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ÉRTEKEZÉS 

a pest-lipótvárosi templom, épités közben beomlott 
kupola dobjáról. 

K h e r n ü l A n t a l t ó l . 

(Felolvastatott a VI. középitészeti osztály 1868. julius 28. tartott roudes szakülésben.) 

• 1 

A lipótvárosi templom kupolájának f. é. január hó 22-én történt beom-
lása annak idejében a nagy közönség figyelmét is a legnagyobb mértékben 
magára vonta. A szakértők élénken vitatták a válság okai t ; mind a kormány 
mind Pestvárosa hatósága részéről bizottságok küldettek k i azok felderitésére ; 
ezenkivül számos magán körben, valamint a sajtó utján is több idevágó véle-
mény nyilvánult, a nélkül mégis, hogy azok közül egy is érvényesülni képes 
lett volna. 

A kupola, illetőleg kupoladob beomlása közvetlen az az t emelő egyik (az 
éjszak-nyugoti) főpillér összeroskadásának következménye lévén, — megkísér-
tettem felderí tni: vájjon ezen pillér leroskodása nem az épitvény hiányos 
egyensúly-viszonyainak, azaz azon körülménynek tulaj donitandó-e, hogy a pil-
lér nem volt képes a reá támasztott boltozatok oldalnyomásának ellentál lani ? 

Tud juk ugyanis, hogy egy tetszőleges alapra állitott és tetszőleges erők 
behatásának kitet t test ezen alapon addig áll egyensúlyban, mig az összes 
erők- és a testsúlyának eredményezője az a lap területébe esik. 

A mint ezen erő az alapon kivül esik, a test eldől. 
I ly testnek tekinthetünk minden oszlopot vagy falat , mely boltozatok 

alapjául szolgál. Erők ez esetben a boltozatok oldalnyomásai, —• az oszlop 
vagy a fal pedig a test, melyre azok hatnak. Egy ily -oszlop tehát egyensúly-
ban van, ha a ra j ta nyugvó boltozat vagy boltozatok oldalnyomásának és az 
oszlop ön súlyának közép eredője annak ta lpába esik bele. 

A lipótvárosi templom tervezett kupolá ja 4 pillér ál tal vala tar tandó. 
A 4 pillér, ivezetek által volt összekötve, és azonkivül azok mindegyikén egy 
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pendentiv (csegely) boltozat nyugodott. A négy ivezetre és a 4 pendentivre volt 
a dobkoszorú építve, mely kupolával vala födendő, — és pedig úgy, hogy az 
egész dobkoszorú és kupola súlya közvetlen nem az oszlopok, hanem az 
ivezetek és pendentivek által hordatott volna, s e szerént a pillérek csak köz-
vetve vétettek volna igénybe nem súlyok, hanem boltozat - oldalnyomások 
által. 

A mellékhajók képzésére azonkiviil minden pillér 2 további, de igen cse-
kély mértékben terhelt ivezetet, és egy pendentivet hordott. — Összesen tehát 
minden pillér 4 ivezet és 2 pendentiv oldalnyomásainak megfelelni volt ren-
deltetve. 

A pillér e szerént csak akkor lehet egyensúlyban, ha a 4 ivezet, a 2 pen-
dentiv és áz oszlop súlyának középeredöje az oszloptalp területén kívül 
nem esik. 

Az ivezetek oldalnyomásai a létező boltozatelméletek bármelyike szerint 
felkereshetők. 

Ha pedig a pendentiveket meridiansikok által lemezekre osztva gondol-
juk, minden ily szelvény dongaboltnak tekinthető, s oldalnyomása, mint ilyené 
islnét felkereshető, s ezekből az egész pendentiv nyomása is, mint valamennyi 
szelvény oldalnyomásainak középereje, ismeretessé lesz. 

Ezen nyomások felkerestetvén, valamennyi a pillérre ható erők ismeré-
tesek lesznek; könnyű tehát mindezek és a pillér súlyának középeredőjét fel-
keresni és annak fekvése szerint megítélni, képes-e az mindezen erőknek, azaz 
valamennyi ra j ta nyugvó boltozatok oldalnyomásainak ellentállani ? 

S ez uton, a fenforgó esetben azt találandjuk: hogy az említett összes 
erők középeredöje az oszlop talpán kívül esik. 

Az eljárás közzétételét, mely szerént ezen eredményhez jutottam, a köz-
löny legközelebbi füzetei egyikében adandóm, ez úttal legyen szabad csupán 
azon igénytelen véleményemnek adni kifejezést; hogy e szerint a lipótvárosi 
főtemplom kupolájának leomlása annak volt következése: hogy a föpiUér a 
rajta nyugvó boltozatok által eldöntetett. 

Azon tény, hogy valamennyi a pillérre támasztott boltozatok oldalnyo-
másai és a pillér súlyából alakult közép erő annak talpából ki esik, csak a tem. 
plom helytelen szerkezetének lehet következménye, és az minden egyéb körül-
ményektől függetlenül, tökéletesen indokolja az ép kifejezett nézet alaposságát; 
mindazáltal a fenforgó esetben az ezen tényből vont következtetések helyessége 
mellett még más külső okok is tanúskodnak. — E tekintetben mint indirekt 
bizonyíték felemlíthető az is, hogy a válságnak más okát találni alig lehetne. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a falazat viszonylagos, vagyis azon szi-
lárdsága, mely az eltöresnek áll ellene, oly csekély, hogy gyakorlatilag 
bátran elhanyagolható, minden esetre pedig aránytalanul csekélyebb, a nyo-
mási szilárdságnál : a pillér anyagjának hiányait tökéletesen méltányolva 
sem látszik okodatoltnak, a válság bekövetkeztét az anyag roszsaságának 
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tulajdonítani, miután be van bizonyítva, hogy a viszonylagos szilárdság volt 
igénybe véve, s a legrosszabb falazat is aránytalanul jobban ellentáll az össze-
nyomatásnak, mit a legjobb a széttöretésnek. 

Ha rosz anyagból készült oszlop állékonynak (stabilnak) találtatnék is, 
azért a ráfektetett építmény még mindig ki van téve a beomlás veszélyének, 
miután a híjányos anyag összezúzódhatik; de a mint valamely faltest nem ál-
lékony, úgy nem szenved kétséget, hogy az : eltörés által fog megsemmisülni, 
mielőtt annyi súlyt rá lehetne falazni, a mennyi azt szétzúzni képes leendene. 
A fenforgó esetben pedig a viszonylagos szilárdság igénybe vétele be lévén 
bizonyítva, a pillér hiányos anyaga, vagy netalán csekély keresztszelvénye 
miatti összezuzásáról szó sem lehet. 

Az alapok egyenlőtlen sülyedése szintén sok építmény beomlásának volt 
már oka. Ez azonban a lipótvárosi templom pilléreinél — h a j ó i vagyok érte-
sülve — egyátalán nem észleltetett. 

Igénytelen véleményem szerént azon nézet sem lehet helyes, hogy a ve-
gyes falazat alkalmazása által támadott s a pillér testében végbement egyen-
lőtlen sülyedésekből az oszlop egyes részeinek túlterheltetése folytán követke-
zett volna a szétzúzatás ; mert a mint Ybl Miklós vezető építész urnák, az egy-
let közlönyében közzé tett felolvasásából kitűnik, a sülyedési egyenetlensé-
gek oly csekélyek valának, hogy egész az utolsó hetekig csak kis mérvű re-
pedések által jelentkeztek. 

Azon állítás pedig épenséggel nem fogadható el , hogy a pillért képező 
anyagnak a beroskadás előtt, az utolsó időben észlelt nagy méretű össezúzó-
dása ezen egyenetlen sülyedések, — illetőleg egyes részeknek azokból eredő 
túlterheltetése következménye lenne, mert ezen jelenség igen megfoghatólag, 
minden dűlőfélben levő építménynél be fog következni; különösen pedig a 
boltozatok által képezett építményeknél és pedig csakugyan egyes részek túl-
terheltetése által, csak hogy ezen túlterheltetés az egyensúly megbomlása kö-
vetkeztében szükségkép fejlődő rendkívüli erők természetes következménye. 

Hogy az éjszak-nyugoti főpillér leomlása csakugyan a főivezetak és a fő-
csegelyek által történt eldöntésnek következménye volt: annak több direkt 
jele is található. — Szabadjon ezek között csak kettőre figyelmeztetni a t. 
szakosztályt. 

Az éjszaki külső falban szemlélhető vízszintes repedésekből ki tűnik: 
hogy a fönemlitett főpillér, leomlása előtt, éjszaki irányban kihajlott, mit egy-
általában nem lehet más oknak tulajdonitni, mit az általa hordott főivezetek és 
föcsegely oldalnyomásainak. 

Hogy pedig ezen kihajlás az ugyanazon irányban történt eldőlésnek csak 
előzménye volt, — ezt mutatja azon körülmény, hogy az ezen pilléren nyugvó 
főivezetek közül az éjszaki egész a külső falig dobatott, mig a nyugati függő-
leges irányban roskadt le, a mint ez az omladékok alakjából világosan lát-
ható volt. 
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Mindezek egyébiránt csak külső jelek, melyek képesek ugyan egy nézet 
helyességét kisebb-nagyobb mértékben valószínűvé tenni, melyek azonban 
soha sem nyújthatnak elég alapot, vélemény megállapítására. 

Irányadó csak azon elméleti eredmény lehet, hogy a pillérre ható összes 
erők (a pillér súlyát is ide értve) kőzéperedője annak alapjából kiesett, a fel-
említett egyéb körülmények pedig csak az ezen eredményből vont következ-
tetés majdnem fölösleges támogatói. — S én határozottan kimondom: hogy 
nézetem mit sem változnék, ha mindezen körülmények nem léteznének is, és 
én föltétlenül mog vagyok győződve arról, hogy csekély számú évek után a 
lipótvárosi templomot mérete nagyságában csak távolról megközelítő épit-
mény tervének kivitele sem fog meg kezdetni, mielőtt a terv egyensúlyi viszo-
nyai tüzetes tárgyalás alá nem vétetnének, s hogy ez mostanáig nem igy tör-
tént, annak oka csupán az, hogy eddig nom léteztek o czélra gyakorlatilag 
elég könnyen kezelhető modorok. — Kinek jutna ma eszébe egy nagyobb 
vashid tervezése a nélkül, hogy méreteit tüzetesen kiszámítaná ? — És mégis 
ezelőtt 15 évvel az ide vágó elméleti tanulmányok az épitéssol foglalkozó tech-
nikusok nagy része által csak a legnagyobb közönyösséggel fogadtattak. 

Azóta a hidtartók elmélete kifejlődött, a régi szerkezetek abban hagyat-
tok, újak jöttek használatba, melyek az elmélet követelményeinek szorosan 
megfelelnek, és jelenleg mindenki el fogja ismerni, hogy a hidépitészet azon 
mérvben, a mit azt a vonatok szükségessé teszik, jóformán csak azóta létezik, 
mióta az elméletileg kifejlődött. 

Legkevésbbé sem kétlem , hogy a tudomány hasonló érvényre fog jutni 
azon épitvényeknél is, a melyeknél boltozatok használtatnak. — Eddig egy 
egyszerű dongabolt vagy vasiv oldalnyomásának és azon fal erősségének meg-
határozása, a mely ezen oldalnyomásnak ellentállani képes, csak napokra ter-
jedő időveszteséggel volt lehetséges. — Két évvel ezelőtt jelent meg Culmann, 
az épitészcti egysúlytant szerkezeti után tárgyaló munkája, a mely hasonló fel-
adatok megoldását néhány negyed óra alatt lohetségesitő modokat tartalmaz, 
és ma már ott, hol a munka ösmeretes, alig terveztetik még épitmény egyedül 
szemmérték alapján, s a stuttgarti vaspályaépitészeti commissió már huzamosb 
idő előtt rendszeresített egy mérnöki hivatalt, melynek egyedüli feladata: az 
egész würtembergi királyság kiterjedésében tervezendő építmények egyen-
súlyi viszonyainak megvizsgálását eszközölni. 


