
I S M E R T E T É S E K . 

I . 

Az 1873-diki bécsi közkiállitás. 

(XIV. és XV-ik tábla.)) 

Az 1873-diki közkiállitás több fontos tekintetben eltér a megelő-
zőktől. Az általános terv megállapításánál vezérelvül tüzetett: kikerülni mind-
azon hibákat és kényelmetlenségeket melyek a londoni, párisi kiállításoknál ész-
leltettek s melyeknek lényegesebbjei a következők: 

1. A kiállítás minden bejárásának a vasutakkal való közvetlen összeköt-
tetésének hiánya. 

2. Az a körülmény, hogy a gépészeti osztály mindegyiknél egy és ugyan-
azon épületben lévén elhelyezve, a gépek zaja és a meleg olajszag a látogatók 
nagy többségére nézve annyival kellemetlenebb volt, minthogy a kiállítás egyik 
részéből a másikba csak a gépészeti tárlaton keresztül lehetetett eljutni. 

3. Hogy a művészeti tárlat tárgyai együttesen és legtöbbször keverve ál-
líttattak ki az általános kiállítási tárgyakkal. 

4. Hogy az eddigi területi felosztások mellett a látogatók csak nagy nehéz-
séggel tudhatták meg azt, hogy melyik részben vannak és hogy melyik úton 
kell egyik ország vagy osztály területéről valamely másikba közvetlenül eljutni. 

5. A felülvilágitási rendszer, mely mellett rendkívül nehéz, mondhatni le-
hetetlen volt az ideiglenes épületeket vízmentessé tenni, miről az 1867. párisi 
kiállítók saját kárukon eléggé meggyőződhettek. Közép-Európa forró nyár-sza-
kában ezen világositási rendszer a hőséget szinte az eltürhetetlenségig fokoz-
hatta volna. 

Mint a következőkből ki fog tűnni mindezen hiányoknak elejük vétetett a 
bécsi közkiállitásnál. 

Először is olyan területről gondoskodtak, a mely a székváros minden 
vaspályájával közvetlenül összeköthető volt. Ilyen területet képez a Práter, 
mely magában egyesíti a londoni Hydeparkot és a párisi Cliamps-Eliséet és a 
mely a Lipótváros külső szélén, a belváros közepétől alig 20 percznyi távolságban 
minden oldalról a Duna ágai által van határolva úgy, hogy képzelni sem lehetne 
kedvezőbb elhelyezést egy közkiállitás czéljaira. Szorosan a város mellett fekszik, 
s mégsem benne, kiterjedése, a kívánt czélra nézve, határtalan, tájképei gyönyö-
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rüek, s a lakosság minden osztályának kedvencz kiránduló helye; lejt-viszonyai 
olyanok, hogy minden nehézség nélkül lehetett rajta vaspályát keresztül vezetni, 
mely azt az állam- és északi vasút indóházaival összekösse s melyek által a biroda-
lom öszszes hálózatával is összeköttetésbe lépett. Ez a vasút már az 1872. év 
kora tavaszán kiépült s a hol a közkiállitási területet eléri, 11 ágra szakad, 
melyek az épület különböző főrészeihez vezetnek. Ezen szárnyvonalok segé-
lyével az építőanyagok könnyű szerrel szállíttattak a kellő helyre. 

A múlt kiállításoknak elől említett alkalmatlansága ekként elhárittatván, 
az épületekre nézve elhatároztatott, hogy azok három csoportot képezzenek : az 
első az általános kiállítás tárgyai számára, melynek a mellékelt terven látható 
alaprajza egy rostélyszerü ábrát képez, a második a mindennemű gépek szá-
mára, mely a kiállítási főépület hosszán helyeztetett el. Attól azonban elég széles 
parkrészlet által választatik el. Harmadik a szép-művészetek számára, párhuza-
mosan elhelyezve a kiállítási főpalota keleti végével s tökéletesen elkülönítve 
a géptárlattól. 

A kiállítási palota épületeinek első csoportja egy 900 méter hosszú 25 
méter széles és 22'5 méter magas főhajóból és 16 kereszthajóból áll, melyek 
mindegyike 174-5 méter hosszú, 152/3 méter széles és 12'5 méter magas. 

A két végső kereszthajó a telep mindkét végén a főhajóval párhuzamos 
épületekkel van egybekötve, 4 elzárt udvartelepet képezvén, mig a többi szárnyak 
által képezett udvarok nyitottak. A hajó közepén van a nagy körönd, melynek 
kupolája 106 méter fesztávollal ez ideig legnagyobb a világon, egy harmadrész-
szel nagyobb lévén az eddig legnagyobb St. Pancrasí indóházénál. A köröndnél 
a hajó kétfelé ágazik s ez ágak az egész köröndöt körülveszik. 

E szárnyakat középen metszi a nagy kereszthajó, melynek a főhajóval egye-
ző szélessége és magassága van, melynek két vége óriási diadalivekből képezi a fő-
bejáratot, míg jobbra-balra a kis kereszthajók végeit szép oszlopzatok díszítik, 
együtt pedig a palota központi részének szép látképét adják. E szerint a körönd 
egy 206 méternyi négyszeres udvarba van elhelyezve, mely a főhajó és a nagy 
kereszthajónak keresztalakot képező részeivel egy maradandó épületcsoportot 
képezni van hivatva s akkor is fenn fog állni mint a kiállítás emléke, midőn a 
többi épületek már rég lehordattak. 

Az épületek második nagy csoportja, mely a gépészeti kiállítást fogadja ma-
gába, kétségkívül a kiállítás legérdekesebb alkotásai közé sozozható. Ez egy 800 
méter hosszú és folytonos épület melynek szélessége 50 méter; el van látva egyik 
végétől a másikig két központi alagjáróval és felszíni vaspályával, mely összeköt-
tetésben lévén a Práteren keresztül vezetett vasúttal, ez által eléretett az, hogy 
minden gép alig pár lépésnyire adatik le azon helytől, hol végleg felállítva leend. 

Az épület áll egy hajóból és két szárnyból szerkezeti tekintetben a hajó 
egy tömör oszlopsorozatból áll, melyre a tetőt hordó vasaljazat állíttatott. Az 
oszlopok egymás közt félmagasságban lapos ivekkel vannak összekötve, az 
iveken felüli nyílások képezik az ablakokat az alul esők pedig nyitva lévén, a 
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szárnyakból a főhajóba vezető átjárókat képeznek. A szárnyak oldalai szintén 
oszlopokból állanak, melyek azonban sokkal kisebb méretűek, az oszlopközök 
pedig egészen ablakul használtattak fel. 

A hajó tetőzete 29'5 méter fesztávalságu vas szaruzaton nyugszik, mely 
egymás közt faszelemen kapcsokkal köttetik össze, a födélzet pedig harántéko-
san fektetett és horganylapokkal borított deszkázatból áll. A szárnyak egyszerű 
leeresztett tetővel födvék melyet vastartók hordanak. A gőzkazánok számára 
a főépület mögött öt fészer épült, melyekbe azok a különböző rendszerek szerint 
fognak felállíttatni és működésbe hozatni a végre, hogy különböző képességeik 
mint gőzképzés tüzelőanyag és vízfogyasztás tekintében megbiráltassanak. 

Építészeti szempontból a gépcsarnok külsőleg semmi szépet nem mutat 
ugyan, de bcltil a végtelen oszlopsor és a tető'gerendázata meglepő látványt 
nyújt. Külseje hosszú egyhangú ablaksor mely fölött a még egyhangúbb tető 
semmi építészeti idomokat nem mutat. Ez egyhangúságot enyhítik azonban a 
közbeneső széles parkterületen levő fák és az ugyanott szétszórva épült csar-
nokok, melyek miatt a gépcsarnok egész hosszában egyszerre nem ís látható. 

Ezen három csoport utolsóját képezi a festészeti csarnok, mely gazdag 
díszítéssel, téglából épült. 

Az épületen azonban meglátszik, hogy létesítésénél mérnök nem vett részt 
Ezúttal többet nem mondunk. 

A területekre bejelentett igénybevételek mult nyáron számba vétetvén 
kitűnt, hogy a kiállítási és a gépcsarnok nem elegendők a bejelentett tárgyak 
befogadására. 

Elhatároztatott tehát, hogy a gazdasági gépek számára úgy a délkeleti, 
mint a délnyugoti oldal végén külön épületek emeltessenek és pedig az előbbi Ké-
metország, Ausztria-Magyarország, Oroszország, az utóbbi pedig Anglia-, Fran-
czia-, Olaszország és Amerika terményeinek s gazdasági gépeinek befogadá-
sára. A még ekkor is mutatkozó térhiányon az által lőn segítve, hogy a vendéglők 
a főcsarnokból szétszórt, kivül álló külön csarnokokba helyeztettek, s hogy azon 
országoknak, melyek a kereszthajókat bírják, megengedtetett a közbe eső kert-
telkek használása, sőt annak fedél alá vétele; és harmadszor az által, hogy azon 
országoknak, melyek nagyobbmérvü kiállítást kívántak bemutatni, megenged-
tetett az, hogy saját használatukra és költségükre külön épületeket emeljenek, 
a mely engedélyt Németország nagy mértékben igénybe is vette. 

Hasonlókép tapasztaltatott az is, hogy a szépművészeti csarnokot a be-
jelentett új müvek teljesen betöltik. A kiállításra kikölcsönzött műdarabok 
számára szükséges volt tehát az épület két végén új elhelyezésről gondoskodni, 
az egyik részen terveztetvén a műbarátok, más részén a muzeumok műkincsei 
elhelyezésére épült szárny. 

Miután pedig a területek utáni kereslet még folyvást nagy volt, lehetet-
lenné vált az általános igazgatóságot a vámliivatalt juryt stb. a főépületben el-
helyezni. Mindegyik számára tehát külön épület emeltetett. A nagy körönd-
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höz vezető fasor jobb oldalán láthatók a pósta-, távírda- és vámhivatalok egy 
csoportban, ennek megfelelőleg a baloldalon van a központi világkiállítási bi-
zottság épülete, a fasoron feljebb haladva találjuk jobboldalon a császári a 
baloldalon pedig a jury-pavillont, melyek kiváló díszes épületek. A császári, pa-
villon különösen nagyszerű látványt nyújt, a mennyiben ezt Bécsnek legelső di-
szitői, kárpitosai önköltségükön, mintegy az illető iparág különleges kiállí-
tásául a legválasztékosabb Ízléssel és csínnal állították ki. A bizottság és vám-
hivatali épület a czélnak teljesen megfelelő beosztással s valóban festőinek 
mondható uj stylben épült. Mindegyik egy sor egyemeletes épületet képez, a 
mely egy-egy kis park-részletet körít; falazata gerendaszakok közé rakott 
téglafal széles, körülfutó előcsarnokkal, melyet csinosan faragott faoszlopok 
hordanak; miáltal eléretett az, hogy maga az épület minden térveszteség nél-
kül, tulajdonképeni czéljaira egészen felhasználható úgy, hogy ideiglenes épít-
ményben olcsóbbat és jobbat gondolni alig lehet. 

Említésreméltó nevezetessége még e kiállításnak az, hogy a parkhoz ve-
zető minden kocsiút vagy vasút bejárása igen kis távolságra esik magától a 
kiállítástól s ezen bejárások az épületekkel, az épületek pedig egymás közt fe-
dett utakkal vannak összekötve, melyek a kiállításnak, szintén tárgyát képező 
asphalt és járda téglákkal vannak burkolva s az illető kiállítási dijakra szin-
tén versenyeznek. 

A tüzesetek elleni óvrendszabályok is nagyobb figyelemben részesíttettek 
mint minden eddigi kiállításnál; nagyszerű vízmüvek állíttattak, melyek egy 
négyszeg hüvelyekre, 22 font nyomással, kímerítlietlen vízsugárt bocsátnak, az 
épületekben és azok körül-kiviil elhelyezett számtalan vízcsapon. 

Ezenkívül számos őrház állíttatott fel a kellő tüzőrséggel és a legjobb 
tüzoltószerekkel, melyok számára megfelelő pontokon külön víztartók is épít-
tettek, a főépületek pedig úgy vannak épitve, hogy igen könnyen szét választha-
tók és igy, ha valamely részen elszigetelve veszély és tüz támadna, az elkülöní-
tés által azon épületrészre szorítható, a melyben kiütött. 

A mint fent emiitettük, a korábbi kiállításoknál két lényeges hiány volt 
észlelhető, úgymint: a beosztás czélszerütlenségei és az alkalmazott felülvilágitási 
rendszer hiányossága. Az 1867. évi párisi kiállítási épület alaprajza, mint tudva 
van, kerülék volt. Az egyes országok ugy kapták az ellipsis metszékeit, miszerint 
kötelezve voltak kiállításaikat akként rendezni, hogy az egyik metszékben elhe-
lyezett bizonyos tárgyak mellé a szomszéd metszék ugyanazon osztályú tárgyai 
kerüljenek. így minden külön csoport vagy osztály a maga tárgyaival egy ellip-
ticus gyűrűt képezett. Elméletileg tökéletesebb beosztást gondolni sem lehetne, 
mert valamely tárgy tanúlmányozása végett igy csak a sugár irányában kellett 
haladni az illető tárgy övéig vagy gyűrűjéig, s ekkor az elért ellipticus gyűrűt kö-
vetve átnézhető volt, hogy e czikkekből melyik ország mit adott annélkül, hogy 
czéltalan utakat kellett volna tenni a kiállítási épület egyik részéből a másikba. 
A gyakorlat azonban ezen rendszernek igen sok hátrányát tüntette ki. Ugyanis 
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a kerülék bármely pontjáról a sugár irányában nyert kép annyira ugyanazonos 
volt, hogy a vizsgálónak lehetetlen volt álláspontját felismerni és eltalálni az 
egyenes irányt, mely őt egyik ország tárlatából a másikba vezethette. A külfalak 
oly távol estek az épület belsejének nagyobb részétől, hogy a helyiségek ele-
gendő világítása végett szükséges volt üvegtetőt alkalmazni. Az üvegfedél el 
is készült úgy Párisbanmint Londonban, de ez nem nyújtott elég védelmet esős 
időben az eső, derült időben pedig a nap ellen s az e miatt történt károsodások 
úgy 1851. mint 1867-ben az igazgatóság ellen intézett számos kártérítési kere-
setre adtak okot. 

A sugaras metszék és az ellipticus övek azért is czélszerütleneknek tapasz-
taltattak, mert ha valamely ország valamely osztályból semmit nem állított ki, 
ott az öv megszakadt s vagy a terű nem használtatott ki, vagy pedig más 
rendszerben töltetett be. E rendszernek egy más főhibája pedig az volt, hogy 
az országok részére a főépületben kiosztott területek egészen elkülönítve 
voltak azoktól, melyek részükre a parkban jelöltettek. Végre építészeti szem-
pontból véve az egész épület siralmas, nem-szép kinézésű volt. 

A bécsi kiállítás tervezésénél tehát jó eleve megállapíttatván az, hogy egy 
rendszer sem képes eleget tenni ezen elméleti igényeknek, elhatároztatott, 
hogy az eddigi kiállítások azon különleges jellege, melynél fogva az egész egye-
temlegesen lett volna szervezendő, feláldoztassék, mert előre belátták azt, hogy 
ha az egynemű tárgyak egymás mellé helyezése elvileg ki nem mondatik, a párisi 
világkiállítás minden hiányai könnyen kikeriílhetőkké válnak vala. Mindezen 
nehézségek legyőzhetésére tehát a szárnyrendszer fogadtatott el alaprajzul. Az 
eszme eredetileg a bécsi jeles operaházat épített két bécsi építész Siccardsburg 
és Van der Nüll-től származik, kik azonban időközben mind a ketten elhalván, 
csak kidolgozatlan vázlatot hagytak maguk után, mely sok tekintetben gya-
korlatiasan volt; az irányeszme azonban megtartatott s a tényleges kivitelre 
Hasenauer Károly, az egész villágkiállitás főépítésze által dolgoztatott ki, a 
következő irányelvek szerint. 

A főhajó vagyis a főépület tengelye a lehetőségig kelet-nyugoti irányba 
fektettetett, a kereszthajók következésképen észak és dél irányban helyeztettek 
el. Az országok ehez képest földirati fekvésük szerint földgömbi helyzetük 
sorrendjében helyeztettek el. Észak- és Dél-Amerika foglalják el az épület 
szélső nyugoti végét, utánna jönnek Anglia és nyugat-Európa országai, termé-
szeti fekvésük sorrendje szerint, míg a legszélső keleti kereszthajók China és 
Japán számára tartat tak fenn. Azon országokra nézve, melyek az adott dél-
körtől nyugotra vagy keletre ugyanazon fok alatt feküsznek a kereszthajók 
kijelölésénél irányadó volt az északnak vagy délnek eső megfelelő nagyobb ki-
terjedés. A berendezés ezen elvénél fogva a legkezdetlegesebb földirati ismere-
tekkel biró látogató is könnyen és biztosan irányozhatja útját. Ha például 
valaki a franczia területről a chínai részre akar jutni, akkor a keleti irány, ha 
pedig ugyanonnan az amerikai tárlathoz kiván jutni ez esetben a nyugoti irány 
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lesz biztos vezetője mindaddig, míg a nagy felirati táblák nem tudatják vele, 
hogy a kivánt czélhoz elérkezett. Ugyanez áll az épületen kívül állókra nézve, 
kiket a park bármely pontjáról helyes irányba utasítanak a kereszthajók 
végein levő bemeneti ajtók fölött elhelyezett feliratok. 

Igaz, hogy hasonló egyszerű beosztás szárnyrendszer nélküli alaprajz mellett 
is elérethetett volna bármely hosszas egyközény alak által is. így azonban az 
épületnek legalább is 1000 méterre kinyújtandott s minden kereszthajó vagy 
más kiugrások nélküli nézete építészeti szempontból sem volt elfogadható. Ha 
pedig a jelenlegi hosszúság mellett egyszerű egyközényben kellett volna ugyan-
azon területet beépíteni úgy a fesztávolság négyszer ennyire növekedett volna s az 
épület világitásánál ismét csak üveg födényt kellett volna alkalmazni; ezen-
kívül a felfüggesztésre és ablak nyilasokra használható falterület négyszer 
kisebb lett volna, és végül a kereszthajók közé eső park területek, melyek a mos-
tani rendszert kiválóan tetszetőssé és kényelmessé teszik kihasználás nélkül ma-
radtak volna. 

A jelen alak mellett ellenben a nagy hajó bármely pontjáról a legfé-
nyesebb áttekintés nyílik. Onkénytelen eltévelyedésről szó sem lehet. A hajók-
nak aránylag csekélyebb fesztávola mellett nyert nagy falterületek az oldal 
ablakokon igen kedvező világítást nyernek. A tető gerendázata tetszetősen 
könnyed, a közbenső park területek által pedig minden ország részére -tetemes 
függő és vízszintes kiállítási tér biztosíttatott a palotának számukra kijelölt 
részében. 

Külkinézésre nézve az egész egy hosszú alacsony s ívezetes horgany fedelű 
épületsort képez, melynek hosszú vonala jelentékeny építészeti mübecscsel biró 
portikusokkal szakíttatik meg, azonkívül minden ajtó felett díszes előállításban 
látható az ország neve és czímere, mely az illető kereszthajót elfoglalja; köz-
vetlenül a tető párkányzat alatt kezdődnek a magas nyílású ablakok, melyek 
úgy a fő- mint a kereszthajókon folytonos lánczolatban következnek egy-
más után. Az ablakközöket téglaoszlopok töltik ki, magukban foglal-
ván a tetőt és párkányt tartó rácsalakú vas oszlopokat. Az oszlopok mint 
a párkányzat szürke alapon sötétbarnán diszitvék, fonadék rendszerben 
(cinque-cento styl). Az ablakok alatti téglafal faragott kövekből készült 
falművet mutat. 

A kereszthajók sokkal csekélyebb méretűek lévén mint a főhajó, az előb-
biek tetőzete nem éri el a főhajó ablakmagasságát, ezért a kereszthajók ablakai 
is alább esnek, mint a főhajó ablakainak alsó vonala, mely berendezés követ-
kező kettős okból alkalmaztatott: először: minthogy így kikerülhető volt a két 
ív alakú fedélnek különben is bonyolódott szerkezetet igénylő keresztezése; és 
másodszor: minden ily keresztezési helyen a főhajó nem csak saját magas ab-
lakain jövő egyenes, hanem a kereszthajó alacsony ablakaitól rézsut világítást 
is nyert volna. 

A falak és ablakok magassági aránya úgy osztatott be, hogy a főhajó 
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ablakai alatt levő párkányzatának a kereszthajókba futó folytatása ott a tető 
alatti párkányzatot és a portikusok ívkezdetét képezi, míg a kereszthajók 
megfelelő párkányzata szolgál az ajtó-nyilások ive kezdő pontjául s szintén 
végig fut a főhajó falán, a hol az előbb emiitett párkányzattal nagy kiterjedésű 
mezőket képez, melyek megfelelő diszitmények között a nevezetesebb kiállítók 
neveit foglalják magukban. Az előadott összberendezéssel pedig eléretett az, 
hogy az épületnek alkatrészei egymással öszhangzásba hozattak, s az egésznek 
egységes kiviteli színezet adatott. 

Mindezek mellett azonban voltak még hiányai a palotának. Nem lett volna 
ugyanis alkalmas hely, a szertartások és ünnepélyek tartására, a végtelen hosszú 
épület egyformasága elölte volna a különben meglepő építészeti hatást, a ke-
reszthajóknál egymás után következő törések pedig az egésznek bizonyos szét-
szórtsági jelleget kölcsönöztek volna. Elhatároztatott tehát, hogy egy nagyszerű 
központi csarnok építtessék, mely míg egyfelől a szertartásos ünnepélyek befo-
gadására szolgál, egyszersmind megmenti az egész palotát attól, hogy építésze-
tileg köznapivá törpüljön el. A nagy eszme kivitelében segédkéz nyújtásra a ' 
központi kiállítási bizottság által Mr. Scott Russel hivatott meg, ki a palota 
közepében álló nagy körönd tervezetét el is készítette. Ezen építmény egészen 
uj, ügy építészeti mint erőmütani tekintetben. Tervezésénél irányadó volt az, 
hogy mellette a többi építmények igénytelenekül ne tűnjenek fel, hanem hogy 
természetes fejlődés utján e nagy köröndben mint közös csomó pontban érjék 
el legmagasabb kifejlésiiket. Hogy tehát a főhajó szerves kapcsolatba hozassék 
a nagy körönddel, a keresztezés pontjánál két szárnyra osztatott^ s ezek akként 
veszik körül, hogy a főhajó szintén ketté választott tetőzetének fél ive a nagy 
körönd falához támaszkodjék. Az építmény szétszórt kinézésének pedig az által 
vétetett eleje, hogy a nagy köröndre nyíló kex-eszthajók a főhajóval párhuzamos 
két oldalhajóban egyesíttettek, s az épületnek emiitett részén emeltetett a 
központnak gyönyörű homlokzata, mely a körönddel együtt most már a palota 
zömét képezi. Az ekként támadt központi négyszögnek sarkai a kedvező benyo-
más emelésére kupolás pavillonokká alakíttattak, míg a homlokzat közepéből 
mely egyszersmind a körönd főbejárásátis képezi, óriási diadalív emelkedik gaz-
dagon díszítve a szobrászat és domborművek remekeivel. Hasonló, de kisebb 
mérvű homlokzat díszíti a főhajók végein levő szárnyakat is. 

Az így nyert 6 párhuzamos oldalhajó részint a kiállítók czéljaira enged-
tetett át, részint pedig az elvesztett tárgyakat gyűjtő hivatal, váró termek 
stb. nyertek bennük alkalmas elhelyezést. 

Áttérve az épités műszaki részleteinek ismertetésére, először is a Práter 
talajáról említjük meg, hogy az mint a Duna által támadt, minden üllepedés 
váltakozó homok és kavics rétegből áll. A talaj felszíne alatt 10 láb mélységben 
már víz bugygyan fel. A park síkja meglehetős egyenetlen átszelve minden 
irányban mélyedések által, melyek egykor valószínűleg vízmedrekül szolgáltak. 
Ezen körülmények határozták meg a követendő alapozási rendszert. 
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A hol különben a tégla, mint Bécsben, oly rendkívül drága, a hol a fa 
aránylag olcsóbb, hol a talaj természeténél fogva a csekély mélységre rakott 
téglaalap megbizliatlan, nagyobb mélységen pedig a víz felfakad, ott csak czölö-
pözés képezheti a helyes alapozási rendszert, mely csakugyan el is fogadtatott. 
Kivétel tétetett azonban a főhajó nehéz falaira és a maradandó épületrészekre 
nézve, milyenek a főbejárás, a köröndöt körülfutó szárnyak a mennyiben ezek 
béton alapra rakattak, és pedig a föhajónak, mint ideiglenes épületnek, egy 
méternyi vastag béton alapja tégla darabokból készült, míg a maradandó épü-
letrészeknél a béton-réteg tisztított folyam-kavicsból állíttatott elő, melyre 
rakatott aztán a legjobb téglából és vízálló vakolatból gondosan készült falazat. 

Arra nézve pedig, hogy a kiállitási palota az alacsony talajból kiemelke-
dőnek tűnjék fel, elhatároztatott, hogy az egész épület körül a park általános 
felszíne fölött 2 lábnyi magas terrasse képeztessék s a palota talaját hordó 
czölöpözés ily magasságban vágassék le. A homlokzatok alapszíne azonban ki-
vételt képez, a mennyiben itt a czölöp-rostély a 2 lábnyi mély alapgödörbe he-
lyeztetett el azért, hogy az alap szilárdabb legyen, minthogy itt a tető egész 
súlyát a falak és nem a vasoszlopok hordják, mint a hajó többi részein. 

A használt czölöpök átmérője átalában 10 hüvelyk, egymástóli távolsá-
guk a falak alatt 5—6 láb, beverettek pedig 10-től 14 lábnyi mélységig; a 
czölöpök süvegfája, melyre a falazat közvetlenül rakatott 8'/a 10 hüvelyk. A 
tetőzetet tartó vasoszlopok alatt a főhajónál 6, a kereszehajóknál 4 czölöp van 
beverve s fejeik mint fennt is említtetett süveggerendákkal köttettek össze. Az 
épület pallózatát hordó czölöpök a tengely irányán 8'—4" távolságra, kereszt 
irányban pedig 9'—6 "távolságra esnek egymástól, mely utóbbi irányban 6/«" ge-
rendákkal kapcsoltattak össze. Ezeken fekszik az alsó pallózat, mely 6'A11 szé-
les és 33/iK vastag, e fölött pedig van a 611 széles 13/'sn vastag felső pallózat, 
mely a por lesöpörhetése végett jelentékeny hézagokkal rakatott. Megjegyzendő 
itt, hogy a pallózat alatt pincze vagy más rendeltetésű alsó helyiségek nincse-
nek s hogy a természetes földszin és a pallózat közötti térség egészen kitöltet-
len. Nevezetes, hogy ezen nagymérvű czölöpözésnél az ezernyi ezerre mennő 
czölöpök nem gőzgépekkel, hanem egyszerű kézi gépekkel verettek le. 

A palota felépítménye eredetileg faoszlopok és keresztkötésekkel tervez-
tetett, melyre a tető ívalaku szárú gerendázata is fából lett volna előállítandó, 
míg a falazat a fakeretek között sveiczí módon lett volna kitöltendő. A mint 
azonban ennek híre ment, az osztrák vállalkozók egymás közt szövetkeztek a 
fa árának felemelésére s oly magas ajánlat-árakat tettek, hogy az épitő bizott-
ság elhatározta a faszerkezet elhagyásával velők teljesen szakítani s egy nem-
zetközi árlejtési tárgyalást hirdetni, melynek folytán a megfelelő vert vasszer-
kezet előállítására a Duisburgi Harkort czéggel szerződött. 

A foganatosított felépítmény tehát a mellékletben feltüntetett könnyű 
szerkezetű rostélyzatos vertvas oszlopokból készült, melyek a czölöpökön 
nyugvó erős öntött-vas lapokra állíttattak. Ezeken nyugszik a tetőnek hajtalék 
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i\ezetü s szintén rostély alakú szaru gerendázata, melyben az egyes ivek egy-
mással fából készült szelemen-tartókkal vannak összekötve, melyek végeikkel 
az ivek felső részére szegezett szögletes vasliüvelyekbe helyezvék. A vasak rész-
letei és méretei a mellékleten szintén láthatók. Az oszlopok mély oldala 
függélyes a fal irányára, és így az oldalnyomás ellen magukban véve semmi 
ellenállást nem fejthetnének ki, e hiányon azonban segítve van azon erős hossz-
gerendák és az azok közt látható kereszti;ütések által, melyek valamennyi 
oszlopot egymással szilárd összeköttetésbe hoznak. Az így előállott falszaka-
szok tégla falazattal töltettek ki s a falszíne kivül-belül gondosan kivakol-
tatott. A fal vastagság a főhajóban 18" a mellék hajókban 12". Ezen tégla 
falazatba az oszlopok külső végei be vannak foglalva, mit azért emelünk ki 
ezúttal, mert ezen berendezés mint alább látni fogjuk fontos következmények-
kel bír. 

Az épületben alkalmazott vasoszlopok háromfélék : 
1. A főhajóban lévők, melyeknek hossza 27*4 méter, = 57'; mélységük 

1"4 méter. 
2. A kereszthajók rövidebb oszlopai, melyeknek hossza 10*75 méter 

= 351 3 i r ; mélységük 1 méter. 
3. Az összetett oszlopok a fő és kereszthajók találkozásánál, melyek a 

két elől emiitettnek összeszegecseléséből származnak úgy, hogy alaprajzban |_ 
alakot képeznek. 

A fő- és kereszthajók oszlopai egymástól csak méretekben különböznek, 
részleteik azonban ugyanazok. A tető hordivei egyszerű keresztkötésekkel erő-
sített vastartók, melyeknek felső és alsó lemezeik ugyanazon alakú és méretű 
3Vs" sarokvasakból készitvék, mint a melyek az egyenes oszlopokban alkal-
maztattak. Az ivek lemezei azonban meg vannak erősítve egy 180 milliméter 
= 7'Ae11 széles és 10. m.-méter = 0'4n vastag lemeznek felszegecselése által. 
A tartók keresztkötései sugár irányú s kettős sarkú küllőkből és egyszerű le-
mezből készült átlókból állanak. Az ív csúcsán levő három szakaszban az átlók 
kettősök az ivek tövei azonban keresztezés nélküli szilárd keret lapok. A fö-
és mellék hajók keresztezési pontjára eső tető ivek nem nyerhetvén oszlopon 
nyugvó támpontot, ezeknek feltámasztására az ottani összetett két oszlopról 
egy-egy vastartó van kibocsátva. A főhajó kérdésben levő ive tehát támaszko-
dik az említett két tartóra és az alatta levő kereszthajó ivezetére; az így előál-
lott egész kapcsolat pedig erős gerendázatí:.! van egymással összekötve, mint 
ez a mellékelt rajzlapon látható. 

A vasmű felállítása igen egyszerű s a mellett gyors módon történt. 
A mint ugyanis a főhajó czölöpei leverettek 4 nagy dolgozó állvány állíttatott 
össze, melyek a czölöpsor süveg fájára rakott síneken továbbithatók valának és 
így mindegyikről a munkának egy negyedrészét lehetett végezni. Az állvá-
nyok mindegyikén három felhúzó gép működött, egy a, közepén, mely a tető 
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főalkatrészeinek és az oldalokon egy-egy, melyek mindegyike az oszlop-részek 
felrakására szolgált. Ez utóbbiak egy darabban készen hozattak a helyszínére, 
az ivek ellenben a szállítás könnyebbségeért két darabban szállíttattak, melyek 
az elhelyezés előtt szögecseltettek össze. Két egymással szemközt álló 
oszlop egyszerre állíttatott fel s midőn-talapzatukon kellőleg megerősíttettek^ 
az ív egy darabban felhuzatott s letétetett az oszlopfőkre, hol kellően leszöge-
cseltettek. Az így felállított egész váz az eldíilés ellen kötelékekkel biztosítta-
tott s ennek megtörténte után az egész állvány tovább tolatott az utánna kö-
vetkező borda helyérc mindaddig, míg így az egész munka véget ért. Mihelyt 
két vagy három oszlop és ív készen állt, jöttek az ácsok s az épület bordáit 
állandó gerenda-kötésekkel véglegesen lekötötték. Az ácsok iitán a kőmivesek 
azonnal berakták s mindkét oldalon kivakolták az egyes falszakaszokat, a 
czikbádogzat felrakásával pedig a tető minden munkái bevégeztettek. Végre jöt-
tek az üvegesek és díszítők, kik bevágták az ablakokat, befejezték a párkány-
műveket és minden küldiszitést ügy a dombormű mint a festésekből s ezzel az 
épület külső munkáit tényleg befejezték. 

A kereszthajók bordáinak felállítása még egyszerűbb volt, a mennyiben 
itt a vasmüvek kisebb súlya nélkülözhetővé tette a toló állványok alkalmazását 
s helyette' 3 emelő gép, melyek mindegyikénél egy gerenda, végére alkalmazott 
csigasorral s alant egy tekerő művel működött. 

Minden oszloppár közé esik egy-egy ablaknyílás, melynek kerete már az 
oszlopok közötti gerendákból alakíttatott. Egy-egy kereszthajóban 26 ablak 
van 3'3 méter (10'—] 0") magas 4'2 méter (13'—9 */in) széles a főhajó közbeneső 
hosszán pedig van 10, 4'6met. (15'—1") magas és 4'9 méter (16'—1") széles 
ablak. A főhajó végein levő nagy bejárók mellett jobbról-balról álivezetben 
levő ablakok azonban félkör idomuak. 

Ezzel bevégeztük a fő és kereszthajók felépítményének leírását. A kö-
röndöt kerítő szárnyak és az épület homlokzatát képező keresztépületek az 
előadottaktól egészen eltérő módon építtettek. 

A köridomu szárnyépület, mint maradandó építmény, szilárd tégla oszlo-
pokkal épült, melyek egymással boltivekkel köttettek össze. Stylje római Re-
naissance. Az oszlopok közötti tér óriási ablakokkal van kitöltve, melyek nem 
csak magát a szárnyépületet világítják, de a nagy köröndnek is másodrendű 
világítást kölcsönöznek. A tető szaruzata félivet képező vastartókból áll, me-
lyek alakjukra nézve megfelelnek a főhajó féliveinek azzal a különbséggel, hogy 
ezek keresztkötések nélküli erős egyszerű lemezekből készitvék. Ezen félivek 
alsó vége a szárnyoszlopon nyugszik, míg a felső a körönd oszlopaiba van erő-
sítve. Az utóbbi kapcsolat vízszintes irányú, mig az előbbi függélyes; mi által 
a kifelé ható nyomás az oszlopok szilárdságában ellensúlyoztatik, míg a szár-
nyak oszlopai csak a tetőnek lefelé ható terhét hordják. Ezen fél ivekből kettő-
kettő van bekötve a körönd egy-egy pillérjébe, egymásközt azonban mindannyi 

16* 
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össze van kötve szelemen gerendákkal, melyre a deszkázat és horgany fedél épen 
úgy van alkalmazva mint a fő és kereszthajók tetőzetén. 

A homlokzatokat illetőleg, mindennemű hivatalok elhelyezése lévén ter-
vezve, a palota ezen része nem építtetett a többihez hasonló modorban. A vasosz-
lopok és ivek helyett tehát itt a falkeretek erős gerendázatból készültek, melyek 
a fal hosszán nemcsak az elosztó falak vázát képezik, de tart ják a tetőzetet s képe-
zik az ívcsarnok oszlopait. Az egyes falvázak hosszgerendákkal vannak egymás 
közt összekötve s a fenn emiitett módon tégla falazattal kitöltve. Ezen épületnek 
csak hátulsó részében vannak a hivatalos helyiségek, az eleje oszlopos ívcsarno-
kot képez, melynek bordázattal mezőkre osztott födényét a külső oszlopok és 
ivek tartják. A födény maga igen könnyű a mennyiben vékony fabordák- és 
léczekből készült, melyek bevakoltatván jelképes frescókkal diszíttettek. A fal-
ban levő oszlop közepét egy-egy erős négyzetes gerenda képezi, melyen ismét 
egy-egy könnyű oszlop áll, a mely azonban nem a felépítményt hordani van 
hivatva, hanem csupán a szobrászati díszítés felvételére, melynek kő színezet 
adatott; a sarok-pavillonok ugyanazon rendszerben épültek fa és téglából, ku-
poláik megfelelő hajlott fabordákból készíttettek, melyeket gerendakötések 
tartanak össze s az egész úgy van bedeszkázva és horgany lapokkal födve mint a 
többi tetőzet. 

Mint már fentebb ís említtetett az iparpalota nem adott elegendő fedett 
tért a beterjesztett igényekhez képest. A helyett azonban, hogy a bejelentett 
kiállítási tárgyak közül a kevésbbé jelentékenyebbek kítörültettek volna, az a sze-
rencsétlen határozat hozatott, hogy a kereszthajók között levő parkterületek 
közül annyi, a mennyivel az igénybe vett teriilet előállítható volt, ne csak a pa-
lota hátsó részén, de elején is a homlokzaton feláldoztassék. Az épület jó kiné-
zésének mi sem lehetett ártóbb, mint ezen intézkedés, mert nemcsak hogy az 
eredeti terv szenvedett torzulást, de a főépületek világításban is sokat vesztet-
tek ; minthogy továbbá ezen beépített udvarok a szellőzési rendszerbe nincse-
nek befoglalva, valószinii, hogy a nyári hőség ezekben tűrhetetlenné fogja tenni 
a hosszabb tartózkodást. Az épitési rendszer, mely fa keretek közé rakott tégla 
falazatot mutat azonkívül, hogy a főépület kedvező benyomását csökkenti semmi 
említésre méltót nem nyújt. 

Az iparpalota szerkezeti részletei a fennebbiekben leíratván áttérünk a 
belső díszítésre, melynek szerencsés megoldása épen nem volt könnyű feladat-
nak tekinthető. A ki ismeri a bécsi közönségnek a pazar díszitmények iránti 
hajlamát, mely középületeik, muzeumjaik, palotáiktól lefelé a közönségesebb 
kávé- és sörcsarnokaik díszitésében mindenütt nyilatkozik, az be fogja látni, 
hogy az építészek előre meg voltak a felől győződve, hogy egészen egyszerű 
épület, ha mindjárt a Sydenhami kristály palotához hasonló lett volna is, a 
közvélemény előtt alig részesült volna kedvező fogadtatásban; másfelől azonban 
ha a falakra gazdag festő és rakott asztalos munkát hoznak javaslatba; az nem-
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csak hogy rendkívül nagy összeget vett volna igénybe, de idejére el sem ké-
szülhetett volna. 

A zavarból egy milánói olasz (Bossi)-nak épen jókor érkezett találmánya 
segítette ki őket, a ki feltalálta a módot, mikép lehet közönséges kanavászra rajz-
mintákat ügy nyomni, hogy a festéstől még kis távolságról is megkülönböztetni 
ne lehessen. A mint e találmánynyal milanóban Gugitz építész, Hasenauer és 
Korompai társa megismerkedett, azonnal megfogamzott nála az eszme, ezen uj 
díszítési módot az iparpalotán alkalmazni. 1872. nyarán már ezer meg ezer 
rőfökben készült ez anyag Bossinak Bécs melletti gyárában s mire a 
falak elkészültek az egész szükséglet készen állt a falak beaggatására. Egy 
rőfnek ára 7 dénártól 1 shilling a szin minősége szerint s a papir kárpitok 
felett az a nagy előnye van, hogy a nedves falon sem hólyagzik fel; kö-
vetkezésképen ez a falakra már a kiszáradás előtt azonnal felrakható. 

Szükséges volt még oly díszítési stylt megállapítani, mely az ivek és osz-
lopok folytonos ismétlődése folytán előtérbe nyomuló pályaudvarszerü kinézést 
eltávolítsa. Az eredeti terv az volt, hogy a vasoszlopoknak azon része, mely a 
tégla falazatba beépitve nincs könnyű famunkával boríttatván díszoszloppá 
alakitassék, mely hordani látszanék a párkányzatot, melyből látszólag a tető 
ivei emelkednek ki. Egy előre nem látott esemény azonban, a már megállapított 
fenti terven csekély ugyan, de felette költséges módosítás keresztülvitelét 
tette szükségessé. A mint fentebb említettük ugyanis, ez oszlopok mind czölö-
pökön állanak, melyek a falak alatti czölöpzettel összeköttetésben nem állanak, 
az oszlop befalazott része azonban az épület falával szoros összeköttetésben áll 
a végre, hogy annak oldalnyomás elleni szilárdságot adjon, melylyel az külön-
ben önmagában nem bírna, következésképen ki is van téve mindazon változá-
soknak, melyek a falakban akár az üllepedés akár a téglák s a vakolat össze-
száradásából erednek; a minthogy ilynemű változások valóban észleltettek is. 
Valószínű, hogy a kereszthajók falai alatt levő czölöpök sülyedtek a fal súlya 
alatt, magukkal húzván az oszlopok beépített részét is, míg azoknak szabadon 
álló szárnya, amazokkal összeköttetésben nem lévő czölöpökön nyugodván, az 
együtt sülyedésben akadályozva voltak és ennek következtében s alakban meg-
görbültek, a meghajlás síkja egyközü lévén a fal sikjával. A falak felépítése 
után több ily eset fordulván elő, minthogy feltehető volt, hogy idő multával a 
falakon még több üllepedés történik : szükségesnek mutatkozott, hogy az osz-
lopok szabadon álló része ily eshetőségek ellen akként biztosíttassék, hogy azok 
minden ily görbitést eredményező behatásnak ellenállhassanak. E czél az által 
éretett el, hogy az oszlop szárnyak külső végeihez csavarszárakkal 12—13n át-
mérőjű erős faoszlopok kapcsoltattak, az oszlopok sarokvasai által képezett 
szögletekbe pedig megfelelően kifűrészelt gerenda részek alkalmaztattak 
s az egész erős vas pántokkal foglaltatott össze, melyeket ismét úgy a fán, 
mint az oszlop lemezekben ismét lemezekben keresztül érő vascsavarok 
tartanak. Ezek szerint az épület belsejének díszitményi jellege nem pus?,-> 
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tán álczázó részlet, hanem a tartó szerkezetnek egy lényeges kiegészítő 
része. Az oszlopok díszitményi jellege az által egészíttetett ki, hogy a pallózat 
felett könnyű faalapzattal és egyéb kiegészítő idomokkal láttattak el, egész-
ben pedig bronz szilire mázoltattak, míg a nem gömbölyű farészek csikós kar-
mazsin piros kanavászszal boríttattak be. Ezen oszlopoknak igen díszes famunká-
ból készült fejezetei és párkányzatai habos szürke szilire festvék s aranynyal 
diszitvék. A tető ivezete ezen párkányzatból látszik emelkedni. Az ivek vasge-
rendái álczázatlanúl hagyattak; szintik olajzöld a tető deszkázata ellenben a 
világítás emelése tekintetéből fehér. 

Az oszlopok közötti falrészek díszítése következő: az alsó rész, mely a 
kiállítási tárgyak állványai és ládái által nagyobbrészt elfödetik zöld mezőkre 
van befestve, mely kellemesen vág össze az oszlopok karmazsin piros színével, 
míg az ablakok közé eső rész természetes szinti kanavásszal fedetett, melyre 
mint alapszínre a sötétkék és narancsszin arabeszkek oly tökélylyel vannak 
nyomva, hogy alulról nézve teljes lehetetlen a legjobb festéstől megkülönböz-
tetni. Azon fülkék, melyek a főhajót a körszárnytól elválasztják valamint min-
dannyi bemenet és előcsarnok igen gazdag stucc díszítést nyertek. 

Megemlítendő nevezetessége még az iparpalotának annak szellőzési be-
rendezése, mely tényleg minden e czélra szánt különös eszközök nélkül létesít-
tetett. A körönd maga működik úgy mint egy óriási szellőztető kémény, ugyanis 
a nap melege által felmelegített nagy kiterjedésű horganytető alatti levegő a me-
leg hatása folytán felemelkedvén ide nyomul s a körönd két lámpájának abla-
kain kitakarodik. Helyébe fris levegőt adnak számtalan apró nyílásaikon a 
főhajó és a kereszthajók, ha pedig ez nem volna elegendő, vannak a padló szine 
alatt a falban rostélylyal fedett különös nyílások, melyek felnyitás után szintén 
működésbe hozhatók. Ez tehát a legegyszerűbb önműködő szellőztetési rend-
szer, mely annál nagyobb hatással működik, minél nagyobb a nap melege. 
Ezenkívül pedig minden egyes ablak tetszés szerint nyitható és zárható s mint-
hogy ezek közel a tető alatt vannak mindegyik mint egy-egy önálló szellőztető 
tehet szolgálatot. 

A nagy körönd részleteinek ismertetése előtt érdekesnek tartjuk előadni 
az annak létesítésére befolyást gyakorolt körülményeket. A mint fent előadtuk, 
a nagy körönd létrehozása szükséges volt egyfelől az épület építészeti egyfor-
maságának megszüntetése, másfelől az ünnepélyességek számára szük-
séges helyiség előállítása czéljából. E két szempont volt indoka annak, hogy 
egy központi épületnek létesítése határozatilag kimondatott, s a fent előadott 
két hiány ily módon való mellőzésének eszméje még 1871-ben eredt Schwarz 
bárótól, a világkiállításnak már akkor kinevezett vezérigazgatójától. O azon-
ban mint párisi osztrák főconsul az ostrom alatt és az ostrom után kötelmeinél 
fogva el nem hagyhatta Párist, s a kivitel felett csak május végén értekezhetett 
Londonban Mr. Scott Russell-el, kinek a kupolákon tett széles tanulmányai-
val még 1851-ben mint az 1851-ki világkiállítási ausztriai főbiztosnak volt 
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alkalma megismerkedni. Mr. Scott Hűssel első eszméje volt: egy 800 lábnyi 
átmérőjű kupolás központi csarnokot állítani elő. Minthogy azonban sem pénz 
sem terület, mely ily óriási mű előállítására szükséges lett volna rendelkezés alatt 
nem állott, egyelőre abban történt megállapodás, hogy Hűssel ur 400 láb át-
mérőt meg nem haladó épületre készítse elő a terveket addig is, míg a kiállítási 
palota tervei készítésével megbízott építészek az általános tervezetre nézve vég-
megállapodásra jutnak. Az idő azonban felette rövid volt, mert az általános 
terveknek a császári bizottság szeptember elején tartott első ülésén kellett be-
mutattatniok és minthogy első helyen Mr. Scott Russel terveinek kellett a mű-
szaki bizottság bírálata alá vétetni, neki a rajzok és költségvetés elkészítésére 
csak 14 napi határidő maradt. Ezen rövid idő alatt készíttetett avasmunka 
tervezete Mr. Scott Russel felügyelete alatt Mr. George Holus által, míg a 
külső építészeti rajzokat ifjabb Mr. Jolin készítette azon körvonalak szerint, 
melyeket irányadásül idősb Mr. Crace tervezett; a műszaki megállapítás e te-
kintetben fenn lévén tartva az osztrák építészeknek a végre, hogy ennek a 
mennyire lehetséges nemzeti jelleg adassék. Ezeket a nagy sietséggel készült 
rajzokat terjesztette Bécsben auguszfíis hó elején Mr. Scott Russel a műszaki 
bizottság elé, mely azokat hosszú részletes áttanulmányozás után elfogadta 
jegyzőkönyvileg jelentvén ki, hogy »Mr. Scott Russel eszméje meglepően elmés, 
rendkívül egyszerű s mindamellett a legnagyobb mértékben alkalmas arra, 
hogy a vasnak egy ez ideig uj és meg nem kísérlett módon való használhatósá-
gát feltüntesse.« 

Mr. Russel ekkor visszatért Londonba, ellátva a kivitelre megállapított 
tervek elkészítéséhez szükséges adatokkal, melyek az elsőtől csak annyiban 
voltak eltérők a mennyiben a kupola átmérője 354 lábra szorittatott. Az uj ter-
vek már szeptemberben készen.és ugyanazon hó második hetében kőnyomatulag 
sokszorozva voltak, a mikor újra visszatért Bécsbe, magával vivén Mr. Holmest 
mint a létesítésre nézve meghatalmazott helyettesitőt. Ez alatt Hasenauer épí-
tész is elkészült az épület terveivel, melyek a vasszerkezetnek itt bemutatott 
(4-dik rajzlap) 3 vázrajzával együtt fotogratiroztatván egy rövid, de világos 
építési leírással képezek az egyedüli anyagot, melyből a vállalkozók költségve-
téseiket és ehhez képest ajánlataikat meríthették. Ez adatok szeptember 
21-én küldettek Európa több nevezetes építész czégeinek, a beküldött ajánlatok 
pedig már oktober 7-én bontattak fel, s közülök Duisburgi Harkort János Gás-
pár ajánlata Yesztfaliábol a legelőnyösebbnek találtatván, el is fogadtatott. 

Az építmény alapidoma (lásd 111. lap 1.) egy henger, melynek átmérője 
354 láb, magassága 80 láb tetőzete pedig egy csonka kúpfelület, melynek haj-
lásszöge 30° 45'. Ott hol a kúp nyilása 100 lábnyi átmérőre összeszorul, emel-
kedik ki a nagy hengerded lámpa 30' magassággal, mely ugyan csak az előbb 
említett hajlással biró kúptetővel fedetik, s e kűptető ismét egy 30 láb átmé-
rőjű második lámpásban végződik ; a felső lámpás kupolája tetején pedig nyug-
szik az ausztriai császári korona. A kuptető összekapcsolt vaslemezekből ké-
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szült úgy, hogy ez semmi világitást nem ad. Az építészeti szempontokon kivül 
tehát már ezért is szükséges volt a lámpások alkalmazása, mert ezeknek olda-
laiba vannak elhelyezve az épület megvilágítására szükséges ablakok. 

Az épület alsó henger falára nézve kezdetben az a szándék volt, hogy 
az beton alapra téglafalazatból építtessék. A falak oszlopai azonban tégla 
helyett kettős T (I) alakú vert vasból voltak szerkesztendök, melynél a vasla-
pok legnagyobb vastagsága V2 hüvelykben állapíttatott meg, míg a sarok va-
sak méretei ugyanazon vastagság mellett 4 hüvelykre határoztattak. Ilyen 
oszlop központtól központig 36 lábnyi távolságban 30 darab volt állítandó a 
körsugár irányában, 10 láb hosszúság és erre merőlegesen 4 láb szélességgel. Az 
oszlopok aljában a beton alapra helyezett gerendázaton egy-egy V211 vastag 
vert vaslap volt alkalmazandó, felső végeik pedig ugyanazon szöglet alatt vol-
tak vágandók, melyet alatt a tető hajlása képez, és a melyhez az oszlopok 
szegecselés által erősíttettek. — Az oszlopot képező tartók bordái közönként 
behelyezett öntött vaslapokkal vannak szilárdítva, melyek a két oldal-lemezt 
kötik össze; változhatlan állást adnának továbbá ezen oszlopoknak maguk a 
falak mely közé rakattak, ezenkívül pédig az oldal-lemezek szilárdítására 
sarokvasak is terveztettek az egész oszlop hosszán. Látható, hogy ezen osz-
lopok csak a sugár irányán mutatnak megfelelő szilárdságot, de ez csak is ez 
irányban volt szükséges, mert a körkerületén bírnak a falak minden szükséges 
ellenállással, ezenfelül nem is képzelhető, hogy egy folytonos beton gyürü-alap-
zaton ezen oszlopokra oly nyomás gyakoroltassék, mely nagyobb oldal-szilár-
dítást tett volna szükségessé. 

Az oszlopok és falak ezen berendezésével azonban felhagytak általános 
jobb kényelmi tekintetekből. Elhatároztatott ugyanis, hogy a körönd az 
iparpalota egyéb részeivel cgyesitessék az által, hogy a fő és keresztha-
jók bele vezettessenek és hogy azt egy szárnyépület vegye körül, mely a főhajó 
ketté osztásából álljon elő. A 30 oszlop közül tehát egynek a fennt előadott 
tervezet mellett a főhajó tengelyébe kellett volna esni, s elzárta volna a közle-
kedést, s ezenkívül a körönd bel alakjának is ártott volna. Ezeket tehát ott 
nem lehetvén hagyni, helyettük a hossztengely két oldalán s attól 18 láb tá-
volságra kettő állíttatott, minek folytán az oszlopok száma 32-re szaporodott, 
melyek közül 4 pár 36 láb helyett egymástól csak 18 lábnyi távolságra esett. 
Ezek a 18 lábnyi térek használtattak fel lópcsőházakul a karzatok és a kö-
rönd lámpásaiba vezető lépcsők számára. 

A mint tehát a körönd egy körszárny-épülettel volt körülveendő, elesett 
annak szüksége is, hogy az oszlopok közei nehéz téglafalazattal kitöltessenek, 
melynek egyéb rendeltetése nem lett volna, minthogy az oszlopokat oldal nyo-
más ellen biztosítsák, mely utóbbi czél most már a következő módon éretett 
el. Az eredeti tervezet szerint a nagy körönd belsejének egy óriási amphitlieat-
rumot kellett volna képezni, melynek emelkedő állványai ügy kiállítási czé-
lokra mint az ünnepélyek alkalmával az ezernyi ezer látogató néző befogadá-
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sára volt szánva. Ezen amphiteatrum fából volt előállitandó s annak nehéz 
alsó gerendázata 30 láb magasságig egyszersmind az oszlopok oldal összekö-
tésére is szolgált volna. Az oszlopok felső részének szilárdítása pedig ivek és 
gerenda-kötésekkel volt elérendő, melyek a szegecselt vas tetölapok és a merev 
vastartók segélyével az oldalkihajlások ellen elegendő biztosítékot nyújtott 
volna. 

Ezen körszinszerü berendezés azonban Harkort ajánlatának elfogadása 
után az utolsó pillanatokban elvettetett s az oszlopok közti terek, a körönd 
és szárny közötti közlekedésre szabad nyilásokul hagyatni határoztattak. — 
Miután pedig az oszlopok közötti körfal mellőztetett, nem volt szükség többé 
az egész kör összefüggő alapozására sem s ezért most már minden oszlop külön 
álló s csonka gúla alakú béton tömbre állíttatott. Ez a két változás az eredeti 
tervezetet egészen átalakította, mert nemcsak hogy az oszlopokra ható oldalnyo-
más mérve növekedett a mennyiben a külön álló alappal biró oszlopok egyen-
lőtlen sülyedése valószínűbbé lett mint egy összefüggő gyüriis alapnál, de ma-
goknak az oszlopoknak ellenállási képessége is kétségessé tétetett a körszin 
gerenda-kötéseinek elhagyása folytán. Szükségessé vált tehát, hogy minden 
oszlop önállóan úgy terveztessék, hogy a bármely irányban reá ható erőknek 
ellenállhasson, sőt hogy a tető merev öve is úgy szerkesztessék, hogy azon 
esetre, ha bármely oszlop alapja sülyedni találna is, annak gyámként működé-
sét ne csak nélkülözni, de magát az oszlopot ís szabályos állásában megtartani 
képes legyen. E czél elérésére az oszlopok eredeti kettős T szelvénye egykö-
zény alakúvá változtattatott oly berendezéssel, hogy a körönd sugara irányán 
ható nyomást az egyközény két vége fogja fel mint egy közönséges tartónak 
alsó és felső lapja, a 10 láb hosszú oldalok szolgálván keresztezésekül; az ol-
dalnyomásoknak pedig ez utóbbiak álljanak ellen, míg az egyközény végei ez 
esetben a keresztbordákat helyettesítenék. Az oszlopok visszható szilárdsága 
számos vízszintesen és függélyesen behelyezett vaslapok által fokoztatott. 

A kúptetőnek hüvelyknyi vastag vaslapjára nézve szintén előre látható 
volt, hogy az a reá nem egyenlékenyen ható nyomás és feszüléseknek ellenállni 
nem leend képes. Ennek megfelelő szilárdítására tehát egész sorozata alkal-
maztatott a sugárirányu és körben futó könnyed vastartóknak. A sugár irányú 
tartók száma 30, melyek az oszlopfőkből kiindulva a tető képzeleti csúcsa felé 
nyúlnak. Kettője ezeknek a főhajó tengelyében nem nyugszik oszlopon, hanem 
csak a tető koszorú tartóján. Ezen tartók az oszlopok felett 5 láb magassággal 
birnak, mely fellebb úgy kisebbedik, hogy a képzeleti csúcsban mind-
annyi tartó egy pontban futna össze. Bordájuk vastagsága az oszlop fe-
lett Vs hüvelyk, felső lapjuk ugyanolyan vastagságú lemez, míg alsó lapjo-
kul maga a tető vaslemeze szolgál, a bordát és a lemezeket összekapcsoló sarok-
vasak méretei 4" X 4" X s ezek csak egy oldalon vannak alkalmazva 
a helyett, hogy mint közönségesen szokott lenni, a borda mindkét felén előfor-
dulnának. 
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A központos 11 körtartó ugyanazon módon van szerkesztve s a tető lapja 
mint amazoknál itt is az alsó tartó lemezt képezi. A sugár irányú tartók közé 
eső tetőszelet nagyobb merevség végett a tető koszorújával 3 háromszögletes 
horgas lemezzel van összekötve, melynek egyik lapja az oszlopok, másik pedig 
a tető gyűrűjéhez van szegecselve. A két legalsó körtartó az oszlopok leül- és 
belső oldala fölé esik, működésük kevésben különbözik a többiekétől, mert a 
körönd körfala elhagyása után ezen gerendáknak nem csak a kúptető merev 
tartása jutott feladatúi, de egyszersmind hordani kell a két oszlop közé eső 
tető súlyát, melyet eredetileg a fal tartott volna fenn, sőt oly erősre tervez • 
tettek, hogy minden váltakozó oszlop terhét is fenntarthatnák azon esetben, 
ha ezek alapja engedne és az oszlop csüngő helyzetbe jutna. 

A kúptető felfelé összefutó idomú vaslemez lapokból készült; vastagsága 
az oszlopok felett 7=11 vékonyodása pedig oly mérvű, hogy a csúcsban egészen 
semmivé válnék. Minden oszlop között 12 lemez van váltakozó alsó és felső 
lapozással és egymásra hajtott szögecseléssel, mi által az eres'ztékek befödet-
nek. A körtartók csak a felső lemezekhez szögecseltettek s az alsó lap és kör-
tartók közötti tér üresen maradt a végre, hogy az eső ott lefolyási tért 
nyerjen. 

Ily beosztás mellett a tető kúpja concentricus lapok sorozatából volt elő-
állítható, melyből egy-egy körületre 180 alsó és felső lemez esett, a mi az elő-
állítást egyszerűbbé s ez által kevéssé költségessé tette, minthogy ily nagy 
számú egyforma4 alakú lemez előállítása egyszerre a hengerműben volt eszkö-
zölhető és nem négyszög lapokból kellett összefutó alakra utólag kivágni. A 
kúp alsó szelvénye a kör és sugártartók valamint az oszlopok is V,11 vastag 
szögecsekkel egymástól 6" hüvelyknyire szögecseltettek, kivévén a tető kúpjá-
nak 5 lábnyi legalsó részét és a koszorú tartók alját, hol a szögecsek távol-
sága 3"-nyire kisebbíttetett. 

Különösnek tűnhetik fel egyelőre, hogy a tető merev hordképességét biz-
tosító szerkezet a helyett hogy alul alkalmaztatott volna, felül helyeztetett 
el. Ez azonban két fontos okból történt, először: ha ez a szerkezet alul lett 
volna, a nagy lámpás ablakain rézsut beható világosság-sugaraknak útjában 
állottak volna a nagy körtartók, s az egésznek sötét árnyékaikkal komor kinézést 
adtak volna; másodszor: megakadályozta azt, hogy az óriási tetőn összegyűlő 
hó veszedelmes nagy mennyiségben egyszerre hulljon a szárnyépület tetejére, a 
mi ezen intézkedés nélkül alig lett volna kikerülhető. 

A kúp metszőkének felső határán egy körülfutó 20r széles gyűrűs sík van, 
melyből a nagy lámpás oszlopai emelkednek ki. Ez a felső gyürü sík V--11 vas-
tag lemezből áll, és az alsó tető által tartatik fenn a következő módon. Elő-
ször belső területén egyenesen a tetőn nyugszik és a kúp felső részéhez van 
szegecselve; másodszor minden sugárirányú tartó alatt görbe sarok tartók 
vannak a gyürü sík alatt, melyek azt sugárirányban tartják, harmadszor a 
gyürü sík külső és belső körületén levő 4 láb magas rostélyos körtartók által 
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melyek mindegyike V211 vastag erős sarok-vasakkal erősített közép bordából 
áll, míg negyedszer és végül a lámpa-oszlopok középpontján keresztül fekte-
tett körben egy másik hasonló körtartó foglalja össze azok alját, kiérvén egész 
a kúptető alá, melyhez szintén hozzá van szegecselve. Ezen utóbbi gyűrűnek 
még azon fontos feladata is van, hogy a lámpás oszlopai által gyakorolt nyo-
mást a kúp egész területére oszlatja el a helyett, hogy azt a sugár-tartókon 
összpontosítaná. Ezekből látható, hogy ezen gyűrűs síknak rendkívül erős 
merev állás biztosíttatott ennek közelebbi okaira azonban visszatérünk a kúp 
szerkezet erőmütani Ifeirásánál. 

A nagy lámpás 3/8
11 vastag lemez falakkal bíró 100 láb átmérőjű s 30 

láb magas hengert képez, mely 30"—45' hajlású kúptctővel van fedve. Egy ily 
tömör vaslapokból készült óriási kúp mindenesetre egyenlékenyen osztotta 
volna fel a súlyából eredő nyomást az alsó kúptetőre, minthogy azonban ren-
deltetése az volt, hogy megvilágítsa a körönd belsejét, a henger falakon 30 
ablak nyittatott, melyek mindegyike 4 láb széles és 22 láb magas. Ezen abla-
kok félkörökkel zárt hosszúkás egyközényeket képeznek, melyek a gyürü sík 
aljától 4 láb magasságon veszik kezdetüket és a félkörök csúcsa is 4 lábnyira 
van a kúptető kezdete alatt. Ezen beosztás mellett a felső kúptető 30 közbenső 
vaslemez oszlopon nyugszik, melyek szélessége a körkerületen egyenként 6"4 
lábat tesz. Ezen vaslemez oszloprészek a hengernek alant kivágatlan 4 láb 
magas gyűrűje által kapcsoltatnak egymással össze, míg fennt a vaslemezekből 
készült ivek sorozata tartja őket össze. Ezen szerkezet azonban ily alakban a 
sugár irányán semmi merev állást nem biztosítván a hengerfalakhoz sarok-
lemezekből bordák szegecseltettek úgy, hogy az ablakközök oszlopai ez által 
kereszt alakot nyernek. Sarok vaslemezek alkalmaztattak szintén az ablak 
nyílások széléin is, ezen kivül még külön erősítést nyertek azon fagerendázat 
által, melybe az ablakok vaskeretei helyeztettek. Ezen oszlopok kivételével a 
nagy lámpás kis méretben hű másolata a tető alsó része berendezésének. A 
felső gyűrűsík, mely a kis lámpát és az egészet betetőző szerkezetet hordja, 
szintén úgy szerkesztetett mint a nagy gyűrű, míg a kis lámpa szerkezetének 
terve a további építészi megállapodásokkal hozatott összefüggésbe. 

Mielőtt a köröndnek Mr. Scott Hűssel által alkalmazott egyszerű és ke-
vés költséggel járó felállítási módját előadnók, szükségesnek látjuk rövid váz-
latban leírni a tető elméletét, az abban rejlő erőmütani elvek kijelölése 
végett. 

Számtalan mérnök jövendölte a tervek első látására az épület bizonyos 
összerogyását, mondván, hogy a sugárirányú tartók feldöntik az oszlopokat, az 
ellensúlyozatlan kifelé ható nyomás folytán; mások állítván, hogy a nagy lám-
pás súlya ugyanazon tartókat befelé fogja letörni felső végeik az oszlopok 
mint középpont körül köríveket írván le. 

Ezek ellenében egy nagyon egyszeiii és ismeretes körülményre hívjuk 
fel az érdekeltek figyelmét. 
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A körönd tetőzete kicsiben hasonló a közönséges kúpalakú lámpa ernyő-
höz. Ha egy ily ernyő három-négy olyan oszlopra állíttatik, melyek önmaguk-
ban az állhatóság feltételeivel birnak az ernyő semmi törekvést nem fog nyil-
vánítani arra, hogy támaszait feldöntse. Ugyan ily üres csonka kúpalakú 
ernyő felső csúcsán bizonyos súlylyal meg is terhelhető a nélkül, hogy kifelé 
szétfeszülne, vagy befelé összeesnék, holott belkötések azt egyáltalában nem 
tartják össze. Ha pedig képzeljük, hogy ezen ernyőn néhány sugárirányú be-
metszés vonul az alsó széltől felfelé talán fél hüvelyknyire a felső gyűrűig, 
világos hogy ily feltételek mellett a csúcsra helyezett igen kicsiny süly már 
szét fogja azt nyomni s a sugárirányu szelvények az összetartó elem hiánya 
folytán szét fognak terülni. Ebből világos, hogy az első esetben a kúp a szét-
terülésben a körületében lappangó feszerő által volt akadályozva és pedig 
nem csak a szélső kerületben, hanem a kúpon képzelhető minden körvonalban. 
H a pedig megfordítva a sugaras bemetszések a felső gyűrűből indulnak ki 
lefelé, közel az alsó gyűrűig, s a kúp ekkor terheltetik meg, belátható hogy ez 
esetben a kúp befelé fog összeesni s minden egyes kúpszelet egy-egy körivet 
fog az összefüggési vonal mint tengely körül leírni. Ezen körív uton a kúp-
szeletek végei egymáshoz mindinkább közelednek vagy ha ezek fennt gyűrűvel 
volnának összekötve ez esetben e törekvés a gyűrűre ható összenyomásban 
nyilvánulna. Ebből világos, hogy az első esetben a kúp összeesését a felső 
csúcs karikájának összenyomás ellen ható ereje akadályozta és pedig nem 
egyedül, hanem mindazon gyűrűk, melyek azzal együtt nyomásnak tétettek ki; 
fent azonban már kimutattuk, hogy az alapgyürü és a vele egyenközü gyűrü-
sor is bevonattak a kifelé és így ellenkező irányba ható feszülésbe, ennek 
folytán látható, hogy az igénybevétel azon gyűrűkben, melyekből a kúp áll 
változik azok helyzete szerint, következéskép kell egy oly gyűrűnek is lenni a 
hol ez zérussá válik. Ezen kör helyzetének pontos meghatározását azonban 
alább fogjuk adni. 

Közli: H o r v á t h Lajos. 
(Folytatása következik.) 
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