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  „Az úgynevezett „ünnepi tanulmányok” 
műfajának általánosságban véve két 
típusa van. Az egyik, a ritkább az, amikor 
a „volt tanítványok” köszöntik a „Mestert.” 
Az ilyen kötetet azok hozzák tető alá, akik 
valóban a Tanár Úr szűk tanítványi köré-
hez tartozónak érzik és tudják magukat. 
Teljesen mindegy, hogy az adott pillanat-
ban a társadalom melyik szegmentumá-
ban élnek és dolgoznak, összeköti őket, 
– s köti a volt Tanárukhoz is – hogy úgy 
tudják és érzik, olyan szemlélettel ren-
delkeznek, amely kialakulásában a Tanár 
Úrnak fontos és maradandó szerepe van.
  Egy ilyen típusú kötet a tanári-tudósi 
munka hatásának maradandó visszaiga-
zolása. Igazi köszönet.
  Jelen kötetben húsz – tudom, hogy hálás 
– volt hallgatója köszönti Professzorát.” 

M. Kiss Sándor
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Magyar Endre Lénárd

Lakásínség és lakáspolitika Szentendrén,
a Tanácsköztársaság idején

I. A hatósági lakásgazdálkodás bevezetése

Az első világháború közepétől a húszas évek közepéig a lakások hiánya – az úgy-
nevezett lakásínség – jelentette az egyik legsúlyosabb szociális és gazdasági prob-
lémát az egész országban.1

A háború kitörésétől 1916 őszéig tartó, viszonylagos lakásbőséget jelentő 
átmeneti periódust2 követően a lakásínség állandósult, sőt egyre súlyosabbá vált. 
A háborús készlet- és nyersanyaghiány, valamint a haditermelésre átállított, köz-
pontosított hadigazdaság miatt a magán- és közhatósági (kommunális) lakásépí-
tések országszerte szinte teljesen szüneteltek. Ennek következtében a lakáskí-
nálat, tehát a rendelkezésre álló és az épülő lakások száma nem tartott lépést 
a kereslettel. A helyzetet súlyosbította, hogy előbb 1914-ben Galíciából, majd 
1916 őszétől (Erdély román megszállásától kezdve) egy újabb nagy hullámban, 
végül 1918 őszétől érkeztek a frontról hazatérő katonák és a megszállt területek 
menekültjei, elsősorban a fővárosba és annak közvetlen környékére. A több 
százezres bevándorlás a végletekig fokozta a keresletet, a kereslet növekedése 
pedig felhajtotta a lakbéreket.

A háborús kormányok lakásrendeletekkel (és azokat kiegészítő egyéb rende-
letekkel) próbálták a kibontakozó krízist orvosolni.3 E rendeletek bevezették a 
kötött lakásgazdálkodást, amelynek révén az állam a lakások feletti rendelke-
zési jogot elvonta a háztulajdonosoktól és azokat lakáshivatalok útján közható-
sági kezelésbe vette.4 A szabad lakáspiac felfüggesztése és a kötött lakásgazdál-
kodás bevezetése teljes paradigmaváltást eredményezett a lakásügy területén:  
„1914 előtt a magántulajdon szentsége a szociális érzékenység felett állt, telj-
hatalmat adva ezzel a háziurak kezébe. A háborúval a piac mechanizmusait 
fokozatosan kiiktató állami szerepvállalás odáig jutott, hogy a magánszektornak 

1 A téma átfogó ismertetését lásd: Borsos 1929.
2 Oláh 2010.,147. Takács
3 Lásd bővebben: Oláh 2010., 146–150.
4 Borsos – Németh 1938, 5.
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végképp nem maradt helye a rendszerben.” – írta Oláh Gábor az első világhá-
borúnak a budapesti lakáskérdésre gyakorolt hatásáról szóló tanulmányában.5

Az 1917. október 30-án kelt (1917. november 1-től hatályba lépett) 
4180/1917. számú M. E. rendelet (az úgynevezett „lakbérrendelet”) lakáshi-
vatalokat állított fel a hajléktalanok lakáshoz juttatása céljából és bevezette a 
lakások, illetve lakrészek hatósági kényszer-igénybevételét, más néven rekvi-
rálását, mint jogintézményt.6

A 4180/1917. számú M. E. rendelet 36. §-a alapján igénybe vehetővé váltak 
az üresen álló helyiségek; azok a nyári lakások, amelyeket rendszeresen bérbe 
adtak; a több lakással bírók lakásai; raktár céljaira használt lakások; hivatal, 
üzlet, iroda céljára használt lakások. Az igénybevételen kívül a lakáshivatalok 
hatáskörébe utalta a lakbér megállapítását is, továbbá jogszabályi felhatalmazást 
biztosított a háztulajdonos bérbeadásra kötelezésére és a bérlőnek valamely 
helyiség további albérletbe adásra kötelezésére is.7

Az 5434/1918. számú M. E. rendelet már az „indokolt lakásszükséget megha-
ladó” lakrészek, szobák igénybevételét is megengedte és lehetővé tette az „indo-
kolt lakásszükséget meghaladó” nagyságú lakással rendelkezők kisebb lakásba 
történő átköltöztetését.8

A 4180/1917. számú M. E. rendeletnek megfelelően Szentendrén is létrehoz-
tak egy városi lakáshivatalt, amelynek feladata és hatásköre a polgári demok-
ratikus forradalom idején, az 1919. február 24-én kelt (1919. február 25-i 
kihirdetésétől hatályos) 1432/1919. számú M. E. rendelet alapján módosult.9 
Ez utóbbi rendelet területi hatálya néhány (a 9. §-ban meghatározott), Budapest 
környéki községre, illetve városra terjedt ki. Ezen községek és városok lakáshi-
vatalai igénybevételi ügyekben (3. §) a Budapesti Központi Lakáshivatal helyi 
szerveként, egyéb ügyekben (2. §) pedig saját hatáskörben jártak el. A 4. §-ban 
deklarált főszabály kimondta, hogy „igénybevett helyiségek bérlőiül elsősorban 
olyan igénylőket kell kijelölni, akiknek lakáshoz juttatása által a budapesti lakás-
szükség enyhíthető”.10 E rendelet tehát egyáltalán nem a helyi lakásszükséglet 
kielégítésére szolgált, hanem kimondottan a főváros tehermentesítését kívánta 
elérni az igénylők Budapest környéki agglomerációban történő elhelyezésével. 
Ennek következtében a Szentendrei Lakáshivatal sem a helyben hozzá fordulók, 

5 Oláh 2010., 157.
6 Budapesti Közlöny 1917. november 3. 7–12.
7 Székely 1946. 173–174.
8 Uo.
9 Budapesti Közlöny 1919. február 25. 5–6.
10 Uo.
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sem a frontról hazaérkezők, sem a megszállt területekről menekültek igényeinek 
nem volt képes megfelelni.

Jól példázza a helyzetet egy menekült postatiszt kérelmét elutasító hatá-
rozat indoklása, mely szerint: „a Szentendrén uralkodó lakásínség mellett a 
hadjáratból visszatért katonák családjai is csak a legnagyobb nehézségek árán 
helyezhetők el, ilyen körülmények között idegenek részére jelenleg lakásokkal 
egyáltalán nem rendelkezünk.”11 A szóban forgó eset tipikusnak tekinthető: 
Hajdusek Károly 1918. december 23-án menekült el a csehek által megszállt 
Trencsényből. Noha a postai vezérigazgatóság állást is biztosított számára, 
ekkor több mint százezer menekült sorstársával együtt kellett szembesülnie 
azzal, hogy – kérelmét idézve – „Budapesten lakást találnom lehetetlen volt.”12 
Végül a feleségének távoli rokona, Kada Mihály, szentendrei római katolikus 
plébános fogadta be őt és családját.

Miként az a fenti idézetből is kitűnik, elsősorban a leszerelt katonák számíthat-
tak lakásigénylési kérelmük pozitív elbírálására. Így jutott lakáshoz Tóth Pál is, 
aki családjával addig „egy szobában kilencedmagával” talált menedéket. A lakás-
hivatal kiutalta számukra a görögkeleti hitközség tulajdonában álló, évek óta 
lakatlan Péter Pál utcai Weisz Sámuel-féle házat, amelynek bérleti díjaként meg-
lehetősen csekély összegű, 180 korona éves bérleti díjat állapított meg.13

II. A szentendrei szociáldemokraták pozíciószerzése
a városi közigazgatásban

1918. november 1-jén kisebb személycseréktől eltekintve, lényegében változat-
lan összetételben – a városi képviselőtestület14 önmagát, formálisan, Nemzeti 
Tanáccsá nyilvánította. Emiatt 1919. november 3-án a Szentendrei Szociálde-
mokrata Párt a város főterén nagy szabású, tiltakozó demonstrációt szervezett, 
amelyen a városvezetést illegitimnek kikiáltva, a testület feloszlatását és új 
néptanács megválasztását követelték. Erre 1918. november 17-én került sor, 
amikor a városháza udvarán megtartott népgyűlésen, dr. Krajnai-Hudolin Lajos 
ügyvéd, egykori szentendrei rendőrkapitány elnökletével, „egyhangú közfelki-
áltással” megválasztották a néptanácsot. A testület november 20-án tartotta 
formális alakuló ülését. Ez alkalommal, arra hivatkozva, hogy a néptanácsnak 
„a nép ezen akaratának érvényt szerezni erkölcsi kötelessége, annál is inkább, 

11 MNL PML V. 373.b. 1178/1919.
12 Uo.
13 MNL PML V. 373.b. 1180/1919. Tóth Pál lakásügye.
14 MNL PML V. 373.b. 3997/1917. sz. iratokhoz csatolva: Szentendre rendezett tanácsú város 
képviselőtestületének jegyzéke.
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mert a bekövetkezhető eseményekért a felelősséget nem vállalhatja”, a néptanács 
határozatban szólította fel dr. Antolik Arnold polgármestert, Heller Antal városi 
rendőrkapitányt és Magdics István számvevőt, hogy a népgyűlésen kimondott 
„bizalmatlansági nyilatkozatnak engedve a legközelebbi tisztújításig, illetve a 
néphangulat megváltozásáig ideiglenes szabadságoltatásukat, illetékes helyen 
kérelmezzék”.15

Ezt követően a városi képviselőtestület és a néptanács tagjaiból alakult 
különbizottság a tartós szabadságra ment – gyakorlatilag elmenekült – tiszt-
viselők – fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezte dr. Kégl János főispán-
kormánybiztosnál.16 A továbbiakban, a távollévő polgármestert dr. Starzsinszky 
László főjegyző, a számvevőt ifj. Dezsőfi Ferenc helyettesítette.17 Heller Antal 
rendőrkapitány is szabadságot kért – a már szabadságon lévő – polgármes-
tertől, majd a „terror hatására alatt” elhagyta a várost és visszavonult zsámbéki 
birtokára.18 Az ő helyettesítésével Perjessy Sándor rendőrtisztet bízta meg 
a képviselőtestület.19

A szentendrei szociáldemokraták a „Károlyi-forradalom”20 kezdetétől tuda-
tosan készültek az általuk illegitimnek tekintett városvezetés leváltására és a 

15 Szentendre Város Néptanácsának 1918. november 20-án tartott, alakuló ülésének jegy-
zőkönyvi kivonata. Közreadta: CSICSAY IVÁN (szerk.): Iratok Pest megye történetéhez. 
1918–1919. (Okmányközlés). Pest Megye Múltjából sorozat 2. MSZMP Pest Megye Bizottsága. 
Budapest, 1969. 70–71. o.
16 Szentendre r. t. város képviselőtestületének 1918. december 4-én tartott rendkívüli köz-
gyűlése. 5668/1918.-jkv.204. polgármester helyettes főjegyző évzáró jelentése a város közigaz-
gatásáról, szellemi és anyagi állapotáról. MNL PML V. 373.b. 5668/1918.
17 Dr. Antolik Arnold polgármester, 1918. december 3-a óta kényszer-szabadságon volt, a pol-
gári demokratikus forradalom kezdetétől őt ért közéleti támadások miatt. Dr. Starzsinszky 
László főjegyző a városi szervezési szabályrendelete alapján helyettesítette őt. Lásd: MNL 
PML IV.401.b. 408/1919. MNL PML V. 373.b. 5668/1918., MNL PML IV. 409-a (39. doboz.) 
2419/15/1920. f.ü. sz. vádindítvány. (1920. november 13.) Dr. Starzsinszky László szentendrei 
városi főjegyző elleni fegyelmi ügy. 2. p.
18 A szentendrei néptanács által kezdeményezett, Heller Antal rendőrkapitány elleni fegyelmi 
eljárás iratait lásd: MNL PML IV.408.b. 2234/1919.
19 Szentendre r. t. város képviselőtestületének 1918. december 4-én tartott rendkívüli köz-
gyűlése. 5668/1918.-jkv.204. polgármester helyettes főjegyző évzáró jelentése a város közigaz-
gatásáról, szellemi és anyagi állapotáról. MNL PML V. 373.b. 5668/1918. A rendőrségi állások 
helyettesítésére és annak előzetes jóváhagyására vonatkozó szabályozást lásd: MNL PML 
IV.401.b. 5082/f.i.1918. 1918. júl. 20-án kelt BM 80219/1918. VI-a. sz. rendelet.
20 A világháborús összeomlást követő, a Tanácsköztársaság kezdetéig terjedő időszakra 
vonatkozóan a továbbiakban, a kortárs megnevezések közül legkevésbé ideológiai- és érték-
ítéletet magában foglaló „Károlyi-forradalom” kifejezést fogom használni.
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hatalom átvételére. Rendszeresen népgyűléseket tartottak a város főterén és 
a kerületi munkáspénztár szentendrei üdülő szanatóriumában is jelentős agitá-
ciós tevékenységet folytattak.21 Említésre méltó (és egyúttal a proletárdiktatúra 
helyi vezetőinek mérsékeltebb irányvonalát is magyarázza) a főjegyző 1919. 
január 25-i helyzetértékelése, mely szerint: „Károlyi-párt megalakult ugyan, 
de csak néhány tagot tudott maga köré gyűjteni. A nagy többség a jelenlegi 
jelek szerint a szociáldemokrata párté. Kommunista pártot is szerettek volna 
alapítani, de tagok nem jelentkeztek. A szociáldemokrata pártnak cca. 1800 
tagja van. [...] Miután más számottevő párt itt nincs [...] nem tudott itt gyökeret 
verni, mert a szoc[iál]dem[okrata] párt óriási agitatiot fejt ki, népgyűlések kere-
tében és mindenféle pártalakulatot ugyszolván ellenőriz”.22

A szentendrei szociáldemokrata pártszervezet és a helyi szakszervezetek 1919. 
február 12-én (február 15-i hatállyal) a városi tanácsba delegálták Szulyovszky 
Sándort, az ekkor újonnan létrehozott, „szociáldemokrata tanácsos” tisztség 
betöltésére, aki ettől kezdve lakásügyekben a – fent említett – 4180/1917. számú 
M. E. rendelet 40. §-ában meghatározott hatáskörben járt el.23 Határozatait mint 
„munkástanácsnok, mint a lakásügyek ellátásával megbízott tisztviselő”, eseten-
ként mint „munkástanácsnok, mint a lakáshivatali teendők ellátásával megbízott 
tisztviselő” adta ki. 1919. március 12-től a „szociáldemokrata tanácsos” megne-
vezést a „munkástanácsnok” váltotta fel.24

21 Adatok a magyar tanácsköztársaság történetéhez Szentendre r. t. városban. X. Fejezet. 
Egészségügy. Dr. Péchy Henrik városi ügyvezető tiszti orvos jelentése. (1921. július 9.) In: 
MNL–PML IV.408-v.
22 Dr. Starzsinszky László főjegyző, polgármester-helyettes 1919. január 25-én kelt jelentése 
az Országos Propaganda Bizottság számára. (Fogalmazvány, kézirat. A jelentés alapjául 
szolgáló kérdőív nincs az irathoz mellékelve.) A jelentés felsorolja az MSZDP szentendrei 
prominenseit. Elnökség: Szulyovszky Sándor, Molnár Varga Géza és Lepusán Vazul; titkár: 
Kiss Mátyás; péztáros: Stocker István; ügyész: Dr. Ignyatovits Miklós, az ellenőrző bizottság 
elnöke: Rozsnyai Ferenc, végrehajtó bizottsági elnök: Dr. Horváth Ákos államügyész. MNL 
PML XVI. 25. 1510/1919.
23 A kinevezést a kormánybiztosi jogkörrel felruházott főispán az 1919. évi VIII. néptör-
vény 5. §-a alapján 1919. február 27-én hagyta jóvá. V.ö.: MNL PML IV.401-b. 451/1919. 
A dr. Starzsinszky László főjegyző, helyettes polgármesternek küldött értesítés szerint a 
tanácsnok delegálásáról szentendrei szociáldemokrata pártszervezet, „ezen szervhez tartozó 
kibővített munkástanács”, továbbá a közalkalmazottak, a vas és fémmunkások, az építő 
munkások, a földmunkások és a nőmunkások szakszervezete 1919. február 12-én délután 
négy órakor tartott rendkívüli közgyűlésén egyhangú határozattal döntött. Erről aznap, egy 
egyszerű (kijelentő módban megfogalmazott) átiratban értesítették a helyettes polgármestert 
és a kormánybiztosi jogkörrel felruházott főispánt, Dr. Kégl Jánost. MNL PML IV.415-b. XI. 
3637/1921. 51 folio. Másolatban: Uo., 24. folio.
24 MNL PML V. 371. (16. köt.) 1919. február 21., 8/eln.1919. – 3. kgy. sz. és 1919. március 12., 
12/eln.1919. – 53. kgy. sz. véghatározat.
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A közigazgatási rutinnal nem rendelkező vasmunkásnak egy tapasztalt napi-
díjas tisztviselő, Doehner Kamill, lakásügyi előadóként segített az – egyébként 
jogi végzettséghez kötött – feladatkör ellátásában.25

A tanácsnoki pozíció megszerzésének önmagán túlmutató jelentőségét 
maga Szulyovszky fogalmazta meg, amikor dr. Kégl Jánosnál és helyettesénél, 
dr. Földes Istvánnál tett látogatásakor a következőképpen érvelt, tanácsnoki 
kinevezése érdekében: „…a béke és egyetértés csak az esetben lesz fenntart-
ható, ha a munkásság képviselője bent lesz a városi tanácsban, akihez a mun-
kásság ügyes-bajos dolgaival fordulhat; továbbá, bent lesz a városházán ezáltal 
oly egyén is, aki a városi tisztviselők működését a szociáldemokrata párt és 
munkásság részéről ellenőrizheti.”26

Az 1917. február 10-én kelt (1917. február 11-i kihirdetésétől hatályos) 
8133/1917. számú I. M. rendelet a járásbíróságok mellett külön lakbérleti 
bizottságokat szervezett, amelyek a lakásbérleti viszonyból származó vitás kérdé-
sekben döntöttek.27 Az 1917. november 27-én kelt (1917. november 29-i kihirde-
tésétől hatályos) 62.500/1917. számú I. M. rendelet előterjesztési jogot biztosított 
a lakbérleti bizottsághoz a lakáshivatal határozata ellen.28

A Szentendrei Királyi Járásbíróság mellett működő lakbérleti bizottságban 
kezdetben a helyi szociáldemokraták két vezető funkcionáriusa, Szulyovszky 
Sándor29 és dr. Glatz Samu Sándor30 képviselte a lakásbérlőket.31 1919. már-
cius 12-én Szulyovszky – munkástanácsnoki tisztsége és a lakbérleti bizott-
sági tagsága közötti összeférhetetlenségre hivatkozva – ez utóbbi posztjáról 
lemondott. A megüresedett helyre a szentendrei szociáldemokrata pártszervezet 
Pálfy Sándor borbélymestert delegálta a lakbérleti bizottságba.32 E két meg-
bízható funkcionárius által a szociáldemokraták megkerülhetetlenné váltak 

25 Doehner Kamill legkésőbb 1919. július 5-ig megmaradt ebben a feladatkörben. Lásd: 
MNL PML XVI. 25. 4771/1919. 14. r., Szentendrei Néplap 1920. december 1-2.
26 MNL PML IV.415-b. XI. 3637/1921. 57. r.
27 IK 1917. (26. évf., 2. sz.) 74-79.
28 IK 1917. (26. évf., 11. sz.) november 29. 557-565.
29 1912-től a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Szakszervezete szentendrei csoportjának 
vezetője, 1914-től a Szentendrei Szociáldemokrata párt elnöke. Lásd: Már van elég garancia, 
de – gyűlési engedelem nincs! Népszava 1912. augusztus 9. 5., Pártértekezlet. Népszava 1913. 
október 28. 13., Előkészületek a választásokra. Népszava 1914. június 17. 9-10., Szentendréről. 
Népszava 1914. július 15. 14.
30 Állatorvos, a szentendrei szociáldemokrata pártszervezet másodelnöke. MNL PML V. 
373.b. 1390/1919.
31 Szentendrei Járásbíróság 472/1919. sz. végzés. MNL PML V. 373.b. 4157/1919. csat.
32 MNL PML V. 373.b. 1315/1919. Pálfy 1919. június 17-től a szentendrei forradalmi törvény-
szék vádbiztosa lett. Lásd: MNL PML XVI. 25. 3218/1919.
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a lakásügyek területén; Szulyovszky révén megszerezték a lakásügyek feletti 
közvetlen hatósági kontrollt, miközben Pálfy személyében egy újabb elvtársu-
kat juttatták pozícióhoz, aki ettől kezdve a lakásbérlők képviseletében dr. Glatz 
Samu Sándorral együtt vett részt a másodfokú döntéshozatalban, a lakásügyi 
határozatok ellen benyújtott előterjesztések ügyében.33

A szociáldemokraták befolyása alatt álló szentendrei néptanács küldöttsége 
dr. Kégl János kormánybiztosi jogkörrel felruházott főispánnál34 próbálta elérni 
a – nézetük szerint – „maradi felfogású, népellenes” képviselőtestület feloszla-
tását.35 Ez végül 1919. február 21-től valósult meg, amikor egy új – összetéte-
lét tekintve túlnyomórészt szociáldemokratákból álló – néptanács vette át a 
feloszlatott városi képviselőtestület hatáskörét, egészen a Tanácsköztársaság 
kezdetéig.36

III. A lakásrekvirálások és kiutalások rendszere
a Tanácsköztársaság idején

1. „a kommunizmus idején elrequiráltatta a szivességből odaengedett szobát”37

A Tanácsköztársaság Szentendrén 1919. március 22-én délután vette kezdetét, 
amikor Vásárhelyi Kálmán kikiáltotta a város főterén összehívott népgyűlésen 
a proletárdiktatúrát.38 A hatalomátvétel ellenállás és vér nélkül történt. A Szent-

33 Lásd például: özv. Neuner Józsefné Ziedman Irma fellebbezése Franczke Rezső lakás-
ügyében. MNL PML V. 373.b. 4157/1919.
34 1918. november 12-től igazságügyi államtitkár, 1918. november 15-től a proletárdiktatúra 
kezdetéig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott 
város főispánja, kormánybiztosi hatáskörrel. 1918. november 15 [16]-i minisztertanácsi ülés, 
49. jkv., 3. MNL–OL K 27., Lásd még: A Magyar Belügyminiszter 9859/Eln.1918. sz. rendelete. 
MNL–PML IV. 401-b. 10632/1918. MNL–PML IV. 403-a-b. 144. köt. 1918. november 25-én kelt 
49131.kig./1918.–1448. kgy. sz. határozat. Közzétette: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hiva-
talos Lapja, 1919. január 16., 20–24.
35 Az MSZDP szentendrei alapszervezetének javaslata a képviselőtestület feloszlatására. 
MNL OL K 440 PTI Nemzeti Tanács. A polgári demokratikus forradalom iratai. 1918–1919. 
607. f. 41. őe.
36 Új Kor, 1919. február 23. „Városi ügyek.” 3. p.
37 1919. szeptember 20-i jegyzőkönyv özv. Klein Józsefné lakásügyében. MNL PML V. 373.b. 
4446/1919.
38 MNL PML XXXII. 5-a. G. SIN, 1976. 60–62. o
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endrei Munkástanács – az Új Kor című szentendrei pártlap39 sorait idézve – 
„a városházát megszállván, a város vezetését a kezébe vette. A megbízhatatlan 
tisztviselőket s egyéb intézeti s hatósági vezetőket a helyükről eltávolította s min-
den munkahelyet megbízható erőkkel töltött be.”40 Ezzel egyidejűleg a Vágó Béla 
belügyi népbiztos-helyettes által kiküldött Joanovics Sándor41 egybehívta 
a városháza tanácstermében a tisztviselőket, ahol a polgármestert helyettesítő 
dr. Starzsinszky László főjegyzőt megfosztotta hivatalától.42

A Szentendrei Munkástanács 1919. március 22-ről 23-ra virradó éjjelen tar-
totta folyamatos, alakuló ülését. A testület, mint a „munkásdiktatúra hatalmi 
szerve”,43 a volt néptanács, valamint az – 1919. február közepétől44 a Szent-
endrei Szociáldemokrata Párt szatellit-szervezeteként működő – munkás- és 
katonatanács45 tagjainak átvételével szerveződött újjá.46 A munkástanács az 
1919. április 7-én megtartott választás eredménye alapján alakult újjá ismét, 
Munkás-, Katona- és Földművesszegények tanácsa néven.47

39 1919. február 23-tól 1919. június 22-ig jelent meg az Új Kor című lap, amely – fejléce szerint 
– előbb a Szentendrei Szociáldemokrata Párt, a proletárdiktatúra kezdetétől pedig a Szent-
endrei Szociálista (sic!) Párt hivatalos közlönye volt. Lásd: MNL PML XVI. 25. 2775/1919. 
Köszönettel tartozom Tyekvicska Árpádnak, aki a kiadványsorozatról készült digitális felvé-
teleket rendelkezésemre bocsátotta.
40 Új Kor, 1919. március 25. Rendkívüli kiadás. „A szentendrei Munkástanács határozatai.” 2. p.
41 A polgári demokratikus forradalom idején a Szentendrei Néptanács és a fővárosi II. kerületi 
KMP szervezet tagja. A Tanácsköztársaság idején, 1919. augusztus 5-ig a vármegye egyik 
legfelsőbb szintű vezető tisztviselőjeként a belügyi népbiztos megyei megbízottja, majd 
kormányzótanácsi biztos, továbbá Pest vármegye Direktóriumának és Intéző Bizottságá-
nak elnöke, valamint a Szövetséges Központi Intézőbizottság tagja volt.
42 MNL PML IV.415-b. XI. 3637/1921. 30. recto, 33. verso, 118. recto.
43 Új Kor, 1919. március 25. Rendkívüli kiadás. „Forradalom és Statárium!” 2. p.
44 Új Kor, 1919. február 16. „Hírek.” 4. p.
45 A szentendrei munkás- és katonatanács célját és rendeltetését – az Új Kor című szentendrei 
szociáldemokrata pártlap úgy határozta meg, mint amelyek „karöltve lesznek hivatva első-
sorban a rend, nyugalom és közbiztonságot megóvni, az ellenforradalom legkisebb mozdulatát 
is gyorsan és erélyesen elnyomni s a népjóléti alkotásokat megvalósítani.” Lásd: Új Kor, 1919. 
február 23. „Szentendrei munkástanács- és katonatanács.” 3. p.
46 MNL PML XV. 21. a. 1. sorozat. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. március 22-i alakuló ülés jegy-
zőkönyve előtti tagnévsor, továbbá: uo. 1919. március 23-i ülés, 6. határozat, valamint 1919. 
március 26-i rendkívüli ülés, 1. határozat.
47 Új Kor, 1919. április 20. „A választások eredménye.” 2. p.
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A hatékony döntéshozatal és határozatképesség érdekében a munkásta-
nács fölött álló, irányító szervként direktórium,48 végrehajtó-49 és intézőbi-
zottság is alakult, amely testületek tevékenységét a központi népbiztosságok és 
a vármegyei direktórium által kiküldött politikai megbízottak ellenőrizték.50 
Szulyovszky a direktórium mellé beosztott politikai megbízott és az intézőbi-
zottság tagja lett, így a lakásügyekkel a továbbiakban már nem foglalkozott.51

Lényeges megjegyezni, hogy a munkástanács nem csupán elkötelezett, 
ideológiailag motivált funkcionáriusokból állt. Különbséget kell tennünk a 
választott tagok és a szakértőként felvett, szavazati joggal nem rendelkező 
referensek között. Ez utóbbiak hivatalból, referensként vett részt a munkás-
tanács ülésein.52 A diktatúra városvezetésével együttműködő hivatalnokok és 
értelmiségiek lehetőség szerint nem exponálták magukat politikai téren, tevé-
kenységüket a melléjük kirendelt bizalmi férfiak ellenőrizték. A direktórium 
irányítása alá került tisztviselőknek – dr. Starzsinszky főjegyző vallomását 
idézve – „a direktórium megalakulása után nem volt semmiféle hatáskörük, csak 
foganatosító közegekké lettek, mint közönséges bérmunkásokat kezelték és csak 
ha szakkérdésekről kellett nyilatkozni, szóval, ha tudásról és intelligen[c]iáról 
volt szó, akkor idézték be őket.”53

A Tanácsköztársaság szentendrei funkcionáriusai egyszerre fogtak hozzá – 
forradalmi lelkesedéssel fűtött dilettantizmussal – a világháborús összeomlást 

48 MNL PML XVI. 25. 1785/1919. Jelentés a Szentendrei Direktórium tagjairól (Hiv.48.
nb./1919), MNL PML XVI. 25. 1541/1919. Utazási igazolványok, MNL OL K 148 PTI 603-2. 
19. ő. e. I. köt. 1. folio. (Távirat, 1919. március 26. 5:30), A direktórium működésére vonatkozó 
legkésőbbi adat egy 1919. augusztus 6-án elküldött jelentés aláírás nélküli fogalmazványa. 
Ugyanitt található a városi alkalmazottak és funkcionáriusok 1919. felsorolása is, amely az 
1919. június 24-i helyzetet tükrözi. Lásd: MNL PML XVI. 25. 3009/1919.
49 MNL PML XV. 21. a. 1. sorozat. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. március 23. 6. napirendi pont.
50 MNL PML XV. 21. a. 1. sorozat. B 5721/1920. Mt. jkv. 76. r. Ezen testületek személyi össze-
tétele a proletárdiktatúra idején többször is megváltozott. A proletárdiktatúra szentendrei 
szerveinek hatásköréről, illetve hivataltörténetéről készült levéltári segédletet lásd: Szerényi 
1969, 146–149., Lásd még: MNL PML XVI. 2. 1919. március 26-án kelt 16/nb. 1919., MNL 
PML XVI. 5-a. (1. doboz, folytatólagosan paginálva.) 410., 510., 513–514. o., MNL PML V. 
373.b. 1919. évi iktatókönyv (268. köt.) 1919. május 30-án kelt 3395. sz. bejegyzése, MNL 
PML XVI. 25. és 3468/1919., MNL PML XXXII. 5-a. G. SIN, 1976. 63–64., 66–68., 71–73. o., 
Vörös Pest vármegye. 64–65. o., G. SIN, 1981. 23–24. o., valamint a Szentendrei Néplap 1920. 
november 27., 30., december 1. és 1921. március 3-i rendkívüli kiadásai.
51 MNL PML XVI.5-a. 61/1919.eln. 410. r.
52 Lásd: MNL PML XV. 21. a. 1. sorozat. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. április 18., 1. határozat.
53 Starzsinszky László tanúvallomását lásd: Szentendrei Néplap, 1921. április 19., rendkívüli 
kiadás, 2.
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követő akut szociális problémák kezeléséhez és a – sajátos, vulgár-marxista 
felfogásuk szerinti – kizsákmányoló társadalmi-gazdasági viszonyok meg-
változtatásához.54

Legitimitásuk hiányára vezethető vissza, hogy – a polgári demokratikus 
forradalom kezdetétől fogva – igyekeztek minden felelősséget a forradalom előtti 
városi vezető elitre hárítani, akiket – némely tehetősebb polgárral együtt – a bűn-
bak szerepébe állítottak. Erre való hivatkozással hozták meg legnépszerűtlenebb 
intézkedéseiket.55 Közleményeikben és rendeleteikben önmagukat a „rablánca-
iból végleg fölszabadult proletárság”56 kizárólagos képviselőjének tekintették. 
Ellenségképüket is ugyanezen, végletesen leegyszerűsített képlet szerint fogal-
mazták meg: „Aki nincs velünk, az ellenünk van! Aki a kizsákmányoló kapitalista 
rendet akarja visszacsinálni, aki a proletariátus uralma ellen mer szót vagy kezet 
emelni, az ellenség, annak a földön csak annyi helye van, amelyen az akasztófa 
elfér.”57 – hirdette az Új Kor című szentendrei pártlap ezt a többször is, refrén-
szerűen ismételt szlogent, mely által csakhamar mindenki számára egyértelművé 
vált, hogy egészen új korszak kezdődik a város történetében.

A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 26-án kiadott X. számú rende-
lete deklarálta a lakóházak ellenszolgáltatás nélküli köztulajdonba vételét, lakbér 
fizetésére kötelezve az egykori tulajdonosokat.58 E rendelet hatálya azonban 
nem terjedt ki Szentendre területére.59 Ezt követően kezdődtek el országszerte 
mindenhol a lakás-kisajátítások (korabeli szóhasználat szerint: lakásrekvirálá-
sok) és bútorrekvirálások.

A Szentendrei Munkástanács március 26-i ülésén Doehner Kamill, lakás-
ügyi előadó indítványozta egy bizottság felállítását, amely a helybeli, lakással 
nem rendelkező proletárok számára lakásokat rekvirál.60 A Szentendrei Lakás-
bizottság 1919. március 30-án alakult meg. A Forradalmi Kormányzótanács 
XV. számú K.T.E. rendelete61 szerinti hatáskörben eljárva, a Központi (Fővá-

54 Lásd bővebben: MAGYAR, 2014. 99–136.
55 Uo.
56 Új Kor, 1919. március 25. Rendkívüli kiadás. „A szentendrei Munkástanács határozatai.” 1. p.
57 Új Kor 1919. március 25. Rendkívüli kiadás. 2. p., Új Kor 1919. március 30. 2. p.
58 Tanácsköztársaság 1919. március 27., 1., Belügyi Közlöny 1919. március 30., 673–674. 
Népszava 1919. március 27.1.
59 MNL PML XVI. 2. 319/1919., MNL PML V. 373.b. 4784/1919.
60 Mt. jkv. 1919. március 26., 3. napirendi pont. MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. V.ö: 
Lakáshivatal. In: Új Kor 1919. március 30. 2
61 „A Forradalmi Kormányzótanács rendeletei. A lakásügyek rendezése.” In: Népszava 1919. 
március 30.
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rosi) Lakásbiztosság62 helyi szerveként működött. Illetékessége Szentendre 
rendezett tanácsú város területére terjedt ki, amelyhez Izbég is hozzátartozott.

1919. április 1-jén jelent meg falragaszokon a Szentendrei Direktórium 
Hirdetménye, amely közhírré tette, hogy a Forradalmi Kormányzótanács XV. 
számú K.T.E. rendeletének alapján a lakásügyek intézését a Szentendrei Lakás-
bizottság vette át, Molnár Varga Géza elnökletével.63 E hirdetmény szerint: 
„1. a város összes területén lévő helyiségek (lakások, üzlethelyiségek, raktárak, 
irodák stb.) fölött kizárólag a lakásbizottság rendelkezik, illetve minden igénybe-
vétel fölött a lakásbizottság dönt. 2. Az igénybevétel (rekvirálás) az igénybevételt 
szenvedő által nélkülözhető fölös számú oly bútorok használatára is, melyek a 
mindennapi életre szükségesek, kiterjedhet továbbá a konyha közös használa-
tára is. 3. mindenki, aki fölös lakás, vagy lakrész, raktár, üzlethelyiség, istálló 
stb. fölött rendelkezik, köteles azt a lakásbizottságnak (…) bejelenteni. 4. min-
dennemű lakbérfizetési ügyben kizárólag a lakásbizottság határoz, tehát minden 
önkényes béremelés érvénytelen és semmis.”64 A fentieken kívül a direktórium az 
indokolatlan kérvényeket benyújtók ellen 2000 Korona pénzbírság kiszabását, 
míg a lakásbizottság munkáját szabotálók ellen a forradalmi törvényszék által 
kiszabható, tíz évig terjedő fogházbüntetést és 50.000 Korona pénzbüntetést 
helyezett kilátásba.65

Miközben a Forradalmi Kormányzótanács X. számú rendeletének hatályát 
a népbiztosok fokozatosan kiterjesztették a legtöbb városra, hiába kérelmezte 
ugyanezt a Szentendrei Lakásbizottság, a lakóházak köztulajdonba vételére 
Szentendrén nem került sor, azok tehát a Tanácsköztársaság alatt mindvégig 
magántulajdonban maradtak.66

Mindez a Szentendrei Lakásbizottság számára felemás helyzetet teremtett: 
bevételi forrásai nem fedezték a kiadásait, mivel csak azon a háztulajdonosok 
voltak kötelesek a város házi pénztárába befizetni kiadott ingatlanuk bérleti 
díját, akik nem helyben laktak, valamint azok, akik több ingatlant is birtokoltak. 

62 A lakásbizottság döntései ellen, az iratokra rávezetett záradék szerint, a Fővárosi Lakásbi-
zottság előtt lehetett felszólamlással élni, amely szerv elnevezése 1919. április 30-tól Országos 
Lakásbiztosságra változott.
63 Molnár Varga Géza és Szulyovszky Sándor is népjóléti tanácsosként, esetenként pedig a 
lakásbizottság elnökeként szerepeltek a bizottság iratain. Egyéb iratokon Molnár Varga Géza 
lakásügyi biztos, Doehner Kamill lakásügyi előadó; Dr. Weisz Ármin egészségügyi biztos és 
Basch Miksa városi mérnök neve szerepelt. 1919. július közepén Rozsnyai Ferenc lakásügyi 
biztosként-, július végén pedig Vörös István, a lakásbizottság elnökeként járt el. Lásd: MNL 
PML XVI. 25. 3738/1919. és 3850/1919.
64 MNL PML XVI. 25. 1728/1919.
65 Uo.
66 MNL PML XVI. 25. 2735/1919.
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Emiatt a lakásbizottság kénytelen volt bizonyos kiadásokat (például egyes 
pöcegödrök kitisztíttatását, elhagyott épületek renoválását és a városi közintéz-
mények átalakíttatását) a városi közpénztár terhére kifizettetni. Naponta két-
háromszáz igénylő fordult hozzájuk lakáskiutalási kérelemmel, ennek azonban 
a töredékét sem tudták teljesíteni, így végső soron a közérdekre való tekintettel 
végeztették el a lehető legtöbb igénybe vehető ingatlan lakhatóvá tételét.67

A lakásbizottság úgy próbált meg némi többletbevételre szert tenni, hogy 
beadványonként öt, tíz vagy tizenöt koronás „rekvirálási díjat” szedett be a kérel-
mezőktől, annak ellenére, hogy a Forradalmi Kormányzótanács XV. számú 
K.T.E. rendeletének 11. §-a általános érvénnyel előírta a lakásügyi kérelmek 
bélyeg- és illetékmentességét.68 Akik a határozatban megállapított rekvirálási 
díjat nem fizették meg, azokkal szemben a direktórium a városi végrehajtó 
útján érvényesítette a követelését.69

Az elutasított lakásigénylések indoklása rendszerint azzal a formulával 
történt, mely szerint az illető „a helyi viszonyokhoz képest megfelelő lakással 
rendelkezik”. Érdekes módon, a városi közigazgatási iratanyagban feltűnően 
kevés elutasított kérelem maradt meg. Ennek, feltételezésem szerint, az lehetett 
az oka, hogy a lakásbizottság, előzetes priorálás alapján át sem vette a megala-
pozatlannak tűnő beadványokat és csak a nyomós indokkal rendelkező kérel-
mekkel foglalkozott érdemben.

Rendszerint maga az igénylő kutatta fel és javasolta beadványában, hogy 
melyik lakást, illetve lakrészt kívánja magának kisajátíttatni és kiutaltatni, 
esetleg elcserélni. A kérelmezők – beadványuk kedvező elbírálása érdekében 
– ehhez nem ritkán az érintettek előzetes hozzájárulását is megszerezték.70 
Egyes igénylők a már meglévő bérleményükhöz, korabeli szóhasználat szerint, 
„hozzárekviráltattak” egyéb lakrészeket is.71

Az egyéni igénylések bejelentésén kívül szervezett keretek között zajlott a 
rekvirálható lakhelyek összeírása. A Szentendrei Munkástanács a helyi vas- és 
fémmunkások szakszervezetét hatalmazta fel a rekvirálható „fölös lakások” fel-
kutatására és azok „kérlelhetetlen szigorral” történő lefoglalására.72 Rozsnyai 

67 Uo.
68 MNL PML XVI. 25. 1670/1919. Özvegy Bulik Mátyásné lakásügye, Lásd még: 1724/1919. 
Hegedűs Alajos lakásügye.
69 Lásd például: MNL PML XVI. 25. 2404/1919.
70 MNL PML XVI. 25. 1747/1919., 1963/1919., 2049/1919., 2069/1919.
71 Lásd például: 1919. szeptember 20-án kelt jegyzőkönyv. MNL PML V. 373.b. 4391/1919.
72 Mt. jkv. 1919. április 15. 16. határozat.MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. V.ö.: „Felkutató 
bizottságok rekvirálják a lakásokat.” Vörös Újság 1919. március 29.
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Ferenc napidíjas lakáskutatóként, Wolff József párttitkár pedig lakásügyi 
nyomozóként73 segítette a munkájukat.74

Kezdetben előfordult, hogy az üresen maradt lakásokat vagy lakrészeket a 
tulajdonosok a lakásbizottság tudta és jóváhagyása nélkül adták bérbe. Ezért 
a direktórium 1919. április 9-én kidoboltatta városszerte, hogy az ilyen jellegű 
visszaélésekkel szemben „a forradalmi törvényszék útján a legkíméletlenebb 
szigorral” fog fellépni.75 Sin Edit helytörténész kutatásai szerint egy lakástulaj-
donos azért került forradalmi törvényszék elé, mert „a rossz szentendrei lakás-
viszonyok közepette két lakást tartott fenn magának”.76 A rendelkezésre álló 
városi közigazgatási iratok között mindössze egy személy forradalmi törvény-
szék elé állításáról szóló átirat maradt fenn, mely szerint egy fővárosi könyvke-
reskedő a szentendrei nyaralójának egy részét a lakásbizottság tudta és jóváha-
gyása nélkül adta bérbe egyik munkatársa számára.77

A lakásbizottság határozataiban egész évre vonatkozólag állapította meg 
a kiutalt lakások és lakrészek bérét, amelyet a bérlőknek havi részletekben, 
az „igénybevételt szenvedő” lakástulajdonos számára kellett megfizetni.78

A kiutalt lakásokhoz rendszerint az ott lévő bútorok is hozzátartoztak. 
A hiányzó bútorokat és egyéb nélkülözhetetlen felszerelési tárgyakat (általában 
tűzhelyeket)79 is rekvirálással biztosították a kedvezményezettek számára.80 
A bútorrekvirálások egészen elképesztő mértékéről mindennél többet mond az 
a pár soros igazolás, mely szerint a lakásbizottság rendeletére Husvik Lyubomir, 
kétfogatú kocsijával „három egész napon át” elrekvirált bútorokat szállított a 
városi közraktárba.81 Doehner Kamill lakásügyi előadó saját kocsiján is szállí-
tott rekvirált bútorokat, amiért 120 korona fuvardíjban részesült.82

73 Utazási igazolványok. MNL PML XVI. 25. 1541/1919.
74 MNL PML XVI. 25. 1744/1919.
75 Dobolási hirdetmény. MNL PML XVI. 25. 1728/1919.
76 MNL PML XXXV.5-a. G. Sin 1976, 89.
77 MNL PML XVI. 25. 1696/1919. A fent leírtakra vonatkozó forradalmi törvényszéki iratok 
hiányában csak feltételezhetjük, hogy mindkét esetben ugyanarról lehetett szó.
78 A köztulajdonba vett ¬ korabeli szóhasználat szerint: „elkommunizált” ¬ ingatlanok lakbé-
rét pedig az erre kijelölt (a rendelkezésre álló források által meg nem nevezett) pénzintézethez 
kellett befizetni. Lásd: Lakbérfizetés. In: Új Kor 1919. április 20., 3.
79 Sárközy Aladár vörösőr kérelme egy tűzhely kiutalása iránt. MNL PML XVI. 25. 
2025/1919., Paulovics Olga takaréktűzhelye visszaadása iránti kérelme. MNL PML V. 373.b. 
4045/1919.
80 MNL PML XVI. 25. 1902/1919., 2406/1919., 2461/1919., 3963/1919., 2570/1919.
81 MNL PML XVI. 25. 2813/1919. (ad 4.)
82 MNL PML XVI. 25. 2119/1919.
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Nagyobb mennyiségű bútor rekvirálására került sor 1919. április 15-én, 
amikor a Csoknyay-féle szerszámgyár szocializálása alkalmával Reszner Károly 
megbízott, a Gajári Leó Duna-parti házában fellelhető – megítélése szerint – 
„felesleges” bútorokat leltárba vette és azokat ideiglenesen kiosztotta a dolgozók 
között. A fali tükörtől kezdve a fás ládán át a függönykeretig olyan sokféle 
használati tárgyat vittek haza a munkások, hogy a kutatóban felmerül a kérdés a 
részletes jegyzék láttán: egyáltalán hagytak-e ott bármit, ami mozdítható volt.83

A kiutalt lakásból való átköltözés esetén a tulajdonosnak kellett a városi 
házi pénztárba befizetni a kiköltözés költségeit éppúgy, mint a bérlő által a 
lakás állagának fenntartására fordított kiadásokat is.84 A bizottság alapvetően 
mindennemű költséget a tulajdonossal fizettetett meg, olyannyira, hogy harma-
dik fél (például beszállásolt katonák) által okozott károk esetén sem vizsgálta a 
mögöttes felelősség kérdését, egyszerűen a tulajdonosra hárította az elvégzett 
munkálatok költségeit.85

Abban az esetben, ha az egykori tulajdonosok addig kihasználatlanul álló 
lakásukba, illetve nyaralójukba kívántak beköltözni, nekik is az adott ingatlan 
(lakrész) rekvirálása és kiutalása iránt kellett folyamodniuk. Az e tárgyban 
benyújtott tucatnyi beadvány közül a következő – bizonytalan, remegő kézzel 
írt – sorok tükrözik a legkifejezőbben a megalázkodásra kényszerült kérelmező 
kiszolgáltatottságát: „…72 éves munkaképtelen vagyok. A fent nevezett házikót  
ez előtt 24 éve keserves keresetemből vettem [...] semmi féle jövedelmem, sem vagyo-
nom nincsen, kénytelen voltam pesti lakásom felmondani, és ezen üres lakás részemre 
való rekvirálását kérni.”86 A lakásbizottság minden ilyen kérelmet elfogadott és – 
mivel ezen ingatlanok (lakrészek) a kérelmezők magántulajdonát képezték – bér-
leti díjat sem állapított meg.87

83 MNL PML XVI. 25. 2023/1919. Ez esetben a rekvirálás a lakásbizottság jóváhagyása nélkül 
történt. Ezt megelőzőleg, az Új Kor 1919. április 1-jei kiadása szerint, az ugyanott talált 20000 
Korona értékű élelmiszert és szivart is kiosztották, a direktórium elnökének utasítására. V.ö.: 
MNL PML XXXII. 5-a. G. SIN, 1976.
84 MNL PML XVI. 25. 1958/1919., 1720/a/1919., 1734/1919., 1819/1919., 2833/1919., 2913/1919., 
2914/1919., 2916/1919., 1708/1919. Víg György lakásügye, és 1714/1919. Bujna Márton panasza 
Gavrelovics Mito ellen, a lakásának helyreállítása miatt. V.ö.: MNL PML V. 373.b.4589/1919.
85 MNL PML XVI. 25. 1807/1919., 1809/1919., 1808/1919. Ez utóbbi esetben, a határozatra 
vezetett záradék szerint amennyiben a tulajdonos nem volt hajlandó kifizetni a javíttatás 
költségeit, a bérlő a lakásbizottság előtt bemutatott számla ellenértékével kevesebb bérleti 
díjat volt köteles megfizetni.
86 MNL PML XVI. 25. 1929/1919. Kerl Ferenc lakásügye. V.ö.: MNL PML V. 373.b. 1339/1919.
87 MNL PML V. 373.b. 1339/b/1919., MNL PML XVI. 25. 1803/1919., 1726/1919., 1737/1919., 
1747/c/1919.
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Egyes bérlők a már fennálló bérleti szerződés feltételeinek módosítását – 
legtöbben a lakbérük csökkentését – kívánták elérni. Abban az esetben, ha a 
bizottság helyt adott a kérelemnek, akár visszamenőleges hatállyal is megvál-
toztathatta a szerződés feltételeit. Ennek legszemléletesebb példája az 1919. 
április 15-én kelt határozat, amelyben a lakásbizottság egy helyszíni szemlét 
követően úgy döntött, hogy „a méltányosságot tartva szem előtt, a szerződés 
határozmányainak mellőzésével” a kérelmező által fizetendő bérősszeget 3000 
korona helyett 1200 koronára csökkentette, a bérleti szerződés 1919. március 
15-i keltétől történő, visszamenőleges módosításával.88

2. Kedvezményezettek és prioritások

A lakáskiutalások legfőbb kedvezményezettjei az igénylők túlnyomó több-
ségét képező nagycsaládos kisegzisztenciák voltak. Jó eséllyel számíthattak 
igénylésük pozitív elbírálására a város szolgálatában álló közalkalmazottak, a 
fővárosból kirendelt (általában vasútépítő) munkások és a megszállt területről 
érkező menekültek.89

A Hadügyi Népbiztosság rendeletére magánházakban és iskolai tantermek-
ben helyezték el – a világháború idején is a városban állomásozó – géppuskás 
tanfolyam90 legénységét, illetve annak parancsnokságát és tisztjeit a Weresmarthy-
villában helyezték el.91

A lakásbizottság prioritásnak tekintette azt is, hogy a diktatúra helyi funkcio-
náriusai számára megfelelő lakhatási körülményekről gondoskodjon. Eképpen 
jutott a város főtéren található, kétszobás, különálló konyhával rendelkező 
lakáshoz Wolff József párttitkár, lakásügyi nyomozó is, évi 320 korona bérösszeg 

88 MNL PML XVI. 25. 2061/1919. V.ö.: MNL PML XVI. 25. 2030/1919. A diktatúra bukása 
után, az érintett tulajdonosok kérelmére a polgármester az ily módon leszállított lakbéreket 
az 1919. szeptember 3-án kelt 4288/1919. M. E. számú rendelet alapján visszaállította az 1919. 
március 21. előtti állapot szerint, a bérlőket pedig a fennálló különbözet visszamenőleges 
megfizetésére kötelezte. V.ö.: MNL PML V. 373.b. 4391/1919.
89 MNL PML XVI. 25. 1826/1919., 1796/1919., 1666/1919., 1695/1919., 1756/1919., 1775/1919., 
MNL PML V. 373.b. 3958/1919., 3960/1919.
90 A Tanácsköztársaság idején is állomásoztak katonai alakulatok a városban. A géppuskás 
tanfolyam, a Katonai Állomásparancsnokság átmeneti megszüntetését követően, 1919. május 
végétől 1919. augusztus elejéig, Hadsereg géppuskás tanfolyam néven működött. Lásd: 
MNL PML XVI. 25. 2864/1919., 2951/1919., 3107/1919., 3181/1919., 3202/1919., 3209/1919., 
3210/1919., Új Kor, 1919. június 8., 4.
91 MNL PML XVI. 25. 1684/1919., 2754/1919., 3013/1919., 3799/1919. A „Károlyi-forrada-
lom” időszakára vonatkozó legénységi beszállásolásokra vonatkozólag lásd: Új Kor, 1919. 
március 9., 4.
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kikötésével. Az ez ügyben benyújtott kérelem nem maradt fenn, csupán egy 
lakonikusan egyszerű feljegyzésből derül ki az igénylés jogalapja, mely szerint: 
„Wolff József megnősül, lakást kér”.92 Lloyd Imre bádogost, a vörösőrség szakasz-
parancsnokát „egészségtelen, lakhatatlan” lakása helyett, öt tagból álló család-
jával együtt, évi 120 korona bérleti díj kikötésével a volt rendőrségi épületben 
(az úgynevezett Piacsek-házban) helyezte el a lakásbizottság.93 Stocker Ferenc 
vörösőr háza lakhatatlanná vált, miután az egyik oldalsó fala leomlott, ezért 
számára is rekvirálták a kérelmében megjelölt, egyszobás, különálló konyhával 
rendelkező lakóházat, évi 140 korona bérleti díj kikötésével.94 Sarkóczi József 
vörösőr kérelme szerint; öt tagú családja számára szűknek bizonyult a lakása. 
A lakásbizottság hozzájárulásával, évi 360 korona bérleti díj megállapításával, 
átköltözhetett Gajári Leó gyártulajdonos kétszobás házába.95

Basch Miksa városi mérnök egészen különleges elbánásban részesült, miután 
megházasodott. Erre való tekintettel ugyanis legalább három szobás, „lehetőleg 
önálló villát” igényelt. A lakásbizottság igyekezett megtenni mindent a kérelem 
teljesítése érdekében, olyannyira, hogy még az illetékességi területét is túllépve 
egy, az akkori közigazgatás szerint Pócsmegyer községhez tartozó, Leányfalun96 
álló villát rekvirált a kérelmező számára.97

Miközben a munkástanács a proletárdiktatúra kezdetétől sorra köztulaj-
donba vette a nagyobb szentendrei birtokokat (például Wolff Oszkár és Glantz 
Sámuel birtokát),98 villákat és kastélyokat (például Ember Gézáné és Porzsolt 

92 MNL PML XVI. 25. 2091/1919.
93 MNL PML XVI. 25. 2095/1919. Loidl a lakásbizottság által 1919. április 21-én, május 
1-től kezdődő hatállyal kiutalt, Duna utcai, két szobás lakást visszautasította. A határozatra 
raávezetett, 1919. május 26-án kelt hivatalos feljegyzés szerint új kérelmet terjesztett elő. 
Kérésének megfelelően, a lakásbizottság 1919. június 4-i határozatában engedélyezte, hogy 
Loidl és családja a volt rendőrségi hivatalban lévő lakásba költözzön, miután befejeződött az 
épület (az úgynevezett Piacsek-ház) folyamatban lévő felújítása. Uo, 3. verso.
94 MNL PML XVI. 25. 1786/1919.
95 MNL PML XVI. 25. 1751/1919. A bérleti díjat később 300 Koronára csökkentették. V.ö.: 
MNL PML XVI. 25. 3574/1919.
96 A Szentendrei Munkástanács, a lakáshiány megoldása érdekében kezdeményezte ugyan 
Leányfalu Szentendréhez csatolását, a Belügyi Népbiztosságot is megjárt kérelem azonban 
érdemi intézkedés nélkül, a vármegyei direktórium irattárában várta be a Tanácsköztársaság 
bukását. MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. április 22., 11. napirendi pont 
118. fol., MNL PML XVI.5-b. 31200/1919.
97 MNL PML 1720/1919.
98 MNL PML XVI. 25. 3738/1919. Glantz Sándor szocializált birtoka és lakásügye. V.ö. MNL 
PML XVI. 25. 1824/1919.
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Ernő kastélyát),99 a budapesti lakhellyel és szentendrei erdőszéli villával is 
rendelkező Joanovics Sándor teljhatalmú forradalmi kormányzótanácsi biz-
tos villájának köztulajdonba vételéről a lakásbizottság elfeledkezett. Forra-
dalmi törvényszéki büntetőeljárás sem indult ellene több ingatlan egyidejű 
birtoklása miatt.

Mindössze egy igénylő, Rády Andor miniszteri tanácsos jelentette be (1919. 
március 15-én, tehát még a proletárdiktatúra előtt) a Joanovics-villára vonat-
kozó lakásigénylését, négyfős (öt tagból álló) családja részére. A kérelmező 
amiatt került szorult helyzetbe, hogy a szállásadója 1919. május 1-jei hatállyal 
felmondta a bérleti szerződését. Az ügyet átvette az időközben meg alakult 
lakásbizottság, amely 1919. április 3-án (tehát már a Tanácsköztársaság idején) 
kiadott határozatával elutasította el a kérelmet. A kérelmezőt mindössze egy 
mondatos indoklásra méltatta, mely szerint „a jelenlegi lakásában megma-
radni jogosult”.100 A felzeten olvasható (dátum nélküli) feljegyzés szerint idő-
közben „Módosult a kérés!”, „Igénylő állítólag már bérelt lakást!”, valamint: 
„Megmarad. 800 K régi bérösszeg.” Hogy végül melyik feljegyzésnek higgyünk, 
utólag nehéz eldönteni.101

3. A régi és az új lakók közötti konfliktusok
„… a ház lakóit még mindig terrorizálja, most az a baja a lakókkal szemben, hogy 
nem respektálják úgy, mint a kommün idejében.”102

Tény és való, hogy a lakásbizottság tevékenységének köszönhetően sokan köl-
tözhettek összedőlés előtt álló fészerből, eső-áztatta, dohos hajlékból a minő-
ségi változást jelentő gyárhelyiségbe,103 kispolgároktól rekvirált nyaralókba, 
lakásokba vagy lakrészekbe.104 Az igénybevételt elszenvedők azonban mind-
ezt egészen másként élték meg: az újonnan érkezett jövevényekre jellemzően 
„a diktatúra kegyeiből sőt secaturájából betolakodott idegenekként”105 tekintettek. 
Érthető módon, minél nagyobb volt a kényszerű összeköltöztetés során egy 
fedél alá került, teljesen eltérő társadalmi háttérrel és mentalitással rendelkező 

99 MNL PML XVI. 25. 1605/1919.
100 MNL PML V. 373.b. 1102/1919.
101 Uo.
102 BFL VII.18-d. 1919-IV-13/5037. 1919. szeptember 18-án kelt detektív jelentés, 9. fol.
103 MNL PML V. 373.b. 4589/1919.
104 MNL PML XVI. 25. 1698/1919., 1733/1919., 1816/a/1919., 1822/1919. (csatolva: 1707/1919.), 
1824/1919., 2027/1919.
105 MNL PML V. 373.b. 4893/1919.
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személyek közötti különbség, annál gyakrabban kerültek összeütközésbe egy-
mással. A beköltözők nem ritkán jóvátehetetlen károkat okoztak a lakásban, 
a tulajdonos javait és terményeit is felélték.

A legtöbb konfliktus abból fakadt, hogy az új lakók nem tartották be a bérleti 
szerződés feltételeit, vagy éppenséggel maguk a feltételek nem voltak pontosan 
meghatározva. A lakásbizottság több határozatában is előírta a tulajdonos és az 
új bérlő(k) számára a kiutalt ingatlanok közös használatú részeinek használa-
tára vonatkozó külön megállapodás megkötését. Ezen egyezségek létrehozásá-
ban való hatósági közreműködés, a konkrét feltételek határozatba foglalásának 
elmulasztása szinte bizonyosan későbbi konfliktusok csíráját hordozta magában, 
így inkább a felelősség áthárítását, mintsem az ügymenet gyorsítását és egysze-
rűsítését szolgálta.106

Varga Imre festőművész eredetileg a szentendrei Angyal-hegyen lakott, 
családjával együtt. Kérelmére a lakásbizottság 1919. április 9-én rekvirálta 
számára a Mandl Dezső tulajdonában álló izbégi Miske-féle villa homlokzati 
része felőli három nagy szobát, fürdőszobát, konyhát a nagyobb verandával, 
valamint a parkban lévő, egy szobából és mosókonyhából álló kerti házat. 
A lakásbizottság mindezek használati jogáért évi 400 korona bérleti díjat álla-
pított meg. Ugyanezen villa hátsó részének két nagy szobáját, a cselédszobát 
és a hátsó verandát pedig Marics Viktor és családja számára utalta ki, évi 100 
korona bérleti díjért. Ezt megelőzően Marics izbégi anyósánál lakott. Az erről 
szóló határozat minden bizonnyal íróasztal mellett született, a helyszín felmé-
rése nélkül. Az előzetes mérlegelés hiánya a döntés következményeképpen előállt 
helyzet abszurditásában mutatkozott meg, amelynek részleteire vonatkozólag 
nemcsak az ingatlan rekvirálásának dokumentumai, hanem a diktatúra bukása 
utáni kilakoltatási eljárás iratai is fennmaradtak.107

A tulajdonos által a polgármesterhez 1919. szeptember 8-án benyújtott kila-
koltatási kérelemből megtudhatjuk, hogy az említett lakrészeken kívül, a park-
ban állt még egy kerti lak, amely a proletárdiktatúra egész ideje alatt üresen 
állt és mindvégig elkerülte a lakásbizottság figyelmét, amelyben Varga egész 
családjával együtt elhelyezhető lett volna. Marics megelégedett ugyan a kis  
cselédszoba használatával, viszont mivel nem volt konyhája, a rendelkezésére 
álló teret úgy alakította át, hogy nem a cselédszobát, hanem a nagyszobát épít-
tette át konyhának, amellyel egész ottléte alatt több kárt okozott a villatulajdo-
nosnak, mint amennyit a kiutalt lakrész bérleti díjaként fizetett. Az egyedülálló 
Maricsot akár a villa kertészének különálló házába, akár a Vargáék által tyúkól-
ként (!) használt – egy szobából és mosókonyhából álló – kerti házba is beköltöz-
tethették volna, mivel mindkét kerti házban elég hely lett volna az elhelyezésére. 

106 Jellemzően a gyümölcsös kert és a konyha közös használatából adódtak konfliktusok. 
Lásd például: MNL PML XVI. 25. 1797/1919., 1915/1919. 3. r.
107 MNL PML XVI. 25. 1652/1919., MNL PML V. 373.b. 4274/1919.
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A Marics számára kiutalt lakrészeket arra jobban rászoruló családnak is ki le-
hetett volna utalni, és a szakszerűtlen átalakítással járó károkozást is el lehetett 
volna kerülni.

A kilakoltatási kérelem Vargára vonatkozó legsúlyosabb állítását érdemes 
teljes terjedelemben idézni: „Bartl Lőrinc kertész-házgondozóm előtt kijelentette, 
hogy a villában ezentúl ő a korlátlanul rendelkező, különbeni testi fenyítés mellett 
megtiltotta, hogy a villához még csak közeledjen és hogy a parkot és a gyümölcs-
fákat gondozza, sőt kijelentette, úgy az almafáim, mint pedig a diófáim termését 
ő fogja leszedni. A terrorizálás oly nagy fokú volt, hogy amikor igazolt ügyvédem 
1919. szeptember 4-én, a tényállás megállapítása céljából, a helyszínen megjelent 
és felhívta Bartlt, hogy mutassa őt be Varga családjának, nevezett, hivatkozással a 
várható ütlegekre, a villához még csak közeledni sem mert, reábeszélésre egészen 
a verandáig eljött, de a verandára felmenni nem volt bátorsága.”108

Az ügy végül a bérlők és a tulajdonos közötti kompromisszumos meg-
egyezéssel zárult, mely szerint a bérlők átköltöztek az említett kerti házakba. 
Az aljegyző által megtartott helyszíni szemle és a tényállás tisztázása után a 
polgármester 1919. október 5-én kiadott határozatában, (a 4288/1919. számú 
M. E. rendelet 8. § 2. pontja és 22. § 2. pontja alapján)109 az említett egyezségnek 
megfelelő feltételeknek megfelelő módon elrendelte a lakók átköltöztetését.

Előfordult az is, hogy az addigi több éve tartó jó viszony ment tönkre ház-
tulajdonos és a bérlő között. Séger Simonné amiatt kérelmezte a városi főjegy-
zőtől addigi bérlője kilakoltatását, mivel – az ügyben felvett jegyzőkönyv sorait 
idézve – „Kovács György (…) az ő házában lakott évek óta, de a proletárdik-
tatúra alatt 1 szoba, 1 konyha és kamrából álló lakásához a pincét és a padlást 
is hozzárekviráltatta.”110 Ségerné bérlője a diktatúra után teljesen összeférhe-
tetlenné és erőszakossá vált, megfenyegette őt, sőt a ház melléképületeinek a 
kulcsát is megtartotta magának.111

Ségerné bérlője valószínűleg ugyanazt élte át a proletárdiktatúra bukása 
után, mint akkortájt sokan mások. Az említett eset csupán egy azon történetek 
közül, amelyek a kiutalt lakások új lakói és a lakástulajdonosok között eldur-
vuló konfrontációról szólnak. E tipikusnak tekinthető, szinte forgatókönyvszerű 
konfliktusok kialakulása valószínűleg azzal magyarázható, hogy mindazon 
szerencsétlen sorsú kisegzisztenciák, akik hitelt adtak a „semmik vagyunk, s min-

108 Uo.
109 1919. augusztus 30-án kiadott (következő naptól kezdve hatályos) 4288/1919. M.E. sz. 
rendelet (RT 1919. 668–682.)
110 MNL PML V. 373.b. 3987/1919.
111 Uo.
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den leszünk” hamis ígéretének, a Tanácsköztársaság bukása utáni kényszerű 
kijózanodás során egyszerre szembesültek a proletárdiktatúra alatt megszerzett 
kisebb-nagyobb előnyök és a rendszer által biztosított, viszonylagos egzisztenci-
ális biztonságuk elveszítésével.112

4. Közcélú ingatlan kisajátítások

A Szentendrei Munkástanács és a Lakásbizottság nemcsak lakóházakat és lak-
részeket, hanem villákat, kastélyokat, gyárépületeket és egyéb, nem lakás célú 
ingatlanokat is köztulajdonba vett.

A Szentendrei Szociáldemokrata Pártszervezet még a Tanácsköztársaság 
létrejötte előtt saját párthelyiségre tartott igényt. A pártszervezet, amelynek 
elnevezése a Tanácsköztársaság kezdetétől Szentendrei Szociálista (sic!) Pártra 
változott, 1919. március 29-től kisajátította a Duna-parton álló Weresmarthy-
villát, amelyet a diktatúra bukásáig székházaként használt.113

A munkástanács 1919. április elején köztulajdonba vette a hitfelekezetek 
összes ingó és ingatlan vagyonát.114 Ezen ingatlanok egy részét renováltatta, 
átalakíttatta és lakás céljára kiutalta.115 Így jutott lakáshoz Bodó József tanügyi 
megbízott is, aki kiutaltatta magának az államosított és felekezeti jellegétől 
megfosztott református polgári iskola igazgatói lakását.116

Az egyházi-alapítványi ingatlanok köztulajdonba vételével kapcsolatban 
csak a görögkeleti egyház ingatlanjaival kapcsolatos tervek megvalósítása 
ütközött jelentős akadályokba. A problémák akkor kezdődtek, amikor a 
munkástanács 1919. április 4-én elrendelte a szentendrei görögkeleti szerb 
iskola épületének és udvarának kisajátítását a városparancsnokság és a vörös  
őrség számára. Kiss Mátyás, a direktórium elnöke, azzal indokolta az erre 

112 MNL PML V. 373.b. 4446/1919., MNL PML IV.449-b. 3618/1919. V.ö.: BFL VII.18-d. 1919-
IV-13/6320. Wollitzer Lipót háztulajdonos 1919. november 11-i vallomása Nagy Lajos vasmun-
kás, volt vádbiztos és házbizalmi ügyében, 14. r.
113 MNL PML XVI. 25. 1684/1919.
114 MNL PML XVI. 25. 1742/1919.
115 Lásd például: MNL PML XVI. 25. 2655/1919. A volt harangozó ház felújítása.
116 MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. április 28., 4. napirendi pont. 93–94. 
fol. Szombathy Bélával, a református polgári iskola lemondatott igazgatóval előzetesen egy 
kötelezvényt írattak alá, amelyben ígéretet tett arra, hogy „a város nyugalma érdekében” 
elhagyja a várost. Az erről szóló, 1919. március 28-án kelt nyilatkozatot lásd: MNL PML XVI. 
25. 1687/1919. Az igazgató egy későbbi írásában úgy fogalmazott, hogy az intézményt az egy-
házközség „a gyászos emlékű kommün [...] bukása után [...] anyagilag egészen kifosztva kapta 
vissza”. Szombathy, 1930. Lásd: MNL PML VI. 501-h. C sorozat, 4. tétel.
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vonatkozó döntést, hogy a főtéren lévő épület átadásával „a vörös őrség a város 
közepén nyer elhelyezést, ahol azt mindenki azonnal meg is találhatja”.117 Emiatt 
a szerb dalárda, valamint a Szerb földmívesek egyesülete118 tiltakozó bead-
vánnyal fordult a munkástanácshoz „a volt szerb iskolaépületnek a rekvirálás 
alul való mentesítésére és annak a dalárda részére, szerb földmivelők szövetke-
zete valamint vallástanítási célokra való átengedése iránt”.119 Feltételezhetőleg 
az adhatott lehetőséget és némi bátorítást a tiltakozás 25 fő aláírással, név 
szerint vállalt kifejezésére, hogy a petíciót Szulyovszky Sándor, a Szentendrei 
Direktórium mellett működő politikai megbízott is aláírta. A szerb iskola 
köztulajdonba vételét azonban nem sikerült megakadályozni, és a várospa-
rancsnokság hivatala még április elején átköltözött az épületbe.120

A Budai Szerb Püspökség palotájának sorsáról többféle elképzelése is volt 
a munkástanácsnak. Először oda kívánta átköltöztetni a szegényházat, illetve 
ugyanott egy orvosi rendelő és egy kórház kialakítását is elrendelte. Némi 
bizonytalanságra vall, hogy egy későbbi határozat szerint a palotát nem az emlí-
tett intézmények számára, hanem „valamely később meghatározandó közcélra” 
kívánták felhasználni.121 1919. április elején Bodó József tanügyi politikai meg-
bízott újabb tervekkel állt elő: a Közoktatásügyi Népbiztosság utasítása alapján 
kezdeményezte a polgári iskolai internátus átköltöztetését a Budai Szerb 
Püspökség palotája főépületébe, a gazdasági melléképületekben pedig egy 
iskolai napköziotthon kialakítását indítványozta. Előterjesztéséhez a munkás-
tanács és – egy héttel később – a Szentendrei Lakásbizottság is hozzájárult.122

Amikor már-már úgy tűnt, hogy a püspökség sorsa eldőlt, váratlan fordulatot 
vett a történet: olyasvalaki akadályozta meg a nagyívű tervek megvalósítá-

117 MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. április 4.
118 MNL PML V. 373.b. 1919. évi iktatókönyv (268. köt.) 1919. április 10-én kelt 1921. sz. 
bejegyzése.
119 MNL PML XVI. 25. 1921/1919. Az ügydarab érkeztetése szerint 1919. április 10-én adták 
át a munkástanácsnak a petíciót. A beadvány tudomásul vételén kívül, nem vezettek rá további 
intézkedésre utaló feljegyzést. A dokumentum szerb nyelvű, eredeti szövegének fordításáért 
köszönettel tartozom édesapámnak, Dr. Magyar István Lénárdnak.
120 BFL VII.5. c. 7901/1920. 146. fol. Mindezt egy hónappal később már nem tehette volna meg 
a munkástanács, ugyanis a Közoktatásügyi Népbiztosság 1919. május 2-án kelt 87775/1919. 
számú rendeletével megtiltotta a külföldi állampolgárok által fenntartott oktató- és nevelőin-
tézetek köztulajdonba vételét. Lásd: MNL PML IV. 415-b./1. III. kútfő. (Vegyes ügyek iratai.) 
III–3–1962/1919.
121 MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. március 22., 10. határozat.
122 MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. április 1., április 7., XVI. 25. 1880/kig. 
1919., MNL PML XXXII. 5-a. G. SIN, 1976., 108.
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sát, akiről ezt kevesen feltételezték volna. Az eredetileg ortodox, szerb családból 
származó Joanovics Sándor, aki egyszemélyben volt a Forradalmi Kormányzó-
tanács Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei teljhatalmú politikai biztosa és a vár-
megyei direktórium elnöke, 1919. május 18-án a görögkeleti püspöki palotát és 
annak tartozékait a szerb nemzeti alap tulajdonát képező, „területen kívüliséget 
élvező” intézménynek nyilvánította.123 Ezen túlmenően, a püspökség területén, 
az ő külön engedélye, valamint Kun Béla külügyi népbiztos hozzájárulása 
nélkül eszközölt minden „házkutatást, rekvirálást, vagy bármely néven neve-
zendő hatósági intézkedést” megtiltott, ezzel ellenkező eljárás esetén a vétkesek 
forradalmi törvényszék elé állítását helyezte kilátásba.124 Feltételezésem szerint 
Joanovics közbelépésének tulajdonítható, hogy a szerb püspökség mindvégig 
megtarthatta autonómiáját és különleges státuszát a proletárdiktatúra fenn-
állása idején.

A kialakult patthelyzeten az sem változtatott, hogy 1919. június elején „a görög-
keleti szerb egyház ügyeinek [...] a tanácsköztársaság szellemében leendő rendezése 
céljából” a Forradalmi Kormányzótanács elnöksége által jelentéstételre utasított 
Faber Oszkár, a Közoktatásügyi Népbiztosság vallásügyi likvidáló meghatalma-
zottja is egyértelműen állást foglalt az egyházakkal kapcsolatos egyenlő bánás-
mód elve mellett.125

Összegző gondolatok

„A Forradalmi Kormányzótanács XV. számú rendelete az ideiglenes lakáskérdést 
egy csapásra, a legrövidebb időn belül meg fogja oldani.”126 Ilyen és ehhez hasonló 
ígéretekből nem volt hiány a Tanácsköztársaság kikiáltása utáni időkben. 
A proletárdiktatúra szentendrei döntéshozói számára is megoldhatónak látszott 
kezdetben az újraelosztás révén hajlékhoz, alapvető bútorokhoz és főző tűzhe-
lyekhez juttatni minden proletár családot. Idővel azonban kiderült, hogy a lakás-
hiány rendezéséhez mindezek kevésnek bizonyultak, a háborús körülmények, az 
általános készpénz- és nyersanyaghiány pedig nem biztosított kedvező feltéte-
leket új lakások, illetve szükséglakások építésére.

123 MNL PML XV. 21-a/1. B 5721/1920. Mt. jkv. 1919. április 1., 8. napirendi pont., MNL PML 
XVI. 25. 1880/1919., MNL PML XXXII. 5-a. G. SIN, 1976., 108.
124 MNL PML XVI. 25. 2704/1919. 191/eln.1919. számú határozat és uo., a rendelet elfogadá-
sáról szóló, Csamprágh István görögkeleti (szerb) püspöki titkárnak küldött átirat.
125 MNL OL K 26 PTI 601. f. 2. cs. (1212. cs.) XXXI. tétel. 1949/1919. 3. r.
126 Sebestyén 1919, 13–14.
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Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy bár a Szentendrei Lakásbizottság 
radikális módszerekkel próbált segíteni a lakáshiány folytán kialakult gazdasági 
és szociális krízisen, annak kezelésére irányuló intézkedései összességében 
kevésnek és csupán átmeneti megoldásnak bizonyultak.127 A lakásbizottság 
1919. július végén írott jelentésében elismerte, hogy „ezt a rettenetes miseriát” 
nem képes orvosolni; „Szentendre város direktóriuma lakások hiányában e tekin-
tetben teljesen tehetetlen”.128

A proletárdiktatúra bukása utáni, rövid életű „szakszervezeti kormány” 
felfüggesztette a lakásrekvirálásokat, valamint hatályon kívül helyezte a házak 
köztulajdonba vételére vonatkozó rendeleteket is.129 Ezután kerülhetett sor a 
Tanácsköztársaság alatt elrendelt lakásrekvirálások felülvizsgálatára.130 Annak 
ellenére, hogy a szentendrei polgármester minden törvényes eszközt igénybe 
vett a kényszerűen beköltöztetettek kilakoltatása érdekében,131 sok lakástulaj-
donos mindezt csak hosszas pereskedést követően tudta elérni.132

127 A szentendrei városvezetésnek az 1920-as években is jelentős anyagi erőforrásokat kellett 
áldoznia a lakáshiány enyhítésére. Lásd: MNL PML IV. 408-b. 42757/1922. Szentendre város 
kgy. 3516/922. sz. jelentése a Szentendre városban építendő kislakások céljaira a pénzügyi 
syndikatustól felveendő 2 000 000 Korona kölcsön tárgyában. V.ö.: MNL PML IV. 403.a-b. 
Az 1922. október hó 6-i közgyűlés jegyzőkönyve és az 1922. évi október hó 10-i közgyűlésen 
jóváhagyott 42757/kig.1922. – 2719. kgy. sz. határozat.
128 MNL PML V. 373.b. 3799/1919.
129 RT 1919. 623–624.
130 Elsőként az 1919. augusztus 19-én kelt (következő naptól kezdve kihirdetett és hatályos) 
4040/1919. M. E. számú rendelet (RT 1919. 657–658. ) teremtett először jogi lehetőséget a 
proletárdiktatúra alatti „sérelmes lakásrekvirálások” felülvizsgálatára. Ezt követően a vidéki 
lakáshivatalok, illetve annak hiányában (így Szentendrén is) a polgármester, vagy a városi 
tanács által a lakásügyek intézésére kijelölt tisztviselők intézték a további lakbér-megállapítási 
és igénybevételi eljárásokat. Lásd: 1919. augusztus 30-án kiadott (következő naptól kezdve 
hatályos) 4288/1919. M.E. sz. rendelet (RT 1919. 668–682. ), majd az azt 1920. február 12-től 
hatályon kívül helyező 1552/1920. M.E. sz. rendelet (RT 1920. 51–78. ). Ezen ügyek iratait 
lásd: MNL–PML V. 373.b. (54. doboz.) 1921. év, 35–3018. ikt.sz. k. cs.
131 Erről így nyilatkozott a polgármester, a közélelmezési miniszternek írt jelentésében: 
„ …kénytelen vagyok hatóságilag mindazon családokat innen kiszorítani, melyek a háború 
ideje alatt ideköltözvén, itt polgárjogot – illetőséget nem szereztek, [...] városomban lakáshoz 
kötve nincsenek.” MNL–PML V. 373.b. 4893/kig.1919. V.ö.: MNL PML V. 373.b. 4274/1919., 
3992/1919.
132 MNL PML IV.401-b. 903/1919.
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