IV.
Zofáhl Gusztáv utijelentése
az egyetem orvosi és természettudományi intézetei számára felállítandó épületeknek tervkészítése végett tett tanulmányozási utazása
alkalmából.
A nagyméltóságú m. kir. közm. és közi. miniszter úr engedélyével kiküldettem september hó 19-én a vallás és közoktatási miniszter ö nagyméltósága által azon utasítással, hogy a hasonló tárgyban kiküldött Thán tanár
és Faváry mérnökökhöz csatlakozva, a természettudományi és orvosi tanintézeteket, különösen Thán tanárnak szakértő útmutatása és tanácsa szerint
tanulmányozzam.
Utazásunkra csak 25 napot szánhattunk, mert Thán tanár, előadásai
miatt tovább el nem maradhatott.
Ez oknál fogva nem volt lehetséges mindazon intézeteket megnézni, melyek a legújabb időben épültek, és mindenesetre sok jót foglalnak magokban.
Pestről Bécsbejövén, ott még aznap az úgynevezett Rudolpheumba (kórház) mentünk, melyről az mondatik, hogy szellőztetési módja czélszerü.
Megnézvén a fő- és mellék-termeket, egyeB szobákat és berendezéseket,
azt tapasztaltam, hogy ezen ház, úgy látszik, leginkább a nagy előcsarnok és
főlépcső alkalmazhatása miatt épült, minthogy a többi helyiségek, ezekhez
mérve, igen szegényes módon vannak építve. Szellőztetése pedig mondhatni
primitiv, és a betegekre nézve nagyon kellemetlen módon eszközöltetik, az
által, hogy minden ablak-köz pillérben egy, a szoba padlatán alul a szabadba
nyiló, négy szegletes, 18" átmérőjű nyilás van alkalmazva, mely egy felfelé
vezető cső által, egy a szoba mennyezetén ismét alul alkalmazott nyíláshoz
vezet, a külső levegő beeresztése czéljából. Ezen nyilások vasajtókkal — az
alsó kettővel, a felső pedig csak egygyel — vannak ellátva.
Ezeknek átellenében, azaz a középfalban, van a fölhasznált levegőnek kivezetési csöve, mely a teremnek közepében álló kályha mellé van alkalmazva >
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egy alsó és egy felső, szintén ajtókkal berekeszthető nyílással. Nyáx-on természetesen a külső levegőnek beeresztése az alsó, a fő-falban alkalmazott, a
felhasznált levegőnek elvezetése pedig a középfalban alkalmazott felső nyílás által eszközöltetik.
Télen azonban ellenkező módon történik a szellőztetés.
Hogy ezen rendszer által a terem külső levegővel igen hamar ellátható,
természetes ; de az ezen határozott pontokra szox-ított légváltozás a betegekre
nézve oly kellemetlen, hogy az illető nyilások becsxxkásáért folytonosan könyörögnek, kivált télben és szél alkalmával.
E n n e k oka pedig az, hogy a külső levegő nem a szükséges szobai melegségben, hanem a külső levegőnek hő-fokozatával ömlik a betegre.
E szellőztetési módot tehát egészen rossznak mondhatom.
Épen ily szellőztetést találtunk az „Allgemeine-Krankenhaus"-ban is.
Az úgynevezett „Pathologische Anstalt^b-an pedig nem létezik semmiféle
szellőztetési rendszer, miért is ezen ház belsejében kiállhatatlan biíz érezhető ;
általában annyira czélszerütlen az egész háznak felosztása, hogy azon csakis
az tanulmányozható, miként n e m s z a b a d hasonló ezéIra építeni.
Megtekintem Bécsben azonfelül a Josefinumi tanhelyiségeket, melyek egy régi zárdában elhelyezve, minden csak kigondolható hiányokkal
bajlódnak.
*
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Epen ily helyzetben van Ettingshausen tanárnak az Erdbergen, közönséges bérházba alkalmazott „Geologische-Anstalf-ja is.
Jelenleg a bécsi egyetem czélszerű elhelyezéséről és újbóli felépítéséről
folynak ugyan a tanácskozások, de a mint az illető tanárok és maga Ferstl
építész mondja, még eddig nincs e tekintetben semmiféle megállapodás. Bécsben épen úgy mint Pesten, csak egy ú j vegytani intézet építéséhez fogtak,
mellőzve minden más, az egyotemnek okvetetlen szükséges tanépületeket.
Bécsből Drezdán keresztül Lipcsébe menvén, Drezdában az égő színházat, a világhírű képtárt, és a városnak kiváló tisztaságát csodáltuk. Lipcsébe épen a nagyvásár, az úgynevezett „Messe" alkalmával érkeztünk, minek
folytán alig kaptunk szállást, de a mint e bajon segítve volt, azonnal munkához fogtunk.
Az egészen külön épült lipcsei vegytani, épen úgy az élettani intézet,
mely utóbbi az összehasonlító boncztannal egy épületben van elhelyezve,
igen olcsó és nagyon czélszerű két épület, kivált az élettani, mely nem oly
elhamarkodott jellegű, mint a vegytani épület.
Ezen épületek a város végén vannak elhelyezve, és pedig úgy, hogy
mindegyik külön kerttel vagyon körülvéve. Az épületek csak egy emeletre
építvék; a földszinti osztály ö'-nyira áll a föld színétől, mi által a pinczehelyiségek is haszonvehetőkké váltak.
Ezen épületeknél is a szellőzés leginkább az ablakon keresztül történik,
miért is csak belső ablakok vannak alkalmazva, a nagy dolgozó-termekben
pedig csak bűz-kivezető csövek vannak, melyek azonban, a tanárok állításai
szerint sohasem használtatnak, a m i hihető is, mert a falak 15" vastagsága,
az egyes ablak és az egészen mezőre épült házak mindenesetre a külső levegőt hamarább és könnyebben bocsátják a belső helyiségekbe, mint ez a szomszédos házakkal körül épült, vastag falakkal és kettős ablakokkal ellátott házaknál
történhetik. De mind ezt számba véve, mégis jobb lenne, ha ezen házak is
kellő szellőztetési szervezettel birnának, minthogy most már is érezhetők azon
bűzöknek kellemetlenségei, melyek kellő szellőzés hiányában a falakba vették magukat, mihez m é g az is járul, hogy épen az ablak előtt, a hol pedig
legjobb világosság van, a kiállhatatlan légvonat miatt nem lehet dolgozni.
A vegytani intézet gőzzel, az élettani pedig kályhákkal füttetik ; ez
utolsóban egy igen czélszerű légszesz roppanások által hajtott gép használtatik az erő mütételekre, mely azon előnynyel bír, hogy nagyon kis helyet foglal el, nem kiván fűtőt és gépészt, mert egyszer megindítva, megy míg csak a
légszesz tart, ha csak más okból meg nem állítják.
A lipcsei egyetemi tanári k a r abban egyezett meg, hogy az egyetemhez
tartozó, de bűzzel j á r ó vagy betegekkel foglalkozó osztályokat, a mennyire
csak lehet, külön-külön épületekbe, a már fönebb említett mezőre fogják építtetni, úgy, hogy csak azon tanszékek maradnak a régi egyetemi épületben,
melyek a fönn elősoroltakkal nem foglalkoznak. Hogy ezen szándék, ha való*
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ban létesül, mindenesetre ezélszerü, és a tanárokra úgy, mint a hallgatókra
nézve nagyon előnyös lesz, az kétségkívüli, mert ez által nemcsak az egyetembeliek, hanem a tőszomszédban lakók is meg lesznek óva az életvoszélyes
elpái'olgások és a ragadós betegségektől.
Végre meg kell még említenem, hogy ezen két épület különösen olcsón,
de nagyon is könnyű módon épült; nincs azokon az okvetetlen szükségeseken
kívül semmi.
Hogy ezen életveszélyes elpárolgásolc valóban léteznek, tapasztaltuk
Berlinben. A berlini vegytan-intézetnek t. i. csak egy útezára szolgálnak ablakai, jobbról és balról magas szomszéd-házakkal, hátul pedig a tanári lakkal, mely külön udvarral bir, van körülépítve.
Ez intézet különös építészeti pontossággal és csinossággal
kesztve, de czéljának még sem felel meg egészen, mert először
udvar által világított termők sötétek, mely sötétség a fali téglák
színe által még növeltetik, másodszor pedig nincsen gondoskodva
löztetési módról.

van szera keskeny
sötétvörös
kellő szel-

Hogy pedig a mesterséges szellőztetés elkerülhetetlenül szükséges, tapasztaltuk épen ezen intézetben, minthogy épen látogatásunk alkalmával egy
átdestillátiónál az egyik üvegedény szétpattant, minek következtében nemcsak az egész intézet, tanári lak és a szomszédházak, hanem az egész környék
annyira megtelt egy kiállhatatlan büzü gőzzel, hogy nemcsak az intézetbeliek, hanem a szomszédházakban lakók is elhagyták házaikat, a tüzőrség
pedig nagy lármával a helyszínre rohant, minthogy az őrtoronyról a nagy
tömeg szürkéssárga gőzt, tűzvészből eredt füstnek nézték.
Ezen gőz a házban két napig állott, sőt harmadnap is oly büdösség
volt még az egész intézetbon, hogy csak tiz pereznyi ottlétünk folytán, mindnyájan kegyetlen főfájást kaptunk.
Itt gyakorlatilag megtanultuk, hogy nem elegendő vegytani intézetnek
egy szép ház, mely nagyon ezélszerü és gazdagon kiállított belfölszereléssel
bír, hanem hogy okvetetlen szükséges, hogy az ily ház köröskörül szabadon
álljon és mesterséges ventillátiója legyen, mely által mindennemű gőzök oly
magas levegő rétegbe hajtassanak, hol ember nem szokott tanyázni.
A kórházak közt megnéztem az úgynevezett Bethanien és a Charité
kórházat. Mind a kettő különös tisztasággal bír. Az elsőben a szellőztetés úgy
történik, hogy először az igen széles folyosó az ablakokon keresztül külső
levegővel láttatik el, mely aztán gőzfűtéssel a szükséges hőfokra emeltetik,
és így, melegen, az e czélra kinyitott ajtókon a termekbe bocsáttatik. A szobákban létező felhasznált levegő pedig 9"-es kéményekbe vezettetik, melyek a
terem közepében mint oszlopok vannak alkalmazva, és a melléjök állított vaskályhának füstjét szintén felfogják; ezen kályhán kívül van még minden
teremben egy kandalló.
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Nyáron, e kórháznak igen szép kertjében, vas-vázak által tartott vászonsátorokban helyeztetnek el a betegek, télen pedig csak a szobákban.
A Charité kórháznak régi épülete is ily módon van építve és szellőzve,
de az annak igen nagy kertjében elhelyezett úgynevezett „Paraquen system"-re
épült egyes, egymástól tágasan állított épületeket különösen figyelembe vettem, minthogy ezek a kórház építésnél mostanáig szolgált elvektől tökéletesen eltérnek.
Vastag falak, nagy mennyiségű tox-mek, melyek folyosók és a közlekedési lépcsők által összekötve a 3 egész 4 emeletü kórházakat, ragadós betegségek alkalmával oly veszélyessé teszik, itt nem fordulnak elő.
Ily paraque, egy terem, 26 egész 20 betegre, egy előszoba, egy szolgaszoba, egy fürdőszoba és két árnyékszékből áll. Ezen helyiségek egy nyitott
folyosóval vannak körülvéve, mely szeles időben vászon-ponyvákkal befüggönyöztetik. A teremnek fűtése két cserépkályha által történik, melyek egyúttal
a külső levegőt felmelegítve hozzák a terembe és egy külön alkalmazott másik cső által, a padló alatti csövekon keresztül, a teremnek négy falai mellé alkalmazott lyukas cső által szívja fel a felhasznált levegőt.
Nyáron pedig a mennyezeten alkalmazott üveg-redőnyök által eszközöltetik a szellőztetés.
Az ily háznak építési módja igen egyszerű, t. i. 5' magas, 18" átmérőjű
tégla oszlopokon, melyek egy öl távolsághan állanak egymástól, vagyon egy
favázú ház a fennemlített helyiségekkel felállítva, alsó gerendázata 3-szoros
deszkázás, t. i. legalól a mennyezet-deszkázat, közepében toló-léczeken éa
felül kettős padló-deszkázat képezi a rekeszfalat a külső levegő ellen.
Az oldalok a fa vázak közé szárazon egymásra rakott 5 " vastag falakból állnak, melyek kívül és belül egymásba rótt és gyalult deszkákkal bedeszkázva, a külsők azon fölül boríték-léczekkel, a belsők pedig fal szőnyegekkel vannak ellátva.
Mennyezete abból áll, hogy a födél szarufái közé szintén 3-szoros deszkázat van alkalmazva.
Ezen paraqueokon kívül használtatnak még egyes betegek számára vászon-sátorok is.
A felgyógyulás ezen új épületekben, Esse titkos tanácsos állítása szerint,
fél idő alatt történik, sőt olyan betegek is gyógyíttattak már meg ezen új
házakban, kik az eddigi kórházakban nem voltak gyógyíthatók.
Ugyan ily módra épít jelenleg az állam a rokkantak kertjében ; Berlin
város'közönsége pedig szintén egy egész csoport ilynemű házak építéséhez
fogott, melyek közül kísérletül egy emeletes is lészen.
A boneztani épület, mely a Charité közelében az állatgyógytani intézetnek kerjében v a n építve, igen csinos és czélszerű épület.
Itt mindenről van gondoskodva és rendeltetésének czélja azonnal
kitűnik.
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E házban mindazon helyiségek, melyekben holt tetemek tartatnak, vagy
a melyekben broncz-mütétek eszközöltetnek, különös, és nézetem szerint igen
ezélszerü berendezéssel birnak. Padlói asphaltból vannak készítve, oldalfalai
és mennyezetei olaj festékkel befestve; a vízvezetés úgy van alkalmazva,
hogy vele az egész helyiséget locsolni és mosni lehessen, szellőzésről is bőven
gondoskodva van.
Ezen épületet az intézeti szolgán kívül nem lakja senki.
A csillagda, mely szintén a város szélén egy nagy kertben áll, czélszerüen van ugyan építve, de a kertet környező utakon járó kocsik lehetotlenné
teszik a nappali observatiót, sőt éjjel is be kell szüntetni a kísérleteket, ha
a fél mértföld távolságban elvonuló vasúton egy vonat közeledik.
Itt azt tanultuk, hogy a mérő-eszközök felállításához közönséges téglafal a legczélszerübb anyag, minthogy a nagy, tömör gránitból készültek, egy
folytonos, az idő hőfokával változó mozgásban vannak.
Az úgynevezett Gewerbe Acaderoie, mely több, e czélra összeférczelt
házból áll, nem érdemel említést, minthogy ott is épen úgy, mint Bécsben és
nálunk, az egyes tanárok úgy helyezték el magukat, a mint épen lehetett.
Berlinből Wintherthurba mentünk; ott ugyan nincs egyetem, de van a
6000 lélek lakossággal biró városnak 3 népiskolája, melyek mindegyike legalább 100,000 frtba került, van azon felül egy nagy bank-epülete, és egy
épülőfélben álló igen szép városháza.
A város légszesz világítással és vízvezetékkel van ellátva, az utczák
pedig különös tisztasággal birnak.
Sulczer testvéreknek vasgyára, a mely a város szélén van építve, 600
embernek ád folytonosan munkát.
Ide utazásunk is e gyárat illette, minthogy itt a pesti újonnan épülő
vegytani intézetnek gőzfűtése, légszesz- és vízvezetése iránt, igen jó eredménynyel, alkura léptünk.
Winterthurból Münchenbe utazva a vasúton, a Párisba kiküldvc volt
Ney Béla mérnök-társunkkal találkoztunk, kivel aztán az utat Pestig folytattuk.
Münchenben meglátogattuk a világhírű Liebig tanárt és annak elavult
kis vegytani intézetét; ő maga volt oly szíves minket mindazon hiányokra
figyelmeztetni, melyek saját intentiója szerint épült intézetében léteznek. A
tantermet inkább nagy konyhának nézné az ember, ha abban a hallgatók számára felállított padok nem volnának; mennyezetén a gerendák láthatók, mint
nálunk a parasztházakban. Hogy nekem ez az összefüstölt helyiség sehogy
sem tetszett, mondhatom, és ámbár e felőli nézetemet nem nyilvánítottam,
mégis észrevette azt az öreg úr, minek folytán egyenesen hozzám fordult
ezen oktató intéssel: „Látom, hogy ez a terem nem tetszik önnek, nem is
mondható szépnek, de van egy különös j ó tulajdonsága, és az a kitűnő jó
akusztika, a mely pedig egyenesen a csúnya gerendáknak eredménye."
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Meg is próbáltuk a termet és azt találtuk, hogy valóban mindenütt tisztán hallottuk a mindennemű, erősen vagy csak nagyon halkan ejtett szavakat.
Liebignek intézetében nem létezik semmiféle szellőztete'si készület, azt
csupán, az ajtók és ablakok eszközlik. E ház szintén kertbe van építve.
Pettenkofernek phisiologiai tanintézeto a város szélén, j ó félórányi távolságban a város közepétől v a n építve, szintén kertben. Ez újabb ház, de n e m
igen szép, szobái nem mélyek, hanem inkább hosszúk ; falai vékonyak, ablakai pedig egyesek, t. i. csak belsők; szellőzésre itt sincs gond fordítva, minthogy Pettenkofer állítása szerint az egyes ablakok, ajtók és falakon keresztül
annyi külső levegő nyomul a szobákba, hogy szükségtelen ennek különös
szellőztetéséről gondoskodni.
Az ú j műegyetem épülete, mely még épülőfélben van, Münchennek legszebb házai közé számítható; ebben csak a kész vegytani osztályt nézhettük
meg, mely az illető tanárnak lakása alá van helyezve, mi azonban a tanár
állítása szerint nem okoz semmi kellemetlenséget, minthogy a termeknek kellő
szellőzéséről gondoskodva van.
Az egyetemnek szülészeti osztálya egy egészen külön, kertben épült
ház, hol különös tisztaság uralkodik. Szellőzésről, és szükség esetében a fél
háznak elkülönítéséről, gondoskodva van. Bír 2 főlépcsővel, egy a közepében
fekvő kissé homályos, a h á z n a k egy végétől a másikig terjedő folyosóval és
házi kápolnával. Ruha-tisztításra és mosásra külön épület van szánva, melyben a rögtön-szárító helyiség és alul egy féregpusztító van alkalmazva; a mosás gőz által eszközöltetik.
Befejezésül meg kell még említenem, hogy mindenütt a legnagyobb
készséggel mutattak meg mindent, és nagyobbrészt az illetők maguk figyelmeztettek a berendezések netaláni hátrányára.
Egészben véve: újabb időben mindenütt az szolgál irányadó eszméül, hogy
a házakba szorított egyetemek szétosztassanak, és legfeljebb egy-emeletes s
kerttel körülvett épületekbe helyeztessenek el, az illető tanárilakkal ösz
szekötve.
A régi egyetemekben összehalmozott mindennemű gyűjtemények pedig
nem az egyes intézetekbe, hanem egy közös, a nagy közönségnek is hozzáférhető külön házba (muzeumba) helyeztessenek el, minthogy ezen g y ű j t e mények fenntartása az egyes tanárnak igen nehezére esik, és ottlétük, szorosan véve szükségtelen is.

