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Ott tehát, hol Trass-Cementek oly nagyszerű mennyiségben fordulnak 
elő, mint nálunk, nagyobb alapzatok, vagy vízhatlan Beton rétegek ezen anyag-
ból aránylag sokkal olcsóbban állíthatók elő mint természetes, hydraulikus 
meszekből, vagy Portland Cementből. 

De fájdalom mai nap még egyetlen egy Trass-Cement malom sem mű-
ködhetik sikerrel, sőt a szegi-lónyi Trass-malom azon czélra, melyre felállítta-
tott, azaz a Trass-Cement készítésére nagyobb mértékben sohasem használta-
tott, hanem eddig, nehogy ezen minden tekintetben kitűnő gyár parlagon he-
verjen, egyelőre gabna-őrlő malommá alakíttatott át, daczára annak, hogy az 
erdőbényei Trass a legjobb Rajna-Andernaehi Trassal versenyezhet, a mint 
az számos próbákon kívül, a csányi malomnak évek óta vízben álló alapzatá-
nak és falainak építéséből kitűnik, mely alapzat, rendkívüli nehézségek közt, 
erdőbényei Trass-Bétonból, Müller János bányamérnök vezetése alatt, kitűnő 
sikerrel állíttatott elő. 

Ezen oly fontos és hasznos kérdésnek bővebb fejtegetésére egyrészt ala-
pos kutatásokat, másrészt pedig a mérnök-egyesület költségén tudományos 
kísérleteket és próbákat kellene megindítani, és az összes eredményeket, ezen 
kísérletekről vezetendő hiteles jegyzőkönyv útján, közhírré tenni. 

IX. 
A párisi világ tárlat épületei. 

BENKÓ KÁROLYTÓL. 

Ha az ember a világváros házcsoportozatai közt átkígyózó Szajnát a 
Jéna hídon átlépte, és a Quai d'Orsay-ra ért, maga előtt látta a franczia csá-
szárság jelvényeivel, és zászlaival feldíszített „Porté d'honneurt"-l, mely felett 
sugárzó betűkkel állt a messziről olvasható felirás : „E x p o s i t i o n." 

Ezen belépve, izlésteljesen berendezett angol kert közepében találta a 
nagyrészt vas- és üvegből szerkesztett világtárlati palotát. 

Az épület hossza 490, szélessége pedig 380 méter; alakjára nézve ellip-
sis, melynek külső kerülete 1 Va kilométer hosszú ; közepét a fehér márvány 
szobrokkal és szökő kútakkal díszesen felszerelt, szintén ellipsis alakú köz-
p o n t i k e r t foglalá el. 

A központi kertet hét párhuzamos csarnok vette körül. Ezekét a köz-
pontból 12 kisebb és 4 fő keresztút egyenes irányban metszette át. 

Az ellipsis alakú csarnokok a világtárlatba küldött tárgyakat szakmák 
szerint, a keresztútak pedig ugyanazokat tartományonként osztályozva tün-
tették az ember szemébe. Ekkép az épületnek kitűnő beosztása igen könnyí-
tette a tájékozást. 
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Ezen 146,588 négyszögméternyi épület-óriásnak minden zuga vízveze-
tékkel és légujítással volt ellátva; a tiszta levegőt földalatti, öblös csatornán 
gőzerővel szorították be, a rekedt lég pedig a kapuzatokon és az e czélra al-
kalmazott födény-nyilásokon illant el. Továbbá az épület nagyrészt béton-jár-
dáltkal volt ellátva, és díszesen felülről világítva; csupán az oszlopcsarnokok 
és a géposztály kapták világításukat oldalról. 

Az épület szerkezete oly eredeti és példa nélküli, miszerint nem tartom 
fölöslegesnek azt röviden leírni. 

Az alaprajz és szelvényben 6-tal jegyzett osztály, melyben a gépek állít-
tattak fel, 35 m. széles és 25 méter magas; födénye körív alakú, alapidoma, 
mint az a rajzból kitűnik, ovális, valamint minden osztály a központi kertig; 
hossza egyenes vonalba hozva 1200 m., összekötő vagy feszítő müszerkezetet 
belsejében sehol som vehetni észre. Ez részint a talaj alatt, részint a födény 
felett alkalmaztatott. Ezen osztály kerület-falait hengerzett vaslemezből készí-
tett szerkezetváz képezte, melynek közei, hasonlóan mint az a favázú építmé-
nyeknél történik, ki voltak falazva. A falazat 0,5 m. vastagságban, az ablakok 
aljáig termésköböl állott, vízálló malterba rakva, és kívülről föszvakolattal 
besimítva. 

A kerületi fal átellenben álló oszlopai, a talaj alatt, kovácsolt vas csat-
lókkal köttettek össze, szintúgy a födény szerkezete felett kívülről, azonban 
ez utóbbiak sem látszottak ki, mert az ereszcsatornák elébe alkalmazott vas-
lemez korlát födé őket el. 

Oldalvást a fal irányában a pillérek először 7'50 méternyi magasságban 
erős vasgerendákkal lettek összefoglalva. A második összekötés ugyanazon 
irányban a födény és a függélyes fal közötti zugban, vaslemezből összeszege-
csezett gerendák által létesíttetett, melyek egyszersmind a födény felett össze-
gyűlő esővíz felfogására szolgáló ereszcsatornát helyettesíték. 

A födény szerkezete szintén vaslemezből összeszegecsezett és az átellen-
sö két fal vasoszlopain nyugvó 88 kötő gerendából állott; s ezek fölött párhú-
zamosan a fallal, 11 darab vaslemez- és szögletvas szerkezetű szelemen alkal-
maztatott. 

Körív alakjukat a kötőgerendák, s ezekkel együtt az egész födény leg-
inkább takarékossági szempontból nyerték; mivel ezen alakja a födénynek 
fölöslegessé tette az esővíz elvezetésére szolgáló külön tetőzetet. Azon jelen-
tékeny oldalnyomás, melyet a födény, szerkezeténél fogva, az oldalfalakra 
gyakorolt, ellensúlyoztatott a födény feletti csatló szerkezet által. 

Ezen csarnok közepében 4 m. szélességű karzat vezetett köröskörül, 
mely a kiállított tárgyak átnézetét lényegesen megkönnyítette. 

A magas vasoszlopok derékbani meghajlásának biztos megakadályozá-
sára s nagyobb feszesség elérése végett, ezekkel a két szomszéd (melléklett 
rajzomban 5 és 7-tel jegyzett) épületrész szerkezete hozatott összeköttetésbe. 
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Említett épületrészeknek kovácsolt vasból készített rácsgerendái szintén 
vaslemezből összeszegecsezett oszlopokon nyugodtak, és a 6 alatti épületrész 
oszlopaival szoros összeköttetésbe hozattak. Nehogy ezen szerkezet idővel ferde 
irányba jöhessen, a fekmentes gerendák és a függélyes oszlopok zugaiban 
összekötő gyámok alkalmaztattak. 

Ezen felül az 5 és 7 alatti épületrész említett oszlopai a 6 alatti géposz-
tály oszlopaival, a padolat burkolata alatt, — vascsatlókkal köttettek össze. 
Az 5 alatti épületrész felülről világíttatott. A 2, 3 és 4 alatti csarnokok kötő-
gerendái 4,75 méter hosszú, ívezett, öntött vas csövekből állottak, és egymástól 
4,80—6,80 méternyi távolságban alkalmaztattak. Az ívezet magassága 0,20 
métert tett; az öntött vas csővek középen 0,35 — végükön pedig 0,21 méter 
magassággal birtak, 0,175 m. szélesség és 0,02 m. húsvastagság mellett. 

Ezek felett vasbádogból összeszegecsezett csatornák voltak, melyek a 
szomszéd épületrészek tetőzeteiről az esővizet felfogták, hogy az, az öntött 
vasoszlopok belüregén át földalatti agyagcsővekben tova vezettessék. 

Említett csrrnokban a talaj burkolata nagyrészt Coignet és társa sza-
badalmazott betonjából, s ezenkívül több kiállító gyártmányaiból készült, ki-
tétetve mintegy a használatnak, hogy így jóságukról biztosabb ítéletet lehes-
sen hozni. 

A 2 é s 3 s a 3 é s 4 közötti épület-részek az ismeretes Polonceau-féle szer-
kezet szerint építtettek. Az oszlopok, melyeken a kötő gerendák végpontjai 
fekszenek, 23 méter távolságban állnak egymástól, a kötő gerendák pedig 
egyrészt 3,66 másrészt 6,50 meter távolban lettek egymás mellett alkalmazva. 
Szerkezetüket két I alakú 0,09 mtől 0,1 mnyi széles, és 0,22 mnyi magas ge-
renda képezi. Mindegyik gerend, közepében öntött vastámmal, kerek vasrudak 
segélyével van aláfogva; ezen két gerend pedig hasonló vasrudak összekötte-
tése által egy kötő szerkezetté egyesítve. Az oszlopok felső végéhez gyámok 
erősíttettek, melyeken az előbb leírt födény-gerendák feküdtek. 

Az 1 és 2 közötti csarnok födélszerkezete kis gerendákból állott, melyek-
nek egy vége az 1-ső osztály falán, másika pedig a 2 alatti köz öntött vasosz-
lopain nyugodott. 

Az eddig említett tetőzetek mind, részint horganybádoggal, részint üveg-
gel voltak födve. A horganybádog alapját fenyő-szarúkra szegezett deszkázat 
képezte. A tetőzetek felett felülvilágítók voltak. A fedél és a felülvilágító kö-
zött redőnyök valának alkalmazva a rekedté vált lég eltávolíthatására. 

A szépmüvészetnek szánt I. sz. alatti csarnok 15 m. széles 11*5 m. ma-
gas. Födényszerkezete azonos a 2 és 3 s a 3 és 4 közötti csarnokokéval; meg-
jegyzendő csupán az, hogy I alakú gerendjei 0,16 m. magasak, és nem vas-
oszlopokon hanem falakon nyugosznak, ezek részben vízálló malterral rakott 
terméskőből, részint bétonból állottak, alól 0,6 felül pedig 0,5 m. vastagok. 
A falak felülete föszvakolattal simíttatott be. 

A szomszéd régiségi csarnok födénye hasonló szerkezettel bírt. 
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A kötö gerendék 8,5 m. hosszúk, s a falon felevő végeiket, öntött vastal-
pakban hengerrúd helyett szögletvasrudak (Winkeleisen) tartották össze. 

Végtére a központi kertet környező csarnoknak öntött vasoszlopain hen-
gerezett vaslemezből készített mester gerendák nyugodtak, melyek felváltva 
egyenes és ívalakú darabokból állíttattak össze. 

Ezen csarnok vasoszlopainak száma 64, melyeknek mindegyike már-
ványtalapzaton állt. 

Az egyenes gerendák száma összesen 32,9 m. — a hajlítottaké szintén 
32, és 4,6 m. hosszúságú. A tetőzet 0,4 m. magas kötögerendeken nyugszik, 
a föd-anyagot pedig horganybádog képezi fenyő deszkázaton. 

Az eső-vizet a régiségi csarnok külfalán fekvő csatorna fogja fel, mely-
ből a víz a falba eresztett függélyes csőveken át vezettetik el. 

A talaj vegyileg készített cement-burkolattal volt bevonva. A Szajna 
felöli kapuzat és a központi kert közötti csarnok (rajzomban Vestibule) egé-
szen vasból építtetett. Födénye azonos a géposztályéval. Oldalai épszögü osz-
lopokból állottak, melyek sorban egymással fészek, és folyó gerendekkel — át-
ellenben pedig kovácsolt vasgyámokkal voltak összekötve. Ezen gyámok felső 
élei az oszlopok felé lejtélyesek valának, a gyámokon nyugvó ívalakú födél 
héjjá pedig hajlított horganyból állt. 

A központi kert oszlopcsarnoka padlózatát vegyileg preparált palakő 
képezé. 

A világtárlat palotájának és szerkezetének rövid leírása után megemlí-
tem még, hogy mily rendben helyeztettek el az épületben a kiállításra küldött 
tárgyak. Mert csak így fogjuk méltán becsülni tudni eredetiségét azon eszmé-
nek, melynek a világtárlat palotája alapalakját köszöni. 

A kiállítási tárgyak csoportozatokban osztattak fel. 
Az I ső csoportot a k é p z ő m ű v é s z e t u. m. festészet, szobrászat 

építészet, vésés, réz és kömetszés képviselő; 
a II-ikat a s z ép m ű v é s z e t ek a 1 k a 1 m az á sa a z i p a r á g a k b a n 

u. m. könyvnyomda és kereskedelem, — papíros, — fényképészet, — zené-
szeti, gyógyászati és természettani műszerek, — térképek; 

a III-ikat b ú t o r o k , h á z i s z ü k s é g l e t e k : díszbútorok, kárpitos 
munkák, üveg-, porczellán-, arany-, ezüst és bronz tárgyak, — órák, kések, 
fűtő-, és világító készletek, — illatszerek, — fa- és bőr tárgyak; 

a IV-iket szöve tek , r uháza t , és o ly t á r g y a k , m e l y e k e t az e m b e r 
m a g á v a l s z o k o t t h o r d a n i ; ide tartoztak : a pamut-, len-, gyapot és selyem 
készítmények, — ékszerek, fegyverek, játékszerek, utazási szükségletek stb.; 

az V-iket t e r m é k e k o l y i p a r á g a k b ó l , m e l y e k a n y e r s -
a n y a g e l ő á l l í t á s á v a l f o g l a l k o z n a k , mint : bányászati és kohá-
szati, erdészeti, vadászati, halászati, földművelési termékek, — szintúgy ve-
gyészetiek különböző iparágakból, — kidolgozott és nyers bőrök ; 

a Vl-ik osztályban á l t a l á b a n g é p e k ; 
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a VH-ikben az é l e l e m s z e r e k ; 
a Vffl-ikban a m e z e i g a z d á s z a t ; 
a IX-ikben a k e r t é s z e t ; 
a X-ikben a n é p a n y a g i é s s z e l l e m i j ó l é t é n e k e l ő s e g í t é -

s é r e s z o l g á l ó i n t é z m é n y e k , t á r g y a k , m ű s z e r e k . 
A hét első csoportozatba foglalt tárgyak csaknem kivétel nélkül a ki-

állítási palota belsejében, a 8. és 9. csoportozatbeliek a parkban; míg végtére: 
a 10. csoportozatba tartozók részint a palotában, részint pedig ezen kí-

vül elszórtan valának elhelyezve. 
A palota belsejében elhelyezett tárgyak következő rendben állíttattak fel: 
A központi kertet körülvevő oszlop-csarnokban a munka fejlődésének 

történetét ábrázoló müvek, régiségek korszakonként beosztva helyeztettek el, 
és az ezzel határos csarnok az első csoportban említett tárgyakat foglalta ma-
gában, s így tovább minden csarnok az alatta lévő számnak megfelelő csopor-
tozat tárgyait veite fel a hatodik csarnokig, melyben a Vl-ik csoportba tar-
tozó gépek nyertek helyet. A palota külfalát körülövező ereszfödelü nyilt osz-
lopcsarnokban valának az étkező helyiségek, Európa majdnem minden nem-
zetének konyha készítményei- és italaival. 

Az elősorolt tárgyak felállítására a világtárlat épületében, a kiállításban 
részt vett országok következő területet vettek igénybe : 

A. Francziaország 61,314 négyszeg-métert 
B. Németalföld 1,897 „ „ 
C. Belgium 6,881 „ „ 
D. Poroszország 7,880 „ „ 
E. Bajorország, Baden, Württemberg és Hessen 7,879 „ „ 
F. Osztrák tartományok és Magyarország . . 7,780 „ „ 
G. Helvetia 2,691 „ „ 
H. Spanyolország és 
I. Portugál 1,664 „ „ 
J. Görögország 713 „ „ 
K. Dánia 751 „ 
L. Svéd és Norvégország 1,823 „ „ 
M. Oroszország 2,853 „ 
N. Olaszország és Róma 3,803 „ „ 
0. Törökország és a dunai fejedelemségek . . 2,080 „ „ 
P. Egyptom 396 „ „ 
R. China, Japan, Siam 792 „ „ 
S. Persia 713 „ „ 
T. Tunis, Marokko 1,030 „ „ 
U. Éjszak amerikai egyesült államok . . . . 2,867 „ „ 
V. Brasilia, délamerikai köztársaságok és Havai 1,808 „ „ 
Z, Nagy-Brittania 21,653 „ „ 
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Oly kiállítási tárgyak, melyek terjedelmeiknél fogva a mütárlat palotájá-
ban nem voltak elhelyezhetők, és olyanok, melyeknél tüzelés szükségeltetett, — 
a palotán kívüli parkban állittattak fel. 

A kiállítási parknak a „Porto d'honneur" főbejáraton kivül még három 
bejárása lévén, ezek egyike a „Porté d'honneur'' átellenében az „Ecole mili-
taire" a másik kettő pedig az „Avenue de Suffren" és az „Avenue Labour-
donnaye" felőli oldalra nyilt. 

A kiállítási kort hossza a „Quai d'Orsay"-ból az „Ecole militaire" oldali 
bejárásig körülbelül 1000, szélessége pedig az „Avenue Suffren" folőli bejárás-
tól az „Avenue Labourdonnaye"-ig 500 méter széles. 

Kíváncsi lévén, hogy hazánk osztályomba vágó tárgyakkal miként van 
képviselve, ezek szemlélésére siettem. 

A park azon részében, melyben az osztrák birodalom tartományaiból 
beküldött tárgyak kiállítvák, — egy a magyar középítészetet jellemezni akaró 
úgynevezett csárda is volt felépítve. Ennek kiállítása oly modorú, hogy meg-
tekintése alkalmával, őszintén megvallva elpirultam , s magam körül tekinték, 
vájjon nem látja-e valaki felindulásomat. 

Terve — úgy látszik, egészen levegőből meríttetett, mert bár sokat for-
dulok meg hazánk különböző részeiben, ehez hasonló csárda még eddig sze-
meimbe nem akadt. Berendezése pedig oly visszás, és szokásainkba ütköző, 
miszerint bátran állíthatom, hogy alig fogunk annyira elcivilisálódni, miként 
középítészeti ideálunkat hason eszmeszüleményben felielnök. 

De menjünk tovább. 
A birodalom többi tartományai, mint Alsó-Austria, Csehország, Stájer, 

Tirol, szintén kiállíták építészeti müveiket, és pedig, a lehetőségig híven, a 
menynyiben az illető országokban iparos és napszámosok számára épített la-
kokkal mindenben megegyezett. 

Ugyanezen osztályban van még egy bécsi sütöde is (külsejéről czéljára 
nem lehetett ráismerni) és Dreher igen látogatott emeletes sörcsarnoka. Ez utób-
binak falai favázúak, — széles ereszü, könnyű szerkezetű tetőzettel. A három, 
széles előtérrel ellátott főbejáráson a terembe lehetett jutni, melynek belsejében 
az emelet magasságában körülvezető karzat volt látható, ez a bejárások felébe 
kinyúló erkélyekre nyilt. E csarnokot Weber építész tervezte. 

Különös említést érdemelnek, a bécsi Drasche agyagmükészleteinek dí-
szes kiállítása, nemkülönben Gerenday vörös márvány tárgyai Pestről. Ezeken 
kivül megemlíthetők még a különnemü kisebb pavillonokban elhelyezett bú-
tor szerkezetek és redőnyök Bécsből. 

Az osztrák park szomszédságában a B a j o r B a d e n W ü r t t e m b e r g 
é s H e s s e n közös parkját találtuk, itt különösen kiemelendő egy kisebb épü-
letke, mely a világtárlat palotájába be nem fért bajorországi festvényeket tar-
talmazá. 

E mellett P o r o s z o r s z á g és az éjszaki német tartományok foglaltak 
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helyet, hol a Poroszhonban szokásos elrendezésű népiskola-épület vette az em-
ber figyelmét némi igénybe. Valóban igéző s teljes míiértelemmel egy kis ma-
gaslaton kivitt arabs rendszerű épület, a Diebitseh cairói építész nyaralója, az 
ezen osztályba jött nézőket egészen el tudta foglalni. Különösen sikerülteknek 
mondhatom a színek összeállítását, miután az egész kis épület tetőtől talpig, 
bár egyenként, s magában véve rikító színekkel, mint : piros, kék, sárga, fe-
kete, arany, ezüsttel gazdagon volt színezve, ezek mégis oly kedvezőn valának 
arányosítva s egymást közt elosztva, miszerint nemcsak hogy kedvezőtlen be-
nyomást nem gyakoroltak, hanem vonzón hatottak a szemlélőre. 

Négyszögű alap alakja oldalain fülkékkel birt; födényét egy kúp ké-
pezte, a szögleteken 4 kisebb tornyocska által környezve. Szétszedhető s új-
ból felállítható szerkezete öntött vas és horganyvázba illesztett fakeretokböl 
állt, melyekbe kapcsok és csavarok által egybefoglalt nagy föszlemezek valá-
nak alkalmazva. 

Belseje szintoly Ízletes mint külseje, — bútorzata, koczkatalaja remek 
volt. Rendeltetése a Nil partjain díszelegni, hol czéljának tökéletesen megfe-
lelhet — a mi körülményeinkkel s égalji viszonyainkkal azonban az egész 
berendezés és szerkezet merő ellentétben áll. 

Nem kevésbbé voná magára az ember figyelmét Drakenak Vilmos po-
rosz királyt ábrázoló szobra, melynek művészi értékre nézve nem gondolom, 
hogy az egész parkban lett volna párja. 

Néhány egyszerű épület érdemel még említést, ezek egyike a porosz biz-
tos irodáját, másika több gépet foglalt magában. 

Ezen épületek közt felállított szökő kutak mellett olhaladva, a B e l g a 
parkba értem, hol ezeknek honi festményei egy egyszerű felülről világított 
termet foglalának el; bánya terményeiket és vasút szerkezeteiket egyszerű 
fabódékban állították ki. 

Itt gyönyörű sötét fekete márvány darabok különböző alakban, és né-
hány szobor tűntek még szemembe. 

Ennél gyakrabban látogattam meg azonban a szomszéd H o l l a n d 
parkot. Ebben az ottani majorságok minta épülete terjedelmes tért vett igény-
be. Huszonnégy tehénre számított istálló mellett a tej kezelési helyiségek és a 
gazda laka egy tető alatt állott — minden a gazdászathoz tartozó eszközökkel 
felszerelve; — csinos tiszta és ízlésteljes berendezése sokakat csábított belse-
jébe. De még többeket az innen nem messze fekvő Coster gyémánt-köszörülő 
terme, — nem ugyan az épület művészi kivitele mint inkább a benn rejlő 
kincsek halmaza által. Holland kis képcsarnokát még megnézve a f r a n c z i a 
parkba értem. 

A f r a n c z i a parkban kivitt építmények között, Henszlmann úr, ki az 
egész kiállítási idény alatt künn tartózkodott s mindnyájunkat előzékenysége, 
szíves tanácsadása és közbenjárása által kitüntetett, tekintve hazai viszonyain-
kat és az itt dívó építészeti szerkezeteket, kiválólag az ezen osztálybani egy-
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szerű szerkezetű, és ennek folytán olcsó, iparos családok számára berendezett 
bérházak minta-épületeire figyelmeztetett. Ezek közül különösen kettő érdemli 
meg a figyelmet, nem annyira művészi becso, mint szerkezeti egyszerűsége 
által. 

Az első minden építész közbenjárása nélkül, csupán e czélra egyesült 
iparosok által tervezett, 2 emcletü ház, mint azt a melléklett rajzból (11 és 
12 lap) kivehetni; földszint két lakást foglal magában boltokkal összekötve; 
az első emelet, valamint a tetőzet alatti sor, két-két, három szoba és kony-
hából álló lakást tüntet elő. 

Miután az említett tervrajzból a közök, falak méretei, szintúgy a szer-
kezet tökéletesen kivehető, megjegyzendőnek csupán azt tartom, hogy a lép-
csözet fából készült, a gyöngébb falak favázúak, és közeik élre állított üres 
téglákkal valának kifalazva; szintúgy famü a részint horganybádoggal, ré-
szint cserépzsindelylyel fedett tetőzet is. 

Az elő homlokzaton, földszint — a látható nagy nyílásokban — csupán 
körülbelől 3" átméretü vasoszlopok vannak, melyek felett I. alakú vas gerende-
ken emelkedik az első emelet elő fala. Az oszlopok elhelyezésénél nem igen 
látszanak a francziák arra, még nagyobbszerü építményeiknél sem figyelni, 
vájjon azok a felső emelet derék fala vagy pedig ablak nyílása alá esnek-e V 
S valóban, több helyen lehete észrevenni, miként említett oszlopok épen a 
föléjök épített emelet ablak-nyilásai alá estek. Furcsán tűnt fel tehát előttem 
némely párisi ház, különösen esti kivilágításakor, melynek — fönnebb leírt 
szerkezeténél fogva 3, 4 emelete mintegy az égből látszott alá csüggni, — mi-
nek következtében, ha az — ezen építészeti modorral ismeretlen nem látná a 
fel, s alá hullámzó néptömeget kedélyes csevegésben oly nyugodtan sétálni 
alatta, — aligha ki nem kerülné közvetlen közellétét. 

Ha a ház tervére egy futó pillanatot vetünk, akaratlanúl azon kérdé-
sen lepjük meg magunkat, vájjon miként volnának képesek iparosnőink ily 
szűk konyhában forgolódni, úgy kérdés alatt áll az is, vájjon minő biztosítékot 
képes jelen szerkezet nyújtani a tűzveszély ellen. Kiindulva különösen ez 
utóbbi szempontból, ellentétben áll az egész ház szerkezete fővárosi építési 
rendszabályainkkal. 

A főfalak méreteit nem említem, a munka, s az építési anyag azonban jó. 
Az ottani szelídebb égalj feleslegessé teszi a téli ablakok használatát, 

minél fogva ezek helyét az ablak fali oldalába hajló redőnyök pótolják, mi-
nők azonban a most leírt épületnél alkalmazva nem voltak, de a bel s kiil vá-
rosok legtöbb helyein láthatók. 

Az ablakok felett a tiszta lég bevezetésére szolgáló, finom szövéssel be-
vont csővek alkalmazvák, míg a rekedt lég az úgyszólván sehol sem hiányzó 
öblös kandallón át távozik. 

Ez épület összes építési költsége 20 ezer frankot tőn, mely összeget fran-
czia császár ő felsége ajánlotta fel a terv létesítésére. 
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Párisiak, helyi viszonyaikhoz mérve, ezt rendkivül csekély összegnek 
mondják. 

A második hasonczélú ház építése csak 3 ezer frankot igényelt. (10 lap). 
Az egész ház egy iparos család lakásaúl terveztetett; áll pedig ez egy 

előtérből, honnét az emeletbe, pinczébe s jobbról egy tág ebédlőbe juthatni, 
mely utóbbi egyszersmind konyhául is szolgál, az első emeletben 2 háló szoba 
van, s az épület ezen felül padlással is bír, mely az előbb vázolt 20 ezer fran-
kos háznál hiányzik, miután ott az arra szánt tért lakásokra használták fel. 

Mint ez a rajzból kivehető, itt csupán két tömör fal van, a határfal, melybe 
a kémények alkalmaztattak. Ezen két fal közé az út és a kert felőli oldalon 
két-két öntött vasoszlop állíttatott, melyekre a végfalakkal párhuzamos irány-
ban vas-gerend vala erősítve, s az ezek közé feszített három boltozat képezte, 
valamint földszint, úgy az emeletben is a helyiségek födényét. 

Az öntött vasoszlopok között csak 0,25 m. vastagságú fal által valának 
a szobák elzárva a külvilágtól. — Ezen falak belseje az első emeletben nem 
volt tömör, hanem üres. A légujítás berendezésére kiváló figyelem fordíttatott, 
— úgy volt a tervezetben gondoskodva légszesz s víz vezetéséről is. 

Még jobban nézett ki szerkezetére nézve ennél a mühlhauseni gyarmat 
mintaháza, földszinti, emelet s tetőzeti, összesen négy csinos és magas szobából 
álló lakosztályaival, széles ereszszel bíró cserép fedélzetével s tömör falaival. 
Ehhez hason jellegű volt néhány kőszénbányászi lak. 

Több vállalkozó csupán képessége kitüntothetése végett emelt épülete-
ket, melyek között kétségtelenül legcsinosabb volt a Rapp kapuzatnál álló 
„Haret et Fils" villája, egy-két emeletes faépítmény kiszökő tetőzet, eresz, er-
kélyek s gazdag változékonyságot nyújtó diszítményekkel. Ugyanily kedvező 
külsejű volt Waaser és Madin bár kevésbbé gazdagon diszített építménye. — 
Ezek mellett több fabódé, és ponyvasátraktól környezett egyszerűbb épület 
foglalt helyet. 

Megemlíthetőnek tartok itt még két úgynevezett „Schveizi házat" 
melyeknél az összes famü igen szabályosan vala kidolgozva, s melynek vala-
mint külseje, úgy belseje is a leggyönyörűbb részleteket volt képes felmutatni. 

A világtárlat tárgyainak levétele és többszörösítésére egy fényképész 
nyert szabadalmat, és pedig mindazoknak, kik a világtárlatot nem csupán kí 
váncsiságból, hanem tanulmányozás végett látogatták nem csekély hátrányára 
a mennyiben a szabadalmazotton kivül másnak az érdekesb tárgyakat fel-
mérni, vagy lerajzolni nem volt szabad. 

A fényképészek iparkodtak is magukra vonni a közönség figyelmét, mit 
bizar jellegű építményeikkel el is értek. Ezek mellett különösen az indiai 
shawl gyárnokok tüntetek ki magokat nemcsak gyártmányaik, de kiállítási 
épületeik által is. 

A park gyémántjának nevezhető el a íranczia császár pavillonja, melyen 
Lehman építész egy millió frankért kiváló ügyességgel hozott mindennemű 
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építészeti stylt egymással öszhangzásba. E pavillon a Jéna-híd s a palota fő-
bejárása közötti főút közelében feküdt; az épületet környező s — porczellán 
korláttal ellátott nyilt folyosóra, 4 oldalról, márvány-lépcsőzet vezetett fel, 
fedve a tetőzet messze kiálló eresze által. Ezen tetőzet hagymához hasonlí-
tott és ereszének széle dzsida alakú csinosan tagozott rudakon nyugodott. 

Belől a középső főterem alakja hosszú kerekded, s a két mellékszobácska 
kör alakú alappal bírt, mely utóbbiak egyike a császár, másika a császárné 
részére lőn tervezve. Az ezek közötti szögletekben a nélkülözhetlen közök 
nyertek helyet. 

A közép terem — a XVI-ik Lajos korában divó építészi modort tünteté 
fel. A födényt, falat, padolatot úgy a bútorzatot is czéljához mért minőségben 
Gobelin szövet borítá, ez utóbbi pazar aranyozással volt ellepve. Itt valamint 
a mellék szobában az ajtók s ablakok nagy tükör-fiókokkal birtak. A császár 
szobája egészen keleti ízlésű volt, arabs diszítményü, aranysárga selyem szö-
vetekkel bevont falai- s nyugágyaival. A császárné szobája ellenben világos-
vörös, gazdagon csipkézett szövettel bevont bútorral szereltetett fel, máskülön-
ben a középteremmel egyöntetű lévén. 

A franczia parkból Thalia temploma sem volt kifeledve, habár ezt egy 
igénytelen épület liclyettesíté. 

Ennél már valamivel többet szántak a kis gót-egyházra, hová 50 cen-
times-ért lehete csak belépni, mely összegért azonban kedve szerint legeltet-
heté szemeit az ember a benn kiállított, általában szép müvü oltárok, szószé-
kek, orgonák, szentek szobrai stbefféle templomi készleteken. A templom mel-
lett levő, mesterkélt tóból kiálló sziklacsúcson egy a magasba nyúló világító 
torony emelkedett. Ennek rendeltetése a kiállítás után valamely fokról a ten-
gerre árasztani ki messze lövelő fénysugarait. 

Az elősorolt építményeken kivül voltak a park tekervényes utai s jól 
ápolt bozótjai közt számtalan szép szökő kutak, szobrok, oszlopok különféle 
anyagból mint bronz, terra cotta, cement úgy galvanoplastikailag készült dísz-
edények, vastető szerkezotek stb. 

Az a n g o l o k praktikus nép lévén, parkjukban csak oly szerkezetű 
építményeket állítottak fel, melyek — kiindulva ideiglenes létök szempontjá-
ból — nagyrészt hajózási, fegyver és lőeszközeik számára az idő befolyása 
ellen eléggé biztos helyet nyújtottak, s azért itt művészi idomoknak még csak 
nyomára is alig lehete találni. 

Ugyan ilyen az angol missionáriusok háza is, kikről annál kevésbbé 
szabad megfeledkeznem, a mennyiben nekem is ajándékoztak egy kis új 
testamentomot. 

Megemlíthetőnek vélek még ezeken kivül egy favázra állított világító 
tornyot és egy angol lakházat (Cottage), ezt feldíszítették ugyan, de kevés tapin-
tattal ; különösen színezete nem volt sikeresnek mondható, főleg csökkentette 
pedig ennek értékét, az átellenében álló, fönnebb leírt franczia császári pavillon. 
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Az angolokkal határosak valának az é j s z a k a m e r i k a i a k , kik 
egy tábori kórházat állítottak fel, mintegy jeléül azon benyomás élénkségé-
nek, melyet bennök a közel múltban keresztül élt testvérharcz szült. Ettől 
oldalt egyszerű szerkezetű iskola, s kissé távolabb egy telepítvényes (farmer) 
laka állt. 

A park azon részét, mely a k e l e t i t a r t o m á n y o k n a k volt áten-
gedve, igen eredeti építmények élénkíték. 

Engem kiválólag érdekelt az arabs jellegű, tetőtől talpig favázú, emeletes 
épület. Az egész ház tulajdonképen csak egy, belől oszlopzatos csarnokot tün-
tetett fel, melyben arabs mesterek különféle tárgyakat készítének. Üveg ab-
lakai nem voltak, s ezek helyét csinos, fából faragott, s esztergályozott sűrű 
rácsozat pótolá, anélkül, hogy ez a világosság behatását valami nagy mérvben 
gátolta volna. — A csarnok belseje földszíni talajától egészen az emelet födé-
nyéig nyúlt fel. — Az emelet magasságán karzat vólt, mely a csarnokot körül-
övezi, erről több nyájas lakszobába lehető jutni, melyek kívülről a már leírt 
rácsozattal kerített orkélylyel birtak. 

A mennyire kivülről megítélnem lehote, remek műnek voli nevezhető, 
az egyptomi alkirály pavillonja. — Daczára minden fáradozásaimnak belsejét 
látni sem nekem, sem a világtárlat látogatói többségének nem sikerült. 

A tunisi bey palotájának patkó-ívsorú előcsarnoka, kúpos tornyai, csínos 
erkélyei hosszabb időre bilincselék le a figyelmet. Az előcsarnokhoz vezető 
lépcsőzet oldalfalán hat oroszlány nyugodott. Kedvező benyomást tőn az egyes 
helyiségek elrendezése, melyek egy udvart környezének. 

Kinek kedve volt arabs zenét hallgatni, avagy tunisi kávét kóstolni, az 
itt vágyait nagy mérvben elégítheté ki 

Mindezeket felülmulá csinosságra a török szultán termo. Ezen épület 
csupán egy termet foglalt magában, melybe a kíváncsi néző egy előcsarnok-
ból léphetett. Bútorzata s fali szőnyegeinek összeállítása ízletesnek volt ne-
vezhető. 

Mindezen építmények közül kivált a Pháráók idejébőli egyptomi tem-
plom, mely az akkori keleti építészetet híven látszott tolmácsolni. Kül alakja, 
párkányzata, dísztagozataira, úgy dombor müvei-, valamint színezetére nézve 
is valóban classikus másolatnak volt mondható. 

Még egy kisebb, hason rendszerű épületet néztem meg, melyben a fekete 
és vörös tengert összekötendő Suez csatornának tervei v o l t a k kiállítva. 

Remélni merem, miként nem fog vétkemül felrovatni, ha a chinai szín-
házat, s az akkori mexieói császárság kiállított épületét, melyek úgy sem sok 
tanulmányozni valót mutattak fel, — mellőzve, — az olasz parkba vezetem 
olvasóimat. 

Az o l a s z t a r t o m á n y o k parkjában a pápai birtokot képviselő kis 
téren egy római keresztény Katakomba állt. A többi épületek közül csak egy 
pavillon tünt ki, sikerült színezete által. Valóban kár, hogy itt az építészet csak 
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ily gyéren volt képviselve, miáltal reményeimben igen csalatkozám, a mennyi-
ben Olaszországtól szakmám terén sokkal többet vártam. Mind ennek oka 
azonban valószínűleg Olaszhon akkori zilált belviszonyaiban rejlett. 

A parkban, Olaszhon közelében volt O r o s z o r s z á g . Ha Oroszország 
magas kerítéssel körülvett paraszt házai csakugyan oly csínnal építvék, mint 
itt a kiállítási parkban, akkor mi magyarok a középítészet terén jóval hátrább 
állunk Oroszországnál. Kívül belől alkalmazott fadíszítményei sok csín- és szor-
galommal valának kiállítva; nem kevésbbé érdekes az orosz istálló, gőrfából 
emelt falaival; középben az épület egy kis csarnok- s e felett egy tető-szobács-
kávalbírt; eredeti jellegű díszítményeire épen úgy mint a most említett pa-
rasztháznál, kiváló figyelem fordíttatott. 

Egyszerűbbek voltak ezeknél a S v é d és N o r v é g o r s z á g által ki-
állított faházak, melyek között a Svéd parkban Wasa Gusztáv házának hű 
másolata méltó az említésre. 

A szomszéd parkban a szabad s c h v e i z i a k emeltek képző művészi 
termékeiknek egy csarnokot. Építője a görög építészetet igyekvék a schveizi-
val összesíteni, mely próba azonban sikerültnek nem igen volt mondható; még 
kevésbbé sikerült azonban az épület oszlopaiu és fa-részletein alkalmazott ri-
kító színek vegyülete. 

P o r t u g á l kúpos gót pavillonban mutatta fel művészi termékeit, míg a 
s p a n y o 1 o k inkább Renaissance-nak hódolva, terjedelmes épületet emeltek 
eme stylben, melyben hazai terményeik valának kiállítva. 

Nem hagyhatom érintetlenül a parknak majdnem negyedrészét elfoglaló, 
s ettől különböző alakú korítés-rácsozattal elkülönített f ü v é s z k e r t e t sem. 
Ennek a park felőli kerítése már maga elég anyagot nyújtott a tanulmányo-
zásra. Erre több gyártulajdonos gyártmánya len felhasználva, s így kettős 
czélnak felelt meg, a mennyiben kerítésül, és közszemlére kiállított tárgyúl is 
szolgált. Lehetett itt az egyszerű vasrúd kerítéstől kezdve, különféleképen 
összeállított alakzatokban, egész az aranyozott kapukig egymás mellé sorba 
állítva, mindenféle modorú szerkezetet látni. 

Ezen füvészkert közepe táján emelkedett a vasból és üvegből épített há-
rom hajóú virágház egy kis magaslaton; terjedelme- és magasságára nézve 
szerkezetét rendkívül merésznek állíthatom. Belsejét a császárné gonddal ápolt 
pálmafajtól környezett szobra ékíté. Ha azonban botanikai ismereteim az épü-
letfákon s a díszítményekre alkalmas fű és virágnemeken túl terjeszkednék, 
— itt alkalmam nyílt volna, a pálmákat környező virágfajok, s itt ott rendkí-
vüli szépségű példányok taglalgatásába bocsátkoznom. így azonban ezt egé-
szen mellőzve, csupán a virágházak fűtésére fordíték még némi figyelmet, s 
végig haladva a legkülönnemübb szerkezetű, kisebb virágházakon, ezek fűtési 
berendezését megszemlélve ismét a kertbe menék. 

Ennek beosztása, az épületek elrendezése, tavak, vízesések, hidak stb. 
rendezőjök szakavatottságáról tesznek tanúságot, s bár ki is, ki e kertet látta, 
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örömmel fog vissza emlékezni azon kedves benyomásra, melyet reá itt a ter-
mészet szépségének művészi kezek által létrehozott rendezése tőn. 

Ernyők, sátrak, pavillonok — melyek közül szépségére nézve a csá-
szárnéé vált ki - szalmaházacskák válták fel egymást új meg új virágtelo-
pekkel. — A közönségre nézve legvonzóbb látvány volt a két aquarium. 

Mesterségesen kivitt kőhalmazba vájt akna oldalain, kar magasságban 
vízzel telt mélyedésekkel, melyek az aknától tükörüveg táblák által valának 
elválasztva, melyeken át tisztán lehető szemlélni a vízben levő rákok, halak, 
szóval a víz lakóinak életmodorát. 

A kiállításra küldött gazdasági gépek egyrészét magában foglaló épüle-
tek iránti érdekem a Jéna hídtól egy fél órányi távolságra eső „Billancourt" 
szigetre vezetett, mely szigetet a szajnai gőzösök egyikén el is értem. Ezen 
épületekről azonban csupán azt említhetem meg, miként egyszerűségük majd 
minden eddig látottat felülmúlt. A terjedelmes fedélzot gyámjáúl néhány 
erősb huzallal összekötött szögletvas szolgált, ehhez volt hasonló a fainü is. 

Mint eddigi egész előadásomból kivehető, a pax-kban látott építkezések 
nem olégíthetének ki egészen, mit azonban, — az okokat fürkészve, — igen 
természetesnek fogunk találni. 

Az építészet terméke kisebb nagyobb mérvben monumental jellegű. A 
házakat, palotákat, templomokat nem lehet, úgymint teszem a gépeket s egyéb 
tárgyakat egyik helyről a másikra meneszteni. Tekintve továbbá a kiállítás 
ideiglenességét s azután a drága mű nagy részbeni haszonvehetlenségét, épen 
nem csodálkozhatunk, ha az épületek létesítésére sok helyütt ál anyagok lőnek 
felhasználva; s így daczára a vakító borítékok ügyes alkalmazásának, szak-
értő előtt még is kiüté fejét a szeg a zsákból. Igen természetes tehát, hogy az 
ily épület nem bírja azon hatást előidézni, mint az alkalmas anyagból, czéljá-
nak megfelelő helyen épített. Gyakran mosolyognom kellett, példáúl — ha 
a mexikói parkban vászonra mázolt, rovátkos kőfal tűnt szemembe, vagy egy 
másik helyen favázak közé illesztett kőlemezek a beléjök vésett hézagok által 
téglafalat képviseltek. 

Nehogy közleményem fölötte terjedelmessé váljék, — a v i 1 á g t á r 1 a t-
b a n k i á l l í t o t t é p í t é s z e t i t e r v e k e t csak röviden fogom érinteni. 

A képző művészeti, s az ezzel határos osztályokban szétszórva, minden 
építési rendszerből több tervezetet lehete a falon, s mintákat (Modelle) az emel-
vényeken látni. Aránylag azonban a világtárlat többi osztályaiban tanúsított 
részvéthez képest — az építészet csak gyéren volt képviselve. A tervezetek 
nagyrészt csinos, nagyméretű, távolból is igen tisztán kivehető, — és szaba-
tos rajzokban voltak előtüntetve.. Ezek között engem leginkább érdekeltek a 
schveizi Semper és a bécsi Hansen tervei, melyeknél ezek minden túlzott díszí-
tés mellőzésével, csupán a szerkezet megkívánta dísztagozatok s egyszerű ne-
mes arányok által kitűnő hatást birtak előidézni. Schmidt a bécsi akadémia 
tanára, a gót építészet korszerűsítésének fáradhatatlan bajnoka több jeles pél-
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dányt állított ki. — A franczia terveken inkább a díszítés szabatosságát bá-
multa meg az ember, melynek a franczia építészek valóban mesterei. Mindent 
el tudnak tagozattal, fiókocskákkal stb. halmozni, s lia a díszítés megkívánja, 
csinálnak ők ott is párkányokat, hol azok különben feleslegesek volnának. 
Atalában mondhatom, hogy a franczia építészek sokkal ügyesebb díszítők, 
sem mint mesterei a szerkezetnek, mely állításomat igazolja azon tény is, mely 
szerint a franczia kormány a világtárlat palotájának kivitelére nem találván 
építészeteket, ezek hiányában mérnökökre bizta e mü létesítésének fő vezény-
letét, kik ismét a szerkezeten kivíil kevésbbé szoktak törődni a szépészettel. 
Bár, mint bevezetésemben is említém a szerkezet nem hagy semmi kívánni 
valót, oly tökéletes, építészek azonban nem fognak csodálkozni, ha azt állítom, 
miként előttem még is úgy tünt fel, mint egy hús nélküli csont- és izomváz 
mely a magasabb szépséget nagyon is nélkülözi. Ezek valának egyéni őszinte 
nézeteim, csupán aestlietikai szempontból indulván ki — látva a franczia ter-
vezetek nagyobb részét, s a világtárlat palotáját. 

A bútorok s házi szükségletek csarnokában kandallók, légujítási s fütő 
készletek között különösen néhány légújítási s fűtési tervezet voná magára 
figyelmemet. Ezen tervezetek berendezéseiből rég ismert nevekkel is találko-
zám, közöttük d'Hamelincourt, ki a most épülőben levő párisi opera színház 
légújítási tervét mutatta be, úgyszinte Morin, egy hallgató terem részére ké-
szített hason-tervével. Mindkét tervezetben a légújítás gépek segítsége nélkül, 
csupán a természetes hőfok különbsége alapján van eszközölve. 

Bár a palota belsejében sok szép hasznos tárgyak valának kiállítva, me-
lyeket építkezésünknél és szobáink bútorzatánál használunk, ezek leírását — 
mely kötetekre terjedhetne —- tér hiánya miatt is mellőzni Vagyok kénytelen. 
Felemlítem ezek között azonban még Markert bécsi asztalos müveit, ki ismert 
gyárának készítményeit különnemű ajtók, ablakok, koczka- s díszpadolat da-
rabokban mutatá be. 

Említést érdemel még Kauser Istvánnak a kiállítás parkjában helyet nyert 
„Pannonia-hídja", melynek felállításával épen akkor volt néhány napszámos 
elfoglalva, midőn Páristól válnom kelle. 

Nem akarván tisztelt olvasóim türelmével tovább vissza élni, a világtár-
laton kívül tett tapasztalataimról más alkalommal szóiandok. 
































