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Nyomor az utcán 
A budapesti hajléktalanokról alkotott kép a századfordulón

Budapest a 19. század végére európai, sQt világviszonylatban is valódi nagyvárossá, met-
ropolisszá fejlQdött. Ez a folyamat a társadalmi és gazdasági átalakulás mellett radikálisan 
megváltoztatta a hétköznapok viselkedésformáit, és a városi térben való tájékokozódást 
is. A jelenséget a korábbi intézményes jelrendszer elt_nése indokolja, melynek hiányában 
a város lakóinak új információs rendszert kellett kialakítaniuk.1 Ez a térben való eligazo-

dás és a túlélés elengedhetetlen feltétele. A nagyváros forgatagában az egyes személyek, 
csoportok külsQ megjelenés alapján történQ azonosítása bizonytalanná vált, a csoportha-

tárokat lehetetlen volt külsQ jegyek alapján megállapítani. Az eligazodás ennek következ-

tében térbeli elrendezésen alapult, a legfontosabb orientációs pont a városi tér szerkezete.
Az egyes társadalmi csoportok térben is elkülönülnek egymástól, a szegregáció elvá-

lasztja és el is rejti egymás elQl a különféle rétegeket. Budapesten nem figyelhetQ meg 
olyan éles elkülönülés, mint a nyugati nagyvárosokban. Mégis, egyes tereken és utcákon 
nagyobb számban voltak találhatók szegények, köztük hajléktalanok is, mint másutt. A 
kortársak eléggé pontos ismeretekkel rendelkeztek a „nyomor tanyáiról”, tudták, hol ta-

lálhatók, azaz kialakították saját, kognitív térképeiket.
A hajléktalanok azonosításának a térbeli elhelyezkedés mellett továbbra is fontos 

eleme volt egyéb tulajdonságaik számba vétele, ebbQl a szempontból leginkább külsQ 
megjelenésük lényeges. A kortársak tájékozódási stratégiái, valamint a hajléktalanokról 
kialakított sztereotípiák feltárásához a sajtót és a szociális riportokat hívjuk segítségül. Ez 
utóbbi m_faj az 1890-es évektQl jelent meg Magyarországon, sajátossága, hogy a nagy-

város társadalmi problémáit terepmunkák alapján írja le, legnépszer_bb képviselQi Tábori 
Kornél és Székely Vladimír voltak.

(Hajléktalanok) A hajléktalanok minden nagyvárosban a legszegényebb, a társadalmi hie-

rarchia legalsó fokán elhelyezkedQ réteget jelentik. Bár a jelenség könnyen felismerhetQ, 
az érintettek jól azonosíthatóak, a hajléktalanság mégis nehezen megragadható fogalom 
napjainkban csakúgy, mint a múltban. A hajléktalanság gy_jtQfogalom, különbözQ körül-
mények között élQ embereket érint. Az eltérQ viszonyokat a terminológia is megkülönböz-

teti, eszerint beszélhetünk fedél nélküliekrQl, effektív hajléktalanokról, lakástalanokról és 
otthontalanokról.2 Az általunk vizsgált korszakban sem homogén azok csoportja, akiknek 
lakhatásuk valamilyen szempontból problematikus. Különbséget kell tennünk a pincela-

kások lakói, az ágybérlQk, az intézetben, menhelyeken élQk, a nem lakás céljából készült 
épületekben és a köztereken, parkokban meghúzódó emberek között.

A pontosabb meghatározáshoz ad segítséget a hatósági nézQpont vizsgálata, illetve 
támpontul szolgálnak a szegényekrQl készített kortárs riportok. A statisztikai jelleg_ ösz-

szeírásokban nem szerepel a hajléktalan mint kategória, a lajstromok ágyrajárókról, pin-

celakások és zárt intézmények lakóiról tájékoztatnak.
A FQvárosi Tanács a lakáshiány és a túlzsúfolt otthonok vonatkozásában foglalkozott a 

hajléktalansággal. A lakáshiány által okozott problémák kezelésére Lakásügyi Bizottságot 
alakítottak, az itt elhangzott felszólalásokból arra következtethetünk, hogy a korban meg-

lehetQsen tágan értelmezték a hajléktalan jelzQt, azonban az intézkedésekkel csupán a 
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rászorulók egy meghatározott csoportján kívántak segíteni. Hajléktalannak tekintették 
azokat, akik bizonytalan körülmények között élnek, nincs otthonuk, egyik ágybérletbQl 
a másikba vándorolnak. Ide sorolták a túlzsúfolt és a pincelakások lakóit, az éjszakai tö-

megszállásokban, szükséglakásokban alvókat, továbbá azokat is, akik nem lakás céljából 
készült épületekben éltek. Az otthontalanok számát növelte a kilakoltatások során utcára 
került személyek tömege.

A szociális riportokban a hajléktalannak nevezték az ágybérlQket, a menhelyek lakóit, 
továbbá azokat, akik köztereken, vagy félkész épületekben töltötték az éjszakát. A ripor-
tok szerzQi a jelenséget a proletariátussal társították, és szoros összefüggést feltételeztek 
a hajléktalanság és b_nözés között. Tábori és Székely motivációja elsQdlegesen az, hogy 
felhívja olvasói figyelmét az utcán jelen levQ veszélyekre, illetve figyelmeztetni arra, 
hogy Qk maguk is könnyen azok áldozativá válhatnak. A szegények helyzetének bemu-

tatása ehhez képest másodlagos, azt a célt szolgálja, hogy a veszélyes elemek azonosít-
hatóvá váljanak.

A zsúfolt lakásokban, menhelyeken, parkokban, illetve barlangokban élQ emberek nem 
csak az életmódjukban hasonlítanak egymásra, hanem a csoportok tagjai közt átfedés is 
megfigyelhetQ. Az, hogy ki, mikor, melyik kategóriába tartozik, esetleges. Gyakran elQ-

fordult, hogy egy otthon nélküli személy nem az ágybérletet választotta, hanem a men-

helyet, vagy a költségek megtakarítása és az ellenQrzés elkerülése végett a szabadban 
töltötte az éjszakát. A csoport közös jellemzQje az állandó mozgás, a folytonos vándorlás.

(Hajléktalanok elhelyezkedése a fQváros térszerkezetében) A hajléktalanok jelenléte a 
bevezetésben bemutatott gondolatmenetbQl kiindulva kötQdik Budapest bizonyos kerüle-

teihez, utcáihoz, vagy intézményeihez. A népszámlálási adatokból következtetni tudunk 
arra, hogy melyek voltak azok a kerületek, amelyekben nagyobb számban éltek ágyra-

járók. Statisztikai felvételeket készítettek a hajléktalanokhoz kötQdQ intézményekrQl is, 
mint a szükséglakások, menhelyek, szegényházak. Ezekben az összeírásokban rögzítik az 
adott intézmények címét is.

A túlzsúfolt lakások a város minden részében jellemzQek, számuk azonban kiugróan 
magas a VI., a VII. és a VIII. kerületekben. Az albérlQk és ágyrajárók esetében ugyanez 
tapasztalható, sokkal nagyobb számban találhatóak meg az említett kerületekben, mint 
másutt. Ugyanakkor meglepQ, hogy a X. kerületben, KQbányán, ahol a munkások ará-

nya 30-40% között van, kevés az otthontalan. Ez valószín_leg azzal magyarázható, hogy 
KQbánya ekkor falusias külváros földszintes, szórtan elhelyezkedQ házakkal, a bérházak 
viszont nem voltak jellemzQek.3

Az egyes kerületek, városnegyedek társadalmi összetételét az épített környezet is be-

folyásolta, így arra közvetett módon a FQvárosi Közmunkák Tanácsa által kiadott építési 
szabályok is hatást gyakoroltak.4 A fQváros területét ez a szabályozás 1886-ban négy zónára 
osztotta. A belsQ övezetet és az azt határoló területek két zónájában zártsorú építési rendet 
írt elQ, a harmadik zónában szabadon álló építési módot tett lehetQvé, a negyedik, legkül-
sQbb zónában pedig vegyes beépítést irányzott elQ. 1894-ben nyolc övezetet jelöltek ki, a 
szerkezet hasonló maradt.5 Az építési szabályozás és a gyors fejlQdés következtében területi 
egyenlQtlenségek jöttek létre. Ezeket a különbségeket Faragó Tamás a népesség, a ház és a 
lakások vizsgálata alapján négy típusból álló rendszerben összegezte.6 A belváros (az akko-

ri IV. kerület) magas néps_r_ség_, urbánus körzet, nincsenek üres telkek, s_r_n beépült, jó 
minQség_ épületek, 3 vagy több szobás lakások jellemzik. Faragó második kategóriájának 
KQbánya felel meg, jellemzQje a szórt beépítés, falusias kép, 3-4 szobás földszintes épü-

letekkel. A következQ típus az I. és II. kerületet jellemzi, alacsony néps_r_ség_, alacsony 
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(1–3 szintes) épületekkel. Ehhez a típushoz hasonlítanak a belvárost övezQ kerületek (VI.–
VII.–VIII.), az eltérés az, hogy itt újabbak a házak, dinamikusabb a népesség növekedése. 
Az egyes típusok közötti átmenetet jelentenek a III., V., és VIII. kerületek. A hajléktalanok 
jelenléte a negyedik típushoz tartozó kerületekben és az átmenetet jelentQ Józsefvárosban 
figyelhetQ meg, a gyors népességnövekedés miatt itt a legnagyobb a zsúfoltság. A hajlékta-

lanság ebben az esetben nem csak az ágyrajárókat jelenti; hatósági kilakoltatások, illetve a 
bérleti díj elmaradása miatt is sokan kerülnek az utcára. A kilakoltatott bérlQk akár napokig 
egykori otthonuk közelében maradtak, a közeli utcákon, parkokban tanyázták. 

A városrészeken belül pontosabb behatárolást jelent az intézmények elhelyezkedésének 
vizsgálata. Szükséglakás a II. kivételével valamennyi kerületben volt, sokatmondó, hogy a 
VII. és VIII. kerületben két effajta telep is létezett.7 A menhelyek jelenléte hasonlóképpen 
informatív, mivel felállításuknál fontos szempont volt, hogy abban a városrészben épül-
jenek meg, ahol annak legnagyobb szükségét érezték. A legelsQ ilyen intézményt a VII. 
kerületben a Rottenbiller utcában építették, ezt követte a VIII. kerületben az Alföldi utcai 
menház. A VI. kerületben a külsQ Váci úton, Budán a II. kerületben, a Szegényház utcában 
(mai Varsányi Irén utca) nyitottak menhelyet. A VI. kerületben 1892-tQl melegedQ helysé-

get m_ködtettek, és ebben az évben tárgyalást folytattak egy ötödik intézmény felállításáról 
a IX. kerületben, ez azonban nem valósult meg. A Népszállót az Aréna útra építették. A 
szükséglakások és menhelyek térben egymáshoz közel helyezkedetek el, ezzel olyan kisebb 
övezeteket alakítottak ki, ahol jellemzQen hajléktalanok éltek. A VI. kerületben ez az öve-

zet a Váci úton található, ahol a két szükséglakástelep mellett menhely is m_ködött. A II. 
kerületben a szegényházként m_ködQ Szent János kórház közelében létesítettek menhelyet.

Hajléktalanok természetesen az intézmények közvetlen környékén kívül is felbukkan-

tak, a szabad ég alatt éjszakázók rendszerint valamilyen parkot választottak. A szociális 
riportok a Városligetben és a Gellérthegyen tett razziákról számolnak be, ahol az emberek 
a bokrokban, illetve a barlangokban töltik az éjszakát. Hasonló, a természet által nyújtotta 
menedékhelynek számítottak a kQbányai katakombák.

(Mentális térkép) A társadalom jobb helyzet_ rétegei hárítják a szociális problémát, próbál-
nak nem tudomást venni a nyomortelepekrQl és az ott élQ tömegekrQl.8 A város megismeré-

sének azonban feltétele a szegénynegyedek számbavétele is „nyomor tanyáiról” a kortársak 
kialakították saját kognitív térképeiket is. Az információk sokasága miatt a nagyvárosi élet 
velejárója az észlelt információk szelekciója. A kiválasztás folyamatára több tényezQ is 
befolyással van, a szemlélQdQ érzékszervein túl az illetQ szellemi színvonala, a kulturális 
háttere és korábbi tapasztalatai is közrejátszanak.9 A szegények által lakott városrészek 
figyelmen kívül hagyása köthetQ az egyéni tapasztalat által befolyásolt szelekcióhoz, ami 
észlelési rutint alakít ki. Emiatt védekezésképp szemet hunyunk a negatív jelenségek fölött. 
Szintén fontos meghatározó tényezQ a kulturális világkép, mivel ebben az esetben „a kul-
túra egyfajta túlélési stratégia, legfontosabb célja, hogy biztosítsa az egyén számára a tár-
sadalmi –térbeli környezethez való alkalmazkodást”.10 EbbQl a szempontból nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a fQváros szegénynegyedeire két olyan újságíró hívja fel a figyelmet 
Tábori Kornél és Székely Vladimir személyében, akik maguk nem budapesti születés_ek. 
Fiatal felnQttként érkeztek a fQvárosba, másképp észlelték a metropoliszt, mint az ott élQk, 
azt is mondhatjuk, rájuk nem jellemzQek a szelekcióra késztetQ kulturális berögzQdések.

A sajtóban és a szociális riportokban megjelent leírások alapján kísérletet teszünk arra, 
hogy bemutassuk, mely információk alapján tudták a fQvárosi társadalom tagjai beillesz-

teni szubjektív tájékozódási rendszerükbe a „szegénység országát”. A nyomornegyedek 
leírásai tanúskodnak arról, hogy azokat a fQvárosiak idegen területnek tekintik:
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„Nincs ismeretlenebb ország kerek e világon Szegénység országánál. Ez ország határai 
bizonytalanabbak és hihetetlenül több fáradtságot követelnek a fölfedezQktQl, mint a dél-
sarki tenger híres jégfalán túl elterülQ ki nem kutatott sivatagai a «Terra Australis»-nak.”11

Hasonló megközelítést alkalmaz a Hét újságírója is:
„Afrika vadon belsejébe behatolnak a vakmerQ tudósok és hozzák nekünk csodálato-

sabbnál csodálatosabb híreiket. De arra a darabka földre, mely tiz percnyire a fQvárosi 
vámsorompón kívül terül el, ember a maga jószántából nem megy. A ki pedig véletlenül 
arra vetQdik, szemébe tolja a kalapját, szájáig t_ri fel a kabátját, aztán nem nézve se 
jobbra se balra, csak arra néz, hogy minél hamarább kinnt legyen e kietlen vidékbQl.”12

Mindkét esetben különleges, távoli földként ábrázolják ezeket a városrészeket, ame-

lyek amellett, hogy nehezen megközelíthetQek, veszélyesek is. ElidegenítQ eszközként 
használják ezt, hangsúlyozva, hogy olyan világot mutatnak be, amit az átlagos emberek 
nem ismerhetnek. A szerzQk ködösítenek, misztikus térbe helyezik az elbeszélés terepét. 
A bemutatott módszerrel több hatást érnek el. Fokozzák olvasóik bizonytalanságát és 
egyben felkeltik érdeklQdésüket. Emellett érzékeltetik az általuk bemutatott szomorú 
világ másságát és elszigeteltségét közönségük biztonságosabb és áttekinthetQbb vilá-

gához képest. A szegénység országának egyik ismertetQjegye tehát, hogy lényegesen 
különbözik a megszokott környezettQl. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogyan lehet 
pontosabban azonosítani, milyen megbízható jelek állnak a rendelkezésre ehhez?

Az egyik tájékozódási pont a határok kijelölése, ami általában egybeesik a városi civi-
lizáció határával. Kóbor Tamás cikkében13 a határvonalat a vasúti sorompó jelöli, melyen 
túl már csak szeméttelepek találhatók. Az Egyetértésben bemutatott hajléktalanok tanyája 
„már nem Pest, még nem Újpest,”14 egyfajta senki földje, ami a csatorna körül alakult ki. 
A civilizáció határvonalát fizikailag az infrastruktúra megsz_nése jelöli. Az idézett cikk-

ben a „civilizált közlekedés” hiányát nevezi meg a szerzQ, modern utak a Viktória gáton 
túlra már nem vezetnek, de nincsenek ösvények és csapások sem. Balla JenQ a menhely-

hez vezetQ utat festi le hasonlóképpen:
„messze elhagytuk a lüktetQ élet lármáját, a környezet primitívebb, a modern kortól 

legalább ötven esztendQvel elmaradottabb képet mutatott. Falusias, hepe-hupás utak, 
gyér világítás jelképezte, hogy ezen a vidéken lakóknak kevés közük van a kultúrához…
Csupán a vasúti pályatest világít a környékbe a civilizáció fáklyájával.”15

Az civilizáció megsz_nésére utal a környezet, amely elmaradottsága Balla JenQ sze-

mében egyben az itt élQk szellemi színvonalának is fokmérQje. A menhely felé haladó 
járókelQ az utak, a világítás megsz_nésével idegen földrészre lép.

A hajléktalanok fellelésének napszakhoz kötQdQ feltétele is van, valamennyi szociális 
riport cselekménye az éjszakában játszódik. Ez ugyanis a napszak, amikor a hajléktalano-

kat, csavargókat tetten lehet érni a menhelyeken, szükséglakásokban, illetve parkokban. 
Napközben egyesek napszámba járnak, esetleg koldulnak. A szerzQk elQítéletes gondol-
kodására jellemzQ, hogy az alkoholizmus és a hajléktalanság között párhuzamot vonnak:

„Nappal az utcákon, a nagy emberforgatagban csatangolnak, csak éjszakára térnek 
fedél alá.”16

„Amíg a kocsmák nyitva vannak, addig hajléka van a hajléktalannak […] Csak akkor 
indul neki, hogy belebújjék a fába, a földbe, a vízbe, mindenhová, hol embernek nem való 
tanyát verhet egy éjszakára.”17 Az éjszakai idQpont szimbolikus szerepet játszik, a város-

részek b_nbQl és nyomorból fakadó sötétségét jeleníti meg.
A fenti idézet a szegénynegyedek következQ ismertetQjegyét, az embertelen körülmé-

nyeket, az állatias létezést illusztrálja. Az itt élQk emberhez méltatlanul csatornákban al-
szanak, földalatti járatokban és barlangokban élnek, szeméttelepeken guberálnak. Ezeket 
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a területeket a szerzQk oly módon kötik össze (és egyúttal szembe is állítják) a fQvárosi 
civilizációval, hogy elbeszéléseikbe beleszövik a város tisztulásának folyamatát:

„ezek a szekerek bejárják a nagyvárost és kihoznak onnan mindent, a mi értéktelen, a 
mi piszkos és egészségtelen”18,

„a csatorna a nagyváros gyomrának tisztulása”19.
A szemeteskocsikon és csatornákon keresztül a fQváros megtisztul a szeméttQl, ami 

ebben a vonatkozásban nemcsak a tárgyi hulladékot jelenti. Vele együtt vonulnak ki a 
társadalmon kívüli egyének is, mintegy önként megtisztítva a várost a nem kívánatos 
elemektQl. A hajléktalanok azonosításának további eszköze a perspektívaváltás. A környe-

zetét felületesen szemlélQ járókelQ csak távolról látja Budapest épületeit. Ahhoz, hogy az 
elkendQzött valóságot észlelje, közelebbrQl kell szemügyre venni a várost. A téglaégetQ 
kemencékbQl kialakított lakások az út szélérQl tekintve felismerhetetlenek:

„MesszirQl virágzó gyártelep. KözelrQl pesti pokol.”20

„Majdnem egy millió ember él ebben a városban, de közülük milyen kevésnek van sej-
telme arról, mi történik a gyerekekkel, túl a palotákon, a szegénységben, a nyomorban, 
az éjszakában…”21

A fenti ábrázolásmód lényeges eleme az ellentétek bemutatása. A Népszavában meg-

jelent cikk sorra veszi a civilizált, gazdag környezetben található helyszíneket, ahol sze-

génynegyedek találhatóak:
„Tekintsenek csak be Lipótváros egyik legszebb részébe. az országház tövébe: a Nádor 

utcába égbenyúló paloták közé ékelve áll egy földszintes kunyhó.”22

Hasonlóan lerombolt, piszkos és zsúfolt házakat mutatnak be egy fQvárosi tulajdonú 
ingatlanban a Váci úton, és a Városliget szomszédságában.

A két ellentétes környezet egymáshoz viszonyítva, ilyen fizikai közelségben történQ 
bemutatása felhívja a figyelmet a hajléktalanokra és a nyomortanyák lakóira, egyben elé-

gedetlenséget is kifejez, mivel a városi hatóságok még ott sem tudják kezelni a helyzetet, 
ahol nap, mint nap találkoznak vele, a saját környékükön sem tudnak megfelelQ állapo-

tokat teremteni.
A szegénynegyedek egyik további sajátossága a higiénia hiánya. A leírások piszokról, 

b_zrQl, penészrQl, patkányok és élQsködQk jelenlétérQl számolnak be. A rossz egészség-

ügyi viszonyokból kifolyólag rögzült az a kép, hogy a nyomortanyák a járványok meleg-

ágyai:
„A környékbeliek mindenütt úgy tekintik ezt az utcát, mint a járványoknak, a kolerának 

az utcája.”23

A szegénység és a hajléktalanok jelenléte a fQvárosban, mint láttuk, több nézQpontból 
is megragadható, ennek egy további megközelítése, ami saját hely hiányára utal:

„Az utca nem a tied. A városliget nem a tied. Hova menj, ahol a tied van?24

Az idézett, Népszavában megjelent cikk a kilakoltatások következményeirQl számol 
be, a költQi kérdésfeltevés a hatóságok és háztulajdonosok kegyetlenségét bizonyítja. 

A szegénynegyedekhez párosított további negatív jelzQ a b_nözés jelenléte, amelyet a 
szegénység velejárójának tekintenek:

„Csak el kell látogatni az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik kerület 
külvárosaiba, hogy megérthessük az ok-okozati összefüggést, amely a nyomor és a b_n 
között fennáll.”

„Éjszakai kóborlásaink közben elérkeztünk arra a határra, amelyen túl már a fennálló 
társadalmi rend elkeseredett ellenségei alkotnak külön társadalmat. Elérkeztünk a b_nözQ 
társadalom birodalmába. Abba a világba, amely külön államot képez az államban.

A törvényes társadalmat ettQl a törvénnyel szemben álló társadalomtól nem választják 
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el látható korlátok, vámsorompók, határkövek. Nem viselnek külön egyenruhát, közöttünk 
élnek és csak akkor ismerjük meg, amikor orozva ellenünk támadnak, hogy Qk a b_nözQ 
társadalom katonái.”25

A szegénynegyedekrQl kialakított kognitív térképek jellemzQje, hogy megtaláljuk ben-

nük a két világ közötti határvonalat, többféle információ alapján fel tudjuk ismerni azt. A 
nyomortanyák lakóival azonban más a helyzet. Ahogy a lakóhelyük külön országot képez 
a városban, úgy Qk saját maguk is külön társadalmat alakítanak. A riportok szerint azért 
veszélyesek, mert szinte lehetetlen Qket felismerni. Ez a probléma egy következQ kérdést 
vet fel: milyennek látták illetve láttatták a kortársak a hajléktalanokat?

(A hajléktalanok ábrázolása, megítélése) A hajléktalanok ábrázolásmódjainak vizsgálatakor 
figyelembe kell vennünk, hogy az egyes korszakokban a szerzQk milyen nézQpontból közelí-
tették meg a kérdést. Lénárt Imre a társadalmi szemléletváltozások fordulópontjait a sajtóban 
megjelent írások alapján határozta meg, vizsgálatában tízéves periódusokat különített el.26

Az 1860-as években az újságírók hangvételét a távolságtartás mellett a megértés is jel-
lemezte. Az 1870-es években változott a helyzet, ekkor fogalmazták meg azt a véleményt, 
hogy a szegények veszélyes elemei a társadalomnak. Ugyanakkor élethelyzetükért nem te-

szik Qket felelQssé, a kortársak szerint önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. A szélsQ-

ségesen negatív ábrázolás, amely ijesztQnek és állatiasnak mutatja be a hajléktalanokat egy 
késQbbi idQszakra, az 1880-as évekre jellemzQ. Szintén ekkor jelenik meg az elQítélet, mely 
szerint a hajléktalanság a nemzetiségek, különösen a szlovákok problémája. Lénárt mindezt 
a munkáspárt megerQsödésével hozza kapcsolatba, a hatalom védelmi reakciójának tekinti.

A következQ fordulópontot az 1890-es évek szemléletváltása jelenti. A veszély és fe-

nyegetettség hangoztatásával párhuzamosan ismét megfigyelhetQ bizonyos fokú együttér-
zés, empátia. Formája azonban eltér a korábban tapasztaltaktól. Táptalaja ezúttal azonban 
nem a középrétegek deklasszálódástól való félelme. A századforduló éveiben a hajlékta-

lanok iránt tanúsított szimpátiát a rendQri túlkapások váltották ki. Lénárt Imre szerint a 
negatív ábrázolásmód és az ellenséges megközelítés általában akkor erQsödik meg, ami-
kor a hatalom veszélyeztetve érzi magát valamilyen társadalmi megmozdulás – például 
az arató- és cselédsztrájkok, esetleg munkástüntetések – miatt.

A hajléktalanok megítélését az egyes idQszakokban uralkodó megközelítésmód mellett 
egyéb tényezQk is befolyásolják. Pontosabb képet alkothatunk a társadalom nézQpontjá-

ról, amennyiben figyelembe vesszük a szegények kategorizálására tett kísérleteket. Az 
osztályozás az 1880-as évektQl jellemzQ, az új nézQpont elQször Angliában jelent meg. 
Gyakorlata a többi iparosodott országban is elterjedt és a szociális akciók, a szociálpo-

litika fontos eszközévé vált.27 A megkülönböztetés egyik kulcsmotívuma az egyéni fe-

lelQsség kérdése, azaz, hogy az egyént önhibáján kívül, az urbanizáció és az iparosodás 
negatív hatásai miatt sújtja szegénység, vagy személyiségének negatív vonásai, erkölcsi 
és intellektuális fogyatékosságai következtében süllyedt le. Ennek a nézQpontnak egyik 
gyakorlati megvalósulása a hajléktalanok esetében, a menhelyek ingyenességének vissza-

utasítása. Ezzel a módszerrel próbálták megakadályozni, hogy munkakerülQk, koldusok is 
igénybe tudják venni ezen intézményt.

(A hajléktalanok fizikai megjelenítése) A hajléktalanokat leíró karakterológia alapvetQ 
eleme az emberi vonások elveszítése:

„Lassan ébrednek s csak mikor igazolják magukat, látjuk, hogy emberek.”28

Külsejüket a szegénység alakítja át, a leírások alanyai „toprongyos alakok, akikrQl lerí 
a nyomor”.29
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Elvadult természetüket és civilizálatlanságukat ruházatuk és testük rendezetlensége 
jeleníti meg:

„vánszorgó, rongyos alakok, siralmas kinézéssel, kuszált hajjal és szakállal, fázó kol-
dusgyerekek és sápadt arcú nQk tipegnek –topognak a járdán, vagy foglalnak helyet a 
sarokköveken”.30

„Fiatal suhanc, piszkos rongyokba burkolt alak, arca sunyi, gonosz, orrbavág a ruhá-
jából kiáradó b_z.”31

A hajléktalanok állandó jelzQi a kócosság, a rongyos ruha és a kellemetlen szag, amit a 
tisztálkodás hiánya mellett a túlzott alkoholfogyasztás idéz elQ. Gyakori vádként merül fel 
tisztátlanságuk. A szabad ég alatt élQk számára szinte lehetetlen volt a rendszeres mosako-
dás. A zsúfolt lakásokban a fürdQszoba és a privát tér hiánya mellett az épület állapota sem 
tette lehetQvé a tiszta környezet biztosítását, illetve a gyakori tisztálkodást, vagy mosást. A 
rossz higiénés viszonyok a teljes városi népességre hatást gyakoroltak, hiszen a fertQzések, 
betegségek legfQbb elQidézQi. A szegények kevésbé ellenállóak, mint a jómódúak, immun-
rendszerük gyengébb, így könnyebben megbetegedtek. A hajléktalanokról szóló írások 
szerzQi a megfelelQ fizikai-környezeti feltételek hiánya mellett az igénytelenséget is hang-
súlyozzák. Bár az otthontalanok (beleértve az ágybérlQket is) többsége vidékrQl érkezett 
a fQvárosba, a hajléktalanok tisztálkodási szokásairól folytatott vitában a falusi származás 
nem merült fel érvként, a gyatra higiéniás viszonyokat a szegénységnek tulajdonították. A 
hatóságok és a társadalom más csoportjai számára a testi tisztátlanság a lélek tisztátalansá-
gával párosult, a piszkos megjelenést gyakran a b_nözQi életmóddal azonosították:

„De nemcsak a testre, a lélekre is elragad a környezet szennye. Sehol sem tenyészik 
jobban a vétek és a b_n, mint a tisztátalan elemben. A tisztaság érzetével az önbecsülés 
utolsó nyoma is elenyészik és fokról fokra süllyedve a társadalom ellenségévé válik.”32

A hajléktalanok negatív megítéléséhez elQnytelen külsejük mellett magatartásuk is 
hozzájárult. Mozgásukat leggyakrabban a „vánszorognak”, „tántorognak” igékkel jellem-
zik. Ezzel gyengeségükre és tehetetlenségükre, ugyanakkor jellemzQ, súlyos alkoholiz-
musukra utalnak az újságírók. A cikkírók számára ez utóbbi a hangsúlyosabb, hiszen az 
alkoholizmus egyben erkölcsi romlottságot is jelent.

Mint ahogyan az a képen is megfigyelhetQ, a javíthatatlan csavargó és az alkoholis-
ta figurája egymástól elválaszthatatlanok, külsejük is hasonló: ruhájuk szakadt, cipQjük 

hiányzik, tekintetük komor. Az alkoholistát 
csak testtartása különbözteti meg a csavargó-
tól. A hajléktalanok máshogy viselkednek a 
nyilvános tereken, mint azt a korszak normái 
megkövetelik. Ezt a nézetet erQsíti meg a 
menhely elQtt várakozó hajléktalanok bemu-
tatása. A mellékelt kép a Rottenbiller utcai 
menhely elQtt készült. A felvételre várakozó 
alakok külseje és testtartása alátámasztja a 
leírásokat. Rongyos ruháikban falnak dQlQ, 
utcakövön ülQ emberek csoportját látjuk. A 
várakozók arckifejezése közönyös, nem fog-
lalkoznak egymással, csak a jobb alsó sarok-

ban álló gyerekek ölelik át a másikat, a többiek ügyet sem vetnek társaikra.
A helytelenített utcai magatartásformák közé tartozik a koldulás is. A kéregetés kife-

jezetten zavaró a városlakók szemében. A koldusok veszélyeztették a közbiztonságot, és 
látványuk is kellemetlen volt:

1. kép: Csavargó és alko-
holista (Vasárnapi Újság, 

1911. 46. sz. 926. o.)
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„Némelykor valósággal visszataszítóvá te-
szik az utca képét. –tolókocsis, sánta, púpos, 
kéz és láb nélkül.”33

Az esetleges adakozók meggyQzéséhez 
szükséges volt a szánalomra méltó külsQ, 
ezért elQnyt jelentett a testi fogyatékosság, 
vagy a gyermekek segítségével történQ koldu-
lás. A sikerhez hozzájárult a hely kiválasztása 
is, a város forgalmas közterületein telepedtek 
le. A koldulást 1879-ben engedélyhez kötöt-
ték, 1903-tól pedig minden formáját tiltották.34 

A hajléktalanokkal gyakran hozták össze-
függésbe ezt a viselkedésformát, azonban nem minden koldust tekintették hajléktalannak. 
Szegénységüket megkérdQjelezték, a kéregetést üzleti tevékenységnek tekintették.

(Életképek) Az otthontalanok problémájához hozzátartozik az élelmezés, télen pedig a 
melegedés kérdése is. E két létfontosságú feltétel hiányát is testi elváltozásokkal jelenítik 
meg a jellemzések:

„DidergQ alakok: aggok, nQk, gyermekek a t_z körül s mind olyan, kinek arczáról há-
rom –négy napi virrasztás és éhség sír le.”35

A fedél nélkül élQk a megfagyás ellen nyílt tüzek rakásával védekeznek, és mindenna-
pos utcai jelenet az ingyenkonyha elQtt sorban állók képe is. A korszakban a legnagyobb 
meghökkenést keltQ, többször is idézett történet arról számol be, ahogy a hideg elleni 
védekezésként a csatornák vizét használják fel. Ez szintén fizikai elváltozásokat okoz: 
„testük olyan színt és kinézést ölt a huzamosabb ideig való vizben alvás után, mintha vö-
rös lepelbe volnának burkolózva.”36

A hajléktalanok teste és arca általánosság-
ban kifejezi szegénységüket, rossz életkörül-
ményeiket. Gyermekeik születésük pillanatá-
tól öröklik ezt a jelet:

„Nagyobbrészt már születésükkor a hom-
lokukon van a degeneráltság átka.”37

A nyomor újratermelQdésérQl számol be 
Kóbor Tamás a szemétdombon élQk családi 
életképének bemutatásával:

„A lejtQnek d_lve fekszik egy férfi, ron-
gyokba burkolva, kóczos fekete szakállal, ránczos arczczal és pipázik. A földbe vájt 
gödörben tégladarabokból rögtönzött t_zhelyen csüng a bogrács, melyben az asszony 
forgatja a fakanalát, rongyokba burkolva, vad kóczos hajjal, ránczos arczczal. ElQttük 
gyepen ugrándozik a gyerek. Rongyos ing van rajta, kóczos a haja és ránczos az arcza.”

Mindhárom alak megjelenése egyforma, férfi és nQ között elmosódik a különbség, már 
csak a tevékenységük jelzi azt. Ami ennél is szembet_nQbb, hogy a gyermek sem külön-
bözik a felnQttektQl, termetre kisebb ugyan, de arca ugyanolyan ráncos, megöregedett, 
mint szüleié. A szerzQ ezt a rendellenességet a lakóhelyük ártó hatásával magyarázza:

„A szemétdombon elfajul az élet és buján tenyész a halálvirág. A kiket megcsap e virág 
illata, azokról lehámlik az ifjúság üdesége és megsz_nik minden korkülönbség; s arra a 
gyerekre, a ki a nyomor ez ingoványában születik; az elsQ nappal együtt ránehezednek a 
szülQk évei és szenvedései.”38

2. kép: Hajléktalanok a 
menhely elQtt (Vasárnapi 
Újság, 1886. 5. sz. 70. o.)

3. kép: MelegedQk és ételre 
várók (Vasárnapi Újság, 

1906. 2. 30.)
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A szegénységben mindenki elveszti fiatalságát, normális emberi külsejét. A gyerekek a 
nyomor jegyeit mintegy eredendQ b_nként öröklik szüleiktQl.

A hajléktalan lét megszünteti a korosztálybeli különbségeket, fiatal hajléktalan a jel-
lemzésekben nincs, életkoruktól függetlenül valamennyien öregek. Antal Gézáné így ír a 
menhelyen alvó férfiakról:

„Minden, ami az emberi életnek tartalmat adhat: ifjúság, szerelem, ambíció, az Q szá-
mukra már a multé, minden amire állati ösztönnel áhitoznak, ami számukra megmaradt, 
-egy meleg vacok, egy safe-deposit az éjjeli menedékhelyen. Egy safe deposit, benne egy 
penészes cipQ, spárgával átkötve, egy piszkos, lyukas, penészes kalap. Semmi más félteni-
valójuk nincsen: egy rothadt cipQ, -egy rongyos kalap.”39

A nQk sincsenek jobb helyzetben:
„Mintha a fiatalság hullaházában lennénk… Mert a nQ, amig fiatal, ha még oly csekély 

áron is, értékesíteni tudja, addig nem megy éjjeli menedékhelyre. […] Ágyban fekszenek már 
valamennyien, fázódva bújnak a takaró alá; csak hervadt, piszkos, gy_rött, leromlott arcuk lát-
szik ki és mintha ez a sok némber nem is volna más, csak ez az ijesztQ arc, amik úgy feküsznek 
itt, mint a farkas a paplan alatt abban a régi mesében, amely a kis Piroskáról szól…”40

Antal Gézáné szerint a nQk csak akkor kerülnek véglegesen az utcára, mikor már kép-

telenek prostitúcióból fenntartani magukat. Ezért testük a férfiakénál is meggyötörtebb, 
de mindkét nem esetében kiemeli, mennyire eltávolodtak az emberi léttQl. Állatiasságukat 
hangsúlyozza azzal is, hogy a nQket a mesefigurák közül nem az özvegyasszonnyal, vagy 
a boszorkánnyal, hanem a farkassal állítja párhuzamba.

A hajléktalanok halálukban is különböznek a társadalom többi tagjától, a „járda köve-
zetén fekve, betegen, félig megfagyva”41 találnak rájuk, eszméletlen állapotban. Haláluk 
után más eljárás alá esnek. A szegényeket a város temetteti el ingyen, kegyeleti szempont-
ok figyelembe vétele nélkül:

„Meztelenek. Véresen, sárosan fekszenek a kövön. Batyuk közt, bádoghullás és piszok közt.”42

„A sírásó itt is tudja, hogy a grátisznak nem jár égi malaszt, a grátisznak nem jár Miatyánk…”43

A hajléktalanok alakjának egy sajátos felhasználása a Népszavában felrajzolt kép, ahol 
a szélsQséges megjelenítést a munkásosztály elnyomásának hangoztatásához használja fel:

„Egy millió ember, a ki érzi, tudja, hogy Q az emberiség salakja, legnyomorultabbja, 
hogy az Q élete annyit sem ér, mint egy göröngy, a melyet megvetQ mozdulattal rugunk el 
az útból.”44 Az „emberi nyomor legalsóbb fokát” írják le, melyben a hajléktalanok meg-

testesítik a munkások problémáit, ezáltal a munkásnyomor allegóriájává válnak.

(B_nös hajléktalanok) A hajléktalanok és általában a szegények megítéléséhez hozzátarto-

zik kriminalizálásuk is. Tábori Kornél és Székely Vladimír Budapest alvilágát és nyomor-
tanyáit bemutató írásaiban a b_nözQi módszerek, b_nelkövetési módok különbözQ fajtáiról 
olvashatunk. A felsorolásból azonban nem lehet következtetni arra, hogy azonosíthatóak 
volnának olyan tipikus b_ncselekmények, amelyeket a hajléktalanokhoz, vagy akár a sze-

génységhez kapcsolhatnánk. Leggyakoribb a tulajdon ellen elkövetett vétség, és komoly 
problémának tartják a szexuális kicsapongások, a (gyermek-) prostitúció jelenlétét. A gyer-
mekek megítélése eltér a felnQttekétQl, a kiskorúakat még környezetük áldozatának tekintik:

„…anyátlanok, apa nincs is ebben a családban maszatos, görbe lábú, sápadt arcu. 
Nyáron egy szál ingben, amelyet már a legjobb akarat mellett sem lehet fehérnem_nek 
mondani, Qsszel s télen a legfantasztikusabb rongyokba, kendQkbe, kabátokba, gallérokba 
bugyolálva, ott henteregnek a földön.

Van köztük csecsemQ is: négykézláb, cucli, persze piszkos, tejeskávés, vagy rágicsálja 
a szennyes vászonba csavart pálinkás kenyeret.”45
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Tábori riportja szerint a gyermekekre szüleik nem fordítnak kellQ figyelmet, sQt már csecsemQ-

ként hozzászoktatják Qket az alkoholhoz, így természetes, hogy elindulnak a b_n felé vezetQ úton.
A jogi és rendészeti eljárások tekintetében a 18 éven aluliakat külön szabályok szerint 

kezelik. Az etikai felmentés azonban csak az egészen fiatal gyermekekre terjed ki, a tizen-

éveseket erkölcsileg már ugyanolyan szigorúan ítélik meg, mint a felnQtteket:
„A kicsik még ártatlanok a maguk módján” – „a gyermek nem rossz, csak megromlott 

és szerencsétlen”.
„Aztán a nagyobbak: ezek már elvadultak, marcona arcuak, visszaesQ bünösök, tul a 

mesgyén, ahonnét már alig van visszatérés.”46

A b_nözQi életmódnak szintén vannak testi jegyei is, a razziákon a vallatott személy 
kezérQl állapítják meg, hogy dolgozik-e az illetQ:

Mert ezeken a razziákon az érdes, munkás kéz erkölcsi bizonyítvány-számba megy.”47

A sima, puha bQr azonban máris gyanúba keverheti a razziák alanyait, sQt kezük azt is 
elárulja, ha lopásból élnek:

„Valamennyinek közös ismertetQ jele: a hajlékony kéz, a hosszú ujjak, melyek mozgását 
gyorssá s elasztikussá tökéletesíti a gyakorlat.”

Összegzésképp elmondható, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatos nézQpont a szerzQk 
egyéni valamint politikai motivációi alapján módosulhatott. A városegyesítéstQl a világ-

háborúig tartó korszakban az egyes idQbeli periódusok között is kimutathatóak eltérések. 
A különbségek a megítélésben, és a hajléktalanokhoz való viszonyulásban érhetQk tetten, 
az eszköztár azonban, amivel leírják Qket, független ezektQl a változóktól, állandó ele-

mei a testi rendezetlenség, az alkoholizmus, az állatihoz közelítQ viselkedésmód; ezek 
a jellemzQk végigkísérik a korszakot. A hajléktalanokat a kortárs megfigyelQk civilizá-

latlannak és ijesztQnek festették le, így testük is visszatükrözte azt a veszélyt, amelyet a 
vélekedések szerint a társadalom számára puszta létezésüknél fogva jelentettek.
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