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Néhány szó a falkapcsokról. 

Hencz Antal tól . 

A mérnök-egvleti közlöny utólsó füzetében Kherndl ur azt vitatja, hogy 
a lipótvárosi templom kupolya dobja a boltozatok oldalnyomása következtében 
omlott össze és pedig azért, mivel a boltnyomás iránya az oszlopok talpán ki-
vül esett. — Nincs szándékom a baleset megtörténte után annak okai fölött 
heves vitát kezdeni : de az igazság és tudomány érdekében még sem hagyha-
tom szó nélkül igen tisztelt szaktársunk téves állítását, annál inkább nem, 
mivel tudományos fejtegetései igen alkalmasak a közönséget és talán a kezdő 
építészeket is félrevezetni. Nézetem szerint e beomlást főkép a főpilllér 
rosz anyaga, és némileg azon hagyományos számítási hiba, melyet e köz-
löny Il-ik füzetében felemiitettem okozta: és nyilván Ivherndl ur csak ugy ju-
tott a föntebbi téveszméi-e, hogy egy igen lényeges tényezőt, a falkapcsokat 
számításaiból kihagyta. 

Igaz lmgy egy pillér csak addig állhat fön, mig terhének és saját súlyá-
nak, és a reá oldalvást ható erőknek eredményezője a pillér talpán belől esik 
(szigorúan véve addig sem, ha a pillér nem egyetlen egy köböl áll, sőt még 
ekkor sem egészen, mert ha az eredményező igen közel jár a pillér széléhez 
ezen szélét elmorzsolhatja): azonban épen a boltok oldalvást ható súlyának, 
vagyis a bolt szétnyomásának ellensúlyozására találtattak fel és alkalmaztat-
tak bizonyosan a lipótvárosi templomnál is a falkapcsok ; azért ezek ellensúlyo-
zó erejének számításba vétele nélkül nem lehet a beomlást okát bizonyítani. 

Vonatkozva arra, mit tisztelt szaktársunk a tudomány ujabb fejlődéséről 
és a számtan nevezetes előnyeiről mond, szabadjon nekem is egy eszmét fej-
tegetnem, melynek tisztába hozatala nézetem szerint az ujabbkori építészet 
égető kérdései közé tartozik. Épen a falkapcsokról akarok szólani, melyeket 
régtől fogva széltiben használunk, czélszerünek és szükségesnek találunk, és 
mégis minden módon mellőzni, eldugni, palástolni szeretnénk. Az elmélet és 
számtan szerint a fal kapocsnak a bolthajtás alatt volna illő helye, a boltiv 
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által képezett körív, csuesiv vagy körszelet húrja (Sehne) gyanánt kellene 
mutatkoznia: miért van tehát, hogy a gyakorlatban mindig máskint alkalmaz-
zuk a bolt tömegébe vagy a fölé elrejtjük s általában nem szépnek s épen illő 
helyén helytelennek t a r t j uk? 

Bámulandó mennyire rabja az ember a szokásnak. Mivel a görög stylben 
nem volt bolthajtás, a rómaiak, noha boltozni jól tudtak, minden módon igye-
keztek a bolt jellemét eltagadni s oszlopok és architravok által szoritották azt 
háttérbe, vagy pedig meghajtott gerenda gyanánt, mint archivoltot tüntették 
fel. Ezer évnél tovább tartott, mig a bolthajtás mütanilag szépészetileg teljesen 
kifejlett és a góth stylben méltóképen szerepelt. Azonban mivel a rómaiak 
nem használtak a bolt összetartására falkapcsokat, a góth styl sem akarta eze-
ket elfogadni, noha már ekkor a vas nem ritkaság és a falkapcsok czélszerü 
volta igen ismeretes volt. A boltivek szétnyomó erejét a góth styl erőteljes 
támoszlopok által ellensúlyozta s roppant faltömegeket halmozott össze, a 
helyett, hogy századrésznyi költséggel egy vasfoglamot alkalmazott volna. A 
renaissance már okszerűbben gazdálkodott: elfogadta és alkalmazta a falkap-
csokat de nem természetszerűen, nem nyilvánosan, csak félszegen és titokban, 
s ezért sokszor sok költséggel és kevés sikerrel. 

Most ra j tunk áll tovább haladni, és én hiszem, hogy nem fogunk vissza-
felé menni a góth styl egyensúly tani elméletére, hanem törekszünk előre és 
egész őszintességgel felkarolunk egy uj épitészeti tényezőt, mely számitó ko-
runk szellemének megfelelvén, emlékszerü építészetünkbe uj életét önteni 
Ígérkezik. 

Tehát ne feledjük ki a falkapcsokat számításainkból; hanem kisértsük meg 
azokat nyíltan és okszerűen alkalmazni: ha hozzájok szokunk igen szépnek 
fogjuk azokat találni. 


