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Bevezetésül.
Néhány hó előtt a bécsi úgynevezett »B,udolf-udvar« rövid leírása jelent
rriegaz oszt.-német építész-egylet közlönyében, főbb vonásaiban ismertetve ezen
épület-csoportot, melynek létrehozásánál az volt a fő czél, hogy annak hajlókaiban a szegényebb munkásosztály és a csekélyebb módú hivatalnokok alkalmas
lakást nyerhessenek. Nem kevesebb érdekkel fog bírni ezúttal, az alább következőkben néhány angol munkás-lakcsoportnak vázlatát nyújtani, melyek a közelebbi időben jöttek létre Londonban. Mert jóllehet az elmúlt év lakás szüksége
Bécsben ez idő szerint nem tűnik fel többé oly nyomasztóan és nagy terjedelemben, s a nagyobb és szebb lakások tetemesen olcsóbbá válván, a kisebb-féle
lakások ára is — legalább részben — csökkent; mindamellett máig is érezhető
hiány van jó és egészséges szállásokban a s z e g é n y e b b n é p o s z t á l y s z á m á r a . — Mint a nagy városok terjedésének, növekedésének (melyek akézmüés gyáripar s kereskedés minden ágait magukhoz vonják s egyszersmind a magasabb, illetőleg fokozottabb civilisatió számos parasit-kinövéseinek, elfajulásainak men-gyűlhelyévé válnak) — természetes következményét: a szaporodó
s részben gyülevész népnek szűk, egészségtelen, ronda laká sokban való összehalmozódását •— mely anyagi s erkölcsi romlás és sülyedés forrásává vajmi könynyen válhatik, — az államférfiunak, valamint a szakembernek folytonos aggódó
figyelemmel kell kisérnie.
A fentebbi tapasztalati adatokat minden nagyobb terjedelmű világvárosban igazolva találjuk s a hatóságok folytonos gyámkodása — melyet hovatovább nehezebben tűrnek a városok polgárai, s mely a nagy városok czélszerű
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fejlődése elé többnyire gátló, bénító akadályokat állít — sem képes azt bizonyos
határokon túl megakadályozni. Ugyanis lehetetlen az embereket arra kényszeríteni, hogy maguknak minden áron e gészséges lakásokat béreljenek, azonban másoldalról az kivihető, hogy egészségtelen, rosz lakások használatára ne
legyenek szorulva. — Mindaddig, míg a munkás néposztály számára különlegesen szolgáló lakások épen nem, vagy igen csekély számban léteznek, — míg a
munkások legnagyobb része, kik minden nagy város népességének túlnyomó számát képezik, a gazdagok által megvetett sötét lukakra, födélkamrák, pinczék
s más nyomorú zugokra, elővárosok rozzant, ki- s bedőlt oldalú házaira lesznek
szorulva, — melyekben a czélszeríí, egészséges lakás egyetlen kelléke is fel nem
található, — nem kell csodálni, ha a lakosok között veszélyes járványok pusztítanak, ha a nép testileg lelkileg hanyatlik, a családélet, a szó nemesebbértelmében, köztük csak nagy ritkán található és e helyett a korcsmázás, áldatlan
politizálás és csavargás járja nálok !
Azt nem lehet ugyan tagadni, hogy a tehetősebb, gazdagabb néposztálynak nagyobb területen való eloszlása a fentebbi káros behatásokat némi részben csökkenti az által, hogy sok ház ilymódon felszabadulván, a munkás-családok által megközelíthetőbbé válik, azonban mindennek daczára a baj terjedése
még távolról is meg nem szűnt s a főnemesség és középosztály által kiürített
lakások a munkásosztály igényeinek minden részben megfelelni nem képesek.
Londonban, hol a város óriási fejlődése, számos lakház helyén gyárok
raktárak, középületek támadása, a faluk népességének bevándorlása, idegenek
áramlása és nagyszámú épületeknek a helyi pályák iránya általi megsemmisülése már évek előtt kezdetét vette, míg például Bécs a fejlődésnek aránylag
hátramaradt fokán állott, az állam- és szakférfiak figyelme régen e fontos tárgyra
irányult; minél fogva helyén lesz itt rövid vázlatát adni annak, mi Londonban czélszerü munkáslakok előállítása ügyében eddig történt, s mi műszaki és
pénzügyi szempontból a technikusra nézve közönbös épen nem lehet.
Előre kell bocsátanunk, a mi talán közönségesen tudva lehet, hogy az angolok, — épen csak a legszegényebb néposztály kivételével — egyes külön álló magán-házakhoz, elkülönzött lakásokhoz vannak szokva, s nagyobb kiterjedésű bérházak Londonban a ritka kivételek közé tartoznak. Azonban oly munkások, kik
egy egész lakást képesek bérelni, lakbérüket nem havoukint, hanem apró részletekben, h e t e n k i 111 szokták fizetni. — Tehát az építendő munkáslakok vállalkozóinak kezdetben két lényeges nehezséggel kellett megküzdőuiök, először az
angoloknak a kis lakások iránti megrögzött előszeretetével, másodszor a
házbérnek minden nyolcz napban, apró részletekben eszközlendő nehéz és fáradságos begyűjtésével.
Lassankint azonban ezen nehézségek is oszladozni, enyhülni kezdtek s
már 1845-ben egy részvény-társulat alakult a munkáslakok viszonyainak javítására, mi végre külön törvényt kellett hozni, mert az akkor az még fönnállott,
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de azóta eltörült kereskedelmi törvények szerint részvény-társulatok alakítása
csaknem a lehetetlenségek közé tartozott.
Az illető királyi rendelet többek közt arra kötelesé az építő-részvénytársaságot, hogy 5°/0-nál nagyobb osztalékot ki ne adjon, igazgató tanácsait még
megjelenési dijakkal se kártalanítsa, 100,000 font sterlinggel megszabot alaptőkéjét ne növelje s a királyi titkos-tanács beleegyezése nélkül a m e g e l ő z ő évekről felszaporodott jövedelmi [feleslegét is csak háromszorosan biztosított értékpapirokban helyezhesse el; többet ne kölcsönözzön, mint a lekötött fekvőség
tiszta értékének egyharmadáig, s többefféle, az akkori korlátolt nézpontoknak
megfelelő megszorítások voltak érvényben.
A részvény-társulat 100,000 font tőkéjével kezdetben telkeket bérelt 99
évi időtartamra, — mivel azoknak végleges megvásárolhatása akkor még igen
sok nehézséggel volt összekötve, — s különböző városrészekben több munkáslakot építtetett, jelesen 8 nagyobb terjedelmű munkáslakot és 3 csoport külön
álló egyes lakást Londonban, egy munkás bérházat llamsgate-ban s kettőt
Bristolban. — Londonban eddigelé 800 család összesen 4000 taggal, lel a társulat által c-pített munkáslakokban alkalmas szállást, s a város központjában
egy újonnan épülő nagy házcsoport, mely további 250 munkás családnak fog
lakást nyújtani, gyorsan halad a befejezés felé.
I.
Gatliff-Buiidings.

(L a k t an y a r end s :: e r.)
Az említett részvény társulat tulajdonát képező házcsoportok közül legelőször Gatliff-Buildings-t látogattam meg, mely London délnyugati részének
újabb építményei közé tartozik. E helyen egy meglehetős terjedelmű, tekintélyes épületet találtam, 3 emelettel és mansard-födélleL Alaprajza U formával
bír. Főhomlokzata 220 láb (67. " m), egyik szárnya 130 láb (39"6 m), másik 90
(27-4 m) bosszú s mindenik 28 láb (8'5 m ) széles. — Az egész vakolatlan téglafalakkal készült, homlokzatán, a Londonban otthonos világos sárga, belől kékes
szilire égetett téglákkal, melyek számára az óriási, város alatt elterülő agyagmárga réteg a legkitűnőbb anyagot szolgáltatja; az ővpárkány vörös szinti téglából van rakva, mely az épület külsejének vidám, élénk színezetet ád. — Az
épületből három főajtó nyílik az utczára s mindenik a megfelelő lépcsőházzal
szemben van elhelyezve. A mint ez már Angliában elterjedt szokás a munkáslaknál is híd vezet át a földalatti lakosztályokat környező széles sánczon, melynek czélja az, hogy a földbe mélyített lakrészekhez a levegő és világosság liozzáférhetését megkönnyítse. Ezen souterráin azonban inkább a bécsi földszintnek, mint a tulajdonképeni pinczelakásnak felel meg, mert csak 4 ! / 2 lábnyira
(] '4 ,n ) fekszik az utcza niveauja alatt. — H a az ember a bejáró ajtótól a folyosón át a lépcső előtt elhalad, egy tornáczra jut, mely 41.', láb szélességben az
U forma épület egész belső oldalán körül fut, E tornácz öntött vasoszlopokon
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nyugszik s vasrács-szegély zettel bír, közvetítve azon lakosztályokba való jutást,
melyek nem a lépcsőházra és folyosókra nyílnak; azonban e nyilt tornácz közsétahelyül nem használható, hogy idegen lakosztályoknak erre nyíló ablakain
benézni ne lehessen, mi végre keresztrácsok által apróbb szakaszokra van felosztva, melyekhez mindig csak egy lépcsőn át lehet eljutni.
Az épület udvara 150 láb (45"7 m) hosszú és 75 láb (22*9 '") széles, három
oldaról az épület negyedében, 12 láb (3-7 "') magas kőkerítés falai által körülzárva. —• Burkolata asphalt, s négy rácsozott nyílással bír, melyen át
az udvaron összegyűlendő víz a föld alatti csatornákba vezettetik. —• Az udvar
egyik fele a gyermekek játszóteréül szolgál, másik része ruhaszárításra használtatik, egyik sarkában pedig a főkapu fekszik, mely azonban nem magában
a főépületben, hanem m e l l e t t e van alkalmazva. Az egész építési tér (udvarral együtt) 30,160 • angol láb, vagyis m. e, 750 • bécsi öl (2607 • m ),
melyből 275 magára az épületre, 475 pedig az udvar, sáncz-öv és bejáró kapuközre esik. — E területen 149 lakás van berendezve 352 szobával, melyekben
együttvéve 600 ember, kényelmesen elfér.
Magok az egyes lakások csekély terjedelműek s következőleg vannak
berendezve: a tornácz, vagy folyosóról egyenesen a lakszobába lépünk, mely
12 láb hosszú, 11 láb széles és 9 1. magas (3'7—3'4 és 2'7 1U); ebben van egy
főző tíizhelylyel kapcsolatban levő kandalló, víz melegítésre üst, egy kis törpe fali
szekrény a tüzelő anyag számára s egy nagyobb, élelmi szereknek. — Ebből a
lakszobából egy második szobába jutni, melynek méretei 12' • láb hosszúság
8 láb szélességgel (3'8 24), szintén fűtő kemenczével ellátva. Az elébbi szobának
egyetlen ablaka az utczára néz, utóbbié az udvarra. A folyosó mindig legalább
két lakáshoz közösen tartozik s ebben van egy vizzel dúsan ellátott watercloset
elhelyezve, ugy szintén egy piczi kis mosókonyha, vízvezető csővel és csavargató
medenczévol. — Közvetlenül a bejáró ajtó előtt van egy tömlő, illetőleg csatorna nyílása, az alpadlat sziliében, önmagától záródó csap-ajtóval, mindenik
emeleten áthúzódva mely az egyes lakások szemetét a legalsó tornácz padlatán
át az udvaron elhelyezett tartányba vezeti. Ennek tartalma mindennap gondosan
kiüríttetik oly módon, hogy a szeméthordó kocsi egyenesen a tömlő, illetőleg a
tartány nyilasa alá áll. - Minden egyes kandalló, vagy fűtő kéménye mellett
egy szellőztető cső is huzúdik fel, melynek 4 1 - • " - n y i nyílása a szoba mennyezetén van kivágva, a megromlott szobalég eltávolítására, melynek kihuzódása
a szomszédos kémény által megmelegített lég által eszközöltetik.
Némely lakás kettő helyett 3 szobával bír, egyébként a fennebbiekhez hasonló beosztással. — Egy ily lakrész heti bére 3 frt, tehát egy évre
156 frt, — egy két szobás lakosztály heti bére 2 frt 30 kr. vagy egész évre 119
frt 60 kr. -— Család nélküli házastársak részére egyes szobák évi bére 85 frt.
Az épület összesen 210,000 írtba került, mely körülbelől 17,600 forintot hajt
évenként, ebből azonban földbér és adóra annyi elesik, hogy a tiszta jövedelem
csak 5 lU " o -át teszi a ráfordított tőkének.
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Nálunk (Bécsben) feltűnőnek fogjuk találni azon körülményt, hogy ezen
háromemeletnyi magas épületnek főfalai csak 14 '/2" (0'4 m ) vastagok, s
merőben vakolat nélküliek; a belső falak pedig csak 9", és a válasz-falak nem
több mint 4* 2" vastagsággal birnak. — Az épület padlásán egy óriás nagyságú, forró vízzel bőven ellátott, mosókonyha van elhelyezve, melyet minden
egyes lakosztály díjtalanul használhat.
A fürdőkamrák, melyekért 5 kr. külön díj van megállapítva, szintén fenn
a padláson vannak, de a nyári idényen kivül igen ritkán vétetnek igénybe,
mivel csak hideg vizet nyújtanak.
Daczára csekély terjedelmüknek, a lakások igen egészségesek ; a halálozás
az 1%-ot nem haladja meg s a betegségi esetek is nagyon ritkák. — E munkás lakcsoportban sehol sem lehet ama kártékony kigőzölgéseket, szemetet és
bűzhödt szagot találni, melyek nálunk (Bécsben) fájdalom annyira otthonosak.
— Egyik legczélszerübb intézkedésnek tartjuk a szemét-tömlőket, melynek
csapajtója minden egyes lakás küszöbe előtt oly könnyen felnyitható s mely
annyira kézügyben esik, hogy a leghanyagabb nőnél is alig észrevehető fáradságba kerül, házi szemetjét abba belé söpörni. — Hogy tiszta, fris víz is minden egyes folyosón elegendő mennyiségben található, ez a lakások tisztaságát
nagy mértékben segíti elő. Evvel szemben csak el kell gondolni, hogy még nálunk egy munkás jó móddal megmosakodhatik, addig neki magának vagy nejének, az alant fekvő udvarról, vagy a közelebbi kútról — néha pár száz lépés
távolságról s négy öt emeleten fel — kell a vizet hurczolnia, annálfogva igen
gyakran inkább a egész mosakodás elmarad! — A szellőztető nyilás, habár
nem is igen tágas, a szobák levegőjét tisztán tartja; a téres nagy udvar pedig
az apró gyermekek számára megbecsülhetetlen, játszó- és mozgó tér, mely a
mellett — miután asplialttal van burkolva, — a kicsinyek lábait nem rongálja, kínozza.
Azonban azt sem lehet tagadni, hogy némely hiányok és fogyatkozásokkal is bír e munkáslak. Első sorban az épület falai kívül belől, — a mint fennebb láttuk, — vakolatlanok, s csak egyszeri vékony, durva mázzal vannak bevonva. De ezen takarékosságnak hátrányai — a mint ezt most már magok a
részvényesek is átlátják és elismerik — hasonlíthatlanul nagyobbak, mint a
megtakarítás elért haszna. — Ugyanis a szobák az által igen barátságtalan,
komor kinézést nyertek, kellemetlen benyomást téve a belépőre s valószínű, hogy
magasabb házbért kaphatnának e lakások után, ha kinézésük vidámabb és
barátságosabb lenne. E mellett a falfelület nem sima, hanem visszataszítóan
egyenetlen, melynek repedései és mélyedéseiben az élődi bogaraknak minden
kínzó faja bőven tenyész. — Ama silány rézmetszetü képek, melyekkel a lakók
a falakat tele aggatva, annak kopaszságát leplezni igyekeznek, a durva, egyenetlen felületen visszás, kellemetlen benyomást okoznak.
A felsőbb emeletek kéményei e mellett szeles időben kivétel nélkül füstölnek, mivel üregük — a mint ez angol földön csaknem általános szokás — igen
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tágas, tehát a kémény, csekély magassága mellett, megfelelő élénk léghuzam előállítására nem képes,anná lfogva minden élénkebb szélroham abba belenyomulva a fojtó füstöt a szobákba visszaveri. — Midőn a kéményüregek túlságos nagy
méretei (20" hosszú, 10" széles) iránt az illető építészt kérdőre vontam, azt nyertem feleletül, hogy a kőszén tüzelés oly mennyiségben képezi a koromlerakodást,
hogy szűkebb üregű kémények a gyakori sepertetés miatt költségesebbek, tehát
czélszerütlenebbek lennének. — Ez érv azonban nem birliat előttem kellő nyomatékkal, mert végre is kevesebb baj a kémények gyakoribb sepertetése,
mint ha szobánkban a füst miatt nem tudunk meglenni, — azután másfelől a
nálunk haszálatban levő különböző faj kőszeneknél — porosz, cseh, fényes
fekete, és stájer barna-szén — épen nem tapasztaljuk, hogy a kémények koromlerakódása túlságosan nagy lenne s alig hihető, hogy az angol szén mindezeknél rosszabb és korom-képzőbb legyen.
Hogy a lakók a szellőztető csatorna nyílását a szoba mennyezetén néha
papirral beragasztják, az onnan van, mert a lakások törpe volta mellett, kivált
hideg időben, a léghuzam igen érezhetővé válik. — Ennél rosszabb az, hogy
a szemét-levezető tömlők nyílásába igen sokszor oda nem tartozó nagyobb tárgyakat is — káposztatorzsa gyökereket, krumpli-hulladékot, jókora rongydarabokat — belöknek, melyek a nyílás üregét koronként elzárják.
Mint már föntebb is érintve volt, a fürdőkamrák gyéren használtatnak,
mivel a vizet az illető lakóknak maguk költségén kell megmelegiteniök. Hogyha
bizonyos meghatározott órákban, melegvíz-készlet állana a lakók rendelkezésére mérsékelt díjért, akkor bizonyára számosabban és gyakrabban vennék
igénybe a padláson levő fördőkamrákat,
Hogy a kandallók, szobakemenczék, a tüzelő-anyag fogyasztási arányához
mérve, igen kevés meleget adnak, oly tapasztalati tény, mely nem csak a »G a t1 i f f B u i l d i n g 8 « házcsoportjánál fordul elő, hanem egész Angliában csaknem mindenütt, hasonló kőszénpazarlással.
Sőt ugyanezen építő társulat egyik ú j a b b építményénél is, — melyet
a következő fejezetben fogunk ismertetni, — csodálkozással, mondhatni megütközéssel láttam, hogy egyenesen gyarló, czélszerűtlen módon, a tüzelőhely,
nem a szoba űrében, hanem be a falba alkalmaztatott igen jelentékeny melegveszteséggel.
Közli:
HORVÁTH SAMU.
(Vége következik.)

