
Holbok Sándor
Lakóhely és társadalm i rétegződés a bécsi 
és budapesti zsidóknál a századfordulón

A századforduló Becsének és Budapestjének hasonlóságai közhelyszámba mr 
nek. A városszerkezet ill. egyéb megtervezett intézmény (-rendszer), melleit 
történelmi, jogi, földrajzi feltételek miatt a társadalom mélystruktúráibar* 
Összevethető folyamatok rajzolódtak ki.

A mindkét város gazdasági és kulturális életében kiemelkedő szerepet játs 
zsidóság differenciálódása is rokon természetű.

Előzmények

Régiónkban a múlt század közepéig a zsidóság városokba költözését nagyb 
gátolta a céhes polgárság, a buzgó katolikus Habsburg-hatalom, így kevés szén 
esés, ill, befolyásos zsidó kereskedő juthatott letelepedési és működési engedé 
hez. (Kivéve 18X4-tői á trieszti zsidókat, akik birtokolhattak földet1;)-Pesten 18 |f 
előtt zsidók csak kivételes esetekben válhattak a város lakosává2, Becsben letelep 
dési korlátozásukat a forradalom során szüntetik meg, de a Habsburg-rezsim e 
csak 1867-ben erősítette meg.®

Ezen akadályok megszűnése, egybeesve a robbanásszerű urbanizációval, 
zsidóság nagy tömegeit vonzotta Becsbe, Budapestre és egyéb városokba.

Érdemes egy pillantást vetni az ugrásszerű növekedést illusztráló statisztikái
Bécs növekedését 1890-től a külső kerületek csadakozása is okozza. Mivel akiil: 

munkásnegyedekben kevés zsidó lakik, a csatlakozás a bécsi-zsidóság össznépes 
ségen belüli visszaszorulását eredményezi.

Budapesten a külvárosok csatlakozása csak jóval az első világháború utáj 
következik majd be, korszakunkban tehát nem nyomja le a zsidók arányát; 
fővárosban.

1 Witiiam 0 . McCagg: A History of Habsburg Jews. Indianapolis, 1989. 165,1.
2 'Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Budapest, 1989. 21.1.
8 Marika L. Rotenblil: Die Juden Wiens 1867—1914; Wien, 1989. 20.1.

Nyomdatechnikai okokból a következő oldal lábjegyzeteit la itt közöljük:
4 Zeke Gyula: A budapesti zsidóság lakóhelyi szegregációja. Szerk.; Lendvai L. Ferenc 

H ét évtized a hazai zsidóság életében 1. Bp. 1990., 162—200.1.
5 Saját becslés az eltérő adatok alapján.
6 Löw Ákos: Die soziale Zusammensetzung dér Wiener Juden.- Wien, 1951. 160.1.
7 Rotenblit i. m. 25.1.
8 Elisabeth Emsenhuber: Die Wiener Juden in dér 2. Hálfte des lS.Jahrhunderts. Wien, 1982.57—58,1
9 Rnzenblit i. rn. 28-29. 1.

10 U.o.
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Buda, Pest, Óbuda, ebből Bécs ebből
JB Budapest lakossága zsidó lakossága zsidó

4 oQS\ 93.909 8.264^ 277.600® kb. 9006
(8 .8%) (kb. 0,32% )

1850 156.506 417.200*6 kb. 4000® 
(0,95% )

1857 187.891 27-28.0005 476.222 kb 62006
(kb 14%) (1,3%)

1869 280.349 44.890 607.514 40.227
(16,6%) (6 .6%)

1880 370.767 70.879 704.756 72.588
(19.9%) (10,3 %)

1890 506.384 103.317 817.299** és 10.078 (12,2% )
(2 1 .2%) 1.364.568*** 118.495 (8,7% )

1900 733.358 168.985 1.674.957 146.926 (8,8%)
(24%)

1910 880.371 203.687 2.031.498 175.294 (8 .6%)
(23,1 %)

*1848-ban **az új területek nélkül ***aX I-X IX . kerületekkel
1900-ban és 1910-ben egy-egy új (XX., majd XXI.,) kerületet csatolnak Becshez * 1 2

Ettől függetlenül csak a belső kerületeket tekintve is nagyobb a zsidóság súlya 
a magyar, mint az osztrák fővárosban, Bécsben elfoglalt jelentőségük,kvantitativ 
alapon a brünni és prágai zsidó közösségeknek a városukban betöltött súlyához 
hasonló. (8-9 %-a a város lakosságának) Budapesten viszont szinte „lembergi” a 
zsidók aránya a város összlakosságához képest, nagyságrenddel nagyobb arányban 
vannak zsidók a budapesti polgárok között, mint a bécsiek közt. Erre utal a korban 
a Judapest” gúnynév is.7

Az ilyen mértékű növekedés jelentős része az immigrációnak köszönhető. Becsbe 
három, viszonylag elkülönülő hullámban érkeznek zsidók a XIX.sz. közepétől az 
első világháborúig. Ezáltal eltérő gazdasági erejű és tradiciójú csoportok érkeznek, 
amelyek természetszerűleg egymástól is némileg elkülönülnek.

1. A 19. sz. 50-60-as éveiben cseh-morva földről érkezik a bécsi zsidók kb. 
19%-a8

2. Már a század közepe előttől egészen az 1880-as évek elejéig a magyarországi 
zsidók meghatározó elemei a bécsi zsidóságnak. 1880-ban a bécsi zsidó apák 
44,5%-a magyar honosságú, vagy magyarországi születési helye van.9 1880. után 
azonban Budapest elszívó hatása érződik, az előbbi arányszám 1890-re és 1900-ra 
33-35%-ra csökken, 1910-re pedig 20% alá esik.10

3 .1880-tól a világháború befejeztéig tartott a harmadik hullám, a galiciai.
Az előbb is citált, a bécsi zsidó apák születési helyét ill. honosságát vizsgáló
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statisztika alapján a vizsgált személyeknek 1869-ben még csupán 10,5%-a ggjj,, 
bukovinai, még 1890-ben is csak 15,6%-uk odavalósi, 1910-rc azonban mái' 34

E harmadik hullámmal a zsidóságnak egy addig Becsben merőben szokás 
életmódú csoportja válik erőteljessé, a vallásos kelet-európai zsidóké. Budapes>, 
egészen más a helyzet. (A szűkén értett) Ausztriával szemben Magyarországod 
fővároson kívül is nagyszámú zsidó él, ami bő belső forrása a pesti zsidói 
szaporodásának. A magyar fővárosba ritkán érkeznek közvetlenül nagyobb z<i 
ortodox vagy éppen chaszid közösségekből zsidók, legtöbbször több, generáció 
lépcső után, magyar faluban, kisvárosban már „akklimatizálódott” családi háttél 
rel rendelkező egyének kerülnek fel Budapestre.

Bécsben különösen a harmadik, a galíciai hullámmal érkezőek számára annyiig 
idegen a világváros, hogy szükségszerűen saját tradíciójukat megőrizni kívánni 
sokkal zártabb közösségben élnek, saját, asszimiláltabb hitsorsosaiktól is erőse* 
elkülönülve.

Városrészek, kerületek és társadalmi rétegek

A két tárgyalt város zsidó lakossága nem oszlott meg egyenletesen az egyes 
kerületek között. Bizonyos centrumok körül koncentrálódott a zsidó népesség 
zöme. E centrumok kialakulásának történeti előzményei voltak. Pest város polgí 
rai a 18. sz. folyamán nem láyák szívesen a zsidókat, okkal üzleti vetélytársakai 
látnak bennük. A régi IV. kerületbe, a tulajdonképpeni régi Pestre nem is igen 
kapnak a 19. sz. első felében zsidók letelepedési engedélyt. A zsidók a Lipót-é 
Terézváros területén (akkor még a későbbi Erzsébetvárost is magábafoglalvai 
kezdtek letelepülni, s 1829-ban a pesti zsidók 80,4%-a a Terézvárosban lakott.11

1870-ben a pesti zsidók még mindig kb. 70%-a él a VI-VII. kerületben12, 1910 
ben pedig a teljes fővárosi (Budával, Óbudával) zsidóság majd 60 %-a.13 / 
„Terézváros” nevet a fentiekből kifolyólag a 19. sz. első felében majdnem kiszorítja 
a „Zsidóváros” elnevezés.14 Budapest másik, zsidók által sűrűn lakott területe méj 
1873-ban Óbuda, de e városrész nem integrálódik igazából a világvárosi fejlődési* 
és az V.-VI. kerületihez mérve az óbudai zsidóság jelentősége csökken. (1850-ben 
még Óbudalakosságának31,6%-a,151920-ra már csupán 10,3%-a zsidó16) Becsben 
az általunk vizsgált korban a zsidók által előszeretettel választott kerületek is 
történetileg kapcsolódnak a felekezethez. A Belváros — I. kerület — egy része volt 
az 1421-es kiűzetésig a bécsi zsidók negyede — a Judenplatz környéke. A mai II. 
kerület helyén volt a 17. sz.-ban a gettó. Kiegészülve a IX. kerülettel ebben a 
háromszögben élt 1880-ban a bécsi zsidók több mint 3 /4 -e , s még 1910-ben is 
csaknem 60%-uk.17 Külsőbb területek nem voltak előnyösek korábban a zsidói 
számára, m ert jó  ideig ezek Alsó-Ausztriához tartoztak, ahol zsidók számára 
kedvezőtlen kötelmek és tiltások voltak érvényben.

1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4  Teke i. m. 170-171 .1 .
15 Tkirring Gusztáv: Budapest főváros demográfiai 

és társadalmi tagozódásának fejlődése.
2. k. Bp., é.n. 7. L

16. Tkirring: i.m. 2- k. 3 8 .1.
17. Michttel john-Alberi Lichlblau: 

Schmelztiegel Wien. Wien, 1990.145. t
18. M c C aggi. m. 210.1.



hát átható, hogy a két város zsidóságának zöme az adott város kis részén,
AZ illeszkedő kerületekben lakik. Ezen kerületekben a zsidóság az összla- 

v íS íí^ k  is komoly részét teszi ki.
A bécsi 1910-es adatok szerint (illusztrálva McCagg térképével)18 az I; II; IX. 
''létben különösen magas a zsidók aránya (a Lakosság min. 1 /5 -ét teszik ki), elég 

*  f9-l4%) a X X .; a VI-VII-VIIL kerületekben. A zsidók Bécsben betöltött
ranál (8,6 %) kisebb mértékben (4-7%) vannak jelen a III-IV-V., a XIV-XV. és 

YVill-XlX- kerületekben, s nagyítóval kell keresni Őket a X-XI-XII-XIII., a XVI- 
Yim és XXI. kerületekben, ahol az összlakosságnak mindössze 1—3 %-a zsidó.

A fenti adatok kivetítése a térképre:
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Az egyes kerületekben persze változott a zsidóságjelenléte. A tradicionális zsidó 
kerületekben (I., II.) végig erősödött korszakunkban a zsidóság aránya, a IX.-ben 
dinamikusan fejlődött, s a VI.-VII.-VIII.-ban is érzékelhető az aránynövekedés 
folyamatossága.

Az I. kerület, a régi városi arisztokraták, milliomosok: előkelő üzletek, lakások 
kerülete. Bár a kerület lakóinak 1/5-e  zsidó 1910-ben, a kerület zsidó lakói mégis 
egyre kisebb hányadát adják Bécs zsidó lakosságának. (1880-ban 17,1 %, 1910-ben 
csupán 6,2% 19 A nagy bevándorlási hullámok ugyanis az 1. kerületet érik el 
legkevésbé.

A zsidó hitközösség adófizető tagjainak -akik tehát jobb anyagi körülményekkel 
rendelkeznek mint az átlag — viszont 1883-ban és 1896-ban egyaránt kb. 23%-a
I. kerületi.20 A hitközségi adófizetőket adókategóriaként vizsgálva kitűnik, hogy az
I. kerületiek a magasabb kategóriákban dominálnak 21

Ezzel szemben a különböző zsidó jóléti intézményeket, vagy támogatásokat 
igénybe vevő zsidóknak csak elenyészően kis része I. kerületi.22 A kerületen belül 
a zsidók az északkeleti részt preferálták, s így összefolyt a IX. és a II. kerület zsidók 
által frekventáltabban lakott részével.

John Bunzl szerint23 a különböző kerületek lakossága „auch régiónál unter- 
schiedlicher Herkunft war. So gab es tm I. Bezirk einen besonders hohen Anteil 
vonjuden aus Böhmen und Midii én, im II. Bezirk einen solchen aus Ungam und 
Galizien.” Az I. kerületben természetesen bécsi születésű zsidók is nagy arányban 
laktak, de a magyarországi zsidókból nemcsak a II. kerületben laktak sokan, 
hanem a gazdag és előkelő I.-ben is.24

Az I. kerületi zsidók foglalkozásszerkezete is más hangsúlyokat kap, mint a bécsi 
zsidóké. Itt a legmagasabb a szabadfoglalkozásúak és a kereskedők aránya (17,1% 
és 51,3 % a kerületi aktív zsidó férfilakosságából) 1870 és 1910 közt, s nagyon 
alacsony más kerületek zsidóságához mérve a kereskedelmi alkalmazottak és 
munkások aránya.25 Az I. kerületi zsidók anyagi helyzetüknél fogva sokkal több 
cselédet tartottak, mint a II. kerületiek. Mivel azonban a cselédek hagy része 
keresztény, (s az I. kerületi zsidók cselédeinek 3 /4-e  is az volt26) ez lazítja az I. 
kerületiek vallási kötődését. A hosszabb ideje Bécsben élő jómódú zsidóknál 
gyakran még a szakácsnő is keresztény, ami a kóser házvezetést igencsak megkér
dőjelezi.

A II. kerület többségi zsidó házaival szemben az I. kerület zsidók által lakott 
házaiban a centrumban nincs zsidó lakótöbbségű ház, az északi részén is csak a 
zsidók által lakott házak 37,34 %-ában van zsidó abszolút többség.27

19 Rozenblit i. m. 85. t.
20 U. o. 89 .1.
21 U .o .9 2 .1 ,
22 U .o .9 0 .1 .
23 John Bunzl: Versunkene Leopoldstadt. AZJoum al, 1982.12.10. 4—5.1.
24 Rozenblit i.m, 104.1.
25 U .O .Ö 5J.
26 Emsmkuber i. in. 74.1.
27 U. 0 .6 8 .1 .
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A II- majd a századfordulós kettéválasztástól II. és XX. kerület egészen más 
típusú, mint az I. E jellegzetesen kispolgári kerületben lakott 1880-ban a bécsi 
zsidók 48,3%-a28) és 1900-ban a II. és X X . kerületben kb. 48%-a, szinte ugyanak
kora hányada.29

A hitközségi adófizetőknek alig több mint feleakkora része idevalósi (1883: 
25 1%; 1896: 27,3%30 31) mint az összes bécsi zsidónak. Minél magasabb hitközségi 
adókategóriát tekintünk, annál alacsonyabb benne a II. kerületiek aránya. E 
kerületbe költözik a Galíciából, Bukovinából, Magyarországról érkezők több mint 
40%-a, kevés viszont a csehországi zsidó a II. kerületben.51 A kerületben sok a zsidó 
kereskedő, különösen a későbbi XX. kerületi részen, de őket ne tévesszük össze 
az I. kerület elegáns nagykereskedőivel. E  terület a házalók fő támaszpontja. Nem 
véletlen, hogy főleg a magyar és galíciai zsidók preferálják leginkább a II. kerületet, 
s a legtöbb házaló épp galíciai, vagy magyarországi.32 Kevés, különösen Brigitte- 
nauban a zsidó szabadfoglalkozású, sok viszont a munkás és kézműves.33

A hitközségnek adót fizető — tehát jobbmódú — II. kerületiek a nagyobb utcákon 
(Taborstrasse, Rembrandstrasse, Untere Augartenstrasse, Stefaniestrasse, Pra- 
terstrasse, Obere Donaustrasse) laktak, de csak ritkán a Prátertől északra és az 
AugarLentől keletre.34 A nagy kiterjedésű II. kerületnek is különböző rangú 
alkerületei voltak. Brigittenau (1900-tól XX . kerület) a legszegényebb, a Csatorna 
környéke gazdagabb.

A Leopoldstadt belső részében igen erőteljes a zsidók elkülönülése egyes 
lakóházakba. Itt a zsidók által is lakott házak 63,76%-ában a lakók többsége zsidó. 
A Csatorna környékén is hasonló az arány (60,17% )35 A legrosszabbak a lakáskö
rülmények Brigittenauban (1900-tól X X . kerület). Sokszor 6-10 ember lakott egy 
egyszobás lakásban.36

A IX. kerület ismét más jellegű. Itt nem tradicionális a zsidók jelenléte, a 
növekedés ezért is feltűnő, 1880 és 1910 közt a kerület zsidó lakosainak aránya a 
teljes lakossághoz képest megduplázódik.37

A különböző anyagi mutatók (szegények, hitközségi adófizetők) nem mutatnak 
különösebb eltérést az átlagtól.

Különösen a csehországi zsidók választják Alsergrundot (IX. kér.) előszeretettel 
lakhelyül.38

A kerület zsidó lakosságának sokkal magasabb arányú része kereskedelmi 
alkalmazott, mint más kerületekben. (38,6%  pl. az I. kerület 26,3%-ával szemben

28 Rozenblit i. m. 85.1.
29 Emsenhuberi. m. 63.1,
30 Rozenblit i. m. 89.1.
31 U, o. 104.1.
32 John-Licktblau i. m. 46.1.
33 Rozenblit i, m. 95,1.
34 U. o. 92.1.
35 Emsmhuber i. m. 68.1.
36 Rozenblit i. m. 89.1.
3J U. o. 85. L, Emsenhuber i. m. 63.1,
38 Rozenblit i.m. 104.1,
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eg- reprezentatív minta 1870-tól 1910-ig érvényes adatai alapján.) Nagyon kevés 
viszont a kézműves ( a férfi keresők 6%-a), a munkás (2%), nincs tűi sok kereskedő 
viszont az I. kerület után itt vannak legnagyobb arányban szabadfoglalkozásúak 
(15,7%), talán az Egyetem közelségének is szerepe van e tényben.39

A hitközség adófizetőinek IX. kerületi lakói is e részen sűrűsödnek, a Berggasse, 
Türkenstrasse, Hörlgasse, Wahringerstrasse, Lichtensteinstrasse, Porzellangasse 
házaiban.40

A bécsi zsidóság egyes társadalmi csoportjai így más kerületeket preferáltak. A 
befutott gazdagok, nagykereskedők, orvosok, jogászok, azl., kézművesek, kisipa- 
rosok, kiskereskedők (de nem egy jómódú nagykereskedő is) a II., nemesített 
zsidók, gazdag gyárosok a IV., a zsidó gyárosok (28.6%-uk az 1870-1910 kozd 
mintából) a VI.-VII-VIII. kerületben41 laktak. Ez utóbbiakban jó  néhány zsidó 
munkás is él. Viszont az iparias külvárosokban, a proletárnegyedekben alig van 
zsidó. A legszegényebb zsidók jó  része is inkább éhező kispolgár, mint éhező 
munkás.

A IX. kerületben az új kereskedelmi alkalmazotti és szabadfoglalkozású réteg 
nyer egyre nagyobb teret, s a sikeres értelmiségiek, üzletemberek szívesen 
költöznek ki a XVIII.-XIX. kerület villáiba. (A II. kerületből induló Arthur 
Schnitzler is a IX.-be költözött először, majd egy külvárosi villába.42

A zsidók által ritkán lakhelyül választott kerületek, a keresztény hivatalnoki, 
alkalmazotti, szabadfoglalkozású rétegek otthonai voltak az antiszemitizmus me
legágyai is. Itt ért el nagy sikereket 1932-ben az NSDAP a választásokon. (Bécs: 
17,4%; IV. kerület: 31%; XVIII. kerület: 28,1%; VIII. kerület: 27,9%)43

Budapesten bonyolultabb felekezeti viszonyok nehezítik a hasonló vizsgálódást, 
bár a 19. sz. elejétől már a második legjelentősebb pesti felekezet az izraelita.

Az izraelita felekezet aránya az egyes kerületek lakosságához mérve (százaléko
san):44

Zsidók 1870 1881 1891 1901

Buda 7,9 8,33 8,13 7,91
V. 34,0 33,03 31,96 28,35
VI, 35,8 35,12 35,31 35,63
VII. 35,8 35,01 35,78 39,12
VIII. 4,9 10,12 13,22 17,78
Pest 19,6 22,78 24,03 26,72
Budapest 16,6 19,74 21,04 23,62

39 U.o. 95.1. -  40 U.o. 92.1. -  41 U.o. 94.1. -  42 U.o. 100.1.
43 John-Lichtbiau i. m. 296.1.
44 Bp. Főváros Statisztikai Évkönyve szerk. Thirring Gusztáv. Bp. 1896. 55.1. és KörösiJázsef-Tfiirring 

Gusztáv: Budapest fővárosa az 1891-ik évben. 2. k. Budapest, 1894.44—45.1. és KörösiJózsef-Thining 
Gusztáv: Budapest Fővárosa az 1901-ik évben. 2. k. Bp. 1904. 56.1.

102



A Terézváros és az Erzsébetváros egyes körzeteiben a zsidóság aránya az adott 
területeken meghaladta a 80% KJt. Abszolút többségben van a zsidóság a századfor
duló előtt még Óbuda és a Lipótváros egyes részein, a  Teréz kötút mentén és 
persze a Király utca két oldalán valamint a Király utcától a Kerepesi útig.
” Nagyobb területegységet számítva abszolút többségben vannak a pesti zsidók a
leréz-Erzsébet-Váczi-Károly körút-Kerepesi út által határolt negyedekben. 40%
feletti a zsidóság aránya Pesten a Lipót- (és Újlipót) városban.

A későbbiekben bekövetkező változásokat jól tükrözi Zeke Gyula térképe a 
kerületeknél részletesebb, azon belüli területi egységekre jutó lakosság zsidó 
népességének arányáról.45 1920-ban, amikor nagyjából még a világháború előtti 
korszak végének tendenciái érvényesültek.

W Zeke i. m. 182.1.
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I . 40% os arány már nincs meg a Lipótváros belső részén, de megerősödött az 
Újlipótvárosban és kissé terjeszkedett a már 1891-ben is „zsidósabb” józsefvárosi 
részeken. Az óbudai zsidóság fokozatos gyengülése is látható.

Bár a bécsi formában Budapesten nem jelentkező politikai antiszemitizmus 
lanyhasága nálunk lehetővé tette a zsidóságnak a bécsinél nagyobb mérvű integ
rálódását az átlagos budapesti lakhelystruktúrába (dacára a budapesti zsidóságnak 
a bécsinél kvantitative nagyobb súlyának), mégis hasonló övezetek alakultak ki 
bécsi és a pesti zsidó lakónegyedekben.

A régi, a XIX. sz. közepe előtt már Pesten ill. Becsben élő kiváltságos zsidó réteg 
és leszármazottaik, bankárok, üzletemberek a bécsi I. kerület bizonyos részein és 
a pesd Lipótvárosban laktak, de az újabb betelepülő hullámok idáig nemigen 
jutottak el. E területek zsidó népessége egyre kisebb hányadát tette ki az adott 
város teljes zsidóságának.

A XIX. sz. derekának végén nagy tömegben beáramló kispolgári, önálló 
kiskereskedői és kisiparosi réteg képezte a két város izraelitáinak derékhadát, 
Bécsben ez a II. és később az ebből kivált XX . kerületetjelentette, Pesten a VL-VU, 
kerületet és a VIII. kerületnek a VIL-kel érintkező sarkát a mai Keleti pályaudvar 
környékén.

A társadalmi és foglalkozási szerkezet változásával a modern magán alkalmazotti 
és értelmiségi réteg a bécsi Alsergrundnak (IX. kér.) az Egyetemhez közel esd 
részébe, Pesten pedig — a bécsi folyamatokhoz képest egy-két évtized késéssel -  
az Újlipótvárosba költözött. A későbben meggazdagodók már nem feltétlenül a 
ncity”-ket, hanem az elegáns villanegyedeket preferálták.

A két világháború között már nem volt megfelelő „utánpótlása” migrációs 
szempontból a két város zsidóságának. A politikai légkör sem segítette elő a 
korábbi dinamikus növekedés folytatását. A létszámuk abszolút és relatív mérték
ben is csökkent a városok összlakosságához képest, új városrészeket pedig így nem 
„hódíthattak meg”, inkább a korábbi helyzet konzerválódott, amelyet a II. világhá
ború és a holocaust eseményei változtattak meg drasztikusan és viszafordíthatat- 
lanul.
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