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zatokban kimutatott ú j lakások és házak felépül-
tek! Ezek azok a kerületek, nevezetesen a VI 
és VII. kerület, ahol nagy parcellázó vállalatok 
telkeiket eladják. 

A fővárosnak e kül ter jes fejlődés nagy gondot 
okoz, mert bármilyen örvendetes is legyen a fej-
lődés e módja , a főváros költségvetése ad j a meg 
részben annak árát, — mond ják — mert a köz-
művek, amelyeket e fejlődés követel, temérdek 
pénzt emésztenek fel. Éppen ezért, a főváros ad-
minisztrációja ezt az egészséges folyamatot nem-
csakhogy nem segíti és támogat ja , hanem ellen-
kezőleg, igyekszik azt lefékezni és csak kénysze-
redve követi közművekkel a kül ter jes telepedé-
seket. Mindennek dacára is megdöbbentő, hogy 
minő méretű közműveket létesített a város 
kedvükért . S épp a súrlódásos, ellentmon-
dásos folyamat révén olyan terhes az! Lássuk 
először a teljesítményeket. 

1. Burkolt ú t tes tek 1912 5.128,256 m2 

1930 6,781,023 „ 
+ + 1 3 - 3 o/o 

Burkol t gyalog- 1912 1.941,053 m2 

j á rók 1930 2.370.599 „ j á rók 
+ + 22% 

2. Csa to rnahá lóza t 1912 412.4 km 
1930 615-7 .. 
+ -f 50°/o 

3. Vízveze ték- 1912 765.9 km 
há lóza t 1930 929 1 .. 

+ + 22 0/0 
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Ha ezeket a számokat 
lá t juk, akkor érthető az 
az ellenszenv, amellyel a 
főváros vezetősége a kül-
terjes fejlődést szemléli! 
Azonban szabadjon ezt a 
kérdést egyszer más ol-
dalról is megvilágítani, 
a megszokott álláspont 
ellenkező oldalára is reá-
mutatni . Itt van minde-
nekelőtt az a tény, hogy 
míg Budapest lakos-
sága az elmúlt két év-
tizedben csak 11.3%-k(d 
emelkedett, az u. n. sta-
tisztikai Nagy-Budapest 

l a k osságának száma 
29%-kai' lett magasabb! 
A Nagy-Budapest foga-
lom alatt kezelt 22 köz-
ségben a népszaporulat 
90%-os volt! Ezek egg 
része az ország egyéb 
részeiről költözött ide, 
másik része a fővárosból 
vonult oda ki. Tette ezt 
egyrészt azért, mert úgy 
tapasztalta, hogy ott olcsóbb a megélhetés, más-
részt pedig az e tanulmányban tárgyalt okoknál 
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fogva: mert sa já t házát fel kívánta építeni s ezt 
könnyebben tehette a szomszédos községekben, 
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