8. Az utastér
Az utasok elhelyezésére a földi járműveken sem egyszerű dolog. A vízi járműveken,
különösen a nagy tengeri hajókon ma egy külön tudomány. A légi járműveknél pedig egészen
különleges problémákat jelent.
Mivel a légi járműveknek mindegy, hogy repülőgép vagy léghajó, csak akkor van
létjogosultságuk általános közlekedési célokra, ha egy olyan sebességgel rendelkeznek, mely a
földi és vízi járművekét jelentősen meghaladja, ezért a külső felépítése az aerodinamikától
sokkal jobban függ, mint a többi járműé. Az áramlástechnikai felépítés a légi közlekedési
eszközöknél fontosabb, mint a belső kialakítás, más szavakkal: a tervezőnek adott belső
terekkel kell dolgoznia, melyeket csak a sebességből való jelentős áldozatokkal változtathat
meg.
Így alakulhatott ki, hogy annál kevesebb helyiség áll az utasok rendelkezésére, minél
gyorsabb egy jármű. A versenyzési célra használt nagyteljesítményű repülőgép külső formája
erősen korlátozott, mert lényegesen alkalmazkodik a motor keresztmetszete által meghatározott
felülethez. Mivel a kimondott versenyrepülőgépeket csak rövid repülésre használják, és elég jól
képzett, gyakorlott vezetők vezetik, ezért ezek eléggé korlátozott belső térrel is beérik. Minden
azonnal megváltozik, ha arról van szó, hogy iparszerűen kell utasokat szállítani. Már a
villámrepülőgépeknek is nagyobb utastérrel kell rendelkezniük a légiközlekedésben. Az, hogy
ezek a helyiségek repülés közben nem elhagyhatóak gyakorlatilag kis jelentőséggel bír, mert a
gyors repülőgépek az országok közötti távolságokat is nagyon rövid idő alatt le tudják küzdeni.
A valamivel lassabb, hosszabb távon bevetett repülőgépek esetében már ma is általános
követelmény az utasok mozgáslehetősége. Az újkori többmotoros repülőgépek majdnem
minden tervezetében el tudják hagyni helyüket az utasok repülés közben, és legalább egy
mellékhelyiség a rendelkezésükre áll. A folyosó még távol van attól, hogy sétafedélzetnek
nevezhessük, mert csak egy embernek biztosít mozgásteret, és csak néhány méter hosszú. Ezért
elengedhetetlen a repülőgépeknél, amelyek hosszú távolságokat repülnek vizek és föld fölött,
hogy az utasok rendelkezésére álló alapterületet megnöveljék. A négymotoros „Junkers G38”
és a tizenkét motoros „Dornier Do X” már tágasabb helyiségekkel rendelkeznek a nagyobb
méreteknek köszönhetően.
Az utas, csomag és szállítmánytermek egymástól való elválasztása a kisebb
repülőgépeknél gyakran nem kivitelezhető, a nagy gépeknél viszont mindig megoldható.
Az LZ129 hajótestének
építése. Az előtérben az
„A”fedélzet
szerelését
láthatjuk, melynek a vendég
hálószobáit éppen építik. Felül
a felső folyosó látható. Ez alatt,
a hajótest alján az alsó folyosó.

Az LZ129 fedélzeti elrendezése. Az alsó képen a közlekedőfolyosó két oldalán levő „B” fedélzet,
a felső képen az e fölött levő „A” fedélzet látható, a könnyebb elképzelés végett a „B” fedélzet
még egyszer le van rajzolva. A ferdén lefelé vezető „Fallreep” lépcsőket repülés közben
behúzzák és biztosítják. A számok jelentése: 1 étkező, 2 hálószobák, 3 író – olvasó szoba, 4
társalgó, 5 a lépcsőházhoz vezető ajtó, 6 alsó közlekedőfolyosó, 7 az étkezőbe vezető ajtó, 8
körfolyosó, 9 konyha, 10 személyzeti étkezde, 11 fürdő és toalett, 12 tiszti étkezde, 13 dohányzó
szoba, 14 bár, 15 hajóhivatal, 16 „Fallreep” lépcső, 17 alsó folyosó (lásd 6)
Sokkal kedvezőbb az utastér kérdése a léghajók esetében. Az első, kisebb léghajókban
az utasok mindenesetre azért elég szűkösen voltak. De már a háború előtti léghajóknál is voltak
külön utas-kabinok, melyek el voltak választva mind a gép, mind a vezetőgondoláktól. Ennek
kialakítása a gyorsvonat vagonjának felelt meg. Míg a háború közben a Zeppelin léghajók alján
végighúzódó közlekedőfolyosó a légellenállás miatt a hajótest belsejébe került, a háború után a
közlekedési léghajóknál a hajó elején lévő vezetőgondolát addig bővítették a nyolcas alakú
közlekedőfolyosó mentén, míg megfelelő számú utast fel nem tudott venni.
Bár az LZ120-at (1919) a „Bodensee”-t és az LZ121-et (1919) „Nordstern”-t a napi
forgalomra tervezték, az utastereknél megelégedtek a vasúti kocsikhoz hasonló kialakítással.
Az LZ126 (1924) „Los Angeles” is hasonló fajtájú utastérrel volt ellátva. Mindenesetre
gondoskodtak róla, hogy az üléseket át lehessen alakítani ággyá. Így két vendég tudott egymás
felett feküdni. Napközben a felső ágyat felcsatolták, hogy a kabinban lehessen ülni.

Utasok egy DELAG léghajón (LZ7)
Az LZ127 (1928) „Graf Zeppelin” utasterét igényesen kellett kialakítani, mert a hajónak
a tengeri utakon nagy kényelmet kellett biztosítani az utasok számára. Mindenekelőtt szét
kellett választani a nappalit, a hálót és a társalgót. Ez csak úgy volt lehetséges, ha mindenki
saját kabint kapott, melynek nagysága kb. egy hálókocsi nagyságával egyezett meg. Kedvezőbb
elhelyezéssel sikerült megoldani, hogy ezeket a kabinokat még kényelmesebbé tegyék, habár a
légi járműveknél nem csak a helyhiány okoz nehézséget, hanem a súllyal való takarékoskodás
mindenkori követelménye is. Ezúttal is az első, vezetőgondolához építették az összes utas
helyiséget, méghozzá a hajóvezetés helyiségei mögé. Egy társalgót és egy éttermet is építettek
ide, amely 4 asztalt és 16 párnás széket tartalmaz. A konyha ezen terem előtt található.
Nyolcasával kapcsolódnak a középső folyosóhoz a kabinok, amelyek mögött két fürdőszoba és
két mellékhelyiség is található.

Egy pillantás az LZ129
belsejébe építés közben. Jobbra
lent a középső folyosó egy része
látható, melynek oldalán a
nehézolaj-tartályok
vannak.
Mögötte az alacsonyan fekvő „B”
fedélzet, és e fölött az „A” látható.
Megfigyelhetők a gázaknák, és a
felső folyosó. A hajótest váza csak
részlegesen van bevonva.
Ezeknek a kabinoknak a
terén
is
nagy
fejlődést
könyvelhetünk el. Ennek ellenére a
mozgási
lehetőség
így
is
túlságosan korlátozott, ha egy
tengeren túli útról volt szó. A
léghajóknál ezért igen jelentős, a
vendégek rendelkezésére álló
területnövekedést
kellett
végrehajtani, mint ahogyan az
LZ129 (1936) esetében láttuk, ahol
50 utast lehetett hosszútávolságra
szállítani. Mivel a főgondolát a
légellenállás miatt nem lehetett
tetszőlegesen megnövelni, akár
szélességében, akár hosszában, az
utastermeket a hajótest belsejében kellett kiépíteni, a gáztérfogat terhére. Ez alapvetően nem új
próbálkozás, mert a Zeppelin léghajóknál a háború óta (a Schütte-Lanz léghajóknál már
régebben) a hajó belsejében volt a közlekedőfolyosó. Ezen kívül már régen is belül volt a
legénység társalgója. Ez akkor a konstrukció egyszerűségének okán kézenfekvő volt, hogy az
elölről nyolcas alakban haladó fő közlekedőfolyosó egyidejűleg merevítő gerincként is
használható volt a hajóvázban, amit azonban akkor is szóba jött már, amikor még a hajó alatt
volt található. Hasonló ok miatt érte meg most az utasterek helyét a közlekedőfolyosó mellett
meghatározni. Az új Zeppelin léghajónál ezt a kérdést úgy oldották meg, hogy a tényleges
közlekedőfolyosó mellett két, egymás fölött elhelyezkedő fedélzetet építettek. A felső
elhelyezés miatt nem teljesen járhatók, mivel a léghajó kör keresztmetszetű és csak a közép felé
elég nagy a szabad magasság. A két fedélzet egymás feletti elhelyezése azt a kényelmet adta,
hogy az utasteret teljesen el lehetett különíteni a léghajó többi részétől. Ez az utasok kényelme,
és a hajóvezetés biztonsága miatt volt lényeges. Az is kedvező volt, hogy azok a helyiségek,
amelyek valamilyen szagot eresztettek ki magukból az utasfedélzeten kívülre lehetett helyezni.
Ezeket a helyiségeket, mint például: konyha, dohányzó, toalett, stb a „B” fedélzet hátsó részébe
helyezték, míg az „A” fedélzet az éjszakai és nappali tartózkodásra szolgáló helyiségeket
tartalmazza.
A fedélzet belső elrendezésekor abból a nézőpontból kellett kiindulni, hogy ablakot csak
a hajótest külső felületén lehetett elhelyezni. Ha a hajótest az „A” fedélzet magasságában
metsszük el, akkor a jobb faltól a bal falig mintegy 30 méter távolságot figyelhetünk meg, a
legnagyobb átmérő viszont 41,2 méter, és így ajánlatos a szobákat a fedélzet közepére helyezni,

ahol a legkevesebb természetes fény juthat be. Így alakult ki az, hogy a hálószobákat négyes
sorban, egy csoportban kényszerűségből az „A” fedélzet közepére helyezték. A kabinok
folyosókon keresztül érhetők el. A fedélzeten, a kabinblokk két szélén szabadon maradó
mintegy 10 – 10 méter távolságon vannak a nappali tartózkodásra szolgáló helyiségek.
Követelmény volt, hogy legyen egy társalgó, egy étkező, egy író- olvasó szoba, és egy
körfolyosó. Ez a „sétafedélzet” nem hiányozhat a hosszú utakon a léghajóról. Lehetőség szerint
hosszúnak kell lennie, jó kilátással oldalra és lefelé. A többi helyiség vonatkozásában is
lényegesek lennének ezek a feltételek, de nem elsőrendűen fontosak.

Az LZ129 társalgója, ami körfolyosótól egy alacsony mellvéddel van elválasztva.
Felismerhetők a fémcső fotelok, a fedélzet megvilágítása, és a fal festése. A „Merkátor”
térképek formájára, tengereket, kontinenseket, és a különlegességeit, a „Graf Zeppelin” nagy
útjait mutatja.
Kényszerűségből keletkezett itt a hely a körfolyosónak. Ez a rendelkezésre álló 10
méterből 4,5 méter, a fennmaradó 5- 5 méter széles és 15 méter hosszú teret a kabinblokk
mellett baloldalon egy átjárható étkező, a jobb oldalon pedig az író – olvasó szoba foglalta el.
A fő részben egy társalgót hoztak létre. Ezeket a helyiségeket a fény beengedése céljából nem
teljes fallal választották el egymástól és a sétafedélzettől, hanem csak alacsony falakat húztak
fel, könnyűfémcsövekből, amelyek kis súlyt jelentettek. Ennek ellenére az éjszakai világítás és
a visszatükröződés mentessé tétel miatt, hogy ne zavarjon az étkezőtől kijövő fény, függönyöket
raktak fel, melyekkel el lett választva a körfolyosó.
Mint már említettük a magasabban fekvő „B” fedélzet alapterülete természetszerűleg
kisebb. Az itteni teremberendezés egy középső folyosó két oldalán van, mégpedig úgy, hogy a
jobb oldalon, tehát az író – olvasó szoba alatt a dohányzó, míg a baloldalon lévő társalgóterem
alatt egy pincérterem, hajóiroda, és toalett található. A középső folyosó másik oldalán a
dohányzóval szemben található a tiszti étkezde, emellett van a konyha, szintúgy az étkező alatt,
amik össze vannak kötve egy ételfelvonóval. E mögé van beépítve a legénységi étkezde. A „B”

fedélzet ugyanezen az oldalán található, picit távolabb egy tusoló hideg és meleg vizű
zuhannyal, és egy toalett. Két lépcső vezet fel az „A” fedélzetre.

Az LZ129 társalgója az oldalsó körfolyosó felöl fényképezve. Látható, hogy a szűkös
szerkesztési lehetőségek ellenére hogyan lehet kényelmet biztosítani. A kőrfolyosón az oszlopok
mellett láthatók a bőrfotelok. A részben befelé felnyitható ablakok ferdén vannak beépítve.
Még az új léghajó konstrukciójáért Dr. Ludwig Dürr mérnök a felelős, az építészeti
kialakítással Breihaus professzort bízták meg. A művészi kialakítást Ottó Arple művész vette
át. A szerkezet igényes és biztonságos kivitelezése párosult a célszerűséggel és szépséggel. Az
olyan járműveknél, melyeknél az utazás díja elég magas, mert az üzemeltetési költségek
jelentősek ezek mind szükségesek a sokféle utas kényelme érdekében. A művészi kialakítást
erősen korlátozta a súlykorlátozás és a hőmérséklet. Súlygondok miatt nem használtak például
fabútorokat vagy faburkolatokat, hanem könnyűfém bútorokat, amelyek külsőleg olyanok, mint
az acélcső bútorok, de a nagy kényelem ellenére nagyon könnyűek. A „felöltöztetést” fa és fém
helyett többrétű ballonselyemből, igen könnyű anyagból, de mégis tetszetősen oldották meg.
Már az LZ127-ben is könnyű szövetanyagból készültek az ajtók stb. Az LZ129-nél már nem
csak helyiségek díszítése miatt hagyták meg a képeket, hanem mert a lenfal könnyebb, mint
sok más anyag. Ahol viszont arról volt szó, hogy hermetikusan lezárják a helyiséget, mint
például a dohányzó esetében, ott a falakat vékony bőrrel vonták be. A már említett egyenletes
hőmérséklet nagyon fontos, mert a léghajó a hőmérsékletváltozásoknak sokkal nagyobb
mértékben ki van téve, mint a tengeri hajó. Ugyanis nem csak a hosszúsági és szélességi fokok
változásával, hanem a magasságváltozással is és nagyon gyorsan módosulhat a hőmérséklet.
Tehát okvetlenül időjárásállóbb anyagot kellett használni. Így például a festőknek is jó pár új
kérdést vetett fel ez a követelmény, mint az, hogy olyan festéket kell használni, amelyik ellenáll
az időjárásnak és ugyanakkor, ugyanakkor, mint már említettük ballonselyemre kell festeni,
amin az ecsettel felvitt festékek szétfolynak.

Arple professzor a rábízott feladatot, az utastér feldíszítését nem jól érthette meg, mert
nem egy repülő festménygalériát akart szerkeszteni, hanem abban a hitben volt, hogy a
képeinek nem öncélúnak kell, hogy legyenek, hanem a helyiségeket kell életre kelteniük. Így
tehát a rendelkezésre álló falakat hagyta érvényesülni, és csak olyan festményeket rakott fel,
amelyek a léghajó fajtájának megfelelően a léghajózással kapcsolatosak voltak. Hogy az
utasokhoz szólni tudjanak, az ő szemszögükből, tehát felülről nézve készültek.
Ha az egyes helyiségeket egyesével nézzük, akkor a következő az „A” fedélzet mindkét
oldalán végighúzódó sétafedélzet, aminek hossza kb. 15 méter és a kb. 30 méter hosszú
keresztfolyosóval összeköttetésben van. Így az utasok számára mintegy 60 méter hosszú és 4,5
méter széles sétafedélzet áll rendelkezésre. Ezen fedélzet felét világítja meg a kb.
csípőmagasságban felszerelt, a hajótest alakja miatt, 45 fokos szögben leszegecselt, részben
nyitható ablakcsoport. Ez az ablakcsoport kb. 15 méter hosszúságot tesz ki. Az ablak ferdesége
miatt lehetséges, hogy az átrepült vidéket a horizont magasságáig be lehet látni anélkül, hogy
ki kellene nyitni egy ablakot is. Az alacsonyan fekvő ablakok lehetővé teszik, hogy az éppen
az étkezőben, társalgóban, vagy az író – olvasószoba ülő utasok is lássák a tájat. A
„sétafedélzet” egyik oldalán található négy kicsi pad, melyek a folyosóba be vannak építve. A
padok, melyek az étkezővel szemben az ablakpárkányok mellett találhatók, ezen helyiség
színének megfelelően piros, a szemben a társalgóval elhelyezkedők pedig szürke bőrpárnákkal
vannak borítva.

Az LZ129 író – olvasószobája a könnyűfém bútorokkal. Az íróasztalok előtt forgószékek
találhatók. A fali képek a posta fejlődéséből mutatnak motívumokat. Egészen elöl látható a
korlát, ami a helyiséget a körfolyosótól elválasztja.
Az ablakokkal szemben lévő falra egy táblát erősítettek, ami nem csak a díszítést
szolgálja, hanem egy nagy térképként az országok és kontinensek különlegességeit is

tartalmazza, és minden meghódított távoli területet megmutat. Így tehát emlékeztetik az embert
Kolumbuszra, Vasco da Gammára, Magellánra és Cookra, és egy szerény piros vonal mutatja,
hogy a léghajó a felfedezők árnyékaként hogyan hidalja át az egész távoli világot is.
Az LZ129 étkezője a háttérben a sétafedélzettel.

Mint már említettük, az étkezőt a körfolyosótól egy vékony emelvény választja el, ami
fából és könnyűfémből készült, és a közepén egy helyen át van törve. az étkezőben hat kicsi,
négyszög alakú asztal van, mindegyik négy karfa nélküli könnyűfém fotellal maga körül.
Ezenkívül a falakon még négy kisebb, téglalapalakú asztal található, mindegyik két székkel.

Az étkező világos színűre festett falára, amivel a párnák piros színe adja a kontrasztot,
21 darab vászontáblát raktak, melyek a „Graf Zeppelin” Németország – Dél-Amerika útjait
ábrázolják. Minden kép egyenként mintegy 1¼ m széles és 2½ m magas. Akvarellre
emlékeztetve mutatják be a léghajót hazájának elhagyása közben. Wasserburg ott kuporog régi
falaival a Bodeni tó mellett, egy ölyv vitorlázik hangtalanul, kiterjesztett szárnyakkal, francia
halak, Spanyolország habos öbleinek sziklái, szamaras kocsi a poros úton, és végül albatroszok
a távoli hullámokon. egy napsütötte sziget, később Madeira: egy lány szőlőszedés közben.
Afrikai öböl, pirosan világító flamingókkal, a Capverdi szigetek, afrikai sivatag, aztán egy
háromárbocos hajó a magányos hosszú útján, cápák a kék tengerben, a magányos Fernandó da
Norhoba kőszirt, éppen halászó néger, tarka papagájok, pálmák: Dél-Amerika. A Rio de
Janeiró-i „Cukorsüveg”, egy halom ház, és végül a sima landolás.

Az LZ127, a „Graf Zeppelin” egy dél-amerikai úton megérkezik Rio de Janeiróba. Az
LZ129 étkezőjében található ez a falfestmény.
Mindez csodálatra méltó könnyedséggel és ugyanakkor cseppet sem tolakodóan
megfestve. A teremnek számos kis üvegkupolán keresztül van a megvilágítása. Az ételek a „B”
fedélzeten lévő konyhából egy kis liften keresztül húzzák fel, ami az étkező közvetlen
közelében, a hálókabinok között helyezkedik el, és egy ajtón keresztül közelíthető meg az
étkezőből.
A másik oldalon levő kisebb társalgó két kicsi, négyszögletes asztallal két – két székkel.
A sarokban újabb öt szék van, félkörben elrendezve. Nem hiányozhat egy különleges építésű
könnyűfém zongora sem.

Az LZ129 kisebb társalgója és a sétafedélzet.
A mellette lévő író – olvasószalon az berendezéseként a falon kis íróasztalokat
terveztek, könnyűfémből és furnérlemezből, és a keresztfalakból pedig két kis írórész van
leválasztva. Ezek előtt egy – egy könnyűfém forgószék van, kis háttámlával. Az íróhelyek kis
lámpákkal vannak megvilágítva. A teremben még két kerekasztal van, egyenként három
karosszékkel. Ez a terem is alacsony fallal van leválasztva, ami a közepén átjáróként ketté van
választva.
Ezen teremben 11 táblát helyezett el Otto Arple, amelyek a posta fejlődését mutatják.
Láthatjuk a primitív népek hírtovábbítását, aztán a Biedermeier korszak postását, amint útján
halad, a kényelmesen nyikorgó postakocsit, és az első, nagykéményes vasutat, nyitott kocsival.
Nem hiányoznak a postaomnibuszok, a gyors gőzösök, és a villámrepülőgépek, éppúgy, mint a
német léghajó.

Az
LZ127
vezetőgondolájában
összehasonlításképpen.

található

utas

szórakozó

helyiség,

Az utastér kialakítása tehát alapvetően eltér az LZ127 kialakításától, bár ezúttal
egyszerűbb és szabadabb, de ugyanakkor otthonosabb elrendezést választottak. Ez annál is
inkább szükséges volt, mart a fedélzetek miatt nem szabadott túl sok gázteret elveszíteni, vagyis
a helyiségeket túl magasnak építeni.
A hálókabinokat is kedvezőbben alakították ki, mint a korábbi léghajóknál. Míg a
régebbi LZ127-nél az utasoknak a folyosón végig kellett menni ahhoz, hogy a vezetőgondola
végében megtalálják a kis zuhanyozókat, addig a mai új léghajóban a kabinokban mindenkinek
saját mosdóasztala van, hideg – meleg folyóvízzel, fehér mosdókagylóval és csappal, valamint
tükörrel, és ezek mind elfeledtetik azt, hogy nehéz porcelánt használtak, hanem könnyű
műanyagot. A mosdó mellett egy ruhásszekrény került beépítésre, csinos kis virágos
függönnyel eltakarva, és ezen kívül a falra felkapcsolva asztalok és székek állnak rendelkezésre.
A szemben lévő falon két ágyat találhatunk egymás felett, ahol a fölsőn egy háló védi meg az
ott alvó utast a leeséstől. Magától értetődően minden kabinban van elektromos világítás, amely
bármely ágyból fel és lekapcsolható. A felső ágyat egy könnyűfém létrán lehet megközelíteni.

Az LZ129 utaskabinja. Jobbra az emeletes ágy látható, szemben vele e falban a mosdó,
hideg – meleg vizes csappal, tükörrel és ruhásfakkokkal. A kis asztalt is be lehet csukni. Mellette
látható a világításkapcsoló húzózsinórja.

Az LZ129 utasfedélzetén levő folyosó. A két
oldalon lévő kabinok tolóajtón keresztül érhetők el.
A folyosót tetővilágítással látták el.
A helyiségek közül a „B” fedélzeten a már
sok utas által hiányolt dohányzó helyiség a
legérdekesebb. Mint már említettük a falakat itt
milliméteres
vastagságú
aranyszínű
bőrbe
öltöztették. Itt a falak díszítését a levegőben való
utazás fejlődésének szentelték. Tetszetős képek
készültek a Francesko de Lama fantáziadús
léghajójáról a légüres golyóval, a Montgolfier
testvérek meleg levegővel töltött papírballonjáról, a
szalámi alakú Parseval és a dicsőséges „Graf
Zeppelin” művészien vannak begravírozva az
aranyborításba. Ehhez jön még egy felhőtérkép. Az
elég egyéni hatást fokozzák még a padló sötét, a

plafon kék színei, és a bútorok, melyek hasonló színűek. A fal mentén párnás padok húzódnak,
csak a ajtónál és az ablakoknál nincsenek. Minden padnál két téglalap alakú asztal található,
egyenként két forgatható karosszékkel. A teremben még négy asztal és nyolc szék van. a
tűzveszély csökkentése érdekében a hamutartókat rugós ürítő berendezéssel látták el, melynek
közepén a hamu az asztal belsejébe távozik. A terem egy zsilipszerű ajtóval légmentesen le van
választva a többi helyiségtől.

Az LZ129 dohányzója a léghajózás kialakulásának képeivel. Az ajtón keresztül a bárt
lehet felismerni. Megfigyelhető a kis padlóablak a balra levő fal alatt.
Mint az „A” fedélzeten, itt is a hajótest alsó ívén találhatók az ablakok, mintegy
majdnem függőleges kilátást biztosítva. A dohányzó méretei nagyjából megegyeznek az LZ127
társalgójának méreteivel, de itt egy kisebb bár sem hiányzik, melynek falán az északi és déli
csillagtérképek vannak.

Az LZ129 lépcsőháza építés közben. Jobbra látható a keresztfolyosó, ami az étkezőtől a
társalgóig vezet, és attól ajtóval van elválasztva. Balra a dupla lépcső, amin az alsó „B”
fedélzetre juthatunk. Teljesen jobbra megfigyelhető egy ajtó folyosóval, ami a hálórészleghez
vezet. A lépcsőházat tetővilágítással tették világossá.
Különös gonddal készítették el ezeknek a helyiségeknek a hűtését és fűtését. Télen a
friss levegőt a motorok hűtővizének segítségével tudják felmelegíteni, úgy, hogy minden szobát
kellemesen melegen tudnak tartani. A befúvó-berendezést, ami az utastér levegőztetését oldja
meg, a hajóoldalban található elektromos központ által termelt áram hajtja meg. Ugyan ezt az
áramot használják a főzőberendezések fűtésére is a konyhában, mint ahogy már az LZ127-nél
bevált. A konyha a praktikusan berendezett komplett büfé példája, elektromos könnyűfém
tűzhellyel, sütőkemencével, ami többek között friss péksütemény előállítására is szolgál,
fagylaltkészítő géppel, hűtőszekrénnyel, alumínium üstökkel, stb. Itt kell megemlíteni, hogy az
LZ129-nek saját étkészlete is van, DZR vagy LZ megjelöléssel. A porcelán elefántcsontszínű
vastag arany szegéllyel, kék csíkokkal. A borospoharakat alacsony súlypontúra készítették,
hogy a léghajó rázkódásától ne boruljanak fel. Ehhez hasonlóan a nagy kelyhek is szár nélkül
nagy talpakon állnak.

Az LZ127 utaskabinja. A felső ágyat le lehet hajtani, hogy az alsót heverővé lehessen
átalakítani (összehasonlítás kedvéért)
Az utasfedélzetek között lépcsőkön lehet közlekedni, melyeket az alsó fedélzetről el
lehet csatolni.

Egy pillantás az LZ129 konyhájába a legénységi étkezőből. Az előtérben egy
furnérlemezből és könnyűfémből épített asztal látható padokkal. A még be nem rakott ajtón
keresztül egy mosogató asztalt ismerhetünk fel, mögötte egy elektromos tűzhely és sütő
található. Mindenhol könnyítő lyukak vannak a fémben.

Az LZ129 konyhája elektromos tűzhellyel, sütővel, hűtővel, asztallal, fagylaltgéppel és
tálalóval.

Egy pillantás az LZ129 konyhájába, a könnyűfém asztalokra és edényekre. Az utasok
étkezőjébe az ételeket egy lifttel húzzák fel, mivel a konyha az alsó fedélzeten van.
Összességében azt mondhatjuk, hogy az új német léghajó berendezése teljesen új, és
példa értékű. Mindez nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy a nemzetközi közönség még többet
használja ezt a járművet, mint sikeres elődjét a „Graf Zeppelint”

Az LZ129 a levegőben.

Kiegészítés
Itt néhány az eredeti könyvben nem szereplő kép következik. A fenti leírás alapján
felismerhetők a helyiségek, és így színesben, illetve más szögből készítve még
szemléletesebbek.

