
Be ve ze tés
A 19. szá zad vé gé nek és a 20. szá zad el ső év ti ze de i nek bér ház vi lá gá ról vi -
szony lag so kat tu dunk. Egy ko ri la kók, köz tük ne ves írók vis  sza em lé ke zé -
sei, szép iro dal mi mű vei és írott for rá sok alap ján szá mos tör té ne ti fel dol -
go zás szü le tett a Mo nar chia ko ra be li Bu da pest, il let ve a na gyobb ma gyar
vi dé ki vá ro sok bér há za i nak és bér ka szár nyá i nak jel leg ze tes sé ge i ről: a ko -
ra be li la kás tí pu sok ról, a pol gá ri, a kis pol gá ri, il let ve a mun kás la kás kul -
tú rá ról. Meg le he tő sen jól do ku men tál tak a bér há zak tár sa dal má nak sa já -
tos sá gai, az egyes ne gye dek kü lön fé le bér ház tí pu sa i nak szo ci á lis ös  sze té -
te le és a la kók hi e rar chi á ja. Szá mos ki tű nő ta nul mány elem zi a két vi lág -
há bo rú kö zöt ti kor szak bér há za it, köz tük az új faj ta la kó ház tí pu so kat,
azok formai változatait, a ben nük élők la kás kul tú rá ját és tár sa dal mát is.2
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SZÍ VÓS ERI KA

Bér ház vi lág 1970-ben: egy bel ső-er zsé bet vá ro si
ház tár sa dal ma és lakásviszonyai1

1 A ta nul mány meg írá sát és az alap já ul szol gá ló ku ta tást az MTA Bo lyai Já nos-ösz tön dí -
ja tá mo gat ta.

2 A du a liz mus ko rá ra, il let ve a Hor thy -kor szak ra vo nat ko zó tör té ne ti szak iro da lom ból
lásd GYÁNI Gá bor: Bér ka szár nya és nyo mor te lep. A bu da pes ti mun kás la kás múlt ja. Mag ve tő
Ki adó, Bu da pest, 1992; UŐ: Hét köz na pi Bu da pest. Nagy vá ro si élet a szá zad for du lón. Bu da -
pest Fő vá ro si Ön kor mány zat, Bu da pest, 1995; Uő: Az ut ca és a sza lon. A tár sa dal mi tér hasz -
ná lat Bu da pes ten (1870-1940). Új Man dá tum, Bu da pest, 1998; HANÁK Pé ter: Bér ház a Kör -
úton. In: UŐ (szerk.): Pol gá ri la kás kul tú ra a szá zad for du lón. MTA Tör té net tu do má nyi In té ze -
te, Bu da pest, 1992. 97–120.; UŐ (szerk.): Pol gá ri la kás kul tú ra a szá zad for du lón. MTA Tör té -
net tu do má nyi In té ze te, Bu da pest, 1992; MAZSU Já nos: Egy deb re ce ni bér pa lo ta la kói a szá -
zad for du lón. In: HANÁK Pé ter (szerk.): Pol gá ri la kás kul tú ra a szá zad for du lón. i. m. 141–178.;
NAGY Ágnes–RIGÓ Má té: Nagy me ző és Kla u zál ut cai bér há zak 1941-ben. Az el öre ge dő és a kor -
sze rű la kás ál lo mány ha tá sa a bér lő kö rök re. In: KE MÉNY Má ria (szerk.): Kis me ző, Nagy me ző,
Broad way. Vá ros tör té ne ti ta nul má nyok. Ernst Mú ze um, Bu da pest, 2009. 350–386.; VAL LÓ

Ju dit: Belbudai mo dern bér há zak és la kó ik az 1930-as évek ben. Ta nul má nyok Bu da pest
Múlt já ból, XXXV. (2009) Budapest, 2010. 245–277. http: //www.btm.hu/ varmuzeum/kiad-
vany/tbm/35/10vallo.pdf. A le töl tés idő pont ja: 2011. au gusz tus 1. – A két kor szak ra vo nat ko -



Az államszocialista kor szak, kü lö nö sen a Ká dár-kor bér há za i nak tár sa -
dal má ra azon ban mindezidáig kevéssé figyelt fel a tör té net írás. A bér há -
zas ne gye dek pusz tu lá sát mint a ké sőbb ki bon ta ko zó városrehabilitáció
előz mé nyét övez te ugyan né mi fi gye lem, de a bér há zas vá ros ré szek tár sa -
da lom tör té net ének meg írá sa mind má ig vá rat ma gá ra. Nyil ván va ló per -
sze, hogy a ma ak tív tör té nész ge ne rá ci ók tag ja i nak – e so rok író já nak is –
élő, sze mé lyes em lé kei van nak az 1970-es és 1980-as évek gan gos bér há -
za i nak vi lá gá ról; ez ta lán meg ma gya ráz va la mit ab ból, hogy egy elő re mi ért
nem vált ez a té ma tör té ne ti ku ta tá sok tár gyá vá.

A pes ti tör té nel mi bér ház öve zet sor sa nem tar to zott a szo ci a lis ta Bu da -
pest si ker tör té ne tei kö zé. 1948 és 1990 kö zött ur ba nisz ti kai szem pont ból
néz ve Bu da pest bér há zas ne gye de i nek je len tős ré sze stag nált, il let ve las sú
ha nyat lás nak in dult; egy ré szük pe dig – fő leg a kor szak vé ge fe lé – stag ná ló
vá ros rész ből ki fe je zet ten vál ság zó ná vá sül  lyedt, fi zi kai és tár sa dal mi ér te -
lem ben egy aránt. Ez volt az az öve zet, amely nek la kó há za it – sok la ká sos bér -
há zak ról lé vén szó – 1948 után ki vé tel nél kül ál la mo sí tot ták. A ki zá ró la gos
ál la mi tu laj don hos  szabb tá von sú lyos kö vet kez mé nyek kel járt a bér há zas
ke rü le tek ál la po tá ra. A va ló di tu laj do no sok – és ve lük a tu laj do no si at ti tűd
– el tű né se nagy mér ték ben hoz zá já rult a há zak ál lag rom lá sá hoz és ah hoz,
hogy a gan gos bér há zak ban élők egy re ke vés bé érez ték a ma gu ké nak ott ho -
na i kat. A la kó há zak kar ban tar tá sát és – sze ren csés eset ben – ta ta ro zá sát is
köz pon to sí tot ták, azt a ke rü le ti In gat lan ke ze lő Vál la la tok vé gez tet ték. A la -
kók ma guk nem kez de mé nyez het tek ko mo lyabb ház fel újí tá so kat és nem
old hat tak meg sem mit ön erő ből. Még a ta ná csi la ká so kon be lü li ön erős inf -
rast ruk tu rá lis kor sze rű sí tés (pél dá ul für dő szo ba és vé cé ki ala kí tá sa, csö vek
és ve ze té kek cse ré je) is ne héz kes volt, és tö me ge sen csak az 1980-as évek ele-
jén, az 1983. évi lakástörvény élet be lépése után vált jo gi lag le het sé ges sé.3

A la kók te hát a ta nács és a ke rü le ti IKV jó in du la tá tól függ tek, és a kor -
szak nagy ré szé ben szin te re mény te len nek tűnt, hogy be fo lyást gya ko rol -
ja nak sa ját la kó kör nye ze tük re. A bér há zas ne gye dek ben más te kin tet ben
is aka dály ta la nul ér vé nye sül he tett az ál la mi-ta ná csi la kás po li ti ka: a há -
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zó, a bér há zak tár sa dal má ról, la kás vi szo nya i ról és a pol gá ri ott hon kul tú rá ról árul ko dó vis -
sza em lé ke zé sek kö zül lásd pél dá ul MÁRAI Sán dor: Egy pol gár val lo má sai. I–II. k. Aka dé mi ai
Kiadó–Helikon Ki adó, Bu da pest, 1990. [1934.]; LÁNG Pan ni: Egy pes ti pol gár csa lád min den -
nap jai. Vis  sza em lé ke zés. Tör té nel mi Szem le, 1986/1. 80–93.

3 LAMPEL Éva–LAMPEL Mik lós: Pes ti bér ház sors. Vá ros po li ti ka, városrehabilitáció. Ar gu men -
tum, Bu da pest, 1998. 32. és 86–87.



zak la kó i ra, a ház tar tá sok ös  sze té tel ének ala ku lá sá ra és ezen ke resz tül
az élet vi szo nyok ra – az az az em be rek leg pri vá tabb szfé rá já ra – a ha ta lom
erős be fo lyást gya ko rolt, kü lö nö sen a Rá ko si- és a ko rai Ká dár-kor szak -
ban.

Ez a ha nyat lás je le it mu ta tó vi lág bi zo nyos te kin tet ben őriz te ré gi je gye -
it, más te kin tet ben vi szont erő tel je sen mó do sult a pol gá ri kor szak hoz ké -
pest. Ta nul má nyom ban ép pen a vál to zá so kat igyek szem be mu tat ni és
gór cső alá ven ni Bu da pest egy jel leg ze tes bér há zas ke rü le té nek mikrotár-
sadalmát, a Ká dár-kor szak de re kán. Elem zé sem tár gya egy VII. ke rü le ti,
Kla u zál té ri bér ház la kó kö zös sé ge és la kás ál lo má nya az 1970. év ben.
A bér ház, va la mint a ve le szom szé dos la kó épü le tek tár sa dal má nak mik-
roszintű vizs gá la tát, a la ká sok adott sá ga i nak és át ala ku lá sá nak fel tér ké -
pe zé sét egy ed dig tel jes ség gel ki ak ná zat lan for rás te szi le he tő vé: az 1970.
évi nép szám lá lás lakásíveinek és személyi kérdőíveinek  elem zé se.4

A for rás anyag ról: az 1970–1990. évi nép szám lá lás ok 
fel vé te li ívei mint tár sa da lom- és vá ros tör té ne ti for rá sok
A Ká dár-ko ri nép szám lá lás ok anya gá ból sze ren csés mó don fenn ma radt
az 1970., 1980. és 1990. évi nép szám lá lás fel vé te li íve i nek egy ré sze.5

1970-ből, 1980-ból, illetve 1990-ből min den szám lá ló kör zet ből meg von -
nák az úgy ne ve zett gyűj tő ívek (ezek házanként az összes lakás háztartás-
főjét felsorolják, illetve alapadatokat tartalmaznak az adott lakásról és a
bennük lakókról). Ezen túlmenőleg 1970-ből fenn ma rad tak min den ne -
gye dik szám lá ló kör zet la kás ívei és ezek ré sze ként a sze mé lyi kérdőívek,
1980-ból és 1990-ből pe dig min den ötö dik szám lá ló kör zet ha son ló la kás-
és sze mé lyi kérdőívei. A ma ra dék há rom ne gye det, il let ve négy ötö döt a Köz -
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4 A lakások adottságait rögzítő adatfelvételi ív neve 1941-ben és 1945-ben lakásív, 1970-
ben és 1980-ban lakásösszeíróív, 1990-ben pedig lakáskérdőív. Tanulmányomban az egysze-
rűség kedvéért mindenütt a lakásív szót használom.

5 Ez úton mon dok kö szö ne tet Ko vács Csa ba tör té nész-le vél tá ros nak, a Ma gyar Or szá gos
Le vél tár mun ka tár sá nak, aki a KSH-anya gok re fe ren se ként fel hív ta a fi gyel me met er re a pá -
rat lan for rás anyag ra, és aki fel be csül he tet len se gít sé get nyúj tott a még csak nagy já ból ren -
de zett anyag át né zé sé ben. Ugyan csak kö szö net il le ti dr. Majtényi Györ gyöt, a Ma gyar Or szá -
gos Le vél tár fő osz tály ve ze tő jét, aki el ér te, hogy a há rom ne gye des, il let ve né gyö tö dös se lej te -
zés után meg ma radt anyag a KSH-tól ke rül jön a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ba. A ő stra té gi ai
javaslata nél kül ez a ki vé te les ér té kű tör té ne ti for rás anyag nem lenne hozzáférhetővé a tör-
ténészek számára; a KSH őrizetében igen nehézkes vagy egyenesen lehetetlen lenne a kuta-
tása.



pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal már ko ráb ban ki se lej tez te; a se lej te zés után
meg ma radt egy ne gyed, il let ve egy ötöd a kö zel múlt ban ke rült a Ma gyar Or -
szá gos Le vél tár ba.6

Az anyag az egész or szá got le fe di, te hát a meg ma radt ívek alap ján
Magyar ország szinte minden településén elvégezhető a la kás ál lo mány és
a he lyi mikrotársadalom re konst ruk ci ó ja; igaz, ez a te le pü lé sek egy ko ri
szám lá ló kör ze te i nek csak egy bi zo nyos há nya dát érint he ti. Ta nul má -
nyom szem pont já ból mind ez azt je len ti, hogy a Kla u zál té ren 1970-ben ál -
ló 15 ház ból 5-nek van nak meg az 1970-es la kás- és sze mé lyi ívei, ame lyek
alap ján el vé gez he tő a la kás ál lo mány, il let ve a la ká sok ban élő né pes ség
rész le tes és hi ány ta lan re konst ruk ci ó ja. Az egyes Ká dár-ko ri nép szám lá -
lás ok anya ga saj nos nem min den eset ben vet he tő ös  sze egy más sal, hi -
szen a szám lá ló kör ze tek idő köz ben tel je sen meg vál toz tak, és a fenn ma -
radt ívek csak rit ka és sze ren csés eset ben fe dik egy mást. Az ál ta lam vizs -
gált Kla u zál tér ről pél dá ul 1980-ból egyet len ház la kás- és sze mé lyi ívei
sem él ték túl a KSH-ban le zaj lott se lej te zést (igaz, 1990-ből viszont több
olyan ház anyaga is megvan, amelynek ívei fennmaradtak az 1970-es nép -
számlálás nyomán). Egy adott tér vagy ut ca tör té ne ti ku ta tá sá nál to váb bi
kor lá tot je lent, hogy az adott tér négy ol da la vagy az adott ut ca tel jes hos -
sza nem ugyan ah hoz a szám lá ló kör zet hez tar to zott. Min den eset ben
össze le het vet ni vi szont a fel so rolt há rom nép szám lá lás anya gát az 1941.
évi népszámlálás lakásíveivel, illetve az 1945. évi népösszeírás lakás- és
házigyűjtőíveivel.

Az 1970., 1980. és 1990. évi nép szám lá lá si anyag tör té ne ti ér té ke túl zás
nél kül pá rat lan. A for rás sok kal na gyobb le he tő sé ge ket nyújt, mint az
1941. évi nép szám lá lás la kás ívei, mert itt a la ká sok ada ta in és a la kók fel -
so ro lá sán (il let ve alap ve tő pa ra mé te re ik köz lé sén) túl a sze mé lyi kérdőí-
vek is meg van nak: ezek pe dig egy-egy la kó val kap cso lat ban igen rész le tes
in for má ci ó kat őriz tek meg a szü le té si hely ről, a ko ráb bi la kó hely ről, a csa -
lá di ál la pot ról, az is ko lá zott ság ról, a szak kép zett ség ről, a fog lal ko zás ról, a
mun ka hely ről és a ko ráb bi fog lal ko zá sok ról, va la mint nők ese té ben a ma -
gán élet olyan té nye i ről, mint ko ráb bi há zas ság(ok), a há zas ság(ok) meg kö -
té sé nek és meg szű né sé nek ide je és oka, az ezek ből szü le tett gyer me kek
szü le té si, eset leg ha lá lo zá si éve. Re konst ru ál ni le het te hát az egyé ni élet -
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6 A KSH levéltárának megszűnéséről, a Kádár-kori népszámlálási anyag egy részének a
Magyar Országos Levéltárba való bekerüléséről lásd Vass Gergely: Népszámlálási iratok a
Magyar Országos Levéltárban. Levéltári Közlemények, 79. (2008) 65-76.



tör té ne tek és csa lád tör té ne tek leg fon to sabb moz za na ta it épp úgy, mint az
egyé nek re, sőt a csa lá dok ra jel lem ző mo bi li tá si pá lyá kat és az egyes ge ne -
rá ci ók sa já tos sá ga it. A la kás ál lo mány és a la kók együt tes vizs gá la ta pe dig
le he tő vé te szi az egyé nek élet kö rül mé nye i nek rész le tes fel tér ké pe zé sét és
an nak meg ér té sét, hogy mi vel füg gött ös  sze a kor szak ban az, ki nek mi -
lyen la kás ju tott. Más volt-e a la ká sok há zon be lü li hi e rar chi á ja, mint a
má so dik vi lág há bo rút meg elő ző en? Men  nyi re kü lön böz tek a ház „leg -
jobb” és „leg ros  szabb” la ká sa i ban élők azok tól, akik a pol gá ri kor szak ban
lak ták ugyan eze ket a la ká so kat? Egy ál ta lán, ugyan azok ról a la ká sok ról
be szél he tünk-e, vagy pe dig az ál la mo sí tás, a társ bér le te sí tés, a la kás fel -
osz tás ré vén gyö ke re sen át ala kult la kás ál lo mány ról van-e szó?

A fen ti ek ből azon nal sejt he tő, hogy eb ben a for rás tí pus ban rend kí vül
ér zé keny sze mé lyes ada tok ról van szó, ame lyek elem zé se kor a tör té nész -
nek szi go rú eti kai sza bá lyo kat – il let ve konk rét jog sza bá lyo kat – kell szem
előtt tar ta nia, és ame lyek ke ze lé se nagy fo kú ta pin ta tot kí ván.7 Mi vel az
1970-es íve ken sze rep lő sze mé lyek kö zül a fi a ta lab bak még nagy va ló szí -
nű ség gel él nek, tö re ked ni kell ar ra, hogy a fel dol go zás ban sze rep lő sze mé -
lyek mi nél ke vés bé le gye nek azo no sít ha tók. Az elem zés ben a sze mély ne -
vek ér te lem sze rű en nem je len het nek meg (kivéve, ha az érintettek ehhez
beleegyezésüket adják); ezen túl me nő en eb ben a ta nul mány ban a mi nél
tel je sebb anonimizálás ér de ké ben nem csak a ne vek kez dő be tű it vál toz -
tat tam meg, de a ház szá mot sem em lí tem se hol.

Mi lyen ered mé nyek vár ha tók te hát az 1970. évi nép szám lá lás la kás- és
sze mé lyi kérdőíve i nek elem zé sé től? Egy részt az egyes há zak ese té ben do -
ku men tál ha tó és mér he tő a la kos ság ki cse ré lő dé sé nek mér té ke, amen  nyi -
ben az 1970-es anya got ös  sze vet jük az 1941. évi nép szám lá lás la kás íve i -
vel.8 Az 1970-es sze mé lyi kérdőíve ken sze re pel to váb bá a „Mi kor köl tö zött
be a je len le gi la ká sá ba?” kér dés; az er re adott vá la szok ös  sze sí té se ugyan -
csak tám pont a la kos ság fluk tu á ci ó já nak meg ra ga dá sá hoz. Ele mez he tő
to váb bá a há zak la kó i nak ös  sze té te le élet kor, szü le té si hely, fog lal ko zás, is -
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7 Lásd: 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról; az 1995. évi LXVI. törvény a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről; valamint a 2007. évi
XCVII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosításáról.

8 Az 1941. évi népszámlálás lakásívei a lakókra nézve is viszonylag sok adatot tartalmaz-
nak. A lakás adatain kívül szerepel minden, az adott lakásban élő lakó neve, foglalkozása, a
háztartásban betöltött státusa, továbbá vallásfelekezete. 



ko lai vég zett ség sze rint; az adott idő met szet ben te hát egy ház la kó tár sa dal -
má nak tel jes mikroszociológiai elem zé se le het sé ges sé vá lik. A la kás ál lo -
mány vizs gá la ta so rán szin tén ta nul sá gos le het az 1970-es ál la pot ös  sze -
ve té se az 1941-es la kás- és sze mé lyi kérdőívek kel: ily mó don do ku men tál -
ha tó az át ala kí tá sok (le vá lasz tás stb.) és a társ bér le te sí tés mér té ke.

A Kla u zál té ri há za kat vizs gál va az 1970-es ada tok rá vi lá gít hat nak to -
váb bá az 1941. évi, il let ve az 1945. évi la kó né pes ség nagy fo kú ki cse ré lő dé -
sé re. Jól mu tat ják, hogy a Kla u zál té ri bér há zak 1941. évi, fe le ke zet sze rint
zsi dó la kos sá ga – amely nek je len lé te és kon ti nu i tá sa az 1945-ös nép ös -
sze írás gyűj tő íve i nek ta nú sá ga sze rint még köz vet le nül a vi lág há bo rú
után, 1945-ben is szá mot te vő – 1970-re jó részt el tű nik ezek ből a há zak -
ból.9 Ki zá ró lag a nép szám lá lá si ívek alap ján azon ban ob jek tív mó don nem
ra gad ha tó meg az, hogy 1970-ben az ott élő la kók kö zül há nyan le het tek
val lá suk sze rint zsi dók vagy zsi dó szár ma zá sú ak. A fe le ke zet 1949 után
nem je le nik meg töb bé a nép szám lá lás ok sze mé lyi íve in, de a kér dés
egyéb okok ból is prob le ma ti kus: az ál lam szo ci a liz mus év ti ze de i ben for -
má li san na gyon so kan nem gya ko rol ták val lá su kat, so kan pe dig zsi dó
iden ti tá su kat is ma guk mö gött hagy ták, szár ma zá suk nak nem tu laj do -
nít va töb bé je len tő sé get. A név ma gya ro sí tás mi att (amely nek egyik utol só
hul lá ma Ma gyar or szá gon ép pen a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en bon ta -
ko zott ki) 1970-ben már a ne vek sem ad nak töb bé tám pon tot. A bel ső-er -
zsé bet vá ro si zsi dó al só kö zép- és kö zép osz tály be li ek, il let ve le szár ma zot -
ta ik el ván dor lá sát mind ezek mi att más esz kö zök kel – egyé ni vis  sza em lé -
ke zé se ken, ese te ken ke resz tül – is szük sé ges vizs gál ni; a vis  sza em lé ke zé -
sek, in ter júk egyút tal a la kos ság ál ta lá nos át ré teg ző dé sé re is szá mos
szem pont ból fényt vet nek, te hát a sta tisz ti kai meg kö ze lí tés ár nya lá sa
szem pont já ból szin tén ki ak náz ha tók. (Mind eze ket a kér dé se ket rész le te -
sen egy má sik ta nul mány ban tár gya lom majd.)
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9 Bár nem cé lom a há bo rús évek la kó né pes sé gé nek és az 1970. évi la kó né pes ség nek (sem
pe dig a la kás ál lo mány nak) a szisz te ma ti kus ös  sze ha son lí tá sa, jel zem, hogy az 1941-es és
1945-ös ál la pot ra tett uta lá sok kor mi lyen for rás anyag ra tá masz kod tam: 1941. évi nép szám -
lá lás. Bu da pest, VII. ke rü let, 518/I. szám lá ló já rás. La kás ívek. Bu da pest Fő vá ros Le vél tá ra (a
to váb bi ak ban: BFL) IV. 1419. j.; 1945. évi nép ös  sze írás. Bu da pest, VII. ke rü let, 518/I. szám lá -
ló já rás. Házigyűjtőívek. Kla u zál tér. BFL IV. 1419. n.; va la mint 1945. évi nép ös  sze írás. Bu da -
pest, VII. ke rü let, 85/a. ház tömb. A há bo rús ká ro kat fel tün te tő házigyűjtőívek. Kla u zál tér.
BFL IV. 1419. p. Ez úton mon dok kö szö ne tet Lugosi And rás tör té nész nek, a BFL mun ka tár -
sá nak, aki re fe rens ként és az anyag ki vá ló is me rő je ként mun ká mat se gí tet te, és aki vel meg -
vi tat hat tam a ku ta tás so rán fel me rü lő prob lé má kat.



Egy Kla u zál té ri ház tár sa dal ma és la ká sai 1970-ben10

A ház a Kla u zál té ren ál ló épü le tek kö zül a ré geb bi ek kö zé tar to zik; 1862-
ben épült Limburszky Jó zsef épí tő mes ter ter vei sze rint.11 Az épí tés évé nek
az 1970-es ál la pot szem pont já ból an  nyi ban van je len tő sé ge, hogy az ilyen
há zak la ká sai ös  szes sé gük ben ke vés bé vol tak kom for to sak, mint az
1890-es évek ben vagy 1900 után épült bér há zak ban ki ala kí tott la ká sok; a
szá zad for du lón a pol gá ri bér lő kö zön ség már igényt tar tott a für dő szo bá -
ra, és az épít te tők, ameny  nyi ben az igé nye sebb pol gá ri kö zön sé get cé loz -
ták meg, igye kez tek ezt az igényt ki elé gí te ni, leg alább is a na gyobb la ká sok -
ban. Az itt elem zett ház hom lok za tá ról az ost rom alatt el tűn tek azok az
épü let szob rá sza ti dí szí té sek, ame lyek a má so dik vi lág há bo rú előtt ké -
szült fo tó kon még lát sza nak, és so ha nem is ke rül tek oda vis  sza. 1970-ben
– aho gyan ma is – ez a bel ső ud va ros bér ház ut cai hom lok za tát te kint ve
elég gé pu ri tán, dísz te len be nyo mást kel tett.

A ház ban ta lál ha tó la ká sok szá ma 1970-ben 34. La kó ik szá ma 1970-
ben (az épp ott tar tóz ko dó, más hol ál lan dó la kos ven dé ge ket, lá to ga tó csa -
lád ta go kat nem szá mít va, be le ért ve vi szont az al bér lő ket és mind azo kat
az ös  sze írt csa lád ta go kat, akik nek ál lan dó lak cí me ez a Kla u zál té ri ház)
98 fő.
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10 In nen től az elem zés a kö vet ke ző for rás anya gon (il let ve az ez alap ján ké szült sa ját adat -
bá zi son) alap szik: 1970. évi nép szám lá lás. Bu da pest, VII. ke rü let, 32. szám lá ló kör zet. Kla u -
zál tér. Gyűj tő ívek és egyé ni fel vé te li ívek. MOL XXXII-23-a.

11 A ház ról lásd HIDVÉGI Vi o let ta: Ada lé kok a te rü let be épü lé sé hez. In: KE MÉNY Má ria
(szerk.): Kis me ző, Nagy me ző, Broad way. Vá ros tör té ne ti ta nul má nyok. I. m. 37.

1. táb lá zat. A la kók meg osz lá sa

Beköltözés időpontja 
A beköltözöttek 

háztartásainak száma 
Az összes háztartás %-ában

(kerekítve)

1945-ig 10 29,0

1946–55 7 20,5 

1956–65 14 41,0

1965–70 3 8,8 

Összes háztartás 34 100,0 



A ház nak ös  sze sen 19 olyan la kó ja van, aki 1945-ben is a ház ban élt (fő -
bér lő vagy an nak csa lád tag ja volt). Ezek egy ré sze, 14 em ber már 1941-
ben is a ház ban la kott. A nagy több ség, a la kók 80%-a, 76 em ber vi szont
1945-ben vagy ké sőbb köl tö zött a ház ba, il let ve szü le tett oda. A má so dik
vi lág há bo rú és az 1970-es nép szám lá lás kö zött el telt 25 év alatt te hát
nagy mér ték ben ki cse ré lő dött a ház la kos sá ga. A be köl tö zé sek idő pont ját
azon ban csak a ház tar tá sok szint jén le het meg ra gad ni, hi szen csa lá don -
ként (ház tar tá son ként) csak azt tün tet ték fel, hogy a leg ré geb bi  la kó mi ó -
ta él az adott la kás ban. 

A ház la kás ál lo má nya. Vál to zá sok 1941 és 1970 kö zött
Né hány szám ból na gyon ér de kes kö vet kez te té se ket le het le von ni, amint
azt a 2. táb lá zat mu tat ja.
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2. táb lá zat. A ház la ká sa i nak meg osz lá sa szo ba szám alap ján 1970-ben

Lakás típusa 
szobaszám alapján

1 helyiségből
álló lakás

1 szobás
Ezen belül: 

2 szo-
bás

3 szo-
bás

Ilyen lakások száma a
házban

7
1 szoba-

konyha: 8
1 szoba-konyha +

egyéb helyiség(ek): 7
7 5

A szo ba szá mot te kint ve tehát 1970-ben eb ben a Kla u zál té ri bér ház ban
a 34-ből 22 volt egy szo ba-kony hás, il let ve egy he lyi sé ges la kás. Ez a meg -
osz lás egy nem túl ele gáns pol gá ri bér ház ha gyo má nyos la kás ál lo má nyá -
nak fe lel meg, ahol is az ut cá ra né ző há rom szo bás la ká sok al kot ták a kö -
zép osz tály ál tal bé relt la ká sok kö rét, a két szo bá sok a kis pol gá ri a két, a
szo ba-kony há sok vagy egy he lyi sé ge sek pe dig mun kás la kás ok vol tak. Mi -
vel itt egy 1862-ben épült bér ház ról van szó, a két szo bás la ká sok több
mint fe lé ben nincs ki ala kít va für dő szo ba, sőt, ezt a kom for tot az egyik há -
rom szo bás la kás is nél kü lö zi. A pol gá ri kor szak ban a la ká sok há zon be -
lü li presz tí zse és hi e rar chi á ja nem csak a szo ba szám mal és a la kás mé ret -
tel, ha nem az zal is ös  sze füg gött, hogy ut cai vagy ud va ri la kás ról volt-e szó,
és so kat szá mí tott az eme let is: ha gyo má nyo san az el ső eme let volt a leg -
ele gán sabb, at tól fel fe lé csök kent a la ká sok presz tí zse. Ez a meg osz lás
nagy já ból meg ma radt, ám bi zo nyos adott sá gok ala po san meg vál toz tak.

A ház jel le gét is érin tő egyik je len tős vál to zás az, hogy az 1941-ben, il let ve
1945-ben re giszt rált föld szin ti üz let he lyi sé ge ket sor ra fel szá mol ták és la -



kás sá ala kí tot ták. Ezek ben a szük ség la kás ok ban ál ta lá ban igen ked ve zőt -
len vi szo nyok ural kod tak: 1970-ben nagy részt ezek vol tak a ház egy he lyi sé -
ges, kü lön kony há val sem ren del ke ző, 8–25 m2 alap te rü le tű la kó egysé gei.
Bér lő ik job bá ra idő sebb, egye dül ál ló nők. Bár az ide o ló gia sze rint a szo ci a -
lis ta rend szer fel szá mol ja a pol gá ri kor szak la kás nyo mo rát, a va ló ság ban
leg alább en  nyi re új ra ter mel te a sze gé nyes vi szo nyo kat, még ha fi gye lem be
ves  szük is, hogy az üz le tek ből lett szük ség la kás ok ki ala kí tá sát min den bi -
zon  nyal az 1945 és 1960 kö zöt ti nyo masz tó la kás hi ány mo ti vál ta.

A la ká sok ere de ti presz tízs hi e rar chi á ját je len tős mér ték ben ki kezd te a
na gyobb pol gá ri la ká sok fel osz tá sa, il let ve társ bér le te sí té se. 1970-ben a há -
rom szo bás la ká sok kö zül ket tő ben an  nyi an lak tak, hogy a zsú folt ság va ló -
szí nű leg tel je sen fe lül ír ta a la kás mé re te ál tal kí nált elő nyö ket. Mind két la -
kás hár mas társ bér let ként mű kö dött; az egyik ben há rom csa lád (hét fel nőtt
és egy ser dü lő fiú) osz to zott há rom szo bán és 80 négy zet mé te ren. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött az egy ko ri kö zép osz tá lyi, pol gá ri la kás nor mák csu pán tá -
vo li esz mény nek tűn het tek. A la kás ere de ti fő bér lő jét, egy 1945 óta ott la kó
öz vegy as  szonyt leg fel jebb az vi gasz tal hat ta, hogy az egyik társ bér lő je a sa ját
lá nya és an nak csa lád ja volt.

A nagy mé re tű (100-110 négy zet mé te res) pol gá ri la ká sok má sik há nya -
dá nak sor sa ugyan ak kor jól mu tat ja, hogy a társ bér le te sí tés től, le vá lasz -
tás tól meg me ne kült la ká so kat nagy va ló szí nű ség gel a rend szer ked vez -
mé nye zett je i nek utal ták ki, vagy olya nok nak, akik la kás szer zés szem -
pont já ból ked ve ző po zí ci ót él vez tek. A la kás egyik fel osz tat lan há rom szo -
bás, für dő szo bás ut cai la ká sá ban pél dá ul egy olyan volt rend őr la kott fe -
le sé gé vel és há rom, 19–22 éves fel nőtt gyer me ké vel, aki 1970-ben iro da fő -
tiszt ként dol go zott a kül ügy mi nisz té ri um ban. Ez a csa lád mond hat ta ma -
gá é nak a ház leg in kább kor sze rű sí tett la ká sát: a ház ban egye dül ná luk
volt egye di gáz fű tés (gáz kon vek tor), míg a ház ös  szes töb bi la ká sá ban még
cse rép kály há val vagy vas kály há val fű töt tek.

A ház ban ta lál ha tó la ká sok zö me 1970-ben még nem volt túl kom for tos.
Kö zü lük 23-ban (68%) nem volt für dő szo ba, és nél kü löz ték a me leg víz el lá -
tást is, csak a hi deg fo lyó vi zet ve zet ték be. 19 la kás ese té ben (56%) a la ká son
kí vül, a fo lyo són volt a több nyi re más csa lá dok kal kö zö sen hasz nált vé cé. A
la ká son be lü li für dő szo ba és vé cé ér te lem sze rű en a há rom szo bás la ká sok -
ra jel lem ző leg in kább, ilyen helyiségek a kétszobás la ká sok nak ke ve sebb
mint a fe lé ben, 43%-ában ta lál ha tók. A ház ban egy la kás ki vé te lé vel min de -
nütt cse rép kály há val és/vagy vas kály há val, az az szén nel és fá val fű te nek.
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Ugyan ak kor fel tű nő, hogy a ház tar tá si gé pek, 1970-ben már meg le he tő -
sen el ter jed tek; a „fri zsi der szo ci a liz mus” a gan gos bér ház sze ré nyebb la -
ká sa i ba is be ha tol. A ház szá mos szo ba-kony hás, für dő szo ba, vé cé és me -
leg víz el lá tás nél kü li la ká sá ban is meg ta lál ha tó már a te le ví zió, a mo só -
gép, a por szí vó és a hű tő szek rény, vagy leg alább is ezek kö zül va la me lyik.
A ház la ká sai kö zül csu pán 9-ben (26%) nincs sem mi fé le elekt ro mos ház -
tar tá si gép. A ben nük la kók ki vé tel nél kül mind idő sebb em be rek, ál ta lá -
ban 60 és 70 év kö zöt ti ek vagy 70 fe let ti ek. Köz vet ve ez is ar ra utal, hogy
a la kók több sé ge, fő leg a fi a ta lab bak, igé nyel ték a kor sze rű sí tést, és több -
sé gük va ló szí nű leg la ká sá nak inf rast ruk tú rá ját is szí ve sen ja ví tot ta vol -
na, ha jo gi lag lett vol na rá le he tő sé ge. Ám a zu ha nyo zót, a für dő szo bát, a
vé cét ek kor még nem le he tett ön te vé keny mó don ki ala kí ta ni, és a cse rép -
kály há ról a gáz kon vek to ros fű tés re va ló át ál lás is csak ak kor volt meg va -
ló sít ha tó, ha a ke rü le ti ta nács úgy dön tött, hogy egy egész ház fű té sét kor -
sze rű sí ti. Er re azon ban a VII. ke rü le ti bér há zak ban ál ta lá ban nem 1970
kö rül, ha nem jó val ké sőbb ke rült sor. A la kók je len tős ré sze te hát kény sze -
rű ség ből élt kor sze rűt len vi szo nyok kö zött; eb ből ki utat leg in kább az je -
lent he tett, ha la kást cse rélt vagy la kást igé nyelt má sutt, egy mo der nebb
be épí té sű kör nyé ken vagy egy új la kó te le pen, ami re leg in kább a fi a tal csa -
lá do sok nak volt esé lye. Alig ha nem a VII. ke rü le ti bér há zak inf rast ruk tu -
rá lis el ma ra dott sá ga és a hely zet ja ví tá sá nak re mény te len sé ge is köz re ját -
szott a fi a ta labb la kos ság ek ko ri ban már zaj ló és ké sőbb egy re erő sö dő el -
ván dor lá sá ban.

A la kók tár sa dal mi jel leg ze tes sé gei
Amint ar ról már szó esett, az 1970. évi nép szám lá lá si anyag leg iz gal ma -
sabb in for má ci ó it a sze mé lyi kérdőívek kí nál ják. Egy fe lől a ház tel jes la -
kos sá gá nak szo ci o ló gi ai pro fil ja ki raj zol ha tó  az ívek ös  sze sí té se alap ján;
más fe lől az egyé ni élet tör té ne tek leg fon to sabb té nyei, adott eset ben komp -
lett csa lád tör té ne tek kulcs moz za na tai bon ta koz nak ki az ada tok ér tel me -
zé se nyo mán.

A 3. táb lá zat egy elöregedőfélben lé vő ház ké pét ve tí ti elénk: a 98 la kó
44%-a 50 év fe let ti, vi szont csak 12%-uk 20 év alat ti.12 Ugyan ak kor az
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12 Ös  sze ha son lí tás képp: az új la kó te le pe ken ez zel kö zel egy idő ben, 1975-ben a la kos ság nak
mind ös  sze 18%-a 55 év fe let ti. Lásd SZŰCS István–BALÁZSNÉ VAR GA Mar git: Bel ső-Er zsé bet vá ros
te le pü lés szo ci o ló gi ai vizs gá la ta. Bu da pes ti Vá ros épí té si Ter ve ző Vál la lat, Bu da pest, 1975. 36.



össz kép nek fi a ta los színt köl csö nöz, hogy a ház ban sok a hu szon éves:
1970-ben a há zon be lü li har ma dik leg na gyobb de mog rá fi ai cso port a
20–29 éve se ké. Ez az a kor osz tály, ame lyik a kö vet ke ző év ti zed so rán jó
esél  lyel el hagy ja a Kla u zál té ri há zat mint szü le i től kü lön köl tö ző fi a tal,
mint if jú há zas vagy mint fi a tal csa lá dos; ezt azon ban sze mé lyek re bont -
va le he tet len el len őriz ni, mert az 1980-as nép szám lá lás ból egyet len Kla u -
zál té ri ház sze mé lyi és la kás ívei sem ma rad tak fenn (így a je len ta nul -
mány ban tár gyalt há zéi sem).
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3. táb lá zat. A la kók meg osz lá sa élet kor sze rint

Szü le té si év
Az eb ben az év ben
szü le tet tek szá ma

A ház la kó i nak 
%-ában (ke re kít ve)

1880–1900 (1970-ben 70–90 éves) 12 12

1901–1910 (1970-ben 60–69 éves) 21 21

1911–1920 (1970-ben 50–59 éves) 11 11

1921–1930 (1970-ben 40–49 éves) 16 16

1931–1940 (1970-ben 30–39 éves) 6 6

1941–1950 (1970-ben 20–29 éves) 20 20

1951–1960 (1970-ben 10–19 éves) 7 7

1961–1970 (1970-ben 0–9 éves) 5 5

Ös  sze sen 98 100

Azon vi szont nincs mit cso dál koz ni, hogy az 1960-as évek má so dik fe lé -
ben az itt tár gyalt Kla u zál té ri ház ban nem dü hön gött a gyer mek vál la lá si
kedv. Az az öt, 0 és 5 év kö zöt ti kis gyer mek, akit 1970-ben a ház ban re -
giszt rál tak, meg le he tő sen szű kös kö rül mé nyek kö zött élt: ket ten ugyan ab -
ban a há rom szo bás la kás ban, hár mas társ bér let ben lak tak kilencedma-
gukkal, és a je lek sze rint mind ket te jü ket egye dül ne vel te az édes any juk; a
töb bi há rom pe dig egy-egy szo ba-kony hás la kás ban la kott szü le i vel (il let -
ve egye dül ál ló any já val) és nagy szü le i vel. Egy eset ben a kis gyer mek és
szü lei egy idős fő bér lő vel osz toz tak az egyet len szo bán. Más ol dal ról ér tel -
mez ve: az if jú há za sok va ló szí nű leg el ha lasz tot ták a gyer mek vál la lást ad -
dig, amíg sa ját la kás ba nem tud tak köl töz ni; el ső gyer me kü ket még eset -
leg vál lal ták ilyen kö rül mé nyek kö zött, de a má so dik kal min den képp vár -



tak ad dig, amíg la kás igény lés ré vén meg fe le lőbb la kás hoz nem ju tot tak,
nagy va ló szí nű ség gel Bu da pest va la me lyik újabb épí té sű vá ros rész ében.

A ház la kó i nak kö zel 70%-a el ső ge ne rá ci ós bu da pes ti; a ház la kói kö zül
csak 30 (30%) szü le tett a fő vá ros ban. Ha meg néz zük, mi lyen  az utób bi
cso port ba tar to zók csa lá di ál la po ta, jól lát szik, hogy a bu da pes ti szü le té -
sű ek két har ma da nőt len, il let ve ha ja don; nagy ré szük 1 és 30 év kö zöt ti,
és a ház ban la kók gyer me ke, vagy fi a tal al bér lő. A ház ban élő csa lá dok ra
leg in kább jel lem ző min ta te hát az, hogy a szü lők vi dé ken szü let tek (vagy
leg alább egyi kük vi dé ki), gyer me ke ik vi szont már Bu da pes ten. Az idő sebb
kor osz tály ok hoz tar to zó, ere de ti leg vi dé ken szü le tett la kók kö ré ben gya ko -
ri, hogy mind a fér fi ak, mind a nők fi a ta lon ke rül tek a fő vá ros ba, a sze mé -
lyi kérdőív ada ta i ból ki kö vet kez tet he tő en leg több ször mun ka vál la ló ként.
Fel tű nő, hogy a „be ván dor lók” (68 sze mély) több sé ge – 41 em ber (60,3%) –
Észak- és Ke let-Ma gyar or szág ról, il let ve a Du na–Ti sza kö zé ből ér ke zett, to -
váb bi ki len cen (13,2%) a tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le té ről, Szlo vá ki á -
ból, Er dély ből, il let ve – ket ten – a Dél vi dék ről. Du nán tú li te le pü lé sek ről
mind ös  sze 18-an (26,5%). (E te kin tet ben nem csak szü le té si he lyük ér de -
kes, ha nem az ar ra a kér dés re adott vá la szuk is, hogy hol van vagy hol volt
elő ző leg má sutt ál lan dó be je len tett lak cím ük.) A ház la kói kö zött te hát ab -
szo lút több ség ben van nak a ke let-, észak- és észak ke let-ma gyar or szá gi
ere de tű ek, kü lö nö sen ha be le ért jük eb be a tör té nel mi Ma gyar or szá gon
szü le tet te ket is (ők mind an  nyi an 1918 előtt szü let tek a Ma gyar Ki rály ság
ak ko ri te rü le tén).

A fog la ko zá si ada tok alap ján (4. táb lá zat) ki raj zo ló dik a la kó né pes ség
tár sa dal mi pro fil ja. A ház la kó i nak 26%-a nyug dí jas; kö zü lük nyol can vál -
lal nak va la mi lyen mel lék fog lal ko zást a nyug díj mel lett. A la kók 55%-a ak -
tív ke re ső. Az ak tí vak 51%-a nő; a kor szel le mé nek és fog lal koz ta tás po li ti -
ká já nak meg fe le lő en az ak tív ko rú nők kö zött gya kor la ti lag nincs el tar tott
ház tar tás be li. Egy gyer mek gon do zá si sza bad sá gon lé vő kis ma mát, egy fő -
is ko lás lányt és egy be teg sé ge mi att nyug díj ba vo nult kö zép ko rú as  szonyt
le szá mít va az ös  szes ak tív ko rú nő dol go zik. Az ak tív ke re ső kön be lül 11
em ber (ke re ken 20%) önál ló kis ipa ros, kis ke res ke dő vagy kis ipa ri szö vet -
ke zet tag ja; 21 em ber (az ak tív ke re sők 38%-a) ál la mi vál la lat nál, in téz -
mény nél al kal ma zott fi zi kai dol go zó (gyá ri mun kás, so főr, pin cér, kony hai
ki se gí tő stb.). Az ak tív ke re sők nek te hát nagy já ból há rom ötö de (32 em ber)
ipa ros vagy fi zi kai dol go zó, és csak két ötö de (23 sze mély) szel le mi mun kát
vég ző al kal ma zott.

218 Budapest



A tel je sebb pro fil ked vé ért ér de mes eh hez hoz zá ven ni az 1970-ben már
nyug dí jas ként ös  sze ír tak ko ráb bi fog lal ko zá sát is (ezt majd nem min den
eset ben fel tün tet ték a sze mé lyi kérdőíven, lásd 5. táb lá zat). Ha őket is hoz -
zá szá mol juk az 1970. évi ak tív ke re sők höz, ak kor az ará nyok a kövekező-
képp ala kul nak: önál ló kis ipa ros vagy kis ipa ri szö vet ke zet tag ja 17 em ber,
az ipar ban, szol gál ta tás ban, rend vé de lem ben és egész ség ügy ben al kal -
ma zott fi zi kai dol go zó 29, al kal ma zott szel le mi 30 em ber. Az ak tív ke re -
sők nek és a ko rább ról is mert fog lal ko zá sú nyug dí ja sok nak (ös  sze sen 76
em ber) ez a 23, 38, il let ve 39%-a. A ház egy ko ri és ak tu á lis ke re sői kö zött
te hát 1970-ben erős több ség ben (71%) van nak az kis ipa ros ok és a fi zi kai
dol go zók. Kü lö nö sen az előb bi ek, az önál ló an, il let ve ktsz-ben dol go zó kis -
ipa ros ok há nya da te kint he tő vi szony lag je len tős nek. Az 1. és 2. eme le ten
pél dá ul ös  sze sen 4 olyan ak tív vagy nyug dí jas ci pész, il let ve ci pő fel ső rész-
ké szí tő la kik, akik mind az em lí tett ka te gó ri á ba tar toz nak.
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4. táb lá zat. A ház la kó i nak fog lal ko zá si sta tisz ti ká ja

Számuk A lakók %-ában

Eltartott háztartásbeli, 
egyéb eltartott családtag (tanulók is)

17 17

Nyugdíjas 26 26

Önálló kisiparos, kiskereskedő 5 5

Kisipari szövetkezet tagja 6 6

Alkalmazott fizikai összesen 21 21

Ebből:

Ipar 9

Szállítás, közlekedés 2

Szolgáltatás, vendéglátás 10

Alkalmazott szellemi összesen 23 23

Ebből:

Ipar 3

Szolgáltatás, kereskedelem 9

Kultúra 6

Egészségügy 2

Államigazgatás 3

Összesen 98 100



Az ér de kes te hát az, hogy egy olyan kör nyé ken, amely a há bo rú előtt kis -
pol gá ri jel le gű nek szá mí tott, és amely nek pro fil ját el ső sor ban a kis ipa ros-
kis ke re ke dő elem (mes te rek, se gé dek, ta non cok), ki sebb rész ben pe dig a
ma gán al kal ma zot ti ré teg ha tá roz ta meg, egy eset le ge sen ki vá lasz tott ház -
ban a la kók tár sa dal mi ös  sze té te le je len tős rész ben rep ro du kál ta ön ma -
gát an nak el le né re, hogy köz ben le zaj lott egy – a ko ráb bi gaz da sá gi ke re -
te ket tel je sen át ala kí tó – po li ti kai rend szer vál tás, és an nak el le né re, hogy
a sze mé lyek szint jén a ház ban óri á si mér té kű volt a ki cse ré lő dés.13 A fog -
lal ko zá si ös  sze té tel mel lett szin tén a Bel ső-Er zsé bet vá ros ko ráb bi jel leg -
ze tes sé ge it idé zi a nem bu da pes ti szü le té sű, túl nyo mó részt észak- és ke -
let-ma gyar or szá gi be ván do rol tak ma gas, 70%-os ará nya. Úgy tű nik te hát,
hogy az itt be mu ta tott Kla u zál té ri ház a tör té nel mi ka tak liz mák és a la -
kos ság ki cse ré lő dé se el le né re sem vet kőz te le tel je sen ko ráb bi ön ma gát.

A leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get vizs gál va, sta tisz ti ka i lag elég gé ne -
he zen ele mez he tő adat hal maz ba üt kö zünk. A ház la kó i nak na gyob bik fe -
le ugyan is még a Hor thy -kor szak is ko la rend szer ében vé gez te ta nul má -
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13 A pon to sabb kö vet kez te té sek ér de ké ben tel jes kö rű en ös  sze kell vet ni a négy szom szé -
dos Kla u zál té ri ház la kos sá gá nak 1970-es ada ta it ugyan azon la kó há zak 1941-es ada ta i val.
Ez egy kö vet ke ző, na gyobb ta nul mány té má ja lesz.

5. táblázat. A nyugdíjasok korábbi foglalkozása

Számuk
A házban lakó nyug-

díjasok %-ában

Kisipari szövetkezet tagja 6 23

Alkalmazott fizikai összesen 8 31

Ebből:

Ipar 3

Szolgáltatás, vendéglátás 5

Alkalmazott szellemi összesen 8 31

Ebből:

Szolgáltatás, keresk. 4

Egészségügy 1

Államigazgatás, rendvédelem 3

Nincs feltüntetve korábbi foglalkozás
(nem dolgozott, özvegyi nyugdíjas)

10 15

Összesen 26 100



nya it – más is ko la tí pu sok ban, mint azok, akik 1945 után ke rül tek is ko lá -
ba. Az államszocialista kor szak sta tisz ti ká i ban meg szo kott ka te gó ri ák
(nyolc ál ta lá nos, kö zép is ko la, szak mun kás kép ző, fel ső fo kú tan in té zet) te -
hát ele ve nem egy kön  nyen al kal maz ha tók, s el fed nek to váb bi lé nye ges kü -
lönb sé ge ket. Nem rit ka pél dá ul az olyan la kó, aki járt gim ná zi um ba vagy
pol gá ri ba, de an nak nem az ös  szes osz tá lyát vé gez te el. A hat ele mi plusz
öt év gim ná zi um nyil ván nem ugyan az a ka te gó ria, mint a hat ele mi, s
szin tén eről te tett a be nem fe je zett gim ná zi u mot nyolc ál ta lá nos ként ér tel -
mez ni. A má so dik vi lág há bo rú előt ti ta nonc kép zés vál to za tos hos  szú sá gú
ide je két és négy év kö zött in ga do zott. Prak ti kus nak lát szott ezen kí vül kü -
lön ke zel ni az ép pen va la mely ok ta tá si szin ten ta nu ló kat azok tól, akik er -
re a szint re so ha nem is lép tek. Ezért a 6. táb lá zat ban rész le te ző bon tás -
ban kö vet kez nek az egyes ka te gó ri ák.
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6. táb lá zat. A ház hat éven fe lü li la kó i nak meg osz lá sa is ko lá zott ság sze rint:14

Leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség
Ilyen vég zett sé gű 

la kók szá ma 
A hat év fe let ti ek 

%-ában

6 ele mi nél/8 ál ta lá nos nál ke ve sebb 7 7,6

6 ele mi 19 20,6

8 ál ta lá nos 9 9, 8

Je len leg ál ta lá nos is ko lá ban ta nul 1 1,1

Ta nonc is ko la 12 13

Szak mun kás kép ző 8 8,7

Je len leg szak mun kás kép ző ben ta nul 6 6,5

Pol gá ri 7 7,6

Kö zép is ko la 12 13

Kö zép is ko la va la hány osz tá lyát vé gez te 5 5,4

Je len leg kö zép is ko lá ban ta nul (nap pa li vagy es ti) 4 4,3

Fő is ko la, egye tem 0* 0

Je len leg fő is ko lán ta nul 2 2,17

Ös  sze sen 92 100,0

* Egy valaki két évig járt főiskolára

14 A ház ban la kó hat éven alu li gyer me kek hez (5 gyer mek) hoz zá vet tem még egy la kót, aki
min den jel sze rint csa lád já val élő fo gya té kos volt, és aki nek a sze mé lyi ívén sem mi lyen is ko -
lai vég zett ség nem volt fel tün tet ve. Így az is ko lai vég zett sé get ka te go ri zá ló táb lá zat 92 sze -
mély ada ta in ala pul. 



A táb lá za tok ada ta i ból nem túl ma ga san is ko lá zott po pu lá ció ké pe raj -
zo ló dik ki. 35-en (ez a hat éven fe lü li la kók 38%-a) csak hat ele mit vagy
nyolc ál ta lá nost vé gez tek, vagy még an  nyit sem. Ös  sze sen 26-an (28%) fe -
jez ték be a ta nonc is ko lát, a szak mun kás kép zőt, vagy ép pen szak mun kás -
kép ző be jár nak 1970-ben. En nél jó val ke ve seb ben van nak a kö zép is ko lát
vég zet tek, még ak kor is, ha az ép pen kö zép is ko lá ba já ró kat is hoz zá juk
szá mol juk (együtt ösz  sze sen 17%). Ezen az ará nyon va la me lyest ja vít,
hogy a ház szak mun kás kép zőt vég zett fi a ta labb la kói kö zül töb ben is él -
tek a kor szak sa já tos is ko láz ta tá si le he tő sé gé vel, és ép pen ak kor es ti vagy
le ve le ző kö zép is ko lá ba jár tak. Dip lo más 1970-ben egy elő re nem volt a
ház ban; egye te met vagy fő is ko lát sen ki sem vég zett, igaz, a nép szám lá lás
évé ben ket ten ép pen fő is ko lá ra jár tak. Va la mi lyen szak kép zett sé ge egyéb -
ként a ház ból so kak nak volt, de so kan azt nem az is ko la rend szer ke re tei
kö zött, ha nem tan fo lya mon vagy „gya kor lat út ján” sze rez ték meg. Ezt a faj -
ta szak kép zett sé get sok fé le sé ge és ke vés bé for má lis vol ta mi att nem tün -
tet tem fel a táb lá zat ban.

Csa lád és ház tar tás. Sza bály ta lan csa lá dok, 
a kor szak sa já tos sá gai
A Kla u zál té ri ház la ká sa i nak csa lád- és ház tar tás szer ke ze tét il le tő en
1970-ben a nuk le á ris csa lá dok do mi nál nak; a két leg gya ko ribb ház tar tás -
tí pus az idős egye dül ál ló, il let ve idős há zas pár al kot ta ház tar tás (ál ta lá ban
ezek az egy he lyi sé ges, il let ve egy szo bás la ká sok). A népesebb csa lá dok ál -
ta lá ban az 1. és 2. eme le ti, na gyobb la ká sok ban él nek, bár, mint ar ról már
volt szó, szo ba-kony hák ban is elő for dult, hogy több ge ne rá ció él együtt.

Az al bér lő tar tás vi szony lag rit ka, leg alább is az 1941-es ál la pot hoz ké -
pest (ami kor is a Kla u zál té ri ház ban oly kor vi szony lag kis la ká sok ban is
al- és ágy bér lők se re ge la kott). Ugyan ak kor 1970-ben az ös  szes le het sé ges
la kás tí pus ban elő for dul nak al bér lők: egye dül ál ló idős as  szony egy szo bás
la ká sá ban épp úgy, mint az egyik, már egyéb ként is né pes há rom szo ros
társ bér let ben, vagy gyer me ke it egye dül ne ve lő kö zép ko rú as  szony két szo -
bás la ká sá ban. A ház ban la kó 5 al bér lő majd nem mind egyi ke fi a tal,
20–34 éves egye dül ál ló (egyi kük el vált); mind an  nyi an vi szony lag jól kép -
zet tek, mi ni mum tech ni ku mi, il let ve gim ná zi u mi érett sé gi vel, eset leg to -
váb bi szak kép zett ség gel ren del kez nek, és ígé re tes mun ka he lye ken dol -
goz nak. Ez ar ra utal hat, hogy al bér let fi ze té sé re 1970-ben el ső sor ban
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azok a nem bu da pes ti il le tő sé gű, de Bu da pes ten dol go zó fi a ta lok vál lal -
koz tak (vagy kény sze rül tek), akik arány lag jól ke res tek, és akik az önál ló
élet vi tel más, szer ve zett for má it (kol lé gi um, mun kás szál lás, szol gá la ti
szál lás) nem tud ták vagy nem akar ták igény be ven ni. Az egyet len kö zép -
ko rú al bér lő egy villamosipari tech ni ku mot és 2 év fő is ko lát vég zett elekt -
ro mű sze rész. Az ő éle tét és karrierjét nagy va ló szí nű ség gel az 1956-os for -
ra da lom ban va ló rész vé te le tör te de rék ba. Ar ra a sze mé lyi íven sze rep lő
kér dés re, hogy mi volt a fog lal ko zá sa 1960-ban, a kérdezőbiztosnak ez a
fér fi azt vá la szol ta: „po li ti kai el ítélt”.

A több ge ne rá ci ós ház tar tá sok tény le ges ös  sze té tel ének meg fej té se
ugyan ak kor nem min dig egy sze rű; a sze mé lyi kérdőívek ből gyak ran egy -
más nak el lent mon dó in for má ci ók ke re ked nek ki. Nem rit ka, hogy fér jes fi -
a tal as  szony, aki va la me lyik Kla u zál té ri la kás ál lan dó la kó ja, az „Együtt
él-e a fér jé vel?” kér dés re igen nel vá la szolt, ám a férj nem sze re pel a la kás -
íven. Elő for dul, hogy a há zas, gyer me kes fi a tal as  szony ál lan dó be je len tett
lak cí me má sutt van, ugyan ak kor bi zo nyos ro va tok ból nyil ván va ló, hogy
élet vi tel sze rű en la kik szü le i vel – és kis gyer me ké vel – a Kla u zál té ren; ez
pél dá ul ab ból de rül ki, hogy a sze mé lyi kérdőíven meg ne ve zett, kö ze li, VII.
ke rü le ti mun ka he lyé re min dig gya log jár be, és 10-15 perc alatt oda ér. (Az
1970. évi nép szám lá lás sze mé lyi íve in kér dez ték a fog lal ko zást, az el ső ke -
re ső, va la mint az 1960. évi fog lal ko zást, az ép pen ak tu á lis mun ka hely ne -
vét és cí mét, va la mint azt, hogy mi lyen köz le ke dé si esz köz zel jár va la ki
dol goz ni, és hány perc alatt ér oda a mun ka he lyé re.) A kis gyer mek ál lan -
dó lak cí me oly kor szü le té se évé től a nagy szü lők Kla u zál té ri la ká sa, ak kor
is, ha édes any ja más ho vá is be van je lent ve.

Ezek mö gött a kis sé ka o ti kus nak tű nő vi szo nyok mö gött ne megy szer át -
me ne ti élet hely ze tek hú zód hat nak meg (pél dá ul ha a fi a tal as  szony ott -
hagy ta a fér jét, és gye re kes tül vis  sza köl tö zött a szü le i hez), de gya nít ha tó,
hogy szá mos eset ben a Ká dár-kor szak jel leg ze tes la kás szer zé si stra té gi á i -
ról van szó. Eb ben a kor szak ban az ál la mi tu laj do nú, ta ná csi ke ze lés ben
lé vő la ká sok bér le ti jo gá nak örök lé se csak ak kor volt le het sé ges, ha a le -
szár ma zott ál lan dó la kos ként oda volt be je lent ve, és rá adá sul élet vi tel sze -
rű en ott is la kott, vagy leg alább is a kül vi lág előtt si ke rült a dol got ek ként
fel tün tet ni. Nem ke vés fej tö rést oko zott, hogy pél dá ul a nagy szü lő höz „ál -
lan dó ra” be je len tett fi a tal nak mi lyen gyak ran kel lett fel buk kan nia a nagy -
ma má nál, hogy az élet vi tel sze rű ottlakást meg győ ző en bi zo nyí ta ni le hes -
sen (pél dá ul ha a nagy ma ma ha lá lát kö ve tő en ki száll tak a ta nács tól kör -
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nye zet ta nul mányt vé gez ni, és meg kér dez ték ez ügy ben a szom szé do kat).
Bi zo nyos ér te lem ben egy sze rűbb volt, ha a la kás ra vá ró fi a tal va ló ban oda -
köl tö zött a nagy ma má hoz, ami vel egy füst alatt leg ali zál ni le he tett a szü lők -
től va ló kü lön köl tö zést is – kér dés per sze, me lyik volt a ki seb bik rossz. Az
itt elem zett Kla u zál té ri ház ban ös  sze írt gyer me kek, il let ve fi a tal fel nőt tek
egy ré sze gya nít ha tó an ilyen stra té gi ai okok ból sze re pelt az 1970. évi nép -
szám lá lás la kás- és sze mé lyi kérdőíve in Kla u zál té ri la kos ként.

A kor szak nak más faj ta in for má lis gya kor la ta i ra en ged kö vet kez tet ni a
la kó he lyi és mun ka he lyi kap cso la tok ös  sze fo nó dá sa az egyes ház tar tá -
sok ese té ben. Az egyik, fen tebb már em lí tett ház tar tás ban egy 46 éves öz -
vegy la kik 17, il let ve 20 éves fi aival. Az is ko lá zot tabb la kók kö zé tar to zó as -
szony ke res ke del mi tech ni kum ban érett sé gi zett,15 ko ráb ban a Péterffy
Sán dor ut cai kór ház ban dol go zott ad mi niszt rá tor ként, 1968-ban azon -
ban be teg ség mi att ab ba hagy ta a mun kát, és az óta öz ve gyi nyug dí jas. Idő -
seb bik fia a XIV. ke rü let ben, a Film tech ni kai Vál la lat nál dol go zik mint
elekt ro mű sze rész. A ve lük la kó al bér lő, egy 34 éves, el vált fér fi ugyan en nél
a vál la lat nál volt szer kesz tő tech ni kus. Va ló szí nű te hát, hogy vagy a mun -
ka he lyen meg is mert kol lé gát aján lot ta be a 20 éves fi a tal em ber ma guk -
hoz al bér lő nek, vagy for dít va: a ná luk la kó al bér lő „vit te őt be” a Film tech -
ni kai Vál la lat hoz. Há rom aj tó val odébb, a 2. eme let egy má sik la ká sá ban
élő al bér lő, a volt ’56-os el ítélt, úgy szin tén a Film tech ni kai Vál la lat nál dol -
go zik mint elekt ro mű sze rész, ami nem igen le het vé let len; va ló szí nű leg ne -
ki is a mun ka tár sak aján lot ták a Kla u zál té ri al bér le tet. A volt ’56-os mel -
lett má so dik al bér lő ként la kik ugyan ab ban a né pes 2. eme le ti társ bér let -
ben egy 22 éves, Győr ben fel nőtt, gim ná zi um ban érett sé gi zett lány. Ez a fi -
a tal lány a Péterffy Sán dor ut cai kór ház mű sza ki osz tá lyán dol go zik mű -
sza ki ad mi niszt rá tor ként, te hát nem ki zárt, hogy ő vi szont a fent em lí tett
46 éves öz vegy as  szony ko ráb bi mun ka he lyi is me rő se.

Eset ta nul má nyok
A sze mé lyi kérdőívek alap ján gyak ran egész élet utak, csa lád tör té ne tek,
mo bi li tá si min ták raj zo lód nak ki. Há rom, kü lön bö ző adott sá gú ház tar tás
be mu ta tá sa kap csán a csa lá don be lü li vi szo nyok ra, a ház tar tá sok egyes
tag ja i nak mo bi li tá si és élet pá lyá i ra is fény de rül.

224 Budapest

15 Ez az ő szó hasz ná la ta, ez az is ko la tí pus ugyan is 1942-ben, ami kor ő érett sé gi zett, még
nem lé te zett.



1. ház tar tás
A há rom szo bás, 82 négy zet mé te res, ám de für dő szo ba nél kü li la kás hár -
mas társ bér let ként mű kö dik. Ere de ti bér lő je, T. O.-né, 1945-ben köl tö zött
be. Asz  szony- és le ány ko ri ne ve, már amen  nyi ben meg en ged he tő ez a ko -
ráb bi ma gyar zsi dó név ál lo mány is me re tén ala pu ló kö vet kez te tés, egy -
aránt jel leg ze tes zsi dó hang zá sú ne vek. T. O.-né, aki 1970-ben a la kás
egyik ház tar tás fő je, 1882-ben szü le tett Szentmihályúron (ma Szlo vá kia);
1970-ben te hát 88 éves volt. A ház azon ke vés la kói kö zé tar to zik, akik
több nyel vet be szél nek: ma gyar anya nyel ve mel lett a szlo vá kot és a né me -
tet. T. O.-né 1938-ban öz ve gyült meg. 1910-ben kö tött há zas sá gá ból 1911
és 1916 kö zött két lá nya és két fia szü le tett.16 Egyik lá nya, il let ve egyik fia
má sutt él nek; má sik fi át 1943-ban vesz tet te el, má sik lá nya pe dig társ bér -
lő ként ve le egy la kás ban la kik. Az 1943-ban, 31 éve sen el hunyt fiú fel te he -
tő leg mun ka szol gá la tos ként vesz tet te éle tét. El kép zel he tő, hogy az ő két
gyer me két T. O.-né ne vel te; a két fér fi uno ka 1970-ben is T. O.-né ház tar tá -
sá ban él, 32 és  28 éve sek. Egyi kük ne ve azo nos T. O.-né 1943-ban el hunyt
fi á é val. A nagy ma ma, T. O.-né, hat ele mit vég zett, nyug dí jas; nincs nyo ma,
hogy ko ráb ban dol go zott vol na, vi szont szo ci á lis se gély ben ré sze sül. Fér fi
uno kái kö zül az 1938-ban szü le tett T. A. nyolc ál ta lá nost és szak mun kás -
kép zőt vég zett, szak má ja fé nye ző-má zo ló, ám 1970-ben kony hai se géd -
mun kás ként dol go zik az Iz ra e li ta Hit köz ség szo ci á lis kony há ján az Újli-
pótvárosban, a Ka to na Jó zsef ut cá ban. A má sik uno ka, az 1942-ben szü -
le tett T. Gy. nyolc ál ta lá nost vég zett, szak kép zett sé ge nincs, épí tő ipa ri se -
géd mun kás ként dol go zik egy ál la mi épí tő ipa ri vál la lat nál. Bár a sze mé lyi
ívek sze rint mind két, a la kás ban ál lan dó la kos ként ös  sze írt fér fi uno ka
há zas, ne je ik nek nem volt nyo ma a la kás ban (az az a nép szám lá lá si la kás -
íven).

A má so dik társ bér lő és egy ben a la ká son be lü li má so dik ház tar tás fe je,
Ty. R. az ős bér lő T. O.-né le á nyá nak, Ty. R.-né T. P.-nek a fér je. Ty. R. 1902-
ben szü le tett, 1970-ben te hát 68 éves volt. Akár csak anyó sa, ő is a Fel vi dé -
ken szü le tett (Necpál köz ség ben), és 18 éve sen, 1920-ban ke rült Bu da pest -
re. 1970-ben nyug dí jas, emel lett ét ter mi fel szol gá ló ként dol go zik egy ak ko -
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16 Nők nél a sze mé lyi ív fel tün te ti a há zas sá go kat és azok dá tu ma it (több há zas ság ese tén
mind et), azok meg szű né sé nek okát, a szü le tett gyer me kek utó ne vét, szü le té sé nek (eset leg el -
huny tá nak) évét és hó nap ját, va la mint azt, hogy a gyer me kek kö zül hány él együtt az anyá -
val, és hány él tő le kü lön.



ri ban igen exk lu zív nak szá mí tó he lyen, a Bel ügy mi nisz té ri um Klub já ban;
1968-as nyug díj ba me ne te lét meg elő ző en, ak tív ko rá ban is pin cér ként
dol go zott a Ter mény for gal mi Vál la lat ét kez dé jé ben. Ty. R. ere de ti leg hat
ele mit vég zett, a pin cér szak mát „gya kor lat út ján” sa já tí tot ta el. Fe le sé ge,
Ty. R.-né T. P. 1914-ben szü le tett Bu da pes ten. Fér jé vel 1934-ben há za sod -
tak, ös  sze, há zas sá guk ból egy fiú szü le tett. Fér jé hez ha son ló an hat ele mit
vég zett, szak kép zett sé ge nincs, 1970-ben kór há zi ta ka rí tó nő az Or vos tu -
do má nyi Egye tem Má ria ut cai Bőr gyógy ásza ti Kli ni ká ján. Fi a ta labb ko rá -
ban de ko rá ci ós mun kás ként is dol go zott. Fia, Ty. H. 1970-ben 16 éves, a
szak mun kás kép ző 1. osz tá lyá ba jár, vas esz ter gá lyos nak ta nul. Ös  szes sé -
gé ben te hát a ház tar tás ed dig fel so rolt, egy más sal ro ko ni vi szony ban ál ló
tag jai az ala cso nyan kép zett fi zi kai dol go zó kat, il let ve szak mun ká so kat
rep re zen tál ják.

A la kás to váb bi társ bér lő je egy hat va nas fér fi és fe le sé ge; ez a há zas pár
gyer mek te len. A fér fi, Zs. Cs. Mis kolc kö ze lé ben, Hejőcsabán szü le tett
1907-ben. Bá do gos, víz-, gáz- és köz pon ti fű tés-sze re lő szak kép zett sé gét ta -
nonc is ko lá ban sze rez te 1925-ben; ezt kö ve tő en ke rült Bu da pest re 1926-
ban. Nyug dí ja mel lett 1970-ben dol go zik, önál ló ke res ke dő nél el adó ként.
Fe le sé ge, az 1910-ben Kenézlőn szü le tett Zs. Cs.-né két ele mit vég zett, ké -
sőbb be ta ní tott mun kás ként dol go zott, majd ház tar tás be li volt; 1970-ben
önál ló fa fes tő kis ipa ros.

2. ház tar tás
Egy gyer me kes csa lád, tag jai a ház át la gos la kás vi szo nya i hoz ké pest ki fe -
je zett ké nye lem ben él nek. Két szo bás, nagy alap te rü le tű (90 m2-es) la ká -
suk össz kom for tos, für dő szo bás, a te le font le szá mít va min den lé te ző ház -
tar tá si gép pel fel sze rel ték. A ház tar tás fő 1926-ban szü le tett Adonyban, te -
hát 1970-ben 44 éves. Szak kép zett sé gét még a pol gá ri kor szak ban sze rez -
te, nyolc osz tá lyos ker té sze ti szak kö zép is ko lá ban, ahol érett sé git is tett.
Mun ká ba ál lá sa (1946) óta fő ker tész ként dol go zott a Kő bá nyai Gyógy szer -
gyár nál. Fe le sé ge Bu da pes ten szü le tett 1923-ban; el ső há zas sá ga fel bom -
lá sa után hat év vel, 1954-ben ment hoz zá je len le gi fér jé hez, aki től egy lá -
nya szü le tett. Az as  szony nyolc osz tá lyos gim ná zi um ban érett sé gi zett
1940-ben, a rá kö vet ke ző év ben pe dig el vég zett egy gyors- és gép író tan fo -
lya mot is. El ső ál lá sá ban, 1941-ben gép köny ve lő ként dol go zott. 1970-ben
a Pénz ügy mi nisz té ri um ban az egyik pénz ügyi fő osz tály tit ká ra; sze mé lyi
ívé nek ta nú sá ga sze rint már 1960-ban is ezt a posz tot töl töt te be. Le á -
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nyuk, Sz. N., 1970-ben 15 éves, a kö zép is ko la el ső osz tá lyá ba jár. A csa lád
ked ve ző la kás kö rül mé nyei nyil ván ös  sze füg gés be hoz ha tók az as  szony
pénz ügy mi nisz té ri u mi po zí ci ó já val; hatalomközelben, az ál lam igaz ga tás
vi szony lag ma gas be osz tá sú dol go zó ja ként nyil ván az át la gos nál kön -
nyeb ben el tud ta ér ni, hogy a csa lád szín vo na las la kás hoz jus son. Ugyan -
ak kor a há zas pár két tag ja más ér te lem ben sem vesz te se a kom mu nis ta
for du lat nak: a Hor thy -kor szak ban szer zett is ko lai vég zett sé gü ket, szak -
kép zett sé gü ket mind ket ten si ker rel tud ták ka ma toz tat ni a párt ál la mi
idők ben is.

3. ház tar tás
A 26 négy zet mé te res, für dő szo ba és ben ti vé cé nél kü li, vi szont te le ví zi ó val,
mo só gép pel és hű tő szek rén  nyel fel sze relt szo ba-kony hát négy ta gú csa lád
lak ta. Az 1904-ben a He ves me gyei Szar vas kőn szü le tett csa lád fő, J. L.
nyug dí jas ci pész, ko ráb ban az Or to péd ci pő Szö vet ke zet nél dol go zik. 1916-
ban ke rült Bu da pest re, az ipa ros ta nonc-is ko lát már a fő vá ros ban vé gez te.
Fe le sé ge, J. L.-né Nagysimonyiban szü le tett 1921-ben, fel te he tő en föld mű -
ves csa lád ban, vég zett sé ge hat ele mi. A sze mé lyi ívén fel tün te tet tek sze -
rint 1933-tól, az az 12 éves ko rá tól ma ga is föld mű ves ként dol go zott. 1941-
ben ke rült Bu da pest re, és 1946-ban ment férj hez. 1970-ben (ahogy ko ráb -
ban is) a Phőnix Há zi ipa ri Ter me lő szö vet ke zet kéz be sí tő je ként dol go zik.
1941-ben, még há zas ság kö té se előtt szü le tett egy fia, majd 1947-ben, már
há zas sá gá ból, egy lá nya. Ez a lány 1970-ben együtt la kik a szü le i vel; szin -
tén ve lük él 1 év alatti fia, akit ha ja don lány ként vál lalt. J. J. gim ná zi um -
ban érett sé gi zett, majd a Fő vá ro si Ci pő bolt Vál la lat nál dol go zott mint rak -
tá ri ad mi niszt rá tor; 1970-ben gyer mek gon do zá si sza bad sá gon van.

Konk lú zió
La kó i nak fog lal ko zás sze rin ti ös  sze té tel ét te kint ve az elem zett Kla u zál té -
ri bér ház 1970-ben még sok te kin tet ben őriz te azo kat a tár sa dal mi vo ná -
so kat, ame lyek Bu da pest nek er re a szű kebb kör nyé ké re a má so dik vi lág -
há bo rú előtt jel lem zők vol tak. Bár a második világháború után még ott élő
zsidó családok (il let ve le szár ma zot ta ik) zö me már nem la kik a házban
1970-ben, és az 1945-ben, illetve 1970-ben összeszámlált csa lá dok kö zött
cse kély a kon ti nu i tás, a la kók tár sa dal mi és fog lal ko zá si pro fil ja sok ban
em lé kez te tett a há bo rú előt ti ál la po tok ra. A ház 1970. évi ak tív ke re ső, il -
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let ve nyug dí jas la kó i nak kö zel há rom ne gye de kis ipa ros, mun kás vagy
egyéb fi zi kai dol go zó volt, il let ve nyug díj ba me ne te le előtt ilyen jel le gű
szak mák ban dol go zott.

Eb ből ar ra is kö vet kez tet he tünk, hogy bár az államszocialista kor szak
el ső év ti ze de i ben a ma gán kis ipart és -kiskereskedelmet a rend szer eny -
hén szól va nem bá to rí tot ta, ezek a gaz da sá gi for mák a ne héz sé gek el le né -
re erő sen tar tot ták ma gu kat az olyan bu da pes ti vá ros ré szek ben, ahol az -
előtt is ko moly ha gyo má nyuk volt. Az al kal maz ko dás je le ugyan ak kor az,
hogy az 1970. évi nép szám lá lás so rán a tár gyalt Kla u zál té ri ház ban ös -
sze írt ipa ro sok nak vagy szol gál ta tó szak mát foly ta tók nak (il let ve nyug dí -
jas ipa ro sok nak) csak ki sebb há nya da volt önál ló, több sé gük va la mi lyen
kis ipa ri ter me lő szö vet ke zet tag ja (vagy volt tag ja nyug díj ba vo nu lá sa előtt)
volt. A szel le mi dol go zók ará nya mind eh hez ké pest – az 1970-ben már
nyug díj ban lé vő ket is ide szá mít va – nem éri el a 30%-ot. A ház né pes sé ge
vi szony lag ala cso nyan is ko lá zott; vég zett dip lo más 1970-ben egy sincs a
ház ban. Ugyan ak kor a sze mé lyi ívek alap ján sok fé le le het sé ges mo bi li tá -
si pá lya raj zo ló dik ki; szá mos jel lem ző eset mu tat ja, hogy a ház ban élők
kö zül fő ként a fi a ta lab bak – so kan már ak tív dol go zók – ho gyan tud tak,
il let ve igye kez tek él ni a Ká dár-kor szak nyúj tot ta leg kü lön fé lébb ta nu lá si
le he tő sé gek kel.

A fog lal ko zá si ös  sze té tel mel lett fi gye lem re mél tó a la kók szü le té si hely
sze rin ti meg osz lá sa. A tár gyalt Kla u zál té ri ház ban la kók 70%-a nem bu da -
pes ti szü le té sű (igaz, az idő seb bek kö zül so kan 1910 és 1940 kö zött te le pül -
tek a fő vá ros ba, és az óta fo lya ma to san ott él tek). A be ván do rol tak kö zött
igen ma gas az észak- és ke let-ma gyar or szá gi ak ará nya. Eb ből ar ra kö vet -
kez tet he tünk, hogy a bel ső VII. ke rü let a há bo rú előtt és a há bo rú után is
be ván dor lá si cél te rü let volt, ám az ide te le pü lők zö me jel lem ző en nem az
or szág leg gaz da gabb, leg fej let tebb te rü le te i ről ér ke zett. Ez nyil ván ös  sze -
füg gött az zal, hogy en nek a te rü let nek a la kó ház- és la kás ál lo má nya már a
há bo rú előtt sem tar to zott Bu da pes ten a leg ma ga sabb szín vo na lú ak kö zé,
1970-re pe dig ki fe je zet ten el avult nak és le rom lott ál la po tú nak szá mí tott. A
la kás ál lo mány kor sze rűt len sé gét éle sen ve tí tik elénk az 1970-ben ké szült
la kás ívek. A la ká sok és há zak ked ve zőt len adott sá gai nagy ban hoz zá já rul -
tak ah hoz, hogy a fi a ta labb la kos ság egy re in kább ki áram lott er ről a te rü -
let ről; ezt a de mog rá fi ai ál la po tot a tár gyalt Kla u zál té ri ház ról ké szült
1970-es pil la nat fel vé tel is szem be tű nő en tük rö zi.
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