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SzÜksÉgÜk volt 
rÁm. Rendet tettem 

a zŰrzavarban.



5SALUT!

Ez a könyv egy olyan rendhagyó ÚTIKALAUZ,  
mely kifejezetten gyerekeknek szól.

A világ egyik leghíresebb városa, PÁRIZS IGAZ TÖRTÉNETÉBE 

avatunk be téged. A könyvben izgalmas dolgokat olvashatsz i jesztő, kőből 
faragott vízköpőkről, szellemjárta vasútállomásokról, hatalmas 

kastélyokról és hihetetlenül elkényeztetett házi kedvencekről. 

Megismerheted a katakombákat és a halálos guillotine történetét. 

Kerékpárversenyzőkkel, guberálókkal, zenészekkel találkozhatsz, végül pedig 

csigát tálalunk fel ebédre.

Ebből a könyvből egy olyan PÁRIZS képe tárul eléd, amilyenről a szüleid 

valószínűleg még csak nem is hallottak. 

 

SALUT!
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MICSODA MOSOLY!
Milyen mosoly ez: szomorú vagy 
vidám? A világ leghíresebb 
festményével, a Mona Lisával 
kapcsolatban mindenki ezt kérdezi.  
A remekművet több mint 500 évvel 
ezelőtt az itáliai származású Leonardo 
da Vinci festette, és vitte magával 
Párizsba. Nemrégiben felfedezték, 
hogy a most látható kép alatt három 
másik változat rejtőzik. Ezek egyikén 
Mona Lisa nem kulcsolja 
össze a kezét, hanem  
a szék karfáját markolja.

Ő a kedvencem!

Munkaszerelem
Da Vinci több évig 
festette a Mona Lisát. 
Hajszálvékony festék-  
és lakk rétegekkel fedte 
el az ecsetvonásokat, 
így érte el a jellegzetes, 
sejtelmes hatást.  
A festmény eredetileg 
világosabb volt, idővel 
megsárgult.  

i  Leonardo da Vinci: 
Mona Lisa,  
1503–1505 körül

2005-ben egy 
számítógépes 

érzelemfelismerő 
szoftver azt 

állapította meg, 
hogy Mona Lisa 
83%-ban boldog.
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Tömegvonzás… 
Mona Lisa szüntelen mosolya évente 
mintegy 6 millió embert vonz a 
Louvre-ba. Golyóálló üvegből készült, 
biztonságos dobozában külön 
légkondicionáló rendszer működik.  Figyelmet kérek! 

A nem túl nagy és szolid Mona Lisával 
szemközt Paolo Veronese hatalmas és 
mozgalmas festménye, a 6,8 × 9,9 méteres 
Kánai menyegző függ. Ez a Louvre 
legnagyobb képe. 

Mona Lisa olyan híres, 
hogy mindennap kap 
rajongói levelet! 

Visszaviszem 
OlaszorszÁgba.

MONA LISÁNAK LÁBA KÉL 
1911-ben egyik éjjel Vincenzo Peruggia, a Louvre 

múzeum dolgozója fogta, munka után kivette  
a Mona Lisát a keretéből, és hazavitte. Ezután 

évekig senki sem látta a festményt. A rejtély  
csak akkor oldódott meg, amikor Peruggiát 

elfogták: éppen egy olasz galériának 
akarta eladni a képet. Azóta a 

művet gondosan őrzik.

Mikor kezdŐdik 
az ebÉdszÜnet?

i  Paolo Veronese: Kánai 
menyegző, 1562-1563 

Engem miÉrt nem 
hÍvtak meg?

Szabadna?

A Louvre – www.louvre.fr

TUDJ MEG 
TÖBBET!
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Kutyás ebéd
Párizsban egyes parkokba tilos 
kutyát bevinni, de szinte minden 
kávézóban és étteremben 
szívesen látják az állatokat. Van, 
ahol a kutyusok még saját széket 
is kapnak.

Egy kis fagyit 
reggelire?

Minden hatodik párizsinak 
van kutyája.

Kutyataxik
Mivel nem minden taxis szállít 
szívesen állatokat a kocsijában, 
egyes párizsi cégek különleges 
taxiszolgáltatást nyújtanak 
kutyáknak.

Csak nem 
kÉpzeled, hogy 
gyalogolok?!

Kutyautasok
A kistestű kutyák hordozótás ká
ban ingyen utazhatnak a vona
tokon és a buszokon. A pórázon 
vezetett kutyáknak féláron lehet 
vasúti jegyet venni. 
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Pfuj!

A párizsi kutyákat nem 
kötelező beoltatni.

PUCCOS EBEK
Ha a párizsi kutyatartók elutaznak, kedvenceik 
az Actuel Dogs nevű kutyahotelben szállhatnak 
meg. Itt medencében úszkálhatnak, kutyafutó-
padon futhatnak, és kedvenc DVD-iket nézhetik 
meg. Ha kutyával érkezünk Párizsba, a patinás 
Hôtel de Crillon speciális kutyaszolgáltatást 
nyújt megfelelő méretű ágyakkal, testre szabott 
nyakörvekkel és mindenféle kutya ínyenc séggel.

Vau!

i  Gilbert Victor Gabriel:  
Piac a le Carreau téren, 1880

KUTYAVILÁG PÁRIZSBAN
Párizsban több mint 300 ezer  
kutya van, s ez nem marad  
nyom nélkül: a városban szó  
szerint többtonnányi kutyaürülék 
keletkezik. A franciák híresen  
nagy kutyabarátok, gyakran  
még étterembe is elviszik 
kedvencüket.

Kutyagumiügyek
Évente több százan kerülnek kórházba 
azért, mert elcsúsznak egy kutyagumin. 
A járdákon felfestések emlékeztetik 
a gazdikat arra, hogy kutyáik ne a 
kövezeten végezzék el a dolgukat.

VegetÁriÁnusnak 
lenni v-Étek!

Egy csontot 
hozzon, de 
gyorsan!

Az első háziállat-temető 1899-ben nyílt meg Párizsban.

TUDJ MEG 
TÖBBET!
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KÖSZÖNJÜK, MONSIEUR EIFFEL! 
Az 1889. évi világkiállításra tervezett torony láttán 
Alexandre Gustave Eiffelt a legtöbben egyszerűen 
bolondnak nézték. A párizsiak a tornyot ,,fémspárgának’’ 
nevezték. Túl sokat nem is foglalkoztak vele, hiszen a 
kiállítás után le akarták bontani. Ez több mint 120 éve 
történt – mára Párizs első számú  jelképévé vált, és 
nagyszerű műalkotásként tartják számon.

JÓ munka ez, 
nekem elhihetik!

Nem tudok korizni, 
de kit Érdekel…?

Hosszú az út a csúcsig 
A 115 méteres magasságban lévő 
második szintig 700 lépcsőfok vezet. 
Onnan liftek visznek a torony 
276 méter magasan lévő, 
legfelső szintjére. 

Huh!

1888. január

1888. 
szeptember

Alexandre 
Gustave Eiffel

KORIPÁLYA AZ EIFFEL- 
TORNYON
Télen szabadtéri koripályát alakítanak 
ki a torony rácsozatos vaslábai között, 
az első szinten. Méretre akkora, mint 
egy átlagos teniszpálya, és egyszerre 
80 korcsolyázót bír el. Sötétedés után 
színes fényeket és alakzatokat vetítenek 
a jégre. 

A New York-i Szabadság-
szobor belső vázát is 

Eiffel tervezte, 1885-ben.

1888. április
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Gyors bravúr 
A torony mindössze 2 év,  
2 hónap és 5 nap alatt épült fel. 
Összesen 18 038 kovácsoltvas 
elemet illesztettek össze. Minden 
7. évben újra kell festeni, amihez 
60 tonna festéket használnak fel.

1887 Kezdetét veszi az Eiffel-torony építése.

1889 A torony elkészül.

1910

A tudós pap, Theodor Wulf erősebb 
sugárzást mér a torony tetején, mint 
az alján. Ez a megfigyelés vezetett  
a kozmikus sugárzás felfedezéséhez.

1912

Franz Reichert osztrák származású 
szabó saját készítésű ejtőernyőjével  
az Eiffel-torony első szintjéről 
egyenest a halálba ugrik.

1915

A torony rádió adó-vevőjével a világon 
elsőként fognak tengerentúli jelet,  
az egyesült államokbeli Virginia állam 
Arlington nevű városából.

1923 december 27., Párizs:  
Gustave Eiffel halála.

1925 
A francia Citroën gépkocsit népszerű-
sítő reklám a tornyot a világ legna-
gyobb hirdetőtáblájává változtatja.

1940

Náci katonák foglalják el a tornyot, 
amit a francia rádióadó-kezelők 
előzőleg már rádióadások sugárzására 
alkalmatlanná tettek.

1944
Hitler Párizs katonai kormányzóját 
a város lerombolására utasítja. 
A tábornok a parancsot nem teljesíti.

1956 A torony egy része tűzvészben 
megrongálódik.

1984 Robert Moriarty egy kisebb géppel 
átrepül a torony pillérei között.

1987

AJ Hackett 110 m magasról bungee 
jump ugrást hajt végre az Eiffel-torony-
ból. Amint földet ér, a párizsi rendőrség 
letartóztatja, de hamarosan elengedik.

1999

Amint az óra elüti az éjfélt, egyben  
a 2000. év kezdetét, a torony fényei 
kigyúlnak, mindenhonnan tűzijáték 
tör elő.

2002 Az Eiffel-torony kétszázmilliomodik 
látogatóját jegyzi.

2004 Az első szinten megnyitják  
a korcsolyapályát.

IDŐVONALMesés kilátás!
A torony 324 méter magas, vagyis 
közel akkora, mint egy 80 szintes 
ház. 41 éven keresztül volt a világ 
legmagasabb, emberi kéz által 
alkotott szerkezete, Párizsban pedig 
ma is a legmagasabb építmény.

Az Eiffel-torony elemeit 2,5 millió szegecs tartja össze.    www.tour-eiffel.com

TUDJ MEG 
TÖBBET!
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