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A bu da pes ti túl zsú folt la ká sok

A
FŐ VÁ ROS a du a liz mus kori gaz da sá gi fel len dü lés ered mé nye ként soha
nem lá tott fej lő dés nek in dult, és e fel íve lő kor szak nak a nyo ma it még ma
is ma gán vi se li a vá ros, hi szen sok szem pont ból ek kor ala kult ki Bu da pest

nagy vá ro si ar cu la ta. A ro ha mos fej lő dés nek azon ban az árny ol da la is meg mu tat -
ko zott, hi szen a gyár ala pí tá sok kö vet kez té ben, a nö vek vő mun ka le he tő sé gek re -
mé nyé ben egy re töb ben köl töz tek be a vá ros ba. A la kás ke re ső sze gé nyebb vá ros-
la kók szá ma azon ban arány ta la nul meg nőtt a szá muk ra meg fi zet he tő la ká sok
szá má hoz ké pest, így Bu da pes tet eu ró pai vi szony lat ban is a leg rosszabb la kás kö -
rül mé nyek jel le mez ték. A leg in kább a kis la kás ok ban élő ket súj tó túl zsú folt ság, a
tö meg szál lás ok és pin ce la kás ok nagy szá ma, il let ve az in nen ki in du ló jár vá nyok
vé gül cse lek vés re ösz tö nöz ték a ha tó sá go kat is. En nek kö szön he tő en Bu da pes ten
is be ve zet tek kü lön bö ző köz egész ség ügyi rend sza bá lyo kat, fel ál lí tot ták a fer tőt le -
ní tő in té ze tet, sőt meg kezd ték a fer tő zött la ká sok ki ürí té se ér de ké ben az első szük -
ség la kás-te le pek épí té sét. Mind ezek mel lett, hosszabb tá von ide ve zet he tő vissza
a Bárczy Ist ván ne vé vel fém jel zett kis la kás-épí tési ak ció meg in dí tá sa is, ami a ko -
ra be li Eu ró pá ban pél da nél kül állt. A kö vet ke zők ben is mer ked jünk meg az zal, mi -
lyen konk rét lé pé sek re szán ták rá ma gu kat az egyéb ként min den be avat ko zás tól
tar tóz ko dó ko ra be li ha tó sá gok.

A túl zsú folt la ká sok szá má nak vissza szo rí tá sa ér de ké ben tett első fel lé pést a
ko le ra 1892-es vissza té ré se is sür get te, a jár vány ugyan is az egész ség te len la ká so -
kon ke resz tül a vá ros egész la kos sá gát fe nye get te. Ezt fel is mer ve Hieronymi
Károly bel ügy mi nisz ter a pon tos tá jé ko zó dás ér de ké ben el ren del te a köz egész -
ség ügyi leg ki fo gá sol ha tó túl zsú folt la ká sok, tö me ges éj je li szál lók, il let ve pin ce la -
kás ok össze írá sát.1 Mi e lőtt azon ban meg is mer ked nénk a fel mé rés ered mé nye i vel,
te kint sük át, mit tud hat tak a szak em be rek a túlzsúfoltság mér ték éről, illetve miért
is volt valójában szükség a kérdés újabb vizsgálatára.

A nép szám lá lás ok ered mé nye in ala pu ló sta tisz ti kai év köny vek be ha tó an fog -
lal koz tak a lak sű rű ség kér dé sé vel. Jog gal me rül het fel te hát a kér dés, hogy eb ben
az eset ben mi ért nem volt elég a leg utób bi, 1891-es ered mé nyek re tá masz kod ni,
illetve mit vár tak a szak em be rek az újabb vizs gá lat tól, hi szen a ha tó sá gi be avat ko -
zás szük sé ges sé gét ek ko ri ban már sen ki sem vi tat ta. A nép szám lá lás ok túlzsúfolt -
ság ra vo nat ko zó ered mé nye it azon ban so kan tá mad ták; vol tak, akik a Sta tisz ti kai

SIC ITUR AD ASTRA ? 60. (2009) 137–148.

1 A pin ce la kás ok 1893. már ci us 1-ig tör té nő össze írá sá ra való uta sí tás még 1892. de cem ber 30-án 
ér ke zett, a túl zsú folt la ká sok és tö me ges éj je li szál lók ra vo nat ko zó fel hí vás pe dig 1893 feb ru ár
5-én. Vö. GERLÓCZY, 1893. 45–46., 111., va la mint BFL IV.1409.b 2835/1893 eln. ikt. sz. – 473/1893
lvt. sz. A bel ügy mi nisz ter 10 432/1893. sz. le ira ta a fő vá ro si pin ce la kás ok, tö me ges éj je li szál lá -
sok, me ne dék he lyek és túl zsú folt ma gán la kás ok össze írá sá ról, 1893. 02. 04.; BFL IV. 1409.b
4357/1893 eln. ikt. sz. – 473/1893 lvt. sz. Bu da pest Szé kes fő vá ros Ta ná csá nak ha tá ro za ta a bel -
ügy mi nisz ter ál tal el ren delt össze írás fo ga na to sí tá sá ról, 1893. 02. 23.



Hi va tal ál tal ki mu ta tott ja vu lás mér té két ke ve sell ték, sőt olyan is akadt, aki a fej lő -
dés té nyét is két ség be von ta. A tá ma dá sok ra el ső sor ban a mód szer ta ni pon tat lan -
sá gok, il let ve kö vet ke zet len sé gek szol gál tat tak okot. A nép szám lá lás ada tai
alapján pél dá ul öröm te li ja vu lás ról szá mol hat tak be mind azok, akik a túl né pes la -
ká sok ban élők nek az össz né pes ség hez vi szo nyí tott ará nya it néz ték, hi szen míg
1870-ben a la kos ság 39,3%-a,2 ad dig 1881-re 31,9%-a, 1891-re pe dig csu pán
31,6%-a (bár 1901-re már is mét 36,3%-a) élt zsú folt kö rül mé nyek kö zött. El len ben,
ha eze ket az ada to kat össze ha son lít juk a la ká sok szo bán kén ti lak sű rű ség ered mé -
nye i vel, ak kor se hol sem ta pasz tal hat juk a fent em lí tett ja vu lást, sőt nem csak az
ab szo lút ér ték nö ve ke dett, ha nem a szá za lé kos, va gyis a pol gá ri ren des né pes ség
szá má val való össze ve tés ese tén is emel ke dést ál la pít ha tunk meg.3 A prob lé má ra
töb bek közt Far kas Jenő4 hív ta fel a fi gyel met a Köz gaz da sá gi és Köz igaz ga tá si Szem le
ha sáb ja in, aki sze rint a szá mí tá si pon tat lan ság ab ból eredt, hogy a népszámlálá-
sok más és más kri té ri u mot ad tak meg a tö mött ség meg ál la pí tá sá ra, így pél dá ul
1870-ben még azo kat a la ká so kat te kin tet ték túl né pes nek, ahol egy he lyi ség ben
4 sze mély nél töb ben lak tak, vi szont 1881-től kez dő dő en már csak a lak ré szen ként
5 fő nél töb bet ma gá ba fog la ló la ká so kat so rol ták a tö meg la kás ok közé. Szá mí tá sai
sze rint, ha az ere de ti 1870-es mód szert ven nénk ala pul, ak kor 1891-ben a pes ti ol -
da lon 41,3 %-os ered ményt kap nánk, va gyis ez eset ben rom lás ról szá mol ha tunk
be a túl né pes la ká sok te rén.5 Szin tén el té rés hez ve zet he tett az is, hogy míg
1870-ben a kony hát nem szá mí tot ták be a la kó he lyi sé gek közé, ad dig a ké sőb bi
nép szám lá lás ok már mint po ten ci á lis lak résszel szá mol tak vele a lak sű rű ség meg -
ál la pí tá sa kor.6 Emel lett még egy té nye zőt fi gye lem be kell ven nünk, ami kor a nép -
szám lá lás ok lak sű rű ség re való meg ál la pí tá sa it vizs gál juk, ez pe dig az, hogy az
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2 Csak Pest re szá mol va.
3 A két adat sor össze ha son lí tá sa kor kü lön ben más ér de kes ség re is fi gyel me sek le he tünk: míg az

első kö zel egy har ma dos arányt em lít a túl né pes la kás vi szo nyok kö zött élők szá má ról be szél ve,
ad dig a má sik adat sor 10,8–13,2%-ról szól. S ami még ér de ke sebb, hogy mind két adat hi va ta los sta -
tisz ti ká ból szár ma zik, s mind ket tő re, de kü lö nö sen az utób bi ra elő sze re tet tel hi vat koz tak a kor társ
elem zők. E sta tisz ti kai cso dá ról Ferenczi rán tot ta le a lep let: „A vá ros nagy ará nyú fej lő dé se el káp ráz -
tat ta az il le té kes té nye ző ket: nem lát ták az érem má sik lap ját. Ha ugyan is az egész eu ró pai szak iro da lom ban
egy sze rű en szé pí tő nek is mert azon alap ból in du lunk ki, amely ből a szé kes fő vá ro si sta tisz ti kai hi va tal ki in dul,
mi dőn túl zsú folt la ká sok nak azo kat mi nő sí ti, ame lyek ben egy szo bá ra hat vagy an nál is több lé lek esik –
1870-ben már az öt sze mély től la kott szo bá kat is oda szá mí tot ta [!] –, úgy a vi szo nyok ab szo lút rosszab bo dá -
sát iga zol ják a kö vet ke ző ada tok […] túl né pes la kás ban la kott 1881-ben az össz la kos ság 31,9%-a, […]
1901-ben 36,3% […] Hogy ez az emel ke dés ab szo lút szá mok ban ez re ket je lent, az nyil ván va ló és csak ha arra
– a nem zet kö zi szocziálpolitika szem üve gén ke resz tül – már egye ne sen kép te len ál lás pont ra he lyez ke dünk,
hogy az összes úgy ne ve zett lak ré sze ket, te hát az elő szo bá kat, kam rá kat, kony há kat is szám ba vesszük és zsú -
folt la ká sok nak csak azo kat te kint jük, ame lyek ben egy-egy lak rész re négy vagy több lakó esik, le het némi eről -
te tés sel re la tív ja vu lás ról be szél ni. Ily, a vi szo nyo kat el ho má lyo sí tó és így egye ne sen meg té vesz tő sta tisz ti ka
sze rint volt ugyan is túl né pes la kás: […] 1881-ben 12,9%.” FERENCZI, 1906. 16.

4 FARKAS, 1893. 262–263.
5 Az igaz ság hoz az is hoz zá tar to zik, hogy a Köz gaz da sá gi Szem le a ké sőb bi ek ben hely re iga zí tást

kö zölt az em lí tett cikk re vo nat ko zó lag, mely ben – ha nem is tel je sen meg győ ző en – a sta tisz ti kai
szá mí tás mód szer ta ná ba be avat va az ol va só kat le szö gez te, hogy nem tör tént mód szer ta ni hiba,
va gyis a cikk író szá mí tá sai té ve sek, jól le het a meg je le nés kor, 1896-ban már a Sta tisz ti kai Hi va tal
szá má ra sem vol tak re konst ru ál ha tó ak az 1870-ben al kal ma zott szá mí tá si mód sze rek.

6 Ugyan ez a prob lé ma je lent ke zett az 1893-as össze írás ese té ben is, ami kor Kőrösi Jó zsef az egy
la kó ra jutó lég köb mé ter ki szá mí tá sá nak mód szer ta ni prob lé má ját kí ván ta tisz táz ni. „A túl zsú -
folt ság is mér vé ül a fő vá ro si 1885-diki sza bály ren de le tet kel lett zsi nór mér té kül el fo gad ni. En nek ér tel mé ben 
ugyan is túl zsú folt nak te kin ten dő min den la kás, hol egy-egy la kó ra tízköbméternél ke ve sebb le ve gő be li tér
esik. […] Itt azon ban azon má sik ne héz ség is me rült fel, valjon az osz tan dó ba csak is a szo bák vagy a la ká sul
szol gá ló egyéb he lyi sé gek, és így kü lö nö sen a kony hák köb tar tal ma is beszámíttassék-e? A sza bály ren de let



össze írá sok min den al ka lom mal té len tör tén tek, va gyis ak kor, ami kor az idény -
mun ká sok több sé ge még ere de ti lak he lyén tar tóz ko dott.7

Az össze írá sok te hát nem ad hat nak pon tos vá laszt a sze gé nyebb nép ré tegek
va lós la kás kö rül mé nye it ku ta tók, il le tő leg azon job bí ta ni szán dé ko zók kér dé se i re. 
Eh hez va ló ban egy újabb és ki zá ró lag e té má val fog lal ko zó vizs gá lat ra volt szük -
ség, mi e lőtt azon ban en nek ered mé nye i re ki tér nénk, tegyünk még egy érdekes
népszámlálás-történeti kitérőt.

1895 feb ru ár já ban Fenyvessy Adolf fel szó lí tot ta a köz gyű lést, hogy hi va ta lo san
cá fol ja meg a ne ves fran cia sta tisz ti kus, az ot ta ni vá ros sta tisz ti kai hi va tal igaz ga tó -
já nak, Jaques Bertillonnak ki je len té sét, mi sze rint a bu da pes ti la ká sok 71%-a túl zsú -
folt len ne.8 E vi ta tott ál lí tás töb bek közt az 1894-ben Bu da pes ten ren de zett „nem-
zetközi hygieniai és de mog rá fi ai” kong resszu son hang zott el, ahol a fran cia elő adó
sta tisz ti kai ada tok kal bi zo nyí tot ta, hogy Eu ró pa-szer te messze Bu da pes ten a leg -
rosszab bak a la kás vi szo nyok. A kö vet ke ző táb lá zat egy hosszú hó na po kig gyű rű ző
po lé mi át in dí tott út já ra, mely nek tár gyát az ké pez te, igaz-e, hogy Bu da pes ten ará -
nya i ban öt ször annyi em ber la kik zsú fol tan, mint Pá rizs ban.

1. táb lá zat: A Bertillon-féle táb lá zat9

Vá ros Év
Összes

la kos ság
Túl zsú folt
la kás ban él

100 la kos ra
esik kö zü lük fő

Pá rizs 1891 2 424 705 333 976 14

Ber lin 1885 1 315 387 363 960 28

Bécs 1890 1 364 548 387 000 28

Bu da pest 1891    360 551 256 601 71

Szent-Pé ter vár 1890    956 226 442 508 46

Moszk va 1882    750 867 236 649 31

A fő vá ros ter mé sze te sen nem hagy hat ta ennyi ben a dol got, hi szen a Sta tisz ti -
kai Hi va tal ada tai alap ján ma xi mum 31,6%-ot tar tott el fo gat ha tó nak. Így a pol gár -
mes ter fel ké ré sé re Kőrösi Jó zsef vá lasz cik ket írt a Revue d’Hygiene szer kesz tő-
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ér tel mé ben ezen lak ha tó ré szek, és így kü lö nö sen a kony hák be szá mí tan dók, mint hogy an nak 19. §-ában a
fönt em lí tett mi ni mum nem a szo bák ból, ha nem ál ta lá ban min den lak ha tó rész ből szá mí tan dó. Mint hogy
ev vel szem ben azon né zet is nyil vá nult, mint ha a tér mi ni mum meg ál la pí tá sa csak is a szo ba tér fo ga ta alap -
ján tör tén jék, nem lesz fö lös le ges hi vat koz ni még arra is, hogy a kony há kat nem csak a túl zsú fol tan lakó leg -
al sóbb nép osz tály ok, de a kö zép osz tály is szok ta há lás ra fel hasz nál ni, és hogy így a kony hák te rü le té nek
számonkívüli ha gyá sa ál tal a va ló ság nak meg nem fe le lő, il let ve an nál sok kal ked ve zőt le nebb sta tisz ti kai
ada to kat nyer nénk.” BFL IV.1407.b 1183/1893–I. lvt. sz. Kőrösi Jó zsef: A bu da pes ti túl zsú folt la ká -
sok nak az 1893. év ben tör tént össze írá sá nak ered mé nye. Bu da pest, 1893. má jus 15. (A to váb bi ak -
ban: KŐRÖSI, 1893.).

7 Az ide ig le ne sen je len lé vő ide ge nek szá ma a nép szám lá lás ok alap ján 1881-ben: 6543 fő,
1891-ben: 9725 fő. Vö. BSZSÉ, 1897–1898. 49.

8 BSZTB KJ 147/1895. kgy. sz.
9 FARKAS, 1895. 5. Ferenczi Imre szin tén Bertillonra hi vat koz va a kö vet ke ző ada to kat köz li: Pá -

rizs, 1896: 14,9 fő, Lon don,?: 20 fő, Ber lin, 1895: 28 fő, Bu da pest, 1891: 74 fő. Itt de rül fény arra a
nem el ha nya gol ha tó té nye ző re is, hogy a fran cia sta tisz ti kus azo kat a la ká so kat tar tot ta túl zsú -
folt nak, ame lyek ben lak ré szen ként ket tő nél több sze mély la kott! FERENCZI, 1906. 15.



ségének. Eb ben arra hív ta fel a fi gyel met, hogy a pá ri zsi szá mí tá sok ke vés bé szi go -
rú ak, mint a bu da pes ti ek, hi szen ott a la kó he lyi sé gek közé so rol ják nem csak a
kony há kat, ha nem a für dő szo bá kat és a hi va ta li he lyi sé ge ket is. Bu da pes ten vi -
szont csak a szo bák, il let ve a kony hák szá mol tat tak be a fel mé ré sek al kal má val.
Vi szont vá la szá ban Bertillon bár el is mer te, hogy a két szá mí tás kö zöt ti kü lönb ség
va ló ban pon tat lan ná te szi az össze ha son lí tást, arra is fel hív ta a fi gyel met, hogy a
túl zsú folt la ká sok ban csak a leg rit kább eset ben le het fel lel ni für dő szo bát, il let ve
hi va ta li he lyi sé get. Sőt, a két vá ros össze ha son lí tá sa kor még azt is meg em lí tet te,
hogy Pá rizs ban egy részt nin cse nek pin ce la kás ok, más részt pe dig a „ki adó ágy”
fo gal mát maga a fran cia nyelv nem is is me ri. Emel lett írá sá ban le rán tot ta a lep let a 
bu da pes ti sta tisz ti ku sok szá mí tá sa i ról: „az én tu dós ba rá tom és kol le gám más ál la pot -
ra he lyez ke dett, azt akar ja ki szá mí ta ni, hogy át lag hány la kás esik egy he lyi ség re. Ez egy
ve sze del mes mód szer ben való bi za lom vol na, amely nek is mert prototypje a kö vet ke ző fel -
adat: Egy ír or szá gi fa lu ban van egy föl des úr 100 mil lió frank va gyon nal és 99 csa lád, akik -
nek nincs sem mi jük? Fe le let: 1 mil lió frank, te hát az írek nek nincs okuk pa nasz ra. Nyíl ván
való, hogy ez a kö vet kez te tés ha mis és az okos ko dás is, ami eh hez ve zet. Mind amel lett
Kőrösi azt kí ván ja, hogy eh hez csat la koz zunk. Egy fé nyes her ce gi pa lo ta és egy sze gény
mun kás túl zsú folt pin ce la ká sa nem me het 2 pol gá ri la kás szá má ba. Ép pen ez az ok, ami ért
Kőrösi Bu da pes ten már 25 éve, s én is Pá rizs ban rö vi debb ide je azt a sta tisz ti kai mód szert
vet tük al kal ma zás ba, amely ben kü lön-kü lön vesszük szá mí tás ba az egyes la ká sok ban a la -
kók és a lak hely isé gek egy más hoz való vi szo nyát.”10

S ha már a kül föl di vissz hang ok nál tar tunk, 1895 ja nu ár já ban az an gol Lancet
nevű új ság ban a kö vet ke ző cím mel je lent meg egy cikk: Mit nem mu tat tak meg a
nem zet kö zi hygieniai és de mog rá fi ai kong resszus nak?

A tu dó sí tó írá sá ban be mu tat ja a bu da pes ti pin ce- és szük ség la kás ok vi lá gát,
ezt meg elő ző en azon ban lás suk, ho gyan fog lal ja össze ol va só i nak a ren dez vény
prog ram ját: „Bu da pes ten, kü lö nö sen a pes ti fe lé ben, szá mos ha tal mas épü let van szé les és
hosszú ut cák men tén. A ma gyar fő vá ros szom széd sá gá ban va gyo nos urak lak nak gyö nyö -
rű bir to ka i kon. A nem zet kö zi hygieniai és de mog rá fi ai kong resszus tag ja i nak, akik kö ze lebb 
a vá ros ban időz tek, a szép köz épü le te ket, a kü lön bö ző in té ze te ket, is ko lá kat, szín há za kat
stb. mu to gat ták, s a fő vá ros kö ze lé ben lakó fő ne me sek fe je del mi ven dég lá tás ban ré sze sí tet -
ték őket.11 Mind ez na gyon szép és ked ves do log, de a kong resszus ra ta lán a köz egész ség -
ügyi re for mok iránt ér dek lő dő em be rek gyűl tek össze […] A ma gyar ban erős nem ze ti ér zés
van, de az könnyen so vi niz mus sá fa jul. Így mind azt, ami a ma gyar nem zet re di csé re tes nek
lát szó do log volt, büsz kén mu to gat ták a kong resszus tag ja i nak […] Bu da pest ha tó sá ga i nak 
fo gal ma sincs ar ról, hogy a sze gé nyek la ká sa it il le tő leg mi lyen kö te le zett sé gei van nak.”12 A 
kong resszus te hát nem érte el a ki tű zött cél ját, hi szen csak azt mu tat ták meg a kö -
zön ség nek, ami re büsz kék le het tünk, így nem ke rül he tett sor sem a ha zai prob lé -
mák fel tá rá sá ra, sem pe dig a kül föl di ta pasz ta la tok kal való meg is mer ke dés re.13

Most tér jünk vissza a bel ügy mi nisz ter ál tal el ren delt spe ci á lis la kás sta tisz ti ka
tör té ne té hez. Mi e lőtt azon ban az ered mé nye ket szám ba ven nénk, is mer ked jünk
meg a felmérés körülményeivel.
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10 FARKAS, 1895. 5–6.
11 Annyit azon ban el kell mon da nunk a kong resszus vé del mé ben, hogy a té má val fog lal ko zó új -
ság cik kek mind a ma gyar, mind pe dig a kül föl di ku ta tók elő adá sa i ról be szá mol tak, bár töb ben is 
pa nasz kod tak a ren dez vé nyek ala csony lá to ga tott sá gá ról.
12 FERENCZI, 1906. 81.
13 FARKAS, 1895. 7–8.



Az ada tok rög zí té se ér de ké ben 20 össze író kül dött sé get ala kí tot tak, me lyek
mind egyi ke egy or vos ból, egy mér nök ből és egy na pi dí jas ír nok ból állt.14 A vá rost
járó bi zott sá gok 1893 ta va szán a Szé kes fő vá ro si Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal meg ter -
ve zett és a ta nács, il let ve a bel ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott fel vé te li la po kat15

5536 la kás ban és 79 éj je li szál lá son töl töt ték ki, majd az így be ér ke zett anya go kat
Kőrösi Jó zsef ve ze té sé vel dol goz ták fel.16 Az össze írás azon ban nem zaj lott prob -
lé ma men te sen. A túl zsú folt ság szem pont já ból kér dé ses sé tet te az ered mény pon -
tos sá gát, hogy a vizs gá la to kat nap pal vé gez ték, va gyis ak kor, ami kor a la kók fele
ele ve nem tar tóz ko dott ott hon, így a fel vé telt vég ző biz tos csak a be mon dott ada -
to kat tud ta rög zí te ni. Ha son ló pa nasz ér ke zett a VIII. ke rü le ti elöl já ró ság össze író
biz to sai ré szé ről is, akik egy részt az el já rás hossza dal mas sá gát ne hez mé nyez ték,
hi szen a vi szony lag pon tos ada tok ér de ké ben a ház mes tert és a töb bi la kót is meg
kel lett kér dez ni ük. Emel lett a be je len tő cé du lá kat is el len őriz ni ük kel lett an nak el -
le né re, hogy az al bér lők több sé gét ál ta lá ban be sem je len tet ték. Az em lí tett elő já ró -
ság ré szé ről is fel ve tő dött, hogy a mi nél pon to sabb ered mé nyek ér de ké ben a
la kó kat éj jel kel le ne össze ír ni, s azu tán nap pal el vé gez ni a zsú folt nak ta lált la ká -
sok egész ség ügyi el len őr zé sét.17 A fel mé rés egé szét pe dig itt is il let he ti az a kri ti -
ka, hogy mi vel ez az össze írás is az épít ke zé sek meg kez dő dé se előtt vagy azok
leg ele jén zaj lott, így ez sem szá mol ha tott az idény mun ká sok tö me gé vel, akik vi -
szont ko moly sze re pet ját szot tak a túl zsú folt ság ki ala ku lá sá ban.18

An nak el le né re, hogy a fel mé rés ben sze rep lő la ká sok a ke rü le ti elöl já ró ság ok ál -
tal ve szé lyes nek ítélt lak he lyek kö zül ke rül tek ki, az össze írás még sem ölel te fel a
fő vá ros ban ta lál ha tó összes túl né pes la kást. A nép szám lá lás ok hoz ké pest a leg na -
gyobb kü lönb sé get az je len tet te, hogy itt a túl zsú folt ság mér té két nem a ko ráb ban
al kal ma zott 4–5 fő/lak rész ha tá roz ta meg, ha nem az ér vény ben lévő la kás sza bály -
zat ér tel mé ben azok a la ká sok ke rül tek a túl zsú fol tak közé, me lyek ben az egy főre
jutó lég köb mé ter nem érte el a 10 m3-t.19 Az új szá mí tá si mód szer meg le pő vég ered -
ményt ho zott. Az elöl já ró ság ok ál tal elő ze te sen túl né pes nek ítélt, il let ve egyéb köz -
egész ség ügyi prob lé mák mi att az össze írás kö ré be be vont 5536 la kás ból csak 2749
la kást ta lál tak túl zsú folt nak. Így a kö vet ke zők ben is mer te ten dő fel mé ré si ered mé -
nyek is már csak ezek re a túl zsú folt la ká sok ra kor lá to zód tak.20

Mi e lőtt azon ban a rész le tek is mer te té sé be bo csát koz nánk, néz zük meg, mi ként 
ér té kel ték a kor tár sak a vizs gá lat ta nul sá ga it. A leg töb ben a lég űr tar ta lom és a lak -
sű rű ség alap ján szü le tett ered mé nyek kü lön bö ző sé gét hang sú lyoz ták, mi sze rint
pél dá ul a fel mé rés 840 olyan la kást tárt fel, ame lyet a nép szám lá lás nem ta lált túl
né pes nek, vi szont 721 olyan eset is elő for dult, ame lyet bár a lég köb mé ter alap ján
nem mi nő sí tet tek túl zsú folt nak, a nép szám lá lás túl né pes nek te kin tett. Ha csak a
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14 BFL IV.1409.b 4357/1893 eln. ikt. sz. – 473/1893 eln. lvt. sz. IV. pont ja. Gerlóczy Kár oly elő ter -
jesz té se Bu da pest Fő- és Szék vá ros Ta ná csá hoz a zsú folt ma gán la kás ok s tö me ges éj je li szál lók
össze írá sa tár gyá ban tar tott ér te kez let ről, 1893. 02. 21.
15 BFL IV.1409.b 4357/1893 eln. ikt. sz. – 473/1893 eln. lvt. sz. A fel mé rés költ sé ge 4163 Ft-ot tett
ki. BFL IV.1407.b 1183/1884–I. lvt. sz. KŐRÖSI, 1893. 2.
16 BFL IV. 1407.b 1183/1884–I. lvt. sz. Táb lá za tok [a] túl zsú folt la ká sok ról 1893.
17 BFL IV. 1409.b 4357/1893. eln. ikt. sz. – 473/1893 eln. lvt. sz.
18 Neuschlosz sze rint év köz ben a gyá rak 5–6-szor több mun kást fog lal koz tat tak, akik több sé ge
va ló szí nű sít he tő en a vi dé ki mun ká sok kö zül ke rült ki. NEUSCHLOSZ, 1895. 43.
19 A két szá mí tás el kü lö ní té sé re több-ke ve sebb, de in kább ke ve sebb kö vet ke ze tes ség gel al kal -
maz ták a kö vet ke ző meg kü lön böz te tést: a túl né pes la kás fo ga lom mal a nép szám lá lás ok ál tal al -
kal ma zott 4–5 fő/lak ré szen ala pu ló szá mí tás ered mé nyét je löl ték, míg a 10m3/fő-t a túl zsú folt
la ká sok ki je lö lé sé re hasz nál ták.
20 GERLÓCZY, 1893. 112.



szá mo kat néz zük, ak kor az el té rés 119 la kás, va gyis a vizs gált la ká sok 2%-a.
A kor tár sak azon ban az új ered mé nyek nek en nél sok kal na gyobb je len tő sé get tu -
laj do ní tot tak. Gerlóczy Kár oly al pol gár mes ter pél dá ul a plusz 721 nem túl zsú folt
la kás szá mát ki dom bo rít va azt hang sú lyoz ta, hogy a nép szám lá lás kor a lak sű rű -
ség vizs gá la ta 25%-kal rosszabb hely ze tet ál la pí tott meg, mint ami va ló ban fenn -
állt, s va ló szí nű sí tet te, hogy ez az adat a töb bi, most nem vizs gált la kás ka te gó ri á ra
is vo nat ko zik.21 Me rő ben más kö vet kez te tés re ju tott Far kas Jenő, aki sze rint „ki de -
rült, hogy jó val töb ben él nek rossz la kás vi szo nyok kö zött, mint azt az 1891-es nép szám lá -
lás sej tet te”, ál lí tá sát az zal a ténnyel tá maszt va alá, hogy a mos ta ni fel mé rés
76 tö me ges éj je li me ne dék he lyet re giszt rált, szem ben a nép szám lá lás ok al kal má -
val fel mért 6-tal.22

Erre az ál lás pont ra ju tott Ferenczi Imre is: „E spe ci á lis la kás sta tisz ti ka iga zol ta,
hogy be ha tóbb vizs gá la tok még szo mo rúb bak nak iga zol ják a la kás vi szo nya in kat, mint
ahogy a nép szám lá lá si mun ká la tok azo kat fel tün te tik.”23

A Kőrösi ál tal össze ál lí tott fel ve vő lap se gít sé gé vel a biz to sok há rom szem pont -
ból vizs gál ták a la ká so kat. Egy részt kér dé se ket tet tek fel a fő bér lő sze mé lyé re vo -
nat ko zó lag, más részt pe dig a la kás mi nél pon to sabb le írá sá ra tö re ked tek, va gyis
azt ku tat ták, hogy hány, mi lyen és mek ko ra he lyi ség ből áll, van-e ab la ka, mi ből
ké szült, il let ve ned ves-e a pad ló ja, fűt he tő-e, és ha igen, mi lyen mó don, há nya dik
eme le ten fek szik, van-e ben ne ár nyék szék, mek ko ra a la kás ne gyed évi lak bé re és
eb ből mennyit fi zet nek az al bér lők. A har ma dik kér dés cso port pe dig a la kás ban
élők re vo nat ko zott: szá muk, ne mük, ko ruk, egy más hoz való vi szo nyuk (csa lád -
tag, al bér lő, cse léd), fek vő he lye ik mi nő sé ge, il let ve az eset le ges fer tő ző be teg sé -
gek elő for du lá sa.24 Az össze írás ered mé nyét Kőrösi Jó zsef táb lá za tok ba ren dez ve
is mer tet te je len té sé ben,25 de a Gerlóczy-féle Elő ter jesz tés is tar tal maz za szin te a tel -
jes anya got. A leg fon to sabb adat a már em lí tett 2749 túl zsú folt la kás, il let ve a ben -
nük lakó 20485 fő, akik nek 40%-a al bér lő, 3%-a pe dig cse léd vagy egyéb se géd-
sze mély zet volt.

A la kos ság össze té tel ének vizs gá la ta kor arra a kér dés re ke res ték a vá laszt,
hogy va jon vissza szo rít ha tó-e a tö meg nyo mor ki ala ku lá sa az al bér lő tar tás eset le -
ges be til tá sá val. A túl zsú folt la ká sok leg na gyobb arány ban (21%-ban) a VIII. és a
IX. ke rü let ben he lyez ked tek el, de te kin té lyes mennyi ség ben sze re pel tek a VI. ke -
rü let ben is – ter mé sze te sen ugyan ezek a ke rü le tek jár tak élen azok né pes sé ge te -
kin te té ben is. A túl zsú folt la ká sok 18%-a pin cé ben he lyez ke dett el, kö zel 70%-a
pe dig a föld szin ten. 63%-ban szo ba-kony há ból, 30%-ban csak szo bá ból áll tak, de
ta lál tak 3–4 szo bás túl zsú folt la ká so kat is, igaz, ezek együt tes szá za lék ará nya nem 
érte el a 2%-ot sem. Eze ken kí vül elő for dult csak kony há ból álló la kás, il let ve mű -
hely, fé szer, bolt, kam ra stb. is. A la ká so kat szá raz sá gi fo kuk sze rint is osz tá lyoz -
ták, ezen az ala pon 17% jó, 48% tűr he tő, 9% pe dig igen rossz mi nő sí tést ka pott. 
Ter mé sze te sen a lak sű rű ség re vo nat ko zó lag is rész le tes ada tok kal szol gált a fel -
mé rés, így töb bek kö zött ar ról tá jé koz tat ta a szak em be re ket, hogy a túl zsú folt la -
ká sok 72%-ában lak ré szen ként 4–5 fő la kott, de kö zel 3%-ot tett ki a 10 fő fe let ti ek
ará nya is (8 db 20 fős és 2 db en nél több em ber nek szál lást adó haj lé kot ta lál tak).
A la ká sok 11,5%-a a köb tar ta lom sze rint nem érte el az egy főre jutó 5m3-t sem!
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21 GERLÓCZY, 1893. 113.
22 FARKAS, 1895. 258.
23 FERENCZI, 1906. 15.
24 BFL IV. 1409.b 4357/1893. eln. ikt. sz. – 473/1893 eln. lvt. sz.
25 BFL IV.1407.b 1183/1884–I. lvt. sz. KŐRÖSI, 1893.



A lakók nem és kor sze rin ti vizs gá la ta 53%-nyi fér fi ről és 66,5% fel nőtt ről szá molt
be.26 A fő bér lők ál tal fi ze tett évi lak bér, a föld szin ti kony ha nél kü li la ká sok ese tén
át lag 84 Ft (pin cé ben 87 Ft), az egy szo ba-kony hás már 123 Ft-ba (il let ve 119 Ft-ba)
ke rült, míg a két szo ba-kony há so kért 172 (il le tő leg 177 Ft-ot) kér tek el. A leg ol -
csób bak a la ká sok a III. és az I., il let ve a X. ke rü let ben vol tak (63, 76, 80 Ft), a leg -
drá gáb bak pe dig a VII. és a VIII., il let ve a VI. ke rü let ben (148, 149, 178 Ft).
Az al bér le ti díj és a fő bér lők ál tal fi ze tett bé rek szá za lé kos meg osz lá sát mu ta tó
táb lá zat sze rint több mint 5,6%-ban az al bér lő töb bet fi ze tett a la ká sért, mint
amennyi be az a fő bér lő nek ke rült, de a 18%-ot is meg ha lad ta azon ese tek ará nya,
ami kor a fő bér le ti díj nak leg alább a fe lét az al bér lő től szed ték be.27 Az al bér le ti dí -
jat ál ta lá ban az ere de ti bér össze ge, a rész le tek nagy sá ga (heti, napi) és az al bér lő -
tár sak szá ma ha tá roz ta meg. Egy 30 Ft-ért ki bé rel he tő fé szer napi 2-3 kraj cá ros díj
mel lett már 4 al bér lő ese tén is 40 Ft-os (azaz tisz tán 10 Ft) havi jö ve del met ho zott a
vál lal ko zó szel le mű bér be adó nak.28

A fel mé rés ered mé nye i nek nyil vá nos ság ra ke rü lé se azon ban nem ho zott kü lö -
nö sebb elő re lé pést a túl zsú folt ság meg szün te té se ér de ké ben ví vott küz de lem ben.
Ha va ló di ja vu lás ról be szél he tünk egy ál ta lán, ak kor az el ső sor ban az össze írás el -
ren de lé sé vel egyi de jű leg élet be lé pett, de még 1885-ből szár ma zó fő vá ro si sza bály -
ren de let nek kö szön he tő, mely a kér dés sel fog la ko zó passzu sa i ban – amel lett hogy
meg ha tá roz ta a túl tö mött ség fo gal mát (10 m3, il let ve 3m2 pad ló/fő) – elő ír ta a la ká -
sok fo lya ma tos el len őr zé sét. Ab ban az eset ben pe dig, ha a túl zsú folt sá got al bér lők
tar tá sa okoz ta, ak kor 5-25 Ft ki szab ha tó bün te tést ál la pí tott meg, il let ve a har mad -
szo ri el ma rasz ta lást kö ve tő en a la kás egy évre tör té nő ki ürít te té sét ha tá roz ta el.

A vizs gá lat nak fon tos ágát ké pez te a tö me ges éj je li szál lá sok fel mé ré se, mely -
ből meg le pő en so kat ta lál tak: 76-ot s ben nük 1238 el szál lá sol tat. Ezek ben a haj lé -
kok ban éj jel ről-éj jel re vál ta ko zott a la kos ság: „az em ber em ber há tán, gyak ran pusz ta
föl dön fet reng, vagy a fa lak mel lett áll va ke res éj je li me ne dé ket”, a la kók nem mo sa kod -
hat nak, az er köl csö ket pá lin ka ki mé ré sek ron tot ták, az egész ség te len kö rül mé -
nyek pe dig ra gá lyos be teg sé gek fész ke i vé tet ték e me ne dék he lye ket.29 Az ilyen
haj lé kok fel mé ré sé re ké szí tett fel ve vő la pok ha son ló rész le tes ség gel vizs gál ták a
la ká sok, il let ve az össze írás kor a hely szí nen ta lált la kók ada ta it, mint a túl zsú folt
la ká sok ese tén.30 A fel tárt 76 szál ló ból 20 a II., 3 a III., 11 a IV., 26 a VII. és 19 a VIII.
ke rü let ben he lyez ke dett el. Itt a la kók nak csak 6%-át tet ték ki a 16 év alat ti ak, il let -
ve 31%-át a nők, te hát több sé gük ben fel nőtt fér fi ak vet ték igény be az éj je li szál lók
szol gál ta tá sa it. A la kók két har ma dá nak ju tott csak ágy, de kö zü lük is 30%-nak
más sal kel lett meg osz ta ni a fek he lyét. Lak sű rű ség te kin te té ben 6 olyan szál lást ta -
lál tak 99 la kó val, ahol 10–20 em ber aludt egy he lyi ség ben, vi szont 4-et 577(!) la kó -
val, ezek ben 20 fe lett volt az al vók szá ma.31 Per sze a szá mok ir re á lis ma gas sá ga
mi att va ló szí nű sít he tő, hogy nem a lak részt, ha nem az egész te le pet (ház, pin ce, is -
tál ló, mű hely) vet ték ala pul. A la kók 3–20 kraj cárt fi zet tek há ló díj ként, ami bu sás
jö ve del met ho zott a bér be adó nak, hi szen „tud va le vő, hogy élel mes vál lal ko zók egész
há za kat vesz nek bér be, s a pin cék ben ma gas áron tö meg la kást ren dez nek be, egy-egy pin ce -
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26 GERLÓCZY, 1893. 114–117.
27 BFL IV.1407.b 1138/1884–I. lvt. sz. Táb lá za tok [a] túl zsú folt la ká sok ról, 1893.
28 BFL IV.1407.b 1138/1884–I. lvt. sz. KŐRÖSI, 1893. 10.
29 Je len tés a tö meg szál lás ok ról. BFL IV. 1409.b 4357/1893 eln. ikt. sz. – 473/1893 eln. lvt. sz.
30 Tö me ges éj je li szál lók fel ve vő lap ját lásd: BFL IV. 1409.b 4357/1893. eln. ikt. sz. – 473/1893 eln.
lvt. sz.
31 BFL IV. 1407.b 1138/1884. Táb lá za tok [a] túl zsú folt la ká sok ról. 17. sz. táb la



he lyi ség után évi 1200–1500 Ft ház bér jö ve del met be szed ve”32 – mint ahogy ezt
Kammermayer Kár oly a tör vény ha tó sá gi bi zott ság ülé sén el mond ta. A tö me ges
éj je li szál lók kér dé sé nek meg ol dá sá ról szin tén a már em lí tett sza bály ren de let gon -
dos ko dott, mely a me ne dék he lyek üze mel te té sét ha tó sá gi en ge dély hez kö töt te.
Eh hez a fő bér lő nek a tu laj do nos jó vá ha gyá sa mel lett a ke rü le ti or vos tól kel lett iga -
zo lást sze rez nie, aki azt is meg ha tá roz ta, hogy a he lyi ség ben ma xi má li san hány
em bert le het el szál lá sol ni egész sé ges kö rül mé nyek kö zött, ren des fek he lye ken.
Ezt kö ve tő en az en ge délyt a ke rü le ti elöl já ró ság ál lí tot ta ki, mely nek hi á nyá ban, il -
let ve egyéb sza bály ta lan sá gok ese tén – a túl zsú folt la ká sok hoz ha son ló an – bün te -
té se ket he lyez tek ki lá tás ba.33

A leg na gyobb fej tö rést azon ban a pin ce la kás ok okoz ták a kor tár sak nak. Az ezek -
ben la ko zó ve szé lyek re, va gyis a fer tő ző be teg ség re, „mely be jár ja az egész vá rost és
bi zony meg nem áll a leg fé nye sebb ter mek nek aj ta ja előtt sem” – már Neményi Amb rus
is fel hív ta je len té sé ben a fi gyel met.34 A ha tó sá gok erő fe szí té se it az is ne he zí tet te,
hogy „a mun kás nép job ban sze re ti és job ban meg is fi ze ti a pin ce la kást a föld szin tes nél,
mert ott ágy ra já ró kat tart hat, a tisz ta sá got ke vés bé el len őr zik, nyá ron hű vös, té len me leg,
így ke ve sebb tü ze lőt igé nyel”.35 A köz egész ség ügyet ve szé lyez te tő pin ce la kás ok
meg szün te té sét már az első la kás bi zott ság is zász la já ra tűz te, ami kor el ha tá roz ta
azok össze írá sát és 3 osz tály ba so ro lá sát. Ezek alap ján ki elé gí tő, te hát a to váb bi ak -
ban is fenn tart ha tó la kás nak mi nő sí tet ték azo kat a pin cé ket, me lyek mi ni mum 9
láb ma ga sak vol tak s leg alább fé lig a ta laj szint fölé emel ked tek, emel lett 100 négy -
szög láb te rü let re leg ke ve sebb 4 négy szög láb ab lak esett, va la mint ren del kez tek
kony há val, fűt he tő ek és ter mé sze te sen szá raz nak tűn tek. A tűr he tők közé azok a 8 
láb ma ga sak ta rtoz tak, me lyek a fent em lí tett fel té te lek nek meg fe lel tek, vagy egy
éven be lül a kí vá nal mak sze rint át ala kít ha tók voltak. Min den to váb bi pin ce la kást
meg szün te tés re ítél tek.36

Eh hez ha son ló pin ce sza bály za tok kül föld ön is lé tez tek.37 Az an gol vál to zat va -
la mi vel szi go rúbb volt, mint a mi enk, Bécs ben pe dig az újabb, 1883-as elő írás már
olyan meg kö té se ket tar tal ma zott, me lyek jó val drá gáb bá tet ték azok ki ala kí tá sát,
mint a föld szin ti la ká so két. Pá rizs ban egy sze rű en meg til tot ták a pin cék la kás ként
való hasz no sí tá sát.38 Az em lí tett, köz egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyes la ká -
sok ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sok jó vá ha gyás ára, il let ve la kás sta tisz ti ka ké szí té sé -
nek el ren de lé sé re csak 1892-ben ke rült sor, de a fo ko zó dó el len őr zé sek kö vet-
keztében a sta tisz ti kák így is egy re ked ve zőbb hely zet ről szá mol tak be. Per sze
nem feledkezhetünk meg ar ról sem, hogy a pin ce la kás ok szá má nak csök ke né sét
nem kö vet- te a túl zsú folt ság apadása.
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32 GERLÓCZY, 1893. 8. Békésy Géza a tö meg la kás ok ki ala ku lá sá nak okát töb bek kö zött a gyá rak
hul lám sze rű idény mun ka-igé nyé ben lát ta, il let ve ab ban, hogy a mun ka nél kü li ség elől a fő vá ros -
ba ér ke ző, a he lyi vi szo nyo kat nem is me rő mun ká sok szí ve seb ben lak tak – akár drá gáb ban is – a
fa lu be li ek kel egy szál lá son. BÉKÉSY, 1905. 165–178.
33 GERLÓCZY, 1893. 41–42.
34 NEMÉNYI, 1883. 4. Ő egyéb ként sa ját be val lá sa sze rint gim na zis ta kora há rom ne gyed ré szét pin -
ce la kás ban töl töt te.
35 GERLÓCZY, 1893. 24.
36 BSZTB KJ 460/1884 kgy. sz.
37 Nem zet kö zi össze ha son lí tás a pin ce la kás ok szá za lé kos meg je le né sé ről, 1891: Bu da pest: 4,9;
Bécs: 1,2; Graz: 6,9; Tri eszt: 0,1; Prá ga: 1,7; Lemberg: 2,8; Ber lin: 9,2; Ham burg: 6,9; Mün chen: 0,2;
Lip cse: 1,6. BSZSÉ, 1897–1898. 36.
38 NEMÉNYI, 1883. 108–110.



2. táb lá zat: A pin ce la kás ok és la kó i nak szám sze rű ala ku lá sa – 1881–190139

1881 1891 1901

db vagy fő % db vagy fő % db vagy fő %

Összes la kott ren des
la kás

68 535 100,0 94 359 100,0 144 125 100,0

Eb ből pin ce 5 217 7,6 4 641 4,9 1 853 1,2

Összes szo ba 118 242 100,0 165 214 100,0

Eb ből pin ce szo ba 5 565 4,7 5 042 3,1 1 974

Összes lakó 364 487 100,0 486 671 100,0 717 681 100,0

Kö zü lük pin cé ben la kik 31 637 8,6 26 143 5,3 8 777 1,2

A pin ce szo bák át la gos
lakottsága

5,47 4,98 4,13

Összes túl né pes la kás 4,785 100,0 7 178 100,0 9 518 100,0

Eb ből pin ce 857 17,9 776 10,8 220 2,3

Túl né pes la kás ban
la kott

43 815 100,0 64 106 100,0 77 696 100,0

Kö zü lük pin ce la kó 8 061 18,3 7 029 10,9 1 617 2,08

A táb lá zat ta nú sá ga sze rint a pi nce la ká sok, a la kó ik, sőt a lak sű rű ség ará nya is
je len tő sen csök kent, te hát a ha tó sá gok ered mé nye sen tud tak fel lép ni azok meg -
szün te té se ér de ké ben. Más kér dés per sze, hogy itt is csak lát szó la gos ja vu lás ról le -
he tett szó, hi szen a pin ce la kás ok túl né pes sé ge „át ván do rolt” a föld szin ti la ká sok-
ba, ott ál lan dó sít va az egy re kétségbeejtőbb vi szo nyo kat. Így a sza bály ren de let
csak tü ne ti ke ze lést adott a prob lé má ra, hi szen meg szün tet ték a pin ce la ká so kat,
de a la kó ik nak nem biz to sí tot tak egész sé ges lakhelyet.

A kö vet ke zők ben néz zük meg, mi lyen ered mé nyek re ju tot tak a bel ügy mi nisz -
ter ál tal el ren delt össze írás szer ve zői. Mi vel ez el ső sor ban a túl zsú folt ság fel mé ré -
sé re irá nyult, ezért a pin ce la kás ok ra kü lön fel mé rő lap nem ké szült, ha nem a
má sik két kér dő ív tar tal maz ta a pin cék re vo nat ko zó kér dé se ket is. Emi att a pin -
cék ről nem ké szült a fen ti ek hez ha son ló rész le tes fel dol go zás, így ezekről csak
viszonylag kevés adattal rendelkezünk.

A túl né pes nek ta lált 2749 la kás ból 516 pin ce la kást, va gyis a fel mért haj lé kok
18%-át je gyez ték fel, me lyek ben a fel vett la kos ság 20%-a, va gyis 4139 fő la kott.
Tel je sen a föld szí ne alatt he lyez ke dett el a pin ce la kás ok 6%-a, a fele ré szé nél job -
ban való ki emel ke dést pe dig a fel mért pin cék egy ötö de ért el.40 E te kin tet ben a leg -
in kább érin tett te rü let a fő vá ros IX., VIII., VI. és X. ke rü le tei vol tak.41
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39 BSZSÉ, 1897–1898. 34–35., 40.; BSZSÉ, 1899–1901. 21–24.; FERENCZI, 1906. 30.
40 BFL IV.1407.b 1138/1884–I. lvt. sz. KŐRÖSI, 1893. 6.
41 BFL IV. 1407.b 1138/1884–I. lvt. sz. Táb lá za tok [a] túl zsú folt la ká sok ról, 1893. 2. sz. táb la. En -
nek alap ján a pin ce la kás ok 82%-a ren del ke zett kony há val.



1893-ban te hát élet be lé pett a köz egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyez te tett la -
ká sok el len őr zé sét el ren de lő szé kes fő vá ro si sza bály ren de let. Az en nek ér tel mé -
ben elő írt, de már ko ráb ban is al kal ma zott ha tó sá gi la kás el len őr zé sek a sta tisz ti ka
ta nú sá ga sze rint meg hoz ták a várt ered mé nye ket, bár a szo ci á lis ér zé keny sé gű
kor társ szak em be rek ez zel még ko ránt sem tar tot ták meg ol dott nak a prob lé mát.
„Mi van, ha a ha tó ság fel lép? Akit ki za var nak, az nem ta lál la kást és a sza bad ég alatt ta -
nyá zik, vagy egy ha son ló ba köl tö zik […] eset leg a ke vés bé el len őr zött kül te rü let re hur col -
ko dik, s ez zel az ot ta ni la kás üzé rek jö ve del me emel ke dik. […] A gaz da sá gi élet egy
ter mé sze tes pro cesszu sa előtt ál lunk, néha egy-egy rend őri in téz ke dés ha tá sos, de egy olyan 
prob lé mát, ami gaz da sá gi ere de tű, so sem le het ad mi niszt ra tív esz kö zök kel meg ol da ni […]
ál ta lá nos elv, hogy ad dig nem le het az em be re ket a la kás ból ki ten ni, amíg job bat nem tu -
dunk adni.”42 De már az össze írást el ren de lő bel ügy mi nisz te ri le irat is szkep ti kus
volt az úgy ne ve zett ha tó sá gi in téz ke dé sek ha té kony sá gát il le tő en: „Rend őri in téz -
ke dé sek kel ki za var hat ni ezen mene- dékekből a haj lé kot ke re ső ket, de ez zel csak az ére tik el,
hogy az éj je li haj lé kuk tól ily mó don meg fosz tot tak más he lyen ke res nek és ta lál nak me ne dé -
ket, arra azon ban a rend őri in téz ke dé sek ma guk ban nem al kal ma sak, hogy meg szűn tes sék
azon ál lan dó nagy ve szélyt, me lyet ezen me ne dé kek a fő- és székesváros köz egész ség ügyé re
ké pez nek.”43 Lás sunk egy aján lást 1883-ból: „Épít sen a fő vá ros sze gény-la ká so kat, a sze -
gény há za kat ve gye épp oly szi go rú ve ze tés alá, ami vel a kór há zak bír nak, […] ha ki űz zük a
sze gé nye ket a pin cék ből, adni kell ne kik fe de let, […] fi zes sen a sze gény, de em be ri kö rül mé -
nyek kö zött lak jon.”44 És vé gül: „A rend őr ség és né hány eré lyes elöl já ró haj szá kat ren de -
zett, a sze gény ör dö gö ket egyik vá ros rész ből a má sik ba ker get ték, itt-ott egy-egy szál lás-
adót meg is bün tet tek, egy-egy há zi urat meg is in tet tek, egy-egy he lyi sé get né hány hét re
be zár tak, […] de min den ma radt a ré gi ben.”45

A túl zsú folt la ká sok el le ni küz del met el ső sor ban a fel me rü lő egész ség ügyi
prob lé mák, va gyis a rend sze re sen vissza té rő jár vá nyok in dí tot ták el. Ezért a fő vá ros
Gerlóczy Kár oly kez de mé nye zé sé re egy 20 tag ból álló, a köz egész ség ügyet el len -
őr ző bi zott sá got kí vánt lét re hoz ni, mely fel ada tul kap ná az egész ség ügyi leg ki -
fo gá solt la ká sok el len őr zé sét, il let ve az azok ra fo ga na to sí tott in téz ke dé sek törzs -
könyv be való ve ze té sét. Ez a köz egész ség ügyi őr ség vé gül 28 fő vel 1898-ban kezd te
meg mű kö dé sét, mely a nyil ván tar tott túl zsú folt la ká sok mel lett, a ha tó sá gi tá mo -
ga tás sal épült mun kás há zak egész ség ügyi vi szo nya it is fel ügyel te.46 A rend szer
pe dig mű kö dött, amit egy le vél tá ri fel jegy zés is ta nú sít. Ez a So rok sá ri úti mun -
kás há zak gond no ka – Ba ra bás Já nos – ügyé ben írt fel leb be zést tar tal maz za, akit az 
egész ség rend őri ha tó ság 1901. feb ru ár 28-án, „éj je li szál ló nak en ge dély nél kü li tar tá sa 
mi att, az 1885/215. sz. kgy. sza bály ren de let 15. és 18. fe je ze te alap ján, 50 K pénz bün te tés,
vagy 3 napi el zá rás ra” ítélt.47

Egész ség ügyi őrök al kal ma zá sá ra – igaz, me rő ben más fel adat tal – már ko ráb -
ban, 1893 ja nu ár já ban is sor ke rült, ami kor a VIII. ke rü let egyes há za i ban az ál lam -
rend őr ség este 6 órá tól 6 rend őrt bo csá tott a fő vá ros ren del ke zé sé re, akik a meg -
je lölt túl zsú folt la ká sok ka pu it őriz ve csak annyi em bert en ged tek be a la ká sok ba,
ahány ott-tar tóz ko dá sát a tisz ti or vos elő írá sa alap ján, az aj tó kon füg gő táb la en -
ge dé lyez te, a töb bi e ket pe dig haj lék ta lan men he lyek re irá nyí tot ták. Bel ügy mi -
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42 NEMÉNYI, 1883. 17–18., 29.
43 BFL IV.1409.b 8619/1894 eln. ikt. sz. – 473/1893 eln. lvt. sz.
44 FODOR, 1883. 14.
45 NEUSCHLOSZ, 1895. 39.
46 FERENCZI, 1906. 80.
47 BFL IV 1407.b 1134/1901–X. lvt. sz. So rok sá ri úti mun kás há zak.



nisz te ri ren de let re ha son ló in téz ke dés re ke rült sor az ugyan ez év már ci u sá bannisz te ri ren de let re ha son ló in téz ke dés re ke rült sor az ugyan ez év már ci u sá ban
dúló dif té ria jár vány al kal má val is.48

Most néz zünk meg né hány pél dát ar ról, mi lyen kö rül mé nyek kö zött él tek a fő -
vá ro si zsú folt la ká sok la kói. „A Nép szín ház kö ze lé ben van egy kis fás kam ra, ahol a rend -
őr 32 egyént szá molt meg. Fér fi ak, nők, gye re kek ott he ver tek szo ro san egy más mel lett a
pusz ta föl dön, ab lak ter mé sze te sen nem volt, az aj tót pe dig jó erő sen be húz ták. […] 5–6–10 
kraj cárt fi zet nek a la kók egy éj sza ká ra, és ha be lé pünk a tu laj do nos la ká sá ra, en nek a kép nek
még un do rí tóbb foly ta tá sát ta lál juk. Nap szá mo sok, ab ban a ru há ban, mely ben egész na pon
át dol goz tak, ágy ne mű jük egy, az ut cán fel sze dett tég la, mely re fe jü ket le hajt ják, nap szá -
mos cse lé dek, fér fi ak, nők, gye re kek a szo ba egy szög le té ben egy kis szal ma zsá kon, né mely -
kor egy ta ka rón – a he lyet, a szal mát, a ta ka rót kü lön-kü lön fi ze tik.”49 Vagy: „nyá ron
ki ürül nek a la ká sok, ud va ron, pa lán kon, sőt om ni bu szon al sza nak, ha ren des la kás pénzt fi -
zet nek az om ni busz őr zé sé vel meg bí zott ház mes ter nek […] a fa vis kó nak a leg na gyobb a ho -
za dé ka.”50 „A MÁV Kő bá nyai úti fű tő há zá ban 27 mun kás húz ta meg ma gát, a Gőztég-
lagyár kör ke men cé jé ben 26 fér fi és 4 nő ta nyá zott, de lak nak föld alat ti üre gek ben, ver mek -
ben, vagy vas úti ko csi ban is. […] 1895. no vem ber 13-án éj je li szem lén vol tunk Kmetykó
Jó zsef fel. A Baj za utca 42. sz. kí vül ről dí szes, fel ci co má zott ház, […] az 5. szá mú la kás ban a 
pin ce so ron 11 mun kást ta lál tunk. Le ír ha tat lan szenny ben fér fi ak és nők ve gye sen fe küd tek
az ágyak ban és a föld re fek te tett szal ma zsák okon. Bűz? Er kölcs? Fer tő ző be teg ség? Ez az
ál la pot nem rend kí vü li, a mun ká so kat csak nem ki vé tel nél kül ilyen állapotban ta lál tuk.”51

Neményi Amb rus 1884-ben lap ér te sü lés re hi vat koz va ar ról tá jé koz tat ta a tör -
vény ha tó sá gi bi zott sá got, hogy a ke rü le ti rend őr or vos ál tal meg vizs gált Százház -
nál, a Bem utca 5. szám alatt az ud va ron egy 150 fős fa bó dét ta lált, a Ker tész utca
43-ban pe dig 92 em bert két szo bá ban. A pol gár mes ter vá la szá ban cá fol ta az új ság -
hír ál lí tá sa it, ugyan is a Bem ut cá ban csak 68 em bert ta lál tak, de már gon dos kod tak 
a ba rakk ki ürí té sé ről.52

A fő vá ro si la kás hely zet tel tisz tá ban vol tak a vá ros atyák. Mint lát hat tuk, sem
az elvi in téz ke dé sek, sem pe dig a ha tó sá gi el len őr zé sek nem ja ví tot tak so kat a sze -
gé nyeb bek la kás prob lé má in. Ezt fel is mer ve egy re in kább fel erő söd tek azok a han -
gok, me lyek a főváros gyakorlati szerepvállalását sürgették.53
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48 GERLÓCZY, 1893. 184.
49 NEMÉNYI, 1883. 15.
50 NEUSCHLOSZ, 1895. 40.
51 FARKAS, 1895. 15.
52 BSZTB KJ 318/1884. kgy. sz. Neményi Amb rus in ter pel lá ci ó ja.
53 E ha tó sá gi sze rep vál la lás ról bő veb ben: UMBRAI, 2008.
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