SCHOCK-WERNER 1983 185. p.
543 PAPP 2005 138. p.
544 SCHOCK-WERNER 1983 195–198. p., Abb. 118.
545 PAPP 2007 102. p.
546 PAPP 2005 125. p. 132. lábjegyzet
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Werner az, aki szerint Hans Hammer szobrászati alkotásai éppen Nicolaus Gerhaert hatását
mutatják.547 Nem kizárt, hogy Mátyás a III. Frigyessel való versengés egyik eszközeként hívott Hans
Hammer személyében egy straßburgi mestert hazánkba.

Hans Hammer és a toronyépítés
A mester portfóliója jelen értekezés témája szempontjából azért különösen értékes, mert több jel

utal arra, hogy Hans Hammer meg szerette volna építeni a straßburgi katedrális déli tornyát.548

Ezzel kapcsolatban érdemes leszögezni, hogy a portfólió nem kizárólag prezentációs anyag, ahogy
azt a szakirodalom helyenként állítja:549 nemcsak fiktív rajzokat, formákat tartalmaz, hanem konkrét
épületekhez köthető előzetes skicceket is. Ilyen minden bizonnyal az a három boltozatalaprajz, amihez
vezérgörbe (Prinzipalbogen) is tartozik.550 Ezek közül a 18v-n lévő a székesegyház írásos forrásokkal is
Hans Hammerhez köthető kincsesházának a boltozata.551 Ennek az épületrésznek a mérműves
mellvédje a Hans Hammerre leginkább jellemző mintát mutatja, ami a portfólió 27r lapján is
megtalálható. A 19v oldalon lévő boltozat a székesegyház egykori Martinskapelléje (a mai Szent
Lőrinc-kápolna) boltozatának a variációja.552 Ez az épületrész is összefüggésbe hozható Hans
Hammerrel.553 A harmadik rajzhoz (Fol 28v) csak nagyon vázlatos vezérgörbe tartozik. Ez a terv a
straßburgi Jung Peterskirche Hans Hammerhez köthető Szentháromság-kápolnája554 boltozatának egy
bonyolultabb variációja.

Ezek fényében feltételezhető, hogy a Fol. 23r rajzai is előzetes skiccek, kivéve az elsőt: ez ugyanis az
északi torony oktogonszintjének boltozatát ábrázolja, felirattal555 és konkrét méretekkel. Az oldalon
lévő maradék öt rajz ugyanekkora oktogonalaprajzra szerkesztett boltozatokat tartalmaz.
Legérdekesebb közülük az ötödik, ami a bécsi Stephanskirche déli tornya második oktogonszintjének
boltozatához nagyon hasonló.556 Ehhez is tartozik felirat, méretekkel.557

A méretekről szólva a portfólió 27v oldalán van egy nagyon érdekes lista, ami a straßburgi
székesegyház nyugati homlokzatának magassági méreteit tartalmazza párkánytól párkányig és a torony
alsó szintjének külső és belső szélességi méreteit.

A méreteket felszerkesztve azt látjuk, hogy meglehetősen pontosak, a legfelső magassági méret
kivételével, ami irreálisan nagy, még annak tudatában is, hogy a torony legfelső része Hans Hammer
idején másmilyen volt, mint ma (153. ábra). Ez az utolsó méret a külön is megadott összméretet is
torzítja. A templom méreteinek ismeretében kiszámítható, hogy a láb, amit Hans Hammer használt,
kb. 27 cm-nek felel meg.558

Van Hans Hammernek két rajza a straßburgi Frauenhausban, amik további érvek amellett, hogy a
mester fel szerette volna építeni a déli tornyot: az ún. 7-es rajz559 egy torony részletes homlokzati rajza,
a 12-es560 pedig ugyanennek a toronynak az alaprajza az oktogonnal, a sisak részletével, a négy
lépcsőtoronnyal. A homlokzati rajzhoz a mester minden bizonnyal felhasználta az úgynevezett 8-as
rajzot, amit Hans Hültz készített évtizedekkel korábban az északi toronyhoz, de a rajza nem egyszerű
másolat, hanem annak a továbbfejlesztése, modernizálása. Ezekről a rajzokról megoszlik a kutatók

547 SCHOCK-WERNER 1983 191–192. p.
548 Ezt már Barbara Schock-Werner és Nagy Krisztina is felvetette: SCHOCK-WERNER 1983 185. p., NAGY 1995 127. p.
549 Pl. PAPP 2005 139. p.
550 A vezérgörbés boltozatszerkesztésről lsd. pl. MECKEL 1933, MÜLLER 1990 152–157. p.
551 SCHOCK-WERNER 1983 177–178. p.
552 BERECZKI 2014a 634. p., 3. kép. Érdekesség, hogy a straßburgi Alt St. Peter-templom Jean Geoffroy Conrath által tervezett 
neogótikus hajóboltozata teljesen megegyezik Hans Hammer rajzával. Az egyezés valószínűleg nem véletlen, mert ez egy elég
különleges alaprajz, sehol máshol nem találkoztam vele.
553 SCHOCK-WERNER 1983 192–194. p.
554 SCHOCK-WERNER 1983 179. p.
555 „Dis gewoelbe stoet zü Stroszburg in dem durm von vnszer frowe Münster.” Átírás: FUCHS 1992 56. p.
556 Erről a boltozatról lsd. JUCKES 2014 51–52. p.
557 „Item von a bitz an b über ort ist es 77 schůw eins halben zolles onguer.” Átírás: FUCHS 1992 56. p.
558 BERECZKI 2014a 635. p.
559 Leltári szám: D.22.995.0.16, közlése: BÖKER 2013 220–223. p.
560 Leltári szám: D.22.995.0.18.2, közlése: BÖKER 2013 225. p.

76



véleménye. Barbara Schock-Werner szerint a rajzok a déli torony tervrajzai,561 míg Sauvé562 és Böker563

szerint fikcionális rajzok, az északi torony prezentációs célú variációi. Véleményem szerint Schock-
Wernernek van igaza, és ezek a rajzok az új, déli toronyhoz készültek. Sauvé elsősorban azért
kételkedik ebben, mert a terv igencsak hasonlít a meglévő toronyhoz. Mivel az északi torony ekkorra a
város jelképévé vált, nincs abban semmi meglepő, hogy Straßburg polgárai és az építőmesterük nem
egy gyökeresen különböző másik tornyot akartak építeni. A bécsi példa is alátámasztja ezt: az északi
torony (meg nem valósult) XV. század végi tervei ott is meglehetősen hasonlítanak az 1433-ban
elkészült déli toronyra, de mégsem egészen ugyanolyanok.564

Szót kell ejteni a lépcsőrendszerekről is, amik elég nagy részét teszik ki a portfólió építészeti
rajzainak. A straßburgi északi torony legkülönlegesebb eleme a toronysisak az élein kanyargó
lépcsőkkel. Ez egy olyan építészeti alkotás, aminek ha csak a terve maradt volna fenn, bonyolultsága
miatt ma valószínűleg fiktív tervnek tartanánk. Amikor a fiatal Hans Hammer az 1470-es években
Straßburgba érkezett, ez az alkotás még viszonylag új volt: 1439-ben készült el.565 Ez a szerkezet lehet
a Hans Hammer portfóliójában lévő bonyolult lépcsőrendszerek fő inspirációja. A rajzok egy részénél
a befoglaló építmény ábrázolása is szerepel, ami az esetek nagy részében toronyszerű: például a Fol
12r-en két hexagonális alaprajz van, a 13r-en egy egész bonyolult, hexagonális alapelemekből álló
rendszer, a 13v-n összetett poligon, a 14r-en ismét egy hexagon és egy három hexagonból álló
rendszer. Bár nem tudjuk, hogy ezek a rajzok mikor keletkeztek, nagy számuk miatt arra lehet belőlük
következtetni, hogy Hans Hammert a toronyépítés és a lépcsők már azelőtt is foglalkoztatták, hogy
kinevezték volna a Münster mesterévé.

Végezetül a toronytervezés mellett szóló egyik legfontosabb érv a gépek nagy számban történő
szerepeltetése, mivel a székesegyháznak nincsen olyan, Hans Hammernek tulajdonított része, ami
indokolná a használatukat. Nyilvánvaló, hogy nincs szükség különösebb gépesítésre egy szószék,
szentségház, kisméretű kincsesház vagy kis oldalkápolna építésénél, annál inkább kellenek ezek az
eszközök egy hatalmas toronyhoz.

Hans Hammer és a torony kapcsolatát összefoglalva, ha egy mai építész megbízást kap egy hasonló
munkára, nagyon hasonlóan áll neki ahhoz, amit az előzőekben láttunk: előzetes inspirációkat gyűjt (a
portfólió lépcsőrajzai, poligonális alaprajzra készült boltozatai), a meglévő épületrészeket felméri,
megrajzolja (a lista a Fol 27v-n, a meglévő boltozat rajza méretekkel a Fol 23r-en), az eredeti terveket
átnézi (Hans Hültz 8-as számú rajza), skicceket készít (a boltozatvariációk a 23r-en), majd megrajzolja
a részletes tervrajzokat (a két rajz a Frauenhausban); végül meghatározza-összegyűjti a kivitelezéshez
szükséges eszközöket (a portfólió géprajzai).

4.1.2.2. A géprajzok
Hans Hammer portfóliójában 9 oldalon összesen 19 gép ábrázolása látható, egy kivételével

mindenféle írásos kommentár nélkül. A rajzok a portfólió elején vannak, négy szöveges oldal után.
Ezek az oldalak hasonlóak a többi – csekély számú – fennmaradt korabeli traktátus-jellegű íráshoz
(Lorenz Lechler, Des Chores Maß und Gerechtigkeit), de a gépekről egy szót sem ejtenek. A
portfólióból a – valószínűleg XVI. századi – oldalszámozás és a XVII. századi betoldott leírás – ami
34 lapról ír, de csak 29 maradt fenn – alapján hiányzik a gépeket megelőző 3 lap. Talán itt lehettek a
gépekre vonatkozó információk. Ezek nélkül csak magukra a rajzokra hagyatkozhatunk.

A gépábrázolások rajzilag két jól elkülöníthető szériára oszthatók:
- 3r–4r: lavírozott rajzok, több színű tintával
- 9r–10v: egyszínű, lavírozatlan, de sraffozott rajzok.
A különböző stílusú rajzok ha nem is egy oldalon, de többször egy levélen vannak, egymásba

hajtogatva:
- 3, 10 lap egy levél
- 4, 9 lap egy levél

561 SCHOCK-WERNER 1983 183. p.
562 SAUVÉ 2012 235. p.
563 BÖKER 2013 220. p.
564 BÖKER 2005a 268–275. p.
565 BORK 2003b 37. p. Sauvé jóval későbbre, már az 1480-as évekre teszi a befejezést. SAUVÉ 2012 276. p.
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- 5, 8 lap egy levél
- 6, 7 lap egy levél
A két stílus közötti váltás a 8. lapnál van (recto: első, verso: második; mindkettő főleg

létraszerűségeket ábrázol). Innentől nincs több lavírozott lap. Előtte a 7r (napórák) kivételével
mindegyik az. Rajzilag a legkevésbé a 10r gépei vannak kidolgozva, itt árnyékolás, sraffozás is alig van.

Talán többet megtudhatunk a gépek működés szerinti csoportosításából. Ez alapján két fő típus
különíthető el: a bakemelők és a konzolos daruk. Egy harmadik csoportot alkot az a néhány gép, ami
nem sorolható be a két főtípusba. A gépekhez kapcsolódó negyedik rajzcsoportot pedig a létrák
alkotják.566

Gépek fő részei
A korabeli ábrázolások alapján egy középkori daru az alább fő részekből állt (ugyanezek találhatók

meg Hans Hammernél is):
1. meghajtás (egyes típusoknál ezzel kapcsolatban visszagurulás-gátló racsni is van)

⁃ csörlő (lendkerékkel v. anélkül), típusai:
⁃ fogantyús
⁃ kurbli

⁃ taposókerék
2. felépítmény

⁃ bakdaru
⁃ konzolos daru, részei:

⁃ keretszerkezet
⁃ daruoszlop, típusai:

⁃ fix
⁃ forgatható

⁃ darukar, típusai:
⁃ fix, típusai:

⁃ egy oldalra kinyúló
⁃ T

⁃ állítható szögű, típusai:
⁃ kötéllel + csörlővel
⁃ létrafokokkal

3. kötél és kötélvezető elemek, típusaik:
⁃ egyszerű csigák
⁃ áttételek

2. teherrögzítés (fémkampó szinte minden esetben van, ehhez jöhetnek az alábbiak),
típusai:567

⁃ Zange (fémfogó)
⁃ Wolf  (tulajdonképpen egy specifikus ékrendszer)
⁃ Palette (vízszintes tálcaszerűség, kötelekkel)
⁃ vödör vagy doboz

Bakemelők
Hans Hammer portfóliójában nyolc bakemelő rajza szerepel.
Ezek a szerkezetek általában fordított V-alakú állványból állnak, és a közepükről lóg le a kötél. A

teher vízszintes pozicionálására nincs lehetőség. 
A meghajtásuk minden esetben fogantyús csörlő (maguk a karok nincsenek minden esetben jelölve),

vagy egy, vagy kettő. Minden esetben a csörlő tengelyének mindkét oldalán vannak karok, tehát vagy
2, vagy 4 ember kezelte őket.

566 Tissot is hasonló felosztást alkalmazott munkájában: les grues, les engins de levage, les échelles et les mécanismes 
auxiliaires. A második kategórián belül ő még megkülönbözteti az egyszerű bakokat („chèvre”) a portáldaru-szerűen 
kialakított keretektől („portique”). Ez működésbeli különbséget nem jelent.
567 BINDING–NUSSBAUM 1978 78–79. p.
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Mindegyik bakemelő (még a legegyszerűbb is) csigasoros áttétellel rendelkezik. Ez (ahogy a több
emberes kezelés is) azt támasztja alá, hogy nehéz terhek emelésére tervezték őket. Három közülük (10r
2, 10r 3, 10v 1) racsnis visszafutásgátlóval is bír (ilyen a konzolos darukon egyáltalán nincs). A 4r 4
rajznál a meghajtás külön áll a darukerettől. Ebben az esetben a csörlő a földön vagy egy alacsonyabb
szinten lehetett, míg a keret fent a magasban. Hasonló elrendezést több korabeli ábrázoláson is
láthatunk.568

A fennmaradt kortárs haditechnikai rajzok többször ábrázolnak bakdarukat ágyúemelőként.
Valószínű, hogy az építkezéseken is használták őket a talajszinten nehéz kövek kocsira rakására vagy
onnan való leemelésére, pl. a kőbányából érkező nyers tömbök lerakására. A Spiezer Bilderchronik
Hans Hammer gépeihez nagyon hasonló gépet mutat a kváderköveket készítő munkások, a
Steinhauerek munkahelyén.569 Straßburgban, de máshol is elképzelhető, hogy valahol a magasban is
elhelyeztek egy kőfaragóműhelyt (Straßburgban a Wächter ehhez ideális). Ebben az esetben az
építkezést jelentősen meggyorsíthatta, ha a nagy tömböket először egy racsnis, áttételes bakemelővel
eddig a szintig emelték, itt megmunkálták őket, majd innen a kisebb teherbírású, de a teher vízszintes
pozicionálására is alkalmas konzolos darukkal pozicionálták be őket a végső helyükre. Ez esetben a
bakemelő egy belső állványzat tetején, a torony tengelyében állhatott, és az alatta lévő boltozatok
középső nyílásán át emelhették be vele a nagyméretű köveket (ilyen lyukak Bécsben és Straßburgban is
megfigyelhetők). Torony belsejében futó kötelet több középkori rajz is ábrázol.570

A kétféle (földi vagy magasban történő) alkalmazásmódra abból is lehet következtetni, hogy a daruk
milyen magasra képesek emelni. A 4r 3, 10 v 1 kicsi; a 4r 4, 4r 5, 4v 1, 4v 4, 10r 2 nagy magasságra
tud emelni.

További lehetséges felhasználási módjuk a harang beemelése. Erre több példa van középkori
forrásokban. Fromschneider könyvének 60v oldalán bakemelő látható ágyúemelés közben, de a szöveg
mellette harangot is említ;571 és bakdaruval történő harangemelést láthatunk egy Bécsben őrzött
XV. századi kézirat egyik rajzán is.572 

Konzolos daruk
Hans Hammer portfóliójában nyolc konzolos daru rajza szerepel. Felépítésük: ácsolt állványból

kiáll egy függőleges daruoszlop, ehhez csatlakozik (ferdén vagy vízszintesen) a darugém. Az állványzat
két esetben kerekeken gurul (4r 1, 4r 2). A daruoszlop minden esetben forgatható. Két rajzon a
daruoszlop üreges, és a közepében futnak a kötelek (3r 2, 3v). A gém szöge a legtöbb esetben állítható:
vagy egy második csörlővel, vagy létraszerűen kialakított segédgémmel. Mind az állítható szögű gém,
mind a forgatható daruoszlop a teher vízszintes pozicionálását szolgálja. Az egyik rajzon (3r 2) kötéllel
mozgatható futómacska is van. A meghajtás a konzolos daruk esetében is – egy kivétellel – karos
csörlő. Az egyetlen kivételnél (3r 3) egy pár taposókerék van ábrázolva, kissé torz arányokkal. Egy
átlagos taposókerék átmérője (a fennmaradt példák alapján) 4,5–5 m volt,573 ez alapján a szóban forgó
daru 30 m magas lenne. Ez azonban nem biztos, hogy rajzi hiba. A korabeli géprajzok nem léptékben
készültek, és nem volt céljuk az arányos ábrázolás sem. Fontosabb volt az elvek megmutatása, az
elemek egymáshoz való viszonyának, a működés szempontjából fontos részleteknek az ábrázolása.574

Formschneider már említett rajza egy emelőgépről például az áttételeket és a csigákat ábrázolja
aránytalanul nagyban.575 Hans Hammer számára is fontosabb lehetett ezen a rajzon a darugém
szögének rögzítésére szolgáló, újszerű fogasléces megoldást kiemelni és értelmezhetően ábrázolni, mint
a valóságban nagyságrendekkel nagyobb méretű, de már jól ismert taposókerekeket.

568 BINDING 2001 83. p., MATTHIES 1992 517. p.
569 SCHEIDEGGER 1990 204. p.
570 BINDING 2001 31. p., 44. p., 51. p., 57. p., 87. p., 100. p. (csörlős bakemelő), 147. p. (bakemelő), 187. p., 191. p., 210. p. 
(bakemelő)
571 LENG 2004 96. p.
572 ÖNB Cod. 3069 Ambras Fol 93r. TISSOT 1995 ill. 58.
573 MATTHIES 1992 524. p.
574 MCGEE 2004 59. p., LENG 2004 98. p.
575 61v, LENG 2004 98. p.

79



A konzolos daruknál a teher vízszintes pozicionálása a (gyakran fémperselyen) forgatható
daruoszloppal és az állítható szögű gémmel megoldott. Ezek a daruk biztos, hogy kisebb terhek
emelésére szolgáltak, már csak a konzolos darukar kisebb teherbírása miatt is, de erre utal az is, hogy
legtöbbjüknél semmilyen áttétel nincs, a csigák (a 9r-en nem kevesebb, mint öt darab) egyszerűen a
kötél vezetésére szolgálnak. A könnyebb terhekre utal a racsnik hiánya is. 

Valószínű, hogy ezek a daruk az állványhoz rögzítve, nagy magasságban dolgoztak, és a már
megmunkált, kisebb méretű köveket emelték velük a helyükre. Tissot a 3v-n szereplő darunál
feltételezi, hogy állványhoz rögzítve használták, abból, hogy a meghajtás módja nincs jelölve:576 a
kötelek egyszerűen lefelé lógnak a daru aljáról. Az úgynevezett német iskolában egyébként ritka
függőleges tengelyű csörlő többszöri előfordulása is állványon való használatra utal Tissot szerint.577

Egy korabeli ábrázolás is alátámasztja a feltételezést, hogy a középkorban használatosak voltak
állványhoz rögzített gépek tornyok építésénél.578

Hans Hammer konzolos darujainak egyik különleges példánya egy dupladaru, két oszloppal és
gémmel (3v). Talán fiktív szerkezet, mert az egyik oszlop helyzete-rögzítése nem teljesen egyértelmű.

Egyéb gépek
A fenti két fő csoportba tartozó darukhoz hasonlóakat más korabeli ábrázolásokról is ismerünk.

Ezeken kívül még három további gépezet rajza szerepel Hans Hammernél, ezek közül az első kettő
teljesen egyedinek tűnik.

Az első (3r 1) egy kurblis-lendkerekes szerkezet, lassító áttétellel, ellensúllyal, ívelt lábakkal. Mind a
kurbli, mind az íves láb déli kapcsolatokra utal: az Alpoktól északra keletkezett ábrázolásokon ezek alig
tűnnek fel, míg Itáliában általánosak.579 A kurblival meghajtott kerék egy nála jóval nagyobb kereket
hajt, aminek a tengelyére a teher kötele van csévélve. Ugyanakkor a kurbli tengelyén is fut egy kötél,
aminek a végén egy nyitható aljú, „homok” feliratú ládát mutat a rajz. Ez minden bizonnyal
ellensúlyként működött.580 Hasonló, egyértelműen ellensúlyként használt homokosláda látható egy
1450 körüli rajzon (Tractatus Pauli Sanctini).581 Az áttétel miatt ezzel a géppel az ellensúlynál kb.
háromszor nehezebb terhet lehet emelni különösebb erőfeszítés nélkül. A kötélvezetés ábrázolása
viszont hibás. Nyilvánvaló, hogy a gép akkor működőképes, ha alteráló mozgást használ: amikor az
egyik kötél emelkedik, a másik süllyed. A rajzon azonban nem így van jelölve a kötél, amit az
ábrázolás hibájának lehet tulajdonítani. Ilyen ábrázolási hiba a kéziratban több helyen is előfordul, de
ezeket a megépítés során a hozzáértők korrigálni tudták. 

Ennek a gépnek további különlegessége a dupla lendkerék, ami az általam ismert kortárs
géprajzokon egyáltalán nem tűnik fel. Az ehhez leginkább hasonló szerkezet korabeli ábrázoláson egy
kínzóeszköz képe – szintén kurblikkal – a tiroli Neustift templomának egyik, 1480-as években készült
oltárfestményén (154. ábra).

A másik egyedi gép (4v 2) egy függőleges hengerhez rögzített keret és fémkurbli, csigasorral
(Flaschenzug). Ez egy már meglévő épületszerkezethez (falhoz, pillérhez) rögzíthető, egyszemélyes
kisemelő lehet. Tissot feltételezése szerint a henger üreges lehet, így bármilyen meglévő függőleges
rúdra (pl. daruoszlopra, állványelemre) rá lehet húzni a szerkezetet, ilyen módon egy építkezésen több
helyen is hasznos lehetett, több példányban.582 Érdemes megfigyelni a leszerelhető fémfogantyút,
aminek eltávolításával megakadályozható, hogy illetéktelenek kezeljék a gépet.

A harmadik egyedi gép (5r) nem emelőszerkezet, hanem szélmeghajtású csirkesütő. Miközben a
többi gépnél semmilyen felirat nem található, itt a mester viszonylag bőbeszédűen kommentálja a
rajzot: közli például a szélkerék tengelyének hosszát (4 láb) és a fogaskerekek méretét és fogszámát (a

576 TISSOT 1995 62. p.
577 TISSOT 1995 70. p.
578 ÖNB Cod. 2549, fol. 164. BINDING 2001 620. katalógustétel.
579 MATTHIES 1992 519. p. Érdekes, hogy Ackerman (ACKERMAN 2000 46–48. p.) mennyire félreérti ezt a lapot: szerinte az a 
jelentősége, hogy itt egy oldalon látható az átmenet a Villard-féle „primitív” ábrázolásmódról (erre példa szerinte a 3r 1 rajz) 
a modernebb, itáliai ábrázolásmódra (erre példa a többi rajz). Arról, hogy ez mennyire félrevezető leegyszerűsítés lsd. jelen 
dolgozat Hans Hammer géprajzai a XV. századi gépábrázolások kontextusában alfejezetét.
580 Tissot szerint a homok nem ellensúly, hanem maga a teher. TISSOT 1995 37. p.
581 BINDING 2001 143. p.
582 TISSOT 1995 147. p.
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felső 1 láb széles 43 foggal, az alsó 1/2 láb 17 foggal). Popplow megemlíti, hogy hasonlóan az utazó
építészekhez, az utazó mérnökök is a rajz eszközét használták egy-egy látott gép rögzítéséhez. Ezekhez
a skiccekhez magyarázatok is tartoznak méretekkel, áttételekkel, kommentárokkal.583 Lehet, hogy
Hans Hammer csirkesütője is egy útközben látott gép rögzítése. Ezen a rajzon technikatörténeti
szempontból nagyon fontos a fém fogaskerekek ábrázolása. A középkorban mindig fa fogaskerekeket
használtak, ennek például az is a haszna volt, hogy egy kitört fog miatt nem kellett az egész
fogaskereket kidobni.584 Hans Hammer egy fém homlokfogaskereket és egy fém koronafogaskereket
ábrázol, mindkettő csapkoszorús kerékhez kapcsolódik.585 A csapkoszorús kerék a fa fogaskerékművek
pontatlanságát küszöbölte ki, a csapok közötti rések elég jól tűrték a kapcsolódó fogaskerekek
méretpontatlanságát. A későbbi évszázadokban, a pontosabb fémfogaskerékművek elterjedésével
inkább már csak olyan helyeken használták, ahol a tisztaságot kevésbé lehetett biztosítani (pl.
toronyórák).586 A koronafogaskerék szintén jellegzetes faszerkezet, a pálcás fogaskerék leszármazottja.
Ezen az első pillantásra inkább gegnek tűnő rajzon így a fa fogaskerékművektől a fém
fogaskerékművek használatára történő átmenet figyelhető meg. Ha igaz a feltételezés, hogy ez a rajz
egy útközben megfigyelt gép rajza, akkor valószínűleg ezért kelthette fel Hans Hammer figyelmét.

Tissot számos hasonló csirkesütőszerkezet ábrázolását idézi, de ezek későbbiek.587 Ezeken a
rajzokon a szerkezet a tűzhely kéményével van egybeépítve, így a felszálló füst hajtja meg. A Hans
Hammer rajzán ábrázolt vitorlák a helyzetükből adódóan erre nem alkalmasak.

Létrák
A gépek rajzaival egy blokkban szerepel a különböző elmés kampós létrák ábrázolása. A merev

létrák mellett van közöttük kötéllétra és szíjakból összeállított létra is. Több közülük csigasorral
kombinált, és nagy részük moduláris. Hasonló létrák szerepelnek a korabeli fennmaradt hadtechnikai
tárgyú rajzok között, ostromeszközként.588 Ezekkel a létrarajzokkal kapcsolatban érdemes kitérni Hans
Hammer és a hadászat kapcsolatára. Ő maga említi vázlatkönyvében, hogy 1476-ban Straßburg
melletti kolostorok lebontását végezte.589 Ez a burgundiai háború hadműveleteivel lehetett
kapcsolatban, és valószínűleg stratégiai célokat szolgált.590 Ugyanezen az oldalon említ egy másik
hadieseményt, a svájci Grandson 1476-os ostromát,591 hogy milyen összefüggésben, az nem derül ki.592

Hadtechnikára utalnak továbbá a 6v oldalon ábrázolt műszerek és felirataik is (bussen = Büchsen). Más
írott forrásunk Hans Hammer és a hadászat kapcsolatáról nincsen, igaz, hogy az életrajzában van egy
tíz éves szakasz (1492–1502-ig), amiről nem áll rendelkezésünkre adat.593 

Mindezekkel együtt az a valószínűbb, hogy Hans Hammer nem dolgozott hadmérnökként. Erre
utal az ostromgépeknek –  a létrákat kivéve – teljes hiánya is a portfólióban, pedig a korabeli hadászati
traktátusoknak értelemszerűen ez volt a fő témája.594 A XV. század végére mind az építőmesterség,
mind a hadmérnökség magas képzettséget igénylő szakmává vált, nem valószínű, hogy valaki
mindkettőben magas szinten tevékenykedett volna. Ugyanakkor a két szakma – még ha furcsának is
tűnik az építés és a rombolás között párhuzamot húzni – sok hasonlósággal bírt. A legfontosabb, hogy
mindkettő korának hi-tech-szférájához tartozott, és a használt gépek is hasonlóak voltak. A vándorló
építőmesterek (és legények) és a vándorló fegyverkészítő-mesterek (Büchsenmeister) életmódja is
hasonló volt. Ahogy az építőmesterek a nagy építkezések helyszínein, a nagy Bauhüttékben találkoztak
és cseréltek eszmét, úgy a fegyverkészítők ugyanezt a nagy fegyveres konfliktusok helyszínén tették.595

583 POPPLOW 2004 38. p.
584 HALL 1979 97. p.
585 A szerkezetek anyagára a színükből következtethetünk.
586 HALL 1979 97. p., KAMMERER 1912 246. p.
587 TISSOT 1995 151. p.
588 A létrák történetéről lsd. HORNUNG 1969
589 Fol 7v
590 BREHM 2013 105. p.
591 ENTZ 1992 35. p.
592 Vö. HALL 1979 32. p.: egy ostrom említése még nem bizonyítja, hogy az említő részt is vett benne
593 SAUVÉ 2012 327–328. p.
594 HALL 1979 54. p.
595 LENG 2004 89. p.
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Valószínű, hogy Hans Hammer ismerte az ekkor már nagy számban cirkuláló haditechnikai
kéziratokat, és a számára építészként használhatónak ítélt dolgokat másolta ki belőlük. A műszereknél
szereplő viszonylag bőbeszédű feliratok is arra utalnak, hogy ezek saját magának készült jegyzetek
lehettek egy számára kevéssé ismert szakterület eszközeiről (az épületelemek rajzainál nagyon kevés
felirat van, ahogy a gépek közül is egyedül a csirkesütőnél van valamennyi, lsd. fentebb).596 A 6r oldal
műszerei nemcsak tüzérségi használathoz, hanem épületek, épületelemek szintezéséhez, földméréshez
is alkalmasak. A kéziratba betoldott XVII. századi lap első oldalán lévő leírás is erről árulkodik: „Item
vnterschitliche bley-vnnd wasserwaagen die seülegesimbs vnnd fenster bey den gebewen waagrecht
darmit zu stellen”.

A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy Hans Hammer létrái nem ostromlétrák voltak, hanem a
székesegyház állványain, illetve általában az épületen való közlekedést szolgálhatták. Építőmesterként
valószínűleg a feladatai közé tartozott az épület állapotának folyamatos felülvizsgálata. A forrásokból
tudjuk például, hogy feladata volt a déli torony csúcsán lévő angyal helyreállítása.597 Lehetséges, hogy
a nehezen megközelíthető helyekre ezekkel a létrákkal jutott fel vagy ő, vagy a legényei.

Hans Hammer géprajzai a XV. századi gépábrázolások kontextusában
Az első fennmaradt műszaki jellegű rajzok építészeti rajzok a XIII. századból. Az első

gépábrázolások haditechnikai tárgyú kéziratokban maradtak fenn, a legrégebbi közülük Guido da
Vigevano könyve,598 de robbanásszerű elterjedésük a XV. századra tehető.599 Taccola (cca.
1430/1440)600 és Giorgo Martini601 (cca. 1470/1480) rajzai a fennmaradt legkorábbi ábrázolások civil
használatú gépekről: ezek malmokat, darukat, emelőgépeket, hajózás eszközeit, szivattyúkat
ábrázolnak.602 Hans Hammer géprajzai beleillenek ebbe a folyamatba, jelentőségüket pedig növeli,
hogy civil használatú gépeket ábrázolnak, és az előző kettővel szemben az Alpoktól északra
keletkeztek.603

A műszaki rajzok széleskörű elterjedésével kapcsolatban Lefèvre öt fontos aspektust említ604, amik
közül három alkalmazható Hans Hammerre. Az első szerint a műszaki rajzok olyan körülmények
között alakultak ki, ahol a hagyományos műhelyek mellérendelt, „lapos” struktúráját a kooperáció, a
felelősség és az utasítások komplex rendszere váltotta fel. Először a katedrálisépítések voltak ilyenek,
majd mindenekelőtt a hajóépítés és a bányászat. Ezeken a helyeken a vezető építőmester vagy mérnök
alá egy csoport különböző szakág tartozott saját vezetővel és csapattal.605 Az együttműködésnek ez a
bonyolult rendszere új kommunikációs eszközöket kívánt, ezek közül az egyik a műszaki rajz. A
második szerint a rajzok kapcsolatban vannak a tudás terjedésének új formáival is. A technika
XV. századi fejlődése mellett létrejött új termelési ágak számára már elégtelenek voltak a középkori
kézművesek lassú és fejletlen kommunikációs eszközei. Ezzel összefüggésben a harmadik aspektus,
hogy a tanulás új formáival is kapcsolatban állnak a rajzok: a fejlett technológiák átadásához már nem
volt elég a korábbi, vándorlással összekötött személyes tapasztalatszerzésen alapuló tanulás.

Popplow a késő középkori–kora újkori géprajzokat a keletkezésük körülményei alapján az alábbi
csoportokba sorolja:606

1. Presenting devices to a broader public (20–28. p.)

596 A rajzok melletti feliratok kapcsán hasonló következtetésekre jutott Tissot is: TISSOT 1995 30. p.
597 SAUVÉ 2012 276. p.
598 Bibliothèque Nationale de France Ms Latin 11015.
599 LEFÈVRE 2004 2. p.
600 De ingeneis, De machinis PRAGER–SCAGLIA 1971
601 Trattati di architettura ingegneria. Beinecke Rare Book & Manuscript Library, MS 491.
602 POPPLOW 2004 21. p. Giorgio Martini rajzai a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban őrzött Zichy-kódexben is fellelhetők. 
KOLB 1988
603 Az itáliai és a német technikai irodalom külön utakat járt a XV. században. Az itáliaiak a haditechnika mellett a civil 
technikával is foglalkoztak, ennek a hagyománynak az elindítója Brunelleschi lehetett. Az alábbi szerzők bizonyítottan 
ismerték az elődjük művét és merítettek belőle, ebben a sorrendben: Brunelleschi -> Taccola -> Giorgio Martini -> 
Leonardo. Ezt az „amatőr” jelleget (az építészet és a haditechnika kombinálását) sokáig megőrizték az itáliai kéziratok. Fontos
kivétel Roberto Valturio. HALL 1979 18–19. p.
604 LEFÈVRE 2004 3–4. p.
605 Egy XV. századi magyarországi építkezés kapcsán leírásukat lásd SZŰCS 1958 323–324. p.
606 POPPLOW 2004
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2. Machine drawings in the process of  realizing mechanical devices (28–36. p.)
3. Machine drawings as engineers’ private archives (36–42. p.)
4. Drawings serving theoretical considerations of  machines (43–48. p.)
Hans Hammer géprajzaira ezek közül az első és a negyedik biztos, hogy nem igaz, annál inkább a

második és a harmadik. A portfólió egészét szemügyre véve biztos, hogy magánjellegű kézirat, nem
prezentációs céllal készült. Ezt támasztja alá az is, hogy a gépek önmagukban, az alkalmazásuk
körülményeinek ábrázolása nélkül állnak, míg a prezentációs könyvekben az értelmezés elősegítése
miatt jelenetekbe foglalva vannak ábrázolva a gépek.607 Még talán az oktatási szándék érhető tetten
rajta leginkább, de az is inkább csak a bevezető szöveges részen. A géprajzok melletti kommentárok
szinte teljes hiánya (egy kivétel a már említett csirkesütő) is belső használatra utal. A portfólió többi,
nem géprajzokat tartalmazó lapja Hans Hammer szakmájával egyértelműen összefüggésbe hozható,
így nincs okunk kételkedni abban, hogy a több oldalt kitevő, gondosan elkészített géprajzok is az
építőmesteri tevékenységével kapcsolatosak. Így a második kategóriába is beleillenek. Ezt alátámasztja
az is, hogy a gépépítő (machine builder), az építész és az erődtervező hadmérnök (fortification
engineer) csak a XVI. században lett teljesen külön szakma.608

Rajzi megoldásait tekintve Hans Hammer gépábrázolásai teljesen beleillenek a kor ilyen tárgyú
rajzainak konvencióiba. Ahogy McGee leírja, nagyjából 1450-től 1750-ig a gépábrázolások ugyanazt
grafikai sémát követték. Miközben a kézművesek részleteket ábrázoltak (ha ábrázoltak valamit), az
építészek pedig alaprajzokat és homlokzatokat, addig a gépábrázolások beragadtak egy olyan
tradícióba, ami egyetlen rajzon próbálja bemutatni a gépet (ez igaz a skiccekre és a kidolgozott
prezentációs rajzokra is).609 Ennek az ábrázolásmódnak a fő jellemzői McGee610 és Leng611 alapján:

1. A rajzoknak nincs konkrét léptékük, a gépek valószínűleg a gyártáskor nyerték el a
méretüket. A rajzok értelmezésénél fontos figyelembe venni a konstruálásuk kontextusát.

2. Egy géphez csak egy rajz tartozik. Nincsenek különböző nézetek ugyanarról a gépről.
3. A korábbi, egy rajzon több nézőpontot kombináló ábrázolásmód helyett egyetlen,
általában elemelt nézőpont, de a perspektíva torzul, ha egy-egy részlet értelmezhetősége ezt
kívánja.612

Érdekes megfigyelni, hogy az épületelemek rajzainál Hans Hammer nem ezt a konvenciót követi.
Ez már Villardnál is megfigyelhető, nála is más módon vannak a gépek és az épületelemek ábrázolva.
Ennek az oka az lehet, hogy az épületelemeket pontosan kellett kivitelezni, míg a gépeket nem, ott a
működés elve a fontos, hiszen a gépeket adaptálni kell a felhasználásuk konkrét helyéhez, ami a
méreteik megváltoztatásával jár.613

A nagy prezentációs könyvek mellett a XV. századi géprajzok szinte kizárólag fegyverkészítő
mesterek kézirataiban maradtak ránk, így egy pillantást ezekre is kell vetnünk, annál is inkább, mert
Hans Hammer könyve és géprajzai ez utóbbiakkal mutatnak hasonlóságot.

Nagyjából ötven haditechnikával foglalkozó rajzos kézirat maradt fenn a XV. századból és a
XVI. század elejéről, amiket névtelen mesteremberek írtak. Ezeket hívja a szakirodalom
Büchsenmeisterbuchnak. Mindegyik dél-német területekről származik. Ezek a korábbi, gépeket is
tartalmazó kéziratoktól (Villard, Vigevano) teljesen függetlenül keletkeztek. Az egyetlen mű, amiből
valószínűleg merítettek, Konrad Kyeser Bellifortisa.614

A nagy prezentációs művektől (Taccola, Bellifortis) több tekintetben különböznek. Belső
használatra készültek (saját maguknak és kollégáiknak), nem pedig a patrónus számára. Elsősorban
emlékeztetők, másodsorban az információ átadását szolgálják utazóknak, inasoknak, kollégáknak.
607 LENG 2004 91. p.
608 POPPLOW 2004 20. p. Ugyanezen okokból a Popplow a géprajzok kutatásához fontosnak tartja a korabeli építészrajzok 
vizsgálatát is. Hans Hammer – egy építész – géprajzai ebből az aspektusból is kimondottan fontosak.
609 MCGEE 2004 53. p.
610 MCGEE 2004
611 LENG 2004 98. p.
612 Ez az ábrázolásmód valószínűleg Taccola találmánya, bár már Kyeser Bellifortisának katapultja is hasonló. Valószínűleg az
ábrázolásmód miatt mutattak a későbbiek (Giorgio Martini, Leonardo) nagy érdeklődést Taccola művei iránt, nem is a 
konkrét gépek miatt. MCGEE 2004 82. p.
613 MCGEE 2004 58. p.
614 LENG 2004 87–88. p.
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Először találkozunk azzal, hogy rajzok és szövegek szakemberek eszmecseréjét szolgálják.615 Szerzőik
többnyire ismeretlenek, vagy alig tudunk róluk valamit, ez kutatásukat is megnehezíti, ahogy az is,
hogy nincsenek publikálva.

A századforduló már az enciklopédista-jellegű irodalom kezdeteit jelzi, rengeteg kézirattal.616 Ezek
közül a három legfontosabb:617

•     'Rüst- und Feuerwerksbuch' der Stadt Frankfurt618

•     'Kriegsbuch' des Ludwig von Eyb d. J.619

•     Weimarer 'Ingenieurkunst- und Wunderbuch'620

Az általam hozzáférhető kéziratok közül a weimari kézirat mutatja a legtöbb hasonlóságot Hans
Hammer géprajzaival, mind rajzstílusát, mind a konkrét gépeket tekintve. Erről a könyvről alig tudunk
valamit. Talán 1496 után keletkezett, de mind a szerző, mind a megbízó, mind a származási hely
ismeretlen. A hatszázon felüli rajz nagy része átfedéseket mutat Eyb művével.621 Ebből valószínűsíthető
a felső-pfalzi eredet. Itt is, ahogy Eybnél, a minél több dolog összegyűjtésének szándéka figyelhető
meg. A forráshelyek ugyanazok lehetnek, mint Eybnél: pfalzi és oberpfalzi könyvtárak.622 A mi
szempontunkból van egy jelentős különbség: a weimari kéziratban van több rajz, ami egyértelműen
kapcsolatba hozható Hans Hammer könyvével. Ezek a rajzok Eyb művéből hiányoznak. Ezek a rajzok
ráadásul a kézirat egymáshoz közeli lapjain helyezkednek el: 164v, 165r, 166r, 166v; és hátrébb 279v,
280r.  Az utóbbi kettő a kódex nagy részétől eltérően kevéssé kidolgozott, kissé kezdetleges technikájú
rajz, viszont nagyon valószínű, hogy Hans Hammer 4. lapja (r és v) alapján készült (156. ábra). Az első
egyező csoport Hans Hammer 4r-oldalán lévő négy gép, amikhez hasonlók a weimari kéziratban a
164v, 165r, 166r, 166v lapokon vannak (155. ábra). Első pillantásra a weimari rajzok jobban ki vannak
dolgozva, ugyanakkor a 165r-en lévő ábrázolás a csörlőt a bakhoz rögzítve ábrázolja, pedig ennek a
gépnek Hans Hammernél pont az a jelentősége, hogy a két elem külön áll. Hasonló furcsaság, hogy a
weimari 280r oldalon a kötél az alsó csiga nem megfelelő oldalán van futtatva. Hans Hammer hasonló
rajzán (9v) jó helyen van. A daruoszlopot tartó keretnek az ábrázolása mindkét helyen zavaros ugyan,
de Hans Hammernél jóval részletesebb. Ezek a rajzok (279v, 280r) sokkal kevésbé kidolgozottak, mint
az előző csoport (164v, 165r, 166r, 166v). Mindezekből arra lehet következtetni, hogy a rajzok egy
részének jobb kidolgozottsága ellenére nem Hans Hammer másolt a weimari kéziratból, hanem
fordítva. Ezt támasztja alá a két kézirat becsült keletkezési ideje is: Hans Hammeré valószínűleg
korábbi, mint a weimari. A weimari rajzok minőségbeli különbségének az lehet a magyarázata, hogy
több kéztől származnak, ahogy azt már Kratzsch is megfigyelte.623

Leng a weimari kézirat vonatkozó részeiről az alábbiakat írja:
164v–168v: „Brech- und Hebezeug, teilweise ähnlich BSB, cgm 356, S. 79–130; ähnlich aber auch

UBE, B 26, 190v–191r”624

276r–281v: „Ebenhöhen, Fahrbare Brücken, Fallgitter, Hebezeug, Lurche (?) nach nicht
identifizierbaren, vermutlich älteren Bildkatalogen”625

A nem azonosítható forrás itt Hans Hammer lehetett. A részletekbe menő egyezés azt mutatja,
hogy nem egy közös előképről, hanem közvetlen kapcsolatról van szó. Feltűnő az is, hogy az egyezést
mutató rajzok Hans Hammernél és a weimari kéziratban is egymás közelében helyezkednek el (a
weimari kézirat több száz oldalas, így ez nem lehet véletlen).

615 LENG 2004 90. p.
616 HALL 1979 23. p.
617 LENG 2002 I. 266–277. p.
618 Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Ms. germ. qu. 14
619 Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Ms. B. 26
620 Weimar, Anna Amalia Bibliothek, Fol. 328
621 LENG 2002 I. 274. p.
622 LENG 2002 I. 277. p.
623 KRATZSCH 1981 56. p.
624 LENG 2002 II. 294. p.
625 LENG 2002 II. 295. p.
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A weimari kézirat a teljességre törekedett: majdnem egy az egyben átvette több korábbi, jelentős
rajzgyűjtemény anyagát (Hohenwang, Bessnitzer, Philipp Mönch). A szerző valószínűleg közvetlenül a
heidelbergi cpg 126 kéziratot használta.626 És ezek szerint Hans Hammer könyvét is, még a mester
életében.

A weimari kézirathoz való hasonlóságot már Tissot is felfedezte bizonyos rajzok esetében. A 3r 1
rajz különleges lábát épp a weimari 166v 2 lábához hasonlítja627, ahogy ugyanennek a gépnek az
üreges oszlopát Hans Hammer 3r 2 rajzához.628

Hans Hammer géprajzai: összefoglalás
Összességében elmondható, hogy Hans Hammer gépei a fent ismertetett három egyedi szerkezet

kivételével az egyéb középkori ábrázolásokról jól ismert alaptípusok elmés variációi, olyan
részletességgel megrajzolva, ami alapján a részletek helyenként kissé zavaros ábrázolásmódja ellenére
ma is rekonstruálhatóak lennének. Ezek a „zavarosságok” egyébként több helyen paradox módon
éppen a működés jobb megértését szolgálják. Például a 4v 4 esetében a lábak ábrázolása nem felel meg
a perspektíva szabályainak, az ábrázolás már-már M. C. Escher rajzait juttatja eszünkbe: a lent
hátulról induló láb fent már elölre kerül. Éppen ez az, ami miatt viszont jól látható a lábak közé
szerkesztett csörlő minden részlete és a kötél vezetése. A korabeli géprajzoknál teljesen megszokott
módszer, hogy fontosabb a működés megértetése, mint a mi fogalmaink szerinti „realista” ábrázolás.

Tissot Hans Hammer rajzainak egyedi, máshol nem látható jellegzetességeként hivatkozik az
elvileg takarásban lévő elemek megmutatására629 és a fa elemek keresztmetszetének egyértelművé
tételére.630 Az előbbi viszont már Giovanni Fontanánál is megjelent a XV. század első negyedében.631

Alapvetően a rajzok és az általuk ábrázolt gépek az úgynevezett német iskolát követik, de van
néhány jellegzetes itáliai megoldás is: ilyen például a 3r 1 már említett íves lába és kurblija; a 3r 2 és a
3v  futómacskája632; a kerekek a 4r 1-en és a 4r 5-ön633; a 9r, 9v, 10r 2 függőleges tengelyű csörlői634; a
3r 2 és a 3v oszlopának üreges kialakítása;635 a 4r 5 különálló meghajtása636, a kisegítő mechanizmusok
külön kis ábrákon történő ábrázolása.637 Tissot szerint az sem kizárható, hogy az itáliai kéziratokat
Hans Hammer Mátyás király könyvtárában tanulmányozta.638 Tény, hogy a király könyvtárában
számos itáliai haditechnikai traktátus fellelhető volt.639

Az általam hozzáférhető korabeli gépábrázolások között több analógiát is találtam Hans Hammer
rajzaival, de egyetlen olyan rajzot sem, ami egy az egyben megegyezne a mester valamelyik rajzával. A
legnagyobb egyezés az ismeretlen szerzőtől származó, fentebb ismertetett weimari 328-as kézirattal
mutatkozik, ebben az esetben szinte biztos, hogy a szerző ismerte Hans Hammer könyvét. 

A fő kérdés a géprajzokkal kapcsolatban, hogy a gépeket vajon maga Hans Hammer tervezte, a
felhasználás igényével szerepeltette őket, vagy pusztán megfigyelte őket. Véleményem szerint egyet ő is
tervezett (3r 1),640 a többit pedig a felhasználás igényével szerepelteti, de nem ő tervezte őket (vagy ő
csak tökéletesített rajtuk). A csirkesütő esetében pedig a harmadik lehetőség a valószínű. Hans
Hammer rajzainak, alkalmazott gépeinek eredetiségét a mai értelemben nincs értelme vizsgálni.
Ahogy Hall írja, egyik XV. századi technológiai kézirat sem „eredeti” a szó szoros értelmében, csak a
másolatok foka és típusa különbözik. Van olyan rajz, ami az életből másol, van, ami más kéziratból, a

626 LENG 2002 I. 275. p.
627 TISSOT 1995 37. p.
628 TISSOT 1995 43. p.
629 TISSOT 1995 31. p.
630 TISSOT 1995 33. p.
631 LONG 1997 12. p.
632 TISSOT 1995 46. p.
633 TISSOT 1995 63. p.
634 TISSOT 1995 70. p.
635 Érdekes egybeesés, hogy az északi rajzgyűjtemények közül ez a megoldás épp a weimari kéziratban tűnik fel, annak is a 
Hans Hammer kapcsán már említett 166v lapján. TISSOT 1995 43. p.
636 TISSOT 1995 89. p.
637 TISSOT 1995 144. p.
638 TISSOT 1995 163. p.
639 MAROSI 1993 18. p.
640 Tissot szerint ez az egész portfólió legnehezebben értelmezhető géprajza (TISSOT 1995 36. p.), éppen egyedisége miatt.
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legtöbb pedig a kettőt vegyíti. Nem az eredetiséget kell vizsgálni, hanem azt, hogy honnan származik a
tudás. Minden kézirat egy információs láncolat vége, amiből csak a végeredményt ismerjük.641 Ez igaz
Hans Hammer portfóliójára is.

4.1.3. Állványok
Az építési állványoknak két fő típusát kell megkülönböztetni: a mintaállványokat és a

munkaállványokat.642 Az előbbiek a modern zsaluzatokhoz némileg hasonlóan arra szolgáltak, hogy az
épületszerkezet alakját meghatározzák és ideiglenes támaszt nyújtsanak az építés közben, míg a
második típus szolgál a munkavégzésre. A két funkció általában egyértelműen elkülöníthető, azonban
a toronysisak egy olyan sajátos szerkezet, ahol elképzelhető, hogy egyazon állvány – legalábbis részben
– mindkét funkciót ellátta.

Sajnos nem maradtak fenn a középkorból műszaki jellegű rajzok állványokról,643 így különösen
értékesek azok a művészeti alkotások, amik építkezéseket ábrázolnak. Ezeket a Kölni Egyetemen
gyűjtötték katalógusba. A katalógus első verzióját Günther Binding és Norbert Nußbaum
szerkesztette.644 Ebben tanulmányokat is közölnek, de nem minden katalógustételhez tartozik ábra. A
katalógus következő, több kiadást megélt verzióját Günther Binding már egyedül szerkesztette,645

ebben tanulmányok nincsenek, de minden tételhez tartozik ábra.
Az 1978-as katalógusban az állványokról szóló tanulmányt Günther Binding jegyzi.646 Nagyon jó

áttekintést jelent, ezért fő megállapításait az alábbi bekezdésben kivonatosan ismertetem. 
A leginkább szokásos típus a konzolos állvány (Auslegergerüst) volt, ezt már a XII. század második

felében kifejlesztették. A XIV. század 80-as éveitől jelenik meg az ábrázolásokon a lábakon álló állvány
(Stangengerüst), ami innentől ugyanolyan gyakori, mint a konzolos állvány. A kis magasságban végzett
munkákhoz ma is használatos egyszerű bakok (Bockgerüste) ritkán jelennek meg. Kötelekre függesztett
munkafelület (Hängeboden) egyetlen ábrázoláson szerepel, a XIII. század második feléből. A
munkafelületet ritkábban rámpákon, gyakrabban létrákon közelítették meg. A konzolos állványok
esetében a járófelület vízszintes konzolokon fekszik, amik vagy kör, vagy félkör, vagy negyedelt kör,
vagy lekerekített körszelvényűek. A konzolok a falfelület tetejére vannak fektetve, majd befalazva, és
alulról ki vannak könyökölve. A XV. század végéről olyan ábrázolások is vannak, amin az alsó
állványfelületre van támasztva a felső, és andráskeresztekkel merevítve van. A lábakon álló állványok
az első megjelenéseik után (XIV. század 80-as évei) egyre gyakrabban vannak ábrázolva. Általában a
faltól kb. egy–másfél méterre állították fel a lábakat. A XV. század közepétől megjelennek a póznákra
merőlegesen, kötelekkel rögzített vízszintes hosszrudak (Streichstange ). A 8–13 cm-s keresztrudak
(vagy ászokgerendák, Netz- oder Rüstriegeln) a hosszrudakhoz és a falhoz voltak rögzítve, ezekre jött a
járófelület (Laufboden, Flechtwerk). Egy XV. század végéről származó ábrázolás már olyan fejlett
állványzatot mutat egy torony építéséhez kapcsolódóan,647 amilyen a XIX. századig használatban volt
(157. ábra). Ezen kívülről az egész tornyot körbeveszi egy oszlopokon álló állvány. Minden második
függőleges rúd minden oldalon keresztmerevítéssel van ellátva. A hosszrudak szíjakkal vagy kötelekkel
vannak a függőleges rudakhoz rögzítve. A járófelületet pallók alkotják, ezek a keresztrudazaton
fekszenek. A rajz jobb oldalán egy újabb állványszint építése látható, két munkás további függőleges
rudazatot helyez el éppen. Kivételt jelent az a megoldás, ahol egy második függőleges rudazat van
közvetlenül a fal előtt (tehát a keresztgerendák nem a falra támaszkodnak), ez egy XV. század közepi
ábrázoláson tűnik fel.648

641 HALL 1979 38. p.
642 BECHTOLD 1980 18. p.
643 BECHTOLD 1980 22. p. A szerző szerint ennek az az oka, hogy az állványok tervezése nem az építőmester, hanem az 
egyszerű kézművesek feladata volt, akik nem készítettek tervrajzokat.
644 BINDING–NUSSBAUM 1978
645 BINDING 2001
646 BINDING–NUSSBAUM 1978 58–61. p.
647 British Museum Add. Ms. 35313 Fol. 34. BINDING 2001 254. katalógustétel.
648 Brüsszel, Kon. Bibl., Hs. 9068, III, fol. 289. BINDING 2001 106. katalógustétel.
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Több szerző is egyetért abban, hogy a középkorban használt állványok csak munkaállványok
voltak, tehát építőanyag ideiglenes tárolására nem használták őket.649 Ebben az is közrejátszhatott,
hogy igyekeztek minél anyagtakarékosabban megoldani az állványozást (is), és egy kő tárolására is
alkalmas nehézállvány sokkal több faanyagot igényel. Ennek megfelelően minden bizonnyal nem
állványozták be az egész épületet a földtől kezdve, hanem az állvány együtt mozgott az építkezéssel.650

Az állványok méreteiről hasznos információkkal szolgálnak a fennmaradt állványlyukak. Konzolos
állvány esetében ide maguk a konzolok voltak befalazva, lábakon álló állvány esetében pedig a
keresztrudak végei. Phelps és Lacroix megfigyelései szerint a lyuksorok függőleges távolsága konzolos
állványok esetében általában 1,20–1,30 m.651 Ennek a kis távolságnak az lehet az oka, hogy így a
következő szintet kényelmesen, a meglévő szinten állva lehetett elkészíteni.652

Bechtold konkrét méreteket is közöl, amik az idők során szokásossá váltak.653 Eszerint az
állványoszlopok nagyjából 3 méteres távolságban álltak egymás mellett. Ha oszlop toldására került sor,
az átfedésnek 2 méteresnek kellett lennie, és kenderkötéllel történt a részek egymáshoz rögzítése. Itt
említi a kb. 30 cm magasan futó lábdeszkát és a 80 cm magasban lévő korlátot is.

A fent ismertetett szakirodalom alapján úgy vélem, hogy a késői középkorban, a nagyobb
építkezéseken valószínűleg az oszlopos állvány volt inkább használatban, ugyanis több technikai előnye
van a konzolos állvánnyal szemben. A konzolos állványok közeli lyuksorai arra utalnak, hogy ezeknél
egyszerre csak egy szinten folyhatott munkavégzés. Az építés menete az lehetett, hogy amikor a
falkorona elérte a munkaszinthez képest a még kényelmesen elérhető 1,20–1,30 cm-s magasságot, a
falkoronára elhelyezték a következő konzolsort, majd az ezeket leterhelő kősorokat, ameddig felérték.
Ezután elhelyezték a konzolokra a deszkázatot, és ezzel az alsó szint már használhatatlanná vált.
Valószínűleg közvetlenül az alsó munkaszint deszkázatának bontásakor helyezték el a felső munkaszint
deszkázatát. Ehhez képest az oszlopos állványnál messzebb lehettek a munkaszintek egymástól, így
összességében kevesebb munkaszintre volt szükség, és több szinten is folyhatott egyszerre munka. Az
oszlopok miatti megnövekedett famennyiséget pedig azzal lehetett kompenzálni, hogy az oszlopos
állvány keresztrúdjai jóval vékonyabbak lehettek, mint a konzolos állvány konzoljai: az ébredő
maximális feszültség alapján egy kéttámaszú tartó négyszer akkora fesztávú lehet, mint amilyen hosszú
egy azonos keresztmetszetű konzol.

4.1.3.1. Konkrét állványokat ábrázoló rajzok
Az előzőekben tárgyalt rajzok a képzőművészetek körébe sorolhatók, nem műszaki jellegű

ábrázolások. Mivel a középkorból nem is maradtak fenn ilyenek, talán érdemes megnézni azokat, amik
a legközelebb állnak ehhez a korszakhoz. Az Alpoktól délre fennmaradt egy viszonylag korai rajz, ami
részletesen mutat egy konkrét feladatra készült állványt: ez a firenzei dómkupola lanternájának 1601-
es javításához készült.654 Időben és térben nem esik egybe az általam vizsgált témával, a forráshiány
miatt tárgyalom mégis röviden. Ebben a fejezetben még két, XIX. századi állványrajzot vizsgálok meg.
Az egyik a bécsi Stephanskirche déli toronycsúcsának 1838–1842-es rekonstrukciójához készült, a
másikat pedig Viollet-le-Duc szerepelteti lexikonjában. 

A firenzei lanterna állványának rajza
A rajz az Uffizi gyűjteményében, A 248-as jelzet alatt található, szerzője ismeretlen (158. ábra). A

felső részén látható felirat angol fordítása Prager és Scaglia közlése szerint a következő: „This last
scaffold reaches up to [the foot of] the palla [or gilt brass orb on the Lantern]. When the palla shall be
raised [as was ultimately done by Verrochio and young Leonardo] another scaffold will be needed,
about 23 feet high.”655 A szerzők szerint a rajz a lanternán a XV. század második felében végzett
munkálatokkal kapcsolatban keletkezhetett. Az újabb irodalom szerint viszont a rajz az 1601-es
javításokkal kapcsolatos: a korabeli források alapján 1601 januárjában a lanterna olyan komoly
649 VIOLLET-LE-DUC 1861 104. p., WATSON 1901 117. p., LACROIX 1934 220. p.
650 WATSON 1901 117. p.
651 PHLEPS 1930 114. p., LACROIX 1934 218. p.
652 PHLEPS 1930 114. p.
653 BECHTOLD 1980
654 SAALMAN 1980 145. p.
655 PRAGER–SCAGLIA 1970 76–77. p.
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sérüléseket szenvedett, hogy szükségessé vált a teljes felső részének bontása.656 Saalman az ekkor
készült struktúrát a korabeli feljegyzésekre hivatkozva így ismerteti: „In order to prevent material from
falling into the octagon, the oculus was to be closed off  by a platform installed at the level of  the
fourth walk just under the lantern. This was to be topped by a wide working platform around the base
of  the lantern. A high central loading beam (antenna) was to be affixed in the centre of  the closing
platform to rise up to the level of  an upper platform at the level of  the cornice where restoration work
was to begin. The central antenna was to serve as both the main structural support and the point of
attachment for tackles by means of  which the stones could be moved. The great armature could be
topped with a roof  to protect both the workers and the lantern from rain. Interior wooden stairs
would give access to the working level.”657 A munkálatok 1603-ra befejeződtek, de az állvány egy
darabig még a helyén maradhatott: még egy 1611 után keletkezett metszeten is látható a háttérben
(159. ábra).

Az Uffiziben lévő rajz nagyon részletesen ábrázolja az állványt. Az alsó szint egy széles platform,
amit gerendák tartanak. Ezek egyik oldalon a kupola felső kőgyűrűjére, másik oldalon a kupolán álló
oszlopokra támaszkodnak. A platformról bal oldalon kinyúlik egy konzol, amin egy karokkal
működtetett daru áll. Ez a rajzon egy – valószínűleg habarccsal töltött – vödröt húz fel. A
tulajdonképpeni állvány egy nyolcszögű szerkezet, aminek a sarkait négyszögletű oszlopok alkotják. Az
oszlopok külső oldalára kis konzolok vannak erősítve, ezek tartják a három munkaszint vízszintes
rudazatát. A vízszintes rudazaton az alsó szinten egy keresztirányú rudazat is van és azon a deszkázat,
a két felső szinten csak a deszkázat. Ezeken a szinteken úgy tűnik, hogy a deszkázat nincs rögzítve,
hogy elmozdítva helyet tudjon adni a kövek beemelésének. Korlát csak az alsó platform körül van, a
munkaszinteken nincs. A második szintre egy csigasoros bakemelő van erősítve, a rajzon éppen egy
nagy kváderkövet emel be. A csigasorhoz egy ferde kötél van erősítve. Valószínűleg a kupola középső
nyílásán keresztül, függőlegesen emelték fel a köveket, majd a ferde kötéllel pozicionálva közvetlenül a
helyükre tették őket. Közben a habarcs az oldalsó kis daruval érkezhetett, és az állványon látható
lépcsőkön vihették a kívánt helyre. A két gép együttes működése jelentősen meggyorsíthatta a
folyamatot.

A rajzon látható szerkezet (állvány+daru) a csúcs kőgombjának az elhelyezésére is alkalmas lehetett.
Ennek a feladatnak (és gótikus megfelelőjének, a keresztrózsa elhelyezésének) a nehézségét az is
mutatja, hogy Kölnben a XIX. században, amikor már gőzüzemű daruk is voltak, a keresztrózsát 24
részben tették fel, és így is a technikai lehetőségek határát súrolták (160. ábra).658

A Stephanskirche toronycsúcsának XIX. századi lebontása és visszaépítése
A bécsi Stephanskirche déli tornyának csúcsát már 1810-ben, a napóleoni háborúk okozta

sérülések miatt javítani kellett.659 A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan készült egy homlokzati és egy
keresztmetszeti rajz a toronysisakról, az utóbbin az állvány is látszik (161. ábra). A Johann Aman által
tervezett állvány feladata az is volt, hogy összefogja, megtámassza a sisakot. A rajzot az Aman által
megbízott ács, Johann Mathias Preschnofsky készítette.660

A rajzon látható állvány alsó szintjei oszlopokon állnak, az oszlopok pedig a sisak tövében húzódó
galéria padlójára, tehát az oktogon falára támaszkodnak. A felső szintek konzolosak, itt a gerendákat
minden bizonnyal a sisak áttörésein vezették ki. Az alsóbb konzolok belül a torony teljes szélességét
átfogó fém rudakhoz vannak rögzítve, a felső, rövidebb konzolok pedig átfogják a sisak teljes
szélességét, tehát kétoldalasak. A szintek között létrákon lehet közlekedni, minden szintnek van korlátja
és lábdeszkája is. Az állvány a csúcsig nem ér fel, a csúcsgömbhöz magához a toronyhoz rögzített
létrák vezetnek.

656 SAALMAN 1980 145. p.
657 SAALMAN 1980 145. p.
658 BORGER 1980 I. 53. p.
659 KRONBERGER 2011 189–190. p.
660 KASSAL-MIKULA–POHANKA 1997 289–290. p., 6.8-as ábra

88



Komolyabb munkálatok zajlottak a második, 1838–1842 közötti rekonstrukció során.661 Először a
sisakcsúcsot beállványozták, majd a helyszíni állapotvizsgálatok után a csúcs bontása és visszaépítése
mellett döntöttek. Az építészek Josef  Baumgartner és Paul Sprenger voltak. Sprenger nagy újításként a
toronycsúcsot fémből készítette el (ez később rossz döntésnek bizonyult, és a sisakot az 1860–1864-es
rekonstrukció során újra kőből készítették el).

Ez az építkezés különösen jól dokumentált: festmény (162. ábra), dagerrotípia (163. ábra) és műszaki
publikáció662 is készült róla.

Ez utóbbi az Allgemeine Bauzeitungban jelent meg 1843-ban, és az állványzatot is bemutatja mind
írásban, mind rajzban.663 Az állványt Jakob Fellner és Anton Rueff  ácsok készítették.664 Az állvány
leírása a cikk 8–9. oldalán olvasható. Anyaga vörösfenyő, és 21 szintes. Alsó szintje a sisak aljánál futó
a kőgalérián áll, a további szintek az alattuk lévőkön. A vízszintes rudak a sisak áttörésein vannak
átbújtatva, nem terhelnek a kősisakra. A sisak belsejében a végeik fémmel erősített ácskötéssel vannak
összeerősítve, és itt belül függőleges rudazat is van rajtuk, ami a konzolos részek leterhelésére szolgál. A
11. („k”-jelű) szintnél változik a rendszer, mert innentől felfelé nem alkalmas a sisak arra, hogy a
vízszintes rudak a belsejébe nyúljanak. A felső szintek egymáson állnak, teljesen függetlenek a sisaktól,
nem is érintik azt. A (szintmagas) oszlopokat minden főszinten andráskeresztek merevítik, így ez az
állványrész egy önmagában merev szerkezet. Az „i” és a „g” jelű szintek közbülső, a főoszlopokra
csavarozott szintek. Az „i” szint keskenyebb, mint a három fölötte lévő, ennek az az oka, hogy az
ábrákon bemutatott állvány nem pont az, amiről a bontást végezték, mert annak a torony dőlését
követnie kellett. Így amikor a szükséges, 20 méternyi bontás megvolt, az állványt is visszabontották az
„i” szintig. A visszaépítés több helyet igényelt, mint a bontás, ezért szélesebbek a következő szintek. A
legfelső szint a sas elhelyezésére szolgált. A sast plusz 2,5 méterrel fel kellett emelni, hogy az alján lévő
függőleges vasrudat a helyére lehessen illeszteni. Ehhez a legfelső keresztrúdra egy csigát erősítettek.
Az állvány minden szintjén korlát van, a közlekedés létrákon történik. A közölt rajzok a kivitelezett
állvány alapján készültek, Jakob Fellner csinálta őket, mert előre lehetetlen lett volna részletes terveket
készíteni. Az állvány helyszíni döntések sorozatával épült fel, minden szinten az adott helyzethez
alkalmazkodva. Bár rengetegen jártak az állványon, puszta kíváncsiságból is, mégsem történt
semmiféle baleset, pedig a cikk írásakor már kész a munka és a leállványozás következik.

Az anyagok emelését szintén az említett ácsok irányították. Ebből a célból az állvány külső oldalán
egy csaknem függőleges fa pályát alakítottak ki a „t” szinttől az „e” szintig. A közölt rajzon ennek a
pályának csak a vonala van jelölve, a részletei nem. Az emeléshez használt kötél az állvány legfelső
szintjeihez rögzített csigán keresztül futott, a meghajtására egy egyszerű vas kurbli szolgált. Az
építőanyagot legelőször a templom padlójáról, a torony belsejében, a boltozatokon lévő lyukakon át
emelték fel az óra alatti szintig (az 1-es ábrán az „E” szint). Innen külső, függőlegesen emelés történt a
fapálya aljáig.

Az állvány ismertetésén kívül nagyon értékes az anyagemelésről szóló rész. Eszerint a torony
csúcsáig négy szakaszban történt az építőanyag emelése (tehát ennyi emelőgép egyidejű alkalmazására
volt szükség): először belül az óra magasságáig, majd kívül függőlegesen a sisakgalériáig, majd a sisak
mentén ferdén a legfelső szintig, itt pedig egy külön csiga szolgált a csúcs beemelésére. 

Eddig Trost leírása. Az általa leírt teheremeléshez nagyon hasonló lehetett a középkori is, a fapályát
leszámítva (ilyen egyetlen korabeli ábrázoláson sem tűnik fel). Zykan a korabeli források alapján a
következőket írja a bécsi déli torony építése során használt gépekről:665 a számadások gyakran
említenek egy felvonót (Zug), amit taposókerékkel hajtottak, és a torony belsejében volt. A
XVI. században is üzemben volt egy ilyen a toronyban, ezért a boltozatok záradékgyűrűje nyitva volt
hagyva. Egy forrás szerint 1562-ben egy Türmerknabe a taposókeréktől 30 Klafter (56,88 m) mélybe

661 KASSAL-MIKULA–POHANKA 1997 312. p. KRONBERGER 2011 106. p.
662 TROST 1843
663 A rajzokat lsd. jelen dolgozat 4. mellékletében
664 TROST 1843 7. p.
665 ZYKAN 1967 77–78. p. 27. lábjegyzet
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zuhant, be a templomba. Itt egy, a harangláb fölötti taposókerék eredeti helyéről van szó. 1426-ban,
amikor az oktogonszint már kész volt, egy új felvonót emeltek, hogy az anyagot több etapban a nagy
magasságba emelhessék. 1429-ben említik a régi és az új felvonót.

Binding katalógusában egyetlen ábra látható, ami a Trost által leírthoz hasonló, külső állványt
ábrázol.666 Ez egy 1447/50-ból, Franciaországból származó ábrázolás, jelenleg Bécsben őrzik.667 Egy
templom tornyának építését láthatjuk rajta (164. ábra). Az állvány a templom főpárkányának
magasságából indul, és egészen a torony csúcsáig ér. A torony négyzetes része körül két oszlopsor tartja
a munkaszinteket. A merevséget andráskeresztek és könyökök biztosítják, de ezek csak néhol vannak
ábrázolva. A külső oszlopsor az oktogon aljánál véget ér, a belső, a falnál lévő oszlopsor
továbbhúzódik, és az oktogon körüli munkaszintek külső támasztékát alkotja. A keresztrudak itt
minden bizonnyal a falra támaszkodnak. Nagyjából az oktogon derekánál a négyszögletes állvány
átvált nyolcszögletűbe. Az oszlopok itt egyszerűen a legfelső négyzetes szint keresztrúdjain állnak.
Létrák csak az alsó szinteken vannak ábrázolva, de minden bizonnyal azokat használtak a felső
szinteken is. Érdekes megfigyelni, hogy a firenzei rajzzal szemben minden munkaszint korláttal van
ellátva. Az állvány legfelül egy konzolos daruval ér véget, és két munkás éppen a toronycsúcs
fémkeresztjének elhelyezésével foglalkozik. Ez a konzolos daru valószínűleg forgatható volt, így a teher
vízszintes pozicionálására is alkalmas. Az egész szerkezet könnyedsége és a darun lévő egyetlen csiga is
arra utal, hogy nagy terhek emelésére nem volt alkalmas. Fontos azt is figyelembe venni, hogy a rajzon
szereplő toronysisak nem túl nagy: Jones becslése szerint csak nagyjából 4,5 méter magas lehet, kb. 1
méteres legnagyobb belső átmérővel, így belülről nem lehetett volna felépíteni.668

Viollet-le-Duc toronyállványa
Vilollet-le-Duc lexikonjának „échafaud”-szócikkében669 viszonylag hosszan értekezik a gótikus

tornyok állványozásának kérdéséről. A szócikk szerint ezeket a szerkezeteket megfigyelve azt látjuk,
hogy az állványlyukak tanúsága szerint bizonyos magasság fölött függesztett állványokat használtak. A
tornyok falai felfelé általában vékonyodnak, ez a falsík hátrébb kerülését jelenti. Ezek a helyek kiválóan
alkalmasak az állványok megtámasztására, mind belül, mind kívül. Egy meglévő épületre állványt
függeszteni nem jár különösebb nehézségekkel, egy új struktúrát így felépíteni azonban találékonyságot
igényel, aminek a középkori mesterek nem voltak híján. Viollet-le-Duc megfigyelési szerint a tornyokat
függő állványokkal építették, szabadon hagyva a homlokzat lentebbi részét. Részletes rajzot is közöl
egy ilyen állványról, amit meglévő épületeken megfigyelt állványlyukak alapján rekonstruált
(165. ábra).

Az ábrán „B”-vel jelöli a toronysisak aljánál felvett vízszintes metszetet, „A”-val az alatta lévő
négyzetes harangszint aljánál felvettet. A „J”-jelű rajz U–Z irányú (diagonális) metszet, az „F” pedig
egy keresztirányú metszet. Az állvány alapját két, a harangszint alján belül a fal visszaugrására
támasztott vízszintes rúdpár jelenti. Fölöttük egy diagonális rúdpár van, és a keresztezéseikben egy-egy
függőleges rúd („G”) van felállítva. Az állvány következő szintjén újra van egy vízszintes rudazat
(„HK”), ez konzolosan túlnyúlik a torony mindkét oldalán, és a „G” rúdhoz ki van könyökölve. Ezen a
szinten szintén van egy diagonális rúdpár is, ami a „d” jelű állványlyukon átmegy a falon (ez a „J”
rajzon a „ef” rúd), és a külső vége egy, a fal visszaugrására („c”) támaszkodó rúdra támaszkodik („il”). A
következő főszint már a sisak aljánál van, itt van egy szintén mindkét oldalra konzolos vízszintes
rudazat („RS”), szintén a „G” rúdhoz kikönyökölve („T”). A „T” és az „RS” átmennek a sisak erre
szolgáló résein, amiket utólag vagy betömnek, vagy nem. Az „RS” végét egy igencsak hosszú könyök
támasztja („ES”), ez egyben a „HK”  rudazatot is támasztja. Ezen a szinten is vannak átlós rudak
(„pq”), ezek egyrészt a „G” oszlophoz vannak kikönyökölve („rs”), másrészt a „ef ” rúd külső végéhez
(„vt”). Fontos eleme még a struktúrának a „G” rúdra és a harangszint ablakpárkányára támaszkodó
„EN” rúd, aminek a vége az „MN” fogópárokkal van a „HK” rúdra felkötve. Hasonló fogópár („X”)
tartja a „HK” rúd kinyúló végét is, így a főstruktúra egy önmagában merev, háromszögszerkesztésű

666 BINDING 2001, 620-as tétel, 192., 204. p.
667 ÖNB Cod. 2549, fol. 164.
668 JONES 2005a 15. p.
669 VIOLLET-LE-DUC 1861 103–114. p.
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rendszer, ami a harangszint falainak építése előtt elkészül. A munkaszintek aztán erre a főrendszerre
kerülnek rá. A rendszer főszintenként szakaszolva építhető (először a „HK” szintig, majd onnan
tovább).

A sarkok állványozásához a központi „ab” rúd és a minden főszinten elhelyezett, már említett
diagonális rudak szolgálnak. Az „ef ” rúdra a sarkokon létraszerű rendszer van függesztve, ennek
szárait az „no” fogópárok alkotják.

Amikor kész az építkezés, az egész állványzatot egyszerűen le lehet bontani belülről.
Viollet-le-Duc bemutat egy olyan állványt is, ami a konzolos állvány és az oszlopos állvány

kombinációja (166. ábra). Az állvány egy konzolról indul, ennek a vízszintes rúdja a fal teljes
szélességén átmegy. Innen oszlopok indulnak, és a következő szintek keresztrúdjai egyik oldalon a falba
vannak befalazva, másik oldalon az oszlopokra támaszkodnak. Ahol a meglévő épületeken van egy sor
vastag állványlyuk, majd több sor vékony, ilyen állványt használtak. Különösen magas gótikus
épületeknél, templomtornyoknál jó ez a megoldás, ahol a földről nem lehetne indítani az állványt.670 

4.1.3.2. Fennmaradt állványok
Az ebben a fejezetben érintett állványok tornyok belsejében maradtak fenn, vagy rekonstruálhatók.

Egy részüknek van/volt egy elsődleges funkciója, ami mellett feltételezhető, hogy építési állványnak is
használták őket. Ezt a feltételezést általánosságban a gótikus építőiparnak a már többször említett
anyagtakarékosságra való törekvése is alátámasztja: logikusnak tűnik, hogy ha már felépítettek egy
komoly ácsszerkezetet mondjuk a harangok alátámasztására vagy a sisak formájának
meghatározására, akkor ezt az ácsszerkezetet egyben építési állványnak is felhasználják. 

A gótika haranglábai különösen alkalmasak építési állványnak, ugyanis ezek a nagyobb tornyok
esetében maguk is tulajdonképpen belső fatornyok. Ennek az az oka, hogy statikai szempontból az a
jó, ha a harangláb minél lentebb terheli a tornyot, hiszen így a harang mozgásából eredő vízszintes
terhek kisebb erőkarral hatnak a toronyra mint függőleges konzolra. Erre a gótika idején már rájöttek,
ezért építettek magas haranglábakat: a teher így viszonylag lent adódik át a falakra, csökkentve ezzel
az erőkart, de a harangok magasan lehetnek.671 Biebel a középkori és kora újkori haranglábakat
bemutató átfogó cikkében több olyan templomot említ, ahol a haranglábat egyben építési állványnak
is használták:672 ezek a freiburgi Münster, a Deutsch Eylau-i (ma Iława, Lengyelország)
plébániatemplom673, az augsburgi St. Ulrichskirche674, a braunschweigi St. Martinikirche.675

Binding katalógusában több olyan ábrázolás is van, ahol torony felsőbb szintjén belül lévő állvány
van ábrázolva, többször taposókerékkel kombinálva.676

Freiburg, Glockenstuhl
A freiburgi toronyban a harangláb a torony négyzetes részén indul, és a felső része belenyúlik az

oktogonba (167. ábra). Szerkezetét tekintve csonkagúla, ami a fal belső oldalán lévő keskeny párkányra
támaszkodik. Alatta egy középső lyukkal ellátott boltozat van, a harangláb erre nem terhel. A
csonkagúla éleit alkotó oszlopokon kívül még nyolc további oszlop halad végig a teljes magasságon, így
tíz oszlop tartja a szerkezetet, szelvényük kb. 50×50 cm.677 Maga a harangláb nagyjából 11 m széles és
17 m magas,678 és négy fő szintből áll. A második szinten egy taposókerék található, ez már a
XIX. században sem az eredeti volt, de minden bizonnyal a középkorban is állt itt egy ugyanilyen.679 A
harangláb nagyrészt fenyőből készült, csak néhány részén tölgy; a felhasznált fákat 1290/91-ben
vágták ki.680

670 VIOLLET-LE-DUC 1861 108. p.
671 BIEBEL 1921 94. p.
672 Ezeken kívül általánosságban megemlíti, hogy az a haraglábtípus is szolgálhatott építési állványnak, ahol a 
tulajdonképpeni haranglábat egy ún. Untergerüst támasztja alá. BIEBEL 1921 98. p.
673 BIEBEL 1921 94. p.
674 BIEBEL 1921 95. p.
675 BIEBEL 1921 97. p.
676 BINDING 2001 94, 468, 537, 618a katalógustétel
677 ADLER 1881 505. p., BECKSMANN–ECHTENACHER 2011 64. p.
678 BIEBEL 1921 95. p.
679 ADLER 1881 505. p.
680 BECKSMANN–ECHTENACHER 2011 64. p.
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Ami különösen érdekessé teszi a szerkezetet, az az, hogy régebbi, mint a körülötte lévő falak,681

ilyen módon minden bizonnyal az építést is segítette: belső anyagfelvonásra és anyagtárolásra,
munkaállványként használhatták (168–170. ábra).682 Ezt a taposókerék jelenléte is alátámasztja. A
freiburgi toronyban ezen a taposókeréken kívül minden bizonnyal volt egy munkaplatform a
mérműsisakon belül is, daruval. Erre a jelenleg semmire se használt kis kőkonzolok utalnak.683 Ennek
megfelelően a harangszint tetején lévő boltozaton is megtalálható a teherszállításra szolgáló kör alakú
nyílás.684

A korábban már említett további, minden bizonnyal építési állványként is funkcionáló haranglábak
mellett érdemes megemlíteni a Stephanskirche déli tornyának egykori harangállványát is. A korabeli
számadások alapján arra lehet következtetni, hogy Bécsben is hamarabb építették meg a haranglábat,
mint a körülötte lévő falakat.685 A bécsi harangláb a Biebel-féle „B” típusba tartozott: Glockenstuhl mit
Untergerüst (171. ábra). Szerinte valószínűleg a koraújkorban készült,686 de ha így is volt, középkori
elődje is hasonló lehetett, mert szerkesztési elveiben nem különbözik lényegileg a Biebel által
bemutatott középkori példáktól. Alsó állványa („Untergerüst”) egy többszörösen merevített négyzetes
hasáb, aminek négy szintje van. Érdekes megfigyelni, hogy a Trost cikkében közölt rajz687 nemcsak az
Untergerüstön, hanem azon a szinten is mutat a fal mellett gerendákat és deszkázatot, ahol már a
tulajdonképpeni harangláb kezdődik. Szintén figyelemre méltó a harangláb tetején lévő gerendázat és
deszkázat, ami a boltozat építéséhez is megfelelő munkaplatform lehetett. Ez a harangláb sajnos nem
maradt fenn.

A freiburgi és a bécsi esetben is vannak lyukak a harangláb-állvány fölötti boltozaton. A freiburgi
rajzokon megfigyelhető, hogy minden szinten a két középső gerenda el van húzva egymástól, így vált
lehetségessé közöttük a teherfelvonás. A bécsi rajzon a középső két gerenda viszonylag közel van
egymáshoz, így ezeket minden bizonnyal csak az építkezés befejeztével tették a helyükre, ahogy a
középső deszkákat is. A harangláb fölötti taposókerékről egy XVI. századi forrás is hírt ad,688 és a
XIX. századi rekonstrukció során is a torony belsejében történt a teheremelés,689 ez a bizonyíték arra,
hogy ez a feladat a harangláb bontása nélkül is lehetséges volt.

A salisbury-i sisakban lévő állvány
A salisbury-i katedrális 1300 körül épült négyezeti tornyának sisakjában fennmaradt ácsszerkezet

egyedülálló a maga nemében (172. ábra).690 A templom négyezete fölött eredetileg egy viszonylag
alacsony, négyszögletes lanterna volt. A XIII. század közepén tervváltozásra került sor, és a lanterna
fölé újabb, szintén négyzetes szinteket emeltek, majd ezekre a nyolcszögletű, meredek kősisakot. A
torony ezen szintjei és a sisak egy koncepció szerint épültek.691 Az egész torony 123 m magas, ebből a
sisak 54,9 m. A lanterna falai meglehetősen vékonyak, hiszen nem arra tervezték őket, hogy egy magas
torony terhét hordják, ezért már a XIII. század közepén belső fémmegerősítéssel látták el ezt a
szintet.692 Szintén középkori fémszerkezet erősítette egészen az 1950-es évekig a toronycsúcsot,693 és a
sisakot alkotó kőlapokat is fém kapcsok tartják össze.694 A sisak belsejében pedig, ha kiegészítésekkel is,
de fennmaradt az az ácsszerkezet, amit a kősisak építése közben építési állványnak használtak.695 Ilyen
módon a salisbury torony páratlan egysége a középkori fém, fa és kőszerkezeteknek. 

681 ADLER 1881 505. p., BECKSMANN–ECHTENACHER 2011 64. p.
682 ADLER 1881 505. p., FRITZ 1926 193. p., idézi: STEINMANN 2003 136. p.
683 SEIDEL 1996 113. p.
684 SASS 2000 19. p.
685 ZYKAN 1967 45. p.
686 BIEBEL 1921 101. p.
687 TROST 1843 Taf. XDII.
688 ZYKAN 1967 77–78. p. 27. lábjegyzet
689 TROST 1843 9. p.
690 Rajzát lsd. jelen dolgozat 5. mellékletében.
691 TATTON-BROWN 1996 59. p.
692 TATTON-BROWN 1997 330. p.
693 JONES 2005b
694 TATTON-BROWN 1996 61. p.
695 JONES 2005a
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Ezt a szerkezetet Tim Tatton-Brown kutatta nagy alapossággal, az itt következő megállapítások az
ő vonatkozó cikkeiből származnak.696

A nyolcszögű sisak falazása az alatta lévő négyzetes szint falközepeinek belső oldalán indult. A
négyzetes rész sarkai közé íveket falaztak, hogy a sisakoktogon alaprajzilag diagonális oldalait tartsák.
A négyzetes szint belső szélessége 10 méter, a falvastagság 1,5 m; a sisak falvastagsága az aljánál
60 cm. 6,10 m magasságig a sisak fala belül függőleges, a falvastagság erre a magasságra lecsökken
20 cm-re. A sisak alsó részénél már a középkorban elhelyeztek egy fém gyűrűt, hogy összefogja az
oktogont.

A sisak belsejében nagyrészt eredeti állapotában fennmaradt ácsszerkezetet már a
XVIII. században építési állványként azonosították. Az állvány építésének menete a következőképpen
zajlott. Először egy-egy keresztgerendát lefektettek a toronyfalak középvonalában. A gerendák
találkozásánál egy központi árboc indul, és a gerendák negyedelőpontjaiból négy másik oszlop. Az
állványt szintről szintre építették, a kőszerkezettel párhuzamosan. Az első állványszint a
keresztgerendákhoz képest 460 cm magasan van, és 45 fokban elfordítja a rendszert: a négy oldalsó
oszlopra négy, diagonális irányú gerenda fekszik fel. Ezek a gerendák a metszéspontjaikban vannak
összekötve a központi árboccal. A gerendázat az oszlopokhoz ki van könyökölve, ezzel merevvé téve az
egész szerkezetet. A négy oszlopon fekvő négy rúd végein ferde lapolású toldásokkal kisebb rudak
vannak, amik oda érkeznek, ahol a belső fal függőlegesből ferdébe vált. Itt egy falvállra ülnek, egyedül
itt van direkt kapcsolat az állvány és a fal között. Ennek a szintnek a diagonális rúdjai lehet, hogy
túlnyúltak, ha ez így volt, akkor a fiálék építéséhez kiválóan alkalmasak voltak; ez a 45 fokos fordulatot
is megmagyarázná. A 2. és a 3. szinten a nyolcszögű munkaplatform részei is fennmaradtak. A
szerkezet a 4. szinttől rendszert vált: a négy oldalsó oszlop nem megy tovább, a szintek innen kezdve
csak a középső árbocra támaszkodnak, ferde könyökök közvetítésével. A legfelső, 9. szintig ez marad a
kialakítás. Az alátámasztó könyökök felfelé haladva egyre meredekebbek, és faragott oszlopfő-szerű
konzolok közvetítésével támaszkodnak a központi árbocra, ami kulcsfontosságú eleme az egész
struktúrának. A 9. szinttől felfelé haladva (itt a kőszerkezet belső szélessége csak 1,5 m) ideiglenes külső
állvány is kellett. Az állványlyukak ma is megvannak (fémfogantyús, eltávolítható dugaszokkal ellátva),
és amikor a csúcsot reparálni kell, ma is használják őket. A középső árboc és a csúcskő közé egy vas
szerkezet van szerkesztve, ami egyszerre épült a toronnyal. Ez három függőleges rúdszakaszból áll,
amiknek a csatlakozásainál keresztirányú fém rudak kapcsolják össze a sisak kőszerkezetét.

A fémszerkezet funkciójáról megoszlanak a vélemények. Tatton-Brown és a korábbi irodalom
szerint a vasszerkezet fő funkciója az, hogy a toronycsúcsra felfüggessze az állványt, ezzel leterhelve a
csúcsot és így növelve a sisak stabilitását. Meggyőzőbbnek tűnik Jones fejtegetése,697 ami szerint ez a
függesztés meglehetősen valószínűtlen: szerkezetileg nem szükséges, az állvány kötései nem húzásra
vannak kialakítva, a fémszerkezet keresztrúdjai nem bírnák el az állványt, és az állvány állékony a
felfüggesztés nélkül is. Végső magyarázatot nem ad arra, hogy miért van a fémszerkezet az állvánnyal
összekötve, csak több felvetést: cél lehetett az állvány tetejének vízszintes megtámasztása; a felkötés
egyfajta biztonsági intézkedés lehetett, hogy az állvány semmiképp se zuhanjon be a négyezetbe; és
(talán ez a legfontosabb) ez az összekötés kétségkívül komoly lehorgonyzást jelent a csúcs számára. A
fémszerkezet keresztgerendái pedig több funkciót is ellátnak: pozicionálják a középső vasrudakat;
behorgonyozzák a vasszerkezetet a kőszerkezetbe, ezzel erősítve azt; és az építés utolsó fázisában az
emelőgépek támaszául is szolgálhattak.698

A bécsi torony csúcsában lévő eredeti vasszerkezetnek is hasonló funkciói lehettek, a keresztirányú
merevítések ott is ugyanúgy megvoltak. A fő különbség, hogy Bécsben nincs bennmaradó állványzat,
és Bécsben a toronycsúcs tömörebb, mint Salisburyben. Ennek ellenére az idők során mindkét

696 TATTON-BROWN 1996, TATTON-BROWN 1997
697 JONES 2005b 290. p.
698 JONES 2005b 290. p.
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toronycsúcsot bontani kellett. Bécsben erre már a XIX. században sor került, Salisburyben csak 1950-
ben.699 Ezeknek a vasszerkezeteknek a méretei is jelentősek, bár a teljes torony méreteihez képest
kicsinek látszanak. Salisburyben a fémszerkezet kb. 10 méter magas,700 Bécsben csaknem 20 méter.701

A salisbury-i toronyban a sisak alatt, a négyzetes szintek belsejében is van egy ácsszerkezet, ez
azonban nem középkori, hanem valószínűleg XVII. századi, és azért épült, hogy támassza a sisak
középkori ácsszerkezetét, aminek az alsó keresztgerendái addigra meglehetősen lehajlottak.702 A sisak
aljában ma is meglévő taposókerék ezzel az építkezéssel lehet kapcsolatos, de valószínűleg tartalmaz
elemeket egy korábbi gépből is.703

Kisebb állványok sisakokban
Bár a salisbury-i állványhoz hasonló nem maradt fenn sehol, kisebb kő toronysisakok belsejében fel

lehet lelni ácsszerkezeteket, amik építési állványul is szolgálhattak. Mivel ezek magasan lévő, rejtett,
alárendelt szerkezetek, a puszta létezésükről is elég nehéz tudomást szerezni. A német nyelvterületen
fellelhető középkori négyezeti tornyokat feldolgozó kiváló könyvében Philip S. Caston részletesen, az
építés menetét is rekonstruálva bemutatja a muraui St. Matthäus-templom kősisakjának egykori
állványát.704 A dísztelen, tömör kősisakos torony a XIV. század legelején épült.705 A sisak belsejében
megtalálható egy eltávolított faállványzat lenyomata. Erre az állványzatra mint mintaállványra emelték
a sisakot.706 A lenyomatok alapján az állvány fő elemei az élekben haladó, két részből álló gerendák
voltak. A felső rudat az alsó oldalához csatlakoztatták egy fém hevederrel. Az alsó és a felső rész
csatlakozásánál egy vízszintes gerendakoszorú rekonstruálható, és középen valószínűleg egy császárfa
volt. Ez a szerkezet nem építési állvány, fő feladata az élek kijelölése volt. Az építési állvány külön
konstrukció volt, erről a megmaradt állványlyukak tanúskodnak. Eszerint az építési állvány a sisak
falain állt, és együtt épült a falakkal.707

A nyomok alapján az építés menetét és az állványt Caston a következőképpen rekonstruálja
(173. ábra).708 Először megcsinálták a mintaállvány alsó szintjét a császárfával. Utána elkezdték a
falazást kis kváderekből, vízszintes sorokban. Körülbelül 2 m magasan szükség volt egy újabb
munkaszintre. Itt elhelyeztek nyolc darab viszonylag vékony (kb. 8 cm átmérőjű) rudat a fal tetején,
amiknek a másik vége szintén viszonylag keskeny oszlopokra támaszkodott; majd elhelyezték a
pallóterítést is. Újabb 2 m múlva újabb hasonló munkaszintet építettek, de már csak 6 rúddal. A
következő munkaszint újra 2 m múlva következik. Ezt az előző kettőnél jóval masszívabbra csinálták:
két, mindkét oldalon a falra felfekvő, egymásra nagyjából merőleges, egyenként 15×15 cm-s szelvényű
gerendapárból állt. Ide lehet, hogy daru is volt rögzítve, és anyagokat is tároltak. Ekkor felépítették a
mintaállvány második szintjét, és a császárfát is meghosszabbították a csúcsig. Körülbelül 2,5 méterrel
a csúcs alatt újabb vastag vízszintes gerendák voltak, de már csak kettő. Az nem világos, hogy az utolsó
köveket hogy helyezték el, de az egyértelmű, hogy nem belülről. Bécshez és Salisbury-hez hasonlóan a
csúcs itt is fémrúddal van ellátva, ennek talán lehetett ebben szerepe.709

A bécsi Stephanskirche délnyugati toronysisakjában is fennmaradtak egy állvány maradványai
(174. ábra).710 Az élekben futó rudakat kb. 1,5 méteres magasságig a külső oldalukon vízszintes
deszkákkal erősítették össze. Ez a deszkázat a téglasisak zsaluzataként szolgált. Fentebb a téglasorokat
deszkázat nélkül helyezték el.711

699 JONES 2005b 279. p.
700 JONES 2005b 280. p.
701 TROST 1843 11. p.
702 TATTON-BROWN 1997 336. p.
703 TATTON-BROWN 1997 344. p.
704 CASTON 1997 17–27. p.
705 CASTON 1997 18. p.
706 CASTON 1997 21. p. A sisak belsejében ma is meglévő fakonstrukció kétségkívül utólagos, és nincs köze az eredetihez.
707 CASTON 1997 22. p.
708 CASTON 1997 25. p.
709 CASTON 1997 25. p.
710 A sisak eredetileg téglából volt, a kőburkolat későbbi. KOCH 1993 133. p., KIESLINGER 1949 206. p.
711 KOCH 1993 132–133. p.
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A szepeshelyi (Spišská Kapitula) Szent Márton-templom északi tornyában fennmaradt egy
középkori ácsszerkezet (175. ábra), ami dendrokronológiailag 1382/1383-ra datálható.712 Murauhoz
hasonlóan itt is végigfutnak az éleken a rudak, és az élközepeken további 1-1 rúd van, ezek a
középtájon körbefutó gerendakoszorúig érnek. Annak eldöntéséhez, ez az állvány építési állványként is
szolgált-e, tüzetes helyszíni vizsgálatra lenne szükség.

Sajnos a pozsonyi ferences torony sisakjának bontásáról nem maradtak fenn fotók, pedig Rómer
még 1865-ben arról írt, hogy a torony belsejében „még mainap is megvan az egész szarufaállás,
melyen a kősisak felemeltetett”.713 Érdekes Rómernek az a megállapítása is, miszerint „a harangláb
mindenhol a torony falához ér”,714 mert a haranglábak funkciójukból adódóan nem szoktak a falhoz
érni,715 tehát lehetséges, hogy ez a szerkezet is elsődlegesen egy belső állvány volt. Ebből a szempontból
érdemes megemlíteni, hogy a kassai Szent Erzsébet-templom északi tornyának belsejében, az egyik
oktogonszinten található egy jelenleg funkció nélküli faszerkezet, ami szintén a falakhoz ér.

A fentiekből látszik, hogy a tornyok belsejében fennmaradt ácsszerkezetek vizsgálata új kutatási
témát jelenthet.

4.2. Egy toronyépítés szakaszai (Bauabfolge)
Az alábbiakban a bécsi északi torony példáján, hipotetikus illusztrációk sorozatával szeretném

bemutatni egy toronyépítés egyes szakaszait, a dolgozatban fentebb bemutatott lehetséges felhasznált
eszközök (állványok, gépek) bemutatásával. A torony modellezésénél természetesen egyszerűsítéseket
alkalmaztam: a díszítéseknek (keresztrózsáknak, kúszóleveleknek) csak a geometriai befoglalóformáját
modelleztem meg, hasonlóan ahhoz, ahogy Roriczer ábrázolja a fiatornyot;716 mérműveket pedig sehol
sem ábrázoltam.

Az északi torony legteljesebb alaprajza az 105.064-es, legteljesebb homlokzata pedig a 105.067-es,
így a modellemhez ezeket használtam.717 Ahol a kettő eltér, ott az alaprajzot tekintettem mérvadónak.
Mivel a célom az volt, hogy kizárólag eredeti tervek alapján rekonstruáljak egy struktúrát, a modellhez
kizárólag a rajzokat használtam fel, a torony megvalósult részeiről készült fotókat legfeljebb a rajzok
értelmezéséhez. Így azok a részek, amik nem szerepelnek a rajzokon és következtetni sem lehet rájuk
(ez leginkább a földszint keleti718 és nyugati homlokzata), csak sematikusan szerepelnek.

A rajzok készítése úgy zajlott, hogy minden egyes szakaszhoz először a középkori tervek (alaprajz,
homlokzat) alapján 3D-ben felépítettem az adott magasságig az építményt, majd a korábban tárgyalt
források segítségével elkészítettem egy lehetséges állványzatot, végül főleg Hans Hammer alapján
elhelyeztem a megfelelő gépeket a megfelelő helyre.

Az előző fejezetben bemutatott állványtípusokat ezeken a rajzokon a következőképpen
alkalmaztam:

1. alsó szint: oszlopos állvány, kívül
2. harangszint: harangláb mint bennmaradó állvány, kiegészítő kisebb állványok
3. oktogonszint: belső állvány, kiegészítésekkel a fiatornyok építéséhez
4. sisak: mintaállvány mint belső munkaállvány, a sisak körüli galérián álló kiegészítő állvány a
fiatornyokhoz, legfelül külső állvány719.

Az állványtípusok kiválasztása némileg önkényes, semmiképp sem állítom azt, hogy így és csak így
építettek; pusztán az előbbiek alapján ez egy lehetséges és egyben valószínű felállás.

712 ŠVEC 2013 34. p.
713 RÓMER 1865 287. p.
714 RÓMER 1865 287. p.
715 BIEBEL 1921 93. p.
716 RORICZER 1999
717 A rajzokat lsd. jelen dolgozat 6. mellékletében.
718 A keleti oldal földszintjét a Barbarakapelle foglalja el, erről vannak korabeli rajzok, de szándékosan csak a toronyra 
koncertráltam.
719 Sisak esetében a külső-belső állvány kérdéskörét Jones alaposan körüljárta: JONES 2005a 13–14. p.
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Az alsó szinten azért esett az oszlopokon álló, külső állványra a választásom, mert itt a belső
állványnak nincsenek előnyei a külsővel szemben, és a toronyépítést ábrázoló képzőművészeti
alkotásokon is gyakori az alsó szinteken a külső, oszlopokon álló állvány. Kérdés volt még, hogy a
keresztgerendák a falra feküdjenek fel, vagy egy belső oszlopsorra. Úgy döntöttem, hogy az első
megoldást alkalmazom, mert az ábrázolásokon ez a szokásos.

A magasabban lévő szinteken a külső állvánnyal szemben praktikusabbnak tűnik a falpárkányokon
álló belső állvány használata, főleg, ha ez később haranglábként is hasznosítható. A sisak esetében
annak ellenére választottam a mintaállvány és a munkaállvány kombinációját, hogy sem Freiburgban,
sem Salisbury-ben nem volt szükség mintaállványra. Ez a két sisak azonban jelentősen különbözik a
bécsi sisaktól, mert mindkettő gyakorlatilag trapéz alakú elemek sorozatából áll, amikből egy sor
önmagában is állékony, így nincs szükség mintaállványra. Bécsben a sisak fő szerkezetét az éleket
alkotó bordák jelentik, ezeket meg kellett támasztani építés közben. Ezenkívül a kisebb sisakok
esetében is használtak mintaállványt, így ezért sem akartam ezt a szerkezetet figyelmen kívül hagyni.

Binding katalógusában egyébként egyazon kódexben is található olyan ábrázolás, amin az alsó
szinteket külső, a felső szinteket belső állvánnyal építik (176–177. ábra).720

A rekonstrukció tárgyául választott bécsi északi torony megvalósult részein sajnos nehezen lehet
állványlyukakat azonosítani. Kieslinger szerint az egész templomon meglehetősen kevés van belőlük,
kivéve a déli tornyot, de azok minden bizonnyal a későbbi rekonstrukciók idejéből származnak.721

Az északi torony kivitelezésével kapcsolatban három nagyon értékes információ áll
rendelkezésünkre: két, nagyon hasonló daruterv a bécsi műhely archívumából 1500 körülről (178–
179. ábra),722 és egy 1502-es fametszet a templomról az ún. Wiener Heiltumsbuchból (a torony ekkor
még építés alatt volt, 180. ábra). Mindkét tervrajzon fa keretben lévő, taposókerekes, hatalmas méretű
daru látható. A fametszet daruja a sematikus ábrázolás ellenére lehetséges, hogy megegyezik a két
daruterv közül a konzolossal. Érdekes adalék még az építéshez a torony alján a mai napig meglévő
úgynevezett Asylring (181. ábra). Ez Kieslinger szerint a fametszeten látható daruhoz tartozott, és a
kötél vezetésére szolgált.723 Ennek viszont csak abban az esetben van értelme, ha a daru fent van, a
meghajtás pedig lent, a terven lévő darunak viszont a meghajtása is fent van.

4.2.1. Első szakasz: toronytörzs
Felhasznált rajzi források:

• állvány: a Binding-katalógus724 oszlopos állványai, elsősorban a 254 (157. ábra) és a 634e
katalógustétel (182. ábra)

• közlekedés az állványon: Hans Hammer 8v-n látható, több részes, kampós kötéllétrája
• gépek:

⁃ a bécsi Akadémia gyűjteményének fent ismertetett 35.043r jelű darurajza725

(178. ábra), kiegészítve a középkori kölni daruról készült XIX. századi felmérési rajz726

néhány elemével (183. ábra)
⁃ Hans Hammer 3r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 4r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 10r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 10v 2 gépe

720 BINDING 2001 190. p.
721 KIESLINGER 1949 149. p. Ugyanitt említi Kiselinger, hogy az 1839-es beállványozáskor a lyukak hiányát kellemetlennek 
ítélték az építők. „Übrigens wird von der Einrüstung des Hochturmes im Jahre 1839 der Mangel an Gerüstlöchern als 
unangenehm vermerkt.”
722 BÖKER 2005a 145–146., 412. p., KRONBERGER 2011 82. p.
723 KIESLINGER 1949 148. p.
724 BINDING 2001
725 BÖKER 2005a 145–146., 412. p., KRONBERGER 2011 82. p.
726 WOLFF 1980 110. p.
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Bár az volt a célom, hogy Hans Hammer gépeinek alkalmazását mutatom be, nem hagyhattam
figyelmen kívül a bécsi darurajzot. Ez az ábrázolás abban is különleges, hogy Hans Hammer
géprajzaival ellentétben az építészeti rajzok konvenciója szerint készült.727 A daru a terven látható
kialakításban nem lenne állékony, ezért kiegészítettem a kölni daru (183–184. ábra) merevítéseivel. A
bécsi daruhoz hasonló, kocka alakú keretbe épített, taposókerekes daru biztos, hogy létezett a
középkorban, mert több ábrázoláson is feltűnik (185. ábra). A bécsi rajzon a taposókerék egy külön
fakeretben van, ez a keret a daruoszloppal együtt foroghatott.

Ahogy több rajz és a XIX. századig fennmaradt kölni daru is tanúsítja, toronyépítéshez minden
bizonnyal előszeretettel használtak ilyen nagyméretű, a torony közepébe állított darukat. Az építkezés
menete úgy nézhetett ki, hogy először ezt a nagyjából 20 méter magas toronydarut állították fel, majd
elkezdték köréépíteni az állványzatot és az állványzattal párhuzamosan magát a tornyot. Amikor a
falak elérték azt a magasságot, ahol a darut már nem lehetett használni, a darut a kockaalakú kerettel
együtt áttették a falkoronára, és következett az építés újabb szakasza. Ilyen módon a daru magassága
meghatároz egy építési szakaszt. Az tűnik logikusnak, hogy az állványzat is a daruval együtt mozgott,
tehát egyszerre maximum annyi állványszint készült el, ami a daru magasságát lefedte. Több, oszlopos
állványt szerepeltető középkori ábrázoláson megfigyelhető,728 hogy az alsó munkaszintek már
nincsenek meg, csak az oszlopok és a merevítések. Egy bizonyos magasságig valószínűleg az oszlopokat
tovább toldották, de az anyagtakarékosság miatt a már nem szükséges munkaszinteket lebontották, és
magasabban építették vissza.

Az én rajzomon az építkezés az ikerablakok vállmagasságánál jár (186–187. ábra). Körben
andráskeresztekkel merevített oszlopos állvány van. Az oszlopokra hosszgerendák vannak rögzítve, a
keresztgerendák ezekre és a falra támaszkodnak. Az alsó munkaszintek és részben a keresztgerendák
már el vannak bontva. Középen, a fametszethez ábrázolthoz hasonlóan helyezkedik el a toronydaru. A
falkoronán Hans Hammer egyik kerekes daruja (4r 1) mozog: a nagy falvastagság lehetővé teszi az
elhelyezését és működtetését. Az állvány egyik sarkán Hans Hammer 3r 1 gépét helyeztem el. A
nagyméretű tornyoknak az alsó szinten igen nagy a falvastagságuk, ez felfelé egyre csökken. A bécsi
tornyok esetében tudjuk, hogy az alsó szinten a falak rétegesek: a külső és a belső héjuk kváderből van,
a közüket törtkő tölti ki.729 A belső szinte teljesen tagolatlan, míg a külső aprólékosan tagolt. A
rajzomon a középső, nagy toronydaru a belső, tagolatlan kváderköveket és a kitöltőkövet emeli
elsősorban, a homlokzat kisebb méretű, aprólékosan faragott köveit pedig főleg a kis daruk emelik, így
a munkavégzés több szálon tud haladni.

727 A XV. századi géprajzok és építészeti rajzok eltérő konvencióiról lsd. jelen dolgozat Hans Hammer géprajzairól szóló 
fejezetét.
728 Pl. az itt idézett kettőn is.
729 ZYKAN 1967 33. p.
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Az első szakasz a segédszerkezetekkel vonalas ábrán
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Az első szakasz a segédszerkezetekkel árnyékolt ábrán
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4.2.2. Második szakasz: szabadonálló négyzetes rész
Felhasznált rajzi források:

• állvány: 
⁃ a bécsi déli torony egykori haranglábát ábrázoló XIX. századi rajzok:

⁃ Trost 1843-as cikkében közölt metszet730

⁃ a Zeitschrift für Bauhandwerker 1863-as számában szereplő metszetek,
alaprajzok, nézetrajzok731 (189. ábra)

⁃ Viollet-Le-Duc rajza konzolos és oszlopos állvány kombinációjáról732

• közlekedés az állványon: Hans Hammer 8v-n látható, több részes, kampós kötéllétrája
• gépek: 

⁃ Hans Hammer 3r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 4v 1 gépe
⁃ Hans Hammer 10r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 10v 2 gépe

Az ábrán a szabadon álló négyzetes rész (189–190. ábra) építése látható. Bécsben ennek a résznek
az a sajátossága, hogy a belső tér már itt is oktogon alaprajzú. A rajzom a Freiburgban használt
megoldást ábrázolja: a harangállvány a környező falak előtt elkészül, és építési állványként is szolgál. A
források arra utalnak, hogy a bécsi déli torony esetében is hasonló lehetett a helyzet.733

A rajzomon ennek a harangláb-állványnak a tetején Hans Hammer egyik, nagy terhek emelésére is
alkalmas bakdaruját szerepeltetem. Az állványokról szóló áttekintésben azt írtam, hogy a középkori
állványok valószínűleg nem voltak alkalmasak nehéz kőanyag tárolására. A harangláb-állványok ez alól
kivételt képeznek. Kialakításuk olyan, hogy a több tonnás harangot is elbírják, így a kövek ideiglenes
tárolására is alkalmasak. Ilyen módon a magasban is lehetővé válhatott a kövek feldolgozása: a
bakdaru felemeli a megfelelő szintig a nagy köveket, amiket fent deponálva, megmunkálva, esetleg
szétvágva aztán a teher vízszintes pozicionálására is alkalmas konzolos darukkal tettek a helyükre.

A nagy állványzat mellett valószínű, hogy használtak olyan, konzolokon álló többszintes
állványokat is, mint amilyennek a rajzát Viollet-Le-Duc közli.734 A bécsi torony esetében az egymásba
szerkesztett vimpergák építéséhez egy ilyen struktúra ideális lehetett. A vimpergák aljánál a torony fala
visszaugrik, ez megfelelő platformot kínál az állvány konzoljainak elhelyezéséhez, ahogy a nagyméretű
ablak parapetje is. A rajzomon a torony két oldalán egy-egy ilyen segédállványt ábrázolok.

Érdekes megfigyelni a Trost cikkében lévő rajzon az ablaknyílásokba beépített, deszkaterítéses
gerendákat. Ezek is kiválóan alkalmasak lehettek építésre, rajzomon így ezeket is szerepeltetem.

730 TROST 1843 Taf. XDII., lsd. jelen dolgozat 4. mellékletében
731 LANGE 1863
732 VIOLLET-LE-DUC 1861 108. p.
733 ZYKAN 1967 45. p.
734 VIOLLET-LE-DUC 1861 108. p.
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A második szakasz a segédszerkezetekkel vonalas ábrán
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A második szakasz a segédszerkezetekkel árnyékolt ábrán
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A vonalas ábra részlete az állványokkal és a gépekkel
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4.2.3. Harmadik szakasz: szabadonálló oktogonális rész
Felhasznált rajzi források:

• állvány: Viollet-Le-Duc toronyállványt bemutató rajza735 (165. ábra)
• közlekedés az állványon: Hans Hammer 8v-n látható, több részes, kampós kötéllétrája
• gépek: 

⁃ Hans Hammer 3r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 3r 3 gépe
⁃ Hans Hammer 4r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 10r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 10v 2 gépe

Az ábrán a toronyoktogon (191–192. ábra) építése látható. Az állványhoz a Viollet-le-Duc
szótárában szereplő állványrajzot vettem alapul, némileg átszerkesztve, mivel a rajzon négyszögletes a
harangház és nincsenek óriásfiálék. A rajzon szereplő állványt úgy módosítottam, hogy alkalmas
legyen a nyolcszögletű harangházban való alkalmazásra, és az óriásfiálékat is fel lehessen építeni róla.

Középre egy, az első szakaszhoz hasonló méretekkel rendelkező toronydarut tettem, ez Hans
Hammernél a 3r oldalon van. Ez a portfólió legnagyobb méretű daruja, egyben az egyetlen, ami
taposókerekeket használ.

A rajzon nem látszik, de a torony belsejében továbbra is megvan az előző szakasz állványa, ilyen
módon az előző szakaszban ennek a tetején ábrázolt, nagyobb kövek emelésére alkalmas bakdaru is
még működni tud, ezzel a több szakaszos emelés továbbra is megoldott. A rajzomon még néhány
kisebb daru szerepel, ezek már az alsóbb szinteken is használatban voltak.

735 VIOLLET-LE-DUC 1861 103–114. p.
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A vonalas ábra részlete az állvánnyal és a gépekkel
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4.2.4. Negyedik szakasz: sisak
Felhasznált rajzi források:

• állvány: 
⁃ a salisbury-i sisakban fennmaradt állvány felmérési rajza736 (5. melléklet)
⁃ a bécsi déli torony Sprenger-féle felújításánál használt állvány rajza737 (4. melléklet)

• közlekedés az állványon: Hans Hammer 8v-n látható, több részes, kampós kötéllétrája
• gépek: 

⁃ Hans Hammer 3r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 4r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 4r 5 gépe
⁃ Hans Hammer 10r 1 gépe
⁃ Hans Hammer 10v 2 gépe

A sisak építését két lépésben mutatom be: először a sisak alsó részének és a környező fiáléerdőnek
az építését, majd a felső részét. A sisak belsejében egy, a Salisburyben lévőhöz hasonló belső állvány
van, ami a sisak éleit képező kövek ideiglenes támaszaként is szolgál. Ehhez kapcsolódva, részben a
sisak körüli galériára támaszkodva áll egy másik állvány, amiről a sisakot övező számtalan fiálé építése
lehetséges. Ennek szerkesztéséhez a bécsi déli torony csúcsának 1838–1842-es rekonstrukciójához
használt állványt vettem alapul.738 Az ábrák addig a magasságig ábrázolják a sisak építését, ameddig az
belülről elvégezhető volt. Legfelül Hans Hammernek az egyik kisebb, forgatható konzolos daruja áll az
állványhoz rögzítve.

E magasság fölött a sisak már annyira elkeskenyedik, hogy belülről nem lehetséges építkezni. Itt
már külső állványra van szükség, a második ábrasorozat (vonalas és árnyékolt ábrák) ezt mutatják.
Salisburyben az úgynevezett „weather door” van ebben a magasságban, a feltételezések szerint ott
ebben a magasságban történt a váltás a belső és a külső állvány között.739 Az ábrán bemutatott külső
állvány szerkesztéséhez ismét az 1838–1842-es bécsi állvány rajzát használtam fel.740 Az állvány az
egészen a csúcsig felfutó belső állványra támaszkodik, a vízszintes gerendák a sisak résein keresztül
futnak. A keresztrózsa köveinek elhelyezésére Hans Hammer 4r 5 gépe ideális: ez egy olyan
„portáldaru”, aminek a meghajtása független magától a darutól, tehát egy lentebbi szinten is
elhelyezhető. Ez hasonló mind az 1838–1842-ban Bécsben, mind az 1870-es években Kölnben
alkalmazott megoldáshoz (160. ábra). A keresztrózsa körül már egy önmagában állékony, belső támasz
nélküli állvány van.

736 TATTON-BROWN 1996 Fig. 3.
737 TROST 1843 Taf. XDII.
738 TROST 1843
739 TATTON-BROWN 1997 345. p., JONES 2005a 13. p.
740 TROST 1843 Taf. XDII.
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A vonalas ábra részlete az állvánnyal és a gépekkel
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A sisak felső részének építése vonalas és árnyékolt ábrán
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A vonalas ábra részlete az állvánnyal és a gépekkel

111



5. Mellékletek listája
0. képkötet (a dolgozattal egybekötve)

1. a pozsonyi torony felmérési rajza (Wiener Bauhütte 1862; Forster Központ Tervtár, pozsonyi 
ferences templom mappája, K 7199)

2. a soproni torony Sedlmayr-féle felmérési és felújítási terve (Forster Központ Tervtár, soproni 
ferences templom mappája, 27655)

3. Hans Hammer portfóliója (Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 114.1 extrav. 
Online elérhetősége: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/114-1-extrav)

4. a bécsi déli torony XIX. századi állványzata (TROST 1843 Taf. XDII. 
Online elérhetősége: 
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=abz&datum=1843&page=453&size=45)

5. a salisbury-i sisakban lévő ácsszerkezet rajza (TATTON-BROWN 1996 Fig. 3.)

6. a bécsi északi torony középkori tervei (Wien Museum Karlsplatz 105.064, 105.067; KRONBERGER 
2011 49. p., 63–67. p.-ről szkennelve és összeillesztve)
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6. Felhasznált források és szakirodalom
Kiadatlan források

• Bonaccorso Ghiberti: Zibaldone. Firenze, Biblioteca Nazionale, B. R. 228
• Forster Központ gyűjteményeinek anyagai

◦ Kassa: Tervtár, Szent Erzsébet-templom mappája, K.6903
◦ Pozsony: 

▪ Tervtár, Szent János-kápolna mappája, ferences kolostor mappája, Schulek-hagyaték 
▪ Fotótár tárgyi archív fotói, mindenekelőtt a következők: 122186, 122201, 1566, 

10.787, 63.582, 17.530, 65.583, 8085 
▪ Könyvtár, MOB-iratok, mindenekelőtt a következők: 1894/103, MOB 1894/122, 

1897/228.
◦ Sopron: Tervtár, 27655, 45313/I, 45313/II, 45313/III, 14141 számú dokumentációk

• Francesco di Giorgo Martini: Trattati di architettura ingegneria. Beinecke Rare Book & 
Manuscript Library, MS 491

• Guido da Vigevano: Bibliothèque Nationale de France, Ms Latin 11015
• Kriegsbuch des Ludwig von Eyb d. J.: Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Ms. B. 26
• Rüst- und Feuerwerksbuch der Stadt Frankfurt: Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt 

am Main, Ms. germ. qu. 14
• Soproni Múzeum

◦ Storno-hagyaték leltári szám néküli tervrajzai
◦ Storno Levéltár, Fasc. 3. Nr. 50., Fasc. 3. Nr. 60.

• Weimarer Ingenieurkunst- und Wunderbuch: Weimar, Anna Amalia Bibliothek, Fol. 328
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