NAGY ISTVÁN

II. József reformjai Budán
Buda történetében a török kiűzése, ezt követőleg a város újjá
építése, 1703-ban a városi kiváltságok megszerzése korszakos jelentőségű
változást hozott, mely kb. egy évszázadig állandó és szilárd kereteket
jelölt ki a városi fejlődés számára. A XVIII. sz. elején kialakított viszo
nyokat egészen 1780-ig nem módosították mélyrehatóbb reformok. Buda
fokozatosan illeszkedett bele a töröktől visszafoglalt területen újjászer
veződő feudális politikai, társadalmi és gazdasági rendszerbe, kialakult
feudális jellegű városi társadalma, céhes természetű kézműves ipara és
kisszerű kereskedelme, növekedett lakossága. Általában kitöltődtek a
század elején kialakult fejlődési keretek.
A város fejlődésében a török kiűzését követő században nem egy
nehézség és zökkenő akadt, a fejlődés nem volt töretlenül felfelé ívelő.
Buda már közvetlenül a török uralom u t á n az ország székhelyévé sze
retett volna emelkedni, vissza akarta szerezni a középkorban játszott
szerepét. Elvben, papíron sikerült is a polgárságnak a várost fővárosnak
elismertetnie. Valójában Buda, főleg a X V I I I . század első felében, sem
politikailag, sem gazdaságilag, sem pedig a kulturális élet szempontjából
nem volt az ország fővárosa. A X V I I I . században a politikai központ
továbbra is Pozsony maradt. A török hódoltság idején kialakult politikai
szemlélet ilyen viszonylatban még sokáig éreztette hatását. Az ország
középső, volt hódoltsági részének gazdasági elmaradottsága, majd a
magyar gazdasági fejlődést akadályozó bécsi gazdasági politika nem ked
vezett Buda ipari és kereskedelmi fejlődésének. Különben is ilyen szem
pontból a kedvezőbb fekvésű Pest számára adódtak komolyabb lehető
ségek. A kulturális élet sem Budán összpontosult ebben az időben.
Pozsonyban pl. fejlettebb kulturális élet alakult ki, mint Budán, az
egyetem pedig Nagyszombatban működött. Budán néhány szerzetesi és
városi iskola látta el a közoktatást, állandó színház a városban nem volt,
újságot nem adtak ki. Buda ezért a X V I I I . században, főleg a század
első felében, csak az ország egyik legjelentősebb szabad királyi városának
tekinthető, nem pedig az ország fővárosának.
Közelebbről megvilágíthatjuk ezt, ha Buda viszonyaira vonat
kozólag néhány adatot sorolunk fel. A népesség szempontjából 1777-ben
a 28 737 lakost számláló Pozsony és a 25 747 lakossal rendelkező Debrecen
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u t á n Buda 22 619 lakosával csak az ország harmadik városa, l a k o s 
ságából 1984 volt az iparos és 318 a kereskedő, az előbbi kevesebb, mint
a lakosság 10 %-a, az utóbbi a lakosságnak csupán 1,4 %-a. Az iparosok
és kereskedők számaránya tekintetében több magyar város megelőzte
Budát, Pest lakosságának 1777-ben pl. 16,2 %-a volt iparos és 3,8 %-a
kereskedő. Az egykorú leírások gazdasági szempontból Budán csak a
fejlett szőlőművelést emelik ki. Ehhez jelentős napszámosréteg állott
rendelkezésre a városban (1777-ben pl. 6544 fő). A lakosság a helyőrség
mellett jórészt igénytelen szőlőbirtokos kispolgárokból tevődött össze.
Az egyházi személyzet, a papság az országban Budán volt a legerősebben
képviselve. Ez a város kultúrájának is egy házias jelleget kölcsönzött.
A városi fejlődésben való elmaradása, kisvárosias jellege ellenére
a közvélemény mégis mindinkább Budában látta az ország fővárosát.
Ehhez nagymértékben hozzájárult a város központi fekvése, a Budához
mint középkori királyi székhelyhez kapcsolódó hagyomány, továbbá
Mária Terézia korában a királyi rezidencia újjáépítése. A rendi ország
gyűlés is mind erősebben adott hangot ama véleményének, hogy az
ország székhelye — történeti jogon — Buda, s a kormányszékeket
Pozsonyból ide kell áthelyezni. Buda polgársága szintén állandóan a
város régi szerepének visszaszerzésére törekedett.
A fejlődés valóban egyre jobban megérlelte azt, hogy az ország
székhelyét Pozsonyból, a határszélről, az ország középpontjába helyezzék
át. Az ország közepén ilyen szempontból csak két város, Buda és Pest
jöhetett számításba. Pest ekkor még nem vált komoly vetélytársává
Budának, nagy gazdasági lehetőségei, élénk kereskedelme, országos hírű
vásárai ellenére még Budánál is kisebb lélekszámú, fejletlenebb, igen
kevés középülettel rendelkező város volt, úgyhogy a főváros jogcímét
egyelőre még nem vitathatta el Budától. Buda a XVIII. század második
felében tehát egyre inkább igényt t a r t h a t o t t arra, hogy az ország való
ságos székhelyévé ismerjék el és azzá emeljék. Nagy lépést jelentett
ilyen irányban az ország egyetlen egyetemének 1777-ben Nagyszombatból
Budára, a királyi palotába való áttelepítése. Az egyetem jó szolgálatot
t e t t a város kulturális, de gazdasági fejlődésének is. Az iparosok száma
— nem utolsósorban emiatt — 1782-ben az 1777. évi 1984 főről 3255-re
emelkedett. 1
A döntő változást ilyen téren — amint ismeretes — II. József
reformokban gazdag korszaka hozta meg. I I . József Budával kapcsola
tosan nem a magyarság régi követeléseit akarta kielégíteni. Az uralkodó
intézkedései ilyen vonatkozásban is a felvilágosodott abszolutizmus poli
tikájából eredtek, annak az államkormányzati rendszernek a politiká
jából, amelynek egyik tipikus európai képviselője éppen I I . József volt.
A Budán bekövetkezett változások jobb megértetése céljából röviden
ismertetnünk kell I I . József magyarországi reformrendszerét, illetve a
városokkal kapcsolatos politikáját. II. József felvilágosodott abszolutiz
musának fő célja az egységes Habsburg-birodalom, az uralkodó akara
tától függő központosított, egységes birodalmi kormányzati szervezet
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megteremtése volt. Ennek akadályai Magyarországon az ország még
megmaradt függetlensége, a nemesi alkotmány, a megyei és a városi
kiváltságok, a latin hivatalos nyelv, az elavult közigazgatási szervezet
voltak. Ezeknek az akadályoknak elhárítása érdekében hozott intézke
déseivel I I . József részben szembehelyezkedett a fejlődés erőivel, rész
ben azonban a fejlődés szolgálatába állott. Az ország függetlensége elleni
támadás, a németesítés akkor, amikor a fejlődés a nemzeti függetlenség
irányába mutatott, beleütközött a fejlődés természetes erőibe. Ezzel
szemben a kormányzati rendszer reformja, az ósdi privilégiumok eltör
lése, a közigazgatás centralizálása egybeesett a fejlődés irányvonalával.
I I . József egyéb reformjai, mint pl. a vallási kérdés, a jobbágy
kérdés, a közoktatás, az egészségügy, az árvaügy stb. terén hozott
reformok már határozottan a polgári fejlődés ügyét szolgálták. Külön
leges megítélés alá esik a I I . József-féle gazdasági politika. Ez Magyar
országon I I . József alatt is a Mária Terézia-féle gyarmatosító gazdasági
politika vonalán haladt. Az uralkodó fíziokrata beállítottsága, monopólium-ellenessége következtében, továbbá ama törekvése miatt, hogy
a gazdasági vérkeringést szabaddá tegye, ez a gazdasági politika mégis
több pozitív vonást tartalmazott, mint Mária Teréziáé, s egynéhány
vonatkozásban (pl. a manufaktúrák kialakulása) fellendülést hozott.
Mindezek a reformok a magyar városok (főleg a szabad királyi váro
sok) életében is jelentős változásokat idéztek elő. A privilégiumok meg
nyirbálása, a közigazgatás racionalizálása, modernizálása, a közoktatás
ügy, az egészségügy, árva- és szegényügy reformja mély nyomot hagyott
a magyar városok életében is. E reformok több vonatkozásban — egészen
1848-ig tartó érvénnyel — szabályozták főleg a városi közigazgatás és
gazdálkodás menetét, viszonyait. Ettől eltekintve II. József rendszerében
nem beszélhetünk egy különálló, speciális városfejlesztő politikáról, olyan
értelemben, mint pl. jozefinista jobbágypolitikáról vagy valláspolitikáról,
közigazgatási reformról. A városok fejlesztése, a polgárság megerősítése
éppen nem tartozott II. József felvilágosodott abszolutizmusának cél
kitűzései közé, hasonlóképp a városok gazdasági fejlesztése, az ipar és ke
reskedelem támogatása sem. 2
Buda (és részben Pest is) azonban a magyar városok között — épp
különleges helyzetüknél fogva — a kivételek közé tartoztak. Ez a kivé
teles helyzet pl. Buda esetében logikusan következett az uralkodó egyik
leglényegesebb, az ország közigazgatását racionálisan kiépíteni és meg
szervezni kívánó törekvéséből. E törekvés egyik célkitűzése volt helyesen
megválasztott, megfelelő tartományi központok létesítése. A császár éles
szemmel jól meglátta, hogy Magyarországnak — koncepciója szerint
a birodalom egyik tartományának — legmegfelelőbb, a kormányzás
céljaira legalkalmasabb központja csak Buda lehet. 3 Ez a kiinduló
pontja annak, hogy Budán I I . József alatt más városokhoz viszonyítva
jelentős városfejlesztő reformokat figyelhetünk meg. Ezek a reformok
befolyásolták a város további fejlődését, új szakaszt nyitottak meg a
város életében, s mindmáig észrevehető nyomokat hagytak a város
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arculatán. Ezzel kapcsolatban nemcsak arról van szó, hogy Budán
II. József speciális, más városokban nem foganatosított intézkedéseket
hozott, hanem arról is, hogy az egész országot általában érintő rendel
kezések Budán különös hangsúlyt és jelentőséget nyertek. Ezek alapján
kell Budán I I . József reformjairól külön fejezetben megemlékezni.
A továbbiakban ismertetjük azokat az intézkedéseket, amelyek során
Buda II. József alattvalóban az ország székhelyévé vált, majd ezzel kap
csolatban azokat a reformokat, melyek a város fejlesztése, rendezése,
a városi gazdálkodás körülményeinek megjavítása céljából kerültek napi
rendre.
A kormányhatóságok

Budára helyezése

A Budán végrehajtott fontosabb reformok sorát 1782-ben a szer
zetesrendek feloszlatása nyitotta meg. A tanítással, gyógyítással vagy
egyéb közhasznú tevékenységgel nem foglalkozó szerzetesrendek, illetve
rendházak feloszlatása nem helyi jellegű, hanem országos érvényű intéz
kedés volt. Budán különös jelentőséget azért kapott, mert a feloszlatott
rendházak vagyonát, ingatlanait I I . József egyéb budai reformjai során
felhasználta, úgyhogy igen sok intézkedése kapcsolatban van valamelyik
budai rendház megszüntetésével.
I I . József 1782. január 20-án rendelte el az országban a karthau
ziak, a kamaldoliak, a remeték, a karmeliták, klarisszák, kapucinák,
általában a szemlélődő életmódot folytató szerzetesrendek feloszlatását.
E rendelet értelmében Budán először 1782. április 10-én a klarisszák
rendházát szüntették meg. A többi szerzetesrend feloszlatására foko
zatosan a következő években került sor. A budai karmeliták rendháza
1784 októberében, az augusztinusoké 1785 márciusában, a Máriaprovinciához tartozó várbeli ferenceseké pedig 1786-ban oszlott fel.
Budán csak a kapucinusok és a kapisztránus ferencesek rendjét hagyták
meg, utóbbiaknak azonban rendházukat el kellett hagyniuk. 4
A klarissza rend feloszlatásakor, 1782-ben II. Józsefnek még nem
alakult ki határozott elképzelése a szerzetesi vagyon felhasználásáról.
A volt rendházak épületeit Budán általában katonai célokra akarta for
dítani, hogy felhasználásukkal a lakosság katonai beszállásolási terhein
könnyítsen. A következő esztendőben azonban a császár újabb, nagy
horderejű rendelkezése folytán, amely az első, de a döntő lépés volt Buda
fővárossá emelésével kapcsolatban, a szerzetesi épületek más rendeltetést
kaptak.
E döntő lépés, Buda fővárossá emelésének leglényegesebb mozza
nata, 1783-ban a kormányszékeknek Pozsonyból Budára való áthe
lyezését kimondó rendelkezés volt. A kormányszékeknek Budára történt
áthelyezése történetírásunknak részletesen feltárt és kellő megvilágításba
helyezett kérdései közé tartozik, úgyhogy e kérdéssel e helyen csak
annyiban foglalkozunk, amennyire ezt a Budán végrehajtott városi
reformok ismertetése szükségessé teszi. Annál több teret szentelünk a
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kormányhatóságok áthelyezésével kapcsolatos városfejlesztő refor
moknak.
A császár 1783. november 28-i rendeletében fejtette ki, hogy a
közügyek helyes intézése céljából a kormányhatóságokat az ország közép
pontja felé kell irányítani. A fenti intézkedés következtében 1784-ben
a helytartótanácsot, a magyar kamarát, a főhadparancsnokságot Pozsony
ból Budára, a királyi kúriát pedig Pestről Budára helyezték át. Pozsony
ból Budára került ezenkívül az országház az országos levéltárral (archí
vum regni) egyetemben. 5
A kormányszékek és egyéb országos hatóságok Budára való áthe
lyezésénél a szükséges épületek és férőhely biztosítása végett I I . József
az egyetemet és a Mária Terézia-féle akadémiát kitelepítette a királyi
palotából. Az egyetemet Pestre, az akadémiát pedig Pozsonyba helyezte
át. Pozsonyba irányította ugyancsak a katolikus egyetemes szeminá
riumot, amely Budán a volt jezsuita kollégiumban (mai helyrajzi adatok
szerint: Hess András tér 1. sz.) foglalt helyet. A volt jezsuita kollégium
épületében levő archigimnáziumot és elemi iskolát Budán hagyta, de
ezeknek a kollégium épületéből egy laktanya épületébe kellett költöz
niük. A kormányszékek elhelyezésére lefoglalta az 1782-ben feloszlatott
budai klarisszák rendházát és templomát (mai helyrajzi adatok szerint:
Országház utca 26—28. és Úri utca 47—49. sz.), amely akkor épp üresen
állott. 6 Az egyetemi csillagvizsgáló, amely az egyetemet 1777 óta befogadó
budai királyi palota tornyában működött, a helyén maradt. 7
Az egyetem, a Mária Terézia akadémia, az egyetemes szeminárium
és a két budai iskola kiürített épületének, azonkívül a volt klarissza
rendháznak megfelelő átalakításával Hillebrandt Ferenc Antal udvari
főépítészt (egyébként a magyar kamara építési főigazgatóját) bízták meg.
Az áttelepített kormányhatóságokat az üres épületekbe a következőképp
osztották el: a főhadparancsnokság a királyi palotába, a magyar kamara
a Pozsonyba helyezett seminarium generale épületébe (volt jezsuita
kollégium egy része, a mai Hess András tér 1. sz. alatti romos épület
helyén), a helytartótanács a volt jezsuita kollégiumból kitelepített
archigimnázium és elemi iskola helyére (mai helyrajzi adatok szerint
szintén Hess András tér 1. sz.), a királyi kúria (királyi és hétszemélyes
tábla), az országház és az országos levéltár (archívum regni) a klarisszák
kolostorába és templomába (mai helyrajzi adatok szerint Országház
utca 26—28. és Úri utca 47—49. sz.) került. 8
Hillebrandt 1784 második felére készült el az épületek átalakítá
sával. 9 A helytartótanács és a kamara 1784 szeptember-október havában
költözködött Budára. 10 A helytartótanács Budán első ülését október 18-án
t a r t o t t a meg. 11
Buda városa nagy örömmel fogadta a kormányhatóságok áthelye
zését, 12 annál kevésbé Pozsony, melyet I I . József úgyszólván csak a
seminarium generale és a Mária Terézia akadémia áthelyezésével kár
pótolt. A seminarium generale áthelyezése gyakorlatban az egyetem
teológiai fakultásának Pozsonyba helyezését jelentette, úgyhogy Pestre
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az egyetemnek csak a jogi, bölcsészeti és orvosi fakultása került át. 1 3
Pest egyébként irigykedve nézte Buda nagy szerencséjét és tiltakozott
a kúriának Budára való áthelyezése ellen. Felségfolyamodványában elő
adta, hogy a kúria 1723 óta székelt Pesten, áthelyezése káros a polgár
ságra, a Pesten kifejlődött gazdasági életre, nemkülönben a Dunán
inneni megyék lakosságára is. 14 Pest fenti kérelme I I . József halála u t á n
eredményt is hozott. 1790 után a kúriát visszahelyezték Pestre. 15
A Pozsonyból Budára áthelyezett kormányhatóság mellett I I . József
egy újonnan felállított hatósággal, az ún. provinciális táblával növelte
a Budán székelő hatóságok számát. A provinciális táblát az uralkodó
1787-ben állította fel az alsó-ausztriai Landtafel mintájára. Céljául a
nemesi földbirtok nyilvántartását, a birtokosok hitelképességének meg
állapítását és ezáltal a hitelezők biztosítását tűzték ki. A táblát közvet
lenül a hétszemélyes tábla alá rendelték, s mellette a hiteleshelyi levél
tárakból egy központi főlevéltárat (országos telekkönyvi intézmény)
szándékoztak felállítani. 16
A provinciális tábla és a központi levéltár részére az 1786. július
22-én feloszlatott várbeli Mariánus-ferencesek kolostorát és templomát
foglalták le (ma az Úri utca 53., az Országház utca 30—32. sz. helyén
fekvő épülettömb és a Kapisztrán téri templom). A rendházban helyezték
el a provinciális táblát, a templomban pedig a központi levéltárt. A ható
ság 1789 novemberében foglalta el a helyét. 17
A magyar nemesség nagy ellenszenvvel nézte és igen sérelmesnek
találta a provinciális tábla felállítását. II. József halála előtt (1790.
január 28-án) sok más reformjának visszavonásával együtt ezt az intéz
ményt is megszüntette. A várbeli ferencesek épülete így üresen maradt,
a kolostor épületét 1791-ben a királyi palotából kiköltözködő főhadparancsnokság foglalta el. A főhadparancsnokság sem maradt itt sokáig.
Még 1791-ben a ferences kolostor épületébe költözött a helytartótanács,
amely egyúttal elfoglalta a kir. kúriának Pestre való visszahelyezése
után a klarissza kolostornak a kúria által kiürített (Úri utcai) részét is.
A volt egyetemes szeminárium épületét, amelyet 1784 óta a kamara és a
helytartótanács együttesen birtokolt, így teljesen a magyar kamara
kapta meg. A ferences templomot pedig 1796-ban az egyháznak adták
vissza. 18
A fenti változásokkal a kormányhatóságok elhelyezkedése vég
legessé vált, a kamara és a helytartótanács 1867-ig ezekben az épüle
tekben maradt, sőt a jogutódok, a pénzügyminisztérium és a belügy
minisztérium is ezekbe az épületekbe kerültek.
A budai várnegyed a kormányhatóságok befogadásával komoly
változáson ment keresztül. A részben erőd jellegű, egyházias kultúrájú
városnegyed kormányzati centrummá vált. Kihatással volt ez Buda,
elsősorban a Vár társadalmi összetételére is. A kormány hatósági tiszt
viselők, akik részben főrangúak, részben köznemesek voltak, megszapo
rították a várnegyed nemesi lakosságának a számát. A magyar főrangú
családok az új kormányzati és politikai centrumban igyekeztek letele368

pedni, egymás u t á n épültek a várbeli főúri paloták (pl. 1803 u t á n a mai
Szent György tér 1—2. sz. telek helyén a Sándor-palota, a későbbi
miniszterelnökségi székház). Ekkor alakult át a budai vár főúri
negyeddé.
Az országház és az ország levéltárának áttelepítésével a nemesi
országgyűlések székhelye is Buda lett, de tartósan nem t u d o t t azzá válni.
A budai országházban folyt le az 1790/91. évi országgyűlés nyári ülése,
az 1792. és az 1807. évi országgyűlés. 19 A későbbi országgyűléseket újból
Pozsonyban tartották.
A város fejlesztése,

rendezése

A kormányhatóságok áthelyezésénél, az épületek átalakításánál a
városnak nem sok dolga akadt. Ez a munka a kamarára, illetve a kamara
építési hivatalára hárult. Az áttelepítés maga pénzügyileg sem érintette
a városi gazdálkodást.
Annál több feladatot róttak a városi magisztrátusra azok a refor
mok, amelyeket Buda fejlesztése, a város szépítése, a városnak a kor
mányhatóságok befogadására való alkalmassá tétele céljából kellett
végrehajtania. Buda akkori közviszonyai nemigen feleltek meg még egy
tartományi székhely igényeinek sem. Az úthálózat, a világítás, a csator
názás kezdetleges, vidékies állapotban volt, kulturális intézmé
nyek nem fejlődtek ki. Ilyen téren sok tennivaló akadt, s sok újítás
történt is.
Maga I I . József, aki többször járt Budán és Pesten, jól ismerte
Buda akkori körülményeit. A kormány hatóságok áttelepítését kimondó
rendeletében rögtön kitért a város rendezésével, szépítésével kapcsolatos
feladatokra is. Elrendelte, hogy a városi magisztrátus a kormányható
ságok jobb megközelítése céljából a Bécsi és a Fehérvári kapun keresztül
a Várba vezető utakat javíttassa ki, gondoskodjék arról, akár kedvez
mények adásával is, hogy a Várban vendéglők, boltok nyíljanak, az üres
házhelyek tulajdonosait épületek emelésére ösztönözze, sürgesse a folyó
építkezések befejezését. Alkalmas építész bevonásával vizsgálja meg,
hol lehet tereket létesíteni, új utcákat nyitni, gondoskodjék arról is, hogy
az új házakat a már meglevőkkel egy vonalban építsék. Ugyancsak lelkére
kötötte a városnak, hogy segítse elő új kőbányák megnyitását, tégla
égetők építését, általában gondoskodjék mész vagy egyéb építőanyag
kellő beszerzéséről. Feljogosította a várost továbbá, hogy az újonnan
épülő házakra tízévi adómentességet adhasson. 20
Az uralkodó kívánságait a helytartótanács közvetítette Buda
magisztrátusának. A városi magisztrátus a bíróból és 3 tanácsosból álló
bizottságot küldött ki a teendők vizsgálatára. A városnak 1784. január
30-án a helytartótanácshoz intézett jelentéséből már határozottabb for
mában jelentkeznek az egyes városfejlesztési kérdések. Többek között
a magisztrátus javaslatot tesz, hogy a Vár körüli erődítési övezetben
(glacis) a nem szükséges telkeket házépítés céljára osszák ki, telket kér
24 Tanul mányok Budapest múltjából
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az újonnan építendő színház számára. Mivel reprezentatív jellegű ven
déglők, illetve fogadók építésére magánember nem vállalkozik, a város
maga akar ilyet építeni. A helytartótanács 1784. március 5-i rendeletében
ad részletesebb utasítást a városnak megfelelő dísszel, „alkalmatosság
gal és egyéb szükségessel" való ellátása céljából. Meghagyja a magiszt
rátusnak, hogy a Bécsi és a Fehérvári kapun keresztül vezető út átala
kításához szakembereket szerezzen, összeírást készítsen a vendéglők
befogadóképességéről, mivel a kormányhatóságok küszöbön álló áthe
lyezése a forgalmat növeli, tájékoztassa a helytartótanácsot a lakás
helyzetről, a lakbérekről és a rendelkezésre álló épületekről, a tégla,
mész, egyéb építési anyag beszerzési lehetőségeiről. Vizsgálja meg
elsősorban a Vár vízellátását, a vízvezetéket. Tegyen intézkedéseket
a köztisztaság, az éjjeli világítás megjavítására, a bécsi út rendbe
hozatalára. 21
Amint a fentiekből is látható, a városrendezés és a városfejlesztés
különféle jellegű feladatokat rótt a magisztrátusra, a városrendezés a
városi élet több ágára, területére terjedt ki. A reformintézkedéseket az
alábbiakban ezek szerint igyekszünk csoportosítani.
Utcák, terek javítása, nyitása, újabb települések. Ezzel kapcsolat
ban nem kell olyan nagyszabású városrendezési munkálatokra gondol
nunk, [mint amilyenek Pesten a X I X . század első felében a Szépítő
Bizottmány vezetésével történtek. Kisebb igényű, de Buda városi
arculatára kétségtelenül befolyással levő változásokról van szó.
A Bécsi, illetve a Fehérvári kapun keresztül vezető utak javítását
és átalakítását már I I . József 1783. évi rendelete a város feladatává tette.
A két út mellett azonban a város többi utcájának javítására és kövezésére
is sor került. A város jelentése szerint a Vár és a Víziváros utcái ebben az
időben nagyrészt kövezettek voltak, azonban a kövezet sok helyütt
javításra szorult. A munka 1784-ben indult meg nagyobb ütemben, szak
emberek hiánya miatt a magisztrátus bécsi kövezőmestereket is kért. 22
A város évről évre tetemes összegeket adott ki utcák javítására és
kövezésére. Az 1783. évben a 61 296 Ft-nyi városi összkiadásból
9048, az 1784. évi 62 212 F t összkiadásból 9027, az 1785. évi 95 093 F t
összkiadás- ból 9389 F t volt pl. az utcák javítására és kövezésére
kiadott összeg. 23
A Vár könnyebb megközelíthetése végett nemcsak a Bécsi kapun és a
Fehérvári kapun keresztül vezető u t a t javították ki, hanem újjáépítették
a Vízivárosi kapuhoz vezető utat is (ma már nincs meg). Buda 1787.
január 8-án jelentette a helytartótanácsnak, hogy a Vízikapun keresztül
az alsó városba (Víziváros) vezető főút nagyjából már elkészült. 24
E főúton kívül még két falépcsős lejáratot is építettek a Várból, az
egyiket a vízivárosi oldalon a vízivárosi elemi iskola felé (a mai Iskola
lépcső az Ibolya utca tengelyében), a másikat a városháza (ma Budapesti
Történeti Múzeum) mögött a Krisztinaváros felé (a mai Mikó utca ten
gelyében). 25 A két várbeli lejárat 1788-ra elkészült, de nem volt kifogás
talan állapotban, mert a falépcsők nem voltak korláttal ellátva, s a jeges
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téli időben a közlekedés rajtuk veszélyessé vált. 2 6 Még 1782-ben nyittatta
meg újból I I . József a Tabán és a Krisztinaváros felé vezető Vár- illetve
Újkaput (a régi praesidialis porta), azt azonban nem a kormány hatóságok
áthelyezése, hanem az akkor még a királyi palotában levő egyetemnek
Pestről, Tabánból és Krisztinavárosból való könnyebb megközelítése
t e t t e indokolttá. 2 7
A Vízivárosban is folyt egy-két jelentősebb munkálat, amely észre
vehető mértékben megváltoztatta a város arculatát. Ezek között a leg
fontosabb a hajóhíd felett a Duna partján a halászvárosi rondella (vízi
rondella) lebontása és a Duna partján a hajóhídtól a nyári színház épüle
téig vezető útszakasz felemelése és kiszélesítése. (Ma a Vár déli végétől
a Clark Ádám térig terjedő rész.) Az útszakasz nem felelt meg a nagyobb
forgalom igényének, mert szűk volt, s magasabb vízállás esetén ellepte
a Duna vize. A helytartótanács már 1784-ben felszólította a várost az
ú t rendezésére. 28 Buda magisztrátusa először idegenkedett ettől a mun
kától, felhozván azt, hogy a rondellára szüksége van, mert ebben helyez
ték el a Várat vízzel ellátó vízemelő szerkezetet és a gép működtetéséhez
szükséges lovak istállóját, s hogy a rondella a Tabán Duna-parti ház
sorát védi a jégzajlás ellen. A helytartótanács építési igazgatója meg is
vizsgálta ebből a szempontból a rondella lebontásának kérdését, az
uralkodó intenciója szerint a rondellát (illetve tornyot) csak oly mértékben
kellett lebontani, amennyire ezt az út kiszélesítése szükségessé tette.
Buda 1785 augusztusában látott hozzá az ú t építéséhez és a rondella
torony lebontásához. A szükséges közmunkát királyi rendeletre Pest
megyének kellett szolgáltatnia. 29
II. József intézkedéseinek köszönheti kialakulását a Vízivárosban
a Corvin és a Kapucinus tér (az utóbbi ma a Fő utca egy része a kapucinus
templom előtt). Az uralkodó 1785. évi budai tartózkodása alkalmával
a Bomba tér felét az Erzsébet-rendi apácák kórházának j u t t a t t a , ennek
ellenében megígérte, hogy a Fő utcai kapucinus kertet piactér céljára a
városnak engedi át. 30 (A Bomba teret ugyanis piactérnek használta a
város.) Az ígéretet II. József 1786-ban teljesítette. A helytartótanács
elnökéhez intézett levelében meghagyta, hogy a kapucinus templom két
oldalán fekvő kertet nyilvános tér céljára a városnak engedjék át.
A kapucinusokat pedig a ferenciek üres kertjével kárpótolta. 3 1
Gondoskodnia kellett Budának a városba vezető főútvonalak,
illetve azok Buda területére eső szakaszainak kijavításáról is. I t t első
sorban a bécsi ú t jött számításba, melyet Budának egész Óbudáig ki
kellett javíttatnia. A Budát Béccsel összekötő út jó állapotban tartására
egyébként a megfelelő megyéket is felhívták. 32 A bécsi úton kívül még a
Budaörs felé vezető út javításáról emlékeznek meg az egykorú források.
Buda a város határában fekvő útszakasz javításához felsőbb rendeletre
1785 októberében kezdett hozzá. 33
Az utcák javítása, új utak nyitása mellett figyelmet érdemelnek
azok a kezdeményezések, amelyek új városrészek kialakulását, beépí
tését indították meg ebben a korban.
24*
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Amint említettük, Buda új épületek, házak emelése céljából azt
kérte, hogy az uralkodó építkezni szándékozó lakosok részére a Vár
erődítési övezetében — ez egyébként katonai fennhatóság alá tartozó
terület volt — juttasson ingyenes telkeket. A városnak ezt a kérelmét
még 1784-ben teljesítették. Az építkezni kívánóknak kötelezniük kellett
magukat a j u t t a t o t t telkeken házak építésére. Az építkezők hétévi adó
mentességet kaptak, s a kiutalt telkek a város fennhatósága alá kerül
tek. 34 Ezekkel az intézkedésekkel indult meg a Vízivárosban és a Krisz
tinavárosban a Vár körüli övezet beépítése.
Ebben az időben kezdődött el a Krisztinaváros egy részének, az
ún. botanikus kert területének a parcellázása és beépítése is (a mai
Kosciusko Tádé utca környékén). A budai egyetem használatára 1788-ban
létesített kertet, amely az egyetem Pestre való helyezése alkalmával
feleslegessé vált, I I . József először közkert céljára akarta felhasználni. 35
Később a terv módosult, közkert céljára a Városmajort szemelték ki,
a botanikus kert területét pedig a helytartótanács 1786. május 16-i ren
delete szerint házhelyek részére parcellázták fel. A telkek árverésen való
eladását a városi magisztrátusra bízták, a befolyó összeget azonban nem
a városi pénztárba, hanem a tanulmányi alap pénztárába kellett befizetni,
mivel a botanikus kert mint egyetemi birtok, a tanulmányi alap vagyona
volt. Buda csak a botanikus kert épületét kapta meg ingyen, de ennek
fejében kötelezte magát a Városmajor közkertté való átalakítására.
A telkek közül 1786 júliusáig csak három kelt el, egyébként nagy vásár
lási kedv a parcellák iránt egyelőre nem mutatkozott. 3 6
I I . József korára nyúlik vissza a későbbi krisztinavárosi Horváthkert keletkezése is. A Tábornok-rét (a mai Vérmező) déli részét ugyanis
1787-ben a helytartótanács elnöke, gróf Niczky vásárolta meg, aki ezen
a területen nyaralót és kertet létesített. A kert későbbi tulajdonosának,
Horváth Zsigmondnak neve után kapta azután a park a Horváth-kert
nevet 3 7 (ma az Attila utca déli végén található park).
A József kori városképi változásokhoz tartozik még a vízivárosi
Salétromos mecset 1785-ben történt lebontása (a török korban lőpor
készítésére használták). 3 8 Problémák merültek fel a Várnak a Bécsi kapu
és a mai Halászbástya közötti szakaszán levő Szent József (Erdélyi)
bástya tornyában elhelyezett lőporraktár körül is. A lőpor raktározása
ellen a kormányhatóságok közbiztonsági okokból kifogást emeltek.
A katonai hatóságok javaslatára Buda városával akartak a határban új
lőszerraktárt építtetni. A város azonban, mivel 1770 után költségén a
Gellérthegytől délre egy lőszerraktárt már felépítettek (az 1900-as évek
ben ez még megvolt), erre nem volt hajlandó. 39 A bástya tornyából elszál
lításra kerülő lőszer tárolására 1785-ben végül is a budai hadmérnöki
igazgatóságnak kellett a város határában lőszerbarakkokat építenie. 40
A városrendezést érintő reformok közül megemlíthetők még a vár
beli heti vásárok áthelyezésével kapcsolatos intézkedések. Buda 1784.
július 30-án terjesztette fel a helytartótanácsnak piacrendezési tervét. E
szerint a szombati vásárokon a fát, szenet, meszet, szénát áruló kocsik a Bé-
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esi kapun kívül, a sáncfalon belül helyezkedtek el. A Bécsi kapun bejövő,
élelmiszert szállító kocsik a ferences templom melletti téren (mai Kapisztrán tér), a Fehérvári kapun bejövök a Dísz téren, a Tabáni kapun bejövök
a karmelita templom mellett árulhattak. A halászok a Doktor-kút
mellett (ma Szentháromság tér) helyezkedtek el. A Dísz tér jobb oldalán
árultak a mészárosok, kertészek, zöldségkereskedők, és a nem kocsival
jövő falusiak, a Dísz tér bal oldalán a pékek, molnárok, mézeskalácsosok,
fazekasok, csizmadiák, általában a céhes iparosok. A hentesek a karme
liták présházánál telepedhettek le. A városházánál voltak a tej árusok és a
vadkereskedők. 41
Városmajor, Kamaraerdő, kirándulóhelyek. A József kori város
rendezés egyik fontos célkitűzése volt, hogy a fővárossá emelt és a kor
mányhatósági tisztviselőket befogadó Budát közterekkel, szórakozó
helyekkel s egyéb „alkalmatosságokkal" lássa el.
Említettük, hogy I I . József először az egyetemi botanikus kertet
akarta közpark céljára felhasználni. Buda magisztrátusa inkább a városi
major közkertté való átalakítását javasolta. (A városi majort Buda
1728-ban vásárolta meg Daun budai várparancsnoktól, s o t t városi
kertészetet és gazdaságot rendezett be.) A költségekre a botanikus kert
és a kertben levő épület ingyenes átengedését kérte. A helytartótanács
1785. július 25-i rendelete szerint az uralkodó hozzájárult a város tervé
hez, s az átalakításhoz 6982 Ft-ot engedélyezett a városi pénztárból.
A botanikus kertet azonban nem adta át a városnak, csak a kertben levő
épületet. Az épület korántsem ért annyit, mint amennyibe a Városmajor
átalakítása került. Az átalakítás során megkezdték a Városmajor par
kosítását, a parkosítási tervet Tallherr József kamarai építész készítette
el, s Köck Antal kertész hajtotta végre. Újjáépítették és kibővítették a
már meglevő nyárilakot, s itt vendéglőt rendeztek be. Az építkezések
1788-ra be is fejeződtek. A Városmajor kertjét a vendéglő felépítése után
évi 250 Ft-ért adták bérbe. 42
A kormányhatóságok Budára helyezésekor vált kedvelt kiránduló
hellyé a Budától délre fekvő Kamaraerdő is. Nevét onnan nyerte, hogy a
török uralom után a Péterhegy mögött és a székesfehérvári országút
mellett fekvő erdőt a budai kamarai adminisztráció birtokolta. Az erdő
1703-ban, a városi privilégiumok visszaadásakor került a város tulajdo
nába. A város az erdőt s az abban emelt kezdetleges épületet, ahol bort is
mértek, rendszerint bérbe adta. Budát 1784-ben szólította fel a helytartó
tanács, hogy az erdőben díszesebb vendéglőt építsen. A vendéglő épí
tését pénz hiányában a város egyelőre elodázta, emiatt 1786-ban a hely
tartótanács számvevősége eljárást kért a magisztrátus ellen. Mivel a
város által felküldött terveket nem hagyták jóvá, a vendéglő építését
Tallherr kamarai építész tervei szerint kezdték meg 1786. szeptembere
után 2264 Ft-os költségvetéssel. Az 1787-ben elkészült vendéglőt meglehe
tősen csekély összegért, évi 60 Ft-ért adták bérbe. 43
Buda határában a XVIII. században a Kamaraerdőn kívül máshol is
voltak kirándulóhelyek, így a Disznófő-forrás mellett, a Zugligetben.
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Ezeken a helyeken a kirándulók kényelmére egyszerűbb faéptileteket is
emeltek, ahol ételt és italt lehetett kapni. 44 A város lakossága ennek elle
nére korántsem használta ki a szép budai hegyvidék kínálta nagy
üdülési lehetőségeket. Érdekes módon maga az uralkodó sem figyelt fel
arra, hogy a budai hegyvidék a Kamaraerdőnél jóval alkalmasabb kirán
dulás és üdülés céljára.
A körülmények mégis közrejátszottak abban, hogy a hegyvidék
egy része, mégpedig a Svábhegy (ma Szabadság-hegy) I I . József korában
induljon el afelé, hogy majdan a főváros egyik legszebb nyaraló- és
üdülőhelye legyen. Erre a közvetlen okot a városi háztartás pénzhiánya
szolgáltatta. A nagy városrendezési kiadások miatt nehéz pénzügyi hely
zetben levő városi magisztrátus 1787-ben a kb. 1000 holdas svábhegyi
városi legelő értékesítésére kér engedélyt felsőbb hatóságaitól. 45 Az enge
délyt 1788. május 29-én kapta meg, s ennek értelmében a Kaiser mérnök
által felmért parcellák 1788. június 19-én kerültek árverésre. Az árverésen
778 holdat értékesítettek 29 901 Ft-ért. így vált a Szabadság-hegynek ez
a része egyes polgárok tulajdonává, akik később saját parcellájukon
villákat és házakat építettek. 46
Az 1780-as években vált keresett budai kirándulóhellyé a Szép
Juhászné vendéglő és környéke is. A vendéglő Pavianovics János városi
jegyző tulajdonában volt, melyet halála után felesége, Balásy Klára
örökölt. A vendéglőt és környékét elsősorban az egyetemi ifjúság és a
hivatalnoki kar kereste fel.47
Fortuna-szálló és a városi kaszinó. A kormányhatóságok Budára való
áttelepítéséről intézkedő királyi rendelet felszólította a városi magisztrá
tust arra is, hogy gondoskodjék vendéglők és szállók építéséről. Az 1780-as
évek elején a Várban csak egy vendéglő volt (a ,,Vörös Sünhöz"), amely
nyilván nem láthatta el a megnövekedett forgalmat és igényeket.
A fővárossá emelt Budának egy reprezentatív jellegű szállóra és vendég
lőre lett volna szüksége. Említettük, hogy erre magánvállalkozó nem
akadt, ezért a város maga kívánt ilyen fogadót létesíteni, s a fogadó cél
jára megfelelő épületet kért. A helytartótanács az uralkodó utasítására
egy volt káptalani, majd 1773 óta az egyetemi alaphoz tartozó házat
ajánlott fel megvételre, amelyet a város 14 756 Ft-ért váltott meg a
tanulmányi alaptól. A házban előzőleg lakásokat akartak berendezni a
kormány hatósági tisztviselők számára. Az épületben (egyelőre ideiglenes
jellegű átalakítások után) nyílt meg a Vár egy jellegzetes létesítménye, a
Fortuna-szálló (az épület, amelyben a fogadó helyet kapott, ma I. ker.
Fortuna utca 4. sz. alatt van, és nem azonos a mai Fortuna-vendéglő
épületével). A fogadóban kávéházat is berendeztek, amelyet 1785-ben évi
600 Ft-ért adtak bérbe I^essner J a k a b kávésnak. 48 A Fortuna-szálló nem
maradt meg 1784 évi állapotában. A következő években, meglehetősen
nagy költséggel átépítették és kibővítették. Az átépítésnél és kibővítésnél
a város jóval túllépte az erre engedélyezett pénzkeretet, és a szállót is túl
nagyra méretezte. 49 A városi számadáskönyvek szerint Buda 1784-től
1788-ig kerek összegben 33 230 Ft-ot költött a szálló átépítésére. 50
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Teljesen I I . József kezdeményezésére létesült a Vár másik fontos
szórakozóhelye, a kaszinó. I I . József 1786. augusztus 23-i levelében érte
sítette a helytartótanács elnökét arról az elhatározásáról, hogy a "volt
karmelita templomot színházzá, a kolostor földszintjét és refektóriumát
pedig kaszinóvá szándékozik átalakítani. A tervek elkészítésére Kempelen
Farkas helytartótanácsi (1785 előtt kamarai) tanácsos kapott megbí
zást. 51
A kaszinó építése együtt folyt a színház építésével (a színházról
majd a kulturális jellegű reformoknál emlékezünk meg). Az építkezést az
uralkodó intenciói szerint teljesen a helytartótanács irányította Kempelen
Farkas tanácsos révén. A munkálatokhoz Buda csak a pénzt adta, ezt is a
királyi kincstárból előlegezték a város számára. 52 A munka elég vonta
t o t t a n haladt, a városi kaszinó csak 1787. december 18-án nyüt meg. 53
(Az épület, amelyben a kaszinó volt, ma a Színház u. 5—7. sz. alatt van.)
A kaszinó az 1787. évi bérleti tervezet szerint a következő helyiségekből
állt: 2 szoba, 1 kamra, 1 nagy játék- és táncterem, 2 biliárdszoba, 1 étte
rem, 3 lakószoba, 1 konyha, éléskamra, pince, jégverem, fáskamra. Hozzá
tartozott még 1 baromfiudvar, 1 istálló, több kocsiszín és három kisebb
épület. 54
A megnagyobbodott igények kielégítésére a Várban kávémérések is
nyíltak. 1784-ben számuk már négy volt. Mivel ezek a közönség szükség
leteit ellátták, több kávémérési engedélyt a város nem adott ki. 55
Vízvezeték, csatornák, köztisztaság. A Vár vízzel való ellátása a
múltban mindig nehéz feladatok elé állította a város vezetőségét.
A kormányhatóságok Budára helyezésével kapcsolatban a vízellátást
is a növekedő igényeknek
megfelelően kellett átszervezni. A
Várat a XVIII. században a szabadság-hegyi források, amelyek vizét
a közlekedő edények törvényei szerint vezették a várbeli Városházk ú t b a (a mai Szentháromság téren volt), a dunai vízemelő-szerkezet,
s néhány magánkút látta el. Vízhiány esetén a vízfuvarozást is igénybe
kellett venni.
A szabadság-hegyi források elég bőségesen adtak vizet, azonban az
egyetlen kifolyó, a Városházkút már az egyetemnek Budára való áthelye
zése idején sem volt elegendő. Ezért 1777-ben a volt jezsuita kollégium
épületének északi részén új kutat állítottak fel, s a vizet a Városházkut
ból ide is vezették. Egy másik kifolyó építésére 1779-ben került sor, ami
kor a Városházkutból egy újabb csövön a Dísz téri fából épített kútházba
vezették a vizet.
A vízvezeték kibővítési munkálatai már 1782-ben megkezdődtek.
Kicserélték a vízvezeték és a Városházkút egyes csöveit, s 1783-ban egy
új elágazást építettek a Ferences térig (ma Kapisztrán tér), ahol a víz
szintén egy deszkával fedett kútból csorgott ki. A vízvezeték kibőví
tésének legfontosabb mozzanata ebben a korban a Dísz téri víztároló
létesítése volt. Ennek építéséhez már 1784-ben hozzákezdtek; a 2274
Ft-ot kitevő költségvetést 1784. május 4-én hagyták jóvá, s ennek alap
ján készítette el Adatni Károly kőfaragó 1785 őszére a díszes márvány375

kutat. í g y a Várban két nagy kút volt, a Városházkút és a Dísz téri kút,
két kisebb, az Iskola téri (a jezsuita kollégium mellett) és a Ferences téri.
A meglevő vízvezetéki csövek nem voltak alkalmasak a kutak vízzel való
ellátására, azért a forrásoktól a Várig nagyobb átmérőjű ólomcsövet
fektettek le. 56
A vízvezeték kibővítésén kívül kitisztították a várbeli szivattyúsés pincekutakat is. A magisztrátus 1785-ben készült el ezekkel a munká
latokkal. 57 Buda 1788-ban a Várban és az Országúton, a Szegényház
mellett még két új k u t a t szeretett volna építeni, a helytartótanács
azonban ezt feleslegesnek t a r t o t t a és nem engedélyezte. 58
A város köztisztasága ebben a korban szintén sok kívánnivalót
hagyott maga után, ezért a köztisztasági viszonyokon erélyes rendsza
bályokkal igyekeztek javítani. Gyakran előfordult még ebben az időben is,
hogy az utcán szemetet és trágyát raktak le, a házak nem voltak ellátva
megfelelő pöcegödrökkel és szennylevezető csatornákkal. Mindezek meg
szüntetésére, szennylevezető csatornák, jól zárható pöcegödrök építésére,
megfelelő ,, házirendészet " bevezetésére 1784-ben és 1785-ben rendelke
zéseket adtak ki. 59 Különösen nagy „szeméttelep" volt a várfalak körül
elhelyezkedő erődítési övezetben. Ide halmozták fel az építkezésekből
adódó törmeléket is. A budai főhadparancsnokság a magisztrátust
1786-ban ezért fel is jelentette a helytartótanácsnak. A helytartótanács
a főhadparancsnokság többszöri megkeresése után 1787 májusában
intézkedett elsősorban az erődítési övezet és a Vár köztisztaságának
helyreállítása céljából. Ez a rendelkezés jellemző a Budán akkor uralkodó
köztisztasági viszonyokra. A rendelet meghagyta, hogy a trágyát és a
szemetet nemcsak a bástyák mellől, hanem az utcákról is el kell hordani.
A magisztrátus kötelezze a háztulajdonosokat és a házkezelőket arra,
hogy a várárkokból a szemetet és az omladékot tüstént szállítsák el.
A háztulajdonosok gondoskodjanak megfelelő szemét- és pöcegödrökről.
Az építkezéseknél ásott s már felesleges meszesgödröket fel kell tölteni,
meszesgödröket ezentúl csak ott lehet ásni, ahol nincsenek útban.
Egyben azt is javasolta, hogy a Várban a szennynek a Dunába való
levezetésére egy főcsatornát építsenek, s a házi csatornákat ne a bástya
falakon vezessék ki, hanem a főcsatornához kapcsolják. A rendelet a
várárkokban felgyülemlő szemét elszállítására főleg azért hívta fel a
magisztrátus figyelmét, mert itt húzódtak a Várat vízzel ellátó vezeték
csövei, amelyek a közegészségre igen ártalmas módon — a rendelet
szerint — szintén a szemét között hevertek. Buda még az év folyamán
jelentést t e t t a fent elrendeltek végrehajtásáról. 60
Gyakori és jelentős kárt okozó, sőt emberéletben is áldozatot köve
telő áradásai miatt ezekben az esztendőkben került sor a Krisztinavároson
keresztülfolyó p a t a k szabályozására is, bár ez nem tartozott szorosan
I I . József városrendezési célkitűzései közé. A szabályozási munkálatokat
Buda 1788-ban, a helytartótanács hajózási igazgatóságának a közre
működésével hajtotta végre, a költségeket részben a város, részben a
patak mentén fekvő házak és telkek tulajdonosai viselték. A munkálatok
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során kijavították a patak hídjait, és gátfalakat építettek. 6 1 A patak sza
bályozása a Krisztinaváros gyorsabb beépítését mozdította elő.
Közvilágítás. Budán 1777-ben vezették be az éjjeli világítást, de
csak a Várban. A közvilágítás bevezetése az egyetem áthelyezésével
kapcsolatos intézkedés volt. 62 A kormányhatóságok áthelyezésekor,
1784-ben a közvilágítás megjavítása és kiterjesztése is a fontos város
rendezési feladatok között szerepel. Buda magisztrátusa a helytartó
tanács felhívására késznek mutatkozott a Váron kívül az alsó várost
(Vízivárost) is kivilágítani a hajóhídtól a Szent Flórián-kapuig. 6 3
A város a közvilágítással kapcsolatos teendőkre, rendszerint három
évi időtartamra, szerződést kötött az erre vállalkozóval. A városi vilá
gítást pl. 1786—1789-ig Peakovits Konstantin szappanfőzőmester vette
bérbe, aki kötelezte magát arra, hogy a lámpákat szükség szerint disznó
zsírral, faggyúval megtölti, s azokat sötétedéskor meggyújtja, éjfélkor
pedig eloltja. Farsang vagy táncvigalmak idején a lámpáknak éjfél u t á n
4 óráig égniük kellett. A bérlő kötelezettséget vállalt a lámpák megfelelő
karbantartására. Ezért minden lámpaután évi i 6 F t - o t k a p o t t a v á r o s t ó l . u
A közvilágításnak fent leírt módja ellen a helytartótanács több
szempontból kifogást emelt. Túl magasnak találta a költségeket, a köz
biztonság szempontjából elégtelennek vélte a csupán éjfélig tartó vilá
gítást. Ezért a világítás célszerű és takarékos megoldása céljából meg
hozatta a bécsi világítási rendtartást, ennek alapján kellett a pesti
kamarai adminisztrációnak Budán és Pesten a közvilágítást olcsón és
ésszerűen megszerveznie. 65 A pesti kamarai adminisztráció végre is
hajtotta a világítás átszervezését, a török háború okozta drágaság miatt
azonban a bérlő 1 lámpa évi üzemben tartását csak 19 F t 53 kr-ért
vállalta el. Budán abban az időben 206 lámpát tartottak üzemben, a
világításhoz olajat használtak. 6 6
Ennyiben foglalhatók össze azok a városrendezési reformok,
amelyeket II. József a kormányhatóságok befogadása és megfelelő műkö
dése céljából Budán szükségesnek vélt végrehajtani. Mindezek speciálisan
Budát érintő rendelkezések voltak, más városokban ilyen természetű
reformokkal nemigen találkozunk. Pesten is felmerültek városrendezési
kérdések, azonban ezeket a város rohamos gazdasági fejlődése tette idő
szerűvé, nem pedig uralkodói akarat erőszakolta ki. II. József mesterséges
eszközökkel próbálta Budát fővárossá emelni, s kétségtelen, hogy sokat
t e t t a város utcáinak rendezettsége, tisztasága, megfelelő szórakozóhelyek
létesítése érdekében.
Intézkedéseit csak kezdő lépésnek szánta. Az volt a meggyőződése,
hogy a kormányszékek áttelepítése megteremti azokat a városfejlesztő
erőforrásokat, amelyek valóban fővárossá emelik Budát. Ezt a tényezőt
mindenesetre túlbecsülte. A város jövedelmei pl. nem bizonyultak elegen
dőknek a városfejlesztés költségeinek fedezésére, még a kormányszékek
áttelepítése után sem. A város gazdálkodása II. József korában elég nehéz
helyzetbe került, s állandó intézkedésekre volt szükség, hogy a költsé
geket valamilyen forrásból elő lehessen teremteni.
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A város pénzügyi

viszonyai

Az előző fejezetben ismertetett városrendezési munkálatok nagy
kiadásokkal jártak, ezek túlnyomó részét a városi pénztárnak kellett
viselnie. Az uralkodó ezt előre tudta, ezért több intézkedéssel biztosítani
igyekezett Budának a megfelelő pénzösszeget. Még 1783-ban elengedte
a városnak az 1738—40. évi pestis idejéről fennmaradt, elég nagy összegű
(66422 Ft-ot kitevő) kincstári adósságát. 67 Majd elrendelte, hogy a
kincstár 64 100 Ft-ot fizessen vissza abból az állami hadikölcsönből,
amelyet Buda a porosz háborúk céljára nyújtott annak idején az állam
nak. 6 8 Ehhez az összeghez Buda 1785-ben és 1786-ban még 12 450 F t
kölcsönt vett fel, úgyhogy a városi bevételeken kívül a városrendezési
munkálatokra összesen 76 550 Ft-nyi külön összeg állt rendelkezésére.
Buda 1787-re ebből az összegből elköltött 27 110 Ft-ot, s maradt
49 440 Ft-ja. A 27 110 Ft-nyi kiadás ellenére egyes városrendezési
feladatokhoz 1787-ben még hozzá sem kezdett, csak a vízvezeték átépíté
sét, az utcajavítások egy részét fejezte be, s megkezdte a Fortuna
vendéglő átalakítását. A Városmajorban, a kamaraerdei vendéglőben
elrendelt átalakítások, az utcajavítások befejezése, a Fortuna-vendéglő
teljes átalakítása, a kormány hatósági tisztviselők részére lakásokat
biztosító városi épületek (a városnak átadott kaszárnyák) átépítése és
berendezése a következő évekre maradtak. A helytartótanács igen elége
detlen volt az eredménnyel, azért 1787-ben a pesti kamarai adminiszt
rációt — amely gazdasági tekintetben Buda közvetlen felettes hatósága
volt — a városi gazdálkodás szigorú vizsgálatára utasította. Véleménye
szerint a város az állami előlegkölcsön-alapból visszakapott összeget nem
használta fel rendeltetésszerűen, a Fortuna-vendéglő átalakítását a reá
fordított nagy összegek ellenére nem fejezte be, nem gazdálkodott
kielégítően a városnak évi kb. 48 000 F t jövedelmével sem. Mindez rend
szerint a helytelen gazdálkodás eredménye, s ezt különösen Budán minél
előbb meg kell szüntetni. 6 9
A pesti kamarai adminisztráció a szigorú utasításhoz híven bizott
ságilag megvizsgálta a város pénzkezelését, s abban különösebb hiányos
ságokat nem talált. A számadáskönyvek tanúsága szerint Buda 1787.
június végéig összesen 54 103 Ft-ot fordított az átalakításokra, mégpedig
az új vízvezetékre, utcakövezésre, éjjeli világításra, felmérési munká
latokra. A költségek nemcsak a hadikölcsön már visszafizetett részleteit,
hanem részben a város bevételeit is felemésztették. Az összes átalakítá
sokat felsőbb rendeletre kellett Budának elvégeznie, úgyhogy a nagy
kiadásokról nem tehetett. A bizottság csupán azt hiányolta, hogy a
Fortuna-vendéglőt a város a tervezettnél nagyobbra méretezte, s ez
lényeges túlkiadást jelentett. A magisztrátus erre azzal felelt, hogy az
eredeti tervek nem voltak megfelelőek és reálisak. Kisebb hiányosságokat
tapasztaltak a városi szegényház céljára gyűjtött 552 F t és egy hagya
tékból (caducitas) származó 76 F t kezelése körül. Ezenfelül legfeljebb
még azt lehetett kifogásolni, hogy egyes városi jövedelmeket nem hajtot-
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t a k be időre, s ez a kifizetéseket akadályozta. 7 0 A helytartótanács a
vizsgálat u t á n mást nem tehetett, mint utasította a kamarai adminiszt
rációt a kisebb hiányosságok megszüntetésére, a városi hátralékok behaj
tására, s elrendelte, hogy a Fortuna-vendéglő átalakításához a terveket
módosítsák. 7 1 A kancelláriának jelentést t e t t a városi gazdálkodás meg
felelő viszonyairól, s arról is, hogy Budának engedélyt adott további
kölcsönök felvételére. 72
A vizsgálatból végeredményben tehát az derült ki, hogy a felső
irányításban volt inkább rendszertelenség és tervszerűtlenség, nem pedig
a város gazdálkodásában. (A kapkodás, a kiadott rendelkezések gyors
megváltoztatása különben is nem egy esetben jellemző II. József reform
intézkedéseire.) Továbbá világossá vált az is, hogy a városi jövedelmek
az uralkodó által j u t t a t o t t kedvezményekkel együtt sem elegendők a
városfejlesztési kiadásokra. Ezt a városi magisztrátus előre megérezte,
azért már jó korán, 1783-ban hozzákezdett ahhoz, hogy különféle jöve
delmeket biztosítson, illetve kérjen a helytartótanácstól a városi bevé
telek növelésére.
Még 1782-ben a magyar kamara rendelte el azt, hogy a város
a helyi vámokat (piaci és kövezetvámok, mérlegdíj stb.) bérbeadás
helyett házi kezelésbe vegye, mert így azokból nagyobb jövedelmek
várhatók. A házi kezelés bevált, mert az 1783. esztendőben a házi
kezelésnél 1049 F t 38 kr bevételi többlet mutatkozott. Buda ennek
alapján 1783-ban a házi kezelés fenntartását kérte, s a helytartótanács
hozzá is járult ahhoz, hogy a vámjövedelmek 1786-ig házi kezelésben
maradjanak. 7 3
A vámok mellett a hajóhíd bevételeiből szeretett volna Buda a
továbbiakban nagyobb hasznot húzni. A hajóhidat 1778-tól, a rajta
folyó közlekedés megjavítása céljából nem a két város, hanem a magyar
kamara igazgatta. A hajóhíd jövedelme természetesen Pesté és Budáé
maradt. Buda szerint a hajóhíd Falk Ferenc kamarai hídadminisztrátor
idején kevesebbet jövedelmezett, mint ha másvalaki bérelte volna, ezért
1785-ben a kamarai igazgatás megszüntetését és az 1778 előtt szokásos
bérleti rendszer visszaállítását kérte. A helytartótanács ehhez, azzal
érvelve, hogy a hajóhídnak felsőbb rendeletre 15 évig kamarai kezelésben
kell maradnia, nem járult hozzá. 74
A hajóhíddal kapcsolatos kérelem csak bevezetője volt egy nagyobb
szabású akciónak. A városrendezéssel és egyéb (városi igazgatási) újítá
sokkal kapcsolatos kiadások annyira megterhelték a pénztárt, hogy
Buda 1786-ban felségfolyamodványt nyújtott be a kancelláriához,
amelyben a jövedelmek emelésére többféle kérelemmel és javaslattal
állt elő. Először is azt kérte, hogy enyhítsék a lakosság katonai beszállásolási terheit. Majd azt kívánta, hogy a város bérbeadhassa adohányés a hordóabroncs-kereskedést. Megismételte a hajóhídra vonatkozó,
már ismertetett kérelmét. Javasolta a kövezeti vám felemelését. A Város
major átalakításának költségei fejében a botanikus kert átengedését
kérte, végül azt kívánta, hogy a budai bort korlátlanul vihesse be Pest
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városába. (Állítólag a két város között 1749-ben kötött egyezség értel
mében Budának erre volt is lehetősége, de ezt Pest később korlátozta.) 7 5
A kérelemnek úgyszólván egyetlen egy pontját sem teljesítették.
A dohánykereskedés és a hordóabroncsokkal való kereskedés városi
bérbeadását azzal utasította el az uralkodó, hogy az ilyen monopóliumok
károsak a kereskedelem szabadságára. (Tipikus Józsefi érv, jellemző
az uralkodó fiziokrata nézeteire.) A hajóhidat továbbra is kamarai keze
lésben hagyta. A kövezetvámot az ország lakosságának érdekében nem
engedte felemelni. A botanikus kertet, mivel az a tanulmányi alap tulaj
dona, nem engedte át, csak a kertben levő épületet. Megígérte, hogy
intézkedik a Pestre való borbevitel és a katonai beszállásolás könnyítése
ügyében. 7 6
Buda 1787-ben megismételte fenti kéréseit, s egyben újabb javas
latokkal állt elő. Indítványozta, hogy csökkentsék a templomi muzsi
kusok bérét, mivel a felesleges búcsújárásokat és egyházi szertartásokat
amúgy is megszüntették. Javasolta továbbá a svábhegyi városi
legelő és az Akasztóhegy (Galgenberg) mellett levő hosszú- és nagy
mocsár eladását, a malom-karódíjnak 5 Ft-ról 10 Ft-ra való emelését.
Végül azt kérte, hogy szüntessék meg a városnak a szegényház céljára
adott 1000 Ft-os hozzájárulását. 77
Buda kérései többségükben ekkor sem találtak meghallgatásra.
A kérelem ügyében intézkedő rendelet szerint a hajóhíd kamarai igaz
gatása, amely jól bevált, s a közönségnek is hasznos, továbbra is megtar
tandó. A kövezetvám felemeléséhez, a hordóabroncs-kereskedés városi
monopóliumához az uralkodó újból nem járult hozzá. A malom-karódíj
felemelésének ügyét a kamarai adminisztráció döntésére bízta. Nem
járult hozzá a város kizárólagos bormérési jogához, mivelhogy ezt —
lévén a lakosság főfoglalkozása a bortermelés — eddig sem gyakorolta
Buda. Megengedte ezzel szemben a budai bor szabad bevitelét Pestre.
Mivel a város által jegyzett háborús előlegkölcsön további visszafizetését
a kincstár 1787-ben — nyilván a háborús események miatt — beszün
tette, az uralkodó megengedte azt, hogy Buda a városrendezési munkála
tok következtében keletkezett adósságait ingatlanok eladása révén törlessze. 78 Buda élt is ezzel az engedéllyel, s még 1788-ban árverésre bocsá
t o t t a a svábhegyi városi legelőt, azonkívül az Akasztóhegy mellett levő
mocsarat több városi réttel együtt. A svábhegyi legelőért, amelyből
akkor 778 holdat a d t a k el, 29 901 F t 35 kr-t, a mocsárért és rétekért
(összesen 204 hold) 15 958 Ft-ot kapott. 7 9 Ez volt az egyetlen lényeges
eredménye a városi jövedelmek emelése ügyében indított akcióknak.
Mindebből látható, hogy a városi gazdálkodás terén, az egymást
érő intézkedések ellenére, I I . József nem hozott lényeges reformokat.
Azonkívül, hogy a városnak elengedte az 1738—40. évi pestis idejéből
fennmaradt adósságait, Budát különösebb pénzügyi kedvezményekben
nem részesítette. A város a háborús kölcsön egy részének visszatérítésé
vel saját pénzét kapta vissza. (Ezt a kölcsönt több részletben még az
1760-as évek táján nyújtotta Buda a kincstárnak.) A kincstár támogatása
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ezenkívül több esetben csak arra terjedt ki, hogy segítsen a város pénz
zavarán, s kölcsönnel tegye lehetővé bizonyos feladatok elvégzését. így
volt ez a kaszinó és a Várszínház építésénél is, amikor erre a célra 28 365
F t 45 kr kincstári előleget adtak a városnak, amelyet 20 év alatt kellett
visszafizetnie. 80 Nem tekinthetjük kedvezménynek azt sem, hogy II.
József 3 várbeli laktanyát adott át a városnak. Ennek fejében ugyanis
Buda arra kötelezte magát, hogy 35 496 Ft-tal hozzájárul a katonai
kórház építésének költségeihez. E nagy összeg előteremtése végett a város
először el akarta adni a laktanyákat, de azokért ennyit nem ígértek.
Végül is annyiban hoztak hasznot a városi pénztárnak, hogy a laktanya
épületeket lakások céljára alakították át, amelyeket rendszerint kormány
hatósági tisztviselőknek, katonáknak adtak bérbe. 81 (A három laktanya
közül kettő a volt miniszterelnökségi palota helyén feküdt (Szent György
tér 1—2), ezeket a város csak 1803-ban adta el gróf Sándor Vincének,
aki a régi épületeket lebontatta, s helyükre új palotát épített. A Sándor
palotát a magyar állam 1881-ben miniszterelnöki palota céljára megvá
sárolta. 82 A harmadik laktanya a Fehérvári kapu mellett feküdt, ennek
egy részében nyílt meg 1787-ben a kincstári zálogház, az épület többi
részében lakások voltak. 83 ) Kisebb kedvezménynek tekinthető, hogy
a Városmajor átalakításának költségeire Budának átengedték a volt
botanikus kert épületét. Mindezek az intézkedések nem sok segítséget
nyújtottak a városi gazdálkodásnak. Buda tehát a kormányszékek
áthelyezése kapcsán a városi gazdálkodás számára nem tudott különö
sebb előnyöket biztosítani. A városi bevételekből, illetve tartalékokból,
mégpedig az állam által visszatérített előlegkölcsönből (64 100 Ft),
a svábhegyi és a nagymocsár mellett fekvő városi földek eladásából
származó összegből (45 859 Ft) kellett fedeznie a városfejlesztési kiadá
sokat. Az utóbbi kényszermegoldás volt, ehhez a város csak akkor nyúlt,
amikor az uralkodó a kedvezmények iránti kérelem majdnem minden
pontját elutasította.
II. József azt a nézetet vallotta, hogy a kormányszékek áthelye
zése, Budának fővárossá emelése következtében a városi jövedelmek
automatikusan meg fognak növekedni, a kiadások előbb-utóbb úgyis
megtérülnek. É p p ezért részesítette oly mostoha bánásmódban a város
előbb ismertetett kérelmeit. Igaz, hogy a kérelem egyes pontjainak telje
sítése, mint pl. a kövezetvám felemelése, a terheknek a lakosságra való
áthárítását jelentette volna. Az is igaz, hogy hasonló alkalmak esetén
nemcsak Buda, hanem más város is privilégiumokat igyekezett volna
a kormányzattól kicsikarni.
A városi számadások arról tanúskodnak, hogy a városi gazdálkodás
bevételei a kormányszékek áthelyezése után valóban megnövekedtek.
Buda bevételei és kiadásai az egyes esztendőkben a következőképp
alakultak.
Az alábbi kimutatáshoz azt lehet hozzáfűzni, hogy a nagyobb összegű
bevételeket pl. 1785-ben a kincstár által visszafizetett előlegkölcsönök,
1788-ban pedig az ingatlanok eladásáért befolyt összegek eredményezték,
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tehát nem kimondottan városi jövedelmek. Nem számíthatók a városi
jövedelmek közé a felvett kölcsönök sem. Mindenesetre a városi gazdálko
dás nehéz helyzetére utal az, hogy a kiadások fedezését, a pénztári egyen
súly megtartását — annak ellenére, hogy a városi jövedelmek tényleg
növekedtek—, ilyen, nem éppen városi jövedelemnek minősülő „bevéte
lekkel" kellett biztosítani. 84
Városi önkormányzat,

igazgatás és bíráskodás

Amint ezt már jeleztük, II. József eddig ismertetett reformintézke
dései kizárólag Budát illették, más magyar városban (kivéve talán
Pestet) hasonló intézkedéseket ebben a korban nemigen foganatosítottak.
A továbbiakban olyan reformokat ismertetünk, amelyek inkább a magyar
városokkal kapcsolatos reformok kategóriájába sorolhatók, s más magyar
városokban (szabad királyi városokban) is fellelhető jelenségek közé
tartoznak. Buda fővárossá emelése, a kormányszékek áthelyezése a váro
sokat érintő általános intézkedéseknek is különleges helyi színezetet
kölcsönzött. Budán az uralkodó nagyobb gonddal és körültekintéssel
hajtotta végre ezeket a reformokat, mint más városokban. Elsősorban
a városi önkormányzat és a városi igazgatás kérdéseire térünk ki.
II. József a városfejlesztés ügyében — legalábbis magyar viszony
latban — nem annyira gazdasági, mint inkább igazgatási és rendészeti
problémát látott. A városok (elsősorban a szabad királyi városok) akkori
igazgatási viszonyait nem találta megfelelőnek, s országos közigazgatási
reformjai végrehajtásához alkalmasnak. (Természetesen ez nemcsak
a városi, hanem a megyei igazgatásra is vonatkozott.) A városi magiszt
rátusok tagjai sem szakképzettség, sem a hivatali pártatlanság dolgában
nem állták ki a vizsgát, végül nem olyanokból tevődtek össze, akikre az
uralkodó rendszerének kiépítése végett támaszkodhatott. 8 5 Jól képzett,
jól fizetett, csak az állam érdekeit szem előtt tartó, a köznapi érdekeken
felülemelkedő, munkájának élő tisztviselői kar megteremtését tűzte ki
célul II. József a városokban is. 86
II. József felfogása szerint mindezeket a feltételeket csak állami
szabályozás, állandó felülről jövő ellenőrzés valósíthatta meg. Ennek
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érdekében minimumra csökkentette, illetve úgyszólván megszüntette
a városi önkormányzatot, véget vetett a szabad királyi városok mint
királyi jószágok eddigi különállásának. 87
A városi igazgatással kapcsolatos reformokra csak 1785 u t á n
került sor, addig Budán nagyjából a régi állapotok uralkodtak. Az 1783.
évi városi tisztújítás is a régi rend szerint folyt le. A következő tisztújítást
1785-ben kellett volna megtartani (Budán kétévenként volt restauráció),
1784-ben azonban a polgármesteri és két tanácsnoki tisztség halálozás
miatt megüresedett, s ezért Buda, a kormányszékek áthelyezése alkal
mával adódó sürgős munkákra való tekintettel, rendkívüli tisztújítás
engedélyezését kérte. Az uralkodó ehhez hozzá is járult. 88 A tisztújításra
mégsem került sor, mert közben Bbenhöch Antal ügyvéd feljelentése
miatt a budai magisztrátus ellen vizsgálatot rendeltek el, s a vizsgálat
befejezéséig a tisztújítást elhalasztották.
Ez a feljelentés már az új idők első tanújele volt Budán. II. József
a visszaélések megszüntetése, a rendellenességek felderítése és terveinek
végrehajtása érdekében szívesen támaszkodott feljelentésekre. A denunciánsok jutalmat kaptak vagy más kedvezményben részesültek. Termé
szetesen ez a lehetőség sok valótlan feljelentésre is alkalmat adott. 89
Ebenhöch feljelentése az uralkodónak a városi magisztrátus pártatlansá
gát és a tisztviselők megfelelő szakképzettségét biztosítani akaró törekvé
seihez kapcsolódott. A feljelentés azzal vádolta meg a budai magisztrá
tust, hogy a tanács tagjai közül hatan rokoni kapcsolatban állnak egy
mással, s a tanácstagok közül csak kettőnek van megfelelő jogi képzett
sége. 90 A feljelentés ügye sokáig elhúzódott, Ebenhöchnek közben részle
tesen meg kellett indokolnia feljelentését. E z t 1786. március 27-i nyi
latkozatában tette meg. Ebenhöch a következő vádpontokat sorolta
fel: 1. a városi magisztrátus fele rokonokból, sógorokból áll, 2. a ma
gisztrátus tagjai saját ügyeikben előadói szerepet töltenek be és bí
ráskodnak, 3. a városi tisztségek, érdemre, tudásra, szakképzettségre
való tekintet nélkül rokonok kezében vannak, 4. a városi levéltárból
sok, a magisztrátus tagjainak ügyeit érintő irat hiányzik. A feljelentés
kivizsgálására a pesti kerületi főispán (kerületi biztos) Hülff pesti bí
rót rendelte ki. 91 A vizsgálat a budai magisztrátusra nézve azért nem
járt különösebb következményekkel, mert közben úgyis sor került a
városi igazgatás átszervezésére. A feljelentésben előadottak jórészt
nem bizonyultak valónak, hiszen a régi magisztrátus — kivéve a polgár
mesteri és bírói tisztségeket — I I . József korában mindvégig hivatal
ban maradt.
A feljelentés mindenesetre alkalmat szolgáltatott arra, hogy
a budai tisztújítás ügye az új rendszer bevezetéséig elhúzódjék, s hogy
a városi igazgatás hibáit feltárják. A feljelentés következménye volt
ezen túl a rendszer első emberének, Petőcz Márton tartományi biztossági
titkárnak a budai tanácsba való beültetése is. Petőczöt — a jozefinista
elképzelésekhez híven — a helytartótanács javaslata alapján először
csak jelöltetni akarták a tisztújításon a tanácsnoki tisztségre. Mivel azon383

ban a tisztújítás elmaradt, Petőczöt 1786-ban a kerületi főispán kine
vezte tanácsnoknak. 92
Amint említettük, a városi igazgatás megreformálására és a városi
önkormányzatra vonatkozó rendeleteket az uralkodó inkább 1785 után,
az ország közigazgatási átszervezését követőleg bocsátotta ki. A szabad
királyi városok közvetlen kapcsolata a helytartótanáccsal 1786-ban szűnt
meg, jelentéseiket ezentúl közigazgatási ügyeikben a megyéhez, gazda
sági ügyekben a helytartótanács felügyelete alatt álló kamarai adminiszt
rációkhoz kellett eljuttatniuk. A helytartótanács rendeleteit a kerületi
főispán közvetítette a városokhoz (Buda és Pest esetében a pesti kerületi
főispán). Az új rendszer gyakorlatilag 1787. március i-től lépett érvény
be. 93 Budán e rendelkezéseket az ország más városaihoz hasonlóan haj
t o t t á k végre.
A megye és a kamarai adminisztráció alá történt helyezés már
a szabad királyi városi kiváltságok lényeges csökkentésével volt egyenlő.
A városi önkormányzat maradványait a városi tisztújítás szabályozására
kiadott rendeletek szüntették meg. Az önkormányzatot a főbb tisztsé
gekre történő jelölés jogának a megvonása tette úgyszólván a semmivel
egyenlővé. Az addigi gyakorlat szerint Budán és Pesten mind a tisztsé
gekre való jelölés, mind a választás joga a városé volt. Budán pl. a polgár
mesteri, bírói és a betöltendő tanácsnoki tisztségekre a tanács jelölt
3—3 egyént, s a jelöltekre adta le szavazatait a város képviselő-testülete,
a választó polgárság. Az így megválasztott tanács nevezte ki azután
a város többi tisztviselőit (a tanács tagjai és a város többi tisztviselői
alkották a magisztrátust). Az uralkodó 1788-ban változtatást hozott
először is a vezető tisztségek sorrendjében. Ezentúl a polgármester helyett
a bíró lett a város teljhatalmú első tisztviselője, a közigazgatás és a bírás
kodás vezetője is, a polgármester pedig a bíró helyettese. (Az addigi
állapot szerint Budán az igazgatás vezetője a polgármester, helyettese
pedig a bíró volt. A városi törvényszék élén azonban csak a bíró állott,
a bíráskodásban a polgármester nem vett részt.) A bíró, a polgármester
és a tanácsnokok ezentúl nem városi, hanem királyi tisztviselőknek minő
sültek. Ez a felfogás változást hozott a tisztségek betöltésénél igen lénye
ges jelölési eljárással kapcsolatban. A bírói és polgármesteri tisztségre
ezentúl csak a kerületi főispán jelölhetett képzettségét és megbízhatósá
gát kellőképp igazolni tudó 3—3 alkalmas egyént. A jelölteket az ural
kodónak kellett jóváhagyásra felterjeszteni. A választó polgárság (ez az
önkormányzati testület egyébként I I . József korában Budán régi össze
tételében maradt meg, csupán a külső tanács és a választó polgári testület
formai különállását szüntették meg 1781-ben) a kerületi főispánnak
a király által jóváhagyott jelöltjeire adhatta le szavazatait. A betöltendő
tanácsnoki tisztségnél szintén a kerületi főispánt illette meg a jelölés
joga, de itt nem volt szükség a jelölés uralkodói jóváhagyására.
A magisztrátus, illetve a városi tanács jelölési joga csak a nem kirá
lyinak, hanem városi tisztségnek minősülő pénztárosi, ellenőri és szám
adói tisztségek betöltése esetében maradt meg. A magisztrátus jelölését
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azonban a választás előtt a kerületi főispánnak jóvá kellett hagynia.
Továbbra is jogában állt a tanácsnak kinevezéssel betölteni a jegyzői,
ügyészi, számvevői tisztségeket, de a kinevezés előtt ki kellett kérni ehhez
a kerületi főispán jóváhagyását. A városi kancellária, a számvevőség és
egyéb városi hivatalok beosztott személyzetét ezentúl is minden további
nélkül a tanács nevezte ki, a kinevezésről azonban a kerületi főispánhoz
jelentést kellett küldenie. 94
Az uralkodó megszüntette az eddig szokásos kétévenkénti tiszt
újításokat, ezentúl a kerületi főispán választhatta meg a tisztújításra
megfelelő időpontot. A megválasztott bírót és polgármestert állásában
a kerületi főispán 4 évi időtartamra erősítette meg. Négy év után, ha
tisztségükben megfeleltek, megkaphatták a végleges megerősítést. Kzzel
az eddig 2 évre szóló tisztség élethossziglan szóló tisztséggé változott. 95
A tisztséget betölteni kívánók vagy erre kiszemeltek előzőleg köte
lesek voltak magukat vizsgálat alá vetni. Az igazgatási és gazdasági tiszt
ségekre pályázókat a helytartótanácsnál, a bírói tisztségre pályázókat
a fellebbezési táblánál kellett ilyen célból bejelenteni. A felsőbb hatósá
gok vagy megállapították a pályázók szakmai alkalmasságát, vagy pedig
vizsga letételére utasították őket. 96
A kerületi főispán jelölési joga a bírói, polgármesteri és tanácsnoki
állásokra, a jelölések uralkodói jóváhagyása teljes mértékben biztosí
t o t t a azt, hogy az egész városi magisztrátus a kormányzatnak megfelelő
egyénekből tevődjék össze. A felsőbb városi igazgatás reformjából önként
következett az alsóbb igazgatás megváltozása is, hiszen az alsóbb tiszt
ségek betöltése már a tanácstól függött. 97
A fenti rendelkezések mélyreható változást jelentettek a városok
önkormányzati és közigazgatási életében, a történeti fejlődés szempontj ából azonban az a lényeges, hogyan valósultak meg, s mit hoztak a gya
korlatban. Az új rendszer bevezetésére Budán 1788-ban nyílott lehetőség,
amikor a bíró halálával a bírói tisztség megüresedett. A pesti kerületi
főispán nem talált a bírói tisztségre alkalmas egyént a budai magisztrá
tusban, ezért — II. József alatt egyébként megengedett módon — kívül
ről akarta a tisztséget kinevezéssel betöltetni, s erre 1788 augusztusában
Margalics János főszolgabírót javasolta. A helytartótanács nem értett
egyet a kerületi főispánnal, s meghagyta neki, hogy a szabályrendeletek
értelmében három kívülálló egyént jelöljön a bírói tisztségre. A főispán
a felszólításra első helyen Margalics János Pest megyei szolgabírót,
második helyen Pausenwein tényleges császári századost, harmadik helyen
Barankovics Márton tényleges császári főhadnagyot jelölte. Teljesen
a felső elképzelések szellemében járt el, II. József ugyanis szívesen helye
zett katonákat közhivatalokba. A két tényleges császári tiszt azonban
nem léphetett ki a szolgálatból, ezért a helytartótanács újabb jelölteket
kért. 98
A kerületi főispánt az újabb rendelet nehéz helyzetbe hozta, sehogy
sem tudott megfelelő jelölteket találni. A budai magisztrátus két tagjá
nak, Balássy Ferenc jegyzőnek és Kammerlauff Ignác aljegyzőnek kép25 Tanulmányok Budapest múltjából
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zettsége megfelelt volna, de a tanács tagjaihoz fűződő rokoni és baráti
kapcsolatuk miatt nem jelölhette őket. Egyedül Margalicsot találta
a tisztségre megfelelőnek, s újból javaslatot t e t t bíróvá való kinevezésére.
A helytartótanács az udvar elé terjesztette az ügyet, de az uralkodó nem
járult hozzá Margalics kinevezéséhez, ragaszkodott a szabályszerű eljá
ráshoz, a három jelölt állításához." Már az eddigiekből is látható, milyen
nagy nehézségekbe ütközött I I . József rendelkezésének végrehajtása.
A tisztújítási szabályrendelet minden pontjának megfelelő, tehát képzett,
politikailag megbízható, a városi magisztrátussal rokoni kapcsolatban
nem levő egyént, lehetőleg katonatisztet, vagy a városon kívülálló megyei
tisztviselőt igen nehezen lehetett találni. A kerületi főispán az uralkodói
meghagyásra nagy nehezen mégis kiválogatta a három jelöltet; első
helyen Margalics Jánost, második helyen Felkis Antal Esztergom megyei
aljegyzőt, harmadik helyen L,akner szolgálaton kívüli császári őrnagyot
jelölte. 100
A jelölés után újabb bonyodalmat jelentett a szakmai minősítés
ügye. Lakner őrnagy felkészültségéről a helytartótanács nem volt meg
felelően tájékozódva, ezért közigazgatási és gazdasági ismeretekben vizs
gára utasította. Továbbá helytelenítette, hogy a kerületi főispán Barankovics Márton főhadnagyot kihagyta a jelöltek sorából. 101 Közben Lakner
őrnagy katonai szolgálatra vonult be, s egy jelölt újból hiányzott. A kerü
leti főispán erre Inngrueber volt temesvári bíróval pótolta a jelöltek
listáját. 102 A helytartótanács azonban nem fogadta el Inngrueber jelölé
sét. A jelölés ügyét végre 1789 júniusában sikerült megoldani. A helytartó
tanács első helyen Margalics János Pest megyei főszolgabírót, második
helyen Barankovics Márton főhadnagyot, harmadik helyen Felkis Antal
volt Esztergom megyei aljegyzőt terjesztette fel az uralkodó elé jóvá
hagyásra. 103
Buda hivatalban levő magisztrátusának nem tetszett ez az egész
eljárás. Megpróbálta menteni a menthetőt, s legalább azt elérni, hogy
a főispán a magisztrátus tagjai közül válogassa ki a bírójelölteket. Az ural
kodó azonban elutasította a magisztrátus, illetve a választó polgárság
kérelmét, s az 1789 júniusában felterjesztett jelöléseket hagyta jóvá. 104
A tisztújítás 1789. november 23-án folyt le. A választó polgárság
a főispán három jelöltje közül Margalics János főszolgabírót választotta
bíróvá. Szlatiny Ferenc megbízott polgármester személyében ugyanekkor
megválasztották az új polgármestert is. 105 A kerületi főispán — érdekes
módon — még 1788 augusztusában a magisztrátus három tagját, mégpedig
Szlatiny Ferenc tanácsnokot, az akkori polgármestert, Balássy Ferenc
jegyzőt és Petőcz Márton tanácsnokot jelölte a polgármesteri tisztségre.
A jelölést annak ellenére, hogy a bírói tisztségnél hallani sem akartak a
magisztrátusi tagok jelöléséről, jóváhagyták. Csupán a bíró személye
körül csaptak tehát oly nagy hűhót. 1 0 6
A több mint két évig vajúdó tisztújítás a bíró személyén kívül
a magisztrátus összetételében változást nem hozott. Erre már nem is
volt idő. Az új bíró alig lépett hivatalába, amikor II. József halála után.
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179° áprilisában a szabad királyi városokban visszaállították a régi álla
potokat. 1 0 7 A tisztújítást új alapokra helyező 1788. évi rendelkezéseket
tehát csak részleteiben sikertilt végrehajtani, 1790-ben pedig I I . József,
számos rendelkezésével együtt, a városi tisztújítással kapcsolatos rendel
kezéseit is visszavonta.
Elsősorban érdekessége miatt foglalkoztunk részletesen a I I . József
kori állapotokat jellemzően tükröző budai tisztújítás kérdésével. A városi
tisztújítás 1790 utáni menetére II. József rendelkezései egyébként sem
milyen hatást sem gyakoroltak. Maradandóbb hatása volt ezzel szemben
a városi közigazgatási szervezetet és az ügyvitelt illető intézkedéseknek.
I I . József reformjaihoz kapcsolódik Budán és a többi szabad királyi
városban a számvevőségi hivatal megszervezése. Elsősorban a városok
gazdálkodásában tapasztalható rendetlenség megszüntetése és a jövedel
mek csökkenésének megakadályozása végett állították fel ezeket, és
1787. szeptember i-től kezdtek működni. 1 0 8 A számvevőség feladata volt
a városi pénzkiutalások megindokolása, a kereskedőkkel és iparosokkal
kötött szerződések ellenőrzése, gazdasági ügyekben a városhoz érkezett
felsőbb hatósági rendeletek megőrzése és végrehajtásának ellenőrzése,
a városi haszonvételek bérbeadási feltételeinek kidolgozása, a bérbeadás
szabályszerűsége feletti őrködés, a pénzügyi visszaélések felderítése, fel
világosítás nyújtása a tanácsnak gazdasági és számadási ügyekben, az
anyag- és termény kezelés, a különféle pénztári számadások ellenőrzése
s végül a városi költségvetés kidolgozása. 109 Mindezek a városi gazdálko
dás lényegébe vágó feladatok voltak.
A számvevőség felállításával kapcsolatban szervezték meg 1787-ben
a városi gazdasági bizottságot. Ez a bizottság mindenféle gazdasági ügy
ben véleményt nyilvánított és javaslatot adott a tanácsnak. Szombaton
ként tartotta üléseit, elnöke a polgármester volt, tagjai pedig a számvevő,
a városi polgárság szószólója, 2 választott polgár, a városi alkamarás és
ennek segédje. A bizottsági ülés jegyzőkönyveit a tanácsülés hagyta jóvá,
majd azokat a kamarai adminisztrációnak kellett felterjeszteni. 110
Korszerűsítést és racionalizálást hajtottak végre II. József korában
a városi pénztári szervezet terén is. Az uralkodó rendeletére 1787-ben
a szabad királyi városokban egyesítették az addig különálló hadiadó- és
városi pénztárt (kamarai hivatalt). A volt városi fiókhadiadó-pénztár
pénztárosa lett az egyesített pénztár vezetője, a városi kamarás, a városi
pénztár addigi vezetője pedig az egyesített pénztár ellenőre. A városi
pénztár egyébként II. József alatt a kerületi főpénztár fiókjaként műkö
dött, s korábbi önállóságát elvesztette. A I I . József alkotta országos pénz
tári szervezet, melynek élén az országos főfizetőhivatal állott, alsó fokán
foglalt helyet. 111 Megszűnt az 1777-ben alapított tűzoltópénztár külön
állása is, 1786-ban a városi pénztárral egyesítették. 112
A városi közigazgatást és bíráskodást végző szervezetet (tanács,
városi kancellária) I I . József nem változtatta meg lényeges módon, ami
változás volt (a polgármester és a bíró szerepcseréje), arról már meg
emlékeztünk. Az igazgatás és a bíráskodás funkcióját sem választotta
25*
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szét, a magisztrátus személyzete hol az egyiket, hol a másikat végezte.
Mindenesetre a bírósági ügyeket az árvaügyekkel együtt külön kellett
tárgyalni, s ezekről külön jegyzőkönyvet vezetni és külön irattárat fenn
tartani. Az új rendszer alatt Budán a városi igazgatás és bíráskodás veze
tője a bíró volt, a polgármester pedig mindkét funkcióban a helyettese. 113
Az 1787-ben életbe léptetett jogszolgáltatási rendszer hozott változást
a városi bíráskodás, inkább azonban a perek fellebbvitele terén. E bírás
kodási reformok értelmében megszűnt a szabad királyi városok első fokú
büntetőbíráskodási hatásköre, ezt az akkor felállított „judicium subalternum"-ok vették át. A polgári perek intézése első fokon a városi tanácsnál
maradt, innen kellett fellebbezni a királyi táblához, a tárnokszék (Buda
előbbi fellebbezési fóruma) I I . József alatt megszűnt. Mindezeket a refor
mokat azonban a király 1790-ben visszavonta, s a bíráskodásnál a régi
állapotok állottak v i s s z a . n
Az ügyvitel terén több fontos újítás bevezetése fűződik II. József
korához. Elsősorban az ügyek pontos és rendszeres feljegyzésére szolgáló
iktatásról kell megemlékeznünk. A városi igazgatásnál az ügyek folyama
tos feljegyzésére eddig csak jegyzőkönyveket vezettek, ezek egyes téte
leit sem látták el számokkal. II. József idejében (1787-től) bevezették
az ügyviteli jegyzőkönyvet (Gestions Journal Buch), az iktatókönyvet
(Einreichungs Buch) és az ügyviteli naplót (Tagebuch). Ezekben az ügy
viteli segédkönyvekben iktatószámok sorrendjében jegyezték fel a városi
tanács elé került ügyeket s az azokkal kapcsolatban történt intézkedé
seket. A tanácsi jegyzőkönyvekben a megfelelő ügyek mellé szintén fel
jegyezték ezeket az iktatószámokat. I I . József rendszeresítette az ügy
intéző előadók részére a vélemény-íveket (votum-ív). A tanács elé kerülő
ügyről a jegyző kivonatot készített, s ezt egy külön íven az illetékes refe
rensnek megküldötte, aki az ívre rávezette a javaslatát, ennek tanácsi
jóváhagyásából született a határozat. A vélemény-ívről vezették be
a határozatot a tanácsi jegyzőkönyvbe. 115
Összegezve a városi önkormányzatot és igazgatást illető reformokat,
azt állapíthatjuk meg, hogy II. József nagy erőfeszítéseket t e t t az önkor
mányzat és a városi igazgatás saját szempontjai szerint való átalakítására.
A régi városi önkormányzatot sikerült is annyiban felfüggesztenie, hogy
1783-tól 1789-ig Budán nem volt tisztújítás. Ezzel szemben a városi
önkormányzat részleges fennmaradása mellett szól az, hogy II. József
alatt mindvégig lényegében a régi magisztrátus intézte az ügyeket.
A rendszer emberének, Margalics Jánosnak 1789-ben bíróvá választása
már nem bírt gyakorlati jelentőséggel. Igaz ugyan, hogy a kormány
székek áthelyezése miatt hálás budai magisztrátus készséggel végrehaj
totta I I . József intézkedéseit. A németesítés a német jellegű Budán
nem váltott ki ellenhatást, a város hivatalos nyelve belső használatra
amúgy is német volt. A magisztrátus csak a városrendezés terhei, a szám
vevőség, a pénztár, a rendőrség felállítása kapcsán a városra háruló kiadá
sok s a belső embereket kihagyó 1788 utáni tisztújítás miatt berzenke
dett I I . József reformjai ellen.
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Rendőrség, rendészet
A közigazgatás és az igazságszolgáltatás átszervezésével kapcsolat
ban különös figyelmet érdemel Budán is a I I . József-féle polícia, a rendőr
ség ügye. A rendőrség felállításának elsősorban politikai célja volt: ellen
őrizni minden vonatkozásban az állam belső életét, biztosítani a közren
det, a rendeletek betartását, megakadályozni a belső rend elleni minden
megnyilvánulást, tüntetést, összeesküvést, szervezkedést, állandó meg
figyelés alatt t a r t a m elsősorban az idegeneket. A rendőrség volt t e h á t
I I . József politikai rendszerének fő támasza. A rendőri szervezet érdeké
ben az uralkodó a főbb magyar városokban (Pozsony, Pest és Buda)
1785-ben rendőrigazgatókat nevezett ki. Pest-Budának közös rendőr
igazgatója volt, alatta Budán és Pesten egy-egy rendőrbiztos működött.
Budai rendőrkomisszáriussá I I . József Hofman Antal helytartótanácsi
kancellistát nevezte ki. A rendőrigazgatók a helytartótanács elnökétől
függtek, de közvetlenül érintkeztek a bécsi hatóságokkal is. Állami,
nem városi szervek voltak, fizetésüket az állampénztártól húzták. Meg
jegyzendő, hogy Buda és Pest mellett Óbudára is kiterjedt a rendőrigaz
gató hatásköre. 1 1 6
A rendőrigazgatóság felállítását követte Budán, Pesten és Pozsony
ban a városi rendőrség megszervezése. A rendőrség megszervezésénél is
ugyanazt az eljárást követték, mint az igazgatás és a bíráskodás átszerve
zésénél; kivonni ezt az ügyet a városi önkormányzat hatásköréből,
s azt állami hatóság (a rendőrigazgatóság) felügyelete alá helyezni. Budán
1784-ig a rendészet ügye teljesen a magisztrátus hatáskörébe tartozott.
A magisztrátus ezt a feladatát a külvárosi albíróságok és városi őrsze
mélyzet útján látta el. Az egyes külvárosokban fertálymesterek, mellet
tük a rendbiztosok és a városi őrszemélyzet (29 fő) látták el a rendőrségi
ügyeket. 117
II. József nem szüntette meg ezt a régi városi őrszemélyzetet, de
szükségesnek t a r t o t t a egy ,,valódi" rendőrség szervezését is. Budán ez
a rendőrség 1785-ben alakult meg, személyzete 1 hadnagyból, 1 őrmester
ből, 2 káplárból és 25 közlegényből állott. 118 A rendőrség nem a város,
hanem a rendőrigazgató felügyelete alatt állt, de fizetéséről, ruházatáról,
felszereléséről, elszállásolásáról a városnak kellett gondoskodnia. 119 A régi
városi őrszemélyzetet és az új rendőrséget 1787-ben egyesítették, s az így
megalakult városi rendőrhivatalt közvetlenül a város felügyelete alá
helyezték. Az egyesített városi rendőrség személyzete a következőképp
alakult: 1 városkapitány, 1 városi hadnagy, 2 kancellista, 3 káplár, 46
rendőr és 11 kerületi (a várost kerületekre osztották) rendőrfelügyelő. 120
A városi hadnagy, Dikasz József Pesten is betöltötte a rendőrhadnagy
szerepét, úgyhogy a közös hadnagy a két várostól húzta a fizetését.
A rendőrigazgató és a komisszárius továbbra is állami tisztviselők marad
tak, az állampénztártól kapták a fizetésüket. A rendőrigazgatóság gya
korolta az állami felügyeletet a városi rendőrség felett, sőt a városi magiszt
rátus alatt levő rendőrséggel továbbra is rendelkezhetett. 121
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Az új rendőrség működése tehát erősen megnyirbálta a városi
önkormányzat jogait, amellett a városnak újabb kiadásokat okozott.
Ez a rendőri szervezet tette lehetővé a három város állandó ellenőrzését
mind politikai, mind közbiztonsági szempontból. A rendőrigazgatónak
egyébként csak rendőri ügyekben volt ellenőrző szerepe, rendészeti ügyek
ben a magisztrátus közvetlenül a helytartótanács alá, illetve a kerületi
főispán alá tartozott. Amint említettük, a helytartótanács 1785-ben intéz
kedett az új városi rendőrség felállítása ügyében. Ugyanekkor kijelölte
a magisztrátus rendészeti feladatait is. Ebből a rendelkezésből elég
világosan látható a városi magisztrátus és az állami szervnek minősülő
pest-budai rendőrigazgatóság viszonya. A rendelet szerint a városnak
a rendőrigazgatóval egyetértésben kellett a rendőrség felszerelése, ruhá
zata, az őrszobák, a város területének kerületekre, alkerületekre való fel
osztása, a rendőri személyzet ügyében döntenie. A városban lakó idege
nekről a magisztrátusnak kellett nyilvántartást vezetnie, s meghatáro
zott időben ezekről a rendőrigazgatósághoz kimutatást küldenie. Átme
netileg a városban tartózkodó idegenekről bejelentő cédulát kellett
kiállítani, s ezt a rendőrigazgatóságnak eljuttatni, listát kellett küldeni
a rendőrigazgatóság részére az átutazókról is. A rendőrségnek ellenőriznie
kellett a színielőadásokat, táncvigalmakat, hogy ezeken a „közjóval"
ellentétes dolgok, azonkívül tumultus, szerencsétlenség ne történjenek.
A magisztrátusnak az ilyen alkalmakra szabad bejárást kellett biztosí
tania a rendőri személyzet részére. E rendelet kibocsátása idején 1785-ben
ugyanis a I I . József által felállított rendőrség még a rendőrigazgató
vezetése alatt állt. 122
A tágabb értelemben vett rendészetnél, amelyhez a közellátás biz
tosítása, a városrendezés, köztisztaság, közvilágítás, tűzrendészet, elemi
csapások elleni védekezés, a mértékek, árak szabályozása stb. tartoztak,
a rendőrigazgatónak nem volt szerepe. Ilyen vonatkozásban a város tel
jesen a helytartótanács, illetve annak ilyen célra felállított ügyosztálya
alá tartozott. A köztisztasággal, tűzrendészettel, városrendezéssel, világí
tással kapcsolatos kérdésekkel az eddigiekben már foglalkoztunk. A II.
József-féle rendészetnek ezeken kívül különösen a közellátás kérdésével
kellett sokat törődnie. A lakosságnak a kormányszékek áthelyezésével
kapcsolatos növekedése, azonkívül az éhínséges idők nehéz helyzet elé
állították a város közellátását. Egymást érték az élelmiszerárak kimuta
tásával, a mészárosok, pékek, molnárok megrendszabályozásával, a város
közellátására szükséges gabona beszerzésével foglalkozó rendeletek. 123
Egészségügy,

szegényügy

Az egészségügy terén I I . József alatt Budán jelentős változások
következtek be. Az országos érvényű egészségügyi reformokon túlmenően
olyan változások is, amelyek Budára mint az ország fővárosára vonat
koztak.
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Ezek között elsősorban az Erzsébet-rendi apácák női kórházának
megalapítása érdemel figyelmet. II. József a vízivárosi ferencesek Fő
utcai kolostorában rendezte be ezt a fontos s Budán valóban rendkívül
szükséges intézményt. A budai ferencesek, akiket a szerzetesrendeket
feloszlató intézkedések nem érintettek, az augusztinusok országúti (ma
Mártírok útja) rendházát és templomát kapták meg cserébe az elvett
vízivárosi kolostorért. A budai augusztinusokat a rend vidéki házaiba
kellett szétosztani.
József az új kórházba a bécsi erzsébetiek egy csoportját helyezte
el. A kórház rendelkezésére 20 ágyat bocsátott, a betegek gondozására
18 nővér érkezett 1785 novemberében Budára. Az épületek átalakítási
munkái 1787-re fejeződtek be. A kórház 4000 Ft-nyi vallásalapi hozzá
járulásból, a bécsi ház segélyéből és alamizsnagyűjtésből t a r t o t t a fenn
magát. A betegeket jórészt ingyen ápolták. 124
A ferencesek vízivárosi kolostorában II. József először a Várból kite
lepített katonai kórházat akarta elhelyezni. A kolostor azonban nem
volt elég tágas a katonai kórház kb. 200 ágyának a befogadására, ezért
József később a kiscelli trinitáriusok kolostorát adta á t katonai kórház
céljára. 125 A trinitárius kolostort előzőleg Budának kínálták fel, hogy itt
városi kórházat létesítsen. Buda azonban a távol fekvő épületet nem
találta alkalmasnak kórház céljára, 126 s így azt az uralkodó a katonaság
rendelkezésére bocsátotta. A katonai kórház építéséhez — amint emlí
t e t t ü k — Budának, a három várbeli laktanyának a város részére való
átadása fejében, 35 486 Ft-tal kellett hozzájárulnia. 127
Amint ismeretes, I I . József komoly s igen hasznos intézkedéseket
hozott az ország egészségügyének a megjavítása érdekében. Felülvizs
gáltatta többek között a kórházak s a szegényházak (a két intézmény
a városokban rendszerint együtt működött) helyzetét, a betegellátást,
gyógykezelést, a gyógyszerek kiadását stb. Már 1783-ban tudomására
jutott, hogy Budán és Pesten a betegek, szegények, koldusok gondozása,
a kórházak kezelése igen sok kívánnivalót hagy maga után. 1 2 8 Ezért
1784-ben a kórház- és szegényügy tüzetes megvizsgálását, átszervezé
sére új szisztéma kidolgozását rendelte el. 129 A vizsgálat Budán évekig
elhúzódott, a legapróbb részletekre kiterjedt. Újabb lendülettel folyta
tódott 1787-ben, amikor a budai szegényház (egyben kórház) sebészét
(felcser) és gyógyszerészét feljelentették, hogy a szegényházi betegeket
rosszul látják el, a gyógyszerész hamisítja a gyógyszereket, a sebész pedig
különdíjakat kért a kezelésért. 130 A vizsgálat alatt szerzett tapasztalatok
alapján jutott II. József 1788-ban arra az elhatározásra, hogy a budai
szegényházat és egyben kórházat polgári kórházzá fogja átalakíttatni.
Ezt főleg az indokolta, hogy a budai betegeknek, akik eddig a pesti kór
házat vették igénybe, ne kelljen esetleg jégzajlás idején is Pestre men
niük. 131
I I . Józsefnek ez az elhatározása a budai városi kórház megalapítá
sát jelentette. A szegényház épületében levő kórházban ugyanis, amely
1788-ig Budán városi kórházként működött, csak szegény betegeket,
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mégpedig mesterlégényeket, szegény tanulókat, napszámosokat, cselé
deket, teherbe esett hajadonokat, leányanyákat ápoltak. 132 Ezentúl
a budai „szegényház-kórház" (Armenkrankenhaus), amint nevezték,
szegény betegeken kívül fizetéses betegeket is felvehetett napi 10 k r
ápolási költségért. 133 Városi közkórház építésének a gondolata már akkor
felmerült Józsefben, amikor a kiscelli trinitárius kolostort ilyen célra
akarta Budának átadni. A kiscelli kolostor nem kellett a városnak, de
a városi kórház lényegében már 1788 előtt megalakult, mert mint ilyen
nek felszerelését 1788-ban a szegényházból átalakított polgári kórház
vette át. 134
A polgári közkórházat a szegényház régi épületében helyezték el
(ez az épület a Vízivárosban a mai Széna tér mellett állott, később itt nyí
lott meg a régi Szent János kórház), amelyet ilyen célra átalakítottak,
a kórházi személyzetet növelték, újjászervezték a betegellátást, a gyógy
szerellátást stb. A városi magisztrátus 1789. november i-re ígérte az új
kórház működésének megkezdését. 135
Az egészségügyi viszonyok megjavítása érdekében II. József alatt
az eddiginél szigorúbban követelték meg a törvényhatóságoktól, így
a városoktól is a gyógyszertárak és az egészségügyi személyzet (sebészek,
bábák, ápolónők) vizsgálatát. Budán különösen a gyógyszertárak vizs
gálata terén történt speciális újítás. I I . József 1784-ben elrendelte, hogy
Budán, a fővárosban és Pesten, az egyetem székhelyén a gyógyszertára
kat ne a városi orvos, hanem az országos főorvos (protomedicus, hivatalát
1786-ban szervezték meg, a helytartótanács egészségügyi szakközege
és az orvosi kar igazgatója volt), illetve az igazgatása alatt álló orvosi
fakultás vizsgálja felül. 136 Ebben az intézkedésben is megnyilvánult tehát
Buda fővárosi jellege.
Az egészségüggyel kapcsolatban a temetők kérdését is megvizsgál
ták. Budán 1785-ben lezárták a Bécsi kapun kívül eső régi vízivárosi
temetőt, mivel többek között helyhiány miatt sem tudott tovább terjesz
kedni. Az új vízivárosi temető a mai János kórház mellett a Budakeszi
és a Kútvölgyi ú t között kapott helyet, és ezt a temetőt egészen 1915-ig
használták. 137
A szegények és a szegény betegek ellátásáról a szegényházzal
kapcsolatban már megemlékeztünk. A szegényügy rendezésére II. József
országos viszonylatban szintén kísérletet tett. Az ő nevéhez fűződik az
egyes városokban cseh—osztrák példa nyomán az ún. szegényintézetek
megszervezése (Armeninstitut). A szegényintézet alamizsnából, adomá
nyokból, bírságpénzekből szegényintézeti pénzalapot gyűjtött össze,
az összegyűjtött pénzből minden hét végén a nyilvántartott szegények
nek napi 5, 4, 3 kr-ra rúgó segélyt osztott ki, és ezt nyilvántartotta.
A szegényintézet élén Budán egy biztos állott (tanácsnok volt), kerületen
ként pedig egy-egy szegényatya és számadó felügyelt a gyüjtőperselyekre,
ő gondoskodott a pénznek a szegényintézeti biztoshoz való juttatásáról.
A pénz kiosztását a biztos intézte. Segélyt csak helybeli illetőségű, iga
zoltan munkaképtelen és nyilvántartott szegény kaphatott. A szegény392

intézet felállítása u t á n tilos volt a koldulás. A tilalom ellen vétőket szi
gorúan megbüntették. A szegényintézet felállítása t e h á t nemcsak szociá
lis, hanem rendészeti intézkedés is volt. 138 A szegényintézeti alap számára
összegyűlt pénzeket csak akkor osztották ki, ha az alap az 500 Ft-ot
elérte. Az 500 Ft-os alapot kamatra kellett kihelyezni, az 500 Ft-on felüli
összeget pedig szét lehetett osztani. 139
Kultúra,

művelődés

Az egyetem Pestre való áthelyezése nem kedvezett Buda amúgy is
meglehetősen elmaradott kulturális életének. Az irodalmi és művelődési
központ kialakulása szempontjából az egyetem nagy előnyt jelentett,
s ez az előny — elsősorban a kormány hatóságok helyszükséglete miatt —
inkább Pest városának jutott. A két város közelsége következtében az
egyetem kultúrát fejlesztő hatását természetesen Buda is megérezte.
Ezzel szemben némi előnyt jelentett Budának az, hogy a helytartótanács
áthelyezésével a könyvcenzúra központja a városba került.
Az egyetem, a könyvvizsgálati központ működése, a könyvcen
zúra enyhítése, azonkívül József jóindulata a könyvkereskedések, nyom
dák, újságok alapítása iránt lehetővé tette, hogy Pest-Budán komo
lyabb kulturális és irodalmi élet induljon meg. Budán 1780-ban csak
egy könyvkereskedés volt, a pesti Weigand és Köpff cég 1778-ban alapí
t o t t budai fiókja. A pozsonyi Benedikt Mihály és társai 1782-ben újabb
könyvesboltot nyitottak, amely 1783-tól a Diepold-féle, 1786-tól a Diepold—Lindauer-féle könyvkereskedésként működött tovább. A Weigand
és Köpff cég 1786-ban feloszlott, budai üzletét Köpffné vette át, aki
azt 1788-ban Strohmayer Ignácnak adta el. 140
A nyomdák terén nem történt változás, Budán továbbra is két
nyomda működött, az 1724-ben alapított I^anderer nyomda és 1777-től
az egyetemi nyomda. 1 4 1
Az újságalapítás terén inkább Pest tűnt ki. Mindenesetre Budán is
alakult II. József korában egy-két újság, mégpedig 1787-ben a Schickmayer J a k a b által alapított Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten
és egyes közlések szerint 1786-ban az Ofner Stadtzeitung. 142
Komoly változást hozott a kormányhatóságok áthelyezése a város
színházi kultúrája terén. Budán II. József koráig nem volt említésre méltó
színjátszás, sem állandó színház. A „Vörös Sünhöz" címzett és a ,,Fehér
Kereszt" nevű fogadóban és egy Raischl nevű ács bódéjában tartottak
egyes alkalmakkor színielőadásokat, ezek színvonala azonban legtöbb
ször alig múlta felül a vásári színjátszást. 143 A kormányhatóságok tiszt
viselői Pozsonyban és Bécsben már megismerkedtek a magasabb szín
házi kultúrával, a kormányhatóságok áttelepítését követőleg ezt Budán
is meg kellett honosítani.
II. József először a későbbi budai népszínház telkén akart színházat
építeni, 1786-ban azonban Tuschl Sebestyén későbbi színházbérlő javas393

latára a feloszlatott karmelita rend templomának színházzá alakítása
mellett döntött. A templom mellett levő rendházat — amint ezt már
említettük — kaszinó céljára szemelte ki. A színház és a kaszinó építése,
Kempelen Farkas helytartótanácsi tanácsos tervei szerint és vezetésével,
1787 januárjától 1787 őszéig folyt. A Várszínház első előadását 1787.
október 17-én t a r t o t t a meg. 144 (A Várszínház épülete ma Színház utca
1—3. sz. alatt taláható.)
A közoktatás terén a legfontosabb s Budát hátrányosan érintő
változásról, az egyetemnek Pestre való áthelyezéséről már beszéltünk.
Az egyetem magával vitte az egyetem mellett működő fő elemi iskolát
{Hauptnormalschule). 145 Az érseki gimnázium és a budai elemi iskolák,
amelyek eddig az egyetem felügyelete alatt voltak, a budai tankerületi
főigazgató alá kerültek. 146 Az Országút kivételével Buda minden külvá
rosában ekkor volt már elemi iskola, az Országút lakói 1789-ben külön
triviális iskolát (az elemi iskola legalsóbb típusa) kértek maguknak. 1 4 7
A Várban 1789-ben egy leányiskolát nyitottak meg a latin iskola épüle
tében. Ez szintén elemi iskola volt, a rendes tantárgyakat Clement tanító
(Triviallehrer) tanította, felesége kézimunkára és egyéb hasznos ismere
tekre oktatta a lányokat. 148
Gazdasági élet
A város gazdasági életére inkább a probléma fontossága miatt
térünk ki. Gazdasági reformokról ugyanis nem beszélhetünk, mert
I I . Józsefnek ilyen reformjai Budán nem voltak. A gazdaságpolitika
terén — amint ezt már érintettük is — I I . József kora Magyarországon
nem hozott újat Mária Terézia korához képest. Uralkodása alatt Magyar
ország továbbra is az osztrák örökös tartományok gyarmata maradt.
Az ipar és a kereskedelem, a városi fejlődés két legfontosabb tényezője
t e h á t továbbra is igen kedvezőtlen helyzetben volt hazánkban.
A gazdaságpolitika tekintetében a fővárossá emelt Buda sem tar
tozott a kivételek közé. II. József csak annyiban fordított figyelmet
a város iparára, amennyire ezt a kormányhatóságok áthelyezése után
a közszükségletek kielégítése megkövetelte. 149 A kereskedelem fellendí
tése végett lehetővé tette a zsidók Budán és Pesten való letelepedését.
Kimondta, hogy a zsidó kereskedők azonos jogokat élveznek a többi
kereskedővel, 150 s ugyanekkor hangot adott ama véleményének is, hogy
az ország fővárosában a forgalom és a kereskedelem terén ezentúl szaba
dabb életnek kell uralkodnia. 151 Az ipar és kereskedelem fejlesztése ügyé
ben azonban ennél többet nem tett.
A kormányszékek áthelyezése természetesen nem egy szempontból
kedvezően befolyásolta Buda gazdasági fejlődését. Hatással volt pl.
a manufaktúra-ipar kifejlődésére. A kormánytisztviselők megjelenésével
Budán megnőttek a főúri, előkelő életformához tartozó fényűzési cikkek
iránti igények. Három ilyen cikkeket készítő manufaktúra is alakult
ekkor Budán. A Müller-féle hintógyár 1787-ben pl. — nem véletlenül —
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a Várban, a karmelita kolostor közelében létesült. 152 Kuny Domokos
krisztinavárosi majolikagyára szintén elsősorban a főúri közönség igé
nyeinek kielégítését tűzte ki céljául. Höpfinger J a k a b selyemgyártó is
ilyen okokból telepedett át 1787-ben Óbudáról Budára.
A kormányhatóságok áthelyezésével, s nem gazdasági reformtörek
vésekkel kapcsolatos egy, a város gazdasági fejlődését szintén kedvezően
befolyásoló intézmény, a budai zálogház létesítése. Zálogház Magyar
országon eddig csak Pozsonyban volt, a lakosság hitelszerzési lehetőségé
nek növelése, az uzsora visszaszorítása céljából állították fel, s nem
utolsósorban a kincstári jövedelmek növelése végett is. Mindkettő,
a pozsonyi és a budai zálogház is kincstári intézmény volt. A budai zálog
ház 1787. június i-én nyílt meg a Fehérvári kapu mellett levő laktanya
épületben, s hamarosan tekintélyes forgalmat bonyolított le. 153
Előnyös volt Buda gazdasági életére a dunai átkelést biztosító
hajóhíd igazgatásának a szabályozása is. Bz részben a kormányhatóságok
áthelyezését követő nagyobb személyforgalom, azonkívül az 1788-ban
kitört török háború okozta hadiszállítások céljából vált szükségessé. 154
A hajóhíd, amint említettük, 1778 óta kamarai, illetve 1785-től (a kamara
és a helytartótanács egyesítése óta) helytartótanácsi igazgatás alatt állt.
Falk Ferenc hídadminisztrátor, a magyar kamara tisztviselője látta el
a hídigazgatással és a hídvám beszedésével, elszámolásával kapcsolatos
teendőket. Az 1788-ban történt átszervezéssel Falk adminisztrátort —
a hajóhíd műszaki ellenőrzésének megjavítása végett — közvetlenül
a helytartótanács vízügyi igazgatósága alá helyezték. Egyben Falkot
felmentették a pénzkezelés munkájától, s Axameti Imrét, az akkori
hídellenőrt (addig Falk helyettesét) bízták meg pénztárnoki minőségben
a vám beszedésével és a vámszámadások elkészítésével. A pénztárnok
mellé egy ellenőrt neveztek ki, aki az anyagszámadásokat is vezette.
A pénztárnok és az ellenőr nem a vízügyi igazgatóság, hanem a pesti
kamarai adminisztráció alá tartozott. Negyedévenként kötelesek voltak
a hídvámszámadásokat a helytartótanácsnak, a pesti kamarai adminiszt
rációnak, s a hajóhíd tiszta bevételével együtt Pestnek és Budának,
a hajóhíd tulajdonosainak megküldeni. 155
A dunai átkelés, a két város közötti minél szorosabb összeköttetés
problémája nemcsak a kormányhatóságokat foglalkoztatta. Már ebben
az időben is akadtak olyanok, akik felismerték, milyen fontos a Pest
és Buda közötti természetes akadály áthidalása, és ezzel a két város
fejlődésének közelebb hozása egymáshoz. Két mérnök, Török Sándor és
Ledvina Ferenc 1786-ban javaslatot tettek egy Budát és Pestet összekötő
kőhíd építésére. I I . József, aki nemegyszer kifejezést adott annak a véle
ményének, hogy egyáltalán nem tartja fontosnak elsősorban Pest rohamos
gazdasági fejlődését, a tervet, a nagy költségekre való hivatkozással
(a mérnökök kb. 1 millió Ft-os hatalmas költségvetést nyújtottak be),
határozottan elutasította. 1 5 6
Buda tehát gazdasági tekintetben ugyanolyan bánásmódban része
sült, mint Magyarország bármelyik más városa, sőt nem egy esetben ked395

vezőtlenebb elbírálás alá esett, mert pl. a pesti selyemmanufaktúrák
tulajdonosai részesültek valamelyes állami támogatásban. 1 5 7

*
Amint erre bevezetőnkben is utaltunk, I I . József Budával kapcso
latos reformjai felvilágosodott abszolutizmusának koncepciójából ered
tek. A birodalom központosítására, ennek érdekében megfelelő tartományi
székhelyek létesítésére való törekvés eredményezte a kormányhatósá
goknak Budára történt áthelyezését. A kormányszékek áthelyezése hozta
magával a város fejlesztésével, rendezésével kapcsolatos reformokat.
Mindezek hasznos, a város fejlődését előbbre vivő, a város arculatát lénye
gesen megváltoztató, pozitív intézkedések voltak. I I . Józsefnek Buda
fejlesztése körül ilyen téren valóban vitathatatlan érdemei vannak. Eze
ket az érdemeket csak az csökkenti kissé, hogy a városrendezés a váro
si gazdálkodás hathatósabb támogatása esetén nagyobb mérvű is lehe
t e t t volna.
A városi önkormányzat megnyirbálására, a városi igazgatás átszer
vezésére irányuló reformok politikai tendenciájuk mellett szintén a köz
igazgatás összpontosításával, racionalizálásával függtek össze. A feudá
lis jellegű, szabad királyi önkormányzat csökkentése lényegében helyes
intézkedésnek minősíthető. Helytelen dolog volt ezzel szemben Budának
mint fővárosnak az önkormányzatát oly mértékben korlátozni, hogy
az a megye egy részévé váljék. Az ország rangban első városának, az
ország székhelyének ennél nagyobb fokú önkormányzatot, függetlenséget
kellett volna biztosítani. Hasznosak és tartós hatásúak voltak a városi
ügyvitel, a közigazgatás szervezete terén hozott változtatások, ebben
I I . Józsefnek szintén komoly érdemeket kell elkönyvelnünk. A rendőrség
megszervezése kétarcú reform volt, részben a politikai elnyomás eszköze,
részben pedig valóban a városi közállapotokat megjavító, a tágabb érte
lemben v e t t rendészetet biztosító reform.
Az egészségügy és a kultúra vonalán hozott reformok szintén csak
pozitív módon értékelhetők. A németnek hivatalos nyelvként való beve
zetése Budán, a város német jellege miatt nem okozott bonyodalmakat,
de épp a város német jellege következtében nemzeti szempontból igen
veszélyes intézkedés volt, mert a rendszer megszilárdulásával gátolhatta
volna a város már meginduló elmagyarosodását.
Mindezek a reformok természetesen nem változtatták meg Buda
feudális városi jellegét, nem hoztak lényeges változást a város gazdasági
életében, s nem változtatták meg a város társadalmi szerkezetét. Ilyen
változás csak ott következhet be, ahol fejlett kereskedelem, tőkés ipar
alakul ki. I I . József épp ilyen szempontból hanyagolta el teljesen Buda
fejlesztését. Ezzel Budát a többi magyar városhoz hasonlóan a felvilágo
sodott abszolutizmus által nyújtott legfontosabb előnyöktől fosztotta meg.
Mennyire fontos a gazdasági tényező a városok fejlődésében, az jól
érzékeltethető Buda és Pest növekedésének összehasonlításánál. Buda
fejlődésére kétségtelenül serkentő hatással volt a kormányszékek áthe-
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lyezése s az azt követő reformok, lakossága, amely 1780-ban 21 665
lelket számlált, 1787-ig 24 873 főre nőtt. Ezzel szemben a gazdaságilag
kedvezőbb helyzetben levő Pest városáé ugyanebben az időben 13 550ről 21 665-re emelkedett, pedig Pest nem élvezte az uralkodó tudatos
városfejlesztő tevékenységét. 158 Pest 1790-re elérte Buda lélekszámát,
s a következő évtizedekben túlszárnyalta az addig irigyelten kiváltságos
helyzetben levő patinásabb testvérvárost. Pest ezzel nemcsak gazdasági,
hanem lassanként kulturális központtá is vált. Buda az előkelő és zárkó
zott kormányzati központ, amelyet a XVIII. sz.-ban főleg gazdag borter
melése emelt Pest fölé, a X I X . sz. első felében kis forgalmú, csendes város
képét nyújtja. Gazdaságilag akkor kezd erőteljesebben fejlődni, amikor
Pest és Buda egyesítésével a két város vérkeringése összekapcsolódik,
s sorsa is közössé válik.
Összegezve II. József reformjainak eredményét Budával kapcso
latban, arra a végső megállapításra juthatunk, hogy az uralkodó Budát
csupán a kormányhatóságok befogadására alkalmas várossá akarta fej
leszteni. Kzt a célt szolgálta a városrendezés, a városi gazdálkodás viszo
nyainak vizsgálata, ehhez a célkitűzéshez alkalmazkodott a városi igaz
gatást, a rendészetet, az egészségügyet, a kulturális ügyeket érintő,
egyébként országos mérvű reformok Budán való végrehajtása is. Ezen
felül rendeleteiben olyan célkitűzéseket, amelyek Budát az ország gazda
sági, kulturális központjává, a lakosság lélekszámában, a városiasság
tekintetében is az ország első városává akarták volna emelni, nem talá
lunk. Reformjai mindezek ellenére mégis jelentősek voltak Buda, illetve
fővárosunk történetében. Ezek alapján lett Buda egészen 1873-ig, Buda
pest megalakulásáig, sőt részben azon túl is, az ország közigazgatási éle
tének központja. Reformjai egyébként azért is méltatást érdemelnek,
mert ő volt az egyedüli Habsburg-uralkodó, aki intézkedéseivel jelentős
mértékben hozzájárult a város fejlődéséhez.
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I- Nagy
DIE REFORMEN JOSEPHS I I . IN BUDA (OPEN)
I n der historischen Entwicklung der Stadt Buda spielt die zehnjährige
Regierung Josephs IL eine bedeutende Rolle. Zur Zeit Josephs IL wurde Buda, die
Hauptstadt des mittelalterlichen Ungarn, wieder zum Regierungs- und Verwaltungs
zentrum des Landes. Bis dahin war die im Jahre 1686 von der türkischen Herrschaft
befreite Stadt nur nominelle Hauptstadt, da die Landesregierungsbehörden in
Pozsony (Preßburg) ihren Sitz hatten und auch die Sitzungen der Ständeversamm
lung dort abgehalten wurden.
Joseph IL ließ die Landesregierungsbehörden, den königlichen Statt
haltereirat, die Königlich Ungarische Kammer und das Landes-Generalkriegskommando im Jahre 1784 von Pozsony nach Buda versetzen. Gleichzeitig wurde
auch der Schauplatz des adeligen Ständetages und das Landesarchiv (Archívum
regni) nach Buda verlegt. Die Residenz der Landesregierungsbehörden blieb
26 Tanulmányok Budapest múltjából
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auch nach 1790 Buda; die Ständeversammlungen aber fanden nach 1790 wieder in
dem Wien naheliegenden Pozsony statt. Die Verfügungen, die Buda zur tatsäch
lichen Hauptstadt Ungarns erhoben, resultierten aus den Verwaltungs- und
Regierungsreformen des aufgeklärten Absolutismus.
Der Umsiedlung der Regierungsbehörden folgten mehrere bedeutende Re
formen zur städtischen Entwicklung. Die Stadt war vorerst zur Aufnahme der
Regierungsbehörden ungeeignet. Die Regierungsorgane wurden größtenteils in
den Budaer Gebäuden der aufgelösten geistlichen Orden untergebracht. Danach
erfolgte die Straßenordnung, die Einführung der öffentlichen Beleuchtung und
Sauberkeit, die Neuordnung der Wasserversorgung, die Schaffung neuer städtischer
Anlagen: öffentlicher Gärten, Vergnügungs- und Ausflugsplätze, Restaurants usw.
Zu dieser Zeit entstand in Buda das erste ständige Theater und Kasino. Joseph II.
gründete das erste Frauen-Krankenhaus (das Krankenhaus des Elisabeth-Ordens),
machte aus dem städtischen Armenspital ein bürgerliches Krankenhaus.
Geringeren Erfolg hatte die Reform der Stadtverwaltung und der Stadt
organisation. Die Einschränkung der städtischen Selbstverwaltung, die strenge
Kontrolle durch die höheren Behörden und die Etablierung der Polizei lösten den
Widerstand des Bürgertums aus. Das Josephinische Stadtverwaltungssystem
wurde erst im Jahre 1789 verwirklicht, hörte aber dann, nach dem Wiederruf der
kaiserlichen Verordnungen, im Jahre 1790 wieder auf. Als dauerhaft dagegen er
wiesen sich jedoch die Reformen der städtischen Gerichtsbarkeit und der Admi
nistration. Das städtische Budget wurde von Joseph I I . nur insoweit verbessert,
daß Buda die Lasten der Stadtregelung zu tragen vermochte. Der Bürgerschaft
aber genügten die Zugeständnisse des Herrschers nicht.
Wenig kümmerte sich Joseph um die wirtschaftliche Entwicklung von Buda
und um die Stützung von Handel und Gewerbe, die er weder für Ungarn, noch
für Buda anstrebte. Der Herrscher wollte Buda nur zum Regierungszentrum erhe
ben und auf diesem Gebiete hat er viel getan.
Die Josephinischen Reformen zur Entwicklung der Stadt hinterließen
bedeutende Spuren in dem rechts der Donau gelegenen Stadtteil von Budapest.
Besonders das Burgviertel verdankt seinen Bemühungen viel, aber auch z. B.
die Budaer Stadtau (Városmajor), der größte öffentliche Garten Budas und der
Ausflugsort »Kamaraerdő« (Kammerwald) sind ein weiteres Andenken seiner
Tätigkeit.
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Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban
A X I X . század polgári forradalmait általában az jellemzi, hogy fegy
veres erőiket tulajdonképpen csak a hatalom megragadása után szervezik
meg. Az új haderő megteremtése döntő fontosságú, mert biztosítéka
az elért eredmények megtartásának és kiterjesztésének. Ezért az
,,új mintájú hadsereg" megszervezésének módja, valamint kiállításá
nak gyorsasága jelentősen befolyásolja az adott forradalom egész további
menetét.
A forradalom hadseregének gyors talpraállítása különösen akkor
fontos, ha arra nemcsak a belső ellenforradalom, hanem a külső veszély
ellen is szükség van; ha annak az új rend megszilárdításával egyidejűleg
a nemzeti függetlenség védelme is feladata. Ez teszi indokolttá az 1848/49-es
magyar forradalom és szabadságharc honvédsége létrejöttének, az első
honvédzászlóaljak megalakulásának vizsgálatát is.
A fővárosnak, ezen belül a pesti plebejus tömegeknek a forradalom
elindításában és továbbfejlesztésében játszott szerepe általánosan ismert.
A feldolgozások azonban jobbára az országos politika kérdéseire fordítják
figyelmüket. így Pest és Buda történetének azok a vonatkozásai, ame
lyek nem állanak közvetlen kapcsolatban a nagy eseményekkel, több
nyire háttérbe szorulnak. A márciusi napokban megszervezett pesti
nemzetőrség sem kapott kellő teret a forradalom fővárosát méltató írások
között, a honvédség felállítása pedig egyenesen elsikkadt.
Fővárosunknak, amely hazafias buzgalmának az 1848-as forra
dalmi esztendőben számos szép tanújelét adta, nem kell szégyenkeznie
a honvédtoborzás történetének vizsgálatakor sem. Kevéssé ismeretes,
hogy Pest és Buda, valamint a környező helységek lakossága példásan
kivette részét a szabadságharc első honvédzászlóaljainak kiállításából is.
Az 1848 őszéig felállított 14 honvédzászlóaljból 3 a fővárosban alakult:
az első kettőt öt hét alatt szervezték meg még május—júniusban,
a harmadik pedig Pest városának kezdeményezésére j ött létre a szeptem
beri válságos napokban. 1848. szeptember 29-ig, tehát a pákozdi csatáig
(eltekintve az Erdélyben szervezett két zászlóaljtól) a felállított honvéd
zászlóaljak negyedét Pest és Buda adta, s közülük kettő részt is vett
a pákozdi csatában. A harmadik pedig júliustól a bácskai táborban telje
sített szolgálatot.
26*
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