
Ahányféle ember, annyiféle lakás?-  Palota, villa, lakás, 

nyomortanya ... 

„Van-e pedig, kérdem, a 

társaságra (társadalomra), 

az egész emberiségre nézve 

valami fontosabb, mint a jó 

lak? (...) Csend, 

szagtalanság, 

füstnélküliség, könnyű 

tisztíthatóság, meleg télen, 

hűs nyáron (...) s oly 

elosztás, mely szerint 

nappali, ebédlő s éjjeli 

szoba kellőleg elkülönülve 

legyenek.”- Már a nemes 

gróf1 is nagy jelentőséget 

tulajdonított a lakhatási 

kérdéseknek. 

A nagykereskedő és bankár 
Wodianer Sámuel 1822-ben épült 
bérpalotája az Újpiacon  

Napjainkban, egy magát, valamire is adó polgár lakóházban él. Ahogy nincs két egyforma 

ember, úgy nincs két egyforma lakás sem. Ha meg akarnánk nézni őket, leginkább társadalmi 

helyzetek szerint rendszerezhetnénk típusaikat, a szegényesebb lakóházaktól kezdve, egészen 

az úri villákig. Mindenki él valamelyik félében, rangjának megfelelően, no, de vajon milyen 

lehet a többi, amit nem ismer a vidéken lakó, avagy a városi polgár?  

Falvainkban, sokszor még nem olyan otthonosak, mint a városokban, hiszen ezeket az 

épületeket legtöbbször a földesurak emelik és akármikor vissza is vehetik. Épp ezért, az itt élők 

nem feltétlenül rendezik be házaikat otthonosabbra. Ezek a viskók, lehetnek, akár kettő 

szobásak, néhol viszont csak egyetlen szobában kényszerül lakni az egész család. Akadnak 

kényelmesebb lakóházak is, a módosabb jobbágyok tulajdonában. 

                                                           
1 Széchenyi István: Buda-pesti por és sár. Pest-Buda, 1834. https://mek.oszk.hu/08100/08159/08159.htm 

 

  

 

http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1730.html
http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1730.html
https://mek.oszk.hu/08100/08159/08159.htm


A nemesi udvarházaink nemesebbik tulajdonosai akár, nyolc szobás házakkal is bírnak. 

Nemesi kiváltságukat büszkén mutatja az épületen látható „Salva Guardia” felirat. Ez a jel, még 

a, csupán három szobával rendelkező kisnemeseknek is kijár.  

Még előkelőbb a 

városi élet szépségeit élvezők 

társasága. Mind, a 

polgárjoggal rendelkezők, 

akik építkezhetnek a város 

határain belül, és mind a 

polgárjogot nem birtoklók, 

bérházakban lakva alkotják a 

városok lakóit. Az itt élők 

élvezhetik az iskolák adta 

tanítást és a fürdők adta kényelmet. A jobbik lakásokban itt már találhatóak szalonok, 

fogadószobák is. Mégis, túlnyomórészt bérelt lakásban élnek itt az emberek, mint a „nem 

háztulajdonos” nagypolgáraink, avagy a tartósan, vagy akár az ideiglenesen itt tartózkodó 

mágnások, vagy a kereskedők.  

A középpolgárságunk sem adhat lejjebb három-, vagy akár négyszobás lakásoknál és a 

gyönyörűséges biedermeier stílusú bútorzatnál. A kispolgárság is még jól járt az egy- illetve 

kétszobás lakásokkal, még, ha esetleg ezek a lakások a nagyobb bérházak felsőbb, kisebb 

belmagasságú emeletein vagy a ház hátsó részében is helyezkednek el. 

Még itt, előkelő Pest városában is szenved a polgárok jó része lakásínségben. Mostani időkben 

igencsak megnövekedénk, a népességünk száma megugrott. Annyira, hogy akár kettő vagy 

három család is él egyetlen egy bérelt szobában.  

A drága lakbérek miatt, akár egy szobát is kiadnak a polgárok, vagy albérletbe adják 

lakásukat. A kiadott lakásokról, a kapura kirakott cédulákról lehet tudomást szerezni. Sajnálatos 

módon, még nem képes lépést tartani Pest városának lakáskínálata, az egyre gyorsuló lélekszám 

növekedéssel. 

A tehetősebb magyar birtokosság mostanság sokat építkezik. Az új kastélyok, többnyire 

a parkok közelében kapnak helyet, tulajdonképpen téglából és fából épülnek. Az egyszerűbb 

építészeti megoldással készülő építmények, a klasszikus görög és római mintákhoz is egyaránt 

kötődnek, a magyar formákon, motívumokon kívül.   

Megesik az is, hogy felettébb érdekesen hozzátoldanak egy régebbi épülethez, egy 

másik szárnyat, vagy modernebbé alakítják, ezzel az elmés megoldással esztétikusabbak 

lesznek és előkelőbbek is. Azon okból sem fordítanak ezekre a kastélyokra többet fa és kő 



építőanyagoknál, mivel nem az év egészében, csupán egy szakaszában időznek itt, avagy 

fogadnak vendégeket. Az év más szakaszaiban inkább városi palotáik kényelmét élvezik. 

Ezek a városi paloták 

túlnyomórészt Pesten találhatóak, és a 

fogadórészek külön vannak választva a 

lakórészektől. Az első emeletükön 

található a díszteremhez, akár szalonok 

sora kapcsolódik, mutatva, hogy a 

házigazda mennyire is módos. 

Ami ezeknél is különösebb, a 

mostanában megjelenő nyaralók, 

úgynevezett villák. Ezek a fenséges 

építmények a vidéki kúriáinkhoz és a kastélyainkhoz hasonlóan épülnek. Abból, az egyértelmű 

célból, hogy elmenekülhessenek, a módosabb urak ezekbe az értékes lakásokba, a nyár melege 

elől, a város porától és a zajos élettől. A korszerű polgári lakások kényelmeivel bírnak, sokszor 

igen neves építészek építik őket. 

A polgárok házainak, illetve a kastélyoknak, villáknak, illetve a kúriáknak padlózata, már 

fából, vagy akár kőpadlóból is készíttetik. Míg, a szegényebb házakban döngölt föld található, 

padló gyanánt. Házanként eltérő szokások szerint, akár szőnyeget is terítenek a padlózatra, hol 

szegényesebbet, hol díszesebbet. A falakat általában fehérre festik, vagy esetleg színesebbre a 

fogadókban, avagy a nemesebb emberek házaiban. A polgárházakban inkább papírtapétát 

használnak erre a célra.   

A kastélyokban a kárpitozás, 

mennyezet aranyra festése sem ritka, csak úgy, 

mint a freskókkal, képekkel díszített hatalmas 

falak. A nagy ablakok, már nem csak a 

kastélyokban, kúriákban kapnak helyet, hanem 

akár egy jómódú polgárlakásban is 

megtalálhatóak. Növelték a fényt és jobban 

láthatóvá tették a környezetet, a dísztárgyak és 

drága bútorok szépségét hivatottak kiemelni. 

Az ablakokat nehéz, akár díszített függöny keretezi, ami a fénnyel együtt, még a hideget is 

kirekeszti. Ugyanúgy, mint az elterjedt spaletta, amit éjszaka becsuknak, hogy elzárják a 

külvilágtól az életterüket, ez olyan, mint a zsalus megoldás a vidéki házaknál, kúriáknál, kisebb 

kastélyoknál. 



Amint beesteledik, a szegényebbek előveszik faggyúgyertyáikat, vagy akár a szegényesebb 

olajmécsesüket, míg a tehetősebbek csillárokba helyezett finom méhviasz gyertyáikkal 

világítanak. Este sötétedés után, főleg télen, a parasztházakban befűtik a kemencéjüket, amik, 

akár két helység közé épülve melegítik a lakást. A kúriákban, kastélyokban, divatos a hengeres, 

fehér kályha, ami porcelánból készül, de néhol még négyszögletes formában találhatóak meg a 

kályhafűtéses házakban. Ezeket gyakran kívülről, a folyosó felől fűtik, így nem zavarja meg a 

kora reggeli tűzrakás a lakók nyugalmát, avagy a korommal járó kályha tisztítás. 
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