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A BÁRCZY ISTVÁN-FÉLE 

FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ TÖRTÉNETE1 

Budapesten, a többi európai nagyvároshoz hasonlóan, a XIX. század végén súlyos 
gondot okozott a lakásínség. A városatyák már a hetvenes-nyolcvanas évek óta fog-
lalkoztak a problémával, de a liberális álláspontnak megfelelően sokáig elzárkóztak 
a piaci folyamatokba történő beavatkozástól. így a városigazgatás csak olyan szélső-
séges esetekben vállalkozott hangsúlyozottan ideiglenes hajlékok (szükséglakások) 
létesítésére, amikor a kolera már az egész lakosságot fenyegette. A XX. század első 
évtizedében újabb, a háziurakat is rémületben tartó jelenség színesítette a probléma-
kört. A végeláthatatlan lakbéruzsorának leginkább kiszolgáltatott munkásréteg, a 
lakbéremelés ellenszerét felfedezve, főváros-szerte lakbérsztrájkokba, szélsőséges 
esetben házrombolásokba kezdett. Természetesen nem ez volt az egyetlen ok, ami 
miatt a liberális városvezetés végül is rászánta magát az aktív beavatkozásra. A XIX. 
század végén megjelenő hatósági szociális gondoskodás eszméje ugyanis egyre job-
ban hatott a közgondolkodásra, így változott a beavatkozástól korábban mereven el-
zárkózó főváros politikája is. Mindez természetesen nem varázsütésre történt, 
hanem egy átgondolt program részeként született meg. A XX. század első éveiben 
Budapest városatyái, a modern igényeknek megfelelően, megkezdték az egész vá-
rospolitika átalakítását, melyben egyre inkább előtérbe került az aktív kommunális 
gazdaság- és társadalompolitika." 

Az új szellemnek megfelelő reformok közé illeszkedett a hatósági lakásépítések 
megindítása is. Korábban, eltekintve a Hajléktalanok Menhelye Egylettel közösen 
létesített Kén utcai lakóépületektől, a főváros nem emelt a szegényebb néprétegei 
számára kislakásokat. így főleg külföldi példák, illetve néhány gyár lakástelep 
építkezése szolgálhatott mintául a változatlanul liberális elveket valló, de a lakás-
piacba való beavatkozást immáron építkezések formájában is felvállaló városveze-

1 A tanulmány a Politikatörténeti Alapítvány támogatásával készült. 
2 Erről bővebben lásd: Sipos András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten, 1890-1914. 

Bp. 1996. 5-11. p. (a továbbiakban Sipos, 1996.) 
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tés számára, melyet az 1906-ban megválasztott új polgármester, Bárczy István 
irányított/ 

Az építési program 

A munkálatok előkészítése a városházán4 zajlott. 1907-ben kezdtek el foglalkozni 
a nagyobb szabású építkezés gondolatával. Ekkor a Mérnöki Hivatal azt a megbí-
zást kapta a tanácstól, hogy állapítsa meg, milyen kondíciók mellett lehetne meg-
valósítani egy esetleges beruházást. Ebben a fázisban még mindig az oly' ideális, 
bár egyre inkább utópisztikusnak tűnő családi ház-telepek létesítésében gondol-
kodtak a szakemberek, ahol kiskert egészíti ki a bérleményt. Ilyen telepek azonban 
csak nagyobb, a központtól távolabb eső, valószínűleg még szabályozatlan és nem 
közművesített területen létesülhettek volna.3 A tervezetet előkészítő Mérnöki Hi-
vatal elvégezte a szükséges számításokat (költség, hiteligény, jövedelmezőség), 
meghatározta a fontosabb irányelveket, és el is készített több tucat háztervet. Az ál-
talános vizsgálat mellett a tanulmány tartalmazta egy konkrét telep tervét is, amely 
a köztisztasági hivatal, vagy más néven a fuvartelep alkalmazottai számára készült 
a Gyáli úti telephely közvetlen közelében. Az 1907-es elképzelés szerint a terüle-
ten 7 millió K befektetéssel, 750 család és 300 egyedülálló személy lakásproblé-
mája oldódott volna meg,6 aminek a rendezését különben az egy évvel korábban 
lezajlott alkalmazotti sztrájk is sürgette. 

A témával időközben a tanács magánépítési albizottsága is foglalkozott, mely a 
családi házas építkezés telek- és közműpazarló voltára hivatkozva, inkább az egy-két 
szobás lakásokból álló, háromemeletes házak létesítése mellett foglalt állást. A 

3 A fővárosi kislakás-építés iránt egyre nő az érdeklődés az utóbbi években, amit újabb, a kuta-
tás számára is sok segítséget nyújtó feldolgozások megjelenése is mutat. Ezek közül különös 
figyelmet érdemel Korner Zsuzsa: A telepszerű lakásépítés története Magyarországon 
(1850-1945). Bp., 2004., mely széleskörűen mutatja be a témát. Ferkai András: Lakótelepek. 
Bp., 2005. a XX. század különböző időszakaiban létesült lakókomplexumokat ismerteti az ol-
vasókkal. 

4 Bolgár Elek: A szociálpolitika. In: Városi Szemle 6. (1913) 1442. p. (a továbbiakban Bolgár, 
1913.); Rácz Dezső május 22-cn az üresen álló telkek és népszálló építésének ügyében intézett 
interpellációt a polgármesterhez. 

5 Orczy Gyula: Előtanulmányok és tervek a székesfőváros építési programjához. Bp., 1910. 19. p. 
6 A Mérnöki Hivatal előterjesztése a kislakások építésének megkezdésére 1907. május 29. 

56056/1907. sz. In: Fővárosi Közlöny 1907. 1332-1334. p.; Az említett családi ház-telep az 
eredetileg elképzelt formában sohasem valósult meg, viszont az 1909-ben induló fővárosi kis-
lakásépítő akció keretében a Gyáli úton felépült egy 162 lakásos, 9 földszintes házat magában 
foglaló telep, melynek lakásait elsősorban a fuvartclcp alkalmazottai között osztották ki. 



hosszúkás telektömbökből adódó hátrányokat pedig a telek megszakított, több ház-
zal való körbeépítésével javasolták kiküszöbölni, hogy így — a régi bérházakkal el-
lentétben — az itteni lakások elegendő fényhez jussanak az udvari fronton is. Az 
albizottság tehát nagyobb volumenű lakásépítés esetén egyértelműen a bérházas tí-
pust részesítette előnyben, viszont egyelőre csak egy kísérleti épületcsoport felépíté-
sét javasolta, melynek helyszíneként az előzőleg kiválasztott telkek közül,7 a már 
említett Gyáli útit találta a legmegfelelőbbnek.8 

Mielőtt a tanács a közgyűlés elé terjesztette a fenti tervezetet, a pénzügyi és gaz-
dasági bizottság javaslatot tett a költségek fedezetére, illetve a további építkezé-
sekre is kiterjedő állandó-, sőt rendkívüli adómentesség kieszközlésére is.9 

A közgyűlési vita a következő héten kezdődött. A képviselők egy része azt tette 
szóvá, hogy nem rendelkezik elég információval a közel egymillió koronára terve-
zett építkezés részleteiről. Igaz, a tanács a konkrét építkezés részleteinek kidolgo-
zása előtt még csak az elvi elfogadást várta, a szavazást viszont nem akarták az őszi 
ülésszakra halasztani. Volt, aki a középítési bizottság bevonását hiányolta, erre a 
felvetésre pedig Bárczyék azzal válaszoltak, hogy ilyen esetekben az említett bi-
zottság építésrendőri hatáskörrel is felruházott, úgynevezett hetes bizottsága szo-
kott intézkedni. 

Egyesek a Gyáli úti telket túl drágának10 találták ahhoz, hogy a város valóban 
olcsó lakásokat létesíthessen, mások szerint viszont a központhoz közeli telken 
épülő lakásokat könnyebb lesz majd kiadni. Ugyanakkor a telek árát szociális meg-
fontolásból is be kívánták építeni a bérbe, hiszen „ nem ajándékot akarunk adni, 
hanem igenis a főváros lakosságánakjogos és méltányos igényét akarjuk kielégíte-
ni anélkül, hogy ezzel nagy terhet rónánk az egész lakosságra. " Ez az elv egyéb-
ként a kislakás-építési akció későbbi szakaszában is iránymutató lesz. Fontos kér-
désként merült fel az adómentesség is. Egyes források szerint a küszöbön álló adó-

7 Munkáslakások számára alkalmas telkek. Budapest Főváros Levéltára (=BFL) IV.1407.b. Bu-
dapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Tanácsi ügyosztályok központi irattára (=IV.1407.b) 
56056/1907. Váci út - Mura utca (a szükséglakás-építkezéseknél már felmerült 1477/4 hrsz., 
amit majd csak az 1920-as években épít be a főváros kislakásos bérházakkal), Váci út - Viza-
fogó, Hajtsár utca - Róna utca, Maglódi út - Külső Jászberényi út, Gyáli úti régi lóversenytér. 

8 A magánépítési albizottság jelentése 1907. június 24. In: Fővárosi Közlöny, 1907. 
1334-1335. p. 

9 A VI. Ügyosztály jelentése 1907. június 28. In: Fővárosi Közlöny, 1907. 1336. p. 
10 Munkáslakások számára alkalmas telkek. BFL IV.1407.b. 56056/1907. A felmerült 5 telek kö-

zül a négyszögölenként legdrágábbak a 70 K-ás Váci úti telkek voltak, a másik kettő 14 K-t, a 
Gyáli úti pedig 12 K-t ért 1907-ben. 



reform nem kedvezett a különleges adókedvezmény kiharcolásának, hiszen, ha a 
főváros ilyenben részesülne, akkor azt a kormányzatnak a vidéki városokra is ki 
kellene terjesztenie. A számítások arra mutattak, hogy a várt adómentesség elma-
radása esetén is még kifizetődő a vállalkozás, igaz ez esetben a bérlőket, a nagyobb 
költségek miatt, magasabb bér terhelné. Éppen ezért folytatott, egyébként ered-
ménnyel kecsegtető, tárgyalásokat a polgármester a pénzügyminiszterrel annak ér-
dekében, hogy a törvényben biztosított 20 éves adómentességet 30 évre terjessze 
ki. Ezáltal a kedvezmény valóban a bérlőket segítené, nem úgy mint a magánépíté-
sek esetén, amikor az egyértelműen csak a háziurakat gazdagítja. 

A vitán ismét felmerült a családi házas építkezés ötlete, valamint a házilagos ki-
vitelezés is, amit kisiparosok bevonásával a tanács szakemberei irányítanának. Ezt 
azonban több iparpártoló — közöttük feltehetően néhány, a vállalkozói érdekeltsé-
gekhez közel álló — városatya nehezményezte. A kislakás-kérdés iránt régóta elhi-
vatott képviselő, Neuschloss Kornél pedig további építkezéseket sürgetett. O „el-
vileg ugyan nem pártolja, hogy a főváros háziurasodik, mert a főváros építkezései 
drágák, tehát nem azt üdvözli, hogy házat épít, hanem, hogy a székesfőváros végre 
belátta, hogy a szegény polgárai számára is gondoskodni kell méltó lakásról." 
Majd felhívta a tanács figyelmét arra, hogy tanulmányozzák a Hajléktalanok Men-
helye Egyesület Kén utcai házainál szerzett tapasztalatokat, ahol például az ellen-
őrizetlen albérlőtartás túlzsúfoltsághoz vezetett. Ezért a közgyűlés elé kell ter-
jeszteni a házkezelési szabályzatot, hogy a fővárosi házakban ne forduljon elő ha-
sonló anomália. 

Végül feltétlenül ki kell emelnünk, hogy a vita alkalmával éles ellentét érzékelhe-
tő két közgyűlési irányzat között, annak ellenére, hogy a szociális építkezések ötleté-
vel mindkét fél — leszámítva a vállalkozói kör néhány tagját — teljesen egyetértett. 
Egyes képviselők például hangoztatták, nem méltó a fővároshoz, hogy csak szocia-
lista nyomásra, és nem önként vállalta fel az építkezést. „Aki ismeri a főváros viszo-
nyait, az tudja, hogy Budapesten aránytalanul nagy a proletárok száma és pedig azért, 
mert ennek az alsó rétegnek erkölcsi és gazdasági emelésére sem a közigazgatás, sem 
a társadalom kellő gondot nem fordított. Be lehet bizonyítani, hogy a kicsiny embe-
rek kizsákmányolása a legnagyobb mértékben virágzik... a főváros önmagának tar-
tozik azzal, hogy ezeket a kérdéseket felkarolja." Válaszában Bárczy hangsúlyozta, 
hogy bár járt nála szociáldemokrata küldöttség az építkezések ügyében, munkatársai 
addigra már maguk is javaslatot dolgoztak ki, amit az bizonyít a legjobban, hogy a 
felvetésekre kész válaszokkal szolgált a látogatás alkalmával. A városházán tehát, 
miközben a célok látszólag megegyeztek a szociális építkezéssel kapcsolatban, erős 



és tapintható volt az ellentét, hiszen bekiabálások, élénk helyeslések kisérték a vita 
során elhangzott hozzászólásokat." 

Végül a közgyűlés elfogadta az indítványt, melynek alapján az egymillió K-ás 
építkezést 50 éves lejáratú 5,5%-os12 hitelből kívánták finanszírozni. A határozatot, 
elfogadása után — a szokásos ügymenetnek megfelelően — a Belügyminisztérium-
hoz is fel kellett terjeszteni jóváhagyásra, ami 1908-ban érkezett meg a fővároshoz.13 

Közben az előkészítés munkálatai tovább folytak. A 8 háromemeletes házból 
álló telepet, a fentebb már említettek szerint, úgy alakították ki, hogy a telek két vé-
gén sarkosan helyezték el a 2-2 kisebb, „C" típusú házat, a terület hosszabbik olda-
lain pedig, azokra merőlegesen az „A" típusú, nagyobb épületeket. A közöttük lévő 
területet pedig parkosítani kívánták, aminek költségei az utakkal és egyéb jóléti (is-
kola, óvoda, napközi otthon játszóterem stb.) létesítményekkel együtt bennfoglal-
tattak az említett egymillió K-ban.14 Az építési költségek kalkulációja, illetve az 
önköltségi elv alapján a lakbért a 36,6 m2-es szoba-konyhás lakások esetén évi 300 
K-ra, a 51 m2-es kétszobásoknál pedig 400 K-ra lett irányozták elő. A tervek szerint 
a lakásokhoz kamra is tartozott, a klozetek viszont a lakáson kívül, csoportosan ke-
rültek elhelyezésre. 

A tervezéskor — a minél olcsóbb kivitelezés érdekében —, a fennálló építési 
szabályokkal szemben bizonyos módosításokat eszközölt a főváros, például a főfa-
lak vastagságában, a lépcsőházakban, illetve 6-ról 8-ra emelte meg az emeleten-
ként elhelyezhető lakások számát.1:1 

Eközben intézkedtek a telek bérlőtől való visszavételéről, majd 1908 júliusára 
kiírták a versenytárgyalási hirdetményt. A beérkezett árajánlatok közül Popper 
Zsigmondét fogadta el a tanács, akinek az egy évre tervezett munkálatot 1909 júli-
us közepéig be is kellett fejeznie.16 Az építkezés folyamán több mint nyolcvan kü-
lönböző feladatra írtak ki hirdetményt, vagy — kisebb megbízások esetén — 

n A Gyáli úti építkezés a közgyűlés előtt 1907. július 3. In: Fővárosi Közlöny, 1907. 
1371-1375. p. 

12 Ebből 5% -ot a lakók a lakbér fizetésével, 0,5% -ot pedig a főváros állna. BFL IV. 1403.a. Bu-
dapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának közgyűlési jegyzőkönyvei (= IV. 1403.a), 
1907. július 3. 475. p. 

13 Uo. 1163/1908. kgy. sz. 
14 Gyáli úti házak tervei: BFL IV.1407.b. 56056/1907. Az „A" típust 130.000, a „C" típust pedig 

90.000 K-ra kalkulálták. Gyáli úti építkezés leszámítolása: BFL 1407.b. 108094/1910-Eln. A 
leszámítolás szerint végül az egész építkezés költsége alig haladta meg a 800.000 K-t. 

15 Gyáli úti házak tervei: BFL IV.1407.b. 56056/1907-1. 
16 BFL IV.1407.b. 18778/1908-1. 



jelöltek ki iparost, általában a főváros berkeiben már igen jól ismert vállalkozók17 

köréből. 
Még javában tartott az építkezés, amikor 1909. február 25-én, Feleki Béla indít-

ványa nyomán,llS határozat született a többéves építési akciót előkészítő, illetve azt 
koordináló „hetes bizottság" megalakításáról. Az építkezéseket egyébként teljes 
jogkörrel, a polgármester személyes közreműködésével, az Elnöki Ügyosztály19 

irányította, olyan neves szakemberek közreműködésével, mint Kabdebó Gyula 
mérnök, vagy Wildner Ödön, aki ebben az időszakban tanácsjegyzői tisztséget töl-
tött be. 1909 márciusában Bárczy István polgármester a modern városfejlesztést 
célul kitűző nagyszabású, 297 millió K-ás beruházási terv"0 részeként, előterjesz-
tést nyújtott be a fővárosi lakásviszonyok javítása tárgyában. Ebben összegezte a 
problémát, a városigazgatás addigi, inkább csak elvi tevékenységét, a külföldi ta-
pasztalatokat, majd bemutatta az 1909-ben induló, 5 évre tervezett, építési akció 
előzetes terveit.21 Az iskolaépítésekkel22 egybekötött programra eredetileg 95 mil-
lió K-t igényelt a főváros, aminek közel kétharmadát a kislakásépítés tette ki. Az itt 
ismertetett tervek, elsősorban financiális okokból majd erősen megnyirbálva, de 
városfejlesztési, illetve lakáspolitikai szempontokból talán ésszerűbben fognak 
megvalósulni. Ebben a formában még hat különböző kategóriát (szükséglakások, 
barakktelepek, népszállók, kislakások, lakások a fővárosi alkalmazottak részére és 

17 Néhányan az ismertebb nevek közül: Popper Zsigmond (fürdő burkolás, ácsmunka, léckerítés) 
Kemény és Tisza (rabitz fal) Ámon Antal (kövező) Walla József (üzleti barakk, húsfustölő). 
Lásd: A Gyáli úti építkezés leszámítolása: BFL IV.1407.b. 108094/1910-Eln. 

18 Bolgár, 1913. 1443. p. A február 17-i indítvány arról szólt, hogy a főváros harminc napon be-
lül rendkívüli közgyűlésen foglalkozzon a lakáshiány kérdésével. Egy hónappal korábban 
Bródy Ernő is interpellált a fővárosi telkek egy részének olcsó tisztviselő- és munkáslakások-
kal való beépítéséről, illetve az iskolák bérházakból történő kitelepítéséről. 

19 Bárczy István, a beruházási programot irányító Elnöki Ügyosztályt, a nagyobb hatékonyság 
érdekében, önálló döntési jogkörrel rendelkező szervezetté alakítatta át. Ezért az Elnöki Ügy-
osztály kebelén belül Wildner Ödön vezetésével létrehozták a szociálpolitikáért és a közműve-
lődésért felelős alosztályt. Erdei Gyöngyi: A mintaadó polgármester. Bárczy István beruházási 
programja. In: Budapesti Negyed 9. (1995 ősz) 100-101. p. (a továbbiakban: Erdei, 1995.) 

20 Erről bővebben: Erdei, 1995.; Sípos, 1996. 
21 Bárczy István polgármester előterjesztése a fővárosi lakásviszonyok javítása tárgyában. Bp., 

1909. 1-82. p. 
22 Ferenczi Imre: A lakásügy állása és haladása Magyarországon az utolsó három évben, Bp., 

1913, 68. p. (a továbbiakban Ferenczi, 1913.) Iskolaépítésekre elsősorban azért volt szükség, 
mert a főváros 1851 tanterme közül 330 bérházakban került elhelyezésre, ami egyrészt tetemes 
bérleti költséggel, másrészt a bérlakások lefoglalásával járt. Ezen felül is több mint 200 tanterem 
hiányzott a zavartalan működéshez. Az iskolaépítkezés a lakásprogramhoz hasonlóan három 
ciklusban zajlott, melynek során 39 többemeletes és 6 barakk iskola épült Budapesten. 



bérlakások) neveztek meg, melyek közül több teljesen kimaradt a véglegesen elfo-
gadott tervezetből. 

1. táblázat 

Kimutatás az első tervről~3 

Típus Lakó-, illetve 
lakásszám 

Költség Helyszín 

3 szükségbarakk 60 lakó 200.000 K Fehérvári - Lenke út, Váci út - Mura utca, 
Vágóhíd út 

3 barakktclep évad-
munkások számára 

400 lakás 400.000 K Fehérvári út - Lenke u., Miklós tér, Kőbá-
nyai út 

5 népszálló 
2 népotthon 

2200 fülke 3,300.000 K 
110.000 K 

Fehérvári út - Lenke út, Kiscelli út, Váci út, 
Kerepesi út és Hallcr utca, valamint Bcrzcn-
ezey utca - Tisza utca, és Köztcmető-Alföl-
di út. 

Lakások jobb kere-
setű m unkások és 
kispolgárok számá-
ra 

3000 lakás 18,000.000 K Fehérvári út - Lenke út 2 ház, Lajos u. -T í -
már u. 3 ház, Bcrzcnczcy u. - Tisza u. 5 ház, 
Fóti út 6 ház, Hungária krt - Kerepesi út 5 
ház, Köztemető út - Alföldi utca 2 ház, 
Hallcr utca 4 ház, Gyáli út (Fuvartclcp) 1 
ház, Kolozsvári utca 2 ház. 

23 A tervezett szükséglakások közül csak a Vágóhíd úti készül cl, az évadmunkások elhelyezésé-
re létesítendő barakk telepek számára kijelölt telkek közül pedig, egyedül a Kőbányai úti hely-
színen valósul majd meg az eredetinél szilárdabb típusú építkezés. Ezzel szemben más 
területek bevonásával emelik majd a tervezett kislakás-telepek számát, ahol transzportábilis, 
valamint nem szállítható, de csak néhány évtizedre tervezett telepeket hoznak létre. A népszál-
lóknak jelölt telektömbök közül egyedül a Aréna úton létesítenek ilyen jellegű épületet, illetve 
a Vág utcában emelnek egy szélesebb körű szociális feladatot ellátó népotthont. Az eredeti 
tervhez képest a kislakásos bérházak nagyobb számban fognak megépülni, igaz, létesítésük el-
marad néhány (I. III. és VI. kerületi) telken. A fővárosi alkalmazottak részérc végül csak a 
Margit körúti, a Mester utcai és az Üllői úti építkezés fog megvalósulni. 



Típus Lakó-, illetve 
lakásszám 

Költség Helyszín 

Lakások a fővárosi 
a lka lmazo t t ak ré-
szére 

1600 lakás 30,000.000 K Krisztina krt., Béla király útja, Fehérvári ú t -
Lenke út 2 ház és 50 családi ház, Margit krt., 
Balaton u. 2 ház, VI. kcr., VII. kcr., Zugló 
300 családi ház, Baross tér 3 ház, Baross u. 2 
ház, Mester u. - Gyep u. - Szvetanay u. 3 
ház, Üllői út, Halom u., Kolozsvári út, Indó-
ház utca, Tisztviselő-telep 8 kertes bérház, 
X. kcr. villák, családi házak 20 ház. 

Bérlakások 500 lakás 10,000.000 K Szcmcrc u. - Sza lay u. - Honvéd u. -
Markó u. - Balaton u. 8 ház, Kmctty u . , Ste-
fánia ú t , Dohány u. - Wesselényi u., Rákó-
czi út - Vas utca - Stáhly utca, Kálvin tér -
Ráday utca 

Iskola, óvoda 90 épület 32,000.000 K 

Forrás: Bárczy István polgánncstcr előterjesztése a fővárosi lakásviszonyok javítása tárgyában, Bp., 
1909, 83-84. p. 

Az előterjesztés tárgyalása alkalmával a pénzügyi és gazdasági bizottmány arra az 
álláspontra jutott, hogy nem támogatja a főváros alkalmazottai számára tervezett 
bérházak megépítését, hiszen társadalmi szempontból nem lenne szerencsés a 
tisztviselőket egy bérházcsoportba tömöríteni. (Néhány tisztviselő-bérház azon-
ban ennek ellenére meg fog épülni.) A megvalósult programból viszont teljesen ki 
fog maradni a bérlakások építése, hiszen a szakemberek azt a piac feladatának te-
kintették. 

Végül a közgyűlés elé tárt 32,3 millió K-ás24 tervezet—a várakozásoknak meg-
felelően — nem aratott osztatlan sikert. Még mindig sokan kérdőjelezték meg — 
leginkább saját érdekcsoportjuk védelmében — a hatósági építkezés szükségessé-
gét. Preyer Hugó azt hangoztatta, nem tud olyan külföldi példáról, ahol Budapest-
hez hasonlóan több mint 30 millió K-t költenének ilyen célra. Fel is teszi a kérdést: 
miért nem elégszik meg a közösség a magánépítés támogatásával? Létezik ugyan 
olyan nézet, mely szerint a kisembert meg kell védeni a tőke kiuzsorázásától, s ma-
gának az államnak kell kézbe vennie, mint közszükségletet, a lakáskérdést is. O 

24 A tanács előterjesztése a fővárosi lakásviszonyokról. In: Fővárosi Közlöny. 1909, 581-582. p. 
A 32 millió koronából 2,3 milliót szükséglakások, népszálló, népotthon, 10 milliót kislakások, 
10 milliót bérlakások, 10 milliót iskola- és óvodaépítésre irányoztak elő. 



mégis felhívná a közgyűlés figyelmét a Népszava április 2-i cikkére. Eszerint a la-
kás- kérdés megoldásának a mai viszonyok között csak egyetlen módja van „a la-
kásügynekközségi üggyé nyilvánítása, az összes bérlakás községi tulajdonba való 
átvétele." Ezzel arra akart utalni, hogy „ milyen kényes kérdés a szociális érzék oly 
irányba való túlhajtása, amely már nagyon is szocialista ízűvé válik... A községi 
építés amúgy sem gazdaságos, mert pazarló, ha a főváros eddig sem tudta gazda-
ságosan kezelni a házait, akkor saját alkalmazottai esetén még annyira sem fogja. 
Az építőipar amúgy is szenved a munkásmozgalom terrorizmusától2^... ha a fővá-
ros épít, akkor a magánvállalkozás fog szenvedni, mert a nagy építkezés miatt a 
munkálatok ára és a munkabérekfel fognak emelkedni. " Hasonló véleményen volt 
Neuschloss Koméi is, aki szerint a főváros a „magánépítésben fennálló pangást 
nem respektálja, hanem kölcsön formájában fel akar venni sok milliót és maga 
akarja megoldani a kérdést." Polónyi Géza pedig egyrészt azért támadta a progra-
mot, mert hitelből akar olyan befektetést eszközölni, ami utána nem hoz hasznot, 
másrészt „szociális bajokat népotthonokkal akarják gyógyítani. Csináljunk nagy 
kaszinót, hogy a Marseilles-t jobban énekelhessék, hogy a szakszervezeti tanyák 
helyett a népotthonokban szőjék a sztrájkterveket és a bojkottokat." Az ülés végén 
Bárczy ez utóbbi felszólaláshoz csak annyit fűzött hozzá, hogy az a régi budapesti 
pénzügyi politikai elveket tükrözi, miszerint kölcsönpénzből csak gyümölcsöző 
vállalkozást lehet kezdeni.26 

Április elején a közgyűlés végül elfogadta"7 az építési programot, s ezután kezd-
ték meg a különböző szakbizottságok a tervezet részletes tárgyalását, illetve az első 
ciklus pontjainak kidolgozását. Elsőként a Mérnöki Hivatalt, illetve magánépíté-
szeket bíztak meg azzal, hogy készítsék el az egyes épületek vázlatos alaprajzát a 
hozzávetőleges költségszámításokkal együtt. Majd ezeket a tanács által kiküldött 
szakbizottság megvizsgálta, és a szükségeshez mérten kisebb-nagyobb változtatá-
sokat hajtott végre azokon. Ezt végül a középítési bizottság magánépítési albizott-

25 Ha nem is nagy számban, dc a fővárosi akció keretében létesített házak (Juranics utcai és a 
Köztemető úti építkezések) befejezését is késleltették munkássztrájkok. 

26 Fővárosi Közlöny, 1909. 647-663. p. 
27 A főváros építő programja és a munkásság. In: Népszava, 1909. április 10., 5-6. p A cikk írója 

az 1909/744. kgy. sz. döntésről keserűen jegyzi meg a következőket: „A közigazgatási képvi-
seletből a munkásság ki van zárva, becsületes közigazgatási politikát nem is csinálhatnak. A 
közgyűlés, ami az építő programot tárgyalta, még jobban meggyőzte erről a munkásságot. Az 
történt, hogy a képviselőtestület 60%-a, 240 ember távol volt a szavazáskor. A virilistáknak 
nem kell a munkásság és a kispolgárság (ami a szolgáló közigazgatás politika). Kik nem vol-
tak ott? A háztulajdonosok és az építészek, a kutyaszövetség fővezérei, akik a válság idején 
felrúgták a kollektív szerződéseket." 



sága is megvitatta, így július elején beterjeszthették a végleges programot. Ezt 
megelőzően kisebb vita még kialakult a közgyűlésen, amikor Steinhardt Antal a 
Gyáli úti lakásokat drágállva, már magát az olcsó lakás elnevezést is megkérdője-
lezte, mivel az ottani bérlemények a magas lakbér következtében csak nehezen ta-
láltak bérlőre.28 

A végső programból egyelőre arra hivatkozva törölték a szükségbarakkok meg-
építését, hogy azok rendeltetésük szerint járvány idején kiürített lakások pótlásá-
nak célját szolgálják, s ezért bőven elegendő lesz azon járványbarakkok megépí-
tése, melyek munkálatainak előkészítése a legutóbbi kiütéses tífusz alkalmával 
már megtörtént.29 

Szintén kimaradt a barakktelepek terve is, és inkább egyszerűbb, de nagyobb ál-
lékonysági! kislakás-telepek megvalósítása mellett döntöttek. A listáról lehúzták 
az illetékes bizottságok a bérházak építését is, hiszen ezek létesítését elsősorban a 
magánvállalkozók feladatának tekintették, akiket — a modern telekpolitika jegyé-
ben — a továbbiakban oly módon kívántak ösztönözni, hogy számukra az értékes 
belső telkeket, beépítési kötelezettséggel terhelve, nyilvános árverésre bocsátják. 
Az ágyrajárók problémáján segítő, tervezett népszállók, illetve népotthonok szá-
mát ugyan csökkentette a főváros, de kísérletképpen végül két (Aréna út, Vág utca) 
építkezést helyezett kilátásba. Maradt tehát a program gerince: a szociális kislakás-
építés, amire a szakbizottságok igazán nagy hangsúlyt kívántak fektetni a megva-
lósításkor. 

Ilyen kislakásoknak két típusa szerepelt a tervekben. Az egyik a három-, négy-
emeletes, viszonylag egyszerű szerkezetű bérházakban elhelyezett 1 -2-3-4 szobás 
hajlékok. Ezek az épültek a belsőbb, magasabb értékű telkeken létesülnének. A la-
kások előtérrel vagy előszobával, konyhával, kamrával, és klozettel lennének fel-
szerelve, a három- vagy négyszobás lakásokhoz pedig cseléd- és fürdőszobát is 
terveztek, elsősorban a fővárosi magasabb beosztású tisztviselőkre gondolva. A 
szobamagasságot, szintén a költségkímélés érdekében, 3,20-3,30 m-ben határoz-
ták meg, és minden épületben az igényeknek megfelelően terveztek üzlethelyisé-
geket, illetve a pincékben raktárakat vagy műhelyeket. A telkekkel kapcsolatban 
fontos szempont volt, hogy az épületek fővárosi tulajdonú területeken létesüljenek, 
és beépítésükkor ne törekedjenek a maximális kihasználtságra, hanem inkább az 
egészségesebb, világosabb lakások létesítését tartsák szem előtt. A költségkalkulá-

28 Fővárosi Közlöny, 1909. 1298. p. 
29 A korszakunkban ilyen járványbarakk-építés egyébként már nem lesz, néhány barakképületet 

újítanak csak fel. A tervezett szükséglakások közül egyébként csak a Vágóhíd utcai nagyobb 
telep fog megvalósulni 1912-ben. 



ció során viszonylag magas, 18 K/m3 egységárakat állapítottak meg, amihez 
egyébként igazodni is tudtak a vállalkozók. 

A másik tervezett típus már nem bérházakban biztosítana lakást a rászorultak-
nak, hanem a központtól távolabb eső telkeken földszintes, vagy maximum egy-
emeletes házakból álló lakótelepeken. Mind a kisebb beruházást igénylő háztípus, 
mind pedig az olcsóbb, de jó közlekedési kapcsolattal rendelkező telkek hasznosí-
tása azért vált szükségessé, mert így a kisebb ráfordítás alacsonyabb lakbéreket 
eredményezhet, s ezáltal tényleg a legrászorultabb réteg nyerhet elhelyezést a fő-
város kislakás-telepein. A viszonylag olcsóbb kivitelt az is indokolta, hogy a fővá-
ros olyan területen akarta ezeket felépíteni, melyek tíz vagy húsz év elteltével a 
városfejlődés szempontjából értékesebbekké válva, könnyen felszabadíthatóak. E 
célból egyrészt hordozható, barakkszerü (fa vagy kő) épületekben gondolkoztak. 
Ilyeneket, angol és német cégek után, a korszakban már magyar vállalkozók is elő-
állítottak, s a fővárosnak barakk-iskolák és kórházak formájában már volt is ta-
pasztalata e téren. A program későbbi ciklusában már inkább szilárdabb épületeket 
létesítettek a telepeken, melyek közül néhány, annak ellenére, hogy maximum 30 
évre tervezték őket, az 1970-es, sőt a Százados úti telep egy része az 1990-es évek 
közepéig fennállt és működött. Ilyen épületekbe kizárólag szoba-konyhás lakáso-
kat szántak, a hozzájuk tartozó klozetek pedig vagy a lakáshoz kapcsoltan, vagy 
pedig, az emeletes telepek esetén — az olcsóbb kivitel érdekében30 — egy csoport-
ban az épület vagy a folyosó végén kerültek kialakításra, két lakásra egy külön 
WC-t számolva. 

Az Elnöki Ügyosztály 1909/1418. kgy. sz. előterjesztése, a teljes program alap-
jai mellett, az első ciklusban létesítendő bérházak és kislakás-telepek részletes ter-
veit is tartalmazta, és egyben hozzájárulást is kért, hogy azok jóváhagyása esetén a 
tanács hatalmazza fel a mérnököket a részletes tervek kidolgozására. Az illetékes 
bizottságokat pedig azoknak a felülvizsgálatára, illetve az adómentesség kérvé-
nyezésére szólította fel.3' 

30 Ferenczi, 1913. 72. p. Ilyen létesült a Százados, a Gubacsi, a Ceglédi és a Palotai úti telepeken. 
31 Az Elnöki Ügyosztály előterjesztése népszálló, népotthon és 7 csoport kislakás építése iránt. 

Bp., 1909. 1-9., 16. old. Egyébként hetekkel később, július 26-án érkezett meg a belügymi-
niszterijóváhagyás az áprilisi felterjesztésre. Ebben olyan módosításokat írtak elő, melyeket a 
főváros addigra már beépített a tervezetbe, amiből a két intézmény közötti információáramlás-
ra következtethetünk. így a közgyűlés, az addigi változtatásokkal (csak egy népotthon szere-
pelt, a bérlakásépítést teljesen mellőzték), rögtön cl is fogadhatta a felterjesztést. Wildner 
Ödön: A kormány álláspontja a főváros lakásépítő programja tárgyában. In: Városi Szemle, 
1909. 746-747. p. 



2. táblázat 

kislakásos bérházak 
1909-1913 

tervező/átadás 
ideje 

telek 
nagyság 

ebből 
beépített 

telekár 
K/~öl 

építési 
költség 

kislakásos bérházak 
1909-1913 

tervező/átadás 
ideje 

• öl 

telekár 
K/~öl 

építési 
költség 

1 II. Margit krt. 64./ 
Menház u. 

(ma Bakfark Bálint u.) 

Nagy Virgil 
1913. máj. 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

2 III. Miklós tér 2./ 
Sorompó u. 

Voyta Adolf 
1911 aug. 

350 250 120 380.000 K 
19,8 K/m3 

3 V. Bcrzenczcy u. 46. 
(ma XIII. Hegedűs Gyula u.) 

/Vág u. 

Nay és Strausz 
1910 aug. 

550 425 420 380.000 K 
19,8 K/m3 

4 V. Bcrzcnczey u. 48. Morbitzcr Nándor 
1910 aug. 

550 425 420 u.a. 

5 V. Bcrzcnczey u./Tisza u. Habricht Károly 
1910 aug. 

550 425 420 u.a. 

6 V. Bcrzcnczey u./Dráva u. Komor és Jakab 
1910 aug. 

550 425 420 u.a. 

7 VI. Váci út 87. 
(ma XIII. kcr.) 

Stcrk Izidor 
1911 aug. 

480 230 420 460.000 K 
149,8 K/m3 

8 VI. Frangepán u. 4. 
(ma XIII. kcr.) 

Riva József 
1911 aug. 

350 150 400 300.000 K 
19 K/m3 

9 VI. Frangepán u. 6./ 
Lomb u. 

Pollak Manó 
1911 aug. 

600 n.a. 300 496.800 K 
20 K/m3 

10 VI. Aréna út 138-142./ 
Tüzér u. 

(ma XIII. ker.) 

Rcrrich Béla 
1913 máj. 

1500 n.a. 400 799.200 K 
20 K/m3 

11 VI. Angyalföldi út 36-38./ 
Janicsár u. 

(ma XIII. ker.) 

Szabó Gyula 
1912 szept. 

1000 n.a. 400 839.000 K 
20 K/m3 

12 VI. Lehel u./ 
Taksony u. mühelybérház 

(ma XIII. kcr.) 

Mcdgycs Alajos n.a. n.a. n.a. n.a. 

13 VIII. Alföldi út 16. Raincr Károly 
1910 aug. 

500 290 300 375.000 K 
19 K/m3 



emelet- 1 2 3 4 összes üzlet mosó- lakbér 
szám 

szobás 
lakás konyha (Korona) 

5 6 72 66 14 158 14 n.a. n.a. 1 

3 28 21 4 0 53 7 9 1 sz 300 
2 sz 650 

3 sz 1100 

2 

3 53 23 7 0 83 4 10 1 sz 280-320 
2 sz 500-750 

3 sz 960-1060 

3 

3 50 23 6 0 79 2 10 u.a. 4 

3 34 35 8 0 77 0 10 u.a. 5 

3 49 17 6 0 72 2 10 u.a. 6 

4 2 20 22 0 45 8 3 2 sz 500-700 
3 sz 850-1100 

7 

3 34 0 14 0 48 2 n.a. 1 sz 300 
2 sz 600 

8 

3 24 24 8 0 56 8 n.a. n.a. 9 

3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

O
O

 n.a. n.a. n.a. 10 

3 160 0 0 0 160 20 n.a. n.a. 11 

3 n.a. n.a. n.a. 0 107 n.a. n.a. n.a. 12 

3 57 15 0 0 72 3 n.a. 1 sz 300 
2 sz 600 

13 



kislakásos bérházak 
1909-1913 

tervező/átadás 
ideje 

telek 
nagyság 

ebből 
beépített 

telekár 
K/Iöl 

építési 
költség 

kislakásos bérházak 
1909-1913 

tervező/átadás 
ideje 

• ö l 

telekár 
K/Iöl 

építési 
költség 

14 VIII. Alföldi út 18. Waelder Gyula 
1910 aug. 

500 290 300 383.000 K 

15 VIII. Köztemető u. 21-23. 
(ma Fiumei út) 

Bálint és Jámbor 
1910 aug. 

1200 650 300 841.000 K 
19,5 K/m3 

16 IX. Gyáli út 21-28. Orczy Gyula 
1909 aug. 

n.a. n.a. n.a. u.a. 

17 X. Szörényi u. 5-7. 
Hungária út 

(ma VIII. ker.) 

Ybl Lajos 
1910 aug. 

800 355 150 484.000 K 
20 K/m3 

18 X. Juranics u. 30-32. 
(ma VIII. Stróbl A. u.)/ 

Hungária út 

Haas és Málnai 
1910 aug. 

800 355 150 u.a. 

19 X. Simoru. 7-13. 
(ma VIII. Vajda Péter u.) 

Spiegel és Márkus 
1911 aug. 

1940 710 150 1.100.000 K 
19,5 K/m3 

20 X. Jászberényi u. 36-38./ 
Harmat u. 

Jónás Dávid cs 
Zsigmond 
1911 aug. 

1100 650 120 1.000.000 K 
19,6 K/m3 

Tisztviselőházak 

21 IX. Mester u. 5-7. Tschcukc Hcrmann 
1911 aug. 

340 250 300 550.000 K 
19,5 K/m3 

22 IX. Üllői út 119. Htibncr Jcnö 
1910 aug. 

800 550 250 975.000 K 
19,9 K/m3 

23 IX. Üllői út 121. Petz Samu 
1912 szept. 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

24 Összesen 14.460 
+ 2 telek 

11,467.000 K 
+ 4 ház 



emelet- 1 2 3 4 összes üzlet mosó- lakbér 
szám 

szobás 
lakás konyha (Korona) 

3 58 14 0 0 72 3 4 1 sz 300 
2 sz 600 

14 

3 59 39 24 0 122 7 6 1 sz 350 
2 sz 580 
3 sz 700 

15 

8 db 
3 cm 

117 74 1 0 192 7 n.a. n.a. 16 

3 40 32 0 0 72 5 6 1 sz 350 
2 sz 570 

17 

3 42 30 0 0 72 5 n.a. u.a. 18 

3 6 55 33 0 94 22 n.a. 800 
(átlag) 

19 

4 22 82 9 0 113 6 15 1 sz320-340 
2 sz 600-640 

3 sz 950 

20 

4 0 22 16 2 40 4 4 1 sz 600-700 
2 sz1959-1250 
3 sz 1260-1550 

21 

4 2 34 21 8 65 12 n.a. 1 sz 550-700 
2 sz 1000-1500 
3 sz 1500-1600 

22 

5 12 49 55 16 132 16 n.a. n.a. 23 

855 
+ 2 ház 

681 
+ 2 ház 

300 
+ 2 ház 

40 
+ 2 ház 

2.152 157 24 
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Az első ciklusban összesen 10 kislakásos bérház (839 lakás) és 5 telep (392 la-
kás), illetve a népszálló és a népház megépítését32 határozták el. 1910 februárjára 
elkészültek a barakk-telepek, augusztus l-re az emeletes házak, 1911 tavaszán a 
népház, végül pedig — az építés közben beállott változások miatt — 1912-elején 
az Aréna úti népszálló is beköltözhetővé vált. 

Az építkezések még javában zajlottak, amikor a közgyűlésen már a következő 
ciklus terveiről határoztak. 1910. április 27-én újabb építkezések elindításáról dön-
töttek, melynek eredményeként létrejött 5 kislakástelep több mint ezer hajlékkal, 
amit egyébként egy 32 műteremlakásból álló telep is gazdagított. Június 8-án pedig 
további 6, összesen 440 lakást magába foglaló többemeletes bérház megépítését 
határozták el. A telepek 1910 novemberében, a bérházak pedig a következő év au-
gusztusára készültek el.33 

A harmadik ciklus tervezete 1911 májusában került a közgyűlés elé. Ekkor 5 
helyszínt jelöltek meg többemeletes házak építésére 591 lakással, illetve egyszin-
tes kislakásos telepet terveztek 3 telken 871 lakással. Emellett későbbi létesítésre 
engedélyezte a közgyűlés két, már meglévő telepen további hordozható rendszerű 
épületek felépítését, melyek ideiglenesen a Haller utcai iskola34 célját szolgálják, 
de a későbbiekben kislakásokká (122) alakíthatók. Annak ellenére, hogy az Elnöki 
Ügyosztály még további két33 egyenként 300 lakásos kislakás-telep létesítését is 
kezdeményezte, ezt a közgyűlés a szakbizottságok javaslatára beláthatatlan időre 
elhalasztotta. Szintén elmaradt 5 népjóléti épület létesítése is, de ezeket majd a ké-
sőbbiekben pótolják. Ezzel szemben két mühelybérház építését elfogadták, me-
lyek közül azonban csak a Lehel utcai 107 lakásos épület fog megvalósulni. A 
másikat a IV. kerületbe tervezték, ahol végül — telek hiányában — nem tudják azt 
megépíteni. Az említett bérházak 1912 őszén, a Lehel utcai pedig egy évre rá vált 
beköltözhetővé.36 

32 Erdei Gyöngyi: Fejezetek a Bárczy-korszak törtenetéből. Budapest művelődéspolitikája a szá-
zadelőn. Bp., 1991. 54. p. (a továbbiakban: Erdei, 1991.) 22,2 millió K-ás költségvetésből 10 
milliót irányoztak elő kislakások, ugyanennyit iskolák, a fennmaradó valamivel több mint 2 
milliót pedig a népotthon cs népszálló építésére. 

33 Bolgár, 1913. 1445-1446. p. 
34 Az Elnöki Ügyosztály előterjesztése további kislakások építése iránt. Bp., 1911, 7. p. A régi 

Tűzoltó utcai iskolát ugyanis időközben kórházzá alakították át, sőt ekkor már rendelkezésre 
álltak az 1912-ben létesítendő új iskola tervei is. 

35 Bolgár, 1913. 1447. p. Soroksári út - Körösi Csorna u., Üllői út - Ceglédi u. - Zágrábi u. -
Somfa u. 

36 Uo. 1447. p. 



A megvalósulás lépései 

Ahhoz, hogy a főváros által elképzelt nagyszabású beruházás-sorozat megvalósul-
jon nem volt elég a törvényhatóság elhatározása. Leginkább természetesen pénzre, 
vagyis bevonható tőkére volt szükség — aminek kínálata ismét bőséges volt, ha 
nem is annyira, mint az 1890-es években —, valamint állami támogatásra adóked-
vezmény formájában. 

Ez utóbbiról az 1908:XLVIII. te. gondoskodott. A korábban már említett „Bu-
dapest székesfőváros fejlesztéséről és háztartásának rendezése végett teendő álla-
mi intézkedésekről" című törvény 12.§-a a következőképpen rendelkezett az adó-
mentességről: 

„...mindazon lakóházak, amelyeket a székesfőváros oly' célból épít, hogy azokat 
saját költségének megfelelő bér mellett bérbe adja, mindaddig mentesek az állami 
adó alól, amíg a bérösszegek az önköltség mértékét tényleg nem haladják meg. Az 
önköltséget alkotják: a telekbér, az építési tőke törlesztése és kamata, az épület kar-
bantartási és kezelési költségei. Az önköltség mértékének kiszámításánál a telekbér 
az építéskor felvett telekérték 4%-os, a többi költség pedig együttesen az építési 
tőke 6%-os maximális kamatait meg nem haladhatja." Ebben az esetben tehát a 
mentességet függetlenítették attól, hogy a község kiknek épít, egyedül az olcsó la-
kások számának növelése volt a cél. További jelentős segítséget nyújtott a fővárosi 
kislakás-építési akció számára a házadóról szóló 1909:VI. tc. is, mely az egyenes 
adókon nyugvó összes állami, törvényhatósági, községi, illetve bármilyen más 
adópótlékra is kiterjesztette a mentességet/ ' A két törvény, bár egyértelműen elő-
mozdította az építkezéseket, a szociális szempontnak mégsem felelt meg a leg-
messzebbmenőkig. Az adómentesség megtartása érdekében ugyanis a fővárost 
arra kötelezte, hogy minden egyes épületénél, így a tehetősebbek számára, leg-
többször saját tisztviselői részére létesített jobb minőségű házaknál is az önköltségi 
árat vegye alapul a lakbér megállapításakor. '8 így olyan rétegek is részesültek a 
kedvezményből, akik nem voltak igazán rászorultak, megfosztva a fővárost az 
egyszerűbb kivitelű lakások bére további csökkentésének lehetőségétől. A főváros 
ahol tudott, korrigált ezen az anomálián, és legalább a házakon belül megpróbált 
differenciálni a lakók teherviselési képessége szerint. így a nagyobb lakások bérei, 

37 Uo. 1442-1443. p. 
38 A tanács XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bér-

házak, telepek cs a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről, Bp., 1913, 8. p. (a további-
akban: A tanács XIV. ügyosztályának jelentése .. .) 



még mindig a piaci bérek alatt maradva, gyakran valamivel drágábbak lettek az ön-
költségnél, míg a kisebbek — leginkább a kétszobásak — olcsóbbak.'9 

Az adómentesség mellett a másik fontos tényező a beruházáshoz szükséges hi-
telek előteremtése volt, amit három beruházó kölcsönből40 fedezett a városháza. 

A vállalkozás költségeire kedvező hatással volt, hogy a főváros túlnyomórészt 
saját telkein építkezett, ugyanis kisebb területrészektől41 eltekintve egyedül a Palo-
tai úti telep területét kellett megszereznie. Attól függetlenül, hogy a telkek fővárosi 
tulajdonban álltak, leltári értékük több szempontból is meghatározó volt. Egyrészt, 
a fentiek szerint, a későbbi lakbér-kalkuációknál 4% erejéig szerepelhettek, más-
részt az épületekkel lefoglalt területek mindenképpen kiestek az esetleges telekfor-
galomból. A modem telekpolitikai elveket alkalmazó fővárosnak egyébként erre 
az időszakra már inkább a telkek szerzése, mint eladása volt a célja, de a városfejlő-
dés szempontjait a telkek kijelölésekor szem előtt kellett tartani. A 4%-os bevétel 
egyébként eredetileg nem is tűnt rossz kiindulópontnak, hiszen a jobb híján ha-
szonbérbe kiadott telkek általában a leltári érték 1%-át jövedelmezték. Egyes, a ko-
rai szakaszban napvilágot látott vélemények szerint,42 már a területek után 
szedhető 2-3%-os házbér is elfogadható nyereség lett volna, hiszen a telkek a fővá-
ros tulajdonában maradnak. Később persze majd a 4%-ot is kevesli a főváros, és 
kezdeményezi, hogy ha már ezt megemelni nem lehet, akkor ne az építkezés meg-
kezdésekor, hanem a befejeztekor érvényes telekértéket vegyék az adómentességi 
számítás alapjául,43 hiszen maga az építkezés megnövelte a telek és környezete ér-
tékét, nem is beszélve egyéb tényezőkről.44 

39 Basch Imre: A főváros lakásügyi akciójának eredményeiről In: Városi Szemle, 1914. 130. p. 
40 Liber Endre: Budapest székesfőváros lakásügyi politikája és intézményei In: Vcnczcl Geyza -

Dr. Mcdriczky Andor (szerk): Budapest székesfőváros szociálpolitikai, közjótékonysági és 
közművelődési közigazgatásának kézikönyve: Bp., 1930, 213. p.; Sidó, 1912. 737. p. Ilyen, 
egyébként elég kedvező beruházó kölcsön volt: 1910-es 2 millió font stcrlingcs 4%-os, 
191 l-es 105 millió frankos 4%-os és 1914-cs 134,3 millió márkás 4,5%-os hitel. A törleszté-
sük 50 év alatt történik a 90, illetve 90,56%-os árfolyamon kibocsátott kötvények folyamatos 
kisorsolása útján. A beruházó kölcsönök történetéről bővebben lásd Erdei 1991. 12-13., illet-
ve Sipos 1996. 131-132., 144-145. p. 

41 BFL. IV. 1407.b. 48390/1909-III. A Vág és a Berzcnczey utca sarkán például egy alig 22 négy-
szögöles terjedéket vásárolt meg a főváros özv. Krcsz Gézánétól. Hasonlóan telekvásárlásra 
került sor a Telcpy és a Fürész utca sarkán található terület esetén, ahová a helyi iskolát ter-
vezték. 

42 Ferenczi Imre: Községi lakáspolitika és lakásügyi intézmények. Bp., 1910. 382. p. (a további-
akban Ferenczi, 1910.) 

43 A főváros lakbéremelési kérelme, 1914. június 2.: BFL. IV.1407.b. 54877/1920-XIV. 



A telkek leltári értékét tekintve változó kép tárul elénk. Általában elmondható, 
hogy a bérházakat létesítették az értékesebb belső telkeken. Legmagasabb négy-
szögölenkénti áron a Berzenczey úti telkeket (425 K) tartották számon. A hozzá 
közeli Váci úti, illetve a főútvonaltól valamivel távolabb eső Lomb és Angyalföldi 
utcai telkek viszont 5-20 K-val kevesebbet értek. A Köztemető és Alföldi utcák-
ban 300 K, a Margit körúton 280 K, az Üllői út mentén már csak 250 K volt a telek-
ár, a Hungária úti, a Mester, illetve a Simor utcai bérházaké pedig 150 K -t ért, míg a 
Miklós téri és a Jászberényi úti 120 K-t. A bérházas építkezések közül messze a 
legolcsóbb értékű telek a Gyáli úti 60 K-val. 

Az alacsony árkategória tekintetében a főváros maradéktalanul eleget tett az elvá-
rásoknak, hiszen a telepek négyszögöl-ára sehol sem haladta meg a 200 K-át 
(Mihalkovics, Telepy), az átlaghoz képest még mindig magas a 120 K-ás Váci úti 
helyszín, hiszen a telepek többségének a telekértéke 50 K körül mozgott (16-80 K). 

A telepek létesítésénél elsőrendű szempont volt az olcsóbb, de a közlekedés 
szempontjából kedvező elhelyezkedésű helyszín. A program előrehaladtával pe-
dig a bérházak esetében a telkek minél alacsonyabb beépítettsége egyrészt a köz-
egészségügyi érdekeket, másrészt pedig a mintaadás célját szolgálta.43 

A főváros elsőként a legértékesebb telkeinek beépítését kezdte meg. A telepek 
esetében arra is ügyeltek a szakemberek, hogy az értékesebb, tehát a városfejlődés 
szempontjából fontos telkeket hordozható rendszerű, egyébként többségében tégla 
barakkokkal telepítsék be, hogy szükség esetén, viszonylag csekély ráfordítás mel-
lett, az épületek átköltöztetésével könnyen felszabadíthatók legyenek. 

44 Érdekes eredményekre lehet jutni a telekárak összevetésével. Az első ciklusban például a ba-
rakkokkal beépített Váci úti telkek értéke 120 K-át tett ki. Viszont a központtól távolabb cső, 
szintén Váci úti bérházak telkének ára a második ciklusban mégis 400 K lett, s így az megkö-
zelítette az említett barakkoktól egyébként ugyanolyan távolságra cső, csak éppen a központ-
hozjóval közelebb elhelyezkedő - igaz, nem főútvonali - Bcrzcnczcy telkek árát (400-420 K), 
nem is beszélve az Angyalföldi úti bérházról (400 K), melynek közvetlen közelében létesült 
maga az említett barakktelcp. Vagyis hiába kedvező a Váci úti barakkok fekvése (Váci és a 
Hungária út kereszteződése) a telek értéke mégis feltűnően alacsony. Hasonló eltérés figyelhe-
tő meg a Hungária úti bérházak (150 K) és közvetlen szomszédjuk, a főútvonaltól párhuzamo-
san egy utcával távolabb elterülő Százados úti földszintes telep példáján (50 K) is. Az első 
esetben még magyarázatot szolgáltathatna az eltérésre a telek mérete, az utóbbinál azonban er-
ről sem lehet szó. 

45 Ferenczi, 1913. 69. p. Már az első ciklusban 30-50%-a, a későbbiekben pedig 60-80%-a is 
üresen maradt a bérházakkal beépített telkeknek. A szabad területeket pedig különböző játszó-
udvarok fonnájában hasznosítottak, melyeket — szemben a magánbérházaknál megszokott 
gyakorlattal — valóban birtokba vehettek a gyermekek. 



A építési akció megindításához szükséges volt megfelelő irányító bázis kialakí-
tása. Szóltunk már az Elnöki Ügyosztály különleges szerepéről, amit a beruházás 
fontossága és főleg a sürgőssége indokolt. A közgyűlésen, illetve a tanács működé-
sében kialakult szokások azonban nem engedhették meg az ügyosztálynak a prog-
ram egyedüli, ellenőrzésektől mentes irányítását, ezért különböző bizottságok léte-
sültek tanácsadó, illetve felügyelő szerepkörrel. Elsőként az 1909 februárjában 
megalakult építési „hetes bizottságot"46 kell megemlíteni, melynek egyik feladata 
a Mérnöki Hivatal, illetve a magánmérnökök által elkészített részletes tervek jóvá-
hagyása lett. Ezt követően az Elnöki Ügyosztály által irányított építkezés előkészí-
tésére, valamint a munkálatok későbbi ellenőrzésére, a közgyűlés, az említett hetes 
bizottság tagjait is magába foglaló 24 tagú bizottság47 felállítását határozta el, mely 
„A hatósági kislakások, népszálló, népotthon és iskolák építésére felügyelő bizott-
ság" néven hamarosan meg is kezdte működését. Az építkezéseket valójában, a ta-
nács megfelelő szakbizottságai véleményét figyelembe véve, továbbra is az Elnöki 
Ügyosztály irányította, így a 24-es bizottság ellenőrző feladatköre a program első 
éveiben inkább formális volt, általában csak utólagos jóváhagyásban nyilvánult 
meg. 

Mindez azt mutatja, hogy Bárczy és az építési programja iránt eleinte teljes volt 
bizalom a közgyűlésen. Ezt többek között az a tény is jelzi, hogy különböző mun-
kálatokra a közgyűlés nemegyszer azonnali felhatalmazást adott, s így — a belügy-
miniszteri jóváhagyásra történő utólagos felterjesztés kockázatát vállalva — ren-
geteg időt takarítottak meg az építkezés számára. 191 l-re azonban ez a helyzet 
megváltozott. Ekkora ugyanis már a 2. ciklus javában zajlott, felhalmozódtak a tel-
jesítetlen számlák, megjelent jó pár, a hivatalos út mellőzése miatt elégedetlenkedő 
újságcikk, sőt néhány nem túl jelentős — a versenytárgyalások során elutasított 
vállalkozó által indított — perre is sor került. Épültek ugyan a házak, de a város-

46 Erdei, 1991. 52. p. A bizottság tagja volt Wildner Ödön cs Kabdcbó Gyula mellett Krátky Já-
nos cs Hcuffcl Adolf a főváros szakemberei közül, az építeszeket pedig Alpár Ignác, Freund 
Vilmos, Hauszmann Alajos, Quittncr Zsigmond, Stcinhard Antal, Wcllisch Alfréd, Fittlcr Ka-
mill és Korb Flóris képviselték, c két utóbbi építész kivételével mind a közgyűlés virilista, 
vállalkozó tagjai közül kerültek ki. 

47 Erdei, 1991. 55., 112. p. A bizottság tagjai a hetes bizottság 12 tagján túl: Vázsonyi Vilmos, 
Pető Sándor ügyvéd, Rózsavölgyi Manó ügyvéd, Fclcki Béla ügyvéd, Ehrlich G. Gusztáv ban-
kár, Heltai Ferenc közgazdasági szakértő, valamint Fischcr József, Kauscr Gyula, Ncuschloss 
Koméi, Gclléri Mór, Platthy György, Reiter Gyula, Ullmann Gyula, Bódy Tivadar és termé-
szetesen Bárczy István, az elnök. A tagok felsorolása azért lehet érdekes, mert sok ismert név 
között többen a kislakáskérdés régi harcosai közé tartoztak, dc ott találjuk, az építkezések so-
rán felkért vállalkozó família tagjait is. Mindez persze teljesen természetes a korszakban. 



atyák nem alkothattak képet a már megvalósult építkezések gazdaságosságáról, 
pénzügyi mérlegéről. Ilyen körülmények között született határozat a közgyűlésen 
arról, hogy az eddig megvalósult építkezésekről, illetve azok jövedelmezőségéről 
az illetékes ügyosztálynak részletes jelentést kell tennie. Ettől fogva a 24-es bizott-
ság tevékeny részt követelt magának az előkészítésből. Például ennek javaslatára 
maradt ki egy 600 lakásos tétel a 3. ciklus programjából, amely pénzügyi problé-
mák miatt egyébként is jelentős csonkítással valósult meg.48 

A program megtervezése, az építkezés irányítása 

A kislakás-építési akció tervezetét az Elnöki Ügyosztály munkatársai dolgozták ki, 
közülük is Kabdebó Gyula mérnöknek volt talán a legnagyobb szerepe a program 
véghezvitelében. Az építkezések minél hatékonyabb megvalósulása érdekében 
gyakorlatilag az ő, illetve az Elnöki Ügyosztály közvetlen irányítása alá került a 
Mérnöki Hivatal, melynek létszáma is jelentősen megemelkedett az építkezések 
érdekében. Kabdebóék feladata volt a program kialakítása, majd az építési ügyosz-
tállyal, valamint magánépítészekkel együttműködve a vázlat- és kiviteli tervek, il-
letve a költségvetés kidolgozása.49 Ezek után a különböző munkákra, a szoká-
soknak megfelelően, 10.000 K felett nyilvános, alatta pedig meghívásos verseny-
tárgyalást kellett rendezniük,30 majd az elbírálást követően, a Mérnöki Hivatal 
szakembereinek ellenőrzése mellett megkezdődött az építkezés. Az Elnöki Ügy-
osztály és azon belül Kabdebó Gyula — sokszor mindenféle, hosszú ügymenetet 
igénylő ellenőrzés nélkül — irányíthatta az egész óriás vállalkozást.31 

Visszakanyarodva a tervezés fázisához, mindenképpen el kell mondanunk, 
hogy először a közgyűlésen,52 majd a szaksajtóban, sőt a napilapokban is nagy 
visszhangot keltett az építkezés híre. Sokan kifogásolták, hogy a minél olcsóbb 
bérű lakások létesítését tervező főváros, saját alkalmazottainak igénybe vétele he-
lyett magánépítészekre pazarolja a pénzt, növelve ezzel a költségeket és a majdani 
lakbéreket.3'' Valóban, a főváros csak a kislakás-telepeket terveztette meg a Mérnö-

48 Minderről bővebben Erdei, 1991. 52-60. p. 
49 Kabdebó Gyula: Budapest székesfőváros kislakás és iskola építkezései. Bp, 1913. 17-18. p. (a 

továbbiakban Kabdebó, 1913.) 
50 Ami néha azért elmaradt... 
51 Erdei, 1991. 52-60. p. 
52 Bárczy István válasza Czcttcl Gyula interpellációjára. BFL IV.1403.a. 1908. 382. p. 
53 Hogyan épít a főváros? In: Építőmunkás, 1909. szeptember 23. 1. p.: „... Szintén növeli a lak-

bért, hogy a főváros magánépítészckkcl terveztet... Az építész egyesület tarifája szerint min-



ki Hivatal munkatársaival, akik emellett az építkezések ellenőrzésében is fontos 
szerepet játszottak. Az iskolák, és a bérházak tervezésére pedig igen magas díja-
zás34 mellett, a hetes bizottsággal egyeztetve, az Elnöki Ügyosztály kért fel építé-
szeket.33 Ennek több oka is lehetett. Az egyik mindenképpen a megszaporodott 
munka, amivel a Mérnöki Hivatal munkatársai nem tudtak megbirkózni. Másrészt 
Bárczyék nagyot és a fővároshoz méltót akartak alkotni, olyan programot, amire, 
mintaadó szerepe mellett, évtizedek múltán is büszke lehet Budapest. Tegyük hoz-
zá: hasonló nagyságrendű községi szociális építkezéssel — ebben az időszakban 
— a sok tekintetben eltérő angol példán kívül, nem is nagyon találkozunk máshol... 

A tervek elfogadását, illetve a versenytárgyalások megtartását követően meg-
kezdődött a munkák vállalatba adása. A fővárosnak elvileg az volt a célja, hogy el-
sősorban a kisiparosokat juttassa munkához, ezért az egyes épületek kivitelezését 
nem egészében adták ki fővállalkozásra, hanem kisebb részfolyamatokra bontva, 
külön-külön írtak ki rájuk pályázatot. Az építkezés folyamatát vizsgálva azonban 
egyértelműen kiderül, hogy a versenytárgyalásokat sorra a már ismert, megbízha-
tó,36 gyakran a városházához igen közel álló jelentkezők nyerték el. Sőt, nem egy-
szer az is előfordult, hogy a munka sürgősségére hivatkozva magát a verseny-
tárgyalást is mellőzve, egyszerűen csak felkérték a vállalkozókat. Minderre termé-
szetesen több magyarázatot is találhatunk, Kabdebó Gyuláék biztosra mentek, 
megbízható, kipróbált és jól ismert vállalkozókat kerestek, akik a minőség és a ha-
táridő mellett garantálni tudták a megadott egységárakat is. Természetesen az adott 
társadalmi miliőről sem feledkezhetünk meg, melyben ha nem is teljesen elfoga-
dott, de mindennapos volt a protekció, az érdekcsoportok olajozott működése. „Az 
eddigi árlejtések valószínűvé teszik amaz aggodalmakat1... hogy a vállalkozók szé-
pen felosztják maguk között a munkát. Minden építkezésnél ugyanaz a 4-5 vállalko-
zó tett ajánlatot, és ugyanazok kapták a munkát. Előre megállapodtak, hogy melyik 

dcn építész az építési költség 4%-át kapja honoráriumnak 800.000K! A Mérnöki Hivatal évi 
költségvetése 491.533 K! Ők is tervezhették volna, sebaj ők majd havi 300 K-ért ellenőrzik a 
terveket..." A cikk különben arra is utal, hogy a háziurakból álló közgyűlés, „a város" tu-
lajdonképpen azért épít drágán, mert nem akar önmaga versenytársa lenni. 

54 A tiszteletdíjak mértéke elérte, vagy meg is haladta a polgármesteri fizetést. Erdei, 1991. 56. p. 
55 A témáról bővebben: Erdei, 1991 53-54. p. 
56 Általában a versenytárgyalásokon a munka odaítélésekor az ajánlati összeg nagysága volt a 

meghatározó, de arra is találhatunk példát, hogy a tanács nem a legolcsóbb ajánlatot fogadta 
cl. Erre egyébként a közszállítási szabályzat értelmében joga volt. Lásd pl.: Klein József a 
Gyáli úti kislakások légszcsz berendezése ügyében hozott tanácsi határozat ellen beadott fel-
lebbezése. In: Fővárosi Közlöny, 1909. 1208. p. 



munkára ki teszi a legjobb ajánlatot... —jegyzi meg egy szakszervezeti lap 
cikkírója. 

A következőkben a kislakás-típusok közül a telepek építkezésere helyezzük a 
hangsúlyt. Egyrészt azért, mert sem a korabeli, sem pedig az újabb szakirodalom 
— néhány számadattól eltekintve — nemigen tért ki külön erre a kérdésre. Más-
részt azért, mert a kislakás-telepek olyan, mára teljesen eltűnt, így csak nehezen re-
konstruálható színfoltot jelentettek Budapesten, melyek, bár nem szerves fejlődés 
eredményeként jöttek létre, végig megőrizték falusias miliőjüket, mégis tökélete-
sen beleolvadtak XX. századi fővárosunk színes világába. 

Mivel magyarázható az, hogy a városvezetés, sokszor vállalva a maximum né-
hány évtizedes várható élettartamot, ilyen külön település-egységeket alkotó 
„munkás" negyedeket hozott létre? Az elsődleges ok a már említett adómentesség 
igénybe vételének lehetőségében, illetve Budapest liberális szociálpolitikájában 
keresendő, amely nem kívánt „könyöradományt" nyújtani, hanem egyelőre csak 
megtérülő kiadásokat vállalt. Olyan olcsó lakásokat kellett előállítania a főváros-
nak, melyek bérét a szegényebb néposztályok tagjai is ki tudják gazdálkodni. Ezért 
a bérházaknál alacsonyabb költségszinten és így az ottaninál alacsonyabb lakbér 
mellett, az alsóbb rétegek számára készültek a telepi lakások. A másik magyarázat 
az lehet, hogy a meglehetősen sürgős építkezéseket ebben a formában lehetett a 
leggyorsabban tető alá hozni. A kertvárosira emlékeztető környezet emellett köze-
lebb állt az ideális családi házas telepek gondolatához. 

A főváros attól függően, hogy a beépítésre váró telek mennyire volt a jövőbeli 
városfejlődés szempontjából értékes hely, vagy ideiglenes — akár 10 éven belül el-
bontható — barakkokat, illetve a kevésbé frekventált helyszíneken állandó, körül-
belül 30^4-0 év élettartamra tervezett kislakás-telepet létesített. A két típus közül az 
előbbi változat jelentett igazán újdonságot, hiszen ezek az épületek, pontosan a fel-
használt terület értéke miatt hordozhatók, „transzportábilisek" voltak. Ilyen épüle-
tet addig a főváros néhány raktár, barakkiskola kivételével még nem emelt. 
Ugyanakkor nem volt már teljesen ismeretlen ez az építési mód, hiszen az angolok 
(Humphreys) és a németek (Döcker-cég) után magyar vállalkozók"8 is megjelentek 

57 Hogyan cpít a főváros? In: Építőmunkás, 1909. szeptember 23. 1. p. 
58 Ferenczi, 1913 71. p. Ilyen szabadalommal rendelkező cégek pl.: Danubius, Walla, Arkay, 

Popper, Kis, Forgács (Válaszfal Építő Rt), valamint Popper Zsigmond, aki az említett szük-
séglakás-építkezésnél majd a bacula rendszert ajánlja, és most a kislakás-építkezésnél is a tég-
la mellőzése mellett foglalt állást. A Mihálkovics, illetve a Váci úti építkezéseknél be is 
mutathatta az általa preferált szerkezeti megoldásokat. Ismertetőjéből kiderül, hogy az épület 
kisebb súlyának következtében már a tégla alap építésénél is lehet anyagot spórolni. A vé-
kony, merevíthető favázfalat kívülről 2 cm-es deszka borítja, amit a széltől való védekezés ér-



a hazai piacon saját, egyébként a külföldieknél jóval olcsóbb szabadalmukkal."'9 

Maga az építési költség különben, az állandó telepek lakásaihoz képest valamivel 
nagyobb volt, a magasabb telekár következtében pedig az első telepeket zsúfoltab-
ban építették be. Ezek, a másik típushoz képest magasabb bérű lakások a jó közle-
kedés, a központi fekvés miatt könnyen bérlőre találtak. 

Ilyen hordozható épületet az akció során — eltekintve néhány kivételtől60 — 
csak az első ciklusban emeltek, ami a munka sürgősségét, illetve az ekkor rendel-
kezésre álló tőke bőségét is jelzi. A Mérnöki Hivatal három különböző alaprajz 
szerint készítette el a négylakásos házak terveit. A versenytárgyaláson szereplő 

dekébcn aszfaltszigctclő lemezzel fedtek be. Ezekre a lemezekre 3 cm-es, jó hőszigetelést 
biztosító parafaköveket erősítettek, a lakóhelyiségeket pedig belülről vakolták. Walláék, Katona 
Fülöp igazgató szabadalma alapján 33 cm vastag, kettős, élére helyezett téglákból álló falszerke-
zetet alkalmaztak, ilyen, a szokásosnál kisebb súlyú megoldással, jóval alacsonyabb áron emele-
tes épületek is készülhettek. Az üreges téglafal pedig a hőszigetelést és a rétegek közötti 
légcserével a falak állandó szárazon tartását is szavatolta. A szerkezet egyébként olcsó, a gyors 
száradás következtében pedig szinte azonnal használatba vehető volt. A Walla József Cementárú 
Gyár Rt. több ilyen transzportábilis épületet is emelt a Százados úton, ahol a Szörény utcai sza-
kaszon, 3 földszintes és egy közjóléti (fiirdő, könyvtár, iroda) barakkot, illetve a Ciprus utcai ré-
szen 4 emeletes épületet létesített. Kis J. Jenő — aki a fővárosi akciónak csak az utolsó 
szakaszában nyert megbízást —, de maga is érdekelt volt a transzportábilis épületeket készítő 
üzletágban, cikkében értékelte a fővárosi akciót. A 15 cm-es favázas téglafalat az újbóli összeál-
lítás nehézkessége, illetve rossz hőszigetelő képessége miatt marasztalta cl, a Popper féle parafás 
típust már jobbnak, igaz drágábbnak ítélte, a szétszedést ugyan itt sem tartotta kifizetődőnek. A 
30 cm-es tömör téglafalú megoldást sem az áthelyezhetőség, sem pedig a hőszigetelés szem-
pontjából nem találta jó ötletnek, és sajnálattal jegyezte meg, hogy mégis sok készült ebből a tí-
pusból. Legkedvezőbbnek a Százados úti, úgynevezett acrolit-kő elemeket alkalmazó rendszert 
tartotta, ahol a vasbetonszerkezet fogja körbe a hosszlapból és kcrcsztlapból álló, jó hőszigete-
lést biztosító salakos betont tartalmazó acrolit elemeket. Gerlóczy Gyula-. Földszintes munkáshá-
zak. In: Építő Ipar, 1911. 397., 417. p. (a továbbiakban Gerlóczy, 1911.); Kis J. Jenő: Budapest 
székesfőváros kislakás-építkezéseiről. In: Építő Ipar, 1911. 461-474. p. 

59 A külföldi (francia, német, amerikai, osztrák) általában favázas megoldásokat tartalmazó sza-
badalmak, illetve a magyar (faszerkezetes Aradi és a vasvázas Árkay Aladár-féle) szabadalom 
ismertetését lásd Gerlóczy, 1911. 355. p. Az Aradi-féle épületeket Hauszmann Alajos és Pctz 
Samu is kiválónak találta, és a szerkezet számos külföldi kiállításon is ezüst díjat nyert. Lásd: 
Szakvélemény az Aradi-féle házakról, BFL IV.1407.b. 18778/1908-1. 

60 A második ciklusban a telepek mellett létesített ideiglenes barakkiskolák esetében, illetve a 
harmadik ciklusban emelt emeletes építkezés elrendelésekor újból felmerült, hogy kísérleti jel-
leggel, néhány ház erejéig, a gyors kivitel, illetve a telek esetleges könnyebb felszabadítása ér-
dekében ismét alkalmazzák a drágább, hordozható rendszereket. Itt találkozhatunk például a 
fentebb említett, versenytárgyalást megkerülő megbízási móddal is, hiszen az Elnöki Ügyosz-
tály a legsikeresebb transzportábilis épületeket emelő vállalkozót szóban bízta meg az újabb 
ajánlat elkészítésével. BFL IV.1407.b. 8469/1911-XIII. 



vállalkozóknak ezek alapján kellett beadni az ajánlatukat, természetesen saját sza-
badalmuk,61 és az általuk készített homlokzati terv csatolása mellett. Ezek a laká-
sok egységesen 16 n r szobából, 8 n r konyhából, illetve kis kamrából álltak, a WC 
pedig a lakáson kívül került kialakításra. 

A pályázatnak tartalmaznia kellett az egységárat és az épületek 10 éven belüli új 
helyre telepítésének anyagi feltételeit. Az áthelyezés egyébként egyes esetekben 
—bár nem ez volt a jellemző — valóban néhány éven belül meg is valósult. Az első 
években az Aréna úti lakások közül 44-et, a Tattersalltól 16 lakást helyeztek át,62 

mindkét esetben a Palotai úti kislakástelep mellett építették újjá az épületeket. A 
többi hordozható épület sorsáról egyelőre keveset tudunk. A Walla-féle emeletes 
épületek „dicsekedhetnek" azzal, hogy az összes ekkor emelt telepi lakás közül 
ezek álltak Budapesten a legtovább.6' 

Az eredeti tervek szerint először két telekkomplexum (a Váci úti, illetve a Práter 
utcai csoport) hordozható házakkal való beépítésére írtak ki pályázatot. Az ekkor 
elkészítendő 192 szoba-konyhás lakás nyertes vállalkozói a 6 legolcsóbb ajánlatot 
tevők közül került ki, igaz látni fogjuk, hogy a későbbi pályázatokat is általában ők 
nyerik el.64 A főváros a nyertesek között egyenlő arányban osztotta el a feladatot, 
így minden vállalkozó 32 lakás, vagyis 8 barakk létesítésére kapott megbízást, 
1909 novemberi teljesítési határidővel. Végül mégsem ment minden a tervezettek 
szerint, ugyanis a Práter utca — Szigony utca sarkán található telket egy fellebbe-
zés következtében nem sikerült megszerezni. így 76 lakásnak, illetve 2 vállalkozó-
nak egyáltalán nem, egynek pedig részlegesen nem volt még helye, s így teljesít-
hető megbízása sem.65 Ezt követően a programot kibővítették a Tattersall telkének 

61 Néhány szerkezeti típus: Árkay Sándor: 10 cm vastag lyukas téglafal; Schottola Emő: 
Döckcr-féle; Popper Zsigmond: favázas, deszkával és parafalcmczckkcl; Ncuschloss Ödön és 
Marcell: kettős álló téglasor között elhelyezett favázas elem; Walla József: 30 cm üreges ra-
kott téglafal; Wellisch Arnold: 45 cm vastag külső tömör falak; Brunncr Ferenc: 30 cm vastag 
külső tömör téglafal ( az újságcikk szerint az eltelt 2 év tapasztalata alapján ez utóbbi váltotta 
be leginkább a hozzá fűzött reményeket); Kemény és Tisza: tömör csömöszölt salakbeton fa-
lak. Gerlóczy, 1911. 345. p. 

62 Ez utóbbi esetben a Magyar Ruggyanta Gyár terjeszkedése érdekében döntöttek a 4 barakk át-
helyezése mellett. 

63 A Ciprus utcai 16 házas telepet — mely házai közül mindössze 4 volt Walla —, csak 
1995-ben bontották le. 

64 Walla József, Kémény és Tisza a Magyar Vasbeton Építő Vállalat képviseletében, Wellisch 
Arnold, Popper Zsigmond - Tőke György, Brunncr Ferenc, Ncuschloss Ödön és Marcell, a 
következő építkezéseknél pedig felbukkan még Forbáth Emő, Pogány Nándor és Führcr Mik-
lós neve is az eddig említettek mellett. Komjáthy Vidor, Árkai Sándor, Princhauscn Gusztáv és 
Schottola Ernő viszont nem nyertek megbízást az első ciklusban. 



egy részén emelendő 32 lakással,66 valamint a Mihalkovich utcában 220, egy évvel 
később a mellette lévő telken 115 lakást magában foglaló barakkok beépítésével. 
Ezeken a telkeken, az említett három vállalkozó mellett, a többiek is kaptak lehető-
séget, feltehetően az újabb pályáztatás mellőzésével. 

Az akció második ciklusában 6 többemeletes ház és 1000 földszintes barakkok-
ban elhelyezett kislakás építését is meghirdették. E program keretében, egy szük-
ségtelep mellett, ekkor került sor a Budafoki, a Bécsi67 úti, a Százados és a 
Kőbányai úti telkek beépítésére, illetve a szintén Százados úti 28 lakásos Művész-
telep és az Újpesti rakpart melletti 105 lakásos csoport létesítésére. Ez utóbbi telep 
terve végül azért került be a programba, mert a Váci úti szükséglakásokat rossz ál-
lapotuk miatt le akarták bontani, ezért az itt lakók elhelyezéséről sürgősen gondos-
kodni kellett.68 E telep házait egyébként a villamosvonal két oldalán akarták 
elhelyezni, mégpedig úgy, hogy a 9 darab 132 lakást magába foglaló egyemeletes 
ház a Duna felőli oldalon, az 5, összesen 32 lakásos fölszintes barakk pedig az utca 
túlfelén kerüljön felépítésre. Az FKT azonban keresztülhúzta az Elnöki Ügyosz-
tály számításait, ugyanis 4 emeletes barakk létesítéséhez nem járult hozzá. így 
mindössze 112 lakás készül majd el, melyek közül 7-ben mosókonyhát is kialakíta-

65 A kcrdcscs 76 lakásból 32-32 létesítését Ncuseliloss és Wellisch cég, 12-ét pedig Popper Zsig-
mond vállalta. BFL IV.1409.b. 107299/1909-Eln. 

66 Felmerült, hogy a szabadon maradt, a főváros rendelkezésére átadott telket további 32 lakással 
építsék be. Maga Wellisch Arnold ajánlkozott az építkezés folytatására, arra hivatkozva, hogy 
a pályázók közül ő kapta a legkevesebb megbízást, állványai még a helyszínen vannak, és az 
ács-telepe amúgy is a közelben található. A telep bővítésérc végül nem kerül sor, sőt 1913-ban 
16 lakást a Palotai úti telepre szállítanak majd át. A Tattcrsall egyébként a fővárostól bérelte a 
területet, amiből most a tanács az építkezés céljára 10.000 m : - t visszaigényelt. A házak elhe-
lyezése valószínűleg némi aggodalomra adhatott okot, hiszen a Tattcrsall igazgatója a teleknek 
a Juranics utcai felét javasolta beépítésre, ahol akár 184 lakást is clhclyczhctőnck tartott. Vé-
gül persze az eredeti elképzelés valósult meg, igaz a házhelyek kijelölésénél figyelembe vet-
ték, hogy még a nagyobb (József és Lipót napi) lóvásárok idején se okozzanak fennakadást az 
épületek. Kerepesi úti házak áthelyezése 1913: BFL IV.1409.b. 93759/1910-Eln. Építkezés a 
Tattersallban, BFL IV.1409.b. 89659/1910-Eln. 

67 A Budafoki útra a Fehérvári és az Átlós (ma Bartók Bcla) úti régi téglaházban lévő munkások, 
illetve a Fehérvári és a Lenke úti barakklakások lakóinak elhelyezését tervezték, a Bécsi úti te-
lepen pedig a Miklós téri barakklakók kaptak a korábbiaknál jobb minőségű hajlékokat. Fővá-
rosi Közlöny, 1910. 781-783. p. 

68 Eredetileg egy másik helyszín is számításba jött, mégpedig a Váci út, Csavargyár, Mura utca 
közötti 1477/4 hrsz. számú telek, amire még annak idején az V. kerületi elöljáróság szerette 
volna áthelyezni a Kárpát utcai szükségtclcpét. Itt egyébként ismét nem valósult meg ekkor az 
építkezés, s csak a húszas évekbeli kislakásépítési akció alkalmával kerül beépítésre, igaz ak-
kor egy 252 lakásos bérházkomplexum létesül rajta. 



nak. A szűkebb körű árlejtésre ez esetben 17 vállalkozót69 hívtak meg, a verseny-
tárgyalást végül Popper Zsigmond, illetve Kemény és Tisza cége nyerte meg. 

A ma is látható, sőt működő Százados úti Művésztelep a tervezettnél (32) szin-
tén kevesebb lakással épült meg, ebben az esetben csökkenést a magas költségek 
okozták. Ezek az épületek mind a tervek,70 mind a kivitelezés szempontjából sok-
kal jobb minőségben készültek a barakklakásoknál. Az építkezést, a szokásoktól 
eltérően, mindaddig nem kezdték meg, amíg a tanács a bérlőnek jelentkezők közül 
ki nem választotta a 28 leendő szerencsés lakót, és meg nem kötötte velük a bérleti 
szerződést. Az egy, kettő, illetve három szobával és műteremmel felszerelt lakások 
természetesen könnyen találtak bérlőre, így a nyertes vállalkozók71 időben meg-
kezdhették a munkát. 

A kislakás-program befejező szakaszában három nagyobb emeletes telep létesíté-
sét és néhány kisebb kiegészítő építkezést foganatosítottak. Valószínűleg ekkor 
emelték a már sokszor emlegetett Palotai úti telepet,7" illetve a Villám úti műtermes 
házat is. 

Ez utóbbi létesítésének jogát ügyosztályi ajánlással7 ' kapta meg Popper Zsig-
mond, vagyis a versenytárgyalás ismételten elmaradt. A vállalkozó eredetileg saját 
tervet készített, amit nem fogadott el az Elnöki Ügyosztály, mivel nem akartak el-
térni a jól bevált Százados úti műtermes házak terveitől. A Villám utcában összesen 
egy háromlakásos ház létesül Raskovics Ignác részére.74 

69 A 6 ismerős név mellett, feltűnt többek között Forbáth Ernő, Führcr Miklós cs a László testvé-
rek, Kis J. Jenő és Koch Károly is. Lakások az Újpesti rakpartnál: BFL IV.1409.b. 
72616/1910-Eln. 

70 Wassola Sándor tervezte az épületeket, és ő volt a főváros részéről az építkezéshez kirendelt 
művezető is. 

71 Forbáth Ernő: 6 épület, Wcllisch Arnold: 5 épület és Walla József: 4 épület. A Müvésztclepcn 
egyébként 6 háromszobás, 10 kétszobás és 12 szoba-konyhás lakás létesült. A Százados úti 
műtermes házak vállalatba adása, BFL IV.1409.b. 26954/1911-Eln. 

72 Brunncr Ferenc, Forbáth Ernő, Führcr Miklós, Kis J. Jenő, a László testvérek, a Speciális Épí-
tő Rt., Walla József, Wcllisch Arnold és Popper Zsigmond kapott megbízást különböző számú 
és méretű barakkok elkészítésére. Kislakásos bérházaknál szerződött vállalkozók jegyzéke, 
BFL IV.1407.b. 58250/1915-XIV. 

73 Egyébként ilyen esetben sem kellett teljes mellőzöttségtől tartania a többi, már bevált vállal-
kozónak, hiszen a nyertes cég csak az épület szerkezetét kivitelezte, így természetesen egyéb 
munkáknál másokat is szerződtethettek. Ez esetben a kerítést Wcllisch ccgc, a kaput Brunncr, 
a vízvezetéket Gcrö N. Nándor kivitelezte, hogy csak a fontosabb neveket említsük... Villám 
úti műtermes ház építése 1912: BFL IV.1407.b. 42226/ 1920-XIV. 

74 BFL IV.1407.b. 42226/1920-XIV. 



A telepek építésében természetesen nem csak az említett vállalkozók vettek 
részt, hiszen a telkeket közművesíteni ° kellett, továbbá gondoskodni az úthálózat-
ról és a kertészeti munkákról is. 

A telepek felszereltsége, melléképületei 

A hatóságnak a telepeken, a lakóhelyek létesítése mellett, elsősorban két fontos fel-
adatot kellett ellátni: a higiéniás igények kielégítését és a megnövekedett gyerek-
létszám következtében újabb iskolai, illetve óvodai férőhelyek megteremtését. 

A közegészségügyi problémák megoldása mindig is elsőrangú feladata volt a 
városigazgatásnak. (A főváros aktív lakáspolitikája is először szükséglakások épí-
tésével kezdődött, aminek indítéka, a járványveszély mellett, lényegében ebben a 
közigazgatási feladatban keresendő.) Minden kislakás-telepnek rendelkeznie kel-
lett például bizonyos számú mosókonyhával. Erre elsősorban azért volt szükség, 
mert ennek hiányában a korai szükségtelepek lakói a szobákban mostak, szárítot-
tak, ami komoly veszélyt jelentett az egészségükre. 

A mosókonyhákat vagy a házakhoz kapcsolva, vagy külön épületekben, úgyne-
vezett mosópavilonokban helyezték el.76 A mosókonyhák mellett általában mán-
gorló helyiséget is találhatunk, illetve a fürdőalkalmatosságot is több esetben itt 
alakítottak ki.77 Ugyanakkor e létesítmények kihasználtságára,78 illetve a későbbi 
lakásínségre következtethetünk abból, hogy az első világháborút követően nem 

75 A telepek többséget gázvilágítással szerelték fel (kivétel a Váci, a Tattersall, az Aréna és a 
Ciprus úti telep, ahol petróleummal világítottak, bár az utóbbi telep átadásakor semmiféle köz-
világításról nem gondoskodtak.) A villanyvilágítást majd a húszas évek elején vezetik be, ami-
kor a telepekről sorra érkeznek a fővároshoz az ez irányú kérelmek. A Művésztelep lakói 
például arra hivatkoznak, hogy a nem is mindig tökéletesen működő gázvilágítás mellett lehe-
tetlen rendesen alkotni, s így az „elrabolt országrészek szobrászai" rengeteg időt veszítenek. 
Máshol pedig a sok betörés miatt a közbiztonság védelme sürgette a világítás bevezetését. 
BFL IV.1407.b. 135359/1919-XIV., 4530/1919-IX. 

76 A bérházak esetén természetesen, egyéb mellékhelyiségekhez hasonlóan, az alagsorban, vagy 
ritkábban a padláson helyezték cl. 

77 Mosópavilon a Hallcr utca és az Ernő utca sarkán: BFL IV.1407.b. 33269/1914-XIII. Haller és 
Ernő utcai mosópavilon adómentessége: BFL IV. 1407.b. 81084/1914-XIII. Az említett telepen 
például 16 mosókonyha, 2 mángorló helyiség és 2 Fürdőszoba épült, melyek három telep 
(Mihálkovics, Telepy, és Hallcr u.) összesen 347 családját látták cl, akik telepenként felváltva 
használhatták azokat. A Ciprus utcában pedig az emeleti folyosó egyik végén a mángorló he-
lyiség, a másik végén pedig minden lakás számára külön WC létesült. 

78 Az 1915-ben épült Babér úti szükséglakás telep 32 mosókonyhájából a húszas években csak 
20 üzemelt: BFL IV.1407.b. 122475/ 1920-XIV. 



egy ilyen telepen a használaton kívüli mosókonyhákat szoba-konyhás vagy egyhe-
lyiséges lakásokká alakították át. 79 

A korábbi hatósági (szükséglakás-) építkezésekhez képest mérföldkőnek szá-
mított egyes telepek fürdőhelyiségekkel történő felszerelése. Erre ezt megelőzően 
sehol sem került sor, a lakók a kutakat, illetve a közfürdőket használták tisztálko-
dásra. Több telep büszkélkedhetett egész fűrdőpavilonnal, melyek létesítését a má-
sodik és a harmadik ciklus munkálataival egy időben rendelték el. Elsőként, még 
kísérletképpen, a Haller úton létesítettek ilyen épületet, majd a sikeren80 felbuzdul-
va további 5 helyen határozták el fürdő, zuhanyzó, lábfürdő, orvosi rendelő, vala-
mint egyéb helyiségeket (könyvtárat, gondnoki irodát, tanácsadó-, sőt akár jogvé-
dő irodát is) magába foglaló népjóléti épületek felállítását.81 Ezek közül végül 2 na-
gyobb népfürdő valósult meg a Százados és a Palotai úton, illetve hasonló műkö-
dött a Vágóhíd úti szükségtelepen is. 

A Százados úti telepen Walla József cége nyerte el a közjóléti épület felépítésé-
nekjogát, melynek vizesblokkja 9 kádfürdőből és egy zuhanykamrából,82 az ezek-
hez tartozó ruhatárból, és öltöző helyiségből állt.83 Az épületek 1913-as átadása 
azonban nem zajlott le zökkenőmentesen, ugyanis több ponton fedeztek fel hiá-
nyosságokat a tanács illetékes szakközegei. Nem találták például megfelelőnek a 
vízmelegítő berendezés kapacitását, és ezért a főváros nagyobb kályhák üzembe-
helyezését igényelte. Az eredetiek ugyanis nem voltak képesek percenként 50 liter 
40 fokos víz előállítására, ezáltal még 4 zuhanyt sem lehetett egyszerre használni. 
A tartály kiürülését követően túl hosszú ideig kellett várni az újramelegítéshez, ami 
még tovább csökkentette a fürdőpavilon forgalmát, pedig az egészséges életmódra 
való nevelés sikerét nagyban elősegítette volna a könnyű, praktikus és kényelmes 

79 A használatlanul álló mosókonyhák lakásokká alakítása a Százados és a Ciprus utcai telepe-
ken: BFL IV.1407.b. 140119/1918-XIV. A Százados úton például 4, a Ciprus utcában pedig 
10, a házsorok végén elhelyezett mosókonyhát alakítottak át egy-egy lakássá. Valószínűleg 
nem lehetett ez egyedülálló megoldás, bár a Kőbányai úti telepen egy fővárosi altiszt kérel-
mezte családja számára a mosókonyhában való elhelyezést, ami a telep gondnoka, Rciter Fe-
renc támogatása ellenérc végül mégsem valósult meg. Komár József altiszt elhelyezési 
kérelme a Kőbányai úti telep mosókonyhájába: BFL IV.1407.b. 106442/1920-XIV. 

80 „...Próbaképpen egy kisebb telepünkön felállított hasonló fürdőszobák oly kedveltek, hogy va-
sárnaponként 12-12 használójuk is akad" Az Elnöki Ügyosztály előterjesztése további kisla-
kások építése iránt, Bp., 1911. 9. p. 

81 Uo. 
82 Kabdcbó Gyula beszámolója szerint ezek a fíirdö épületek öntöttvas, fehér zománcos kádak-

kal, szén és fatüzclésü fürdőkályhákkal és zuhanyos csaptelepekkel lettek felszerelve. 
Kabdebó, 1913. 33. p. 

83 A Walla-félc Szörény úti közjóléti épület terve, 1911: BFL IV.1407.b. 8469/1911-XIII. 



használat.84 A Vágóhíd úti szükséglakás-telepről maradt ránk egy igen érdekes 
adatokkal szolgáló fürdőszabályzat. Eszerint a fürdő reggel 6 és este 9 (vasárnap 5) 
óra között vehető igénybe, mégpedig előzetes jelentkezés alapján. A fűrdőfelügye-
lőnél kellett maximum egy héttel korábban pontos időpontért jelentkezni, aki azt a 
lakó nevével együtt bejegyezte egy bárki által megtekinthető könyvecskébe. A für-
dő használatából kirekesztették a fertőző betegeket és hozzátartozóikat, valamint 
azokat, akik vétettek a szabályzat ellen, például szemérmetlenül viselkedtek. A ká-
dat a fürdést követően lúgos vízzel kellett kimosni, majd száraz ronggyal áttöröl-
getni, vagy mindezt a munkát, a kályha kihamuzásával együtt, 30 filléres tisztítási 
díjjal kiváltani a fűrdőfelügyelőnél, aki egyébként a kulcs visszavételekor ellen-
őrizte is a rendet. A használat ezen a telepen ingyenes volt, de a víz felmelegítésé-
hez szükséges fűtőanyagot a lakónak kellett biztosítania. 

A Palotai úti telepen viszont 40 fillérbe került a kádfürdő, melyben egy felnőtt 
és három 12 évnél fiatalabb gyermek fürödhetett meg a rendelkezésére álló 40 perc 
alatt. A 20 perces zuhanyfürdő csak 10 fillérbe került. A fürdővendég további 6, il-
letve 16 fillérért törülközőt és fürdőlepedőt is bérelhetett, sőt 2 fillér ellenében (3x8 
mm-es) szappant is kapott. A fürdőépület forgalmáról annyit tudunk, hogy a Palo-
tai telep, majd 1915-től a Babér utcai szükségtelep mintegy 4000 főt kitevő lakos-
sága számára létesített, 8 kád- és 6 zuhanyfürdőből álló épület napi forgalma (az 
1910-es évek legvégén) 57 fő volt. A korabeli várakozások azonban, a lakosság fo-
lyamatosan bővülő foglalkoztatottsága, illetve a közeli állami telep létesítése mi-
att, az igény emelkedését jósolták, ezért 1920-ban elrendelték a közjóléti épület 
további 6 kádfürdővel való kiegészítését (zuhanyra állítólag nem volt kereslet).86 E 
nagy lélekszámú telepkomplexum a népfürdő mellett külön népjóléti épülettel is 
rendelkezett, amit 1916-ban szülő- és terhesotthonná alakítottak át.8/ 

A bérházak és a telepek megalapításakor gondoskodni kellett a különböző kul-
turális igények kielégítéséről is. Ezek közül az iskolák és óvodák létesítése tűnt a 
legégetőbb feladatnak. E ponton szervesen összekapcsolódott Bárczy beruházási 
programjának két ága, hiszen számos telep közelében létesítettek iskolát ma is mű-
ködő kőépületben. Ilyen például a Százados úti, a Vág utcai, a Mester utcai, Miklós 
téri, Lehel úti, vagy a Váci úti, hogy csak néhányat említsünk közülük. A végleges 
iskolaépületek történetéről rendelkezünk szakirodalommal,88 így vizsgálódásun-

84 Jegyzőkönyv a Százados úti közjóléti barakk átvételéről: BFL IV.1407.b. 69617/1913-XIII. 
85 A Vágóhíd úti szükségtelep fürdőszabályzata: BFL IV.1407.b. 3337/1913-XIV. 
86 A Palotai úti népfürdő kibővítése: BFL IV.1407.b. 22643/1919-XIV. 
87 A Palotai szülőotthon kialakítása: BFL IV.1407.b. 2480/1917-XIV. 
88 A kérdésről bővebben: Erdei, 1991. 62-73. p. 



kat inkább az ideiglenes barakkiskolákra összpontosítjuk. A telepek ugyanis gyak-
ran hamarabb benépesültek, mint hogy a hozzájuk tartozó kőiskolák megépültek 
volna, a gyerekek elhelyezéséről viszont gondoskodni kellett. E célból több helyen 
már másutt is alkalmazott barakk-iskolákat, illetve óvodákat létesítettek. A Száza-
dos úton például Walláék a fiúk és a lányok részére 4-4 tantermes szétszedhető 
épületet emeltek,89 ideiglenes óvodaként pedig a régi vámház szolgált a Kerepesi 
út Százados úti sarkán.90 Hasonló épületek létesültek a Telepy utcában, ahol a ba-
rakképületben" az óvoda és az iskola mellett szolga- és dajkalakás is létesült, a ké-
sőbbiekben pedig egy kétemeletes községi iskolát is terveztek a telepre, melynek 
megépítését késleltette a telek megszerzésének elhúzódása.92 Többek között a Gu-
bacsi, Ceglédi, a Ciprus,9j a Gyáli,94 a Kőbányai93 és a Palotai úti telep is barakkis-
kolákkal büszkélkedhetett, melyek közül az utóbbi épületet, feltehetően a végleges 
elkészültét követően, gyermekotthonná alakítottak át. Ezt az épületet a Magyar 
Humphreys Rt. eredetileg a Béke úti szükségtelepre közjóléti épületnek készítette 
el, de a beruházás elhúzódása, majd teljes elmaradása következtében végül a Palo-
tai úti kislakás-telephez kapcsolódó szükségtelepen óvoda céljára épült meg.96 

A gondoskodó főváros egyre bővülő szerepvállalásának egyik beszédes jele az, 
hogy néhány nagyobb telepen97 a közjóléti épületekben könyvtár is létesült.98 

89 Az épületeket egyébként 1924-ben fogják a VII. kerületi Víztorony mellett újjáépíteni. A Szá-
zados úti fabarakk átszállítása a Stefánia útra: BFL IV.1407.b. 136133/1924-XIII. 

90 A Százados úti építkezés helyszínrajza: BFL IV.1409.b. 72616/1910-Eln. 
91 Ez az a barakképület, amit eleve úgy létesítettek, hogy Fölöslegessé válása esetén kislakásos 

házzá lehessen átalakítani. A barakkiskola felépítését az is indokolta, hogy korábban a Tűzoltó 
utcában működött már egy 22 tantermes iskola, amelyet, kórházzá alakítottak át. Az Elnöki 
Ügyosztály előterjesztése további lakások építése iránt, Bp., 1911, 7. p. 

92 Brunncr Fcrcnc barakk épülete: BFL IV.1409.b. 53308/1910-Eln.; Iskola a Tclcpy és a Fürész 
utca sarkán (Fritz Oszkár műépítész): BFL IV.1407.b. 69944/1909-III. 

93 Bolgár, 1913. 1448. p. 
94 Angelus Bcla a Gyáli út gondnokának előterjesztése: BFL IV. 1407.b. 28544/1909-VI. 
95 A Pongrácz úti állami telep megépítésekor merül majd fel kiváltása egy állandó kőépülcttcl. A 

Pongrácz úti állami kislakástclep kibővítése: BFL IV.1407.b. 401857/1920-XIV. 
96 Előadói ív a Palotai úti kettős óvodaépületek létesítéséről: BFL IV.1407.b. 62613/1913-XIV. 
97 Például a Százados úton, a Hallcr utcában, vagy Palotai úton. 
98 A Százados utca 3. sz. könyvtár bővítése: BFL IV.1409.C. 136719/1941-IX. A Walla féle Szá-

zados úti könyvtár például olyan nagy forgalmat bonyolított le, hogy a fontos kultúrmissziós 
feladatát hangsúlyozva, 1940-ben a tanács elhatározta a kibővítését a szomszédos kétszobás 
lakással történő egybcnyitásával. 



A kislakások kezelése 

A főváros kislakásainak kezelését eleinte az Elnöki Ügyosztály, majd 1912-től a 
szociális feladatok egyöntetű irányítására alakított XIV. (Szociálpolitikai és Köz-
művelődési) Ügyosztály végezte, míg a további építkezések, beleértve a tervek el-
készítését, a XIII. (Építkezési) Ügyosztály munkakörét képezték. A Szociálpoli-
tikai Ügyosztály munkája nem csak az elkészült bérházak és telepek kezeléséből 
állt, hanem a fővárosi lakásviszonyok alakulását követve, ennek a szervnek kellett 
javaslatot tennie az újabb építkezésekre, azok helyszínére, az épületek típusára, il-
letve a lakók jövedelmi viszonyainak ismeretében megállapítania a szedhető lak-
bérek nagyságát. E sokrétű feladat közül a telepek mindennapi irányítása adta az 
ügyosztálynak a legtöbb munkát, amit viszonylag nagy számú kezelőszemélyzet 
segítségével látott el. Minden bérháznak, illetve telepnek volt gondnoka, házmes-
tere, vagy telepfelügyelője, akinek a munkáját egyéb segéderők is megköny-
nyíthették. 

A lakók a különböző ügyes-bajos dolgaikkal először a házmestert, illetve a te-
lepfelügyelőt keresték meg. Ők a gondnok, valamint az illetékes (Elnöki, majd 
XIV.) Ügyosztály ellenőrzése alatt álltak, s szolgálatukért természetbeni juttatást 
(a család lélekszámától függően egy- vagy kétszobás lakást), illetve a lakóktól ren-
deletben megszabott (a lakbér 2%-ban meghatározott) házmesterpénzt, és szemét-
pénzt kaptak, amit, a Tanácsköztársaság időszakának kivételével, a városházáról 
folyósított felügyelői díj is kiegészíthetett." Ez az utóbbi összeg egyébként oly 
módon került kiszámításra, hogy figyelembe vették a felügyelőre bízott lakások 
számát is. Azok a telepfelügyelők, akik 50 lakást láttak csak el, természetbeni illet-
ményként egy szoba-konyhás lakást kaptak. Azok viszont, akik 51-100 családot 
felügyeltek, már az évi lakbér 3%-t kapták, amiből a tanács levonta a természetbeni 
lakás bérértékét. Akik 100-nál is több lakást kezeltek, azok 3,5%-ot kaptak, de az ő 
illetményüket is csökkentette a bérérték. Az egy felügyelő gondjaira bízott lakások 
számát, a hatékony munka érdekében, 150-ben maximálta a tanács.11)0 Olyan is elő-
fordult, hogy a felügyelő a telepen lakott ugyan, viszont nem vette igénybe a szol-
gálati lakást, ilyen esetben a tanács lakbéregyenérték címén pénzben megváltotta a 
juttatást.101 

99 Miniszterelnöki rendelet a telepfelügyelői dij beszüntetéséről: 4288/1919 M. E. 19. §., BFL 
IV. 1407.b. 101016/1919-XIV. 

íoo Ferenczi, 1913 81. p. 
íoi Palotai úti telep felügyelőjének lakbéregyenértéke: BFL IV.1407.b. 59304/1915-XIV. 



A telepfelügyelő, illetve a házmester egyik legfontosabb feladatát a székesfővá-
rosi házakban uralkodó viszonyok ellenőrzése jelentette. Ok ügyeltek a házirend 
betartására, kinyomozták az esetleges albérlőtartást, vagy a háziállatok tiltott neve-
lését. Emellett tájékoztatták a tanácsot a megüresedő lakások számáról, ők voltak 
azok, akik az új lakókat elhelyezték, és a lakbért rendszeresen beszedték. Nekik 
kellett a gondnokon keresztül felhívni a tanács figyelmét az észlelt meghibásodá-
sokra, kezelni a liftet, eligazítani a segítségükre kirendelt segédszemélyzetet, így a 
takarításért, a szemét elhelyezésért10" felelős vicéket, az éjjeliőrt, esetleg a szerelőt, 
amennyiben a telepen lakott ilyen szakember. A Palotai úton például a Népfürdő 
karbantartására, a telepi dugulások elhárítására alkalmaztak egy vízvezetéksze-
relőt.103 

A gondnok képviselte a lakók érdekeit a tanács irányában. Az ő feladata, az 
1912-es házirend szerint, elsősorban a felügyelete alá rendelt házmesterek és telep-
felügyelők ellenőrzése volt, valamint a Szociálpolitikai Ügyosztály lakókijelölését 
követően a lakások hivatalos bérbeadása, a befolyt bér, valamint a hátralék szá-
montartása, a lakbér befizetése a Központi Pénztárba. Emellett a gondnok foglal-
kozott a lakók problémáival, melyekről a panaszos aláírása mellett feljegyzést 
kellett készítenie. Abban az esetben, ha a gondnokkal támadt konfliktusa a lakók-
nak, sérelmükkel a Központi Házkezelöséghez fordulhattak.104 

A levéltár bővelkedik olyan iratokban, melyek a gondnokok széles körű tevé-
kenységéről tanúskodnak. A gondjaikra bízott telepeken ők kérelmezték a tataro-
zást, illetve a felügyeletük alatt házilagosan elvégzett kisebb munkák, vagy 
bizonyos hiányok pótlása esetén a tanácstól felvett előlegekkel gazdálkodtak. Ők 
hívták fel a tanács figyelmét a telepeken előforduló különböző közegészségügyi, 
vagy közrendészeti kihágásokra, ők kezelték a létesítmények leltárát, és ez ügyben 
rendszeres kapcsolatot tartottak a Számvevőséggel is. Az is előfordult, hogy a be-
érkezett lakossági panaszok alapján, nekik kellett a tanács nevében eljárniuk példá-
ul a be nem jelentett albérlőtartás ügyeiben, vagy az ő javaslatuk alapján engedé-
lyezte a XIV. Ügyosztály a telepen lakók közötti lakáscserét. Arra is sok a példa, 
hogy egyenesen a gondnok ajánlására adtak bérbe lakást megbízható, de rászoruló 
igénylőknek, igaz ilyen esetben is a beutalást tanácsi határozathoz kötötték. 

102 A szemételhelyezés ügye: BFL IV. 1407.b. 70404/1914-XIV. Minden lakó köteles volt a vicék 
szolgáltatását igénybe venni, amiért cserébe két szobás lakások esetén havi 1 K-t, egyszobá-
soknál 80 f-t fizettek. 

103 Vízvezetékszerelő alkalmazása a Palotai úton: BFL IV.1407.b. 38452/1919-XIV. 
104 Házirend 1912: BFL IV. 1407.b. 99211/1917-XIV. 



Az alábbiakban egy olyan, nem szokványos példán keresztül mutatjuk be a 
gondnok tevékenységének egy részletét, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk 
a hivatalos ügykezelésbe is. Ekkor Décsy János ezredes bonyolódott levelezésbe a 
hatóssággal. A történet abból a szempontból szokványos, hogy a magas rangú tiszt, 
a házirendet betarva, levélben tájékoztatta a gondnokot arról, hogy fia és menye 
ideiglenesen hozzá költözött, sőt a bejelentési kötelezettségének megfelelően a ta-
nács illetékes osztályán is jelezte a változást. A gondnok, a szokásos ügymenet sze-
rint eljárva, továbbította a hozzá érkezett levelet, hogy ezáltal a hatóságnak mód-
jában álljon ellenőrizni, hogy a lakó a szabálynak megfelelően járt-e el. A bejelen-
tés annak rendje és módja szerint tehát eljutott a Központi Iktató Hivatalhoz, ahol 
az ügy váratlanul elakadt. Az illetékes szerv ugyanis nem volt hajlandó érdemben 
foglalkozni a beadvánnyal, ugyanis arról hiányzott a megfelelő értékű illetékbé-
lyeg. Ezen a ponton az Üllői úti ház gondnoka vette kezébe az ügyet, és az eset ki-
vizsgálását sürgette. Szerinte ugyanis nem célszerű minden egyes beadványt ellá-
tatni kétezer pengős okmánybélyeggel, mert ez hosszú távon oda vezethet, hogy a 
lakók nem vesztegetik sem az idejüket, sem a pénzüket a hatóság tájékoztatására, 
így a tanács éppen azoktól az értékes információktól esik el, melyek ismeretében a 
lakáspiac fejlődését a megfelelő irányba terelhetné. A házgondnok tehát méltány-
talannak tartja az illetékbélyeg megkövetelését, hiszen a lakók háziuruknak cím-
zett leveleiket sehol nem kötelesek okmánybélyeggel ellátni. A háziúr és a lakó 
közötti viszony ugyanis magánjogi természetű, s ez abban az esetben sem változik, 
ha a háztulajdonos történetesen a főváros. A gondnok álláspontját egyébként a tisz-
ti ügyészség is megerősítette, hangsúlyozva, hogy ilyen esetekben a lakóknak a ta-
nácshoz nem mint hatósághoz, hanem mint háziúrhoz kell fordulniuk.103 

A fenti példákból láthattuk, hogy a gondnoknak milyen széles körű, felelősség-
teljes munkát kellett végeznie. A feladat nagyságát jelzi az, hogy lehetőség szerint 
minden telep, illetve bérház más-más tisztviselő „gondjára" volt bízva, akik egyéb-
ként a lakók számától függően kapták a tiszteletdíjat munkájukért. Az összeget ál-
talában úgy határozta meg a tanács, hogy a gondnokra bízott lakások évi bérjöve-
delmének 1%-t utalták ki számukra, ami körülbelül 400-1000 K-t tett ki.106 Azért 
nem fizetést kaptak, mert a kislakások gondnokai a főváros alkalmazásában álló 
szakemberek voltak, akik a gondnoki teendőket egyéb munkájuk mellett látták el. 
Találunk közöttük számvevőségi tanácsost, fogalmazót, tanácsjegyzőt, adóhivatali 

105 Ortutay Tiszti Lajos házgondnok levele, 1923. november 24.: BFL IV. 1407.b. 3002/1926-IX. 
106 Ferenczi, 1913. 81. p. 



főtisztet, nyugdíjas főjegyzőt, hogy csak a leggyakrabban előforduló példákat em-
lítsük.107 

A felsoroltak közül, talán a lakbér beszedése és nyilvántartása adta a legtöbb fel-
adatot a házmestereknek és a gondnokoknak, hiszen nem csak annak havi vagy ne-
gyedévi összegyűjtéséről kellett gondoskodniuk, hanem pontos kimutatást is 
vezettek a hátralékosokról, a befizetett összeg nagyságáról, stb... A központi irá-
nyítás bevezetésekor a gondnokok számára készült egy részletes kezelési utasítás, 
mely külön a lakbér beszedésének szabályzásával foglalkozott. Eszerint a befize-
tett lakbért a Számvevőség kezelési osztályán beszerezhető, és az említett hivatal 
által hitelesített, általa bármikor ellenőrizhető bérjövedelem-nyilvántartó könyvbe 
kellett bejegyezni, ami tartalmazta minden lakás sorszámát, lakója beköltözésének 
időpontját. A beszedett bért (az esetlegesen befolyt hátralékokkal, vagy túlfizetés-
sel együtt) nem egyszerre, egy tételben kellett eljuttatni a fővároshoz, hanem, a 
gondnok munkáját jelentősen megnövelve, minden bevételezést követő napon 
rögtön be kell fizetni azt a Központi Pénztárba. A rendeletben nem szerepelt elő-
írásként a személyes megjelenés, hiszen küldönccel, vagy postai úton is rendezhet-
te a gondnok a befizetést, késedelem esetén viszont személyes felelősséggel tarto-
zott. 1912-ben volt egy rövid időszak, amikor azok a bérlők, akik nem kaptak la-
káspénzt, az esedékes lakbérüket postai úton fizették be közvetlenül a Központ 
Pénztárba, és ugyanerre voltak kötelezve azok a lakbérilletménnyel bíró lakók is, 
akiknek lakbére meghaladta a támogatás összegét, illetve akik korábban már jelzá-
loggal terhelték meg azt.108 

A lakbérhátralékos lakók által a tanácshoz intézett részletfizetési kérvények 
minden esetben a gondnokon keresztüljutottak el a címzetthez. Egyes különösen 
méltányolható esetben, de akkor is maximum 1 hónapra, maga a gondnok is adha-
tott részletfizetési kedvezményt. Akkor, ha az adóson a türelmi idő sem segített, 
szintén a gondnoknak kellett — a tiszti ügyészségen keresztül -megindítatni a lak-
bérpert, amire általában csak olyankor került sor, amikor a letiltás sem kecsegtetett 
sikerrel. 

107 Gondnokok listája 1942: BFL IV.1409.C. 140813/1942-IX., BFL IV.1409.c_ 4174. kötet, 
Tárgymutató, 1932, „Házak", 

los Intézkedés a székesfőváros tulajdonát képező kislakásos bérházakban a házbcrck fizetése tár-
gyában: BFL IV.1407.b. 22286/1912-XIV., 206/1913-XIV. Az intézkedést egyébként azért he-
lyezték hatályon kívül, mert a Számvevőség nem rendelkezett azoknak a névsorával, akik 
ilyen kislakásos bérházban laknak. A postai úton történő befizetésről így visszaálltak a gond-
nok által felügyelt fizetési módra, hiszen ezáltal a gondnok jobban nyomon tudta követni a 
lakbér befolyását, az esetleges hátralékos összegek növekedését. 



A gondnokok feladatát tovább bonyolította az, hogy a fővárosi kislakásokban 
egyaránt voltak heti, havi és negyedévi lakbérletek, attól függően, hogy az ott lakó 
rendelkezett-e lakbérilletménnyel. A székesfővárosi alkalmazottak például ne-
gyedévenként kapták meg a lakáspénzüket, így ők nem vehették igénybe a havon-
kénti bérfizetés kedvezőbb lehetőségét. Ezek az alkalmazottak viszont nem a 
gondnoknál adták le a lakásért fizetendő összeget, hanem lakbérüket közvetlenül a 
fizetésükből vonták le. Ezt a rendszert 1912 májusában vezette be a tanács, igaz ki-
sebb zökkenő kíséretében, mert a kezdetekkor még nem rendelkeztek biztos ada-
tokkal arról, hogy mely lakásban lakik székesfővárosi alkalmazott.109 

A lakbér 

A város által épített lakások lakbére, az adómentességre vonatkozó törvénynek kö-
szönhetően, nem emelkedhetett egy bizonyos szintnél magasabbra, hiszen az építke-
zés önköltségének 4, illetve 6%-ban maximálták azok nagyságát. A fentebb 
említettek szerint, a törvény által megállapított arány korántsem mutatkozott elegen-
dőnek, sőt a háború alatt, illetve az azt követő években, az alacsony lakbérekből kifo-
lyólag, kifejezetten nagy veszteséget termeltek a lakások. A törvényi kötöttségek 
ellenére, mely házanként határozta meg a beszedhető lakbérek felső határát, a fővá-
ros megpróbált eleget tenni a rászorultság elvének is. Ezért a kisebb lakások bérlőit, a 
többszobás bérlemények rovására, nagyobb kedvezményekben részesítette. 

A kislakás-akció eredményei élénken foglalkoztatták a szakembereket, hiszen 
mind az akció folytatása érdekében, mind a politikai körök, illetve a közvélemény 
meggyőzése céljából széles körű adatgyűjtésre került sor a beköltözött lakók köré-
ben. A felhalmozott információkat Ferenczi Imre rendezte táblázatokba, melyekből 
nagyon sok érdekes adatot olvashatunk ki. A fővárosnak elsősorban két dolgot kel-
lett igazolnia. Az egyik a gazdaságosság, vagyis az, hogy Budapest adófizetőit nem 
érte kár, s így nem könyöradományt osztogatott a városvezetés. A másik a szociális 
célnak való megfelelés és mintaadás, vagyis minél több szegény sorsú család minél 
jobb körülmények közé helyezése, a lehető legalacsonyabb, de még piaci áron. E cél-
ból készült tehát a felmérés, melynek keretén belül az új lakások béreit összevetették 
a környéken szedett összegekkel, külön kategóriákban vizsgálva a lakásokat a szoba-
szám és a fekvés (utcai, udvari) szerint. A bérházépítkezéseket nézve, az összesített 

109 Intézkedés a székesfőváros tulajdonát képező kislakásos bérházakban a házbérck fizetésének 
tárgyában, 1912. február; a főszámvevő sürgős előterjesztése a házbérfizetések tárgyában és a 
székesfővárosi kislakásos bérházaknak és telepeknek részletes kezelési utasítása: BFL 
IV. 1407.b. 206/1913-XIV. 



adatokból az derül ki, hogy az egyszobás lakások a környék hasonló fekvésű, tehát 
utcai lakásaihoz képest 3 5%-kal, a kétszobások 20%-kal, a háromszobások 10%-kal, 
a négyszobásos lakások pedig 5%-kal voltak olcsóbbak. Ez persze csak egy átlag-
szám, a táblázat tartalmazza az összes új bérház kategóriánkénti lakásbéreit és a kör-
nyéken fellelhető hasonló lakások átlagbérét, külön feltüntetve a talált legalacso-
nyabb és a legmagasabb összegeket. A házakat egyenként vizsgálva az állapítható 
meg, hogy a budai építkezések voltak szociális szempontból a legkedvezőtlenebbek, 
hiszen a Miklós téri háznál az egyszobás lakások bére átlagban 3%-kal, a kétszobá-
soké 45%-kal, a háromszobásoké pedig 5 0%-kal volt magasabb, mint a magánhá-
zaknál. A Margit körúton pedig a magas építési költségek, és így a körülbelül 
20%-kal drágább hatósági lakbérek indokaként a különleges kivitelt és a vállalkozó 
bukását említi meg az összeállító. Itt a kétszobás lakások bérei már csak 22%-kal, a 
három- szobások pedig mindössze 3%-kal magasabbak a magántulajdonosokénál. 
Az eltérésre egyébként egyszerű a magyarázat: a Miklós téri építkezés a központtól 
viszonylag távol, kevéssé kiépített területen valósult meg, ahol a lakbérek még nem 
kúsztak az egekig, viszont a fővárosnak az építkezés, a telekártól eltekintve, ugyan-
olyan sokba került, mint más többemeletes házak esetén. A Margit körút, illetve az 
Üllői út 121. esetén, ahol szintén 27%, illetve 1 %-kal magasabbak a tanácsi bérek, az 
eltérés leginkább azzal magyarázható, hogy ezek a tisztviselők számára emelt, kü-
lönleges kivitelű épületek az utolsó években készültek el,110 amikor az építési költ-
ségek már magasabbra kúsztak az első évekhez képest, miközben a felhasználható 
hitelkeret vészesen fogyott. Az említett eseteken kívül, csaknem mindenütt el-
mondható, hogy a főváros kislakásos bérházaiban a lakbérek minden kategóriában 
alacsonyabbak a környék magánbérházainál. Ha ebből nem is igazolható egyértel-
műen, hogy a közület olcsóbban épített, azt mindenképpen tényként kellett kezelni 
a kortársaknak, hogy a gazdaságosság megtartása mellett is lehet olcsó kislakáso-
kat létesíteni. A már meglévő régebbi, de piaci alapon működő magánbérházakban 
pedig a lakók jóval magasabb bérért gyakran sokkal rosszabb körülmények között 
éltek. 

A kislakásos telepeknél még beszédesebb a statisztika. Első ránézésre is megál-
lapítható, hogy a hatósági lakások lakbére alig magasabb, mint a magánházakban 
található hasonlókért fizetendő összeg fele, kétszobás lakásoknál pedig a kéthar-

110 A szomszédos Üllői u. 119. sz. (1910) és a Mester u. 5 -7 . sz. (1911) esetén (bár mindkettő 
tisztviselők számára létesült) nem beszélhetünk ilyen eltérésről, sőt az itteni lakbérek 2 szoba 
esetén 61-48%, 3 szobánál 35-28%, 4 szobás lakásnál 38-46%-kal — az elhelyezkedéstől 
függően eltérhet az azonos szobaszámú és m2 nagyságú lakások lakbére — alacsonyabbak a 
magánbérházakhoz képest. 



mada. Ez a megállapítás persze túl egyszerű és egy kicsit gyanús is. Hogy lehet az, 
hogy a szociális érdekből, de azért mégis csak gazdaságosságra törekvő fővárosi 
építkezés ennyivel alacsonyabb bérű kislakásokat termelt, mint a magánépítkezés? 
Ha ez lehetséges, miért nem fedezte fel ebben a vállalkozói réteg már hamarabb a 
gyümölcsöző lehetőséget? A válasz egyébként most sem bonyolult. Csínján kell 
bánni a statisztikával, hiszen nem tudjuk pontosan milyen lakásokat vontak be a 
számításba, nem ismerjük azoknak a méretét, minőségét, felszereltségét, csak a 
fekvését, pedig a négyzetméter a hatósági lakásoknál is meghatározó tényező volt a 
lakbérek megállapításakor. Emellett a statisztika több helyen ugyanazokkal az ide-
gen lakbérekkel számol, mint a bérházak táblázata, vagyis a jóval alacsonyabb ér-
tékű telepi lakásokat a feltehetően bérházakban találhatókkal vetették össze. A 
statisztika tehát arra jó, hogy bizonyos következtetéseket levonjunk a segítségével, 
de arra nem, hogy teljes biztonsággal százaléknyi pontosággal állíthassunk vala-
mit. Az építkezés első ciklusában, a városfejlődés szempontjait figyelembe véve, 
olyan területeket építettek be hordozható barakkokkal, melyek értékesebb telke-
ken feküdtek, így valószínűleg a közelükben is értékesebb építmények álltak. A fő-
város ezek árnyékában húzta fel az ideiglenes földszintes épületeit. Nem csoda, 
hogy így alacsonyabbak az árak, persze a különbség annyira magas, hogy ez min-
denképpen a főváros szociális tevékenységét dicséri, illetve igazolja. 

A kislakásos telepeknél egyébként a lakbéreket a lakás nagysága és az építke-
zés minősége határozta meg. Az azonos ciklusban emelt lakások bérei azonos ma-
gasságúak, tehát ebben az esetben kevésbé szigorúan érvényesítették a ráfordí-
tás-arányos lakbér-kalkulációt. Két szomszédos telepet véve vizsgálat alá (pl. a 
Százados és a Ciprus útit), a közel egyenlő telekérték mellé a Százados útihoz vala-
mivel alacsonyabb négyzetméterenkénti költség társul, mégis a fizetendő lakbér 
27%-kal magasabb összeget (230 K-t) tett ki, mint a későbbi és még az emeletes 
építési mód miatt is fajlagosan többe kerülő, de rosszabb minőségben megépült, ki-
sebb Ciprus utcai telepen. Abban az esetben viszont, ha az egy négyzetméterre eső 
lakbért nézzük, akkor a magasabb költségen létesült Ciprus utcai telep alacsonyabb 
lakbére (180 K) valójában mégis magasabb (7,2 K), mint a Százados úti (6,7 K), te-
hát így a drágább építés mégis magasabb lakbért eredményezett. 

A lakás nagysága sem ad biztos támpontot. A Bécsi úti vagy a Budafoki építke-
zés esetén a fajlagos építési költség szinte megegyező, a 34 négyzetméteres laká-
sok bére 230 korona, vagyis négyzetméterenként 6,7 K-ba, míg az azonos 
ciklusban, hasonló értékű telken, közel azonos költségen létesült Kén utcai telep 24 
négyzetméteres lakásai 200 K-ba, tehát négyzetméterenként 8,3 K-ba kerültekbér-
lőiknek. Ez az igazán nagy különbség! A város tehát feltehetően az egyszerűbb 
számítás érdekében kategóriákban gondolkodott. 



Abban az esetben, ha a Kén utcai építkezés adatait a vele egy időben létesített 
Telepy utcaival vetjük össze, akkor azt látjuk, hogy azonos a lakásbér (200 K) és a 
négyzetméterre eső bér is (8,3 K), sőt a építési költség is szinte megegyezik. Még-
sem lehetünk teljesen nyugodtak, hiszen tudjuk, hogy a lakbér kiszámításakor a 
tiszta építési költség 6%-on való kalkulációja (ezzel nincs is gond) mellett a telekár 
4%-on való beszámítása is szerepet játszott. Mindkét telep nagy kiterjedésű telken 
állt, viszont a Telepy esetén a telekár a Kén utcainak közel négyszerese, a lakbér 
mégis azonos! 

Röviden összefoglalva: a főváros a lakbér megállapításakor nagy átlagban fi-
gyelembe vette az építési költségeket, sőt a telekárat is, számolt a lakások méreté-
vel, minőségével, de nem minden esetben tartotta be ezeket az alapelveket. A 
hatóság 3 főbb lakbércsoportot alakított ki. Ezekbe osztotta be a megépült lakáso-
kat általában a lakás nagysága szerint, nem ragaszkodva szigorúan a törvény szabta 
4 és 6%-hoz, főleg az előbbi kérdésében. Négyzetméterre vetítve a legolcsóbban a 
34 m2-es 230 K-ás lakásban lakók laktak, ahol a viszonylag alacsony építési költ-
ség mellé alacsony telekár társult. Ezután következnek az utolsó ciklusban megva-
lósult, zömében emeletes építkezés lakásai, ahol a 25 m2-es lakásokért 180 K-t, 
vagyis négyzetméterenként 7,2 K-t fizetnek lakbérként a lakók. Ez esetben a beru-
házás költsége magas, míg a telekár alacsony volt. Legrosszabbul a 24 m2-es, laká-
saikért 200 K-t, négyzetméterenként 8,3 K-t fizető bérlők jártak, akik a magas 
lakbért a drága teleknek köszönhették, viszont feltehetően élvezték a jó közlekedé-
si viszonyokat, talán a WC-t is? 

Láthattuk, hogy a lakbérek megállapításakor a főváros, az esetek túlnyomó 
többségében, (a hivatalos jelentések szerint minden esetben), törekedett a befekte-
tés arányainak figyelembe vételére. 1913-ra el is készült az első ciklus hivatalos 
mérlege, mely egyértelműen kimutatta, hogy Budapest nemhogy nem fizetett rá a 
szociális gondoskodás ez irányú megnyilvánulására, de még szerény bevételekhez 
is jutott. Ezt elsősorban a telkek beépítésének köszönhette, hiszen így az alacso-
nyabbjövedelmet hajtó mezőgazdasági hasznosítás köréből kerültek ki az említett 
hatósági ingatlanok, minek hatására körülbelül megötszöröződtek az azokról szár-
mazó bevételek. A lakbérekből eredő jövedelmeket, a kölcsön törlesztő részletei 
mellett, a telepek, illetve a bérházak fenntartási költsége is terhelte. Az első idő-
szakban, eltekintve néhány, a kivitelezőt érintő javítástól, még nem szorultak az 
építmények tatarozásra, így a kiadási oldalt egyedül a kezelési költség terhelte. Ez 
utóbbi legjelentősebb részét a közüzemi díjak tették ki, azon belül is a vízdíj jelen-
tette a legnagyobb tételt. Az épületekben ugyanis e költséget nem a kedvezőbb ál-
talány alapján, hanem a házakban felszerelt közös vízmérő órák szerint fizette a 



város. Ez viszont az esetleges pazarlás, illetve a lakók ellenőrzésének, felelősségre 
vonásának nehézsége miatt, jelentősen megnövelte a kiadásokat. 

Az első ciklus gazdaságosságáról szóló jelentés nemzetközi összehasonlítások-
ra támaszkodva is megpróbálta igazolni az építkezés létjogosultságát. Eszerint a 
londoni városi házak fenntartási költségei a bevételek 22,3%-át emésztették fel, 
nálunk ez a bérházak esetén 12%, a telepeknél pedig 18% volt, a személyi kiadások 
oldalán pedig Londonban további 6,5%, nálunk pedig 2,5-3% mutatkozott. Az, 
hogy mennyire helyénvaló a két városi beruházás összehasonlítása, persze vitatha-
tó, hiszen Londonban más típusú és színvonalú telepek létesültek, sőt az egész lak-
bérrendszer a budapestitől eltérő alapokon nyugodott. Arról mindenesetre tájékoz-
tatást kapunk az adatokból, hogy fővárosunkban, az előrejelzéseknek megfelelően, 
a bérházakhoz képest a telepek fenntartása, a bevételekhez viszonyítva valamivel 
jelentősebb összeget emésztett fel. Az első ciklusban épített kislakásokra fordított 
kezelési és fenntartási költségnek mindössze 12%-át tette ki a kezelés, míg a fenn-
maradó 88%-ot a fenntartás, illetve az említett közüzemi díjak adták, melyek közül 
a vízdíj magában több mint kétötödét emésztette fel az összkiadásnak.111 A bevételi 
oldalt közel 1%-kal csökkentette a kiadatlan lakások, illetve a hátralékba került la-
kók bérének elmaradása. A bérházaknál jelentkező bérveszteség valamivel több 
mint kétharmada származott a kiadatlan bérleményekből, azok közül is elsősorban 
az üzletekre kell gondolnunk, vagyis a fennmaradó harmad lakbérhátralék formá-
jában keletkezett. A telepeken viszont a hiányzó résznek csupán az egynegyedét 
tették ki a behajthatatlan lakbérek. Igaz, a telepek esetén ennél jóval jelentősebb, 
bár csak időszakos veszteséget okozott néhány elbontott házból112 származó lak-
bérkiesés, melyeket azonban a következő évben már új telepeken állították csata-
sorba.113 

Abban az esetben, ha a lakó huzamosabb ideig nem fizette a lakbért, és annak az 
összegét a főváros más csatornákon keresztül sem tudta behajtani, sor került a kila-
koltatásra. A kiköltözések adataiból azt látjuk, hogy a hatósági kilakoltatások csu-
pán az elköltözések 7%-át adták, azon belül is csak 1,5%-ot tett ki a lakbérhát-

111 A tanács XIV. (Szociálpolitikai cs Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bér-
házak, telepek és a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről - Táblázat a székesfővárosi 
bérházak és telepek kezelési és fenntartási kiadásairól az 1912. évi zárszámadás alapján. Bp., 
1913. 23. p. 

112 Uo. 24. p. A táblázat szerint 3 telepet szüntettek meg részlegesen: a már említettek közül az 
Aréna útit és a Tattersall telkén állót, illetve szintén bontásra került a Mihálkovics utcai telep 
egy része, melynek további sorsára nem találtunk adatot, de feltételezhető, hogy a másik két 
telep házaihoz hasonlóan, az itteni barakkokat is a Palotai telepre helyezték át. 

113 Uo. 12. p. 



ralékból bekövetkező eltávolítás. Mindez azonban csak a bérházakra igaz, a tele-
pek esetén valamivel kedvezőtlenebb kép fogad. Itt ugyanis 11% és még plusz 2% 
a kilakoltatásokra vonatkozó adat. A kiköltözések 80-70%-a (a bérházak, illetve a 
telepek esetén) a lakók elköltözéséből eredt, amit még további 13—17%-kal növelt 
a lakáscserék száma. Mindezek eredményeként a fluktuáció számottevő, hiszen a 
vizsgált időszakban, az összes népjóléti épületet figyelembe véve, körülbelül a la-
kók egyhetede cserélődött ki önkéntes alapon (12,7% és 11,7%).114 Ez az adat első 
ránézésre talán soknak tűnik, valójában a kor szokásainak megfelelő. Mégsem 
könyvelhette el ezt sikerként a városháza. E tényt, szándékosan vagy véletlenül, 
nem is említik az egyébként minden kérdésre kiterjedő jelentések. 

A lakbérhátralékkal küzdő lakók száma tehát az első években nem volt magas, 
viszont a háború következtében a budapesti, sőt az európai tendenciáknak megfele-
lően fokozatosan nőtt. A müvésztelepen például több elismert szobrász fordult kér-
vénnyel a hatósághoz arra hivatkozva, hogy a háborús körülmények közepette nem 
tudnak megrendelésekhez jutni. Ezen a telepen egyébként majd minden lakó hátra-
lékban volt a bérfizetéssel, átlagosan egyhónapi-negyedévi lakbérrel tartoztak a 
fővárosnak.1 '3 Más telepeken sem ment ritkaságszámba a hátralék, amivel kapcso-
latban különösen a háborús évekből rendelkezünk bőséges adatokkal. Nehéz lenne 
bármiféle tendenciát megállapítani a hátralékok alakulásáról. Találtunk olyan tele-
peket, ahol a lakók egytizede maradt el huzamosabb ideig a lakbérrel, s a tartozása 
átlagosan 4, de akár 6 lakbérhétre is rúghatott. Maguk a jelentést készítő gondno-
kok is mindenféle magyarázattal szolgálnak a hátralékok keletkezésével kapcso-
latban. A tipikus ok általában az, hogy a családfő frontszolgálaton van, így a 
családtagok nem tudják teljesíteni a bérfizetésre vonatkozó kötelezettségüket. Az 
sem ritka, hogy egy család a nagy gyereklétszám miatt, illetve szegénysége okán 
nem tud fizetni. 

A lakások bérbeadása és a lakók 

A lakások bérbeadásánál elsődleges szempontként szerepelt a szociális rendelteté-
sük, vagyis a főváros pontosan körülhatárolta azoknak a körét, akik jogosultak a 
kedvezményre. így elsősorban azokat a sokgyermekes családokat részesítették 
előnyben, akik gyermekeik száma miatt csak nehezen és általában igen kedvezőt-
len körülmények mellett juthattak lakáshoz a magánbérházakban. Természetesen a 

114 Uo. 21. p. Kimutatás a kiköltözések okairól. 1913 január-október 
115 A művészek kérvénye a fővároshoz: BFL IV.1407.b. 24308/1915-XIV. 



hatóság vizsgálta a lakásért folyamodók anyagi helyzetét is, de előnyben részesítve 
a fővárosi alkalmazottakat. Emellett a városi lakásokban csak budapesti illetőségű 
jelentkezők nyerhettek elhelyezést. Azt, hogy a lakásért folyamodó telepi vagy 
bérházi lakáshoz jutott, nagyban befolyásolta az illető bérfizető képessége. A vá-
rosnak ugyanis az volt az elsődleges célja, hogy hosszú távú bérleteket létesítsen, 
melyeknél a bevétellel biztosan számolhat, ugyanakkor ezzel a hatósági kedvez-
ménnyel (vagyis az olcsó és jó minőségű lakással) potenciálisan a társadalom peri-
fériája felé sodródó embereknek nyújtson lehetőséget a megkapaszkodásra, a biz-
tosabb egzisztencia megteremtésére. 

Fontos szálát képezte túlzsúfoltság ellen már évtizedek óta folyó küzdelemnek a 
közegészségügyi elvek érvényesítésére való törekvés. Megpróbálták a városi laká-
sok túlnépesedését megakadályozni, amit egyrészt az albérlőtartás korlátozásával, 
másrészt pedig, a lehetőségekhez mérten, a sokgyermekes családok legalább két-
szobás lakásban való elhelyezésével kívántak megoldani.116 Ezen a ponton azon-
ban ellentmondásba került a rászorultakról gondoskodás és a gazdaságosság bizto-
sítása, hiszen általában a sokgyermekes családok voltak a legszegényebbek, így 
nem is lehetett tőlük elvárni a magasabb díjú nagyobb lakások kibérlését. Ezt az el-
lentmondást végül úgy próbálta, több-kevesebb sikerrel, feloldani a főváros, hogy 
a szoba-konyhás lakásokat viszonylag nagy alapterülettel, illetve magassággal ter-
vezték, s ezáltal javítani tudták a majdani lakókra jutó légköbméter arányt, ami a 
korszakban a túlzsúfoltság szintjének elfogadott mérőszáma volt. 

Amikor elkészült egy-egy telep vagy bérház, akkor először — a törvények alap-
ján— kiszámolták a költségekkel arányos, épületenként szedhető bérösszeget. Ez-
után került sor az egyes lakások bérének megállapítására, amit a szobák száma és a 
lakás fekvése határozott meg. Ekkor alkalmazhatta a főváros a rászorultság elvét, 
hiszen a kisebb lakások bérét aránylag alacsonyabban szabta meg, mint a többszo-
básokét. 

Sajnos a bérlőkijelölésnek csak az elveit ismerjük, korabeli kérvények alig ma-
radtak fenn. Az első bérlőkör névsora is csak néhány esetben maradt ránk. Annyi 
mindenesetre a házirendből is kiderül, hogy a lakásért folyamodóknak egy lakás-
kérvény rovatait kellett kitöltenie, majd a sikeres beköltözés után az adatokban be-
következő összes változást be kellett jelentenie, hiszen a lakókról kartotéklapokat 
vezettek a Lakáskezelő Irodában.117 Az 1910-es évekből egyetlen olyan kérvény 

116 A tanács XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bér-
házak, telepek és a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről. Bp., 1913. 9. p. 

117 Kislakások házirendje, 1910.: BFL IV.1409.b. 76821/1910-Eln.; Ferenczi, 1913. 83. p. 



került a kutatás látókörébe, ami ha nem is első beköltözésről tanúskodik, de leg-
alább a korszakból származik. Ebben, az ilyenkor szokásos lakásigénylő kérvény 
kitöltésével a MÁV alkalmazásában álló villanyszerelő sikeresen kérte egy esetle-
gesen megürülő lakás kiutalását az Alföldi utcában. Ez tulajdonképpen még csak 
előjegyzési kérelem volt, amiben meg kellett jelölnie a igényelt lakás típusát (szo-
ba-konyha és kamra), az általa vállalható maximális évi bér összegét (320 K), az ő, 
illetve családtagjai havi keresetét (160-200 K, a családtagok nem kerestek). Nyi-
latkoznia kellett arról, hogy korábbi bérleményében tartott-e albérlőt (nem), vala-
mint annak indokát, miért az említett házban szeretne lakáshoz jutni (a munkahely 
közelsége).118 Eredetileg egyébként ezen a folyamodó lapon a ragályos betegsége-
ket is fel kellett tüntetni.119 

Azoknak a szerencséseknek, akik a kérvény kitöltését követően lakáshoz jutot-
tak a telepek egyikén, majd a gondnokkal is megkötötték a lakásbérleti szerződést, 
heti bérlet esetén egy teljes hét díját, havi vagy negyedéves lakbérű lakásoknál pe-
dig annak 20%-át, kellett foglalóként letétbe helyezniük.120 

A bérleti szerződéssel tehát létrejött a lakbérleti viszony, melyre vonatkozólag a 
főváros területén érvényes lakbérleti szabályrendelet mellett a kislakások házi-
rendje is intézkedett. Beköltözéskor a lakó a gondnok, vagy annak megbízottja je-
lenlétében vette át a lakást, melynek jó állapotát nyilatkozatban elismerte, és azt is 
vállalta, hogy az elkövetkezendő időkben karbantartja, s minden általa okozott 
rongálásért anyagilag felel.121 

A telepek, illetve a bérházak rendjét, mindennapjait az 1910-ben, majd 1912-ben 
ismételten megalkotott házirend szabályozta. Ez rögzítette például a gondnok és a te-
lep felügyelő, illetve a házmester feladatait, a lakásért való folyamodás módját és sza-
bályait, az albérlő tartásra vonatkozó megkötéseket, a szülőknek a gyermekei iránt 
tanúsítandó felelősségét, a takarításra és a mellékhelyiségek tisztántartására, vala-
mint a padlás használatára vonatkozó paragrafusokat.1-" 

A lakások megfelelő használatát egy tanácsadó fűzet is segítette. Ebben olyan 
általános higiéniai alapelveket tett közzé a főváros, amelyeket nem csak a saját la-
kóik, hanem a magánbérházakban élők is haszonnal alkalmazhattak. Az ügy érde-

118 Alföldi utca 18. fszt. 31. bérbeadása... BFL IV.MOV.b. 102225/1912-XIV. 
119 Ferenczi, 1910. 397. p. 
120 Kislakások házirendje 1912: BFL IV.1407.b. 99211/1917-XIV. Kislakások házirendje, 1910: 
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121 Ferenczi, 1913. 83. p. 
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kében a tanács nem csak a kislakások bérlői között népszerűsítette az ingyenesen 
beszerezhető füzetecskét, hanem a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében, 
összesen 25.000 példányba nyomtatta ki, és osztotta szét a magánbérházak kezelői 
között, akiknek szintén érdekében állt a házaik közegészségi nívójának emelése.12j 

Az említett nehézségek közül a túlzsúfoltság problémája volt a legmeghatáro-
zóbb, hiszen valójában annak felszámolása volt az egész építési akció fő célja. így 
az egyik legfontosabb kérdést az albérlő- és ágybérlőtartás szabályozása jelentette. 
Nyilvánvalóan a hatóságnak az lett volna a legegyszerűbb, ha határozottan megtilt-
ja házaiban az albérlőtartást. Erre azonban több ok miatt sem volt mód. A fentebb 
említettek szerint ugyanis a főváros a gazdaságosság elvét figyelembe véve, lehe-
tőleg minél több lakót akart ellenőrzött, jó közegészségügyi viszonyok közé juttat-
ni, csökkentve a város egészének szintjén a túlzsúfoltság, a járvány fészkek kiala-
kulásának esélyét. Ismételten szembekerült tehát az elv két oldala, a szociális gon-
doskodás és a gazdaságosság. Abban az esetben, ha a főváros teljesen megtiltja az 
albérlötartást, azt kockáztatja, hogy egyes lakói még ezeket az olcsó lakbéreket 
sem tudják megfizetni. Az viszont mindenképpen az akció kudarcát jelentette vol-
na, ha a városi lakások túlnépesednek, aminek veszélyeire egyébként Neuschloss 
Kornél már a tárgyalások legelején felhívta a figyelmet. Végül a tanács csak egyedi 
esetekben, elsősorban családtagok részére, engedélyezte az albérlőtartást. A házi-
rend ki is kötötte, hogy a lakásban csak családtagok lakhatnak, s ha valamely ro-
konsági viszony gyanút kelt, akkor azt a gondnoknak ki kell vizsgálnia. Egy ké-
sőbbi szabályzat azt is kimondta, hogy csak abban az esetben adható lakrész albér-
letbe, ha a bérházi lakásban külön szobában biztosítható a befogadott elhelyezése, 
a telepi lakásokban pedig elegendő hely marad a főbérlőknek. Mindkét esetben ter-
mészetesen a tanács írásbeli engedélye volt az alapfeltétel.124 Ágyrajárókat viszont 
senki sem fogadhatott, és a szabály betartását a gondnokok akár éjszakai razziákkal 
is ellenőrizhették. 

Ennek a viszonylag szigorú rendelkezésnek az eredményeként az első években 
nem is nevezhető igazán jelentősnek az albérlők előfordulási aránya. A telepi bér-
lők 3,7%-a, a bérháziak 4,7%-a szorult albérlőtartásra. Ferenczi Imre táblázatainak 
köszönhetően további érdekes adatokhoz juthatunk a témában. A telepeken albér-
lőt tartó 88 lakó közül 72 egyszobás lakást bérelt, akik így átlagban — és persze 
durva becslés alapján — a havi bérük kétharmadát gazdálkodhatták ki. A bérházak 
esetén pedig a 90 albérlős lakásból körülbelül egyharmad-egyharmad arányban ré-

123 Fcrcnczi Imre: Tanácsadó a lakások helyes használatáról. In: Városi Szemle, 1911. 389-391. p. 
124 Albérlötartásra vonatkozó szabályok: BFL IV.1407.b. 99211/1917-XIV. 



szesültek az egy-, illetve kétszobás lakások. Itt a lakbér-fedezeti arányról már na-
gyon nehéz biztosat megállapítani, körülbelül a bér egyharmadát lehetett albérlő-
tartás útján előteremteni. Mielőtt azonban elhamarkodottan megállapítanánk, 
hogy a kisebb lakások lakói szorultak rá inkább az albérlőtartásra, érdemes meg-
nézni azt, hogy a különböző nagyságú lakások bérlői milyen arányban tartottak al-
bérlőt. Eszerint 1912-ben az egyszobás lakások 3%-a, a kétszobásak 5%-a, a 
háromszobások 8%-a és a 4-5 szobás lakások bérlőinek 7%-a fogadott lakásába 
idegent.1-3 Előfordulhat, hogy nem csak a rászorultság befolyásolta az albérlőtar-
tás szokását. Képzeljük el azt a többnyire lakáspénzzel rendelkező, három vagy 
négyszobás lakást bérlő tisztviselőt, aki, szabad szobája lévén szokásból, vagy 
praktikus megfontolásból tart lakót, esetleg odaveszi magához szegény vidéki ro-
konát. Az is fontos, hogy 1912-t írunk, ebben az időszakban még nem látványos a 
tisztviselőréteg elszegényedése. A húszas évektől kezdődőleg természetesen majd 
erőteljesen meg fog változni a helyzet. 

Mielőtt megismernénk néhány konkrét példát (sajnos többnyire az első világhá-
ború utáni időszakból van módunk ilyeneket bemutatni) mindenképpen hangsú-
lyozni kell, hogy a fővárosi akcióban létesített lakásokban, a szigorú szabályzások 
és rendszeres ellenőrzés miatt, jóval ritkább volt az albérlőtartás, mint a magánbér-
házak esetén. Valószínűleg a főváros sem tudta házaiban sokáig fenntartani ezt a 
kedvező képet. 1917-ben a Gubacsi úti teleppel kapcsolatban bejelentés érkezett az 
albérlőtartás miatt kialakult túlzsúfoltságról. A probléma megoldása érdekében az 
illetékes IX. Ügyosztály egyelőre nem tett mást, mint hogy kiakasztatott a házak 
falára egy táblát, hogy a lakásokban csak 4 felnőtt lakhat.126 

Konkrétabb történetet mutat be egy 1920-ból származó irat. Eszerint az Alföldi 
utca egyik földszinti lakásából a bérlő saját kispesti házába költözött, de a lakbért a 
negyedév végéig kifizette, és sógorát, Botka István mészáros segédet helyezte el 
ott, aki egyébként már 1912-óta albérletben lakott nála.127 

Egy másik esetben a bérház egy lakója lakbérfizetési nehézségeire hivatkozva 
kérelmezte, hogy ideiglenesen albérletbe fogadhassa szomszédja fiát és annak fe-
leségét, akik számára a másik lakásban már nem akadt elég hely. A tanács a hozzá-

125 Ferenczi, 1913. 100., 103. p. Táblázatok: 6. Statisztikai kimutatás a fővárosi kislakásos tele-
pek lakóiról, 7. Statisztikai kimutatás a székesfővárosi kislakásos bérházak lakóiról. 

126 Túlzsúfoltság a Gubacsi úton 1917: BFL lV.1407.b. 9490/1896-VI. 
127 Lakásátírási kérelem: BFL IV.1407.b. 94203/1920-XIV. 



járulást csak azzal a szokásos kikötéssel adta meg, hogy a bérlőnek kell a megfelelő 
engedélyekért a Lakáshivatalhoz folyamodnia.128 

Az Üllői út 121. sz. ház többnyire tisztviselő lakói viszont engedély nélkül adtak 
bérbe helyiségeket, pedig a hatályos 4288/1919 M. E. rendelet megtiltotta a lakás-
igazolvány nélküli beköltözést. A további kihágások elkerülése végett a főváros 
utasította a gondnokot, hogy a rendeletet a ház összes bérlőjével láttamoztassa.'29 

A tanács egyébként súlyosan megtorolta az engedély nélküli albérlőtartást. Az 
Angyalföldi úti bérház egyik lakója, Weisz Márkus 1917-ben a romániai harctéren 
hősi halált halt, ezután özvegye a sógorát annak családjával együtt magához vette, 
ő maga pedig Brassóba költözött. A rokon család egyébként mindenféle engedély 
nélkül, sőt a gondnok szerint nem kívánatosan tartózkodott a lakásban, így rendőri 
kihágás címén 300 K-ra bírságolták meg őket, és kiköltöztették a Babér utcai szük-
ségtelepre, Weisznénak pedig engedély nélküli albérlőtartás címén felmondtak.' 

Mégsem ez volt a legcifrább történet. 1924-ben az Aréna u. 140. sz. ház egyik 
lakója, bizonyos Hupka Sándor, felháborodott levelet írt a Tiszti Ügyészségnek, 
melyben arról számolt be, hogy lakása annyira kicsi, hogy abban képtelen lenne al-
bérlőt tartani, így nem is tud eleget tenni a felszólításnak, miszerint haladéktalanul 
költöztesse ki az illetéktelenül ott lakó személyt.,, Feleségem 1924. február 24-én 
meghalt, tetemét még el sem takarítottam, amidőn valamelyik jóakaróm a Lakáshi-
vatalnál bejelentette, hogy a lakásom megürült... holott a lakásban két kis unokám-
mal én laktam továbbra is. A hivatal kiküldöttje természetesen személyeseit 
meggyőződött a beadott jelentés alaptalanságáról... Most az albérlőtartást is ha-
sonló jóakarómnak köszönhetem. " Azután szép lassan kezdett kikristályosodni a 
tanács számára is a történet. A tény az — folytatja a levélíró — „ hogy cselédet nem 
tarthatok, így a háztartást egy ismerősömre kellett bízni, aki nem lakik nálam, hi-
szen van saját bejelentett lakhelye, ez úrinő fiának viszont cserébe kosztot adok. 
László Imrét azért gondolhatják albérlőmnek, mert egész nap hivatali ügyeiben 
futkos, így saját lakásán nem tudja átvenni a postát, így az hozzám érkezik. " Az al-
bérlőtartás gyanúját a későbbiekben egyébként a gondnok is megerősítette, aki a 
házmester megfigyelései alapján, arról értesítette a tanácsot, hogy Hupka szinte 
egyáltalán nem tartózkodik a lakásában. Alig telt el egy hónap, s újabb levél érke-

128 Albérlőtartási kérelem: BFL IV.1407.b. 64632/1921-XIV. 
129 Engedély nélküli albérlőtartás az Üllői út 121. sz. házban: BFL IV.1407.b. 104753/1919-XIV. 

Állítólag szinte mindegyik lakásban előfordult ilyen eset. 
130 BFL IV. 1407.b. 150466/1921-XIV. 



zett a városházára. Ezt egy fővárosi irodaszolga írta, azzal a céllal, hogy lakáshoz 
jusson az emiitett bérházban: „... Minthogy az Aréna út 140. sz. II. em. 38. sz. lakás 
jelenlegi bérlője, Hupka Sándor, egy öreg magányos ember, aki főleg a III. em. 26. 
sz. alatt lakó, Pfeifer Gézáné nevű lányánál tartózkodik, és a lakását bútoraival 
együtt egy zsidó családnak, a házfelügyelő állítása szerint nagyobb összegért elad-
ta... Bírói eljárás útján az albérlőt kilakoltatták, és a főbérlő most azt mondja, hogy 
továbbra is magának fenntartja a lakást... " 

Az irodaszolga információi azonban nem lehettek teljesen pontosak, ugyanis a 
gondnok novemberi jelentésében már kerek perec kijelentette, hogy Hupka hazu-
dott. A lelkiismeretes tisztviselőnk ugyanis nem átallott a házfelügyelő kíséretében 
éjszaka 3/410-kor becsöngetni a kérdéses lakásba, ahol alsó neműben, ágyból kikel-
ve László Imre nyitott ajtót anyjával együtt, és be is ismerte, hogy ott lakik. A hely-
zet tiszta, mégsem oldódott meg. 1925 februárjában még minden változatlan. 
Ekkor Pfeifer Gézáné szomszédja arról számolt be a gondoknak, hogy Hupka 
egész nap lánya lakásán tartózkodik, oda viszi a tüzelőt, ő fizeti a lakbért, az ebédet 
viszont László Imre anyjától hordja fel. Olykor-olykor pedig lemegy az eredeti la-
kása elé, és ott áll tüntetőleg, ami csak a szomszédok félrevezetésére szolgál. 

Egy hónapra rá érkezett a Tiszti Ügyészség válasza, mely arról tájékoztatta a ta-
nácsot, hogy miután az albérlőtartás nyilvánvaló, ezért fel kellene mondani a la-
kást. A felmondási per sikere viszont a bizonyítás eredményeitől függ, melyhez a 
bíróság minden esetben kötve van, tehát ha az alperes megfelelő ellenbizonyítékot 
produkál, a város akár el is veszítheti a pert. Az iratanyagban található utolsó fel-
jegyzés pedig a következő: „az ügyész véleményére való tekintettel egyelőre az 
irattárba tesszük... "?!131 

Az albérlők után ismerkedjünk meg a többi lakóval is. A főváros a kislakás-ak-
ció mérlegének elkészítésekor, egy részletes felmérést követően, külön fejezetben 
foglalkozott az ott lakó családok helyzetének elemzésével, így többek között a csa-
ládok összetételével, a családfő szakmájával, korábbi lakhelyének minőségével, a 
lakók egészségügyi állapotával, illetve a fővárosban való tartózkodásuk kezdeté-
vel. Eszerint a telepeken lakók 44%-a, a bérházakban pedig 33%-a 14 év alatti 
gyermek volt. A családfők közel háromnegyedét sorolták foglalkozás szerint a se-
gédszemélyzet körébe, közülük 39% az iparban, 21,5% a közszolgálatban dolgo-
zott, utóbbiak kétharmada fővárosi alkalmazottak, az egyharmada pedig elsősor-
ban a rendőrök és a postások közül került ki. A bérházakban már kétötöd részt tett 

131 A Hupka-ügy: BFL IV.1407.b. 124800/1924-XIV. 



ki az értelmiség, főleg fővárosi és állami tisztviselők. Az itteni lakók majdnem fele 
a közszolgálat alsóbb kategóriájú alkalmazottai közül került ki, igaz itt az állami, 
vasúti és postai dolgozók közel kétszer annyian voltak, mint a főváros által foglal-
koztatottak. Mindez nem véletlen, az akció kezdetén ugyanis megfogalmazta a vá-
ros azt az elvet, hogy a jelentkezéskor előnybe részesíti a hatósági alkalmazottakat, 
de csak a helyek felét tölti fel velük. A fennmaradó lakásokba pedig a szociális rá-
szorultság alapján helyezi el a jelentkezőket, abban az esetben pedig, ha több csa-
lád állna azonos szinten, sorshúzással választják ki a szerencsés lakót.1"2 

A családtagok számát tekintve a leggyakoribb a 3-6 fős család a telepek és a bér-
házak esetén is, igaz az előbbinél a nagyobb lélekszám azért megmutatkozott. A 
halálozási ráta a főváros területén mért 18,5 ezrelékkel szemben a telepeken 
15,9, a bérházakban pedig 5,2 volt. Mindez a közegészségügyi állapotuk javulását 
mutatja. A fertőző betegségek a kislakások lakóinak 5, illetve 8%-át érték el. A ra-
gályos megbetegedések közül a kanyaró és a skarlát vezetett,1J J mindkettő elsősor-
ban gyermekbetegség. 

Nem kapunk meglepő eredményt a születéseket tekintve sem, hiszen a fővárosi 
25,6 ezrelékes rátával szemben, a telepeken 35,3, a bérházakban pedig 14,1 ezrelé-
ket mutatnak a számok. Ezek alapján megerősödni látszik az a tétel, hogy az alsóbb 
osztályokból származó családok több gyermeket vállalnak. A fővárosba való be-
költözést vizsgálva, a telepek lakóinak 11%-a élt 3 évnél rövidebb ideje Budapes-
ten, míg ugyanez az adat a bérházakban valamivel kedvezőbb, bár a megkérde-
zettek 12%-a egyáltalán nem adott választ a kérdésre. A lakásminőség változására 
vonatkozó adatokból pedig az derült ki, hogy a telepi lakók jelentős része alacso-
nyabb bér fejében jóval tágasabb lakásban él, mint korábban, a bérházakban pedig 
a lakók ugyanazon bérért kedvezőbb körülmények közé kerültek.134 

Néhány szerencsés esetben rendelkezünk lakólistával, igaz, csak töredékes for-
mában. Ezeket olvasva ismerős nevekre bukkanhatunk. Például a már sokat emle-
getett Üllői út 121. lakója volt 7 fogalmazó, közöttük Schuler Dezső, aki majd a 
húszas-harmincas években lesz a szociális ügyek egyik szakértője és irányítója a 
fővárosnál, 4 hivatalnok, egy főjegyző, 3 főmérnök és Gárdonyi Albert levéltáros, 

132 Ferenczi, 1910. 396. p. 
133 A tanács XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bér-

házak, telepek és a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről. Bp., 1913. 20. p. Kimutatás 
a székesfővárosi bérházakban és telepeken 1912-ben előforduló ragályos megbetegedésekről. 

134 Ferenczi 1913. 90-96. p. 



hogy csak a fővárosi alkalmazottakat említsük. A szomszédos házban lakott a taná-
csi ügyosztályok tisztviselői közül Kabdebó Gyula, Wencell Géza, Reiter Ferenc, 
Lung Géza és Liber Endre, mind az öten a kislakásépítés és a fővárosi szociálpoliti-
ka élharcosai voltak.1"' 

Életminőség a fővárosi kislakásokban 

A lakók életminőség-érzetét lakókörnyezetük felszereltsége1"16 mellett nagyban 
befolyásolta a telepeken kialakult közegészségügyi helyzet. Ennek felügyeletére, 
érthető okokból, a főváros is nagy hangsúlyt fektetett. Az ellenőrzés feladata itt is 
elsősorban a gondnokra hárult, aki rendszeresen fellépett az egészséget veszélyez-
tető problémák elhárítása érdekében. A legtöbb kilakoltatás például a lakások nem 
rendeltetésszerű használatából fakadt. Selley Emil, az Újpesti rakpart melletti telep 
gondnoka a tanácshoz intézett jelentésben rögzítette a lakások állapotát. „ Március 
2-án 11 órakor kint voltam a telepemen. Vasvári Samuné lakásában az ágyneműt (a 
házirendben megszabott időn túl) az ablakban találtam, pedig már a telepfelügyelő 
is sokat panaszkodott rájuk. Megszidtam és megfenyegettem őket, hogy felmondom 
a lakásukat. Ekkor a lánya olyan neveletlenül viselkedett velem, kénytelen voltam a 
lakást azonnal felmondani, kérem ehhez a tanács hozzájárulását, hogy azt írcisban 
is megtehessem. "lj7 

135 Kislakásokba beköltöző lakók névsora: BFL IV.1407.b. 206/1913-XIV. Kultúrtörtcnctileg ér-
dekes lehet még a Művésztelep bérlőinek megismerése. A korszakban a telepen lakott Basch 
Árpád festő, Beszédes János szobrász, Czigány Dezső festő, Cser Károly szobrász, Csikász 
Imre szobrász, Csont Ferenc festő, Faragó Árpád szobrász, Földes Szabó János szobrász, Gá-
bor Móricz festő, Gcmes Gindert Péter szobrász, Horváth Géza szobrász, Juhász Gyula szob-
rász, Kádár Béla festő, Kallós Ede szobrász, Kara László Mihály szobrász, Kcviczky Hugó 
szobrász, Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrász, Kolozsvári Szcszák Ferenc szobrász, Lányi 
Dezső szobrász, Margó Ede szobrász, Martinelli Jenő szobrász, Mcdgycssy Fcrcnc szobrász, 
Pásztor János szobrász, Pongrácz Szigfrid szobrász, Pór Bertalan festő, Sámuel Koméi szob-
rász, Sidló Ferenc szobrász, Szász Vilmos szobrász, Szentgyörgyi István szobrász, Vas Viktor 
szobrász. Lásd: Józsefvárosi Lexikon. Bp., 1970, 247-248. p. 

136 Erre vonatkozóan a gondnokok által készített lakbérbefizetési nyilvántartások adnak számunk-
ra információt. Ezekből az derül ki, hogy a nagyobb telepek, de gyakran a bérházak is, önálló 
települési egységet alkottak, hiszen a munkába járás kivételével az itt élőknek cl sem kellett 
hagyniuk a területet. Tudjuk, hogy szinte mindenhol működött iskola, óvoda, Fürdő. Emellett 
tejcsarnok, hentes, cipész, kávémérés, fűszer, dohány és élelmiszerbolt, kifőzde, valamint fod-
rász stb. növelte az ott lakók kényclcmérzctét. 

137 Kilakoltatás az Újpesti rakparton: BFL IV.1407.b. 28481/1913-XIV. 



Rendszeres, visszatérő problémát jelentett a szemét elhelyezésének kérdése is. 
Ebben az időszakban a szemétszállítás jelentős részét már nem magáncégek, ha-
nem a Székesfővárosi Fuvartelep, vagy más néven a Köztisztasági Hivatal végezte. 
A telepek esetén, a lakosság számának megfelelően, szemétgyűjtő ládákat helyez-
tek el a telek különböző pontjain. Arra is volt példa, általában kisebb telepeken, 
hogy a házak között közlekedő szemeteskocsira a lakók maguk rakták rá a szeme-
tet, ilyen esetben viszont a következő szemétgyűjtésig a lakásban kellett tárolni a 
hulladékot.1"58 Ezt unhatták njeg az Újpesti rakpart lakói, amikor nem várták meg a 
háromnaponta közlekedő kocsit, hanem az összegyűlt szemetüket az utcára szór-
ták. Egyébként igazuk is volt, hiszen egy korábbi közgyűlési határozat értelmében 
a szemét napi elszállításáról a fővárosnak gondoskodnia kellett.1-9 A teleprendre 
vonatkozóan pedig a tízes évek elején egy szabályzat kimondta, hogy a lakók vice-
házmesterükkel kötelesek a szemetüket a kukákig elhordatni, amiért a lakás nagy-
ságától függően 80 fillér-1 korona szemétdíjat kellett fizetniük.140 

A Gubacsi úti telepen egy hentes működése borzolta a kedélyeket, aki a csator-
nába vezette a szennyes vizet, aminek eredményeként a csatornanyílás „ a mele-
gebb évszakokban súlyos bűzt és legyeket termelő pocsolyává változott. "141 A 
tanács szabályozta a hentesek működését, az említett telepen tiltották a füstölést, a 
darabolást és a pörkölést is. A panaszt a bűz és a vízpocsékolás mellett, a kolerától 
való félelemmel indokolták a feljelentő lakók.142 

Mind szociális, mind egészségügyi szempontból fontos szerepet játszott a bérhá-
zaknál és a telepeknél az udvar vagy a kert megléte. A korábbi építésű házakra jel-
lemző zárt terek helyett nyílt, tágas, szellős udvarokat terveztek a házak közé, a 
telepek kertjeit pedig a bérházakéhoz hasonlóan parkosították, sőt „virágverseny" 
szervezésével próbálták buzdítani az embereket a kis előkertek csinosítására.14"1 

Olyan lakók is akadtak, akiket nem hatotta meg a szép környezet. A Bécsi úti telepen 
például egy családok közötti vita fajult a sértett kertjének megrongálásáig, ugyanis 

138 A Székesfővárosi Fuvartclep levele a tanácshoz: BFL IV. 1409.b. 93759/1910-Eln. 
139 BFL IV.1407.b. 25640/1911-V. Az említett határozat (7/1898. kgy. sz. 3.§) valószínűleg még a 

kolerajárványok elleni küzdelem érdekében született. 
140 A szemétdíj kifizetését megtagadó lakók a Juranics utcában: BFL IV.1407.b. 70404/1914-XIV. 
141 Jelentés a Gubacsi úti csatorna állapotáról: BFL IV.1407.b. 32825/1914-XIV. 
142 Gubacsi úti lakók panasza a hentes ellen: BFL IV.1407.b. 139368/1913-XIV. 
143 A tanács XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bér-

házak, telepek és a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről, Bp., 1913, 7. p. 



Puskás Lipót gyerekei, az édesanyjuk biztatására, rendszeresen kicibálták Bálinték 
kertjéből a virágokat, amiért a gondnok figyelmeztetésben részesítette a családot.144 

Maga a főváros is súlyt helyezett a környezet ápolására. Minden terv elkészíté-
sekor külön foglalkoztak a kertrendezéssel. A parkosítás feladatát a főváros vagy 
saját kertészeti vállalatával végeztette, vagy versenytárgyalást követően magán-
vállalkozók között osztotta ki, és az elkövetkezendő években is különböző cégek 
vállalták a kertek rendbetartását. 

A fentiekben megismerkedhettünk az első nagyobb fővárosi szociális kisla-
kásépítési akció megvalósulásának részleteivel, a felmerült problémákkal, illetve a 
lakók helyzetével. A kisebb gondok ellenére kijelenthetjük, hogy a fővárosi kisla-
kások jelentősen javították az ott élők életkörülményeit, s ennek révén a tanácsnak 
sikerült, igaz, csak átmeneti időre, valamelyest enyhíteni a fővárost sújtó lakáshiá-
nyon. 

144 Zilahi Jenő gondnok jelentése a Bécsi úti telepről: BFL IV.l407.b. 53788/1916-XIV. 


