
BÉCS VÁROS ÉPÍTKEZÉSEI 
IRTA BOR PÁL 

fokozódó l a k á s í n s é g e t , 
mely a háború egyik leg-
súlyosabb következménye 
volt és melyen a m a g á n -
v á l l a l k o z á s , m i u t á n a 
l a k á s é p í t é s n e m vol t 
kamatot hozó befektetés, 

segíteni nem akarhatott, Bécs város gyökeres 
határozattal oldotta meg. 1923 szeptember 
21-én a bécsi városi tanács elhatározta, 
hogy 5 év leforgása alatt a város saját erejé-
ből 25.000 kislakást épít. A saját erejének 
anyagi részét kissé szokatlan módon ala-
pozta meg Bécs; oly nagy adókat vetett ki 
a különben is erősen korlátozott házbérekre, 
hogy ezáltal Bécsben a házak semmi jöve-
delmet sem biztosítanak tulajdonosaiknak. 
De a cél úgy látszik fontosabb volt minden 
más szempontnál és a károknál, melyek 
egyeseket értek, fontosabb a városi tanács 
szemében az a haszon, melyet a25.000 lakás 
25.000 családnak jelentett. 1928-ban kellett 
volna a lakásoknak készen állaniok, de 
már 1927-ben úgy látszik elkészülnek és 
ha a változott tervek megvalósulnak, nem 
25.000, hanem 30.000 lesz a számuk. 

A készenálló házak (ma kb. hetven 200— 
400 lakásos épület áll készen) csodájára jár-
nak a világ minden tájáról a szakemberek. 
Az új utcákat, parkokat, városrészeket töme-
gesen jönnek megnézni mindenfelől: s 
méltán. A városépítésnek korszakotalkotóan 
új példái ezek az építkezések, egészen új 
és merész megoldásaikkal. 

A tervezők első szempontja az volt, hogy 
minél több napsütést és tiszta levegőt kapjon 
minden lakás. Ezért a rendelkezésre álló 
meglehetősen nagy telektömböketcsakmaxi-
málisan 50°/o-ra építették be. A többit pedig 
szintén nem bontották föl kis udvarokká 
és világítóaknákká, mint az a régi építkezé-
sekben szokásos volt, hanem nagy egységes 
területeknek hagyták meg, befásították, víz-
medencékkel pihenő - alkalmatosságokkal 
látták el, úgyannyira, hogy még a régi bér-
házépítkezésekben az udvari lakások voltak 
a kisebbértékűek, ezekben az új bécsi házak-
ban azok a keresettebbek. Még az épület-
tömbök magasságának megállapítását is az 
a szempont irányította, hogy lehetőleg kevés 

napot vegyen el egyik épület a másiktól. 
Egyúttal ugyanezen okból az utcai frontot 
is nagy szabad területek, kertek törik meg, 
úgyhogy semmi különbség az udvar és 
utca felé eső rész között nincsen. A belső 
tagolásnál az volt az alapvető szempont, 
hogy minden lakó minél függetlenebb legyen 
a szomszédaitól. Ezért az udvarokat annyira 
elcsúfító és a lakókat annyira egymáshoz 
sűrítő folyosókat (gang) egyáltalán nem 
alkalmazták. Helyette sok kis lépcsőházat 
építettek, miáltal elérték azt, hogy 2—3 lakó-
nál többnek nem nyílik az ajtaja egy eme-
letre s mindenki egyenesen a lépcsőházból 
érheti el a lakását. Miután belső udvarok 
nincsenek, a konyhák és mellékhelyiségek 
a lakószobákkal egyenrangúan a nagy nyi-
tott területekre néznek és több levegőhöz 
és szellőzéshez jutnak. 

Ezek az újítások a bérházépület eddigi 
szerkezetéhez képest nagy fölszabadulást 
jelentenek s a szabadságok főképpen a 
művészi kiképzésre vannak nagy befolyás-
sal. így a nagy külső és belső udvarok 
(melyeknek alaprajza legritkábban négyzet) 
a tagolások végtelen variánsait teszik lehe-
tővé. A sok lépcsőház, mely az épület külső 
képén a lakószobákétól különböző abla-
kok révén, mint egy a földtől a tetőig haladó 
oszlop válik ki, a falaik megbontására igen 
alkalmas ismétlődő motívum. Ezek mellett 
van minden épületben egy egész sor közös 
célokat szolgáló helyiség. így minden épület-
ben van gyermekkert (ahol a munkába 
távozó szülők gyermekeit az egész napon 
át óvónők őrzik), tornacsarnok, olvasó, köz-
ponti gőzmosó, fürdő (miután minden lakás-
ban fürdőszobát építeni a város és a bérlők 
anyagi helyzetét túllépő befektetés lett volna) 
előadóterem, könyvtár stb. Mindezek oly 
helyiségeket kívánnak, melyek az épület 
külső képén is láthatóan oldhatók meg s 
az épület formai tagolásában kihasználható 
adottságok. 

Az épületek tervezésénél a vezető szem-
pont az volt, hogy minden díszítőelemet, 
amely célszerűség szempontjából meg nem 
okolható, kerülni kell! (Tehát a Zweckbau 
elve, bár nem a háborúelőtti, amely csak 
lekaparta a régi épületekről a külső stílus-
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rmázt, de szerkezetileg semmi újat sem 
hozott.) Dísz: szobor és iparművészet (dísz-
lámpák, díszcsempék, kutak) nagyobbára 

t csak a földszint magasságában van, hogy 
az üdülésre szánt kerteket, sporttereket 
díszítse. Ezeken kívül csak a föntemlített 
tagolási lehetőségek, az épülettömbök külön-

Íböző magassága, az erkélyek elhelyezése, 
a legtöbb házban egész sora a művészeknek 
szánt nagyablakú műteremnek, díszítik az 
épületeket. 

A nagyméretű épületeken kívül a családi 
házaknak és háztelepeknek egész sora 
köszöni keletkezését az új építkezési moz-
galomnak. Gyakorlati használhatóság és 
tetszetős, ha nem is fényűző külső jellemzik 
ezeket is. 

Bécs város népjóléti intézményeinek csak 
egy része a házépítési akció. Mások is 
valósultak meg, vagy vannak a megvaló-
sulás útján. így egész sora az iskoláknak, 
sporttereknek, orvosi és fogorvosi rendelők-
nek, fürdőknek stb. stb. Művészet szem-
pontjából a fürdők nyújtják a legtöbb újat 
és meglepőt. A legszebb és legnagyobb 

g szabásúbb mind között a most megnyitott 
f Amalienbad, egy népes külváros közepén, 

1300 személy befogadására szolgáló kád-, 
gőzfürdővel és úszómedencével, gyógyfür-
dőkkel, orvosi rendelőkkel stb. Oly tiszta, 

célszerű és szép ez az épülettömb, annyira 
új a tömegek megkomponálása, megtörése, 
hogy ehhez mérhetőt alig alkottak a XX-ik 
században. Persze a belső konstrukcióra 
alapított építészet lendül itt is az előtérbe, 
éppen úgy, mint a többi bécsi építkezésnél. 
Ami szobor (nem nagyon szerencsésen el-
helyezve), óra, mozaik, világítótest, csempe 
stb. van az épületen, az szinte teljesen 
háttérben marad az épület nagy tömeg-
ritmusa mögött. A jövőbe mutatóan álla-
pítja meg ez az épület azt az egészséges 
rendet, melyet a művészeteknek egy új 
h a r m ó n i á b a való olvasztása érdekében 
követni kell. 

Nem a művészetre tartozik ugyan, de mégis 
meg kell említenem itt azt a nagy gondosko-
dást és szeretetet, mellyel Bécs a mai nem-
zedék mellett a jövő fiatalságot veszi párt-
fogásába. Kezdve az anyavédő orvosi 
rendelőkkel, a valamennyi nagyházban 
épülő gyermekóvókkal és foglalkoztatókkal, 
folytatva az iskolákkal, fürdőkkel, torna-
termekkel (az úszástanítás ingyenes és 
kötelező) és végezve a sportterekkel, elő-
adótermekkel, könyvtárakkal, a fiatalság 
testi és szellemi nevelése áll előtérben, 
a jövő nemzedéké, amelynek a mai hibákon 
okulva jobb utakon kell eljutnia a teljesebb 
élethez. 
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