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1. Kazinczy Gábor

1 Bevezetés
Dolgozatunkban Kazinczy Gábor életét, és munkásságát mutatjuk be. 125 éve született, 100
éve írta be magát az építőmérnöki világ történetébe kísérletével, és 50 éve halt meg. Sajnos
hazánkban nagyon kevesen ismerik, pedig a világ majd’ minden táján alkalmazzák
kísérletének eredményeit. Épp ezen kevésbé ismertség miatt a forrásanyagok beszerzése igen
nehézkes volt. Az eredeti munkákat, dokumentumokat, konferencia anyagokat kellett
átkutatni a Fővárosi, ill. az Országos Levéltárban. Megkerestük Kazinczy Ferencet, a tudós
fiát, aki Svédországban él. Amiben tudott, nagy örömmel segített nekünk.
Dolgozatunk célja Kazinczy Gábor életútjának ismertebbé tétele, mint mérnök, író, sportoló
és magánember. Életét és tudományos munkásságát szeretnénk úgy bemutatni, hogy mind a
szakemberek, mind a nem szakmabeliek számára egyértelművé váljon Kazinczy emberi és
mérnöki nagysága.
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2 Élete
Kazinczy Gábor Szegeden született 1889. jan. 19-én, és a svédországi Motala-ban halt meg
1964. máj. 26-án. Felesége Fleissner Mária (1897-1997), két gyermekük Erzsébet (19272013) és Ferenc (1929-) (3. kép).
A család számos híres őssel büszkélkedhet. Dédapja Kazinczy Ferenc, nyelvújító volt. Lajos,
az 1848-ban kivégzett honvéd pedig nagyapja testvére volt.

2. A Kazinczy család címere

2.1

3. Gyermekei: Erzsébet és Ferenc
(forrás: Egyetemi Levéltár)

A mérnök

Mérnöki diplomáját a Budapesti Műegyetemen szerezte 1911-ben. Még ugyanebben az évben
a főváros szolgálatába lépett. Munkaköre az építkezések felülvizsgálata, új szerkezetek és
építőanyagok kipróbálása volt, mint a szerkezetvizsgáló laboratórium vezetője. 1931-ben
megszerezte a műszaki doktori címet (7. kép), főmérnökként (5. kép) tevékenykedett tovább.
1932-ben a városépítési ügyosztály helyettes vezetője, műszaki tanácsos (6. kép).
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Műegyetemen szerzett magántanári képesítést 1939-ben (12-13. kép). 1943 végén
főtanácsosként vonult nyugalomba.
Jelentős tudományos munkásságot fejtett ki a vasbeton- és acélszerkezetek plasztikus
méretezési elméletének megalkotása és kifejlesztése, továbbá az anyagvizsgálat terén.
Eredményeit hazai és külföldi folyóiratokban tette közzé. Része volt az 1931. évi vasbetonszabályzat, valamint a hegesztési szabályzat elkészítésében.

4. Mérnöki kinevezése és megerősítése
(forrás: Fővárosi Levéltár)
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5. Főmérnöki kérelme (forrás: Fővárosi

6. Műszaki főtanácsosi esküje (forrás: Fővárosi

Levéltár)

Levéltár)

7. Doktori fogadalma (forrás: Fővárosi
Levéltár)
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Kazinczy tapasztalt mérnök volt mind az anyag és szerkezetvizsgálat, mind az egyszerű és
különleges tervezési feladatok területén. Feladatait mérnöki alapossággal és tudományos
igényességgel oldotta meg. Feladatai közé tartozott az építkezések és tervek felülvizsgálata, új
szerkezetek és anyagok kipróbálása. A munkáinak egyike volt az 1913-ban végrehajtott
gerendakísérlet, ami a töréselmélet kidolgozását és a képlékeny csukló fogalmának
bevezetését eredményezte.
Foglalkozott még a téglák és tégla falazatok szilárdságának, vasbeton gerendák, lemezek
viselkedésének vizsgálatával is. Munkájának része volt a bauxitcement vizsgálata, hegesztési
problémák megoldása.
Éppen 100 éve, a még csak 24 éves Kazinczy tönkremenetelig terhelt, befalazott végű
acélgerendákkal kísérletezett. A kísérletek kiértékelésekor azt tapasztalta, hogy a befogási
nyomatékok nem nőnek a teherrel arányosan, és mint egy csuklóban, folyamatos elfordulás
jön létre a befogásnál. Amikor a befogásnál kialakul a két csukló, akkor a gerenda tovább
terhelhető mindaddig, amíg a gerenda közepén meg nem jelenik a harmadik képlékeny
csukló. Akkor, ahogyan Ő nevezte képlékeny mechanizmus alakul ki és a gerenda
összeomlik. Ennek a műszaki eredménynek a felhasználásával ellenőrzi Dr. Klinger
Zsigmond az akkori XII. kerület Mártonhegyi út 53. szám alatti házát (lásd részletesebben A
kísérlet c. fejezetben).
Kazinczy, 1914-ben, három magyar nyelvű cikkben [13] írta le a kísérleti eredményeket és az
elméleti alapokat. A cikkeket az I. világháború miatt csak később fordították le más
nyelvekre. -A melléklet tartalmazza az eredeti cikkeket, amelyeket az Országos Széchenyi
Könyvtárból szereztük be.- A képlékeny csukló ötletét sok képlékenységtani elmélet és
tervezési módszer használja mindenütt a világon. Ezzel az ötlettel Kazinczy az elsők között
volt, akik elméletileg és kísérletileg is megalapozták a tartószerkezetek mérnöki
képlékenységtanát.
Később Kazinczy kísérletekkel igazolta, hogy az elmélet vasbeton tartókra is alkalmazható.
Az 1930-as években Kazinczy intenzív, elméleti és kísérleti, képlékenységtani kutatást
folytatott pl. a keresztmetszetek képlékeny tartalékának maghatározására, statikailag
határozatlan szerkezetek képlékeny állapotának vizsgálatára, a maradó alakváltozásra és a
feszültségkoncentrációra, stb. vonatkozóan. A tartószerkezetek biztonságának kérdésével is
alkotó módon foglalkozott. Véleménye szerint a tartószerkezetek tönkremeneteli biztonságát
valószínűségelméleti alapon kell meghatározni.
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2.2

A sportember és az író

Kazinczy köztudottan nagy sportember volt. Rendkívül szeretett hegyet mászni. A Tátra
csúcsait úgy ismerhette, mint a tenyerét (8. kép). Tapasztalatait, túraismeretét szívesen
osztotta meg másokkal, mint pl. „A magas Tátra hegymászókalauza” c. könyvben a „Róth
Márton-csúcs, ny. fal a Hunfalvy-völgyecskéből” című, Nagy D. és Nagy Gy. szerzőtársaival
írott fejezetben. A természetszeretetét és egyben írói tehetségét a kitelepítés során írott
naplójának egyes részletei is megmutatják.

8. Kazinczy Gábor a Tátra-csúcson

9. Mentés a hegyről
(forrás:Turisták lapja c.
folyóirat)

1926 Húsvét szombatján Csengery Árpád társaságában újból a Tátra-csúcsot mászta meg. A
csúcsról visszatérőben Csengery kicsúszott, és kirántotta biztosító állásából Kazinczyt, aki a
mélybe zuhant. Az azonnal elindított mentők délután értek fel a sérültekhez, ám a lefagyott,
jeges úton csak éjjel 11 órára érték el a menedékházat. A szepesszombati kórházban az ottani
orvosok - tekintettel arra, hogy a lassú szállítás alatt a végtag megfagyott - amputációt
javasoltak, ezért tovább szállították Budapestre. Segíteni azonban már itt sem tudtak, és a bal
lábat térd alatt amputálni kellett. A balesetről Kazinczy Gábor „A Tátracsúcs címmel” novellát
írt és megnyerte vele a Magyar Turista Szövetség (a továbbiakban MTSZ) 1926. évi irodalmi
pályázatának első díját. Ennek egy részletét idézzük az alábbiakban:
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„A Tátracsúcs
Írta: Kazinczy Gábor
Óh anyám!. .. Hallod a fenyvesek zúgását? Látod a ködfoszlányokat, amint némán
ereszkednek alá? Értem jönnek ... visszakövetel a Hegy.
Fagyos csókjával egyszer már eljegyzett ... Jaj, de fáztam! De jöttek az emberi férgek,
kiragadtak karjaiból és levittek a völgybe.
Anyám, anyám, hallod a hegyipatak haragos zúgását? ... Nem bírom tovább ... csukd be az
ablakot.
Főmérnök úr kérem, ébredjen fel, félre tetszik beszélni.
Óh jaj! - hol vagyok?
Egyhangúan ketyegett az óra fehér kórházi szobámban; az utcai lámpa halovány fénye ráesett
a fehér rózsacsokorra.
És lassan teltek a percek, az órák, a napok, a hetek; s bár minden jóra fordult, az indiai fakír
türelmére volt szükségem, míg kivártam, hogy
végre megnyíltak az ajtók és egy szép májusi reggelen kikocogtam ebbe a sokat szidott és
mégis oly szép világba.
***
S ha én most elmesélem szomorú történetem, nem azért teszem, hogy részvétet keltsek; azért
sem, hogy visszatartsak bárkit is a hegyek fenséges birodalmába teendő zarándok-útján.
Hanem elmondom, tanulás okáért, hogy ha mást is lesújt a sors, vagy ha alkalma nyílik
szerencsétlenül járt embertársain segíteni, mit tegyen, hogy nagyobb sikerrel járjon
működése, mint azoké a derék bajtársaké, akik oly önzetlenül, odaadóan és lelkesedéssel
siettek az én segítségemre.
***
Nagyszombat reggelén arra ébredtem fel, hogy szemembe világított a hold. Nyugodt, üdítő
álmom volt. Semmit sem éreztem előre az elkövetkezendőkből.
Pedig hány hegyi túrám előtt volt nyugtalan álmom és volt az az érzésem, hogy baj történik.
És soha nem történt semmi.
Szerettem volna mindjárt felkelni és indulni még holdfénynél, mert a túra sikere felől csak egy
aggasztott: a meleg időjárás. Ha ugyanis a Tátracsúcs nagy kuloárjában rásüt a nap a hóra
és ez fellazul, könnyen megeshetik, hogy egy szép lavinában fogjuk az utat lefelé megtenni.
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S talán nem is vállalkoztam volna a túrára, ha előző este meg nem tudom, hogy az öreg Franz
is (ki valaha a legjobb tátrai vezető volt) oda készül egy turistával. Elvégre sohasem árt, ha
akad majd hírmondója a lavinaszerencsétlenségnek. Másrészt meg, mert az a nézetem, hogy
mindenki, aki nem hazárdőre az életnek, mint az egyedüljárók, - akiket egyébként meg tudok
érteni, sőt becsülöm őket, - legalább még egy gyakorlott turistatárssal induljon, ha
elhagyatott vidékre megy; minthogy pedig társam még nem rendelkezett akkora gyakorlattal,
hogy önállóan is tudna túrát vezetni, tehát társa balesete esetén segítségért sietni, célszerűnek
véltem oly vidékre menni, ahol más is van a közelben.” [2]

10. A Turisták lapja c. folyóiratban jelent meg 11. A Magas Tátra hegymászókalauza
első díjat nyert pályaműve
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2.3

Tudományos munkássága az egyetemen és a konferenciákon

Súlyos balesete után is aktív életet élt, kísérleteket folytatott, konferenciákra járt előadásokat
tartott a Királyi József Műegyetemen. Kazinczy szoros kapcsolatot tartott a műegyetem
professzoraival, egykori tanáraival, tanszékeivel. Laboratóriumi vizsgálatait, szükség esetén
pl. az Alkalmazott Szilárdságtan Tanszék műszereivel végezhette el (a mai Szilárdságtani és
Tartószerkezeti Tanszék jogelődje). Kísérleteit a tanszéken főleg Czakó Adolf (a tanszék
akkori vezetője) támogatta és segítette. Tudományos munkáját ismerték, elismerték a
műegyetemi kollégák. 1931-ben műszaki doktori címet kapott „A végein befalazott hengerelt
kéttámaszú vas-födémgerenda méretezése a maradó alakváltozások figyelembevételével”
című értekezéséért. 1933-ban egyetemi magántanári képesítésért folyamodott, amit a
Műegyetem kormány által elrendelt átszervezése hátráltatott, és csak 1939-ben kapta meg.

12. Kazinczy kérelme egyetemi magántanári 13. Ügyirat a magántanári képesítésről
képesítésért

(1933)

(forrás:

Fővárosi (1937) (forrás: Fővárosi Levéltár)
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Levéltár)
A kirendelt bizottság eltekintett a szigorlati vizsgától, a próbaelőadását „Tartószerkezetek
biztonságáról.” címmel tartotta meg.

14. Műszaki doktori szigorlat jegyzőkönyve 15. Kazinczy Gábor szigorlata
(forrás: Egyetemi Levéltár)

Kutatásai során szerzett tapasztalatairól, eredményeiről számos konferencián tartott előadást.
1913-ban és 1924-ben Németországi tanulmányúton vett részt, a technikai újításokat és a
hatósági ellenőrzési módszereket tanulmányozta. A Főváros lehetővé tette és anyagilag is
támogatta, hogy Kazinczy külföldi konferenciákon bemutathassa kutatási eredményeit, többek
között:
• 1929-ben Bécsben a töréselmélet, képlékeny csuklót ismertette és a szerkezetek
biztonságával foglalkozott. 1930-ban Liegeben szintén a töréselméleti kutatásait
ismertette. 1931-ben Párizsban, Zürichben a töréselmélet vasbeton gerendákra történő
alkalmazását mutatta be.
11

• 1936-ban Berlinben az IABSE kongresszusa határozatban mondta ki Kazinczy
képlékenységtani kutatásainak elsőségét és jelentőségét. 1952-ben Londonban újra a
tartószerkezetek biztonságának valószínűségelméleti meghatározásával foglalkozik.

A konferenciák előadásai mellett számos cikket írt munkáiról. A Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyében (az egyletet a továbbiakban MMÉE rövidítéssel jelöljük) megjelent
cikkeinek témái is mutatják, hogy szakmailag mennyire nyitott és széles látókörű ember volt.
Érthetően, de pontosan fogalmazva ír, függetlenül attól, hogy rugalmasságtani-,
képlékenységtani elméletről vagy szélteher meghatározásról van-e szó.

16. Dokumentum az 1930-as Liege-i

17. Kazinczy levele a Polgármester Úrhoz a

konferenciáról (forrás: Fővárosi Levéltár)

Liege-i konferenciával kapcsolatban (forrás:
Fővárosi Levéltár)
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18. Kazinczy Gábor főtanácsos urat kérik fel
az 1940 évi Müncheni konferencia
előadójának (forrás: Fővárosi Levéltár)

3 A kitelepítés
A zsidótörvények bevezetése után hivatalból jóváhagyta egy zsidó vállalkozó műszakilag
kifogástalan terveit akkor, amikor már annak bevonták működési engedélyét. Ezért, hogy a
fegyelmi eljárást elkerülje, kilépett állásából. 1944 őszén azon töprengett, hogy menjen-e a
család Nyugatra, vagy maradjon. Bécsben rokonai is éltek, akik hívták őket. Kazinczy az
egész családja számára szerzett beutazási engedélyt Németországba, szállítási lehetőséget a
csomagjaik számára, ennek ellenére nem tudták rászánni magukat arra, hogy elmenjenek.
Ekkor

érkezett

hozzá

Michalich

Győző

felkérése,

hogy

menjen el helyette a

műegyetemistákkal Németországba. Így az utazás mellett döntöttek, és a család – a feleség, a
15 éves fiú és 17 éves nővére – a december 10-ére meghirdetett vonat utasai lettek. A
műegyetemisták számára az út végül Dániában ért véget.
Az utazás eseményeit, nehézségeit Palasik Mária könyvéből [3] ismerhetjük meg.
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„Április 7-től 26-ig laktunk ezekben a vagonokban (20. kép). Három személyvagon és egy
tehervagon állt rendelkezésünkre. A kép (19. kép) a flensburgi várakozás alkalmával készült.
Valaki épp marharépát főz, ott abból éltünk. A várakozás oka az volt, hogy Édesapám,
Korompay professzor és két hallgató (Hortay Géza, Nyíregyházy Miklós) Hamburgban a
katonai parancsnokságon az átutazási engedélyünket intézték.”
(Fia, Kazinczy Ferenc visszaemlékezése)

19. Marharépa főzés („ott abból éltünk”- 20. A vagonok, melyekben laktak
Kazinczy Ferenc)

(forrás: Palasik Mária könyve [3])

Távol az egyetemtől, és a hazától tovább folyt az oktatás.

21. Kazinczy Gábor visszaemlékezése a Műegyetem kitelepítéséről 1945-ből
Hazajönni sajnos nem volt lehetősége, mivel távollétében börtönre ítélték a zsidó vállalkozó
„segítése” miatt, így a család Svédországban telepedett le véglegesen. A Kooperativa
Förbundets Arkitekkontor (23. kép) tervezőirodájában kapott állást.
Itt nagy fesztávú feszített födémeket, héjszerkezeteket, silókat tervezett. Továbbfolytatta a
kutatást és a publikálást is.
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22. Kazinczy Gábor munka közben (családtól származó fotó)

23. Kooperativa Förbundets Arkitekkontor

24.

tervezőirodája, Svédország

munkája

15

Egy

svédországi

tervezési

Svédországi életükről Kazinczy fia így emlékezik:
„1947. július 4-én érkeztünk Svédországba. Édesanyám barátnője, Lill Lagercrantz
közvetítésével kapott egy három hónapos próbaállást a Kooperativa Förbundets
Arkitektkontorban, vagyis egy építészeti irodában, mint statikus. A három hónap elteltével
állandó állást kapott, ennél az irodánál dolgozott 70 éves koráig. Azért olyan sokáig, mert a
nyugdíj a dolgozott évek számától függ, 58 éves volt, amikor Svédországba került és a hét év
után járó nyugdíjból, amikor elérte a rendes nyugdíjazási kort (65 év), szociális segítség
nélkül megélni nem lehetett volna. Azt pedig el akarta kerülni. De így, bár szerényen, meg
tudott élni a nyugdíjazása után is. A nővérem egy irodában dolgozott én pedig egy kutató
intézetben dolgoztam a műegyetemi tanulmányaim mellett. 1953-ban kaptam meg a mérnöki
diplomámat.
A kooperáció eredetileg egy főleg mezőgazdasági termelőkből és fogyasztókból álló
szövetkezet volt azzal a céllal, hogy a termékeket közvetlenül a fogyasztókhoz juttassa
közvetítők (nagykereskedők) elkerülésével. A Förbundet sok kis helyi jellegű kooperativ
egyesület szövetsége. Ez a mozgalom idővel hatalmas méretű lett, számos nagy raktárt, gyárat
épített magának, lassanként elvesztette eredeti jellegét, és mint egy nagyüzem működött. Az
építészeti irodája vállalt munkát más ügyfelek részére is. Édesapám főleg gyári épületek,
széles támaszközű födémek, előhúzott födémek, héjszerkezetek, silók, statikai számításával
foglalkozott. Különösen büszke volt egy három lábon álló gömb alakú acél kiállításterem (23.
kép) (a látogatók részére volt bent egy padló) számítására, ami másoknak nem sikerült, de ő
megoldotta.
Édesapám Svédországban is igyekezett követni a haladást a szakmájában, és mint kitűnik az
irodalmi munkásságának lajstromából öt tudományos cikket közölt, az utolsót 70 éves
korában.
Ezek egyike a Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség lüttichi, egy másik annak londoni
kongresszusával kapcsolatban jelent meg. Ezeken ő személyesen is részt vett.
Édesapám megtanult ugyan svédül és tudott írni, olvasni, de a beszélgetés nehezére esett.
Ehhez nagymértékben hozzájárult az, hogy gyermek kora óta süket volt az egyik fülére és
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rossz hallással nehéz megérteni idegen nyelvet. Egyes személyekkel tudott beszélni, de a svéd
társadalmi életben nem tudott részt venni. Amikor ide jöttünk csak 3 000 magyar származású
személy élt Svédországban, ezekből 600 mint földművelési munkás élt szerte szét falvakban és
magyar egyesület még nem létezett. Szabadidejét főleg levelezéssel töltötte. 1956 után
megváltozott a helyzet. Édesapám nagy lelkesedéssel vett részt a külföldre szakadt magyar
mérnökök és építészek összetartásában. A Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének
alapító tagja volt és haláláig egyike a két alelnökének. A Szövetség központja USA-ban volt,
de a németországi és svájci magyarok körében is voltak vezető személyek. Mindezekkel élénk
levelezésben állt. Svédországban ő alapította a Svédországi Magyar Mérnökök és Építészek
Szövetségét, amelynek elnöke volt haláláig, vezetőségi tagja volt egy másik itteni magyar
egyesületnek is. Az ő élete folyamán még gyakran tartottak összejöveteleket, valaki tartott egy
előadást és utána együtt étkeztek a klubhelységben. Most már csak újonnan, főleg Erdélyből
ide érkezett magyarok folytatják az egyesületi életet.”

25. A Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének emlékplakettje a Műegyetemen,
melynek Kazinczy egyik alapítója és haláláig alelnöke volt
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Balogh Balázs tanár úr rendelkezésünkre bocsájtott néhány dokumentumot a Magyar
Mérnökök és Építészek Világszövetségének történetéről. Ezek között találtuk a következő
dokumentumot (26. kép) a szövetség alapításának körülményeiről, illetve a céljáról:

.
26. A Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége megalakulásának és működésének
rövid története
A
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4 Kiemelkedő tudományos munkái
Kazinczy két kiemelkedő kutatási területe az osztott biztonsági tényezős számítási módszer és
az acél és vasbeton anyagú tartóknál kialakuló képlékeny csukló vizsgálata. Ez a két terület
korának újszerű, addig még kevéssé feltárt területe.
4.1

Az osztott biztonsági tényezős módszer

Az épületek tervezése nagyon sokáig a hagyományokon alapult, megépítették az épületet, ha
összedőlt, akkor kezdték elölről, máshogy. Az igény, hogy egy szerkezet szükséges
teherbírását meghatározzak -úgy, hogy a szerkezet gazdaságos legyen- a méretezés
matematikai alapjainak lefektetésekor merült fel. Az 1910-es években a méretezés a tartó
anyagában keletkező legnagyobb feszültség meghatározásán alapult. Ez nem léphetett át egy
megengedett legnagyobb értéket. Ezt a legnagyobb megengedett feszültséget az anyag törési
vagy szakítószilárdsága és a biztonsági tényező hányadosával határozták meg. Kazinczy jött
rá és kezdte el vizsgálni, hogy ez a módszer nem fedi a valóságot. Három okot nevez meg a
biztonsági tényező alkalmazásának szükségességét indokolván:
• A szerkezet anyagának minősége miatti bizonytalanság
• A szerkezet elemeinek esetleges geometriai és kivitelezési pontatlansága
• A szerkezetet érő esetleges terhek
Az osztott biztonsági tényezős eljárás bevezetésének előzményei [10]
Év

Név/Megjegyzés Kiadvány/Cselekmény

1914 Kazinczy Gábor

„Kísérletek befalazott tartókkal” (Betonszemle)

1926 Mayer, M.

„Die Sicherheit der Bauwerke und ihre Berechung nach Genzkraften austatt nach zulassigen Spannungen” (Berlin, könyv)

1928 Kazinczy Gábor

σeng kritikája, a biztonság értelmezése (Bécs, IVBH)

1931 Kazinczy Gábor

„n”- mentes számítás (Zürich, RILEM)

1936 Moe, A. J.

Az osztott biztonsági tényezős elv matematikai felírása

1942 Kazinczy Gábor

„Az anyagok képlékenységének jelentősége a tartószerkezetek
teherbírása

szempontjából”

Budapest)
19

(Egyetemi

nyomda

kiadványa

1943 U37-42

„Utasítás vasbetonszerkezetek háborús körülményekben való

Szovjet Műszaki tervezéséhez és kivitelezéséhez”
Utasítás
1950 KPM

Ideiglenes közúti hídszabályzat

1951 ÉTI

A magasépítési vasbetonszabályzat kiegészítése és módosítása

1951 Gábory

P.- „Vasbeton szerkezetek új méretezési módja. A biztonsági

Menyhárd
Rózsa M.

I.- tényezőkön és a törési elméleten alapuló számítási módszer”
Budapest, 1951.

Az osztott biztonsági tényezős számítás előtt, szerkezettől függetlenül a következő képlettel
határozták meg a biztonsági tényezőt:

Azonban

a

megengedhető

terhelés

meghatározásánál

nem

vették

figyelembe

az

anyagjellemzőket, mint azt Kazinczy is írja „Az anyagok képlékenységének jelentősége a
tartószerkezetek teherbírása szempontjából” c. (31. kép) könyvében:
„Régebbi (külföldi) szabályokban olvassuk: „A falazatot 12-szeres biztonságra kell
méretezni.”Ez alatt azt értik, hogy 8 kg/cm2–el vehető igénybe egy olyan fal, mely 12·8≈100
kg/cm2 szilárd téglából készül. Ma már tudjuk, hogy ilyen fal kb. 30 kg/cm2 erő hatására már
törik. A biztonság nem egészen 4-szeres lenne, ha a terhelés valóban központos lenne a falban
is, éppúgy, mint a kísérleti pillérben.” [5]
A fenti példa is jól illusztrálja, miért volt szükség a biztonsági tényezős számítás
újragondolására. Az osztott biztonsági tényező meghatározásánál Kazinczy már javasolja
figyelembe venni az adott szerkezet funkcióját, a „megengedhető” károsodás mértékének
meghatározását:
„ …egy családi ház mennyezetén keletkező 1 mm-es repedésnek semmi jelentősége nincs,
addig egy vasbeton vízmedencét egy sokkal kisebb repedés már használhatatlanná tesz.” [5]

20

A szerkezet biztonságát a teherbírás meghatározásával lehet biztosan kiszámítani, azonban ez
gyakorlatilag nem lehetséges. A tényleges teherbírást, csak a tönkremenetelig terhelt tartóról
tudjuk, mivel a vizsgálat a tönkremenetelig megy, vagy az adott szerkezeti elemet már nem
lehet felhasználni. Ennek modellezésére a tényleges szerkezeteknél lehetőség van a
próbaterhelésre. Hivatalosan -mint Kazinczy írja fent említett könyvében- minden egyes
födémen el kellene végezni, gyakorlatilag viszont elég a legjobban igénybevett részeket
terhelni és ezen eredmények alapján minősíteni az egész szerkezetet.
Kazinczy kutatásai nagyban hozzájárultak a szerkezet tervezés gazdaságos és a tényleges
állapotokat figyelembe vevő számítási modellek kialakulásához.

27. A „Technika” c. folyóirat címoldala
(1937. április, XVIII. évf. 4.szám) (forrás 28. A „Betonszemle” c. folyóirat címoldala
OMIKK)

(1941 június 1., II. évf. 6. szám) (forrás
OMIKK)
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29. Az 1929-es bécsi konferenciához kapcsolódó publikációja a „Technika” c. folyóiratban
(1937 április) (forrás: Országos Széchenyi Könyvtár)

4.2

A képlékeny csukló

Kazinczy előtt is foglalkoztak már a mérnökök az anyagok terhelés hatására létrejövő
tulajdonságaival, azonban a képlékeny anyagú szerkezet stabilitásának meghatározásával ő
foglalkozott először. Ekkorra már ismert volt a mérnöki világban, majdnem 150 éve, az Eulerféle stabilitás vizsgálat, azonban a kísérletek nem mindig egyeztek meg az ilyen módon
kiszámított eredményekkel. Ennek oka az anyag rugalmas állapotból képlékeny állapotba
kerülése. Képlékeny csukló akkor alakul ki a szerkezet egy keresztmetszetében, ha a
hajlítónyomaték nagysága eléri a törőnyomatékot. Ekkor, ha növeljük a terhet, akkor
tetszőleges mértékű elfordulás jön létre, ha viszont csökkentjük a terhet, akkor a szerkezet
rugalmasan viselkedik. A képlékeny csukló a tényleges csuklótól abban tér el, hogy csak egy
bizonyos teherszint felett alakul ki és csak egy irányban teszi lehetővé az elfordulásokat.
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Kazinczy a képlékeny csuklóval a két végén befogott acél illetve vasbeton tartók terhelésének,
számításának kutatásával foglalkozott. Az egyik épület, amibe az egyik acél tartót egy kísérlet
keretében tették bele, még ma is áll, ez Dr. Klinger Zsigmond, az akkori XII. kerület
Mártonhegyi út 53. alatti háza volt. (Az épület tervrajzait jelen pillanatban nem áll
módunkban bemutatni, mivel a Fővárosi Tervtár a regisztrált kérésünket még nem tudta
teljesíteni.) A két végén befogott tartók kísérleti vizsgálata közben Kazinczy arra a
következtetésre jutott, hogy először a támaszok környezetében alakul ki képlékeny rész.
Azonban amikor mind a két támasznál már kialakult a képlékeny csukló, a szerkezet még
mindig terhelhető egy kis mértékben. Egészen addig, amíg a már kialakult két csukló közt
valahol ki nem alakul egy harmadik is. Ekkor a szerkezet tönkremegy.
A képlékeny teherbírás illetve stabilitás meghatározhatósága egy igen jelentős fejlődés az
épületek méretezésénél. Ennek ismeretében már lehet következtetni az esetleges
tönkremenetelnél várható jelenségekre, azok időtartalmára vagy végbemenetelére. Ez főleg
abban az időben, a háború után, kifejezetten fontos kérdés lehetett, hiszen a cél akkoriban
minél több épület, minél gyorsabb felépítése volt, a lehető legolcsóbban.

30. Kazinczy Gábor: A képlékenység továbbfejlesztése (német nyelven) (forrás: OMIKK)
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5 Művei
Kazinczynak 92 cikke jelent meg a legkülönfélébb témákban, ez is mutatja, hogy milyen
sokoldalú és tehetséges ember volt. Egy könyve jelent meg a Mérnöktovábbképző Intézet
kiadásában.
• Kazinczy Gábor: Kísérletek befalazott tartókkal, Betonszemle, 4-6, 1914
• Borsányi Julián, Kazinczy Gábor, Tisza Vince: A korszerű légiháború fegyverei és a
gyakorlati védekezés lehetőségei: a lakóházak légoltalma, az ipari légoltalom elvei /
Budapest : Egyetemi Ny., 1942. Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai
• Kazinczy Gábor: Az anyagok képlékenységének jelentősége a tartósszerkezetek
teherbírása szempontjából. Budapest: Egyetemi Ny., 1942-1943.
• Kazinczy Gábor: Logarithmikus számolólécek használata Budapest : Németh J., 1921.
Modern technika
• Kazinczy Gábor: Kisérletek "Szigma" csavartvassal szerelt vasbeton gerendákkal
Budapest Stephaneum Ny. 1943.
• Kazinczy Gábor A végein befalazott hengerelt kéttámaszú vasfödémgerenda
méretezése a maradó alakváltozások figyelembevételével Budapest : Műegyetem,
1931.
• Kazinczy Gábor: Kísérletek "Szigma" csavartvassal szerelt vasbeton gerendákkal
Budapest, Közlekedési Ny. 1939.
• Kazinczy Gábor:

Négyzet-

és

körkeresztmetszetű

vasak

folyási

határának

meghatározása az építkezés helyszínén Budapest: Stephaneum Ny., 1939.
• Kazinczy Gábor: Teherbírás számítás Budapest: Egyetemi Ny., [1938].
• Kazinczy Gábor: Critical survey of the theory of plasticity. p. 80-93. (OSZK
hivatkozás)
• Kazinczy

Gábor:

A

többtámaszú

tartók

méretezése

rugalmasan

süllyedő

alátámasztások esetén. 322-328. old MMÉE Közl. 47 (1913) 19
• Kazinczy Gábor: Kísérletek vasbeton medence-sarokkal. 78-83. old. MMÉE Közl. 51
(1917) 9
• Kazinczy Gábor: Statikai értelemben határozatlan szerkezetek méretezése a
maradandó alakváltozások figyelembevételével I. 41-45. old. MMÉE Közl. 66 (1932)
9-10
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• Kazinczy Gábor: Statikai értelemben határozatlan szerkezetek méretezése a
maradandó alakváltozások figyelembevételével II. 57-61. old. MMÉE Közl. 66 (1932)
11-12
• Kazinczy Gábor: Az építményekre ható szélterhelés. 333-338. old. MMÉE Közl. 69
(1935) 49-50
• Kazinczy Gábor: Megjegyzések Bertalan Imre "A leggazdaságosabb vasszázalék és
keresztmetszet a négyszögű egyszer vasalt vasbetontartóknál" című cikkére. 36-37.
old. MMÉE Közl. 72 (1938) 5-6
• Kazinczy, G. v., 1931/1. Statisch unbestimmte Tragwerke unter Berücksichtigung der
Plastizität Der Stahlbau vol.4. no 5. pp58-59.
• Kazinczy, G. v., 1931/2. Die Weiterentwicklung der Plastizitätslehre.Technika, vol.
12, Nos. 5 – 7, pp. 168 –172
• Kazinczy G. v, 1933Die Plastizität der eisenbetons, Beton und Eisen vol 32, no 5.pp
74-80
• Kazinczy, G. v., 1938. Kritische Betrachtungen zur Plastizitätstheorie In:International
Association for Bridge & Structural Engineering(ed) 2nd Congress Berlin/Munich 111 Oktober 1936 Final Reportpp.56-69. Berlin: Ernst & Sohn

31. Dr. Kazinczy Gábor: Az anyagok képlékenységének 32. Kazinczy Gábor: A végén befalazott
jelentősége a tartószerkezetek teherbírása szempontjából I.-II. hengerelt kéttámaszú vasfödémgerenda
rész (1942-43) (forrás: OMIKK)

méretezése a maradó alakváltozások
figyelembevételével
OMIKK)
25

(1931)

(forrás:

6 Kinevezései
• 1911- Mérnöki diploma megszerzése
• 1911- Főtanácsos
• 1925-1931- Az MHE (Magyar Hegymászók Egyesülete) választmányi tagja
• 1927-30- MTSZ Munka és műszaki bizottság tagja
• 1931- Műszaki doktori cím
• 1932-Városépítési ügyosztály helyettes vezetője, műszaki tanácsos
• 1933- MTSZ jubiláris emlékplakett tulajdonosa
• 1936-1939- Vezetőképző bizottság tagja
• 1939- Egyetemi magántanári képesítés

7 Aktualitása
Kazinczy munkáságát a modern kor mérnökei és tudósai is méltatják, elismerik, mind a
képlékenységtan területén, mind a tartószerkezetek biztonságának valószínűségelméleti
alapon történő vizsgálata esetében. A hazai kutatók közül -a teljesség igénye nélkül- Kaliszky
[6] és Lenkei [7-8] munkássága kapcsolatos Kazinczy képlékenységtani kutatásaival. Sok
esetben hivatkoznak kutatásaira tudományos dolgozataikban. Érdekességképpen megemlítjük,
hogy a Periodica Polytechnica –Civil Engineering [11] lap idei egyik számában
földrengéskutatáshoz kapcsolódó dolgozat is hivatkozza Kazinczyt. Ez azt jelzi, hogy
munkássága még a jelenkorban is nagy hatású. – Az 1914-es dolgozatát [13] 2000-ben a jobb
elérhetőség miatt több nyelvre lefordították és Spanyolországban kiadták [12] (Experimentos
con Barras Empotradas en sus Extremos. Experiments with fix End Bars. Techn. Inst. of
Materials and Constructions. Inffoprint S.A. 2000.). A teljesség igénye nélkül pár Kazinczyra
hivatkozó mű:
• K.E. Kurrer: The history of the theory of structures, Ernst und Sohn Verlang für
Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2008.
• Kaliszky S.: Képlékenységtan, Akadémiai Kiadó, 1975.
• Lenkei P., Garay L.: Experimental Investigation of Limit Rotation in Plastic Hinges of
Reinforced Concrete Beams ÉTI BULLETIN 11:(1) , 25-30, 1966.
•

Lenkei P., Garay L.: Vasbeton tartók képlékeny csuklóinak alakváltozási határai ÉTI
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 48: 1-78., 1965.
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10 Melléklet
Kazinczy Gábor: Kísérletek befalazott tartókkal, Betonszemle, 4-6, 1914.
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