
XIII. 

MUNKÁSLAKOK. 
Vázlatok az 1867. évi párizsi világtárlatból. 

(IX. tábla). 

HERZOG ÖDÖNTŐL. 

Jelen korszakunkat a gőz korszakáuak nevezliotnők. A vasutak és gőz-
hajók, melyek Watt nagyszerű találmányának köszönik létüket, biztos hév-
mérőül szolgálnak a különböző népek míveltségi fokára nézve; minél kiter-
jedtebb valamely ország vasúthálózata, annál nagyobb fokú annak műveltsége; 
minél több gőzhajó hasítja a folyamok habjait, csaknem bizton mondhatjuk, 
hogy annál gazdagabb az ország lakossága. 

Az alkotmányos magyar kormány, méltányolva e tényt, rögtön műkö-
dése elején az eddigi vasút-hálózat nagyobb szabású kiegészítését helyezte 
kilátásba, melynek legközelebbi feladata leend, az ipar emelése, természeti 
kincsekben oly gazdag hazánk eddig elhanyagolt vidékeinek és a korona ily 
tartományainak minél közvetlenebb összeköttetése a világ-kereskedelem egyik 
legfőbb közvetitöje: a tengerrel, — továbbá a földmüvelés, ipar- és kereske-
delmet a fejlettség oly fokára emelni, mely egy nagy nemzet és hazánk ter-
mészeti gazdagságának megfeleljen. 

Kételkedni sem lehet a fölött, miszerint a létesülő vaspályák közvetlen 
eredménye nemzetgazdászati viszonyaink javulása leend; iparintézetek fog-
nak létre jönni, milyenekről eddig álmodni sem meitünk, a földmivelés jó 
irányú lendületet nyerend, és ezer meg ezer hold mostanig ugarként heverő 
föld értéke csodás módon emelkedend, miként ezt Európa azon országai bizo-
nyítják, melyek társadalmi tekintetben mintául szolgálhatnak, s ezt tanúsitja 
egy új korszak előjeleként, fővárosunkban a már eddig is létrejött számos 
ipartelep. 

Óvjon meg a gondviselés további zavaroktól, adjon időt iparunk és föld-
művelési viszonyaink fejlesztésére, akkor ebből természetesen következendik 
jólétünk emelkedése is, minek folytán majd az európai előrehaladt népek kö-
zött elfoglalhatjuk a bennünket megillető helyet. Halaszthatatlan kötelességünk 
tehát mindazon okokat jól és alaposan átgondolni és idejekorán tanulmányunk 
tárgyává tenni, melyek iparunk felvirágozásánál tényezökül szerepelnek, mert 
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különben túlszárnyal be.műnket az idő, vagyis nem leszünk képesek azo i kö-
veteléseknek megfelelni, a melyek a gyorsan haladó ipar által igényelt gyár-
üzletek okszerű vezetésére okvetlen szükségesek. E tényezőkhöz tartoznak 
mindenekelőtt a m u n k á s o k . 

Ki akarná mai nap kétségbe vonni, miszerint a munkások, az ipar és 
üzletek képviselői, megérdemlik azon figyelmet, hogy anyagi és társadalmi jó-
létükön javitni törekedjünk, és képzett, bizonyos fokig müveit és szorgalmas 
munkásokat neveljünk. E tekintetben kész adataink vannak. Nézzünk körül 
ugyanis külföldön, tanulmányozzuk ott a munkások képességét, gyermekeik 
neveltetését, családjaik kényelmét, egészséges és olcsó élelmezés és lakhelyi-
ségek dolgában, s igyekezzünk aztán a tapasztaltakat helybeli viszonyainkra 
alkalmazni! 

E szempontból indulva ki feladatommá tettem, a párizsi világtárlaton, 
melyet mint a pesti iparegylet részéről — a nagym. m. k. kereskedelmi mi-
nisztérium által engedélyezett összegen kiküldött egyének egyike látogattam 
meg, mindenekelőtt az ott kiállított munkások lakházait, úgy szintén az orre 
vonatkozó alapelveket tanulmányozni, és e tanulmányom eredmenyét tisztelt 
mérnöktársaimmal közölni e sorok feladata. 

A tárgy fontosságának, valamint azon előnyöknek bebizonyítására, melye-
ket egészséges elvek alapján éjiült olcsó lakházak nyújtanak, szolgáljon követ-
vetkező észlelés. Kétségbevonhatlan tény, miszerint az élelmi szerek, ruhane-
mük és a lakások ára körülbelül 20 év óta folyton és aránytalanúl növekedett, 
a munkások napbérei, kisebb hivatalnokok és szolgák fizetései azonban majd-
nem a régiek maradtak. — Ezon rendkívüli állapot a gazdag iparosra kisebb, 
ellenben a munkások és kisebb hivatalnokokra érezhetöleg károá hatást 
gyakorol. 

A gazdálkodás átalában elfogadott elve szerint a lakbérre, az évi jöve-
delem tíz száztólija számítandó. Egy kis lakás Pesten, mely két szobát és kony-
hát tartalmaz, 100—120 frtba kerül ; hány oly munkás-család létezik, mely-
nek 1000—1200 frt évi jövedelme lenne ? —ped ig szorgalma és iparkodása 
folytán egy félig-meddig tisztességes lak ís kényelmét megérdemelné. 

Említett aránytalanság megszüntetésére égető szükségnek mutatkozik, 
az olcsó, jó és minden kényelemmel ellátott bérházak és munkás-lakások épí-
téséről gondolkozni — s e végből eszmecserére anyagot nyújtandó, bátorko-
dom a miihlhauseni munkások- és azon viszonyról, a melyben ők egy munkás 
lakházakat építő társulattal állanak, néhány szót mondani. 

A munkások bérházai építése tárgyában 1853. évben Mtihlhausenben 
egy társulat 300,000 franknyi alaptőkével a lakul t , mely összeg később 
350.000 francra emeltetett. A társulat czéljáúl tűzte ki a munkás-lakások épí-
tését, továbbá előnyös s hosszú fizetési határidők engedélyezése által alkalmat 
nyújtani a munkásoknak, könnyű módon háztulajdonosokká lehetni. A társu-
lat eredetileg 12, később 21 részvényesből állott, és szabadalmuk örök időkre 
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terjed. — Egy részvény ára 5000 fres volt, de megjegyzendő, hogy a társa lat 
keletkezése alkalmával az akkori franczia kormány, különösen Persigny her-
czeg belügyminiszter részéről — ki ez?n társulat irányában nagy érdekeltsé-
get mutatott — 300,000 frcnyi segélypénzt nyert. 

A keletkező munkások városában e pénzen mindenekelőtt egy nagy ét -
kezési terem, kenyérsütő ház, mosó-intézet, széles fasorokkal beültetett útak, 
csatornák stb. épültek. S midőn a társulat a felajánlott segélypénzt elfogadá, 
ugyanakkor lekötelezé magát az építkezéseket nem a munkások vagyoni ki-
sajtolására használni fel, hanem a telkeket és házakat olcsón igéré közrebo-
csájtani, s a tőkének csak 4 száztólival történendő értékesítése mellett leg-
alább 900,000 frcot igért házak építésére fordítani. Az első házak 1854 évben 
építtettek, 1866 év végén már 800 ház állott készen. Több év óta az összes 
házak 4—4 lakást tartalmazó nagyságban 2 különböző minta szerint építtet-
nek ; vagy földszintesek t. i. vagy egyemeletesek. 

A házak alatt pincze és élelmezési kamra létezik, a ház azonkívül egy 
kerttel van körülvéve. Minden egyemeletes házban következő helyiségek van-
nak : földszint egy nagy szoba, mely szükség szerint két részre osztható, és 
egy konyha; az első emeletben 2 szoba, egy harmadik szoba pedig a tető alatt 
rendezhető be. Minden házhely, a kerttel egyetemben 180 • m. vagy körülbe-
lül 5 0 Q öl területtel bír; a kert azonfelül csinos fakerítéssel van kö-
rülvéve. A földszinti házak 2650 fres (1100 frt) költséget igényelnek. Emiitett 
házak 15 év alatt történendő részletes fizetések és következő feltételek alatt 
adatnak el a munkásoknak : a kamatok 5 száztólival számíttatnak; a szerző-
dés aláírása alkalmával 200 — 300 frcnyi felpénz fizetendő a vevő által; a 
földszinti épületeknél havonkénti 20, az egyemeletieknél 25 francs (10 frt) 
havi részlet elegendő, hogy 15 év letelte után a ház a vevő teljes birtokába 
jusson. 

Vegyünk egy földszintes házért járuló havi bért 14, (évenként 167 fres) 
az egyemeletes házért 18 (évenként 216 fres) franccal, akkor kitűnik, misze-
rint havonként 6 — 7 francnyi pótlás mellett egy munkás 15 év lefolyta után 
háztulajdonos lesz, nem tekintve azon kényelmet, a mely szerint ö az említett 
idő alatt egészséges, kényelmes s olcsó lakás mellett még egy kert használha-
tásának élvezetében is részesül. 

Az eddig épült 800 házból 1867. évi márczius hó végéig 700 ház követ-
kezőképen adatott el : 

1854-ik évben 49 ház 
1855-ik „ 18 „ 
1856-ik . . . . . . . 5 „ 
1857-ik „ 52 „ 
1858-ik „ 110 „ 
1859-ik „ 60 „ 
1860-ik 72 „ 
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1361-ik évben 99 ház 
1862-ik „ 66 „ 
1863-ik „ 19 „ 
1864-ik „ 28 „ 
1865-ik „ 32 „ 
1866-ik „ 35 „ 
1867-ik „ 55 „ 

Összesen : 700 ház. 
A részlet fizetések pontosan teljesíttetlek, sőt többször oly eset is fordult 

elö, miszerint a kitűzött idő lelolyta előtt fizették le a szerződésileg megálla-
pított vevési árt. 

Azon esetben ha a vevő kötelezettségének nem birna megfelelni, a tár-
sulat a házat visszafogadja, a vevő pedig csupán a közönséges lakbér fizeté-
sére köteles. 

Uyszerü esetekből mindeddig nem támadt pör; az ügy rendesen barátsá-
gos óton intéztetvén el. Az eladott házakért bevett összeg 1866. évi junius hó 
végéig 1.263,000 frcsra rúgott, és az addig eladott 645 ház között 200 tö-
kéletesen .ki volt fizetve. 

Ezen ily rövid idő alatt — munkások által — mogtakarított összeg min-
den esetre tetemesnek mondható, és Mühlhouse lakosai, a kik az egészséges 
olcsó és kényelmes lakás — továbbá egy gyümölcsfák és zöldség ágyakat 
tartalmazó kis kert előnyeit át lát ják, könnyű szerrel háztulajdonosokká lehet-
nek. A társulat még jelenleg is évenkint 50—60 házat építhet biztos eladha-
tás reményében. 

Több ízben előfordul az az eset is, miszerint fiatal emberek önkéntesen 
álltak be katonának, hogy a nyert jutalom díjon házat szerezhessenek szü-
lőiknek ; több mint 20 fiatal ember használta fel eddig a nyert összeget e ne-
mes czélra. Egy háztulajdonossá lett munkás abban hagyja a korcsmába já-
rást, legnagyobb takarékosság mellett igyekszik fizetés részleteit törleszteni; 
minden szabad idejét kertje müvelése- és gyermekei nevelésére fordítja. 

A társulat által szerződtetett kenyérsütő és vendéglős az élelmezési 
anyaggal igen csekély haszon mellett kereskednek, söt a ' kenyeret nehezebbé 
készítik, a meghatározott rendes súlyúnál. 

Harminczöt centnyi (14 kr.) költség mellett leves, főzelék és húsból álló 
ebéd készíthető. Ruhanemük, füszerárúk s több a munkások által szükségelt 
holmik igen csekély áron — de csak készpénzben történendő fizetés mellett 
vehetők. 

Nagy kényelmet nyújt a munkásoknak egy jól és kellőkép felszerelt fürdő 
és mosóház. Egy fürdő lepedővel együtt 15 c. (6 kr) kerül ; a mosóházban 5 
centimesért (2 kr.) 2 órán át lehet a fehér ruhát mosni és a száritó szobában 
elhelyezni. 

Egy nagy terem 250—300 gyermeket, 3 és 6 év között, vesz fel —azon 
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kivül két elomi iskola építtetett a város által a munkások város-negyede kö-
zeiébon. A nőtlen munkások részére egy butorzott szobákat tartalmazó ház 
épült, a melybon egy szobáért havonként 6 frt 50 c. mst (2 frt 60 kr.) 
fizetnek. 

Orvosok hetenként többször rendelnek —• azon fölül irgalmas nénék 
laknak a munkások negyedében a betegeket ápolandók. Bútorokat illotő vi-
szoulagos biztositás létesülő félben van, az épületek azonban már biztosíttat-
tak. A házak csak azoknak adatnak el, vagy adatnak bérbe, kik gyermekei-
ket rendesen iskoláztatni Ígérkeznek. 

Evenkint jutalom érmek osztatnak ki azok között, a kik gyormokeik 
nevelése, vagy házaik s kertjeik rendben tartásában — rendszeretőt és taka-
rékosság által kitüntetvén magukat, a többieknek példáúl szolgálnak. 

Egy terjedelmes könyvtár is áll a városrész közepén, a melyből a köny-
vek ingyen kölcsönöztetnek ki a munkásoknak; 1866-ban 70,000 kötetnél több 
olvastatott általuk A mühlhauseni munkások város részébon az utolsó meg-
számlálás szerint 5500 lélek él. 

Végül hogy a társulat viszonyaival is némileg tisztába jöjjünk, álljanak 
itt e következő jegyzetek = Azon összeg a melyet a társulat telkek vásárlása és 
házak építésére eddig költött 2.400,000 frcot teszen, a mi könnyen felfogható, 
ha meggondoljuk, hogy a társulat a már bevégzett épületekre értékük 3/4 ré-
széig kölcsönöket vett fel, mely kölcsönök 20 évre, 4'/a százalék fizetése mel-
lett köttettek oly módon, hogy az első öt é.v alatt az összes kamatokat, a 
hátralevő 15 év alatt pedig évenkint a kölcsön vett összeg '/15 részét 
törleszti. 

Miután pedig a társulat házait 15 évi részletfizetések mellett ad ja el, 
fönebb említett kötelezettségének könnyen megfelelhet. A vevők évenként 
fizetett részlet összegei a társulat által évenkint fizetendő kölcsön részleteit 
tetemesen túlhaladják, s igy az újon épitendő házakhoz a társulat nem szük-
ségei többé kölcsönt. A kölcsön az egy milliót nem haladja túl ; s a társulat 
azon telkek jó árakon leendő eladása által, a melyeket annak idejét olcsón 
vásárolt, azon helyzetbe jutott, hogy oly kiadásokat is elviselhet immár, me-
lyek csupán e városnegyed lakosainak jóllétük és kényelmük érdekében 
történnek. 

Az eladott telkeken számos gyárak építtettek, a melyek a munkások 
város részének közepette igen jó és előnyös helyzettel bírnak. 

És most tekintsük meg közelebbről a párisi munkások házának egy 
példányát. 

Ilynemű ház (lásd a „M. Közlöny" 1867 folyama 3-dik füzetének XI. és 
XII . lapjait) a telek nélkül 20,000 frcba kerül és 26 • öl területet foglal el. 
Egy • öl terü'etot 180 frccal számítva, kerül a ház és telek összesen 25,000 
frcba, (10,000 frt). Feltehető, miszerint építkezési viszonyaink nem épen há-
trányosabbak, mint a párizsiak, azután számítsuk a két bolt és hozzá tartozó 
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helyiségek évi bérét 180 forintban, továbbá a három helyiség bérét egyen-
ként 100 frttal, következik 

a földszint jövedelme . . . . . . 360 frt. 
az 1-ső és 2-ik emeleté (4 lakás) . . . . 400 „ 

összesen 760 frt. 
a moly összeg az eredeti tőkének 7,6 százalékkal való jövedelmezését 

képviseli. — E példa világosan mutatja, hogy ily tervezet olcsó bérházak épí-
tésére igen előnyös volna, s megjegyzendő a mellett, hogy az, csinossága és 
kényelmessége mellett, annál inkább ajánlható volna, mivel a lakbér helybeli 
viszonyainkhoz képett talán még kevesebbre volna szorítható. — Az egyes 
lakások kiterjedése és beosztása tárgyában a szóban levő vázlatok elég felvi-
lágosítást nyújtanak. 

A 2-ik idom egy emeletes mühlhauseni munkáslakházat ábrázol, a 
melynek belső beosztásáról már történt említés. — A telket 2 agymásra füg-
gőleges fal négy tökéletesen elkülönőzött részre osztja, mely részek külön-
külön az első emelet- és pinczébe vezető lépcsőkkel vannak ellátva. Minden 
ily lakásban földszint: egy nagy szoba s konyha — az első emeleten egy 
szoba és mellékszoba, a pinczében pediglen fa és más a háztartáshoz szükséges 
dolgok számára vannak rakhelyek. 

A 3-ik idomban a és b alatt lévő vázlatok két egymástól teljesen elkiilőn-
zött munkáslakházat ábrázolnak, és pedig oly házakat, a melyek a Blanzy-
bánya munkásainak szolgálnak lakásul. A bemenetnél lévő nagy szoba, egy-
szersmind konyha, ebédlő és hálószoba az idősebbek (szülök) részére, mig a 
gyermekek a mellékszobában alszanak. 

Blanzyban még más beosztással is építenek, és ilynemű szerkezetet a 
4-ik idom tüntet szemünk elé. E szerint a háztető alatt még egy szoba és 
élelmezési helyiség helyezhető el. Minden egyes lakásnál egy 300 • öles kert 
van. Egy lakás a telekkel együtt 2200 frcsba kerül, tehát a két lakás össze-
sen 4400 frcs = 1760 f r t ; minek folytán egy lakás 50 frtnyi bérdíja mellett a 
töke még mindig 6"'u-kot biztosítana. 

Egészen sajátszerű viszony áll fönn a „ Jappy és társa" üzletczég és a 
gyár munkásai között Beaucourtban. Ezen, Francziaországban órái és játék-
árúiról igen ösmeretes gyár sok munkást foglalkoztat, kik nagyobbrészt saját 
házaikban működnek. — „Jappy és társa" eddig 85, kertekkel ellátott mun-
kás-házat épitett, mely házakban egy-egy család lakik. A 5 ik idom szerint 
van ezekben : földszint konyha, étterem, műhely és hálószoba; az 1-ső emele-
ten egy folyosó által elválasztott két háló szoba, és a folyosó végén egy ár-
nyékszék. Egy pincze egészíti még ki az egészben véve igen kényelmes la-
kást. A házaknál kémények nem láthatók, mivel e tartományban (Haut-Rhin) 
kémények általában nem alkalmaztatnak. Télen a szobák fűtésére kályhák 
állíttatnak fel. A konyhában egy takarék tűzhely>an, melyekből a füst egy 



125 

bádogcsövön — egy a kéményhez hasonló — falazott csőbe vezettetik, honnan 
aztán a szabadba jut . 

E fajta házak körülbelől 1 6 Q öl területet foglalnak el, hozzájárul azon-
fölíil 90 kert. Jappy és társa ily házakat munkásainak 2000 frcért, 11 évi 
törlesztési idő alatt havonkénti 20 f rc 10 c. részletfizetés mellett ad el, és igy 
egy • öl épület 52 frt 45 kr, vagy egy Q öl telek pedig 8 frt 68 krnyi ösz-
szegnek felel meg. 

Midőn ezzel soraimat bezárnám, bátor vagyok megjegyezni, hogy ha e 
jegyzetek közlése által, a bennők fejtegetett tárgy iránt némi érdekeltséget 
sikerült költenem egy vagy más részről, úgy czélomat telj esen elértem. 




