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Csizmady Adrienne budapesti lakótelepekrõl írott könyve 
a Doktori Mestermunkák sorozatban jelent meg és a rend-

szerváltás elõtti és utáni (lakás)viszonyokról nyújt alapos elem-
zést. A rendszeresség és következetesség elvét betartva jelen is-
mertetõ során is javarészt követni fogom a könyv struktúráját. 
Elsõ olvasat nyomán talán egy hagyományos felépítésû és tema-
tikájú városszociológia könyvnek tekinthetõ, azonban tanköny-
veket is meghazudtoló pontosságú és igencsak olvasmányos, lai-
kusok számára is érthetõ és megkapó könyvrõl van szó.

A mû a budapesti lakótelep-építés négy évtizedérõl számol be, 
illetve a lakótelepek fizikai és társadalmi státusában végbement 
változások – különös tekintettel a rendszerváltásra – figyelembe-
vételével arra a kérdésre ad választ, hogy a társadalmi változá-
sok hogyan tükrözõdnek a lakótelepek struktúrájának változá-
sában. Hangsúlyozandó hogy a szerzõ által is nyomatékosított 
új megközelítéssel állunk szemben: tulajdonképpen mûszaki és 
társadalomtudományi megközelítést szintetizál, de emellett, a 
szocialista nagyberuházásban készült lakótelepek történetét át-
fogóan végigkísérve, olyan aktuális kérdéseket is feszeget, hogy 
fenyeget-e a lakótelepek slumosodásának veszélye, amennyiben 
igen, akkor hol és mennyire. Ennek fényében a lakótelep mint 

„lakótér” jelenik meg a kutatás középpontjában, mely tulajdon-
képpen ötvözi az építészek vizsgálta „lakókörnyezet” és a társa-
dalomtudósok által vizsgált „lakók” kutatási területeket. 

A szerzõ abból indul ki, hogy a II. világháború utáni idõ-
szakban Közép- és Kelet-Európában a lakásépítés fõ irányát a la-
kótelepek építése határozta meg, azonban már a Bevezetõben 
hangsúlyozza, s a továbbiakban többször is nyomatékosítja, 
hogy a lakótelepek által generált problémák eltérõ intenzitás-
sal és eltérõ idõben jelentek meg, így a rendszerváltás utáni 
lakótelepi problémakezelés sem történhet a nyugati gyakorlat 
szerint. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen mellõzné a 
nyugati minta (lakásépítési gyakorlatok, a lakótelepek keletke-
zésének körülményei, a problémák elõtérbe kerülésének és ke-
zelésének kontextusa) bemutatásást és felhasználhatóságának 
esetleges alternatíváit magyarországi kontextusban. A buda-
pesti lakótelepek „életútjának” bemutatásával párhuzamosan 
a legjellemzõbb nyugati lakáspolitikát is megismerhetjük. A 
berlini lakótelepek politikai-gazdasági-társadalmi környezet-
étnek és hátterének bemutatásásval a szerzõ olyan esetleges 
alternatívákra világít rá, melyek megjelenhetnek a magyaror-

szági lakáspiacon, illetve a problémák kezelésének módozatai 
kidolgozásánal is szem elõtt tarthatóak egyes nyugati gyakorla-
tok. Egyértelmû tehát, hogy a lakótelepek ebben a kutatásban 
a nyugati megközelítésektõl eltérõen nem a szociális lakáspoli-
tika eredményeként kezeltetnek, hiszen a közép-kelet-európai 
lakótelepek a „szocialista várostervezés és lakáspolitika legje-
lentõsebb produktumai”. 

Olyan kérdéseket jár körül a szerzõ, mint azt, hogy hogyan 
válhattak ezek a szocialista produktumok heterogén populáció-
jú lakótelepekké, miért nem alakultak ki lakótelepi szegényne-
gyedek vagy magas státusú lakótelepek. Ennek magyarázatára 
feltérképezi a szocialista lakáspolitika legmeghatározóbb as-
pektusait, követve a kronológiai sorrendet. Kitér a rendszervál-
tás idõszakában bekövetkezett változásokra, azaz a lakáspiac 
szerkezetének átalakulására; megismerkedhetünk a rendszer-
váltást követõ városszociológiai kérdésekkel, új fogalmakkal, s 
bár részletesen nem tér ki a ’90-es évek utáni trendekre, aspek-
tusokra, mint megjelent tendenciákat, jelenségeket, megemlíti, 
inkább a rendszerváltás generálta új problémákra tér ki, mint 
pl., hogy a lakáspprivatizáció csapda vagy segítség a lecsúszó 
társadalmi rétegek számára, a ’60-as évek homogenizáló, il-
letve a ’70-es évek heterogenizáló lakáspolitikáját követõen a 
rendszerváltás milyen folyamatokat indított el. Amennyiben a 
lakótelepek közötti különbségek a lakáspiacon manifesztálód-
nak a lakások lefele filtrálódnak, és a középosztály lakóhelyévé 
válnak vagy sem. 

Összefoglalva a kutatás hipotéziseit, tulajdonképpen arra a 
két kijelentésre alapoz a szerzõ, miszerint a lakótelepek a fõvá-
rosi, budapesti, lakásállomány részeként privilégiumot jelentet-
tek a szocializmusban, „nemzeti ajándékként” jelentek meg a 
rendszerben. A lakások ajándék volta a rendszerváltással egyi-
dejûleg megszûnt, a szerzõ szavaival fogalmazva az „ajándék 
visszaütött” a lakótelepek csapdává váltak a drága fenntartási 
költségek miatt. Ez a folyamat státuscsökkenést indított el, hi-
szen a lakótelepek jobbmódú része úgymond elmozdult a lakóte-
lepi övezetekbõl, az ottmaradottak pedig valamelyest szociális 
csapdába estek. Ezek a jelenségek slumosodást vetítenek elõre.

Jó definíciós keretek nélkül a tudományosság alapelv-
ének betartása megkérdõjelezhetõvé válik egy kutatás során. 
Csizmady definíciós leírásoknak szánt fejezete szinte külön 
könyvet érdemelne, annyira pontosan és módszeresen körbe-
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járja a lakótelep fogalmának jelentésváltozásait, megközelítési 
lehetõségeit, a felmerülõ pontatlanságok okait. Átfogó képet ad 
a meghatározások arzenáljáról, felhívja a figyelmet az esetleges 
hibákra, hiányosságokra, az összehasonlíthatóság nehézségei-
re, mígnem eljutva a saját kutatásában elfogadottnak tekintett 
definícióhoz, ott is felhívja az olvasó figyelmét a meghatározás 
esetleges gyengeségeire, valamint a kutatás szempontjából fon-
tos elõnyeire.

A továbbiakban, megszakítva a könyv struktúráját, a mód-
szertani rész ismertetésére térnék rá, ugyanis a definíciós ponto-
sításokon túlmenõen, nem tekintve el a tanulmány „összértéké-
tõl” úgymond, a példaértékû, pontos módszertani részt is mél-
tatnom kell. A végsõ, elfogadottnak tekintett definíció megfo-
galmazását követõen1 ismételten nyomatékosítja a szerzõ, hogy 
bár ötvözi a magyarországi és nyugati szakirodalom vizsgálati 
szempontjait, szem elõtt tartja azt a tényt, hogy a lakótelepek 
keletkezési körülményei, valamint a problémák megjelenési 
okai és így azok „orvoslási” mechanizmusai is külöböznek. 

A tanulmány a fokozatosság elvét betartva részletesen elem-
zi a budapesti lakótelepek történetét. Figyelembe véve a nyuga-
ti szakirodalmat a magyarországin kívül más példákat is említ, 
az elemzés legjelentõsebb részét azonban a budapesti lakótele-
pek leírása teszi ki. A szocialista lakáspiac jellemzõi, valamint a 
kelet-európai lakásmodell és a lakáspolitika általános elveinek 
és gyakorlatának ismertetése után részletesen tárgyalja a az 
1950-es, ’60-es, ’70-es és ’80-as évek lakáspolitikáját (beleért-
ve a lakáskiutalási „szokásokat”, azok esetleges szociálpolitikai 
hátterét), és a lakótelep-építés gyakorlatát. Ezt követi a rendszer-
váltás éveinek részletes lírása, melyben a lakótelepi övezet státu-
sának tárgyalásásn túl a szerzõ kitér a lakótelepi övezetek belsõ 
rétegzõdésének aprólékos elemzésére, a szociális jellegû problé-
mák tárgyalására. A rendszerváltásnak a lakótelepek társadal-
mi státusára gyakorolt hatását vizsgálva nemcsak a demográfiai 
mutatókat elemzi, hanem a lakáspiacokon bekövetkezõ változá-
sok elméleti vizsgálatát is megadja. Felmerül ebben a kontextus-
ban a privatizáció problémája, mely maga után vonja a társadal-
mi státus és a lakásprivatizáció közötti összefüggések problema-
tikáját, valamint a lakótelepek lakáspiaci helyzetének változását 
a rendszerváltás után. A lakótelepek leírása során a statisztikai 

adatokkal, térképekkel alátámasztott elemzés esettanulmányo-
kat is tartalmaz, a lakótelepek belsõ ingatlanpiaci helyzetének 
vizsgálatát négy budapesti lakótelep példáján mutatja be a szer-
zõ. A rendszerváltás hatásainak leírása során is olvashatunk a 
lakótelepen élõk társadalmi és térbeli mobilitásáról, majd ezt kö-
veti a paneles lakótelepek revitalizációjáról szóló fejezet. Ebben 
a részben – megteremtve ezzel a kutatás egységét – a szerzõ 
visszautal a lakótelepek keletkezési körülményeire, valamint a 
lakáskiutalás gyakorlatára. Ez a lakótelepek összetételének vizs-
gálata szempontjából fontos, továbbá részletes leírást kapunk a 
társadalmi jellemzõk változása tekintetében az 1980-as és ’90-
es évekre vonatkozóan. A lakótelepi rekonstrukció formáit is 
összegzi, továbbá leírja egy átfogó lakótelepi rehabilitációs terv 
tényezõit, majd javaslatot is tesz egy lehetséges rehabilitációs 
sémára, melyben összegzi a nyugati rehabilitációs gyakorlatok 
esetleges magyarországi alkalmazhatóságát. 

Csizmady a lakótelepek vizsgálata során a vizsgálati kér-
dések, valamint az erre vonatkozó nyugati és magyarországi 
szakirodalom alapos feltérképezésével alapmûvet készített. A 
fenntebb felvázolt elemzési séma részletesen elemzi a lakótele-
pet, melyben jól kiviláglik, hogy a magyarországi kontextusba 
ágyazottan vizsgálja a jelenséget, nem elfogultan adaptálja a 
nyugati mintát, sem a keletkezési körülmények leírása során, 
sem pedig a rehabilitációs javaslatok megfogalmazása eseté-
ben. A jól strukturált tanulmányban értelemszerûen jól elkülö-
níthetõek a rendszerváltás elõtti, a rendszerváltásra vonatkozó, 
valamint a rendszerváltás utáni lakáspolitikai gyakorlatok le-
írásai, Csizmady nem hanyagolja el a konkrét példák említését 
sem a megfigyelt trendek elemzése során.

A 2003-ban megjelent mû hiánypótló a városszociológia te-
rületén, romániai kontextusban is használható támpontokat, 
javaslatokat, alapos módszertani és definíciós kereteket, utalá-
sokat találunk benne. Felhívja a figyelmet, hogy, bár a nyugati 
városszociológusok régóta problémaként vizsgálják a lakótele-
pek kérdéskörét, a problémákat és azok kezelési módját nem 
adaptálhatjuk. Újszerû megközelítési szempontokat alkalmaz-
va – mûszaki és társadalomtudományi megközelítést szinteti-
zál – jól használható támpontokat nyújt e kutatási területen 
iránt érdeklõdõk számára.

1. Azokat az épületegyütteseket tekintjük lakótelepnek, ame-
lyek 1949–1990 között, részben vagy egészben állami beruhá-
zás keretében jöttek létre. A telepek egymástól jól elkülöníthe-
tõk, de nem szükségszerû, hogy saját infrastrukturális kiszolgá-

ló egységei legyenek. A házak magasságát tekintve engedménye-
ket kell tennünk…a lakásszámot maximáltuk, és csak azokat az 
épületegyütteseket tekintettük lakótelepnek, melyben legalább 
500 lakás található. In Csizmady, 2003:25,272.
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