
III. 

F E L O L V A S Á S 
a pest-lipótvárosi főtemplom beomlásáról. 

Y B L MIKLÓS ÉPÍTÉSZTŐL. 

A lipótvárosi basilika kupoladobjának bedőlése által történt katastrofa a 
szakértő érdekeltségét és törekvéseit odairányozza, hogy pontosan kipuhatolja 
azon tényeket, melyek a látszólag oly állandóan készített építmény e szeren-
csétlenségét okozták. A feladat tehá t : azon okokat megismertetni. — De mi-
előtt ezeket fejtegetni akarnám, szükségesnek vélem, a basilika történetének 
vázlatát röviden előadni, és pedig ini az építkezést Hild e'pitész haláláig illeti, 
azon adatokból merítve, melyek épen rendelkezésemre voltak, — a mi pedig 
a Hild épitész halála után történteket illeti, saját tapasztalásom szerint. 

Boldogult Hild József épitész a lipótvárosi templom első tervét 1846-ban 
készítette, azonban ezen terv, — ámbár szépépitészeti szempontból valóságos 
előnyökkel, — műszaki szempontból pedig tökéletes szerkezettel birt, — nem 
jutott kivitelre, hanem az alapeszme megtartásával egy ú j terv készült, mely-
szerint a most épülőfélben lévő basilika épitkezése vétetett foganatba. 

1851-ben őszkor kezdődött az épitmény alapjainak ásatása. 
1852-ben rakatott le a négy főpillér, valamint a sanctuarium két pillér-

jének alapja. 
1853. évi augusztusban a basilika alapja egész terjedelmében le volt 

rakva és az éjszak-nyugoti, valamint a két keleti tornyokon és a sekrestye 
nagy kerekdedén kivül, egészen a templom földszinéig fölépítve. 

A mi az 1853. és 1860. évek közti időszakot illeti, részletes adatokat 
eddig még nem puhatolhattam ki, és csak átalán megjegyzendőnek vélem, 
hogy ezen időszakban annyiban haladtak a munkálatok, hogy 1860. évben 
elkészült a sekrestye, mint ideiglenes imaház, továbbá pedig az északi főfalzat és 
az egyik torony, ügy hogy ez utóbbira a felső párkányzatot lerakni lehetett. 

1861-ben folytattattak ezen munkák, úgy hogy ez évben elkészült a 
déli főfalzat, 1862-ben pedig az északi főfalzat. 

A mi a négy főpillért illeti, ezek 1863-ban 7 ölnyi magasságra emelked-
tek a templom földszine fölött. 
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Ezen év előtt, úgy látszik, lassan haladt a munka, különösen a mi a 4 
főpíllért illeti, és csak ezen évtől fogva haladt gyorsan, és pedig úgy, hogy 
1864-ben a 4 főpillér 3 öl és 3 hüvelykel túlhaladta az oszlop párkányzatát 
és igy 11° öl 1 láb magaságot értek el a templom földszine fölött. A főpillére-
ken kivül elkészültek a sanctuarium pillérjei, valamint minden mellék iveze-
tek a templomban, 

1865-ben elkészültek a kupolát hordó négy főivezet, a pendenti fek, vala-
mint a kupola dobjának alsó része is, annyira, hogy ez 19 öl 4 láb magasságot 
ért el a templom földszine fölött. A többi épitkezés aránylag haladt, elké-
szült pedig az éjszak nyugoti torony. 

1866-ban fölemelkedett a kupola dobja 25-öl 5 lábra. 
1867. évi márczius hóban történt Iliid József halálánál a kupola dobja 27 

öl 1 láb magasságra épült föl. 
Hild József építész halála után sz. kir. Pestváros tanácsának 1867 évi 

márczius 20-kán kelt leirata következtében én neveztettem ki művezető építé-
szül a lipótvárosi basilika építésének folytatására. 

Midőn e megtisztelő megbízásnak eleget tenni siettem, — és az épit-
métiyt 1867. april hóban a templomépítési bizottmány jelenlétében átvettem, 
az ügy érdekének megfelelőleg, valamint saját tájékozásomra, kötelességem-
nek tartottam, szoros technikai szempontból véve megvizsgálni, hogy mily 
állapotban létezik az építmény, és különösen ennek azon részei, melyek 
hivatva voltak minden már fölrakott és még felrakandó terheket hordani, — 
továbbá pedig szép-épitészeti szempontból — a tervekből, valamint az épít-
mény már fönállott részei összeállításából azon eszméket tanulmányozni és ma -
gamévá tenni, melyek Hild építészt vezeték, midőn e monumentális építmény 
kezdeményezéséhez és kiviteléhez fogott. 

Mely minden tigyelemmel és szigorral eszközölt bírálatom eredmé-
nye volt: 

1-ször, hogy azon részek, melyek különösen a terheket hordani hivatva 
voltak, és pedig a négy főpillér, a tervek szerinti mértékekben voltak felépítve. 

2-szor, hogy az egész építmény, különösen a főpillérek, az ivezetek, vala-
mint a pendenti fek oly állapotban voltak, mint azt csak kívánni lehetett, mert 
a pendenti fekben mutatkozott egyes repedések nem csak elkerülhetlenek 
valának, hanem semmi rosz befolyással som lehettek az építmény állandósá-
gára nézve, ha a többi, részek hibátlanok. 

3-szor. A mi a felhasznált anyagot illeti azon falakról, melyek napvilágban 
megszemlélhetek valának és vizsgálatnak helyt engedtek , anyit tapasztaltam, 
hogy kellő figyelemmel való pontos kivitelt nem nélkülöztek. A mi pedig a 
főpillérek belső szerkezetét illeti, melyek iránt, mint az építmény leglényege-
sebb részeire, különös érdekeltséggel viseltettem, azon nyilatkozatokra kel-
lett fektetnem bizalmamat, melyek az építésnél folytonosan alkalmazott egyé-
nek, mint pallér és építés felügyelő által előttem tétettek. Ezen nyilatkozatok 



szerint a fopillérek újlaki kőből és téglából készült vegyes falból állanak, 
és téglafallal burkolva vannak, — de ezen munka oly pontossággal és figye-
lemmol eszközöltetett, liogy a legkisebb hézag is betöltetett, és a különnemű 
anyag a legpontosabban volt összeillesztve. 

Előttem ezen jelentés annyiban is találhatott bizalomra, mert saját meg-
győződésem szerint a főpilléreken azon időben a legkisebb hibát, sem vehet-
tem észre. — Miután azonban az épitményt azelőtt személyesen soha sem vizs-
gálhattam, azonkívül a munka folyamatáról, valamint kiviteli módjáról tudo-
másom nem volt és nem lehetett, — mindig azon nagy felelősség lebegett 
olöttem, mely a feltétlenül foganatositandó tovább építkezés folytán reám 
hárulhatna; ezért szükségesnek tartottam egy programmot felállítani, és ezt a 
kellő indoklás mellett érvényesíteni. 

Az épités folytatását illető program a következő volt : 
Pontos és lelkismeretes vizsgálatom eredménye következtében és mi-

után az épitmény belszerkezetéről átható tudomásom nem lehetett, arra hatá-
roztam el magamat, hogy miután továbbra tökéletes bizalmam nem lehet a 
basilika hordásra hivatott részeiben, 1867-ben a már 27 öl és 1 lábnyi magas-
ságra épült kupoladobra semmi más anyag ne'rakassék föl, m in ta Hild József 
építész működése alatt már előkészített 2 öl és 6 hüvelyk magas főpárkány-
zat. A többi épitményt illetőleg pedig arra határoztam el magamat, hogy 
1867-ben még a hátulsó két torony fejeztessék be, valamint az oszlopcsarnok 
alapzata rakassék le. 

1868-ban, ha az épitmény szilárdsága kiállotta a próbát, a kupola vétes-
sék foganatba és végeztessék be. 

1869-ben pedig az egész külső építkezés befejezve legyen. 
Ezen programmot az 1867. évi julius hó 4-én és folytatólag 8-án tartott 

templomépitési bizottmányi ülésben előadtam, és minden részben jóváhagyást 
értem el. 

Ugyan ezen bizottmányi ülésekben előadám azon módosítások vázlatát, 
melyek szépészeti szempontból nézetem szerint szükségesek voltak,— és pedig 
nevezetesen miután a templom előrésze nyomott, s a lépcsők ott a homlokzat 
szépségét csorbítják, szükségesnek látám, hogy az oszlopcsarnok hat új oszlop-
pal tágasbittassék, mivel különben a tornyok, a szépészet szabályai ellen, az iv-
tornáczczal egy vonalba jönnének. Szükségesnek ismertem továbbá, hogy a 
templomkar nagyobbittassék, a sanctuariumból pedig a lépcsők eltávolíttassa-
nak, hogy ott a kanonokszékek és egy kis orgona alkalmaztassanak. A sírbol-
toknál a szent koporsóra szánt tér elzárandó, s a lépcsők előbbre fektetendők 
lennének. Végre pedig a templom hátsó kerekded egyformasága kikerülése 
végett a sanctuarium fölött felülről világító a b l a k , valamint a kerekdeden 
balusztrádok alkalmaztassanak. 

Miután úgy a munka folytatását illető programúi, valamint az álta-
lam véleményzett módosítási javaslat egész terjedelmökben a városi hatóság 



jóváhagyását érték el, — hozzáfogtam a módosítások tervezéséhez, moly ter-
vek julius hó végén elkészültek, és a magas kir. k ö z o k t a t á s i m i n i s z t é -
r i u m elébe terjesztettek; hol még most is léteznek megbirálás és jóváhagyás 
végett. 

A mi a munkálatok folytatását illeti, tökéletesen programmom szerint 
jár tam el. Az említett és már előbb elkészitett kupoladob-föpárkányzat fölra-
kása september hó végén befejeztetett, mely befejezés után semminemű válto-
zás sem mutatkozott az építményen; ezen kívül pedig semminemű fölrakás 
sem történt, és nem is történhetett, miután terveim még vissza nem kerültenek-

A föpárkányzat fölrakása által a kupoladob 29 öl, 1 láb és 6 hüvelyknyi ma-
gasságot ért el, tehát hátra maradna az egész kupoladobjának 33 öl és 6 hüvelyk 
Hild építész által tervezett magasságából még 2 öl és 5 lábnyi magas felra-
kandó. 

Az épités megszüntetésétől fogva, szept. hó végétől november végéig 
semminemű változások nem történtek a basilika építményén. 

A november hó végén támadt viharok és ezeket kisérő egyéb meteoro-
lógiai tünemények következtében mutatkoztak művezetésem alatt a legelső 
repedések a négy főpilléren, és kivált azon pilléren, moly a főbejárásnál bal-
oldalon éjszaknyugatra fekszik. Ezen repedések deczember hó első napjaiban 
ismétlődtek, és azon aggodalmat szülték bennem, hogy a repedések formája és 
száma következtében minden esetre veszély forog fenn. Aggodalmamat növelé 
az, hogy a főpillérek vegyes anyagból készítve vannak, azonban az eszközölt 
számítás azt mutatta, hogy bár a pillérek vegyes anyagból, azaz újlaki köböl 
és téglából ál lanak: mégis elegendő teherhordó képességet fejthetnek ki hatal-
mas méreteiknél fogva, ha pontosan és figyelmesen készültek. Miután a repedé-
sek megtörténtek, gyanítanom kellett, hogy a pillérek belső része a burkolófal-
lal nem lehet oly szoros összeköttetésben, mint előbb emiitett jelentések 
által tudomásomra jutot t , hanem inkább még azon is kellett aggódnom, hogy 
váljon nem vegyült-e az újlaki köböl és téglából készített vegyes falba Tétény-
ből származó kőanyag is ? 

Mindezen tényeket megfontolva, siettem 1867-ki deozemb. 6-án a városi 
tanácsnak jelenteni, és egy szakértőkből összeállított bizottmány kiküldését 
kérelmezni. Ezen bizottmány 1867-dik évi decz. 13-kán ahelyszinén megszem-
lélte az ügyállást, hanem nem oszlatta el aggodalmaimat oly mérvben, mint 
saját magam éreztem. Az ügyet meggondolásra méltónak tartotta, de az épít-
mény akkori állapota, a bizottmány nézete szerint nem következtetett veszélyt; 
tehát inkább figyelemmel kisérve bevárandó volt, miképen mutatkoznak a 
repedések az idő folyamában. 

Azonban a f. évi jan. 7-e'n tartott szakbizottmányi ülés alkalmával tapasz-
taltatott, hogy a repedések folytonosan nagyobbodnak; azért mint művezető 
építész oda utasittattam, hogy készítsek tervjavaslatot, melynek kivitele által a 
kupola dobjának lehordását nélkülözni lehetne. Ezen utasítás folytán siettem 



minden részletes számításokat megtenni, es azon módokat kitalálni, melyek 
által a veszélyt elháritaui lehetne. Megjegyzendőnek vélem, hogy tervezetem 
csak azon esetro vonatkozhatott, ha a repedések és az által okozott sülyedé-
sek nem folytatódnának. 

Minden észleléseket számba véve és figyelemmel kisérve, elkészült szá-
mításom és jelentésem január 18-kán, azonban épen e naptól fogva a repedé-
sek nagyobbodtak,— úgy hogy január 20-kán azon meggyőződésre jutottam, 
hogy a kupola dobját a bedöléstől máskép nem lehet megmenteni, mint, ha még 
lehetséges, azonnal a lehordást eszközölvén. Ezen meggyőződésemet kinyilat-
koztatám a 21-én tartott szákértő bizottmányi ülésben; a bizottmány elismerve 
meggyőződésem alaposságát, — teljhatalommal ruházott föl, hogy a baj elhá-
rítására kellően intézkedjem. 

Január 22-kén reggel azon sajnos tapasztalást tettem , hogy a segítség 
lehetetlen — és a kupola dobjának bedőlése elkerülhetlen. •— Azért siettem ezen 
tényt Pest város főpolgármesterének bejelenteni, hogy emberélet ne koczkáz-
tassék, és e szerint tétessenek a kellő rendőri intézkedések. Ugyanez nap dél-
után 3 óra és 10 perczkor bekövetkezett a kupoladob bedőlése. 

A bekövetkezett katastrofa okait nézetem szerint — nem lehet egyéb-
ből következtetni, mint a felhasznált anyagok összeillesztéséből, továbbá fel-
kereshetők azok az építmény szerkezetében. 

A mi a főpillérekbeu használt anyagot illeti, mint már érintém, vegyi-
tékből állott az, mely mindenesetre nem oly figyelemmel illesztetett egymás-
hoz, mint szükséges lett volna, miután a pillérek oly nagy teher hordására 
voltak hivatva, A főpillérek sok ideig épültek, és ki voltak téve minden befo-
lyásoknak, melyek az idő változóságából erednek. A vegyes anyag, mely nem 
dolgoztatott kellő figyelemmel össze, magával hozta, hogy nem egyformán 
állapodott meg a falzat, és kivált midőn nagyobb terhek fölrakattak, még 
aránytalanabbá vált az ülepedés. Ugy történhetett tehát az, — mint most, 
persze már későn, tudomásomra jutott, hogy már 1865. és 1866. repedések 
mutatkoztak a burkolat falban, melyek azonban nem tartattak veszélyesek-
nek, és azért egyszerűen csak kijavíttattak. 

Az anyag aránytalan és nem egyforma ülepedése leginkább ott fejlő-
dött ki, hol a hordókövek számára készült üregek alkalmazva voltak. 

A mi a kupola szerkezetét illeti, a tervekből és metszetekből kivehető, 
hogy a kupola dobja és a főivezetek, melyeken épitve volt, szoros összeköttetés-
ben valának, de szerkezetüknél fogva a pilléreken csak a képezett csúcsaik-
kal feküdtek, és ez által támadhatott a pilléreknek diagonalis széjjelnyoma-
tása. 

Továbbá kiderül a tervekből, hogy az egymás támasztására szerkesztett 
ivezetek nem fedték egymást egy vonalban, a pillérek csúcsán, miből magya-
rázható, hogy a pillérek forgó mozgásba jutottak, — ezen mozgás által pedig 
a falzat még inkább elvesztette — már vegyített anyagánál fogva is —az egy-
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más közti szoros összeköttetést, mely tény ci sokáig üresen maradt hordókövek 
üregei által mozditatott elö. 

Egyik okozója az aránytalan nyomásnak, mely kii önösen az észak-nyu-
gati pillérre gyakoroltatott, azon tény által idéztetett el.'), hogy a 4 i'őivezet 
készítésénél csak két állvány volt használatban, midőn tehát két ivezet készen 
volt, az álvány eltávolittatott és a másik két ivezet épitésénél használtatott. 

Mindenesetre pedig nagy befolyást okoztak a viharok f's a változó idő-
járással összeköttetésben lévő tünemények, melyek annálinkább roszúl hathat-
tak az építményre, miután ez, fennállott viszonyoknál fogva, lassan épült, és 
minden egyes részei ki voltak téve a külső befolyásoknak. Ezek lennének 
rövid vázlatban véleményem szerint azon okok, melyek a katastrofát magok 
ütán vonták. 

Az előadott tényéknél fogva, úgy hiszem, kétségen kivül áll minden szak-
értő előtt, hogy a bedőlés ellen segítség nem lehetett, mert azon időtől fogva, 
melyben a repedésekből valóságos veszélyt s a kupoladobnak bedőlését lehetett 
következtetni, a katastrofa történtéig alig telt el 14 nap , és valóban ezen 
rövid idő alatt lehetetlen volt a szükségesnek vélt póczolást eredménynyel 
véghez vinni, mert a 16 öl magasságra felépítendő támaszokra szükséges 
anyag szállítása és elkészítése sokkal több időt vett volna igénybe, mint a 
mennyit a bekövetkezett szomorú tények engedtek volna; azonkívül pedig 
nagy összegeket kellett volna igénybe venni; és ha sikerült volna is a póczolást 
eszközölni, a kupola lehordását óvatolni lehetlen volt. 

Tisztelt szaktársak! bevallom őszintén, hogy a fcnforgó eset, mely hazánk 
egyik kiváló monumentális építményét oly súlyosan érte, fájdalmas érzelmeket 
idézett elő bennem, fájlalom pedig azt leginkább, hogy daczára minden törek-
vés és buzgalomnak, nem lehettem oly szerencsés: a katasztrófát gátolni. Ugy 
hiszem, hogy a hibák, melyek a katasztrófát magok után vonták, boldogult 
Hild építész előtt sem voltak oly mérvben ismeretesek, hogy azokból ily 
szomorú következményeket következtethetett volna, ezt annál inkább hiszem, 
mert nem sejthetem azt, hogy nem nyilatkozott volna e fölött, midőn egy jobb 
létre szenderült. 

A mi az én működésemet illeti, ez abban állott, hogy szorosan ragasz-
kodtam a fenebb előadott programmomhoz. Azért inkább passiv állást foglal-
tam el, mert épen csak a párkányzatot rakat tam fel, mely már Hild építész 
által előkészítve volt, azonkívül beváró állást foglaltam el. Midőn a veszély 
el nem hárítható volt, törekvésemfoda irányult, hogy ha már a kupoladobját 
megmenteni nem lehet, mindenesetre ember élet ne veszszen el. 

i 
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