
TARJÁNYI S Á N D O R 

AZ 1 9 3 0 . É V I F Ő V Á R O S I T Ö R V É N Y 

Az ellenforradalmi rendszer uralomrajutása után a keresztény kurzus kép
viselői ragadták magukhoz a főváros vezetését. 

Az 1920. évi IX. te. és az úgynevezett Dömötör-féle novella alapján meg
tar tot t fővárosi törvényhatósági bizottsági választás a Keresztény Községi 
Pár t körül csoportosuló csoportok győzelmét eredményezte. A liberális ellenzék, 
melynek 1918 előtt jelentős befolyása volt a főváros vezetésében, kisebbségben 
maradt, az SzDP pedig passzivitásba vonult. így a Városházán a kurzus lett 
hangadó és képviselőinek — Wolff Károly, az Udvarnagyi bíróság elnöke és 
Csilléry András fogorvos, Usetty Ferenc tanár és Petrovácz Gyula mérnök —, a 
Keresztény Községi Pár t vezetőinek akarata érvényesült a főváros felső vezetésé
ben. Lényegében őket szolgálta az 1920 tavaszán kormánybiztosnak kinevezett 
majd polgármesternek megválasztott SipŐcz Jenő is, ki szerény köztisztviselő 
volt és maradt is hosszú szolgálati ideje alatt. 

Céljuk a Bárczy István nevével fémjelzett liberális várospolitika 
badkőműves városvezetés" visszaszorítása, meg a Városháza valóban zilált 
pénzügyeinek rendbe hozása volt. 

A konszolidáció idején szükségét érezte a Bethlen-kormány, hogy jelentő
sebb befolyást szerezzen a város vezetésében. 

A Bethlen-kormány a konszolidáció első éveiben tervbe vette a fővárosi 
közigazgatás reformját. Ez a hangoztatott cél lehetőséget adott a kormánynak 
arra, hogy a fővárost szorosabban kapcsolhassa politikai célkitűzéseihez. 

A fővárosi kurzus vezetők politikai célkitűzései nagyjából megegyeztek a 
kormánykörökével, azonban folytonos handabandázásuk, antiszemita kirohaná
saik és a kormányintencióknak való kesztyűdobásaik kezdett kényelmetlenné 
válni. A liberális ellenzék Vázsonyi Vilmos vezérletével is újra részt kért a város
vezetésből és a kivülrekedt munkásság is hallatta hangját. 

Az 1920-ban megválasztott törvényhatóság mandátumának lejárta után a 
kormány újra kormánybiztost nevezett ki a főváros élére, Tersztyanszky Kálmán 
személyében, aki azonban — úgy látszik — nem váltotta be a hozzáfűzött remé
nyeket. Nyolc hónap elteltével felmentették és helyére a Gázművek vezérigazgató
ját , Ripka Ferencet nevezte ki a kormány a főváros élére. Ripka a kormánykörök
kel, elsősorban Vass Józseffel való kapcsolatainak köszönhette kinevezését. 
Önálló politikai elképzelése nem lévén, alkalmas volt arra, hogy a kormány 
exponense legyen a fővárosnál. 
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Ripka kinevezése nem okozott osztatlan lelkesedést sem a fővárosi vezetést 
uraló Keresztény Községi Pár t (Wolff párt) , sem a demokrata ellenzék körében. 

Csilléry, a Wolff párt alelnöke pl. a közigazgatási bizottság 1924. szeptember 
15-i ülésén tiltakozott a kormánybiztos kinevezése ellen, mondván, hogy ez 
törvénytelen, mert az 1920. évi IX . te. alapján történt, melynek a hatálya azóta 
megszűnt.1 Osztatlan egyeduralmát a kurzus még a kormány embereivel sem 
akarta megosztani. 
. Az ellenzék viszont saját emberét szerette volna a város vezetésében látni. 

így a Városháza meghódításának útja igen rögösnek mutatkozott Bethlenek 
számára. 

Ugyanebben az időben törvénybe iktat ták az 1924. évi XXVI. tc.-t. Ennek 
alapján 39 hivatalból helyet foglaló és az érdekképviseletek kiküldötteiből, 
intézmények, testületek vezetőiből álló 21 személy került be az 1925-ben meg
választott törvényhatósági bizottságba, a választott 250 bizottsági tag mellé.2 

Az 1925-ös törvényhatósági választások alkalmával az ellenzék Demokratikus 
Blokkba tömörülve 128 mandátumot szerzett, ebben az SzDP 54-et, többet, 
mint a Keresztény Községi Pár t . A kormányt támogató Ripka-féle Községi 
Polgári Pár t kevés helyet szerzett. A Blokkba tömörült csoportok között azonban 
érdekellentétek feszültek és az SzDP, valamint a különböző érdekű polgári 
ellenzéki csoportok között a szövetség hamarosan bomlani kezdett. Alig egy 
évvel a választások után, az ellenzék egyik vezetője, Baracs Marcell a József
városi Demokrata Kör klubjában úgy nyilatkozott, hogy a kispolgárságot ők 
hivatottak megmenteni a szocialisták karmaiból.3 Ugyanakkor, bár fő kérdések
ben a két fő csoport a Blokkon belül támogatta egymást, a szocialisták is, főleg 
személyi kérdésekben, tisztújításoknál külön utakat jártak. 

A kormányt közvetlenül támogató, városházi csoportoknak, a Wolff párt
ból és a hivatalból bekerült tagokkal ugyan többségük volt a törvényhatósági 
bizottságban, annak ellenére a kormány erősíteni igyekezett saját csoportját 
a vezetésen belül. 

A bevált módszert alkalmazták: a Keresztény Községi Pártból, de az ellen
zéki Szabadelvű és a Demokrata Pártból is átcsalogattak megválasztott bizott
sági tagokat a Községi Polgári Pártba. 

Azonkívül Bethlen és Vass rávette Ripkát, hogy az esedékes tisztújításnál 
Ripka jelöltesse magát polgármesternek. A miniszterelnök kijelentette, hogy nem 
kívánja a főváros autonómiáját megsérteni, de „Ripka személyében az alkotó 
munka lépne előtérbe a Városházán."4 

Ennek ellenére kénytelen volt a kormány főpolgármesternek meghagyni, 
mert úgy látszott, hogy esetleg az ellenzék jelöltje, Bárczy István, régi fővárosi 
érdemei miatt többségbe kerül és így továbbra is Sipőcz maradt a polgármester. 

Az ellenzék is tovább polarizálódott, főként Vázsonyi Vilmos 1926 nyarán 
bekövetkezett halála után. Sokan kormánytámogatók lettek, pl. Ugrón Gábor 
csoportja és a Bárczy vezette csoport és a demokraták is kisebb csoportokra 
oszlottak. A kormány városházi pártja már kezdetben emlegette a kerületek szapo
rítását és a kerületi közigazgatás megreformálását, az igényeknek jobban meg
felelő elöljárósági munkát óhajtott. Ripka már kormánybiztosi kinevezése utáni 
programbeszédében, majd később is hangoztatta a „modern közigazgatás" 
iránti igényét.5 

1 Fővárosi Közlöny. 1924. 796. o. 
2 1924. évi Országos Törvénytár. (Corpus Juris) Budapest 1924. 610 — 20. o. 1924. dec 22. 
3 Fővárosi Hírlap. 1926. szept. 29. 2. o. 

. 4 uo. 1926. szept. 1. 1. o. 
5 Fővárosi Közlöny. 1924. szept. 19. 786. o. 

és Fővárosi Hírlap. 1926. szept. 8. 3. o. 
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A kormány exponensei, főleg a főváros felett felügyeletet gyakorló belügy
miniszter többször kifogásolta a főváros adminisztrációját. Már Rakovszky is, 
de főleg Scitovszky bírálta a főváros vezetését. Az adminisztráció nehézkessége 
azonban inkább csak ürügy volt. A belügyminisztert valójában az zavarta, 
hogy a kormány bázisa — a manőverek ós csábítások ellenére is — csekély 
maradt. Fontos, főleg gazdasági természetű kérdésekben egyezkedni kényszerültek 
Wolffékkal (pl. a Talbot kölcsön és bánhidai centrale építése ügyében). Azon
kívül a részeire bomlott ellenzék is, főleg a szociáldemokraták, hangot adtak ellen
véleményüknek. 

Már 1927 folyamán tervezetet készített a főváros vezetősége a közigazgatás 
megreformálására. Kidolgozásában Ripka főpolgármester/ Németh Károly 
tanácsnok, Bódy Tivadar volt polgármester és Szabó Imre főügyész vettek részt. 

Ez a tervezet is — nyilvánvalóan a kormány intencióinak megfelelően — a 
választott tagok számának csökkentését tervezte és meghagyta a kinevezett 
tagokat. Felvetette a közgyűlés tehermentesítését egy kisebb számú testülettel. 
Megszüntetni tervezte a tisztviselők 6 évenkénti választási rendszerét, csak a 
polgármester ós az alpolgármesterek választását hagyta meg. A tanácsnokok 
megválasztását már meghatározatlan időre tervezte a javaslat.6 

Közben a belügyminiszter több esetben is támadást indított a főváros vezető
sége ellen, főként mert a kormány saját pártja elég kevés befolyással rendelkezett, 
bár a tisztségviselőkből álló tanács hűségesen végrehajtotta a kormány inten
ciókat. A bizottságokban ós a közgyűlésen azonban Wölffék, a demokraták és az 
SzDP képviselői saját elképzeléseiket hangoztatták és sok esetben ellenálltak 
olyan ügyek keresztülvitelének, amelynek a kormányzat jelentőséget tulajdo
nított. 

Scitovszky a belügyminiszteri tárca költségvetési vitája során 1927 májusá
ban élesen bírálta a fővárost. „Ami most a fővárosnál végbemegy, azt hiszem 
mindenkire nézve a legkellemetlenebb benyomást kelti. Az olyan autonómia 
és az olyan adminisztráció, ahol mindenki és senki sem felelős, nem autonómia 
és nem adminisztráció." A hiteltúllépések megakadályozása érdekében az egyéni 
felelősség fokozását hangsúlyozta a főváros vezetésében. Alkalmat adtak a kor
mánynak a főváros bírálatára a különböző botrányok is, pl. a Széchenyi fürdő 
bővítésénél napvilágra került panama. 

A belügyminiszter nyilatkozataiban közgyűlési választmányt, gyorsabban 
mozgatható kisebb testületet, adminisztratív alpolgármestereket, és a gazdál
kodásért felelős számvevőséget kívánt, ami kétségkívül a közigazgatás korszerű
sítését is szolgálta.7 A későbbiek során is, midőn már készült a Belügyminiszté
riumban a főváros közigazgatásának reformjáról szóló tervezet, bírálta a kormány 
a fővárost, ahol ugyan nem volt nehéz hibát találni; pl. a kórházak állapota, a 
Vásárpónztár régóta húzódó botrányos felszámolása állandóan alkalmat adott a 
bírálatokra.8 Nem mintha az országban nem lettek volna fontosabb és nagyobb 
bajok, még a közigazgatásban is, de a főváros nagyon is szem előtt volt és a 
meghódításhoz szükség volt a kétségkívül nehézkes városigazgatás ós a köz
gyűlésen egymásra acsarkodó szélső jobb és ellenzéki politika bírálata is. 

A város életében ez az időszak feltétlenül pozitívabb, mint a keresztény-
kurzus osztatlan uralma alatti évek (a dollárkölcsön beruházásai akkor realizá
lódnak) a kormány azonban készíti a tervet, hogy a fővárost jobban befolyása 
alá vonja. Unnék egyik módja az új fővárosi törvény tervezetének elkészítése. 

1929 nyarán elkészült a tervezet és a kormány úgy látta, elérkezett az 

6 Fővárosi Hírlap. 1927. ápr. 6. 3 — 4 o. 
7 Fővárosi Hírlap. 1927. máj. 18. 3. o. 
8 Fővárosi Hírlap. 1928. nov. 14. 1. o. 

•22 Tanulmányok Budapest múltjából 3^7 



idő terveinek végrehajtására. Egyrészt az 1925-ben megválasztott törvény
hatósági bizottság mandátumainak ideje is lejárt, másreszt a körülmények is 
indokolttá tették, hogy a kormány az új törvénycikk tervezetét a képviselőház 
elé vigye. 

Viszonylag simán keresztülvitte, illetve megszavaztatta a kormány az 
1929. évi XXX. te.-et, a közigazgatás rendezéséről. A törvénycikk korszerűbb 
közigazgatást kodifikált, azonban a politikai tendenciái retrográd jellegűek, 
ugyanis továbbra is helyt adott az 1920-as törvényekkel szemben, pl. a viri-
lizmusnak. A megyei ós városi törvényhatóságokban helyet foglaltak a legnagyobb 
adófizetők, a vallási felekezetek, az érdekképviseletek és a szakszerűség képviselői, 
úgyszintén a hivatali állásuknál fogva tagok. 

Törvénybe iktat ták az örökös tagok rendszerét is.9 A kormány úgy gondolta, 
hogy ezeket a rendelkezéseket a fővárosra is alkalmazni lehet. Bár tudomása 
lőhetett arról, hogy ez már nem fog simán menni. Egyrészt még a kormánytól 
is jobbra álló Wolff párt érdekei miatt, másrészt az ellenzéki pozíciók is elsősorban 
a fővárosban jelentettek valamit. Az SzDP vezetői is — még a paktum politika 
eredményekónt — a fővárosi kérdésekre fordítottak elsősorban gondot. 

A belügyminiszter a törvényjavaslat tervezetét észrevételezés céljából 1929 
október elején megküldte a fővárosnak. A főpolgármesterhez intézett levelében 
közölte, hogy a politikai pártok vezetőivel ismertesse a főváros a tervezetet, és 
hogy azokat, kiknek nevét szóban már közölte a főpolgármesterrel, értekezletre 
fogja hívni.10 A tervezet világosan megmutatta a kormány szándékait, hogy a 
törvénnyel a fővárost szorosabban érdekkörébe akarja vonni, az ellenzék szerepét 
minimálisra szándékozik csökkenteni, a kormány közvetlen beavatkozási jogait 
fokozni akarja.11 

A polgármester hatáskörének negállapításánál (10.§), kinevezése jogának az 
államfőre ruházásával (7. §), a főszámvevő beállításával (53. § 4. p., 59. § 3. p), az 
intéző bizottság tagjai egyrészének (47. § 2. p.), a tisztviselők, a közegészségügyi, 
az oktatásügyi személyzet kinevezésének (59. § 4. p.), az igazoló választmány 
egyrésze kinevezésének a főpolgármesterre ruházásával (12. § 2. p.) az állami 
beavatkozást fokozni szándékozott az addigiakkal szemben. 

A tervezet az állam intencióinak mindenkori keresztülvitelét tette lehetővé, 
pl. a megválasztott polgármester belügyminiszteri jóváhagyásának módjával 
(62. §), a kormány felügyeleti jogainak a tervezetbe való beállításával (94. §), 
mely szerint a főváros bármilyen ügyben hozott közigazgatási vagy gazdálkodási 
határozatát megsemmisítheti vagy új határozat hozatalára utasíthatja a fővárost. 

A tervezet másik ki nem mondott célja, az autonómia jogainak korlátozása 
mellett, az ellenzéki bázisok felszámolása a törvényhatóságon belül. Ezt szolgálta 
elsősorban a választójog korlátozása, a választott tagok számának csökkentése, 
a hivatalból jelenlevő tagok számának szaporítása és az örökös tagság intézményé
nek bevezetése. 

A tervezet 13. § szerint választójoga van annak, aki az országgyűlési kép
viselői választó jegyzékbe fel van véve ós 6 év óta, mint főbérlő a főváros területén 
lakik. 

Az országgyűlési képviselő választásra jogosult a milliós lakosságú fővárosban 
csak 225 000 választásra jogosult volt az 1926-os választások során. A tervezet 
ezt még tovább korlátozta. Szinte elképzelni nehéz ezt a naiv, kicsinyes osztály -
gőgöt, mely arra késztette a tervezet készítőit, hogy az albérlők sok tízezres 

9 1929 évi Országos Törvénytár. (Corpus Juris) Bp. 1929. 333 -85 . o. 1929. jún. 28. 
10 Fővárosi Levéltár. Főpolgármesteri iratok 1931/1929. sz. 
11 Fővárosi Levéltár. Szemethy Károly főügyész irataiból — Budapest székesfőváros 

közigazgatásáról szóló törvényjavaslat előadói tervezete. 
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tömegét szándékozza a törvényhatósági választásokból kizárni. Ehhez hasonlóan 
a választhatóság egyik ismérveként említi a tervezet, hogy adófizetőnek kell 
lennie annak, aki a törvényhatóság tagjának választható (14. §). 

A tervezet ll.§-a a törvényhatósági bizottság tagjainak számát 160-ban 
állapítja meg, melyből választott tag 100. Az érdekképviseletek jelölnek 20 tagot , 
törzstag lenne 40 és ezenfelül lennének a hivatalból jelenlevő tagok. 

A még megmaradt csekély demokratizmust is korlátozni akarta a tervezet. 
A közigazgatás ügyrendje, a közgyűlés összehívásának módja (30.§), a széksértés 
(40.§) súlyos bírságolási lehetősége, a vita korlátozása (38.§) a tanácskozások 
folyamán, a hiányzó bizottsági tag kizárási lehetősége (35. §) mind azt célozták, 
hogy azt a csekély beleszólási lehetőséget is, melyet a főváros lakossága még, 
élvezett a törvényhatóságban, csökkenthesse a kormány. 

A tervezet 109 paragrafusban 5 részben tárgyalja főváros önkormány
zatának fontosabb kérdéseit, a törvényhatósági bizottság összetételére, a köz
gyűlésre, az intézőbizottságra, tisztviselői karra, a főváros vagyonára, háztar
tás ára vonatkoz ó kérdéseket. 

A tervezet nyilvánosságra kerülése nagy vihart keltett a közgyűlés jobb- és 
baloldalán egyaránt. 

A Keresztény Községi Pár t tagjai az autonómia védelmére keltek, elsősorban 
azért, mert látták, hogy a kormány az eddigi pozíciójukat akarja gyöngíteni. 
Az autonómia védelme jogcím volt eddigi bázisuk fenntartására. A Községi 
Polgári Párt exponensei, maguk is részt vettek a tervezet készítésében, védel
mükbe vették azt, kisebb eljárási kérdéseket kifogásoltak. 

A demokrata és a liberális ellenzék világosan látta, hogy a tervezet anti
demokratikus tendenciája őket akarja kiszorítani a városvezetésből, ahol az 
eddigiek során még régi pozíciójuk, másrészt várospolitikai rutinjuk figyelemre 
méltó volt. 

Az SzDP vezetői felléptéit a tervezet ellen, látták, hogy a kormány tőlük akar 
elsősorban megszabadulni. Fővárosi befolyásuk érdekében fontos volt számukra a 
Városháza és ezt veszélyeztette a tervezet. 

Illúzióik, melyeket a Bethlen-kormány irányában tápláltak, egyre jobban 
megkoptak, főként azután, hogy a belüg}^miniszter tárgyalni sem akart velük a 
városházi kérdésekről. Azonkívül tömegeik is élénk figyelemmel kísérték a párt 
várospolitikai frakciójának tevékenységét. 

• A tervezet nyilvánosságra kerülése utáni első közgyűlésen, 1929. okt. 9-én 
napirend előtt ï a r k a s István, az SzDP képviselője felszólalt a törvénytervezettel 
kapcsolatban. Hangoztatta, hogy „a kormány reakciós politikát követ és bete
gázol az önkormányzati jogokba. Már az 1924. évi XXVI. te. is korlátozta Buda
pest polgárságának jogait a kinevezési rendszerrel, az érdekképviseletekkel". 
Kifogásolta a főpolgármester széles körű jogait és a tanács megszüntetését. Hely
telenítette, hogy a kisközgyűlésben, melyben a polgármester is csak egy személy, a 
tagok felét a főpolgármester nevezné ki. Tagadta, hogy az új javaslattal egyszerűbb 
lenne a közigazgatás és a bürokrácia csökkenne, mert a kisgyűlés fog mindent 
elintézni és a közgyűlésnek csak a fejbólintás marad. A javaslat célja véleménye 
szerint, hogy bizalmatlanná tegyen mindenkit a fővárosban. Pártja nevében 
tiltakozott a törvényjavaslat ellen. Indítványozta, hogy vegyék le napirendről 
és a régi törvény alapján tartsák meg a törvényhatósági választásokat. Hang
súlyozta, hogy „a Bethlen-kormánynak távoznia kell, mert tönkre megy az or
szág!"12 

A többi pár t képviselője is reflektált a tervezetre ugyanezen a közgyűlésen. 
Petrovácz Gyula a Wolff párt egyik exponense is bírálta a tervezetet. Hangoz -

12 Fővárosi Közlöny. 1929. okt. 18. 1946-47. o. 
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t a t tá , hogy sem pártját, sem Sipőczöt nem hallgatták meg az előkészítés során. 
Pártja nevében kijelentette, hogy az önkormányzatot sértő javaslatokat nem 
támogatják. Szerinte előbb közgyűlésen kellett volna megtárgyalni.13 

A demokraták nevében Bródy Ernő tiltakozott a törvényjavaslat előkészí
tése miatt. A polgármester véleményének negligálása szerinte a főváros polgár
ságát sérti.14 

Ugyanezen a közgyűlésen élesen támadta a kormányt Friedrich István, ki 
ekkor a keresztény ellenzék vezetője, az 1918-as forradalmi kormány állam
titkári beosztása és a puccsista ellenforradalom miniszterelnöksége után. Vélemé
nye szerint a Bethlen-kormány régen megérett arra, hogy lemondjon. Ahelyett, 
hogy gazdasági kérdésekkel foglalkozna (a válság kezdetei mutatkoznak), Budapest 
polgárságát akarja járomra fűzni, úgy akar cselekedni, mint a vidéki szolgabírók. 

Bírálta a főpolgármestert és kijelentette, hogy pártkülönbség nélkül védel
mezik az autonómiát. Indítványozta, hogy a kormány hagyja békén a fővárost, 
mert az maga is tudja irányítani ügyeit. Budapest polgárságát nem lehet gyám
kodás alá helyezni, amit a kormány akar az albérlők választásból való kizárásával. 
Kifogásolta a sok kinevezett személyt a tervezetben és megkérdezte, miért oko
sabbak a kinevezettek, mint a választottak.15 

Az említett közgyűlés után a törvényhatóság demokrata és néhány szociál
demokrata tagja rendkívüli közgyűlés összehívását kérte a főpolgármestertől, 
hogy a közgyűlés feliratot készítsen a fővárosi törvényjavaslat tervezet tárgyában. 
A kérelmet 44 bizottsági tag írta alá.16 A közgyűlést okt. 23-ra hívták össze. Az 
ülésre két határozati javaslatot nyújtottak be, az egyiket Wolff Károly, a másikat 
Vámbéry Rusztem. Vámbéry indítványa a szabadságjogoknak az 1848-as alkot
mány szerinti visszaállítását kérte az Önkormányzat érdekében. Wolff állást 
foglalt a fővárosi törvény korszerű reformja mellett, de hangsúlyozta az önkor
mányzat szerepét és rámutatot t még az indítvány, hogy a közgyűlés minden 
tervezet ellen, mely ezzel ellentétben áll, foglaljon állást.17 

A beadvány közt szerepelt a polgármesternek is egy összefoglalója a törvény
tervezetről. Ez az autonómia eddigi történeti fejlődését tárgyalja. Végső össze
foglalójában az önkormányzatot védi, az arányos, általános titkos választási 
rendszert tartja helyesnek és hangsúlyozza, hogy állást foglal az olyan tervezet 
ellen, mely ezzel az elvvel nem egyezik.18 Óvatosan fogalmazva minden indítvány, 
illetve összefoglaló a tervezet ellen foglalt állást. 

A közgyűlésen a felszólalók szintén ellenvéleményüknek adtak kifejezést. 
Wolff Károly hangoztatta, hogy a közgyűlés felterjesztéssel élhet. A törvény
javaslat szükséges, de nem sürgős. Az autonómia fő elveinek kell érvényesülni, 
ha részletek tekintetében lehet is vita, ez összeegyeztethető a keresztény nemzeti 
állammal. Hangoztatta, hogy a kormány beleszólási jogával csak felügyeleti 
jogon ért egyet, de a döntés joga az autonómiáé kell hogy legyen. Véleménye 
szerint személyi kérdéseket nem lehet csak a főpolgármesterre bízni.19 Bródy 
Ernő kifogásolta a törzstagok intézményét és a kerületek egyforma bizottsági 
tagszámát, holott a kerületek népessége igen különböző.20 Peyer Károly felszóla
lása elmarasztalta a javaslatot. A tervezet szerinte visszafejlődést jelent és 
félelmet tükröz, a választóktól való félelmet, azért akarja a kormány körül-

13 uo. 1949. o. 14 uo 1951. o. 15 uo. 1952. o. 
16 Fővárosi Levéltár. Közgyűlési iratok 1097/929. kgy. 44 biz. tag beadványa. 
17 uo. mellékletek 
18 uo. Polgármesteri tervezet. 
19 Fővárosi Közlöny. 1929. nov. 1. 2001-2 . o. 
20 uo. 2007. o. 
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bástyázni a közgyűlést kinevezéssel, örökös tagsággal, érdekképviseleti tagokkal, 
kik a kormánytól függnek. Hangoztatta még, hogy „a felelősségtudat arra kész
tet bennünket, hogy elvi szempontjainkat alárendeljük a főváros lakossága 
összessége érdekeinek."21 Kozma Jenő, a Községi Polgári Pár t vezetője hangsú
lyozta, hogy az adminisztráció megjavítására szükség van. Az autonómiát sze
rinte is védelmezni kell és a kormány is jóindulattal kezeli az ügyet.22 

A közgyűlés a pártok vezetőinek megbeszélése után elfogadta Wolff Károly 
indítványát, hogy felterjesztést intéz a kormányhoz, melyet a közgyűlés egy
hangúan elfogadott. A határozat leszögezi, hogy az önkormányzatnak van joga a 
főváros összes személyi és anyagi kérdéseiben dönteni. Szerényen a kormány 
tudtára adja, hogy a tervezet ellen van, ha jobb közigazgatást kíván is. Vámbéry 
indítványát leszavazták, a polgármesterét, mivel annak a konklúziója azonos 
volt az elfogadott határozattal, nem tárgyaltak.23 

Közben a főváros elkészítette a tervezetre vonatkozó észrevételeit. A polgár
mester megbízásából a főügyész a tervezet szakszerűtlenségeit kifogásolta. Kerülte 
a politikai természetű kérdésekben való állásfoglalást, ugyanakkor egy sor 
kifogást tet t a tervezet egyes pontjai ellen. Többek között a főpolgármester állam
fői kinevezése és a törvényhatóságnak való felelőssége ellentmondásos voltára 
mutatot t rá és a tisztviselői karból a törvényhatóságban részt vevők kis számára, 
ami a szakszerűség hiányát jelenti. A szakbizottságok munkájára vonatkozólag 
is te t t észrevételeket.24 . 

A kormány bizonyos mértékig visszavonult és egynéhány kérdésben, törté
netesen, a főpolgármester kinevezése, illetve választása kérdésében engedményt 
tett . A belügyminiszter a sajtónak adott nyilatkozatában már közölte, hogy a 
főpolgármestert ezután is választják. Bejelentette, hogy új kerületeket hoznak 
létre, a XI , XI I , X I I I , XIV. kerületeket, a Csepeli Szabadkikötő, és a budaörsi 
repülőtér területét a fővároshoz csatolják. Nyilatkozatában már a közgyűlési 
tagok számának emelését, a bizottságok számának csökkentését, 7 főtisztviselő 
választását és intézőbizottság megalakítását közölte.25 Egy másik közleményben 
a tervezetet ért támadásokra válaszolt. Kijelentette, hogy a polgári ellenzék és 
az SzDP a törvény előkészítésében nem vett részt, így nincs lehetőség észre
vételeik figyelembevételére. Az SzDP képviselői nem jelentek meg nála az érte
kezleten, a polgári ellenzék pedig nem vett részt a vitában.26 

A nyilatkozatokból és a tervezet második változatából kiderül, hogy a kor
mány kisebb változtatásokat megengedett, de a tervezetet fő vonásaiban változat
lanul akarta az Országgyűlés elé vinni. A főpolgármester kinevezése, illetve 
választása kérdésében az addigi gyakorlathoz tért vissza, mely szerint az államfő 
által javasolt három személy közül a törvényhatósági bizottság választja meg a 
főpolgármestert, kinek fizetését állami költségvetésben biztosítják. A törvény
hatósági bizottság összetétele is változott valamit, a második változatban a 
tagok száma 220 lett, ebből közvetlenül választott 140, érdekképviseletből 
választott 18, 32 örökös tag, és hivatalból tag 30. Kihagyták a második válto
zatból a választásra jogosultság feltételeként szereplő szégyenletes főbérlői jel
leget, meghagyták viszont a 6 évi fővárosban lakást, holott az országgyűlési 

21uo.2005.o. 22 uo. 2003. o. 
23 Fővárosi Levéltár. Közgyűlési iratok 1097/929. kgy. jegyzőkönyv és Fővárosi Közlöny. 

1929. nov. 1. 2009. o. 
24 Fővárosi Levéltár. Tiszti főügyészi iratok. 5. csomó. Budapest székesfőváros polgár

mesterének észrevételei a Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló törvényjavaslat 
tervezetének első és második részéhez. 

25 Fővárosi Hírlap. 1929. nov. 13. 1. o. 
20 uo. 1929. nov. 27. 1. o. 
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képviselő választói jogosultság csak 2 óv helyben lakást követelt meg. Enged
ményt te t t a változat a törvényhatósági intézőbizottság összetételére vonatkozóan 
is. A 20 tag közül 6-nak a kinevezését bízza a főpolgármesterre, míg az első a 
felét tervezte. A tisztviselők kinevezése tekintetében is differenciáltabb, mint az 
•első változat.27 

Lényegében ezt a változatot terjesztette be a kormány nov. 25-én az Ország
gyűlésnek. Dec. 6-án kezdődött a javaslat felolvasása, az általános vita pedig 
dec. 13-án. A javaslat előadója Usetty Béla volt, aki a Wolff pártból ment át a 
kormánypártba. Ismertette a tervezetet és azzal indokolta a javaslat szüksé
gességét, hogy 1871 óta nem rendezték a főváros közigazgatását, azonkívül a 
javaslat célja, hogy a testületi felelősség helyett az egyéni felelősséget állítsa, 
melyet a polgármester testesít meg.28 

A javaslat a Házban hasonló vihart keltett, mint a közgyűlésen. Az ellen
zéki képviselők, elsősorban a szociáldemokraták indítottak harcot a javaslat 
ellen. A szópárbaj célja az volt, hogy vegyék le napirendről a javaslatot és a kisebb 
rossz elve alapján, a régi törvény szerint tartsák meg a választásokat. A kormány 
már 1928 végén meghosszabbította az 1925-ös törvényhatóság mandátumát 
és a javaslat letárgyalása emiatt is sürgős volt. A javaslat viharos fogadása jelezte, 
hogy a tervezetből egyhamar nem lesz törvény, ezért az év végén újabb egy évvel, 
1930 végéig meghosszabbították a fővárosi törvényhatóság mandátumainak 
határidejét.29 

Már a fővárosi törvényjavaslat első tárgyalási napján támadta a javaslatot 
Peyer Károly. Felszólalásában hangoztatta, hogy ,,a javaslat újabb jogfosztás." 
A helyes címe ez lenne: ,,Wolff és Kozma Jenő örök hatalmának törvénybeikta
tása." A választókerületi beosztásokat kifogásolta, és azt, hogy a kerületek 
népességüktől függetlenül egyforma számú bizottsági tagot választanak. A továb
biakban a tervezet antidemokratikus tendenciáit a bolsevizmushoz hasonlí
totta.3 0 A demokrata ellenzék részéről Baracs Marcell azt hangoztatta, hogy nincs 
szükség új törvényjavaslatra. A javaslat célja véleménye szerint, a két jobb
oldali párt uralmának fenntartása.31 

A kormánypárti Gáspárdy Elemér szükségesnek tar tot ta a javaslatot és 
támadta a fővárosnál és üzemeinél levő nagy fizetéseket és a főváros üzemeit.32 

Kéthly Anna reflektált a hozzászólásokra és védelmébe vette a fővárosi kultúr-
és szociálpolitikát. Hangoztatta, hogy Gáspárdy hamis adatokat közölt és a 
főváros ellen akar hangulatot kelteni.33 

Rassay Károly, a liberális ellenzék exponense szintén hangoztatta, hogy a 
javaslatra nincsen szükség és az sérti a polgári szabadságot. A javaslat meg 
akarja szüntetni az utolsó alkotmányos helyet, ahol még a polgárság akarata 
érvényesülni tudott . Összevetette egyéb nagyvárosok önkormányzatával és 
ennek alapján marasztalta el a javaslatot. Kifogásolta, hogy a magánalkalmazot
taknak és a munkásságnak nincs helye az érdekképviseletekben. „A főváros nem 
teljesítette a kormány oly kívánságait, melyek nem feleltek meg a polgárság 
érdekeinek, ezért akarják a fővárost megbüntetni."34 Hasonlóan nyilatkozott 
Bródy Ernő, a demokraták képviselője is. A nyilvánosság kizárása ellen foglalt 

27 Fővárosi Levéltár. Tiszti főügyészi iratok. 5 csomó Törvényjavaslat Budapest, 
Főváros közigazgatásáról. I I . változat. 

28 Az 1927. évi január hó 25-re hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplója. 
Bp. 1930. XXIV. k. 125. o. 1929. dec. 13. továbbiakban Országgyűlési Napló. 

29 1929. évi Országos Törvénytár. (Corpus Juris) Bp. 1929. 665. o. 1929. dec. 12. 
30 Országgyűlési Napló. XXIV. k. 131. o. 1929. dec. 13. 
31 uo. 164. o. 1929. dec. 17. 
32 uo. 171. o. 1929. dec. 17. 
33 uo. 181. o. 1929. dec. 18. 
34 uo. 194. o. 1929. dee. 18. 
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állást és példákkal, így a Haggenmacher-féle ordővásárlási üggyel bizonyította 
a nyilvánosság erejét, mellyel meg lehetett akadályozni a vásárlást, holott a 
kormány erőltette. A közgyűlésnek és a bizottsági üléseknek is nyilvánosaknak kell 
lenniök. Véleménye szerint a klotürnek ós a széksértésnek is az a célja, hogy 
némává tegye a Városházát. Kifogásolta az örökös tagok nagy számát, és meg
választásuk módját, ami a kormánynak tetsző személyek megválasztását teszi 
lehetővé. Szóvá tet te a kerületek egyenlővé tételét is.35 

Az SzDP képviselői élesen támadták a javaslatot, ugyanis nem volt nehéz 
látni, hogy elsősorban őket akarja a kormány a Városházától távoltartani. 
Propper Sándor parlamenti felszólalásában hangoztatta, hogy addig, 10 éven 
keresztül a keresztény párt uralkodott a Városházán, ezután a kormánypárttal 
együtt fog ugyanez megtörténni. A kormány javaslata a munkásság, a haladó 
és demokratikus erők ellen irányul, úgy látszik nem tetszik a kormánynak a 
főváros szociálpolitikája.36 Farkas István is hangoztatta, hogy a javaslat célja a 
két jobboldali pár t uralmának biztosítása. Támadta az antidemokratikus aján
lási rendszert és a kegyúri jogot, mely a fővárosnak évi 2 millió P-be kerül. 
Ugyanis a háború előtt 17 plébániát támogatott a főváros, a kurzus uralmának 
eredményeként ekkor már 31-et.37 

Hegymegi Kiss Pál az ellenzék részéről hangoztatta, hogy a javaslat szerint a 
választóknak nem sok joguk lesz a város ügyeibe beleszólni. A kisgyűlésben a 
kormány szava a döntő a javaslat szerint. Megemlítette még, hogy a Háznak a 
gazdasági viszonyokkal kellene foglalkozni ós nem a fővárosi törvényt kellene 
tárgyalnia.38 A törvényjavaslat általános vitája 1930. jan. 31-én került ismét 
sorra. A parlamenti vita ugyanolyan viharos volt, mint az előző év decemberében. 
Az ellenzék változatlan harcossággal támadta a javaslatot. 

A kormány kisebb engedményt tett , pl. a népesebb kerületek mandátumai
nak számát összesen 10-zel felemelte és az intéző tanácsban a választott tagok 
számának emelésébe is beleegyezett.39 A Keresztény Községi Pár t képviselői, 
mint Buday Dezső és Petrovácz Gyula támadták a javaslat olyan pontjait, 
mely eddig a Wolff pár t szabad vadászterülete volt. Pl. Buday,, a BESZKÁRT 
igazgatósági tagja, a tanítóság kinevezésének módját kifogásolta, mely teljesen a 
kormány intenciói alapján történne.40 Petrovácz amellett, hogy a javaslat 
lényeges pontjait védelmébe vette, kifogásolta a főpolgármester és a polgár
mester hatáskörének megállapítását.41 A pártvezér, Wolff Károly is védelmébe 
vette az eltelt 10 év városi politikáját, és hangoztatta, hogy a szociáldemokrá
ciával szemben, szükség van a keresztény tömegek összefogására és a keresztény 
Városháza megtartása a javaslat célja. Kifogásolta a főpolgármesteri hatáskört, 
ugyanakkor az intéző bizottság összetételét fejlődésnek nevezte a régi hivatalnok 
tanáccsal szemben.42 A kormánypártból ellenzékbe vonult Szilágyi Lajos és 
Kállay Tibor is támadták a javaslatot. Szilágyi hangoztatta, hogy az egész javas
lat a Wolff és a Kozma párt érdekeit szolgálja és követelte, hogy ne vigyenek 
országos politikát a Városházára. Kifogásolta az ajánlási rendszert, mely vissza
élésekre ad alkalmat és az örökös tagok választásának a módját.43 

Az SzDP változatlanul folytatta a parlamenti harcot, bár az már az eddigi 

35 Országgyűlési Napló. 225 o. 1929. dec. 19. 
36 uo. 248. o. 1929. dec. 19. 
37 uo. 249. o. 1929. dec. 20. 
38 uo. 264. o. 1929. dec. 20. 
39 Pesti Hírlap. 1930. febr. 14. 4. o. 
40 Országgyűlési Napló. XXIV. k. 315. o. 1930. jan. 31. 
41 uo. 324. o. 1930. febr. 4. . 
42 uo. XXV. k. 9 o. 1930. febr. 11. 
43 uo. XXIV. k. 340 o. 1930. febr. 4. 
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vita során is látszott, hogy a kormány kisebb változtatásokat engedélyez, de 
lényegest nem ós hogy mindenáron keresztül akarja hajszolni a javaslatot. 

Rothenstein Mór a tervezet antidemokratikus tendenciáit bírálta. Többek 
között a 6 évi fővárosban lakás munkásságellenes jellegét, az ajánlók számának 
1000-re emelését, mely a titkosság megsértése és a széksórtés pontjait, mely az 
ellenzék üldözésére használható fel. A magas büntetési összeget a munkásság 
képviselői nem tudják megfizetni és így nem vehetnek részt a közgyűlés munká
jában.44 Malasits Géza hangoztatta, hogy gazdasági bajok vannak, nő a munka
nélküliség a fővárosban és a kormány ahelyett, hogy ezekkel foglalkozna, a fő
városi közigazgatásról szóló javaslatot hozta a Ház elé. Ismertette a fővárosi szo
ciálpolitika eredményeit, mióta az SzDP is részt vesz a törvényhatóságban. 
Megemlítette, hogy az I. kerületben 784, a Belvárosban 1024, a Terézvárosban 
3566 és a Józsefvárosban 4416 választóra jut egy törvényhatósági bizottsági tag, 
ami igazságtalan a munkásság lakta kerületekkel szemben.45 Várnai Dániel 
hangoztatta, hogy a közigazgatási törvénnyel a vidéki törvényhatóságokat már 
gúzsba kötötte a kormány, a javaslattal ugyanezt akarja tenni a fővárossal is.46 

Esztergályos János szerint a főváros közgyűlése termékenyebb és hatékonyabb 
munkát végzett, mint a képviselőház, a kormány mégis az autonómia jogait 
akarja csökkenteni.47 Bárdos Ferenc hangsúlyozta: a javaslat célja az, hogy 
15%-nyi szavazattal is többséget tudjon biztosítani magának a kormány és első
sorban a munkásságot akarja a javaslat kirekeszteni. Kifogásolta, hogy a fő
polgármestert a kormány 3 jelöltje közül kell megválasztani.48 Kabók Lajos fel
szólalásában elmondotta, hogy az állami üzemekben a munkásoknak rosszabb 
soruk van, mint a fővárosi üzemekben, mégis a fővárosi üzemek irányítását akarja 
megreformálni a kormány.49 Reisinger Ferenc hangoztatta, hogy a keresztény
ségre való hivatkozás visszaélés a tömegekkel szemben, mert a tőkés uralom 
fenntartását célozza és a munkásság ellen irányul.50 Györki Imre szerint a javas
lat keresztülvitele a kormánynak azért fontos, mert a főváros nem hajt térdet a 
kormány intencióknak. A javaslat az osztálygyűlölettől vezetett politika tör
vénybe iktatása lesz, a választók akaratának meghamisítása. A plurális választó
jog visszahozásának minősítette az összes kerület egyforma tagsági jogát. Szintén 
kifogásolta a 6 évi helybenlakást51 

A Ház febr. 13-án befejezte a javaslat általános vitáját és át tért a részletes 
vitára, mely még további 3 hónapig tartot t . 

Közben a főváros törvényhatósága újra foglalkozott a törvényjavaslattal. 
A közgyűléshez 2 felirati javaslattervezet érkezett. Az egyiket az ellenzék részéről 
Bródy Ernő terjesztette be, a másikat Petrovácz Gyula a Keresztény Községi 
Pár t és az Egységes Községi Polgári Pár t részéről. A demokraták előterjesztése 
újból hangsúlyozta, hogy a fővárost nem vonta be a kormány a törvényjavaslat 
előkészítésébe. Újból felvetette a főpolgármesteri állás megszüntetését és azt, 
hogy a kormány a jogokat magának tartja fenn, a kötelességeket pedig a fővárosra 
hárítja. Javasolta, hogy csak választott tagjai legyenek a törvényhatóságnak, 
és hogy a bizottsági tagok száma a lakosság számával legyen arányban. Javasolta 
még az ajánlási rendszer teljes megszüntetését és az ülések nyilvánosságának le-
rögzítését. A törvényhatósági tanács összetételével kapcsolatban az előterjesztés 

44 uo. 301. o. 1930. jan. 31. 
45 uo. 315. o. 1930. jan. 31. 
46 uo. 371. o. 1930. febr. 5. 
« u o . 422. o. 1930. febr. 6. 
48 uo. 442. o. 1930. febr. 7. 
49 uo. XXV. k. 21. o. 1930. febr. 11. 
so uo. 38. o. 1930. febr. 12. 
« uo. 42. o. 1930. febr. 12. 
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megállapította, hogy minden tagot a közgyűlés válasszon meg, hasonlóan a fő
számvevőt is. Kifogásolta az ügyrend több olyan pontját is, amelynek a célja a 
közgyűlés elnémítása és javasolta a tanácskozás című fejezet sérelmes pontjainak, 
a széksértésnek a törlését a tervezetből. A kormányhatósági felügyelet pontjai az 
előterjesztés megállapítása szerint az „önkormányzat sírfelirata", melynek törlé
sét vagy teljes átdolgozását javasolta. Végezetül megállapította, hogy a javaslat 
halálos sebet ü t az önkormányzat elvén.52 Valóban, a törvényjavaslat egyik célja, 
a Városházáról a liberális polgárság kiszorítása volt. 

Petrovácz felirati javaslata is megállapította, hogy az országgyűlés eddigi 
vitájánál nem lát ták érvényesülni a főváros közgyűlésének lerögzített álláspont
ját. A részletes vita során megváltoztatandónak ítélte a választott tagok számát a 
törvényhatóságban, hasonlóan a törvényhatósági tanácsban. A nagyobb kerületek
nek legyen lehetősége több bizottsági tagot választani, a tanerők kinevezésénél 
a kultuszminiszter vétójoga töröltessék, hasonlóképpen a belügyminiszternek az 
a joga, hogy a költségvetést saját hatáskörében megváltoztathassa — emlékez
tetet t az előterjesztés.53 A kifogásolt pontok elsősorban olyanok, melyek a kor
mány erősebb befolyási törekvéseit jelentették és az addig egyeduralmat gyakorló 
csoportok érdekeit sértették. 

A közgyűlés a demokraták indítványát elvetette, a Petrovácz félét elfogadta 
azzal, hogy az Országgyűlés elnökéhez felterjeszti.54 

A Házban folytatódott a javaslat részletes vitája és az egyes pontok körül 
továbbra is nagy volt a polémia. A részletes vitánál is főleg az ellenzék hallatta 
hangját, a jobboldal képviselői azonban védelmükbe vették a javaslatot, sőt 
több esetben demagóg módon a vidék lemaradása miatt támadták a fővárost. Pl. 
Schandl Károly kikelt az ellen a terv ellen, mely a környék bekapcsolásával Nagy-
Budapestet akart létrehozni, nyilvánvalóan politikai tendenciából. A vidék nevében 
a gazdák képviselőit is a törvényhatóságban akarta látni.55 Jókai Ihász Miklós 
szintén védte a javaslatot, sőt kifogásolta a vallásfelekezetek képviselőinek hiányát, 
és hangoztatta, hogy a széksórtést a nemzeti érzést és a vallási meggyőződést 
sértők ellen is alkalmazni kell.56 Strauss István a fővárosnál, főleg a BESZKÂRT-
nál tapasztalható nagy fizetéseket kifogásolta.57 

A javaslat ellenzői, mint az általános vita során is, a kerületek egyenlővé 
tételét (a lakosság számának figyelembe nem vételét), a főpolgármesteri állást és 
a javaslatban biztosított főpolgármesteri hatáskört, a klotür és a széksértés 
pontjait, a kormány felügyeleti jogainak kiszélesítését kifogásolták. Sokan pl. 
Gál Jenő, Pakots József a demokratizmus korlátozását bírálták. A szociáldemok
raták, mint Farkas, Propper, Malasits az egyes pontok tárgyalásánál rámutat tak 
azok reakciós, antidemokratikus, osztályérdeket képviselő jellegére, főként élesen 
támadták az 1000 ajánlás szükségességét a javaslatban. A kormányt ez nem túl
ságosan zavarta és Scitovszky belügyminiszter egyik válaszában kijelentette, 
hogy az eredeti javaslatokat fenntartja és csak annyit te t t hozzá, hogy olyan 
intézkedéseket fog tenni, melyek megakadályozzák a visszaéléseket az aláírás
gyűjtésnél, a szelvényrendszernél.58 A válaszból kiderült, hogy a kormány a javas
lat lényeges pontjait feltétlenül el akarja fogadtatni a Házzal. 

Nagy vitát eredményezett a főváros kegyúri jogának paragrafusa is. A jobb
oldal különböző árnyalatai a mellett voltak, hogy a közgyűlés katolikus tagjai 

52 Fővárosi Levéltár. Közgyűlési iratok 266/930. kgy. Bródy Ernő és Vértes Emil 
indítványa. 1930. febr. 7 és 11-i közgyűlés. 

53 uo. Petrovácz Gyula indítványa. 
54 uo. közgyűlési határozat. 

•• 55 Országgyűlési Napló XXV. k. 18. o. 1930. febr. 11. 
56 uo. XXIV. k. 355 o. 1930. febr. 5. 
57 uo. XXV. k. 159. o. 1930. febr. 19. 
58 uo. 351. o. 1930. febr. 28. 
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válasszák meg a plébánosokat, az SzDP képviselői viszont amellett kardoskodtak, 
hogy az egész közgyűlés válasszon. 

Hasonló volt a tanítók kinevezésének kérdése is, mely a javaslat szerint a 
kultuszminiszternek vétójogot biztosított. Mind a jobb-, mind a baloldal élesen 
szembeszállt a javaslattal. A wolffpártiak az autonómia megsértésének nevezték; 
valójában a pedagógus kinevezéseknél eddigi monopol helyzetük felszámolását 
jelentette ez. A baloldal azért támadta a javaslatot, mert tudta, hogy e révén 
a kormány biztosítani tudja a jobboldali tanerők kinevezését, illetve a hatalom 
érdekkörébe vonását. A vita eredménye az lett, hogy a kinevezéseket a polgár
mester hatáskörébe utalták — a kultuszminiszter előzetes jóváhagyása után. 
Klebelsberg a vita során azzal érvelt, hogy a fővárosi oktatás ügyét nem lehet 
a kultuszminiszter befolyásától függetleníteni, és csak így lehet a politikamentes 
kinevezéseket biztosítani.59 A fővárosi üzemek irányításának kérdései is ellen
véleménnyel találkoztak. Főleg a magas fizetéseket, a sokféle ellenőrző szervet, 
a több helyen, több vállalatnál szereplő igazgatósági tagokat kifogásolták a vita 
során. Négy és fél hónapos vita után az Országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot. 
Főleg a vidéki képviselők szavazataival szavazták meg a javaslatot. 

1930. május 27-én megjelent a Budapest székesfőváros közigazgatásáról 
szóló XVIII . törvénycikk, mely 5 részben, 107 paragrafusban tárgyalja a fővárosi 
közigazgatás módozatait.60 A törvénycikk a főváros hatáskörét az egész városra 
kiterjesztette, csak a Várpalotát és a fegyveres testületek építményeit vonta ki a 
a főváros hatásköréből. Megnövelte a főváros területét a Szabadkikötő és a buda
örsi repülőtér területével, azonkívül új kerületi beosztást fogadott el, mely az I. 
kerületet három részre, az I., XI. , XI I . kerületre osztotta, az V. és VI. kerület 
külső részeiből létrehozta a XII I . kerületet, a VII. kerület külső és a X. kerület 
egyrészéből pedig a XIV.-et. Az új kerületi beosztás kétségtelenül szükséges volt, 
mert a kerületek nem egyformán fejlődtek és 1872 óta egyes kerületek népessége 
erősen megváltozott és a XX. század első negyedében benépesültek olyan kerüle
tek, melyek annak idején még lakatlanok voltak. Az 1920-as években indult 
rohamos fejlődésnek Kelenföld, Lágymányos, Zugló és a Hegyvidék is. A statisz
tikai adatok rámutatnak a törvénycikk eme pontjainak szükségességére.61 

A K E R Ü L E T E K NÉPESSÉGE 

1900 1910 1920 1930 

I. 46 438 71 501 96 609 115 949 
II. 36 641 41 429 48 705. 52 047 
III. 37 059 49 412 51 164 60 465 
IV. 23 530 25 268 28 306 25 172 
V. 50 339 63 700 72 149 78 039 
VI. 132 829 156 284 160 361 174 040 
VII. 155 820 181 863 176 321 186 647 
VIII. 133 419 151 845 145 408 141 119 
IX. 69 671 88 035 91 128 99 617 
• X . 34 186 51 034 58 845 73 089 

7J9 932 880 371 928 996 1 006 184 
59 Országgyűlési Napló. XXV. k. 267. o. 1930. márc. 27. 
60 Pïudapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930. évi XVIII . törvény. Bp. szf. 

Házinyomda. 1931. és 1930. évi Országos Törvénytár (Corpus Juris) Bp. 1930. 223—73. o. 
1930. máj. 27. 

01 Illyefalvi I. Lajos: A hatvanéves Budapest. Bp. 1933. 53. o. 
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Az új törvény, a sokat hangoztatott modern közigazgatás megteremtésére 
való törekvés, valóban javított valamit az addigi közigazgatás nehézségein. 
Rugalmasabbá tette a közigazgatást, a végeláthatatlan fecsegéseknek, obstruk-
cióknak elejét vette, a közgyűlés apró ügyeit a törvényhatósági tanács vette át, 
a számvevőség beállítása a gazdálkodást segítette, a polgármester egyéni felelős
ségét erősítette. 

A modern közigazgatás hangoztatott igényét növelte az egyre fasizáló uralmi 
rendszernek az az igénye is, hogy a városigazgatást alkalmasabbá tegye a parancs
uralomra épülő államigazgatásra. Ezért volt fontos számukra az elég csekély 
mértékű demokratizmus korlátozása, az ellenzék, főleg a munkásság pozícióinak 
csökkentése. 

A belügyminiszter a fővárosi törvény elfogadása utáni nyilatkozatában rá
mutatott , hogy a polgári társadalom hegemóniáját feltétlenül biztosítani akarta. 
,,Az új törvény védekező fegyver lesz a polgárság kezében a maga uralmának biztosí
tása érdekében."^ Hasonlóan nyilatkozott Kozma Jenő a kormány városházi 
pártjának elnöke is. „Az Egységes Községi Polgári Pár t és a Keresztény Községi 
Pár t paritásos alapon jut be a törvényhatósági tanácsba, hogy a polgárság kezében 
maradjon a döntő hatalom és a városigazgatásban a polgári pártok fölénye ér
vényesüljön"63 A polgári pártokon elsősorban magukat, a két jobboldali pártot 
tekintették, az egyéb polgári, ellenzékben levő pártokat nem vették figyelembe. 

A demokrata ellenzék még egy kísérletet tet t , hogy a kormány figyelmét 
felhívja az új törvény sérelmes pontjaira ós a belügyminiszter végrehajtási rendel
kezéseihez állást foglaljon. A demokraták és az SzDP közgyűlést hivattak össze, 
melyen Gál Jenő ellentétesnek minősítette a belügyminiszteri rendeletet az el
fogadott törvénnyel. A törvényhatósági tanács választásával kapcsolatban ki
fogásolta annak módját, mely azt célozza, hogy a kis pártokat, elsősorban a libe
rális ellenzéket kirekessze a tanácsból. Elesén támadták a rendeletet és felirati 
javaslatot terjesztettek a közgyűlés elé, melyben közölni kívánják a kormánnyal 
a sérelmes pontokat. Hangoztatták, hogy nem hadüzenetet akarnak a kormány
nak küldeni, de figyelmeztetni akarják a hibák korrigálására. Az indítványt a 
közgyűlés nem fogadta el, közben megegyezés született a jobboldalon és még ezt a 
vérszegény javaslatot sem fogadta el a közgyűlés.04 Ezzel le is zárult az ellenzék 
közdelme a törvényjavaslat, illetve a végrehajtás különböző utasításai ellen. 

Az egyetlen forradalmi párt , a KMP is foglalkozott az új fővárosi törvénnyel. 
Bírálta a törvényt és a törvény alapján megtartandó választásokat. Helyesen 
óvott az önkormányzat iránt táplált illúzióktól, ugyanakkor értéktelennek minő
sítette a munkásság érdekében megvalósított apró eredményeket, mint pl. a 
gyermek-nyaraltatást. A párt akkori véleménye szerint a községpolitika a tömeg-
agitáció és a tömegpropaganda szószéke, ami nyilvánvalóan csak egyik része a 
politikai munkának.65 

Agitációjában rámutatott a párt arra is, hogy a kormánynak szüksége van 
arra, hogy több oldalról biztosítsa a nagyburzsoázia városházi diktatúráját és 
ebben szerep jut az SzDP-nek is. Ugyanakkor a választások bojkottálására hívta 
fel a főváros munkásságát, az üres lappal való szavazás mellett nyilatkozott.66 

Ennek folytán a párt félreállt a választási agitáció során. 
Érthetően az illegalitás nehéz körülményei miatt a várospolitikai munka sik-

62 Fővárosi Hírlap. 1930. máj. 21. 1. o. 
03 uo. 1930. jún 18. 1 o. 
fi4 Fővárosi Levéltár. Közgyűlési iratok 1017/930. kgv. Gál Jenő indítványa és Fővárosi 

Közlöny 1930. jún. 17. 1389. o. 
65 Bolsevik községpolitikáért. Új március 1930. 10 — 11. sz. 449. o. 
6G A budapesti községi választások. Sarló és kalapács. 1930. 12. sz. 30. o. 
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kadt el legjobban, azonkívül a szektás politikai irányvonal is erősen éreztette 
hatását, és emiatt nem fordított kellő figyelmet a párt a várospolitikai feladatokra. 

Rövid idő múlva megválasztották a törvényhatósági tanácsot, melybe a 
2 jobboldali pártból 12 tagot, a demokrata és liberális ellenzékből 4-et, az SzDP-
ből szintén 4-et választottak meg. A főpolgármester pedig kinevezett 6 tagot, 
így teljes baloldali összhang esetén is többségben voltak a kormánypárti, vagy a 
kormánnyal lojális jobboldali csoportok a törvényhatósági tanácsban. 

Az év végén megtartott törvényhatósági választások hasonló módon a kor
mány szándékainak megfelelően a jobboldal többségbe kerülését jelentették nem 
számszerűleg, hanem az új fővárosi törvény következtében. 

A választások eredményekónt 

az Egységes Községi- Polgári Pár t 22, 
a Keresztény Községi Pár t 46, 
az Egyesült Nemzeti Pár t (frontharcos) . . . . 5, 
a Nemzeti Demokrata Pár t 16, 
A Nemzeti Szabadelvű Pá r t (Rassay) 14, 
a Keresztény Ellenzék (Friedrich) 10, 
az SzDP 37 

mandátumot szerzett. 
Az örökös tagok és az érdekképviseletek köréből megválasztott és hivatalból 

jelenlevő tagokkal a Községi Polgári Pár t mandátumainak száma 22-ről 58-ra, 
a Keresztény Községi Párté pedig 46-ról 74-re nőtt, ezzel szemben az ellenzék 
összesen 1-gyel növelte ily módon mandátumainak számát. így a jobboldal a vá
lasztások alapján 73 törvényhatósági tagot számlált a frontharcosok jobboldali 
csoportjával együtt, az ellenzék 77 tagjával szemben. A törvény adta lehetőség 
révén ez az arány 137 — 78-ra módosult a jobboldaliak javára.67 

A választásoknál az SzDP a leadott szavazatok 27,6%-át kapta, 73 424 
szavazatot és ezzel 37 mandátumot nyert, a Wolff párt 27,2%-át, 72 334 szavazatot 
és ezzel 46 mandátumot. 

A szociáldemokrata lista, mely a vezetők megalkuvása ellenére a legbal-
oldalibb tömörülés volt a Városházán, az összesített eredmények után a legtöbb 
szavazatot kapta. Ez a tény maga rámutat a kerületek, a választó körzetek 
összeállításának reakciós voltára, mely magában is a polgári pártoknak kedvezett. 
Pl. Angyalföldön az SzDP a szavazatok 48,2%-át kapta, de a mandátumok egyenlő 
eloszlása miatt ez sem jelentett semmit. Azonkívül a töredék szavazatokat sem 
tudta hasznosítani, pl. a Belvárosban nem tudott jelöltet állítani, így ottani 
szavazatai elvesztek.68 

Az illegális KMP a választásokról adott értékelésében megállapította, hogy 
a középrétegek gyöngülése mellett az SzDP növelte szavazatainak számát, a 
munkások tömegei nem bojkottálták a választásokat és fontosnak tartották a 
népi követelésekért folytatott harcot. Bár az érvénytelen 12 000 szavazat közt 
sok volt a forradalmi jelszavakkal átírt, mely. a KMP befolyását jelezte, sem ez, 
sem az SzDP-re leadott szavazatok száma nem változtatott azon a tényen, hogy 
a választási törvény a szavazóktól függetlenül biztosította a jobboldal hatalmát a 
Városházánk 

Ilyen formán az 1930-as fővárosi törvény megalkotása megadta annak lehető-

67 Fővárosi Hírlap. 1931. jún. 28. 2. o. 
68 Mónus Illés: Az 1930. évi budapesti törvényhatósági választások statisztikája. 

Szocializmus. 1931. jan. 1. sz, 
69 A fővárosi választásról. Kommunista. 1931. jan. IV. évf. 1. sz. 
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ségét, hogy a kormányt kiszolgáló elemek kerüljenek a fővárosi törvényhatósági 
bizottságba, a törvényhatósági tanácsba és ezen keresztül a tisztviselői karba is. 

A kormány elérte célját, sikerült jobban érdekkörébe vonni a Városházát, 
bár a Keresztény Községi Pár t javára némi engedményre kényszerült. Sikerült 
az ellenzéket kisebb területre visszaszorítani, azonkívül a még mindig népes 
SzDP városi csoport befolyását is csökkenteni és a demokrata ellenzéktől le-, 
választani. így kevésbé volt veszélyes a kormány számára a szociáldemokraták 
némely esetben való kellemetlenkedése. Bár a városházi frakcióban jobbára az 
SzDP-jobboldal és a centrum volt képviselve, a napi ügyek arra késztették a 
szociáldemokrata vezetőket, hogy a kormány érdekeivel, annak városházi expo
nenseivel szembe helyezkedjenek, és saját érdekeiket képviseljék a várospoliti
kában. 

Az 1930-as fővárosi törvény és ennek alapján megtartott törvényhatósági 
választások lehetőséget adtak a Bethlen-kormánynak a városházi egyeduralom 
megvalósítására. A keresztülhajszolt jogszabály a közélet erőteljesebb fasizálódása 
felé mutatott és gyümölcsét már a Gömbös-kormány élvezte, mely az 1930-as 
törvény demokratizmus ellenességét „fejlesztette tovább". Az alapelveket a Beth
len-kormány teremtette meg számára, ezeket a tendenciákat erősítette azután a 
fővárosi munkásság és kispolgárság jogainak megnyirbálásában. 



SÁNDOR TARJÁNYI 

DAS 1930-ER G E S E T Z Ü B E R D I E H A U P T S T A D T 

Nach der Machtergreifung der gegenrevolutionären Herrschaft haben die 
Vertreter des christlichen Kurses die Leitung der Hauptstadt an sich gerissen. 

Zur Zeit der Konsolidation fühlte die Regierung von Bethlen die Notwendig
keit dass sie in der Leitung der Hauptstadt einen grösseren Einfluss haben sollte. 
Deshalb plante sie die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes für die Hauptstadt, die 
Reform der hauptstädtischen Verwaltung. Dieses verlautbarte Ziel gab der 
Regierung die Möglichkeit, die Hauptstadt enger an seine politischen Vorhaben 
anzuknüpfen. 

Anlässlich der munizipalen Wahlen des Jahres 1925 erwarb die sich im 
Demokratischen Block vereinigte Opposition die meisten Mandate, dagegen 
bekam die die Regierung unmittelbar unterstützende Partei nur wenige Mandate, 
Mit den von Amtswegen anwesenden Mitgliedern hatte zwar die rechte Seite eine 
geringe Mehrheit, die Regierung war jedoch auch unter diesen Umständen 
gezwungen der Christlichen Gemeindepartei Zuständnisse zu geben und war 
genötigt auch die Meinung der Opposition zu berücksichtigen. 

In dieser Lage hat die Regierung beschlossen ein solches Gesetz für die 
Hauptstadt annehmen zu lassen, das von der Meinung der Wähler unabhängig 
den Besitz des Rathauses für die Regierung sichert. Schon im Laufe des Jahres 
1927 verfertigte die Leitung der Hauptstadt zwecks Reformierung der Verwaltung 
einen Entwurf, den der im Sommer 1929 entstandene Entwurf der Gesetzvorlage 
weiter entfaltete. Der Entwurf zeigte genau jene Absicht der Regierung dass 
sie mit diesem Gesetz die Hauptstadt enger in ihre Interessensphäre zu ziehen, 
die Rolle der Opposition auf das Minimum zu verringern und die unmittelbaren 
Eingriffsrechte der Regierung zu erweitern beabsichtigt ist. 

Der Entwurf hatte auch gegenüber dem alten hauptstädtischen Gesetz 
einen retrograden Charakter, ist antidemokratisch, obzwar er in gewissen Bezie
hungen auch Bestreben zur Einführung einer zeitgemässen Verwaltung auf
weist. Dem Oberbürgermeister, dem Exponenten der Regierung sicherte er eine 
weitere Kompetenz als bisher, vergrösserte das unmittelbare Eingriffsrecht der 
Regierung, verminderte die Anzahl der gewählten Mitglieder der Munizipal
behörde, vermehrte dagegen die Anzahl der von Amtswegen hineingelangenden 
und der aus den Interessenvertretungen gewählten Mitglieder, es wurde ausserdem 
ein System der lebenslänglichen Mitglieder geplant. Durch Einführung der Cloture 
und der Gerichtsverletzung wurde auch der geringe Demokratismus weiter 
eingeschränkt. So beschränkte er die Wahlberechtigkeit stark, unter anderen 
z.B. durch die Ausschliessung der vielen Tausende der Untermieter aus der 
Wahl. Die Gesetzvorlage erweckte ein grosses Widerstreben sowohl in der Op
position als auch unter den den Stadtrat beherrschenden Kursus-Abgeordneten. 
Der Entwurde anlässlich einer ausserordentlichen Munizipalversammlung ver
urteilt, dann wurde er von den Abgeordneten der Opposition im Parlament 
scharf angegriffen, besonders von den Sozialdemokraten, die klar sahen, das 
die Regierung in erster Reihe sie vom Stadtrat fernhalten will. Nach einer vier 
ein halb monatigen Debatte im Parlament gewährte die Regierung kleinere Zu
ständnisse, z.B. in den Fragen der Wahl des Oberbürgermeisters, oder des Wahl
rechtes, im wesentlichen hat sie aber die ursprüngliche Gesetzvorlage durchgehetzt. 
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So erschien der 1930-er XVIII . Gesetzartikel über die Verwaltung der Haupts tadt , 
und er bedeutete die Pluralität der rechten Seite im Stadtrat. Die erzwungene 
Rechtsnorm wies auf die kräftige Faschisierung des öffentlichen Lebens hin. 

Anlässlich der auf Grund des neuen Gesetzes abgehaltenen hauptstädtischen 
munizipalen Wahlen erwarb die rechte Seite 73, die Opposition 77 Mandate. 
Mit den durch das Gesetz gebontenen übrigen Möglichkeiten erhob die rechte 
Seite ihre Mandate auf 137, während die Opposition auf diese Weise nur ein 
Mandat erwarb. 

Die illegale Partei der Kommunisten in Ungarn stellte in ihrer über die 
Wahlen gegebenen Auseinandersetzung fest, dass bei Rückgang der mittleren 
Schichten die Sozialdemokratische Partei die Anzahl ihrer Stimmen vermehrte, 
trotzdem und unabhängig von den Wählern sicherte aber das Gesetz über die 
Hauptstadt im Stadtrat die Macht der rechten Seite. 
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B U D A P E S T 
R É G I S É G E I 

X X I I . 

A Budapesti Történeti JVIÚ-
zeiim évkönyve — a Budapest 
Kégiségei XXII . kötete — a 
múzeum munkatársainak széles 
körű kutatótevékenységéről, az 
elmúlt évek munkájának ered-
luényeiről tájékoztat. A kötet
ben található írások mindegyike 
Fővárosunk múltjára vonatko
zó ismereteinket gazdagítja. 
— Az ősember életkörülmé
nyeit megvilágító adatokat 
nyújt a Főváros határában — 
Érden — folytatott nagy jelen
tőségű feltárás ismertetése. Az-
őskori kulti'irák gazdagságáról 
egyébként több közlemény is 
tudósít. — Az egyik sok képpel 
illusztrált tanulmány Aquincum 
római kori kőfaragóművészetét 
dolgozza fel. JVÍegismerkedhe-
tünk a Buda környéki major
ságok életével és a római kori 
települések sok egyéb jelentős 
emlékével is. — A margitszigeti 
középkor domonkos apácako
lostor, — a gazdag budai kály
hacsempe-anyag, — a Várne
gyedben feltárt európai jelentő
ségű gótikus zsinagóga, — vala
mint a középkori főváros szá
mos más objektumának be
mutatása révén ismerkedhetünk 
városunk régmúlt évszázadai
nak történetével. — A bvidai 
városházával foglalkozó tanul
mány nemcsak a város rangos 
épületére, hanem a XVII — 
XVIII . századi építőmunkára 
vonatkozóan is új adatokat tár 
fel, a XIX. századi boltcímer 
bemutatása pedig a korai kapi
talizmus ipari és kereskedelmi 
életére vet fényt. 

A hosszabb lélegzetű tanul
mányok mellett kisebb közle
mények sora és nem utolsósor
ban gazdag illusztrációs anyag 
segíti az olvasót, hogy mind
jobban megismerhesse Főváro
sunk történetét és a Budapesti 
Történeti Múzeum munkáját. 




