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1. Bevezetés
A faragott kősisakkal rendelkező, gyakran jelentős magasságú 

gótikus templomtornyok azok az építészeti elemek, amiknek építése 

technikailag és anyagilag is a legnagyobb felkészültséget kívánta, 

egyben a középkori építéstechnika legnagyobb gépesítést igénylő 

feladatát jelentette. Ahogy dolgozatom alcíme is mutatja, a témát két 

oldalról közelítem meg: egyrészt arra keresem a választ, hogy mit 

tudhatunk meg a megvalósult épületek vizsgálatával a tervezésről, 

másrészt arra, hogy korabeli tervek alapján hogyan lehet 

rekonstruálni egy épület megvalósulásának lehetséges menetét. 

Ennek megfelelően a dolgozat két fő részből áll. Az első részben a 

Magyar Királyság területén felépült két legfontosabb gótikus 

kőtornyot, a pozsonyi és a soproni ferencesek tornyát vizsgálom, és 

a segítségükkel következtetéseket vonok le a bécsi Stephanskirche 

déli tornyának tervezéséről; a második részben pedig kísérletet 

teszek egy XV. század végi toronyépítés menetének rekonstruá-

lására, a lehetséges felhasznált segédszerkezetek: állványok és 

gépek bemutatásával, a bécsi Stephanskirche meg nem valósult 

északi tornyának példáján.

2. A kutatás módszere
A pozsonyi és a soproni torony kutatása során legfőbb forrásnak 

magukat az épületeket tekintettem. Ahhoz, hogy a középkori 

építésről tudjak megállapításokat tenni, kiindulópontként először azt 

kellett tisztáznom, hogy a mai épületek mennyiben azonosak 

középkori önmagukkal. Ehhez a Forster Központ és a Soproni 
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Múzeum vonatkozó archív tervanyagát, iratanyagát, fotóit vetettem 

össze jóformán kőről kőre magukkal az épületekkel. 

A pozsonyi torony esetében egyszerre nehezítette és könnyítette a 

kutatást, hogy a torony felső részét a XIX. században lebontották, 

majd visszaépítették. Nehezítette, mert a torony így már nem az 

eredeti struktúra, viszont könnyítette is, mert az eredeti kövekből 

felépítettek egy, az eredeti torony felső részével nagyrészt egyező 

kerti pavilont, ahol így viszonylag elérhető magasságban vannak a 

középkori kövek. Kutatásom kiindulópontjaként tisztáztam az eredeti 

torony, a rekonstruált torony és a kerti pavilon viszonyát, és 

különböző pozsonyi udvarokban, kapualjakban felkerestem és 

azonosítottam az eredeti toronynak azokat a fennmaradt köveit, 

amiket nem építettek be a kerti pavilonba; majd a kerti pavilonról 

textúrázott modellt és a fugarajzolatot is feltüntető léptékhelyes 

ortofotót készítettem.

Nem képezi a dolgozat szorosan vett tárgyát a pozsonyi ferences 

templom Szent János-kápolnája, de több jel arra utalt, hogy köze van 

a toronyhoz, ezért ennek az építménynek is alaposan megvizsgáltam 

a külső-belső fugarajzolatát, vakmérműveinek kialakítását.
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A kerti pavilon ortofotója

A soproni torony esetében szerencsésebb a helyzet, mert ott mind a 

XIX. századi, Storno Ferenc nevéhez köthető rekonstrukció, mind a 

XX. századi, Sedlmayr János által vezetett rekonstrukció csak 

javításokra szorítkozott, mely javításokat mindketten alaposan 

dokumentálták. Sopronban magán a tornyon kívül-belül végzett 

vizsgálódásaim a formák mellett az építéstechnikára, falazásra, 

kőfaragójelekre irányultak elsősorban.
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A mikroarchitektúra vizsgálata információkkal szolgálhat a 

makroarchitektúráról is, ezért mind a pozsonyi Szent János-

kápolnában, mind a soproni templomban külön figyelmet szenteltem 

a toronysisakot formázó, architektonikus kialakítású baldachinoknak, 

a pozsonyiakról textúrázott 3D-modellt is generálva.

A tornyok kutatása során a történeti kutatások szokásos módszer-

tanát is követtem: ez a teljes szakirodalom és a vonatkozó korabeli 

források áttekintését, az esetleges szakirodalmi ellentmondások 

feloldását, bizonyos állítások korrigálását vagy éppen megerősítését 

jelentette.

Dolgozatomban megvizsgálom, hogy a bécsi Stephanskirche 

műhelyével kapcsolatba hozható kisebb tornyok (köztük a pozsonyi 

és a soproni) mit árulnak el a Stephanskirche déli tornyának 

tervezéséről, az új ötletek megjelenéséről. Ehhez építész fejjel 

gondolkozva egy sematikus 3D-s ábrasorozatot készítettem, amin 

időrendi sorrendben haladva, lépésről lépésre bemutatom azokat az 

építészeti elemeket, amik ezeket a kisebb tornyokat megkülönböz-

tetik az előkép freiburgi toronytól, és amik a bécsi tornyon később 

megjelennek; így rajzban is illusztrálva, hogy lett a freiburgi toronyból 

bécsi.
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Freiburgtól Bécsig sematikus ábrákon

A lépések röviden összefoglalva a következők.

Pozsonyban megjelent elemek:

• egymásba szerkesztett vimpergák 

• 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

Gamingban, Maria Straßengelben, Sopronban megjelent elem:

• karcsúság

Deutsch-Altenburgban megjelent elemek:

• támpillérek az oktogon körül

• támpilléres oktogon és hasáb áthatása

• az oktogon diagonális oldalain nincsenek ablakok

A bécsi Maria am Gestade tornyán megjelent elemek:

• a sisak körül vimperga csak a sisak lábánál van, az oktogon 

falsíkján nincs

• kétszintes sisak, élre szerkesztett oromzatokkal megtörve
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A dolgozat második részében egy 3D-s ábrasorozaton kísérletet 

teszek egy XV. század végi toronyépítés menetének rekonstruá-

lására, a lehetséges felhasznált segédszerkezetek: állványok és 

gépek bemutatásával. Fontos kiemelni, hogy miként azt Norbert 

Nußbaum több írásában is kifejtette, 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. 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 foglalkoztam (amit nyilván a középkori 

mester is megtett). Így tehát nemcsak 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, 

történeti forrásokon alapuló, segédszerkezeteket is bemutató 

rajzsorozat. Más a helyzet az Alpoktól délre: az építészettörténet 

legjobban kutatott építkezéséről, a firenzei kupolaépítésről több ilyen 

is rendelkezésünkre áll, nyilván nem függetlenül attól, hogy 

Brunelleschi gépeiről fennmaradt egy korabeli rajzgyűjtemény. 
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Szándékaim szerint a kupolaépítést bemutató rajzoknak az északi 

párját készítem el, egyben azt is sugallva, hogy a nagy gótikus 

tornyok felépítése, bár más jellegű, mégis a firenzei kupolaépítéshez 

mérhető mérnöki teljesítmény volt.

�
A toronyépítést bemutató rajzsorozat

A rajzsorozat elkészítéséhez szükséges volt a gótikus építéstechnika 

megismerése. Ehhez a módszerem a vonatkozó hazai és 

nemzetközi szakirodalom tanulmányozása mellett több, a mai napig 

nagyrészt középkori módszereket alkalmazó műhely, Bauhütte 

meglátogatása és munkájának megismerése volt.
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Egy toronyépítésnél az állványok és a gépek a legfontosabb 

segédszerkezetek. A középkorból fennmaradt gépábrázolások szinte 

kizárólag haditechnikai tárgyú kéziratokban maradtak fenn. Fontos 

kivétel a straßburgi mester, Hans Hammer portfóliója. A kéziratban 

számos gép rajza szerepel, valószínűleg összefüggésben a mester 

toronyterveivel. A gépek rekonstrukciójához elsősorban ezt a 

kéziratot használtam. Korabeli ábrázolások állványokról kizárólag a 

képzőművészet területéről maradtak fenn, az állványzat modelle-

zésénél ezek voltak a legfőbb forrásaim. További fontos forrás volt 

már az újkorból, de még az iparosítás korszakát megelőző időből a 

bécsi Stephanskirche toronycsúcsának XIX.  századi újjáépítésekor 

használt állványzat részletes korabeli rajza és az építkezés részletes 

korabeli leírása. Fontos tárgyi forrásokat jelentettek a tornyok 

belsejében fennmaradt vagy rekonstruálható állványok és a róluk 

szóló szakirodalom.

A rekonstrukcióhoz szükség volt még korabeli toronytervekre. 

Kézenfekvő választás volt a csak részben megvalósult bécsi északi 

torony: erről több terv is fennmaradt, és az építkezés akkor zajlott, 

amikor Hans Hammer géprajzai keletkeztek. Az esetleges félre-

értések elkerülése miatt szándékosan nem olyan tornyot válasz-

tottam, 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 történeti források alapján megismert 

eszközök segítségével hogyan épülhetett fel egy torony.

A rekonstrukció ábrasorozatán az építkezést négy szakaszban 

mutatom be. A rajzok készítése úgy zajlott, hogy minden egyes 

szakaszhoz először a középkori tervek (alaprajz, homlokzat) alapján 
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3D-ben felépítettem az adott magasságig az építményt, majd a 

korábban tárgyalt források segítségével elkészítettem egy lehet-

séges állványzatot, végül főleg Hans Hammer alapján elhelyeztem a 

megfelelő gépeket a megfelelő helyre. 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3. Új tudományos eredmények

1. tézis 
Mind a pozsonyi, mind a soproni torony korábban épült, mint 
ahogy az a szakirodalomban általánosan elfogadott, és mindkét 
torony építése szorosan kapcsolódik a bécsi Stephanskirche 
műhelyéhez.

�  �
A pozsonyi és a soproni torony
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A pozsonyi torony 1400 körüli szakirodalmi datálása elsősorban a 

középkori toronnyal azonosnak tekintett kerti építmény kupolaszerű 

lezárásán és a torony egyes formáinak a bécsi Stephanskirche déli 

tornyán lévő motívumokkal való hasonlóságán alapul. Kutatásaim 

során fény derült rá, hogy az eredeti torony nem kupolás lezárású 

volt, hanem áttört gúlasisakkal rendelkezett, ilyen módon az egyetlen 

ilyen torony a Magyar Királyság területéről, amit ismerünk. A 

templom toronnyal átellenes oldalán lévő Szent János-kápolna 

falazásának helyszíni vizsgálata során megbizonyosodtam róla, hogy 

a szakirodalom nagy részének állításaival szemben az épület egy 

ütemben, rövid idő alatt épült fel. Mivel az építéséről egy 1361-es 

forrás a rendelkezésünkre áll, így pontosan datálható. Szintén a 

helyszíni vizsgálatok során megbizonyosodtam róla, hogy a torony 

és a kápolna között olyan sok, helyenként részletekbe menő 

hasonlóság van, hogy nem telhetett el hosszú idő az építésük között. 

A torony formáinak elemzése is alátámasztja a korábbi datálást. A 

tornyon a legjellemzőbb forma az egymásba szerkesztett oromzatok 

motívuma. Ennek bécsi megfelelője írásos források alapján csak 

1407-ben került kivitelezésre, Pozsonyban viszont a kolostor 

közelében lévő régi városháza épületén bizonyíthatóan már a 

XIV. század második felében megjelent. A torony és a kápolna mind 

elhelyezkedésében, mind formáiban, mind kőfaragójeleiben a bécsi 

Stephanskirche IV.  Rudolf uralkodása (1358–1365) alatt épült 

részeivel mutat hasonlóságokat. A kápolna esetében a hasonlóságok 

a falazástechnikában is jelentkeznek. A személyes bécsi kapcsolatot 

a donátor, Jakab bíró üzlettársa, Jans Poll jelentheti, aki Bécsben 

többször tanácstag volt, majd átköltözött Pozsonyba, és itt is halt 
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meg. A pozsonyi torony és kápolna hasonlóságai a bécsi épület 

egykorú részeivel arra utalnak, hogy Pozsonyban is IV.  Rudolf 

építőműhelye, az úgynevezett Herzogswerkstatt dolgozott.

A soproni torony esetében a szakirodalom 1380–1410 közötti 

építkezésről ír. Sajnos korabeli forrás az építésről egyáltalán nem áll 

rendelkezésünkre. Ez a késői datálás Házi Jenő egy 1961-es cikkére 

vezethető vissza, a korábbi szakirodalom korábbra tette a torony 

építését. Házi Jenő Gaissel Henrik vélt donációjára alapozza a 

későbbi datálást, de a későbbi szakirodalom egyetért abban, hogy 

nem ő, hanem a testvére, Miklós lehetett a donátor, aki viszont már 

1361-ben városbíró volt. A késői datálás másik indoka a 

szakirodalomban a torony stílusbeli hasonlatossága a pozsonyi 

toronyhoz, amit 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 donáció felől vizsgálva a datálást fontos évszám 

Gaissel Miklós 1366-os nagy öröksége, ami lehetővé tehette 

számára a komoly építkezés finanszírozását. 

Ahogy a donáció, úgy a torony elhelyezkedése, kialakítása, formái 

sem indokolják a késői datálást. Egészen biztosan bécsi eredetű 

elem a torony szokatlan elhelyezése: a hajó mellé épült, aljában 

portállal, ezzel egy új észak-déli tengelyt kijelölve. A bécsi déli torony 

IV.  Rudolfhoz köthető elhelyezkedése éppen ilyen. A soproni 

toronnyal egy koncepció alapján készült soproni templomhajó 

boltozatot hordó konzoljai részletekbe menő egyezéseket mutatnak a 

bécsi templom mellékhajóinak falkonzoljaival, a soproni szobor-

baldachinok konzoljai pedig szintén részletekbe menő egyezéseket 
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mutatnak a bécsi templom szentélypilléreinek boltozatot hordó 

konzoljaival. Bécsben ezeknek a részeknek az építését az újabb 

kutatások IV.  Rudolf idejére teszik. Nagyon jellegzetes elem a 

soproni torony körgalériája. Ezt a szakirodalom a Stephanskirche 

nyugati tornyainak hasonló galériáiból vezeti le, de ez utóbbiak csak 

a XV.  században készültek el. Hasonló galériák vannak ábrázolva 

ugyanakkor a bécsi templom szentélyének eredeti üvegablakain, 

ezek a szakirodalom szerint 1340–1350-ben készültek. A bécsi 

kapcsolatok a donátor személyében is jelentkeznek: Gaissel Miklós 

sógora bécsi városbíró volt.

További stílusbeli párhuzamokat keresve a pozsonyi torony és Szent 

János-kápolna is kínálkozik: több jellegzetes megoldásuk 

visszaköszön a soproni tornyon.

Összegezve a fentieket 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.

2. tézis 
Mind a pozsonyi, mind a soproni torony építése a bécsi műhely 
kísérleti terepéül szolgált.
Tim Juckes kimutatta, hogy a Stephanskirche hosszházának 

évtizedes tervezés- és építéstörténete során a bécsi műhely 

kőfaragói más építkezéseken is dolgoztak, és ezeken a helyeken 

tulajdonképpen ki tudták próbálni az újabb ötleteket, amiket aztán a 

bécsi hosszház boltozatain felhasználtak: a műhely több innovatív 
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megoldása hamarabb megvalósult Bécsen kívül (esetenként a 

Magyar Királyság területén), mint Bécsben. A déli torony építése 

során is hasonló lehetett a helyzet: a torony megjelenése 

szempontjából döntő fontosságú, a szakirodalom egybehangzó 

véleménye szerint mintaképnek tekintett freiburgi toronytól eltérő 

építészeti elemek jó részét meg lehet találni bécsi és Bécs környéki, 

a Stephansturm előtt elkészült kisebb tornyokon. Ezeket az 

építészeti elemeket a freiburgi torony sematikus ábráján lépésről 

lépésre elhelyezve a bécsi torony sematikus ábráját kapjuk. A 

szóban forgó tornyokat (Gaming, Maria Straßengel, Deutsch-

Altenburg, Maria am Gestade) a szakirodalom a Stephanskirche 

műhelyéhez köti. Sorozatukba tökéletesen beleillik mind a pozsonyi, 

mind a soproni torony. Mindkét torony szoros kapcsolatban van a 

bécsi műhellyel, és mindkét tornyon megjelennek olyan elemek, amik 

Freiburgban nincsenek, de a bécsi torony egyedi megjelenése 

szempontjából fontosak. Ezek az elemek Pozsonyban és Sopronban 

hamarabb kerültek kivitelezésre, mint Bécsben. Pozsonyban ilyen az 

egymásba szerkesztett vimpergák motívuma, a nagy vimperga 

hátrahúzása a falsíktól a sisak lábához, a sisak lábát kísérő 

fiáléerdő; Sopronban pedig a sisakgaléria (ami Bécsben nem a déli, 

hanem a nyugati tornyokon valósult meg) és mindenekelőtt a torony 

szokatlan karcsúsága. A karcsúság nem kizárólag formai kérdés, 

tornyok esetében nagyon fontos szerkezeti szerepe van: minél 

magasabb és karcsúbb egy torony és minél meredekebb a sisakja, 

annál jobban működik erőtanilag. Nagyon fontos különbség a 

megvalósult bécsi torony és freiburgi előképe között, hogy a bécsi 

torony arányaiban sokkal karcsúbb, sisakja sokkal meredekebb. 
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Mindkettő igaz a soproni ferencesek tornyára is. Valószínűleg nem 

véletlen, hogy a vizsgált, a bécsi műhelyhez köthető kisebb 

gúlasisakos tornyok közül a koraiak közé tartozó két hagyomá-

nyosabb arányú torony, a pozsonyi ferencesek és a soproni Szent 

Mihály-templom tornya szorult később a legkomolyabb szerkezeti 

megerősítésekre.

3. tézis
A korabeli rajzi és tárgyi források alapján rekonstruálható egy 
gótikus toronyépítés lehetséges menete.
A bécsi északi torony középkori tervrajzai néhány ellentmondás, 

takarásban lévő szerkezet kivételével alkalmasak voltak a struktúra 

térbeli felépítésére. A térbeli modell köré és belsejébe a középkori 

ábrázolások és a fennmaradt belső ácsszerkezetek segítségével 

olyan állványzatokat tudtam szerkeszteni, amilyeneket a középkori 

technikával is fel lehetett építeni, és amikről a kivitelezés lehetséges. 

A modell segítségével, a modellen elhelyezve Hans Hammer 

gépeinek eredetiségét, feltételezett alkalmazási módját is sikerült 

megvilágítani, ahogy a portólió elmés létráinak funkcióját is. A 

rajzsorozat ilyen módon a célkitűzésemnek megfelelően illusztrálja 

egy gótikus torony kivitelezésének lehetséges menetét, a felhasznált 

állványok és gépek bemutatásával. 

4. A továbblépési lehetőségek
Jelen dolgozatnak nem fő témája a bécsi Stephanskirche, de több 

fontos megállapítást tesz vele kapcsolatban. Érdemes lenne a 
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jelenleg is zajló, a bécsi templom építéstörténetének homályos 

részleteire (elsősorban a IV.  Rudolfhoz köthető, úgynevezett 

Herzogswerkstattra) irányuló nemzetközi kutatásokhoz kapcsolódva, 

jelen dolgozat eredményeit felhasználva és továbbfejlesztve egy 

további kutatás elsődleges tárgyává tenni a bécsi déli torony korai 

tervezéstörténetét.

A nagy bécsi torony és a dolgozatban tárgyalt közepes méretű 

tornyok mellett, ezektől valószínűsíthetően nem függetlenül a 

környéken számos kisebb kősisakos torony és kisépítmény épült a 

korszakban. Érdemes lenne ezeknek a jelen dolgozatban tárgyalt 

tornyokkal és egymással való kapcsolatát feltárni. Néhány példa 

tornyokra: soproni Szentlélek-templom, Sopronbánfalva, Fertő-

meggyes, Rajka; példák kisépítményekre: pihenőkereszt, Lénárt-

oszlop, pékkereszt Sopronban; dreieckiges Kreuz, Lichtsäule 

Hainburgban; Spinnerin am Kreuz Bécsben; Spinnerin am Kreuz 

Bécsújhelyen; Tutzsäule Klosterneuburgban. Ez a kutatás a makro- 

és a mikroarchitektúra kapcsolatáról is új eredményeket hozhat: a 

lépték változatossága lehetőséget adna a nemzetközi gótikakutatás 

egyik fontos kérdésének, a gótika fraktál-jellegének vizsgálatára.

A tornyok belsejében lévő középkori, kora újkori ácsszerkezetek 

felkutatása és helyszíni vizsgálata is egy lehetséges továbblépés. 

Mivel ezek magasan lévő, rejtett, alárendelt szerkezetek, a puszta 

létezésükről is elég nehéz tudomást szerezni. Feltétezhető, hogy egy 

részük építési állványként is szolgált, így vizsgálatuk az építés-

technikával kapcsolatos forráshiányt enyhítheti, mert segéd-

szerkezetek ideiglenes jellegük miatt jobbára nem maradtak fenn. 
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