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NÉZETEK ÉS TÖREKVÉSEK 
A BUDAI VÁROSPOLITIKÁBAN 1867 ÉS 1873 KÖZÖTT 

Ritkán figyelemre méltatott területe a főváros történetének az egyesítés előtti budai 
várospolitika. Czaga Viktória úttörő, Szentkirályi Mór ismert röpiratát, illetve a 
budaiaknak a városegyesítéshez való viszonyát elemző tanulmányán kívül nem 
született a témáról feldolgozás.1 Jelen kísérlet célja megrajzolni az érintett időszak 
jobb parti várospolitikájának legjelentősebb további meghatározó vonásait. 
Választ szeretnénk kapni arra, hogy miként fogták fel saját helyzetüket a budai 
városatyák a „kisvárosi fővárosban", hogyan viszonyultak saját urbanitásbéli 
meghatározottságaikhoz a városi funkciók alapján, s általánosságban melyek voltak 
a várospolitika főbb törekvései és megnyilvánulási formái a városi önkormányzatok 
helyreállítása (1867), valamint az új „nemzeti metropolisz" szervezeti alapjainak 
lerakása (1873) közötti fontos időszakban. Meghatározhatók-e sajátságos 
értékszempontok, s ha igen, melyek ezeknek társadalmi-politikai jellemzői? Továbbá: 
kiolvasható-e a testületi előterjesztésekből, illetve határozatokból a közgyűlésnek 
mint „erkölcsi testületnek" egyfajta én-, ön-, vagy ideálképe, s ha igen, melyek ezek 
leglényegesebb elemei Buda város vonatkozásában? 

Város és állam viszonya - a város mint országos politikai tényező 

Nemzetstratégiai kérdésekre adott várospolitikai reflexiók 
Jobbára ugyan a kormánypolitikával összecsengő hangszerelésben, ám mégis 
igen élénk eszmecsere zajlik ebben az időszakban a budai városházán az országos 
jelentőségű kérdésekről. A diskurzus legitimációs keretét az 1848-as városi törvény 
biztosítja.2 A középítészeti hatáskör 1870-es részleges elvonása, illetve az adó- és 
tanügyigazgatás csekély mértékű társadalmi ellenőrzés alá helyezése (1868) révén 

1 CZAGA 1999. 13-21. p.; SZENTKIRÁLYI [1971]. 290-292. p. 
A tárgyra vonatkozó legjelentősebb forráscsoportok: Buda szabad királyi főváros 
képviselőtestületének fennmaradt jegyzőkönyvi anyaga (BFL IV. 1105.) és a városi tanács iratai 
(BFL IV. 1106.). Egyéb fontos nyomtatott források: Buda Szabad Királyi Fővárosa Hatóságának 
1872-dik évi működéséről szólló végjelentése. Források felhasználása mellett összeállította 
Bogisich Károly főjegyző. Buda, 1873.; GÁRDONYI Albert: A főváros egyesítésére vonatkozó 
okmányok gyűjteménye. Bp. 1913.; Fő-zárszámadás Budapest Főváros illetőleg az ezen név alatt az 
1872. XXXVI. törvénycikk alapján 1873. november 17-től kezdve egy törvényhatósággá egyesített 
Pest és Buda szabad királyi fővárosok valamint Ó-Buda mezőváros összes pénzkezelési ágazatairól 
1873. évről. Bp. 1876. Egyéb feldolgozások: WILDNER StK 91/4. 9-59 p.; FLAXMAYER é.n.; Kiss 
1958. 19-34. p.; VÖRÖS 1978. 117-320. p.; LUKÁCS 1996.; CZAGA 1997. 

2 1848: XXIII. te. 25. §., 1848: XVI. te. preambuluma. Vö.: SARLÓS 1976.; KAJTÁR 1992.; TRÓCSÁNYI 
1911. 
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bizonyos fokig sérelmet szenved ugyan a szabad királyi város „ősi szabadságához" 
fűzött kortársi mitológia, ám a hagyományos városi öntudat reprezentánsai ennek 
ellenére sem tagadják meg hozzájárulásukat a rendies eredetű városi indentitást 
egyébiránt fenyegető perspektívájú kormányzati törekvésektől. 
Az országos jelentőségű kérdésekben folytatott törvényhatóságok közötti 
körlevelezésben - amely régi joga volt a törvényhatóságoknak, s amelyet az 1872-
es fővárosi törvény szövegszerűen is rögzített - a budaiak is élénken részt vettek.3 

A kiegyezés politikai tartalmát közvetlenül nem érintő egyéb fontos közjogi 
kérdésekben meglehetősen intranzigens, a szentistváni állameszme alapjainak 
megerősítését szorgalmazó álláspontot képviseltek. Szatmárnémeti „közönségéhez" 
csatlakozva például „azon kedves reménynek engedték át magukat, hogy Fiume 
városa, Szent István birodalmának tagadhatlanúl kiegészítő része mihamarább és 
közvetlenül Magyarországhoz fog tényleg is visszakapcsoltatni".4 

A véderő kérdésében a csak valamivel később kikristályosodó kormánypárti 
állásponttal szemben viszont éppenséggel az ellenzék nézeteihez közelítő 
követelésként szólítják fel a kormányt, hogy „.. .a magyar sorezredek a megkoronázott 
magyar király ő fölsége és az alkotmány iránti hűségre megeskettessenek, [s] a 
képviselőház fölkérendő, hogy a magyar szent korona [így!] birodalmából már 
megajánlott és ezentúl megajánlandó katonák nemzeti védsereggé alakíttassanak".5 S 
persze hajthatatlanok a magyar szupremácia tekintetében. Hajdúdorognak a magyar 
görög katolikus püspökség létrehozására és a magyar nyelv „oltári nyelvvé" emelése 
tárgyában kelt feliratából például csak az utóbbi elemet helyeslik, kijelentvén, 
miszerint „...a közgyűlés e hazában csakis magyar püspökségeket ismer el, s a 
nemzetiségi szakadást még inkább növelni s mintegy törvényesíteni nem óhajtja, 
hanem inkább a protestáns atyafiak példáját követni kívánja, kik nem kérnek külön 
német, tót, magyar superintendentiákat...6. 

Hasonló szellemben „vették megütközéssel", s „mint az államlét elleni törekvést" 
rendelték irattárba tétetni az erdélyi szászoknak a régi feudális nemzet kiváltságaira 
alapozódó igényeikkel kapcsolatos átiratát is - „tekintve az ezen feliratot átlengő 
nem szabadelvű szellemet".7 

„ Felelős politika " - szemben az ellenzékkel 
A határozott nemzeti értékelvű alapállás - mint utaltunk rá - nem tette elfogadhatóvá 
számukra ugyanakkor ennek a kormányzati politikával szemben történő 
érvényesítését. A kizárólag érzelmekre, illetve indulatokra alapozott ellenzéki 
politizálást „a józan belátásra apelláló, felelősen állást foglaló erkölcsi testület 
morális kötelezettségvállalása"-attitűd alapján utasították el, mint tették ezt a 
nevezetes Heves megyei affér alkalmával is. Ebben az esetben a kormány ugyanis 
felfüggesztette a megye önkormányzati jogait, annak a kiegyezési törvényekkel 

3 1872:XXXVI.tc. 2. §.c). 
4 BFLIV. 1105. 229/1868. (november 3.) kgy. sz. 
5 BFL IV. 1105. 13/1868. (január 7.) kgy. sz. 
6 BFL IV1105. 153/1868. (július 7.) kgy. sz. 
7 BFL IV1105. 50/1873. (február 3.); 239/1873. (szeptember 1.) kgy. számok. 
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szemben hozott határozatai miatt. Jóllehet számos törvényhatóság együttérzését 
fejezte ki a megye vezetése iránt, a budaiak azonban elítélték ezen szolidarizálást 
(konkrétan Győr vármegye átiratára reagáltak) s természetesen magukat az akciókat 
is, és kinyilvánították, hogy mind a „competens nemzetgyűlés", mind a kormány 
eljárásához „... nézeteivel e városi közönség is járul."8 

Pest megye ezzel kapcsolatos sérelmi feliratára válaszolva fejtette ki részletesen a 
közgyűlési többség az alkotmányos vívmányok védelmével kapcsolatos álláspontját. 
Eszerint „Buda városa" kötelességének ismerte „...jegyzőkönyvbe venni határozott 
óvását a sérelmi feliratban felhozott szép és nagy hangzatú szavak irányában, 
- tudniillik - hogy 'a nemzetnek többet nincs mit vesztenie'. A nemzet, hála az 
égnek, túl van azon időkön - hangoztatták - midőn e szavakat a szomorú valóság 
igazolta, s jelenleg a nemzetnek, melynek törvényes képviselői együtt vannak a 
haza jóléte felett tanácskozandók, a nemzetnek, mely néhány hónappal [ez előtt] 
tette fel törvényes királya homlokára Szt. István koronáját ... a nemzetnek, mely 
felelős kormánnyal és önválasztotta helyhatóságokkal bír, a nemzetnek, melynél 
[így!] a sajtószabadság, egyleti szabadság és esküdtszéki eljárással dicsekedik, a 
nemzetnek, mely az egész monarchiát rendőri és katonai hatóságok terhe és súlya 
alól kiszabadítván, jogállammá változtatá, ezen nemzetnek, ha nem is mentek még 
teljesülésbe minden óhajai, minden kívánatai, igen is sok van veszteni valója, s 
valóságos bűnnek mondható a nézet, mely a szavak értelmét talán kellően fel nem 
fogja, ily üres phrasisokkal nagy hangzású szavakkal felzavarni, és fellázítani és 
kételyekbe ejteni [akarja]..."9. 

A kormánypolitika tartalmi elemeivel való ezen aggálytalan azonosulás mellett 
azonban nem volt mellékes a protokolláris vetület sem. így a buzgó közgyűlés 
Hunfalvy János javaslatára Deák Ferenc mellett nemcsak a kormánytagokat, de még 
ismertebb államtitkárokat is - „kiket részint állásuknál, részint egyéb körülményeknél 
fogva a rendes képviselők sorába felvenni nem lehetett..." - tiszteletbeli városi 
képviselőkül választott.10 

Nemzeti célok — helyi érdekek 
A tisztán országos politikai kérdések mellett némely városatya igyekezett a helyi 
természetű, ám a városi érdekeken túl is mutató, szélesebb perspektívába illeszthető 
ügyek érdekében is hallatni a hangját. 

A budai szüret határnapjának szóba hozatalakor például a polgármester szóvá téve 
a bortermelés és szőlőmívelés országosan alacsony színvonalát, felterjesztést javasolt 
intéztetni a minisztériumhoz fiatal gazdáknak egy országos alap költségére történő, 

8 KOLOSSÁ 1979. 816-817.p.;BFLIV.1105.127/1867. (december2.)kgy. sz.;BFLIV.1106.b. 12.035/ 
1867. ikt. sz. 

9 BFLIV. 1105. 12/1868. (január 7.) kgy. sz. 
10 Név szerint: gróf Andrássy Gyula, gróf Festetics György, báró Wenkheim Béla, gróf Mikó Imre, 

Horváth Boldizsár, gróf Lónyay Menyhért, báró Eötvös József, Gorove István miniszterek, valamint 
Szlávy József, Hollán Ernő, Tanárky Gedeon, Zeyk Károly államtitkárok. BFL IV. 1105. 2/1867. 
(május 24.) kgy. sz. 

291 



HORVÁTH J. ANDRÁS 

külföldi tanulmányútra küldése céljából „...a budai bor jó hírének érdekében ... is, 
hogy ... ekként ma holnap oly borunk legyen, melyet a világba lehessen küldeni.. ."n. 

Állami, egyben helyi érdekek együttes előmozdításának lehetőségét látta a 
közgyűlés egy honvédségi laktanya számára történő ingyenes telekfelajánlás során is. 
A közös katonaságnál csak valamivel népszerűbb honvédség pozícióit a városatyák 
a terhes és népszerűtlen katonai beszállásolástól való megszabadulás lehetőségével; 
egy laktanyaépület „előnyös" városképi hatásával; a kereskedelmi forgalom 
megélénkülésével; s végül - nem mentesen az illúzióktól - a katonai szolgálat 
helybeli teljesítéséből fakadó előnyök ecsetelésével próbálták megjavítani.12 

Nem volt szükség hosszasabb magyarázkodásra viszont a Mátyás-templom 
restaurálásához történő hozzájárulás megszavaztatása alkalmával, hiszen, amint a 
jegyzőkönyvben is áll: „...az országos műemlékek és építészeti maradványoknak 
fenntartása és a pusztulástól való megóvása országos érdekkel bír, ezek között 
pedig Budán első sorban a IV. Béla illetve Mátyás korabeli templom áll". A torony 
tűzjelzésre alkalmassá tételének kikötésével mindazonáltal a városvezetés nem 
mulasztott el a városrendészet gyakorlati szempontjaira is tekintettel lenni a 
magasabb érdekek szóba hozatala során.13 

A 48-as tradíciók ereje 
A kiegyezés létrejötte, az ország, s a testvérvárosok számára is nyilvánvalóan sokkal 
kedvezőbb politikai feltételek ugyanakkor nem feledtethették a közelmúlt nagy 
nemzeti megrázkódtatásait. A város lakosságának a nemzeti ügy iránt rokonszenvező, 
nagyobbik része számára heves érzelmeket kiváltó, meghatározó élmény volt a 
Vár ostroma, majd a Hentzi-emlék ottani elhelyezése, a Helytartóság, a császári 
tartományi kormányszerv berendezkedése és ténykedése, az új hatalomhoz való 
kényszerű alkalmazkodás. 

Ezért a dicső küzdelem emlékei, az alkotmányos törekvések fő- és 
mellékszereplőinek megbecsülése több ízben is tárgya a budai közgyűlésben 
elhangzott felszólalásoknak. Mindezeknél fogva tehát természetes, hogy a negy
vennyolcas múltjára tekintettel távollétében polgármesterré választott, s az 
emigrációból hazavárt Házmán Ferencet a közgyűlés megérkezése napján, testü
letileg fogadta.14 

Noha mindkét város polgármestere jelentős '48-as érdemekkel büszkélkedhetett, 
a budai városházán mégis valamivel többször került előtérbe a szimbolikus 
jellegű politizálás - főként valamely történelmi vagy kulturális vonatkozás révén, 
így például, míg a pesti közgyűlésben csak röviden utaltak a svájci árvízkárosultak 
megsegítésének (!) indokoltságára (amely közgyűlésnek egyébként az emigrációs 

11 BFLIV. 1105. 97/1867. (szeptember 25.) kgy. sz.; CZAGA 1999. 110. p. 
12 BFL IV. 1105. 202/1871. (október 2.) kgy. sz. 
13 BFL IV. 1105. 72/1873. (március 3.) kgy. sz. 
1 BFL IV. 1105. 1867. június 5-én kelt határozata. Házmán Ferenc életútjára és polgármesteri 

tevékenységére vonatkozólag Id.: CZAGA 1997. 
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éveit Svájcban töltött Horváth Mihály is tagja volt), addig a budai jegyzőkönyv 
meleg szavakban emlékezett meg ennek morális szükségességéről is: „Figyelembe 
véve azon érdemeket melyeket a schwiczi nép magának a szabadság, de különösen 
honunk érdeke körül szerzett, ... hogy 1849-ben üldözött hazánk fiainak menhelyet 
szolgáltattak, ... de főleg ama részvétet, melyet 1863-ban midőn hazánkat sújtotta 
ínség, tanúsítottak ... a bizottmány [szükségesnek tartja] a város lakosságát 
falragaszokon adakozásra felhívni, gyűjtést eszközölni..."15. A szabadságharc 
emlékezetére utaló egyéb megfogalmazások is érzelmileg átszínezett formában 
jelentkeztek; a Bem-, a Petőfi-szobor felállításáról a hivatalszervezet felhasználásával 
gondoskodott a városi hatóság, s Arad városát még ki is oktatták jó ízlésből a puritán 
budaiak, mondván: „Buda városa egy bált nem tart éppen legalkalmasabb eszköznek, 
a vértanuk számára emelendő szobor magasztos céljának elérésére".16 

A 48-as tradíciók és érzelemvilág a kötelező retorikai megnyilvánulások mellett 
tehát a kézzelfogható áldozatvállalás formájában is testet öltött, ám a városi 
gazdálkodás iránt érzett felelősség, no meg a szűkös lehetőségek az ezen célokra 
szánt pénz ésszerű felhasználásának követelményét sem feledtethették. Ezért a 
pesti Vidats János által kezdeményezett rokkanthonvéd-menházra való adakozás 
esetében is, miközben a közgyűlés is úgy vélte, hogy „nemzetünk becsületbeli 
kötelessége az 1848/9iki szabadság harc rokkantjairól, életfogytiglani eltartásuk 
által gondoskodni", a város a tényleges hozzájárulás folyósítását „össznemzeti" 
megvalósítástól - azaz országgyűlési határozaton alapuló országos alap létesítésétől 
-tette függővé.17 

A főváros-szerep 
Jóllehet az Andrássy-kormány fővárosfejlesztő törekvései elsősorban az ipar, 
a kereskedelem és a magánépítkezések tekintetében sokkal dinamikusabban fejlődő 
Pest városára irányultak, ám Buda sz. kir. „főváros" közgyűlésében sem csengett 
idegenül - mégis sokszor szorongást keltett - a tényleges fővárosi szerepkör 
betöltésére irányuló, vagy erre reflektáló felvetés. 

Az 1859-ből származó 2 millió forintos adósságteher jelentős mértékben 
nehezedett a város költségvetésére, s még a kisebb összegű rendkívüli kiadások 
esetében is nehézségeket okozott.18 A szűkös anyagi lehetőségek ellenére azonban a 
képviselőkben nem csupán a történeti gyökerű, igazgatási funkciójú „szabad királyi 

15 BFLIV.1105. 228/1868. (november 6.) kgy. sz. 
16 BFL IV.1105. 81/1867. (szeptember 2.); 242/1868. (november 6.); 16/1868. (február 3.); 34/1868. 

(február 3.) kgy. sz.; BFL IV.1106. 8928/1867. tan. ikt. sz. 
17 BFL IV. 1105. 65/1870. (február 7.) kgy. sz. 
18 Jellemző például, hogy az 1867-es koronázás alkalmával Balázsy Antal városi alügyész azon 

lelkesedett, hogy „gr. Szapáry Antal főlovászmester kegyes volt 3500 ft segélyt az orsz. alapból 
kieszközölni" a város költségei fedezése céljából. Ám mivel „...a város közönsége dacára ennek 
nem lészen képes rögtön s azonnal mindazon költséges kiadásokat fedezni, melyek a koronázási 
ünnepély emelése tekintetéből okvetlen szükségesek lesznek, s el nem maradhatnak ... Szapáryhoz 
oly kérelem volna intézendő, hogy ... hatalmas befolyásával a pénzügyminiszter úrnál oda hatni 
kegyeskedjék, hogy a város még 6000 ft-ot kaphasson". BFL IV. 1105. 3/1867. (május 24.) kgy. sz. 
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fővárosi" tudat munkált, hanem mind az ország közvéleménye, mind a központi 
kormányzat által is egyre határozottabban megfogalmazott új fővárosi szerep morális 
kényszere is. 

A korszak városfejlődésének sajátságos ellentmondása, hogy miközben szinte 
mindenkinek - Andrássytól a zsurnalisztákon át Táncsicsig - nagyvonalú és 
ambiciózus elképzelései voltak Pest-Buda jövőjéről és a várospolitika, a városvezetés 
feladatairól, a valós költségvetési feltételek köszönő viszonyban sincsenek ezen 
elvárásokkal. E kettősség természetesen a városatyákat is igen nyomasztotta, s a 
pénzszűke feszültséget keltett az egyébként együttműködésre utalt városok között 
is. A Buda és Óbuda közötti néhány ezer forintos elszámolási vita során például a 
főváros képviselőtestülete ingerülten tudatta a mezővárosiakkal, hogy a „.. .követelés 
elengedéséről szó sem lehet, sem jogi, sem méltányossági szempontból, mert ... 
habár Óbuda számára is a szóban álló összeg lefizetése reá nézve nyomasztónak 
tekinthető, de másrészt Budának pénzviszonyai annyira ziláltak, az igények melyek 
teljesítését [az] egész ország a fővárostól elvárni szokott oly költségesek, hogy a 
város életfeltételei közé tartozik új jövedelmi forrásokat nyitni, de tényleg meglevő, 
világos ... követeléseket elengedni nem lehet, nem szabad..."19 

Nem történeti és nem presztízsszempontokat, hanem gyakorlati megközelítést 
igyekezett előtérbe állítani Aldássy Antal is, a város addigi főbírája, a közigazgatás és 
az igazságszolgáltatás elválasztása során a városra leselkedő veszély ecsetelésekor. 
Kezdetben, az új állami törvényszékek szervezéskor ugyanis a jobb parti város 
is külön törvényszéket kapott, ám 1875-ben, a Budapesti Királyi Törvényszék 
létrehozásakor a városrész végül elesett ettől az előnytől. A főbíró ezért - tartva a 
hátrányos fejleményektől - igyekezett hangsúlyozni a cáfolhatatlan tényt, miszerint 
Buda „...az ország fővárosa és a koronás király székhelye, hol a kereskedelem, 
népesség és forgalom nőttön nő ...", mely „.. .több lakossággal bír, mint néhány kis 
megye...."20 A fővárosi szerepvágy szolid ambícióira utal ugyanakkor, hogy a jobb 
partiak próbáltak megértőnek mutatkozni más alcentrumok igényei tekintetében is. 
Sáros megye ügyvédi karának a felállítandó ítélőtáblák felosztása ügyében kelt átiratát 
így megértéssel fogadván, kijelentették, miszerint „... habár a városnak szorosan vett 
érdekei talán éppen az egész kir. táblának Budapesten leendő összpontosítását tenné 
kívánatosnak ... ám - az - nemzetgazdasági s különösen törvénykezési szempontból 
pártolandónak tartja [a decentralizálást.]"21 

A városi önkép, a fővárosi presztízs feletti bizonytalanság szempontjából méltó 
a figyelemre a már régóta tervezett, ám csak 1873 után építeni kezdett budai 
rakpart ügye. 1867-ben vita keletkezett ugyanis a Közmunka- és Közlekedésügyi 
Minisztérium, valamint a város között a rakpartok mikénti építéséről. Míg a közgyűlés 
eredetileg egyszerű „kőhányás"-t is alkalmasnak vélt a célra, a minisztérium és a 
városfejlesztés ügyét jobbára távlatosan szemlélő Házmán polgármester viszont 
maga is úgy vélte: egyszerű „kőhányás ;.. a főváros fogalmával pedig össze nem 

BFLIV.1105. 28/1867. (július 8.)., 74/1872. (március 11.) kgy. számok. 
BFLIV.1105. 391/1870. (december 5.) kgy. sz. 
BFLIV. 1105. 11/1868. (január 7.) kgy. sz. 
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egyeztethető...."22 A biztonsági szempontok felvetésén túlmenően (a kőhányást 
a jégzajlás és a csuszamlások „megszaggathatják") szükségesnek mutatkozott 
az illetékes kormányszervnek hosszasabban ecsetelnie a főváros presztízse és a 
városképi megjelenés szempontjából nem mellőzendő körülményeket. Elvégre: „... 
az ország fővárosának Dunapartja forogván kérdésben, minden igyekezettel azon 
kell lenni, hogy a szabályozandó Dunapart lehetőleg díszes alakot is nyerjen, amit 
azonban egyszerű kőhányás által, mely alacsony vízálláskor rendetlen kőhalmaz 
gyanánt látszanék ki a vízből, elérni nem lehet..."23 

A főváros-gondolat legközvetlenebb társadalmi következményeként a - pesti 
helyzetnél mindazonáltal korlátozottabb mérvű - bevándorlással szembeni érzelmi 
alapállásra a közkórház állami támogatásának elnyerését célozó közgyűlési 
határozatból következtethetünk. Amint ugyanis fogalmaztak: „tekintve, hogy 
városunkban mind fővárosi állásánál, mind földirati fekvésénél fogva sok, különösen 
munkakerülő nép gyűl öszve, kik betegség esetében házi pénztárunk tetemes kárára 
magánkórházunkban ápoltatnak..." - tartottak igényt a városi közkórház - ezt 
követően el is nyert - állami segélyezésére.24 

A magasabb, az új igények, a rivaldafénybe állított fővárosi szerep külső és belső 
kényszere, a várakozásokkal teli légkör a kultúra terén is éreztette hatását. Fontos 
ügy volt ezért a Várszínház irányításának, vezetésének, művészeti színvonalának és 
műsorpolitikájának kérdése kulturális nemzeti centrum kialakítása szempontjából. 
A képviselőtestület ezért úgy döntött, hogy a színház vezetését szerződéses 
teljhatalmú direktor megbízása helyett folyamatos bizottmányi ellenőrzés alatt fogja 
tartani; az volt a véleményük ugyanis, hogy „... egy kitűnőbb városi polgárokból 
álló, igazságos, szigorú s pontos választmányi testület mindenütt bizonyára nagyobb 
szellemi s anyagi hitelnek, hírnévnek fog örvendeni, mint bár mely egyes önálló 
igazgató..." A városatyák a jól ismert nyomokon haladtak, hiszen a korrekt ügyvitelt 
és a várospolitikai kontrollt egyéb területeken is (pl. szoborbizottmány, vendégeket, 
ünnepséget szervező, fogadó választmány) a kollektív bölcsesség letéteményeseinek 
tekintett városi bizottmányoktól remélték. Ezúttal is ezek alapján vélte úgy a 
képviselőtestület, hogy „a budai magyar népszínház csak is egyedül egy efféle 
választmány szigorú s pontos ellenőrzése és kezelése alatt indulhatna virágzásnak; 
... széles e hazában alig van olly magyar színigazgató ki képes volna - önállóan 
egy ily választmány támogatása nélkül - azon igényeknek megfelelni, melyeket a 
főváros művészeti szempontból támaszt és méltán támaszthat.. ."25 Nem bizonyultak 
azonban elégségesnek a körültekintő intézkedések, mert végül 1870-ben - főként az 
ekkoriban még elég hiányos nyelvismeret folytán - megszűnt a városban a magyar 
nyelvű színjátszás.26 

BFLIV.1105. 117/1867. (november 4.) kgy. sz.; BFLIV.llOö.b. 10.912/1867. tan. ikt. sz. 
BFLIV. 1105. 96/1867. (szeptember 25.) kgy. sz.; BFL IV.1106.b. 9921/1867. tan. ikt. sz. 
BFL IV.1105. 65/1867. (augusztus 5.), 251/1868. (december 7., 15-16.), 71/1868. (április 6.) kgy. 
számok. 
BFL IV. 1105. 18/1867. (június 5.); 102/1867. (szeptember 25.) kgy. számok.; 
CZAGA 1999.15. p. A budai kerületekben még 1880-ban is a „polgári rendes népesség"-nek csak relatív 
többsége - 74 821 fő közül 31 535 (42 %) - volt magyar anyanyelvű. FLAXMAYER Stk. 53. 20. p. 
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A város és intézményrendszere 

A képviselőtestület társadalmi jellemzői 
A budai képviselőtestület összetétele a korábbi - 186l-es helyzethez - képest 
gyökeresen ugyan nem változott meg, az aránymódosulások tendenciája - főként 
az egyes városrészek vonatkozásában - azonban félreismerhetetlen. Az 1867-
ben megválasztott 201 városi képviselő közül 103 az 186l-es közgyűlésnek is 
tagja volt, s csupán 36 városatya vett részt már az 1848-as első népképviseleti 
testület munkájában is. A régi és új képviselők ezen arányai a pesti helyzethez 
hasonlóak.27 

Noha a közgyűlés csaknem háromnegyedét 1867-ben is még a „reál" - területek 
reprezentánsai alkották, 1848-hoz képest azonban az értelmiségi és hivatalnoki 
rétegekhez tartozók együttes arányának a megkétszereződésével találkozunk. 

Még jelentősebb eltéréseket fedezhetünk fel az 1867-ben megválasztott 82 új és 
a közgyűlésből kikerült 32 régi városatya összehasonlítása során. Ugyan mindkét 
esetben természetesen domináltak a kézműves jellegű ipar képviselői, ám nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy míg az új városatyák közül később, 1873-ban 16 
rendelkezett valamilyen részvénytársasági érdekeltséggel, addig a kimaradt régiek 
közül egynek sem volt ilyen vagyoni lehetősége. A régi, rendi eredetű és jellegű 
polgárság visszaszorulásáról tanúskodik az is, hogy míg az újsütetű városatyák 
körében csupán 18 polgárjoggal rendelkezővel találkozhatunk, a kimaradtak közül 
viszont csupán hárman nem bírták ezen kiváltságot. Nincsenek adataink az újak 
származásáról, ám azt tudjuk, hogy a régiek nagyobbrészt helybeli születésűek 
voltak, szorosan kötődtek a városrészhez, amelyben laktak, amit többjük városrészi 
esküdt volta is alátámaszt. Az 1867-ben kiszorultak között négy céhelöljáró is 
előfordul, igaz az újak esetében is találkozhatunk ilyennel, mégis jellemzőbb 
azonban, hogy az ekkor színre lépők újszerű társadalmi funkciókat is betöltöttek. 
A városi közéletben megszokott hagyományos szerepvállalást példázza Peringer 
Ferenc tabáni mészáros, akit a Budai Lövészegylet allövészmestereként süvegeltek 
meg szerte a városban, vagy az ifjú Karácsonyi Guidó gróf, aki a Gyermekőrző 
Intézetek Elterjesztésére Alakult Egylet mellett a Zeneművészetet Támogató Egylet 
vezetőségének is tagja volt. 

Az új tagok városi kereteken túlmutató tevékenységére utal viszont az olyan 
új típusú funkció, mint például Madarassy Pál ügyvédnek egyetemi államvizsga
bizottsági tagsága, avagy többek akadémikus volta (Entz Ferenc a modern szőlészet 
jeles előmozdítója, Hegedűs János, a Magyar Vöröskereszt egyik megalapítója, 
Nendtwich Károly, az első magyar nyelvű kémiai szakkönyv megalkotója). 

Az itt közölt adatok némileg eltérnek a budai képviselőtestület összetételéről korábban közzétettektől 
(Vö.: HORVÁTH 1999. 23-52. p.) Ennek az az oka, hogy jelen dolgozatban csupán a városrészek 
szerint beazonosítható városatyákat vettem figyelembe, s figyelmen kívül hagytam a - városrészi 
érdekérvényesítés szempontjából szintén érdektelen - főtisztviselőket is. Az itt elemzett adatok 
az „Új emberek..." c. dolgozathoz készített adatbázisból valók; a felhasznált forrásokat ld. ott! 
Vö.: BARACZKA 1943. 234-255. p.; Buda szab. kir. főváros 1867. máj. 20. választott képviselőinek 
névjegyzéke. 1867.; VÖRÖS 1978. 252-256. p. 
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Buda város erőteljes társadalmi tagoltsága a hat városrész eltérő közgyűlési 
reprezentációja révén is megfigyelhető. Az 1848 és 1867 között végbement 
folyamatokra utalnak a városatyák társadalmi jellemzőinek városrészenként eltérő 
változói. 

Foglalkozás csoport 
Vár, 
1848 

Vár, 
1867 

Krisztina
város, 
1848 

Krisztina
város, 
1867 

Vízi
város, 
1848 

Vízi
város, 
1867 

Tabán, 
1848 

Tabán, 
1867 

% % % % % % % % 
Bankár 1 4 1 2 
Iparos 6 30 5 21 6 33 3 17 31 62 27 44 17 40 16 36 
Kereskedő 1 4 2 11 3 17 4 8 3 5 7 17 5 11 
Közlekedési 1 6 
Vendéglátó 1 2 3 5 
Őstermelő 1 5 5 28 2 4 1 2 4 10 7 16 
Magánzó 6 30 2 11 5 28 8 16 7 11 7 17 8 18 
Állami hivatalnok 2 10 5 21 2 11 1 6 3 6 8 13 2 5 2 5 
Városi hivatalnok 2 10 4 17 1 6 2 3 1 2 1 2 
Magánhivatalnok 1 4 1 6 1 2 1 2 
Ügyvéd 3 15 2 8 1 2 3 5 2 5 
Orvos 1 4 1 6 1 2 
író, tudós, művész 4 17 3 17 5 8 2 5 3 7 
MINDÖSSZESEN 20 100 24 100 18 100 18 100 50 100 61 100 42 100 44 100 
(REÁLTERÜLET) 13 65 7 29 15 83 12 67 46 92 42 69 35 83 36 82 
(HIVATALNOKOK) 4 20 10 42 3 17 2 11 3 6 11 18 3 7 4 9 
(ÉRTELMISÉGIEK) 3 15 7 29 4 22 1 2 8 13 4 10 4 9 

Foglalkozás csoport 
Újlak, 
1848 

Újlak, 
1867 

Országút, 
1848 

Országút, 
1867 

Buda, 
1848 

Buda, 
1867 

% % % % % % 
Bankár 2 1 

Iparos 9 50 9 45 9 53 10 50 78 47 70 37 
Kereskedő 2 11 4 20 3 18 2 10 18 11 18 10 
Közlekedési 1 5 2 1 

Vendéglátó 1 6 4 20 2 1 7 4 
Őstermelő 2 11 1 5 3 15 14 8 12 6 
Magánzó 4 22 1 5 3 18 4 20 30 18 25 13 
Állami hivatalnok 1 6 10 6 16 9 
Városi hivatalnok 4 2 7 4 
Magánhivatalnok 4 2 
Ügyvéd 6 4 5 3 
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Orvos 1 5 1 6 1 1 4 2 
író, tudós, művész 2 1 15 8 
MINDÖSSZESEN 18 100 20 100 17 100 20 100 165 100 187 100 
(REÁLTERÜLET) 18 100 19 95 15 88 20 100 142 86 136 73 
(HIVATALNOKOK) 1 6 14 8 27 14 
(ÉRTELMISÉGIEK) 1 1 6 9 5 24 13 

Az önálló államiság visszaszerzését követően még meghatározóbbá váló kormányzati 
negyed-jellegből következően a Vár hivatalnok-imázsa, az „... ünnepies, feszes, 
hivatalnoki szín és hang..."28 lett most már visszavonhatatlanul uralkodóvá; ezt 
testesítik meg a városrész új képviselői is. A „kisszerű" hagyományos iparűzők 
és a „szürke" Hausherrek csöndesen háttérbe vonulnak, hogy helyet adjanak az 
állami és városi adminisztráció néhány alkalmi reprezentánsának, nemkülönben 
a tudomány világából itt, az egyre patinásabb falak között otthonra lelő helyi 
kiválóságok számára.29 A városi identitás szempontjából a régi polgárjog ekkorra 
már messzemenően perifériális jelentőségűvé válik. Erre az a körülmény utal 
meglehetős egyértelműséggel, hogy a városi képviselők közül itt, Buda központjában 
csökkent legdrasztikusabban az ezen kiváltsággal rendelkezők aránya - ellentétben 
az Országút külvárosi képviselőivel, akiknek viszont kétharmada büszkélkedhetett a 
„szabad kir. városi polgár" címmel. 

HUNFALVY 1987.1. köt. 69. p. 
Az előbbieket reprezentálja pl. Walheim János, volt budai polgármester, Áldásy Antal, városi 
törvényszéki alelnök, vagy Rupp Zsigmond, később a városrész első közjegyzője; az utóbbiakra 
példa - a fentebb már említetteken kívül - Peregriny Elek bölcsészprofesszor és Ribáry Ferenc 
gimnáziumi tanár. 
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A Várhoz hasonló folyamatok jellemezték a bukolikus jellegét ekkor még nagyobb 
részben őrző Krisztinaváros, valamint az ezzel ellentétben meglehetősen urbanizált 
Víziváros közgyűlési reprezentációját is.30 A kettejük közötti fő különbséget az 
előbbinek erőteljesebb értelmiségi, az utóbbinak viszont meghatározóbb hivatalnok
karaktere képezte. 

Tabán, Újlak és az Országút egyértelműen a kisegzisztenciák lakossági területei 
voltak, amelyek közül a Tabán viszonylag tagolt társadalomszerkezete a közgyűlési 
padsorokban is visszatükröződött. Érdekes módon a Vár, a Krisztinaváros és a 
Víziváros tekintetében érzékelhető elitizációs folyamatok a tabáni képviselők 
esetében nem mutathatók ki - mi több, a szőlőművesek, gazdák, majorosok 
arányának megnövekedése révén ennek a városnegyednek a reprezentációja - az 
ezen rétegekhez sorolható képviselők többsége folytán - ellentendenciát alkotott. 

A képviselők politikai megoszlásáról csupán jelzésszerű adatokkal rendelkezünk. 
Ennek alapján arra következtethetünk, hogy a közjogi ellenzék nem volt 
teljesen súlytalannak tekinthető - ha ez nem is mindig tükröződik a közgyűlési 
megnyilvánulások hangnemében. Mindenesetre az 1872-es országgyűlési kép
viselőválasztás szavazási névjegyzéke szerint- a városatyák közül 43-an támogatták 
saját polgármesterüket, a Deák-párti Házmán Ferencet, viszont a függetlenségi 
Andorffy Károly is élvezhette 38 képviselő bizalmát (akik közül viszont csak hatan 
voltak jelen a 48-as közgyűlésben is).31 

A két politikai csoportosulás társadalmi összetétel szempontjából nem mutat 
markáns eltéréseket. A nem tőkepénzesnek tekinthető, szerényebben adózó iparos, 
kereskedő városatyák egy árnyalattal ugyan hangsúlyosabban voltak jelen a 
függetlenségiek csoportjában, viszont ezek körében találjuk például a legnagyobb 
budai adózó Heinrich János vállalkozót, vagy a közjogi ellenzék vezéregyéniségeit: 
Andaházy László és Andorffy Károly ügyvédeket. A nagy adót fizető Deák
pártiak közül a téglagyáros idősebb Holzspach András, vagy Nagy Ágoston, 
a Budai Zeneakadémia igazgatója említhető. S a korszak ismert jelenségeként 
nyugtázhatjuk, hogy míg a kormánypártiak körében négy magasrangű állami 
hivatalnokkal is találkozunk (úgy mint: Balázsy Antal királyi táblai bíróval, Légrády 
Sándor váltótörvényszéki hivatalnokkal, Stangl János ny. pénzügyi tanácsossal, s 
mindenekelőtt Reitter Ferenc miniszteri tanácsossal) - addig az ellenzékieket csak 
legfeljebb egy-két városi alkalmazott képviseli.32 

Vö.: VÖRÖS 1978. 185-187. p. 
Noha az uralkodóvá váló folyamatokból fokozatosan kiszoruló hagyományos városi elemek 
politikai attitűdjének megrajzolásakor kézenfekvőnek tűnhet elhelyezésük a függetlenségi-baloldali 
táborban, a rendelkezésre álló - ugyan csak töredékes - adatok megfontolásra intenek. Meglepő 
módon ugyanis az 1867-es képviselőtestületbe már be nem került korábbi városatyák közül hét volt 
kormánypárti és három ellenzéki, míg az ekkor újként bejutottak többsége ugyanakkor ellenzéki 
szavazó volt: 16 függetlenségivel szemben 12 kormánypárti. BFLIV. 1106.b. Központi Választmány 
szavazói jegyzéke. 1872. 
HORVÁTH 1999. 
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Néhány vonás a budai városatyák polgárképéhez 
Jóllehet az intézményrendszer kifejlettsége, s a költségvetési kondíciók tekintetében 
számottevő különbségek voltak a két város között, a városatyák közgyűlési 
megnyilvánulásaiban mégis több hasonló, mint eltérő vonást találunk. Ezen utóbbiak 
közül való a régi városi polgárjog érvényességének kérdését az ebből fakadó kisebb 
gyakorlati előnyök nyomán is felvető kérdések köre. 

Régi kiváltsága volt a budai polgároknak a bormérési jog, amely sok kisebb 
egzisztencia fennmaradásának képezte alapját, s némi társadalmi presztízst is jelentett 
egyben. Sokakat érintett ezért a budai közgyűlés pénzügyi bizottságának az a határozata, 
amely azt javasolta, hogy „a városi polgárjoghoz a szabad bormérés egybekötve ne legyen 
... tekintetbe véve, hogy a polgárjogoknak a bormérési előjoggal való engedélyezése 
az 1848iki törvények szellemével, melyek az efféle előjogokat megszüntették, meg 
nem fér.. ."33 S noha a városi identitás biztosítása, a budai öntudat ébren tartása végett 
még ezt követően is adományozott polgárjogot a város az azt kérelmezőknek, az 
ügyiratokon az egyértelműség kedvéért ettől fogva azért már feltüntették: „.. .az 1848iki 
törvények értelmében t. i. bármi néven nevezendő előjogok és szabadalmakkal való 
felruházás nélkül.. ."34 A polgárjogért folyamodókat egyébiránt mind vagyoni, mind 
erkölcsi tekintetben véleményezték. A morális tulajdonságok vagy pozitív formában, 
az illetők általános társadalmi elfogadottságára, ,jó hírére", „köztiszteletben" álló 
voltára hivatkozva fogalmazódtak meg, avagy negatív formában, de pozitív-semleges 
tartalommal, tudniillik, hogy „ellenük erkölcsi tekintetben kifogás" nem tehető. 
A kérelmezők anyagi viszonyainak ecsetelése során a vagyoni önállóság konstatálása 
mellett az ingatlan vagyon megléte volt szükséges, egyben elégséges kellék.35 

A régi jogokkal szemben viszont az új jogokban részeltetés kérdése merült fel 
a zsidó emancipációs törvény foganatba vételével kapcsolatosan. Buda esetében 
- miként láthattuk - a '48-as érdemek, illetve a történelmi érvek jelentős súllyal 
estek latba, amelyek ebben az ügyben „a rendies maradványok" megléte ellenére is, a 
jogkiterjesztés irányába billentették el a kérdést. így az előterjesztő is azzal indokolta 
kérelmét, miszerint „... izraelita hazánkfiai már 1848/9ben a legnagyobb önfeláldozással 
és vitézséggel küzdöttek a honvédok sorában a haza jólétéért és számtalan vérzett el 
közülük szabadságért, egyenlőségért...", amely érvelést a közgyűlés egyhangúlag 
el is fogadta és „...a Budán lakó izr. honpolgárok közül - tekintve jó hímevüket, 
népszerűségüket, szakképzettségüket és a közügyek iránti ismert érdekeltségüket..." öt 
személyt „tiszteletbeli képviselőül" közfelkiáltással meg is választott.36 

BFLIV1105. 182/1868. (augusztus 3.) kgy. sz.; 236/1868. (november 17.) kgy sz. 
BFL IV.1105. 193/1868. (szeptember 1.), 201/1868. kgy. számok. 
BFLIV.1105. 39/1867., 41/1867. (július 8.) kgy. sz.; BFLIV.1106.b. 4669/1867., 6359/1867., 6685/ 
1867., 6858/1867. tan. ikt. sz. 
Név szerint: Bauer Miksa (kereskedő, a Budai Népbank igazgatótanácsának tagja, 1873-ban az I. 
kerületi összeíró választmány póttagja, az elöljáróság egyik esküdtje, a Tabánban, Templom tér 1. 
sz. alatt lakott.) Bechtl Márton, Hatsek Móric, dr. Löblin Miksa (orvos, 1873, 1876: I. kerületi 
képviselő, 1879, 1882: virilista, a kerület hatósági orvosa, a Várban, Úri u. 5. sz. alatt lakott.) 
Neumann Fülöp. BFL IV.1105. 40/1868. (március 3.) kgy. sz.; BFL IV. 1403.a. 1873.; Adressen-
Kalender... 1873. 
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A mödernitására oly büszke Pest ellenben, amely persze a rendi eredetű polgárjog 
adományozását sem igen kultiválta akkoriban már - noha elvileg egyetértett vele - a 
városok helyzetének végleges rendezéséig elutasította Matolay Elek hasonló tárgyú 
indítványát...37 

Az alkalmazottak - lojalitás, teljesítményelv, szolgálatéthosz 
A városi hatóság a hatályos városi törvény (1848:XXIII. te.) alapján 1869-ben 
véglegesített ún. „Házszabály" (tulajdonképpen ügyrendi szabályzat) alapján 
fejtette ki képviseleti tevékenységét.38 Ennek első tervezetét még 1848-ban Pest 
városa alkotta meg, amelyet 1861-ben, majd 1867-ben módosítottak. A jogtörténet 
által behatóan elemzett pesti házszabály több más városi önkormányzat hasonló 
szabályzatának, sőt a néhány évvel későbbi önkormányzati törvényeknek is mintául 
szolgált, nem beszélve az egyesített főváros későbbi szervezési szabályrendeletéről.39 

Az ezen szervezeti keretek között zajló várospolitika fórumán igen gyakran kerültek 
szóba magukkal a működtetőkkel, illetve a városi intézményrendszer működési 
feltételeivel kapcsolatos, a korabeli gondolkodásmódba is betekintést engedő ügyek. 

Az évtized második felében megsokszorozódott szolgáltatási feladatok, a 
városi hivatalok és a lakosság között megnövekedett érintkezési felületek mindkét 
város esetében a létszámkeretek bővítését, az új helyzethez való alkalmazkodás 
szükségességét állították előtérbe. Noha a rendszeres kiadások legnagyobb részét 
mindkét esetben a személyi kiadások jelentették, az arányok mégis eltérőek voltak. 
Míg Pesten a javadalmazások a fenntartási és működtetési kiadások körén belül a 
költségeknek csupán az egyharmadát alkották, addig Budán 1869-ben ez az összeg 
képezte a kiadások abszolút többségét (51,7 %).40 

A különbség természetesen a két városi intézményszervezet eltérő jellegével 
magyarázható. A jobb parti „fővárosban" ugyanis a városházi törzsszemélyzeten, 
az egyes városrészi albíróságok csekély létszámán kívül, csak a kórház, a főreál, 
a Várszínház, néhány iskola, a laktanyák és a plébániák, no meg a Rudas fürdő 
fenntartása képezett dologi kiadásokat. 

Ami a szervezeti kérdéseket illeti, a város képviseleti szerve, a közgyűlés nem 
csak elvi szinten igyekezett biztosítani a maga számára az önkormányzati jogokat, 
hanem annak számos állandó és ad hoc bizottságai részletes vizsgálataikkal, a tanács 
kontrollja mellett, a városházi előterjesztések megalapozottságát is hivatottak voltak 
garantálni. Jól fejlett testületi szellem dominált a régi, archaikus városigazgatásban, 
amely a bizottságok túlburjánzása formájában is megnyilvánult, s erőteljesen 
befolyásolta a személyi döntéseket. Az egyén különleges alkalommal mentesülhetett 
csak a közösségi kontroll alól; ez esetben viszont szinte korlátlanul gazdálkodhatott az 
egyszer megszerzett erkölcsi tőkével. Ennek példája a közmegbecsülésnek örvendett 

BFLIV. 1302. 7585/1868. (március 4.) kgy. sz. 
BFLIV. 1302.Ï170/1867. (július 19.) kgy. sz.; IV.1105. 19/1869. kgy. sz. 
KAJTÁR 1992. 60-68. p.; RUSZOLY é.n. 
Az alábbiak az 1869. évi zárszámadási adatokra vonatkoznak (Buda szabad kir. főváros közköltség 
előirányzata 187l-re; Számadási kimutatás szab. kir. Pestvárosa összes pénztárai forgalmáról 1869-
dik évben. Pest. 1870.) 
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Házmán Ferenc polgármester felmentése a „currens és kevésbé fontos ügyek" 
intézése alól, Deák-párti országgyűlési képviselővé választása folytán. A mind a 
tanács, mind a közgyűlés elnöki tisztét betöltő, a lakosság által választott, tekintélyes 
polgármester gyakori távolléte ugyanakkor valószínűleg nem nyomasztotta, hanem 
inkább fokozta a közgyűlési aktivitást.41 

A fizetett és tiszteleti jellegű városi hivatalokra részint a közgyűlés, részint a 
városi tanács választotta, illetve nevezte ki az arra alkalmasakat. A szakhivatali 
feladatokra a közgyűlés a tisztviselőket általában többes kijelöléssel, a testületi 
posztokra közvetlenül választotta.42 Az önkormányzat 1867-es újjászervezése 
alkalmával egy negyven tagú szervezőbizottmány működött együtt a tanáccsal az 
alacsonyabb hivatali állások betöltésénél, amelyet azután a közgyűlés változtatás 
nélkül jóvá is hagyott.43 Árgus szemekkel figyelte a képviselőtestület a tanács 
kinevezési gyakorlatát, s jellemző a közéleti aktivitásra, hogy olyan stratégiai 
jelentőségű állás betöltése esetében is, mint például a közkórház gondnoka, a 
képviselőtestület elvetvén a tanács javaslatát, heves vita után végül az elnök 
szavazatával volt csak képes dönteni.44 

Mind az erkölcsi vonatkozásokra, mind a gyakorlati alkalmasság szempontjaira 
súlyt fektettek a kinevezéskor. így például míg a budai zálogbiztosi állásra 
jelentkező Stóics Gerő csak azután kaphatta meg az áhított posztot, miután 
bebizonyosodott róla, hogy „a több oldalról tett kifogások ... tévedésen alapulnak, 
s teljes hiteles okmányokkal be van bizonyítva ... hogy fedhetlen jellemű s hogy 
ellene erkölcsi és rendőri tekintetben kifogás soha nem volt,"45 - addig az aljegyzői 
állomásra jelentkező Sztankovits György esetében jogi képzettsége mellett azt 
vették figyelembe, hogy „...ügyvédi irodában is dolgozván, magát gyakorlatilag 
is kiképezte...".46 Noha Buda esetében a városépítési és építésrendészeti feladatok 
Pestnél szűkebb körűek voltak, mégis a város vezetése igyekezett megfelelő műszaki 
képzettségű kádereket biztosítani mérnöki hivatala számára. Ezért nem díjnokokat, 
hanem fix fizetésű műszaki segédeket alkalmazott erre a feladatkörre - „...mivel 
díjnokságra ügyes, fiatal technikusok mai napság csak alig vállalkoznak..."47 

Rendies, patríciusi jellegű szemléletmód; a helyi társadalmi érdekek 
érvényesítésének szándéka; s az egyén személyes teljesítmény alapján történő 
minősítése együttesen voltak fontosak Christen Gyula tiszteletbeli főorvossá 
történt megválasztásakor. Egyként lényeges volt, hogy „...egy régi érdemes budai 
családnak ivadéka", továbbá, „hogy helyben már hosszabb idő óta a szenvedő 

CZAGA1999. 110-111. p. 
Az albírákat és albírósági ülnököket a közgyűlés kijelölés nélkül, az albírósági jegyzőket a 
tanács már hármas kijelölés alapján választotta. BFL IV.1105. 5/1867. (május 24.), 46/1867. 
(július 22.). kgy. sz. 
BFL IV.1105. 33/1867. (július 8.), 45/1867. (július 22.). kgy. számok. 
BFL IV.1105. 73/1870. (február 8.) kgy. sz. 

BFL IV.1105. 185/1868. (augusztus 3.) kgy. sz. 
BFL IV. 1105. 110/1868. (június 2.) kgy sz.; 5979/1868. tan. ikt. sz. 
BFL IV1105. 119/1870. (február 21.) kgy. sz. 
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emberiség javára fáradhatatlanul működik...", s az is, hogy „...orvosi tudományát 
a bécsi és berlini közkórházakban gyakorlatilag bővíté".48 A budaiak számára oly 
fontos hagyomány és presztízs szempontjai mellett a teljesítményelvet vették 
tekintetbe a Víziváros felmérését önszorgalomból elvégző Varasdy Lipót főmérnök, 
vagy Áldásy Antal főbíró „ügybuzgalmánk" említésekor is; nemkülönben annak 
a törvényszéki írnoknak az esetében, aki azért juthatott „személyes pótlék"-hoz, 
mert „nem annyira gépies munkát végez, mint a többi írnok".49 

Az akkori j elenben is - mint utaltunk rá - elevenen élt a félmúlt, így nyugdíj azási 
kérelmeknél, kegy díjak adományozásánál is fontos szempontként értékelték a 
korábban tanúsított politikai magatartást. így nem hagyhatták figyelmen kívül 
Weidinger Alajos volt tanácsnok nyugdíjemelési kérvényénél „...különösen azt, 
hogy ... 1861ben ... moraliter kényszeríttetett az akkori political viszonyoknál 
fogva állomásától vissza lépni ..."; s Funk Kálmán helyettes főügyész számára 
is a provizórium időszakában történt „hazafias lemondása" tekintetbe vételével 
szavaztak meg nyugdíjat.50 Az erkölcsi kárpótlás morális kényszere bizonyos 
esetekben még a szigorú szabályok félretételét is eredményezhette. így például 
az 1861-ben polgármesteri tisztséget is betöltött Feley Ede tanácsnok özvegye 
esetében a képviselőtestület szó szerint kegyet gyakorolt, hiszen Feley rövid 
szolgálati idejénél fogva sem nyűg-, sem kegydíjra nem formálhatott volna 
igényt, ám „... tekintve még is nevezett férjének bokros érdemeit, kitűnő political 
jellemét, valamint azt, hogy a szerencsétlen political viszonyoknak - [másutt: 
„rendíthetetlen hazafiságának és tántoríthatlan szabadelvű politicai nézeteinek,,] 
- áldozata lön, s folyamodónő elszegényedett s könyörületre méltó állapotát..."51 

- nem hagyhatta őt mégsem ellátatlanul az érdemekre figyelő város. Miként 
a Budát „28 éven át minden megszakasztás nélkül hűségesen szolgáló" hites 
szolga özvegyét;52 vagy a harminc éven át szorgalmasan körmölő városházi 
írnokot sem.53 

Ha az egyéni érdem és a város érdekei kerültek ellentétbe, a meritokratikus 
szemléletmódból eredően az előbbi is győzedelmeskedhetett. Ez történt Endresz 
Mihály alkamarás esetében is, akit annak ellenére hagytak meg tisztségében, s 
- tekintettel addigi érdemeire - rendeltek mellé segédet, hogy „agg koránál és 
gyengélkedő egészségi állapotánál fogva" már nem volt képes ellátni egyszemélyes 
hivatalát.54 

48 BFLIV. 1105. 55/1867. (augusztus 5.). kgy. sz. 
49 BFL IV.1105. 351/1870. (szeptember 24.); 77/1873. (március 3.); 116/1870. (március 8.) kgy. 

számok. 
50 BFL IV.1105. 99/1868. (május 8.) kgy. sz. 
51 BFL IV.1105. 86/1867. (szeptember 2.); 102/1868. (május 8.) kgy. sz.; BFL IV1106.b 7999/1867. 
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52 BFL IV1105. 112/1867. (november 4.); BFL IV1106.b 11.647/1867. tan. ikt. sz. 
53 BFL IV.1105. 60/1867. (augusztus 5.) kgy. sz. 
54 BFL IV1105. 45/1867. (július 22.) kgy. sz. 
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A hivatali szigor mindezek mellett és ellenére ugyanakkor természetesen 
könyörtelen volt: fuggelemsértés, rendreutasítás elleni tiltakozás azonnali elbocsátást 
vont maga után.55 S elutasították a fegyelmi úton elbocsátott városi vadász nejének 
végkielégítési kérelmét is.56 

A városegyesítés eszméje és az azzal kapcsolatos gyakorlati lépések 

Az együttműködés irányába tett megnyilvánulások 
Nyilvánvalóan csupán elméletileg választható el a főváros-gondolattól a 
városegyesítés kérdésköre. Ennek előzményei, megvalósítása és következményei 
a főváros-történet gyakran elemzett és - legutóbb a 125. évforduló alkalmával 
- ragyogóan dokumentált fejezetei.57 Az ott érintett szempontokhoz kapcsolódóan 
ehelyütt csupán néhány, főként a mentális és az érzelmi viszonyulásra utaló további 
vonásról ejtünk néhány szót - mintegy oldalfénnyel világítva meg a kérdést.58 

Noha a budaiakban számos fenntartás és szorongás élt az ugyanakkor általuk 
is kikerülhetetlennek tartott közigazgatási átalakulással kapcsolatban, a bal parti 
városhoz fűződő érzelmi és akarati viszonyukat ennek ellenére mégis inkább 
az együttműködőkészség jellemezte. Ezt tükrözi a három város kiküldötteiből 
alakult bizottság „köztetszéssel" fogadott jelentése, s a közgyűlésnek a tárgyban a 
Képviselőházhoz intézett felirata is.59 A budaiak - a pestiekhez hasonlatosan - ugyan 
jobban szerették volna, ha az egyesítés az érintettek előzetes egyeztetése alapján megy 
végbe, s meggyőződésük volt, hogy nem a pestiek, hanem ők hoznak áldozatot. Ám 
a „magasabb politikai és nemzetgazdasági célok" érdekében a közgyűlési többség 
mégis kinyilvánította: „...nem habozunk egy percet sem szívünknek egy drága 
álmáról lemondani, önállóságunk egy utolsó sóhaját elfojtani akkor, midőn arról van 
szó, hogy evvel a közös haza és a nemzet fényének emeléséhez járulhatunk".60 

Az együttműködési készség egyéb más módon, például a különféle városi 
szabályzatok és rendelkezések, eljárásmódozatok egységesítési szándékában is 
megnyilvánult. „Az egybevágó érdekek és a napi renden levő viszonyoknál fogva 
együtt és összhangzó eljárás tekintetéből" határoztak a budaiak Pest város hatóságának 
a súly- és mértékhitelesítési eljárás egységesítése ügyében kelt megkereséséről 
csakúgy, mint saját cselédrendészeti eljárásukról, azt „főbb mozzanatai és kényesebb 
pontjaiban" Pest városéval kívánván egyeztetni.61 

„Prohács Gyula helyettes írnoknak ... a polgármester úrnak egy, a kezelés pontosabbá tételére 
vonatkozó rendeletének visszautasítása miatt történt azonnali elbocsájtatása". BFL IV. 1105. 111/ 
1870. (március 8.) kgy. sz. 
BFL IV.1105. 111/1867. (november4.); BFLIV.llOó.b 9041/1867. tan. ikt. sz. 
V. ö.: GÁRDONYI 1913.; BFL IV. 1314. Pest, Buda, Óbuda egyesítésére vonatkozó bizottsági iratok. 
1870-1873.; Egy nagyváros... 1998.; GYÁNI 1998. 
CZAGA 1999. 
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Budának és Pestnek az ingatlan- és lakáspiacon történő lassanként meginduló 
egységesülésére, ingatlantulajdonosoknak és lakásbérlőknek a két város közötti 
kapcsolataira, mozgására utal az a közgyűlési határozat, amely a pestivel egyező 
hónapokban állapította meg a lakbérleti évnegyedeket.62 Elkülönüléssel szembeni 
törekvéstjelezakrisztinavárosi nyári színkör felújításakorkinyilvánított azon szándék 
is, hogy ennek révén a pesti közönség Budára édesgethető legyen, - amely törekvés 
komolyságát egyébként a Nemzeti Színházzal megkötött szerződés is aláhúzza.63 

Megállapodásra utasította a budai közgyűlés a közös iskolatanács számarányának 
megállapítására kiküldött bizottság vitatkozó tagjait is, s idomulva a bal parti város 
eljárásához, ő sem zárkózott el az új szerv költségvetési támogatásától.64 

A gyanakvás csökkentését egyébként szimbolikus és merőben gyakorlati célú 
kölcsönös gesztusok is szolgálták. Ilyen volt például egy pesti polgárnak a budai 
szegények számára juttatott adománya, későbbi ideköltözése alkalmából.65 A hatóság 
részéről pedig idesorolhatjuk a budaiak meghívását József nádor pesti szobrának, 
vagy Rottenbiller Lipót főpolgármester arcképének leleplezése alkalmából.66 

Korántsem volt képletes segítség viszont, - s egy „fővároshoz" ugyancsak méltatlan 
állapotokra utal - a pesti tűzoltók rendszeres, s a budaiak által is nélkülözhetetlennek 
elismert segítségnyújtása.67 

Az elutasítás gesztusai 
Vegyük sorra ezek után az akár az egyesítés eszméjével, akár a más életritmusú és 
végső soron mégiscsak riválisnak tekintett „fiatalos" bal parti várossal szembeni 
ellenérzéseket. A budai közgyűlés többségi álláspontjától eltérően, egyértelműen 
elvetette az egyesítés eszméjét az Andaházy László és Gombár Tivadar vezette 
képviselői csoport. Az eljárásmód tekintetében hangoztatott legfőbb kifogásaikat 
- mely szerint valójában nem is maguk a városok egyesülnek, hanem csupán 
egyesítik azokat - tartalmi oldalról főként az igazgatási funkciók elvesztéséből 

„...habár közgyűlésünk Pest v. hatósága által újabban módosított lakbérleti évnegyedek 
célszerűségét tökéletesen belátni nem képes, mindazonáltal azon szoros kapcsolat és érintkezésnél 
fogva, mellyel fővárosunk lakossága P. v. lakosságával áll, a kgy. a szabályokban meghatározott 
lakbérleti negyedéveket jan., ápr., júl., és okt. hónapok elsejéről - febr., május, aug. és nov. hón. 
elsejére áthelyezendőknek...[elfogadja]" BFLIV. 1105. 266/1868. (december 28.) kgy. sz. 
BFLIV.1105. 85/1871., 102/1871. (május 8.) kgy. számok. 
BFLIV.1105. 111/1869. (május 5.), 6/1871. (január 2.) kgy. számok. 
Bainviller Ker. János pesti polgár budai ingatlanvásárlása alkalmából és majdani Budára költözése alkal
mából 100 ft-ot adományoz a városi szegényeknek. BFLIV.1105. 156/1872. (augusztus 5.) kgy. sz. 
BFL IV.1105. 96/1869. (április 18.), 238/1871. (november 10.) kgy. számok; BFL IV.llOö.b. 
16.924/1871. tan. ikt. sz. 
Légrády Sándor interpellációja: „tűzvész esetén a pesti tűzoltók segítsége nélkül a legnagyobb 
szerencsétlenség történhetne". Gombár Tivadar interpellációjára: „...hogy történhetett, hogy az 
utolsó várbeli tüzeseméi egy városi fecskendő sem jelent meg...?" Házmán polgármester ezt 
választolta: „...ez a közönség egykedvüségének felróható, miután senki lovakat adni nem akart..." 
BFL IV. 1105. 37/1871. (február 20.), 145/1871. Gúlius 10.), 541/1871. (december 19.), 14/1872. 
(január 8.) kgy. számok. 
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adódó hátrányokkal; a két város eltérő társadalmi összetételéből fakadó ellentétekkel; 
valamint a közlekedés hátráltató tényezőivel indokolták.68 

Nem különösebben mélyítették el a jó viszonyt a városok eltérő gazdasági
kereskedelmi helyzetéből fakadó ellentétek sem. A két város 1852-ben közös 
fogyasztási adókerületté vált, ami azt jelentette, hogy közös megegyezés alapján 
szedték a város külterületi határain felállított vámoknál a beszállított termények utáni 
fogyasztási adót és kövezetvámot.69 A városok és a pénzügyi kormányzat közötti 
szerződés 1867-ben történt lejártakor Buda és Pest között nézetkülönbség keletkezett 
az egyes termények utáni adórészesedés mértékéről. Pest külön szerződést kívánt 
kötni a pénzügyi kormányzattal, amelyet a budaiak „a testvériség érzetével meg 
nem egyeztethető"-nek minősítettek.70 A jobb partiak főként a bor adóemelésébe 
nem akartak belenyugodni, modván: az „a budapesti termesztés egy fő ágát, a 
szöllőművelést sújtaná...", továbbá, mivel „...Pest városa oly összeget igényel 
e czímen, hogy Buda városának abból világos vesztesége van..."71 A megindult 
tárgyalások azonban a városok külön érdekeit figyelembe vevő megállapodás 
megkötésével hamarosan eredményre vezettek.72 

A két város rivális szakközegei árgus szemekkel figyelték „az ellenfél" pénzügyi 
manővereit, s Buda a költségvetési egyensúly minden áron való biztosítására irányuló 
törekvésében olykor még a lakosság széles körét érintő kereskedelmi szempontokat is 
figyelmen kívül hagyta. így például Mandl Ferenc vízivárosi képviselő nem átallotta 
a két város közötti kereskedelmi forgalmat fojtogató lánchídi vám budai tarifájának a 
pesti mértékhez „igazítását" - persze emelését - is javaslatba hozni.73 

Múltidéző „városi öntudat" megnyilvánulásaként, illetve adminisztratív 
akadékoskodásként találkozhatunk a két város közötti lakossági közeledést jelző 
spontán megnyilvánulással szembeni - a fentebbi megnyilatkozásokkal ellentétes 
tartalmú - hatósági ellenállással is. A Krisztinavárosban megválasztott Frank 
Lőrinc albírósági ülnököt a közgyűlés például csak abban az esetben volt hajlandó 
megerősíteni, ha - pesti lakos lévén - ténylegesen is Budára költözik.. ,74 

A városok közötti versengés egyik fontos terepét az intézmények elhelyezésének 
kérdése alkotta. Nem javította a budaiak közérzetét a Műegyetem elődjének, a József 
Politechnikumnak a városegyesítés előestéjén Pestre történt átköltöztetése, amely 

6S GÁRDONYI 1913. 201-202. p.; CZAGA 1999. 16-17. p. 
6 9 VÖ.FABÓ1996. 63. p. 
70 BFL IV. 1105. 24/1867. (július 8.), 123/1867. (november 4.) kgy. sz.; BFL IV1106.b. 6885/1867.; 

10.440/1867. tan. ikt. sz. 
71 BFL IV. 1105. 269/1868. (december 28.) kgy. sz.; BFL IV. 1106.b. 15.850/1868. tan. ikt. sz. 
72 Ezek szerint az összes, közösen bevett vámösszegek 7/10-ed része Pestet, 3/10-ede pedig Budát 

illette. A bor fogyasztási adója változatlan (21 krajcár/akó) maradt, s a sör, a vágómarha, a sertés 
és a tűzifa adóösszegét nem közös kulcs szerint, hanem a tényleges fogyasztás arányában fizették. 
KŐRÖSY 1873. 203-204. p.; CZAGA 1999. 14., 19. p. 14. sz. jegyzet; BFL IV. 1105. 178/1868. 
(augusztus 3.); BFLIV1106.b. 6467/1868. tan. ikt. sz. 
„Buda ... annál is inkább hasonló eljárást kövessen, minthogy ekként a város jövedelmeit néhány 
1000 ft-tal szaporítani lehetne." BFL IV 1105. 42/1867. (július 8.). kgy. sz. 

74 BFL IV 1105. 16/1867. (június 5.) kgy. sz. 
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lépést a budaiak a kormány részére tett különféle telekajánlatokkal igyekeztek 
elhárítani - ám sikertelenül.75 

Adódtak ellentétek a népoktatási törvény nyomán felállított közös tankerületi 
iskolatanács körül is. Noha a törvény célja éppen az volt, hogy közös testületbe fogja 
össze a két város oktatáspolitikájával kapcsolatos kezdeményezéseket, pontosan ezt 
hiúsította meg a budaiaknak a tanerők választására és az oktatás finanszírozására 
vonatkozó ügyek külön osztályokban történő intézését célzó követelése.76 Amúgy 
az iskolatanács tevékenysége során szintén fedeztek fel sérelmes mozzanatokat az 
érzékeny lelkületű budaiak, hiszen, amint Ribáry Ferenc az egyesítés előestéjén egy 
interpellációjában rámutatott: a budai iskolaügy a fővárosi iskolatanács előtt „oly 
formában tárgyaltatott, hogy ezt Buda fővárosa, mely e tekintetben minden kitelhetöt 
megtett, csak megalázásnak" tekintheti. A pesti tanügyi fejlesztésekhez képest szerény 
budai lehetőségekkel kapcsolatban Peregriny Elek pedig úgy vélte, a leghelyesebb az 
öntudatos szegény ember szerepéhez folyamodni: „...a szegénység szomorú ugyan, 
de nem szégyen, ez áll pedig Buda városánál; ez szegény és mivel szegény nem 
tehet annyit, mint óhajtása vagy tehet más gazdag város." S bár elismerték, hogy 
több iskolaépület „rozzant állapotban létezik, más pedig célszerűtlen helyen van", 
a város önérzetén esett súlyos csorbaként értékelték, s a leghevesebben tiltakoztak 
az ellen az ötlet ellen „hogy az iskolatanács iskoláinkat egy orvos és építész által 
megvizsgáltathassa."77 

Az új, egyesített város közös pénzügyi kereteinek egyoldalú szűkítésétől való 
félelmek sem voltak ismeretlenek a jobb parti város képviselőtestületében. Riadalmat 
keltettek például a pesti vízmű bővítése, továbbfejlesztése körüli bonyodalmak: 
esetleges nagyobb városi hitel felvétele nyomán ennek csupán az egyik városrészt 
előnyösebb helyzetbe hozó volta. Az őszintén egyesítéspárti Házmán polgármester 
azonban igyekezett csillapítani a kedélyeket, oszlatni a kételyeket, és reményét fejezte 
ki „tekintve a három város solidaritását és a fontos ügy közösségét" - mely remény 
bizonyossá is vált-, hogy ilyenféle előterjesztéseket a testvérváros képviselőtestülete 
a budaiak meghallgatása nélkül nem fog eszközölni.78 

A Közmunkatanácsnak a rivális testvérváros fejlesztése irányában tanúsított 
kezdeti nagyobb aktivitása szintén nem túlságosan kedvezett a rokonérzelmek 
erősödésének. A budai tanács így, tekintet nélkül az Óbudától a promontori 
vámvonalig húzódó út tényleges jelentőségére, csupán a „paritás" elve alapján 
vetette fel annak „országos úttá" nyilvánítását is, jóllehet ennek tényleges forgalma 
ezt ekkoriban persze még nem indokolta. Ám a közgyűlés nem tartotta abszurdnak 

BFLIV. 1105. 42/1869. (március 1.) kgy. sz. 
„...a budaiak a budai, a pesti tagok pedig a pestiben; mi által a fenemlített kérdésekben sem 
a budaiak a pesti, sem a pestiek a budai kérdésekhez hozzászólani avagy ezekben, habár csak 
véleményezőleg is, határozni nem foghatnak; a bpi közös iskolai tanács öszves üléseinek tartatván 
fel minden egyéb, a törvényben körülírt, de a felsorolt két kérdést nem érintő ügyekben való közös 
tanácskozás és közös határozat..." - áll a tanácsi előterjesztésben. BFL IV. 1105. 126/1869. (május 
22.). kgy. sz;; 1868:XXXVIII. te. 123. §. 
BFL IV. 1105. 22/1873. (február 3.) kgy. sz. 
BFL IV 1105. 268/1872. (december 28.) kgy. sz. 
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a követelést, - hiszen az FKT, illetve a minisztérium a pesti Váci út fenntartására is 
biztosított államsegélyt.. .79 

A város igazgatási ágak szerinti működése 

Közegészségügy 
A helyi hatóság számára a szűkös városi közegészségügyi infrastruktúra (közkórházi 
férőhelyek és orvosi létszám stb.) fejlesztésénél fontosabb szempont volt a városi higiénét 
alapjaiban meghatározó urbanizációs feltételek fejlesztésének, továbbá a rendszeres 
jelleggel fellépő különféle járványok - kolera, himlő, marhavész - során igénybe vehető 
egészségrendészeti eszközrendszer alkalmazhatóságának és hatékonyságának kérdése. 

Az egészségügyi „intézményi hálózat" a város egyéb dimenzióihoz idomult. 
A kórházi szükségleteket a férfibetegeket ápoló Irgalmas Rendi Kórház, a főként 
nőket fogadó régi Szent János Kórház, valamint a fiókkórházként fungáló vízivárosi 
kényszerítő dologház biztosította.80 A városi zárszámadás házipénztári és kórházi 
alapi kiadási tételei a - Pest városihoz hasonló arányú - szokásos személyi és dologi 
fenntartási összegeket tartalmazták.81 

A városi (Szent János) kórház 1869-es közkórházzá nyilvánítása együtt kellett, 
hogy járjon a kórházi profil megerősítésével is. Vagyis a „városi kórház, melyben 
egyszersmind az elaggott érdemesült polgárok eddig ápoltattak", ettől fogva már 
kizárólagosan gyógyító funkciókat látott el.82 A kórházbővítési igények teljesítése 
során azonban nem minden esetben a legkorszerűbb megoldásokat választották, amit 
például a folyosókat a főfalon kívülre (azaz a „Gangra") helyezni rendelő határozat 
is illusztrál.83 Buda város közkórháza még az orvosi személyzettel nem igazán jól 
ellátott Pesttel összehasonlítva is alacsony egészségügyi létszámmal rendelkezett: 
6 orvos, 1 szülésznő (!), 16 ápoló állott szolgálatban az intézmény újjászervezésekor.84 

S jellemző a viszonyokra, hogy a város ugyanakkor - a házipénztár „terheltetésé"-től 
való félelem folytán - például elvetette Szénássy Sándor tiszteletbeli főorvos állás utáni 
folyamodványát - „nem látván a városi főorvosok szaporításának szükségét".85 

Ennek fényében nem túl meglepő, hogy az 1872/73-as nagy kolerajárvány elleni 
védekezés során, a város vezetése az intézkedések foganatosításakor nagy mértékben 
támaszkodott a medicinán kívüli, a városi közéletben aktív, laikus erőkre. Az 1872 
októberében kiütött járvány tovaterjedésében, a betegek kezelésében és elkülönítésében, 
továbbá a köztisztasági rendelkezések szigorú végrehajtásában döntő szerepük volt a 
városrészenként, helyi orvosokból, esküdtekből, egyéb ismert ottani aktív társadalmi 

1872-ben az állam a pesti főutak fenntartására 15.000 forint államsegélyt biztosított. Fő-zárszámadás 
12-13. p.; BFLIV. 1105. 229/1871. (november 6.), 139/1872. (augusztus 5.) kgy. sz. 
Buda szabad királyi főváros leltára. 1869. BFL IV. 1106.b. 400/1864. lvt. sz. 
Az 1873. évi közegészségügyi költségek Budán az évi kiadások 8,9 %-át, Pesten 7,9 %-át alkották. 
(v.o. Fő-zárszámadás 136., 152-155. p). 
BFL IV. 1105. 228/1869. (augusztus 2.) kgy. sz. 
BFL IV. 1105. 145/1873. (május 5.) kgy. sz. 
BFL IV1105. 173/1869. (július 5.) kgy. sz. 
BFL IV1105. 88/1867. (szeptember 2.) kgy. sz.; BFLIV1106.b. 6815/1867. tan. ikt. sz. 
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elemekből alakult és különleges hatalommal felruházott ún. „vészbizottságoknak".86 

Ezek számos tagja - élükön az igen agilis korábbi városi kapitány Petrovics Szilárd 
helyettes polgármesterrel, az ő - „buzdító példájára ...saját egészségük és éltük 
kockáztatásával éjjel nappal buzgólkodva, mindent, mit ily körülményekben megtenni 
lehetett, megtettek".87 

A járvány kordában tartásának érdeme felett kialakult vita egyként utal a korabeli 
orvoslás alacsony eredményességére, valamint a városi alkalmazásban állott orvosok 
városigazgatási szervezetrendszerbe integrálásának nehézségeire. A helyi doktorok 
érzékeny vereséget szenvedtek a járvány leküzdését követő, s pozícióharccá fajult 
„értékelési diskurzus" során. Ezt tükrözi Mandl Ferenc, vízivárosi esküdt megállapítása 
is, aki úgy vélte: „...ha a járvány megszüntetése körül valakinek érdeme van, úgy 
az érdem legkevésbé az orvosoké, mintsem a vészbizottságoké és első sorban a 
rendkívül buzgó helyettes polgármesteré, Petrovics Szilárdé...".88 Az orvosok és a 
laikus városatyák közti vitának végül az előbbieknek az a „behódoló" nyilatkozata 
vetett véget, amelyben közegészségügyi kérdésekben is - a tisztán „szakkérdéseken" 
túlmenően - elismerték a tanácsi intézkedés illetékességét.89 

Az igazgatási apparátussal szemben simulékonyabb városi állatorvos ellenben a 
marhavész elhárítása alkalmával pénzjutalomban részesült, mivel „lankadatlan kitartás 
és törhetetlen eréllyel járt el, s a veszedelem távoltartásában kellő sikerrel működött".90 

Köztisztaságügy 
A köztisztaság fokozása révén a közegészségügyi állapotoknak, a közhigiénének a 
javítása, ezáltal a járványveszély csökkentése ekkoriban már mindenki által elfogadott 
evidenciának számított.91 A város köztisztaságügye ezért itt is, miként Pesten, a közérdek
lődés homlokterében állott, s számos esetben került terítékre a közgyűlésben mind a 
műszaki alapinfrastruktúra vonatkozásában (vízvezeték, csatomázás, utcakövezés), 
mind pedig rendészeti vetületben.92 A közterületi higiénia esetében emellett persze 
városesztétikai, s a városi presztízs szempontjai is - „a főváros utóbbi időben módosult 
körülményei és a köztisztaság különben is megtöbbszörösített igényei" - felmerültek.93 

A járvány során Pest város hatósága által foganatosított hasonló intézkedésekre és a járvány 
lezajlására vonatkozólag ld. SÍPOS 1998. 111-138. p. 
BOGISICH 1873.22. p. 
BFLIV. 1105. 212/1872. (december 2.) kgy. sz. 
BFLIV.1105. 1/1873. (január 3.) kgy. sz. 
BFL IV. 1105. 49/1869. (március 11.) kgy. sz. 
SÍPOS 1998. 115.p. 
Francz Alajos indítványa: „a taban külváros több részében egyidő óta mindinkább lábra kapó 
rendellenességeket és különösen ... az egészségre hátrányos tisztátlanságot, a kapitányi hivatal 
utasíttassék a közegrend szabályok szigorúbb érvényesítésére". BFL IV1105. 62/1870. (február 7.) 
kgy. sz.; Tanácsi előterjesztés a vízivárosi János utcában létesítendő csatorna iránt; határozat: 
„miután a közegészségi, valamint a köztisztasági tekintetek ... egy földalatti csatorna létesítését 
hangosan követelik.." BFL IV1105. 270/1870. (július 4.) kgy. sz.; Rongy és csontszedési „üzletek" 
eltávolítása a belterületről BFL IV.1105. 54/1868. (március 24.) kgy. sz. 
BFL IV.1105. 12/1871. (január 2.) kgy. sz. 
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A magánterületen történő hatósági beavatkozást ugyanakkor csak súlyos közegészségügyi 
okok igazolhatták: „...a nyári hónapokban a házi sepredéknek több napon át a konyhában 
való tartása, avagy az udvarokbani fel halmozása a közegészségre hátrányos és ártalmas 
hatással van, tekintve továbbá, hogy városunk területén Cholera esetek még mindig 
felmerülnek... "94 

Tényleges fővárosi szerepkör és funkciók kibontakoztatásának perspektívái, 
a némileg megélénkült közlekedés által felvert por állította előtérbe az utcák 
locsolásának igényét. A vonatkozó különbizottsági javaslatban a liberális várospolitika 
elvi célszempontjaira találunk érdekes utalásokat. Ezen érvelés szerint a városi 
adminisztráció eszközrendszere közvetítő közegként mozdíthatja elő a személyes 
szabadság alkotmányos biztosítása révén felszínre kerülő különféle társadalmi 
megnyilvánulásokat, teheti lehetővé ezek kibontakoztatását, érvényesülését, - adott 
esetben a városon belüli fizikai térváltoztatás körülményeinek megkönnyítésével. 
A város, mint közhatalom ilyen módon alakítja át konkrét társadalmi jelenségekké 
a politikai szabadságjogokban rejlő elvi lehetőségeket. A korszak városi 
közszereplőjének eszmék iránti fogékonyságára jellemző, hogy mindez az utcák 
locsolása alkalmával vált pregnánssá az érvelésben: „...méltányolva végre korunk 
azon immár általános uralomra emelkedett elvét, miszerint a polgárisulás egy maga 
is, de kiválólag s különösen az alkotmányos élet fogalmától áthatott szellemeknek 
szabad mozgása elutasíthatlanul követeli, hogy a szabadelvüség áldásai ne csak az 
állampolgárok politikai életére szorítkozzanak, hanem a társadalmi s mindennapi élet 
térére is kiterjedjenek..."95 

A csatornázás súlyos hiányosságai nem tették elzárkózóvá a városvezetést az 
újszerű technológiai megoldásoktól sem. így az egyik vállalkozó engedélyt kapott 
például az emésztőgödrök „...légmentes szivattyú géppel való tisztítására, ... mely 
... nem csak szokatlan tisztasággal, hanem még a bűzáramlatnak is teljes kizárásával 
eszközöltetik".96 A légtisztaság kérdése, a városnak a kellemetlen szagoktól való 
megszabadítása, a „miazmák" elleni harc fontos eleme volt a korabeli általános 
higiéniai törekvéseknek.97 

S ezek mintegy „ideológiai vetületeként", a nagy szekularizációs hullámverés egyik 
kis tarajaként merült fel a kripták felszámolásának, s városi hullakamrák felállításának 
látszólag mellékes, futó ötlete. Stangl János, későbbi II. kerületi elöljáró a fentiek 
értelmében úgy vélte: „...egyik fő tényező az egészséges levegő...biztosítása, s 
eltávolítása mindannak, ami.. .a levegőt egészségtelenné teszi. Egy illyen az egészségnek 
ártalmas és bűzt okozó intézmény a kripták intézménye...".98 Ne kerteljünk: a Deák 
Ferenc egyházpolitikai javaslatának támogatását is kezdeményező városatyát főként 
a klerikalizmus elleni harc lehetősége inspirálta. Feltételezésünk bizonyítéka, hogy 
az említett képviselő a pápai csalhatatlanságról zajlott későbbi vita során is sietve 
csatlakozott a dogmát a kolerához hasonlóan „megelőzni és elhárítani" szándékozó 

BFLIV. 1105. 159/1868. (július 7.), 197/1873. (július 7.) kgy. számok. 
BFLIV1105. 116/1869. (május 5.) kgy. sz. 
BFL IV. 1105. 115/1869. (május 5.) kgy. sz.; BFLIV1106.b. 5909/1869. tan. ikt. sz. 
V ö . SÍPOS 1998.115-116. p. 
BFL IV1105. 307/1870. (szeptember 5.) kgy. sz. 
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Peregriny Elek felszólalásához." Nyilvánvaló tehát, hogy Stangl esetében a késő 
aufklerista „szellemi egészségvédelem" elszánt küzdelmének egyik várospolitikai 
megnyilvánulásával állunk szemben. 

A közegészségügyet a város szolgáltatási szerepköre által a lakosság higiéniai 
színvonalának emelésén keresztül előmozdítani törekvő felvetés volt a városi 
kézen lévő Rudas fürdőt - „a városi vagyonnak ezen gyöngyét" - fejleszteni 
törekvő szándék. A közgyűlés a lehető legszélesebb körűen értelmezte a városi 
szükségleteket, amidőn határozatában leszögezte: a városnak „.. .mint tulajdonosnak 
a nagy közönség egészségügyi igényeinek méltánylása szempontjából múlhatatlanul 
kötelessége azt lehetőleg fejleszteni is, hogy ennek jótékonyságában minél többen 
részesülhessenek is".100 

Közoktatásügy 
Buda „fővárosa" gyakran volt bírálatok tárgya a bal parti városhoz képest 
elmaradottabb közoktatásügye folytán. S valóban, noha már mind az 1872-es, mind 
az 1873-as előirányzatban százezres tételeket szerepeltetett iskolai beruházásokra, 
ezen összegek tényleges folyósítására azonban az egyesítésig már nem került sor.101 

Pest városa az egyesítés évében össz-beruházási költségeinek az 1869. évi 7,9 % 
helyett immáron 28,1 %-át fordította iskolalétesítésre (mely az össz-költségek 
11,9 %-át alkotta). Budán ellenben nemigen történt előrelépés a konkrét cselekvés 
szintjén, hiszen a közoktatásügyi költségek az 1869-es 7,3 %-hoz képest öt évvel 
később is csak 7,7 %-ot tettek ki.102 Ezen adatokat figyelembe véve hat némileg 
ironikusan a főjegyzőnek az a megállapítása, mely szerint - visszatekintve a 
közoktatás terén elvégzett munkára - a város „a tanügyre a legnagyobb gondot 
fordítván, annak emelése céjából semmi költséget sem kímélt".103 S noha a törvény 
az állami szerepvállalás kötelezettségét is rögzítette, ennek biztosítására - mintegy 
50 ezer forint folyósítása erejéig - már csak 1873-ban került sor.104 

A közvéleménynek a beruházások elmaradása miatti ingerültségét a közgyűlésben 
elhangzott interpellációk is tükrözték. A majd csak a következő időszakban 
átadásra kerülő Medve utcai iskola terveivel kapcsolatos túlzott körültekintés, 
avagy aggályoskodás egyként tükrözi az építtető hatóságnak a korszerűség iránti 
felfokozott igényét, a törvényi rendelkezéseknek mindenben való megfelelni akarást, 
s az egyhelyben topogás miatti általános elégedetlenséget. Máltás Hugó, pesti 

Pesti Napló, 1871. szeptember 5. Reggeli kiadás. 
BFL IV.1105. 8/1868. (január 7.), 117/1869. (május 5.), 24/1870. (január 11.) kgy. számok; BFL 
IV.1106.b. 15.793/1870. tan. ikt. sz. 
Tanügyi kiadási előirányzatok: 1871: 45.702, 1872: 158.430, 1873: 226.708 forint; A tényleges 
kifizetésre vonatkozó zárszámadási kimutatásokban azonban sem az 1871., sem az 1873. évre 
vonatkozóan nem találunk adatokat. Fő-zárszámadás; Buda szabad királyi főváros közköltség 
előirányzata 1873-ra. Buda [é. n.]. Vö.: FABÓ 1998. 63. p. 
Fő-zárszámadás 124. skk., 181. p.; BFLIV.1302. 38.442/1868. (november 8.) kgy. sz. 
BOGISICH 1873.20. p. 
BFL IV.1105. 79/1872. (április 8.), 201/1873. (július 7.) kgy. számok; BFL IV. 1106.b. 4573/1872., 
11.607/1873. tan. ikt. sz. 
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építész elfogadott tervét megelőzően a város illetékesei külhoni építészek munkáit 
is szemrevételezték, megsértve ezzel a patrióta érzelmeket: „...dacára annak, hogy 
ügyes és képzett építészekben helyben bővelkedünk, még is ok nélkül a külföldhez 
folyamodunk".105 Am a városatyák dicséretére szolgál, hogy fontosabbnak tartották 
az iskolaépítés ügyét annál, hogysem azt a Közmunkatanáccsal folytatott rejtett 
presztízs-küzdelem oltárán áldozzák fel. Ezért, mivel a végleges jóváhagyás előtt 
egyébként is be kellett a terveket mutatniuk, megjelölték azokat a pontokat, amelyek 
vonatkozásában valóban kíváncsiak voltak a felettes építési hatóság véleményére. 
Ezek egyrészt a belső térképzés funkcionális alapkövetelményeire, másrészt az 
egészségügyi feltételek alakításának mikéntjére vonatkoztak. így állásfoglalást 
kértek arról, hogy a törvény előírásainak megfelelően az épület számára kiválasztott 
hely közegészségügyi szempontból egyáltalán elfogadható-e; megfelelő méretűek-e 
a tantermek (max. 60 gyermek), szárazak, világosak és könnyen szellőztethetőek-e? 
Továbbá, - s ez jellemző a higiénés elvárásokkal szembeni akkori bizonytalanságra, 
- kérdésként merült fel az árnyékszékek épületen belüli vagy kívüli elhelyezése, 
valamint belső csatornázás (!) alkalmazása - nehogy annak „figyelmen kívül való 
hagyása miatt, az későbben tetemes költségbe kerüljön".106 

A városi közoktatás tárgyi feltételeinek javítását az egyesítés előtti időszakban 
azonban - mint utaltunk rá - a régi épületek átalakításai, bővítései, kisebb jelentőségű 
kisajátítások kezdeményezése alkotta.107 Noha az erőfeszítések korlátozottak 
voltak, 1872-ben már Buda 14 pontján állott - a vasárnapi iskolákon túlmenően 
- akár egyosztályos bérlemény, akár többosztályos létesítmény az alapfokú képzés 
szolgálatában.108 

A törvény kötelezettségként írta elő a népnevelés községi előmozdítását, s a város 
vezetése is - figyelemmel az átfogó nemzetpolitikai célra, mely szerint „a valódi 
szabadsághoz csak a helyes népképzés által juthatni" - belátta népnevelési egylet 
„alakításának ... fontosságát, ..., s annak ... megvalósítására minden segélykezet 
nyújtani kötelességének" ismerte.109 A helyi társadalom mozgósítását pedig a 
magasrendű eszmei célok valóra váltása mellett a szűkös anyagi fedezet bővítési 
lehetőségei is nélkülözhetetlenné tették. Ezen célból iskolai pénzalapot hoztak létre, 
felhíva a képviselőket és a polgárságot, hogy „testestől lelkestől annak gyarapítására és 
növelésére" törekedjék.110 Túl jól sikerült azonban a társadalmi érdeklődés felkeltése, 
mivel a várbeli iskolaszék odáig merészkedett, hogy - a törvényes felügyeleti jogon 

BFLIV.1105. 128/1873. (május3.)kgy. sz. 
BFL IV. 1105. 181/1873. (július 7.) kgy. sz.; BFL IV.llOő.b. 11.429/1873. tan. ikt. sz.; V. ö.: 1868: 
XXXVIII. te. 27., 34. §§. 
BFL IV. 1105. 114/1872. (június 5.), 65/1873. (március 3.), 117/1873. (április 7.) kgy. számok. 
A városi tulajdonú iskolák megoszlása városrészenként 1872-ben: elemi iskolák, különböző 
iskolai osztályok: Vár: Bécsi kapu utca, Fortuna utca; Víziváros: Iskola utca, Ötpacsirta ut
ca; Krisztinaváros: Iskola utca; Tabán: Hosszú utca, Iskola utca; Újlak: Bécsi út; Országút: 
Fő utca; Sváb-hegy; Lipótmező. Rajziskola: Vár, Fortuna utca. Vasárnapi iskolák száma: 6. 
Addressen-kalender, 1872. 215-216. p. 
BFL IV. 1105. 99/1867. (szeptember 25.), 46/1869. (március 1.) kgy. sz. 
BFL IV.1105. 129/1870. (március 7.) kgy. sz. 
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túlmenően - ezen alapnak egyenesen „a községi közös vagyonból való kihasítása, 
elkülönítése és az illetékes iskolaszékeknek gondozása és rendelkezése alá való 
bocsátása iránt" tegyen javaslatot111 

A felvetődő igényeket és a rendelkezésre álló lehetőségek korlátozott voltát 
szemlélteti a budapesti tankerületi iskolatanács budai osztályának az elemik állapota, 
illetve bővítése tárgyában 1870-ből kelt előterjesztése. Ennek alapján a közgyűlés úgy 
határozott, hogy a Krisztinavárosban és az Országúton „a tanulóifjúság nagy számánál 
fogva egy pármenetes I. osztályt"; a Tabánban „tekintve a külváros messze lenyúló 
terjedelmét, egy két osztályú új iskolának a Sáros fürdő táján" való létesítését; a Felső-
Vízivárosban egy fiók-fiúiskola megszervezését; az újlaki iskola esetében „a szomszéd 
háznak kisajátítás útján való megszerezését" biztosítja. Elfogadta továbbá a már 
meglévő leányiskolának „rendes négy elemi osztályú intézetté való emelését" is.112 

A szorongató épületgondok megoldására a város vezetése - képtelen lévén önálló 
beruházási program megvalósítására - kisebb ingatlanok kibérlésével és kisajátítások 
kezdeményezésével próbált meg választ keresni.113 A várbeli és a vízivárosi igények 
kielégítésére például a Vár aljában lévő Királyi Katolikus Gimnázium épülete 
néhány helyiségének - „6 tanterem, tanári lakások, rajzterem, fizikai terem, kisebb 
könyvtár terem" - kibérlése szolgált.114 A korszerű pedagógiai szemléletmódból 
fakadó igények iskolatípusonkénti rangsorolása is a kényszerű oktatáspolitikai 
„fegyvertár" része volt. Míg ugyanis a budai főreál esetében a közgyűlés hozzájárult 
a tornaterem felszereléséhez, elismerve „a tornászainak az emberi test fejlődése és 
edzésére nézve hathatós és jótékony befolyását", ugyanakkor viszont - tekintettel 
„korlátolt házipénztárára" - el kellett utasítania a Budai Tornaegyletnek tornacsarnok 
létesítésére vonatkozó kérelmét.115 

Természetesen nem csak az alsófokú, de a középfokú oktatás is küszködött a 
szűkös keresztmetszetekkel. A társadalmi igények fokozódásának kézzelfogható 
jeleként 1868-ban már a város büszkeségének számító főreálban is felmerült 
párhuzamos osztályok létesítésének igénye.116 Ám ezek megindítása ellenére is 
előfordult 1872-ben, hogy helyszűke miatt mintegy hatvan városi lakos gyermeke 
nem jutott be Buda reprezentatív iskolájába.117 

Lassan emelkedett a tanerők létszáma is, hiszen 1868-ban 42, s öt évvel később 
is csak 15-tel több tanító és tanár szolgálta a városi közoktatásügyet.118 Az ágazat 

111 BFL IV.1105. 86/1870. (február 8.) kgy. sz.; BFL IV.llOő.b. 848/1870. tan. ikt. sz.; A törvény 
nyomán (1868:XXXVIII. te. 127. §.) a Vízivárosban kettő, a többi városrészben egy-egy iskolaszék 
alakult. Az iskolaszék elnöke Peregriny Elek tanácsnok volt. BFL IV. 1105. 233/1869. (szeptember 
6.), 203/1872. (szeptember 27.) kgy. számok. 

112 BFL IV.1105. 85/1870. (február 8.) kgy. sz.; BFL IV. 1106.b. 446/1870. tan. ikt. sz. 
113 BoGisicHl873.7.,20.pp. 
114 BFL IV.1105.154/1869. (június 16.), 246/1868. (december 7., 15., 16.) kgy. számok; BFL IV 1106.b. 

6181/1867. tan. ikt. sz. 
115 BFL IV.1105. 241/1869. (szeptember 17.), 221/1872. (október 25.) kgy. számok 
116 BFL IV.1105. 239/1868. (november 3.) kgy. sz. 
117 BFL IV.l 105. 205/1872. (október 7.) kgy. sz. 
1 1 8 BOGISICH 1873. 7.p. 
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városigazgatási alulszervezettségére utal az a tény is, hogy a várbeli városi tulajdonú 
elemiben az ottani kegyesrendiek tanítottak „sikeresen és eredményteljesen" 
- melynek folytán a város javadalmazásukat is hajlandó volt emelni „buzgóságuknak 
jövőben is fenntartásául...".119 A Várban lévő leányiskola két osztályának például 
csak egy tanítója volt, s a közgyűlés a népoktatási törvény esztendejében szánta rá 
magát altanítói állomás szervezésére „.. .azon buzgó érdekeltségénél fogva, melyet a 
nevelés és tanügy iránt mindenkor tanúsított.. ."I2° 

Az iskolatanács és az iskolaszékek 1868-as megalakulása szinte természetszerűleg 
vetette fel a tanerők és az oktatási létesítmények feletti hatósági ellenőrzés kérdését, 
s - mint fentebb utaltunk rá - vezetett bizonyos hatásköri vitákhoz. így míg az 
iskolatanács 1869-ben az iskolaigazgatói állások megszüntetésével szándékozott 
volna előrelépni, addig a képviselőtestület úgy vélte: ez által „...nem csak a 
kívánatos egység kiveszne, hanem okvetlenül még sajnos következésü zavarok 
támadnának, melyeknek a zsenge ifjúságot kitenni nem lehet ...s különben is 
kívánatos, hogy a tanítótestület egy összvetartó kapoccsal bírjon..." Az általa 
kinevezett iskolaigazgatókat ezért „saját hatósága alatt álló felelős organum"-oknak 
tekintette. Nem vehette teljesen figyelmen kívül azonban a városrészenként választott 
és működő iskolaszékeket sem - amelyeknek tagjai rendszeresen látogatták az 
iskolákat - , s ezért kötelezte a vezető tanerőket, hogy vegyenek részt az iskolaszéki 
üléseken, s adjanak tájékoztatást „...a tanítás mimódoni gyakorlatáról..."121 Az 
iskolák szervezeti önállóságának erősítését célozta a főtanítóknak igazgatótanítókká, 
az altanítóknak pedig osztálytanítókká nyilvánítása is.122 

A szűkös anyagi feltételeket, a tanítói testület alacsony létszámát tekintetbe véve 
érdekes - s utal a későbbi viszonyoktól jócskán eltérő szemléleti sajátosságokra - , 
hogy a budai városatyák fontosnak tartották ugyanakkor hét elemi és néhány polgári 
iskolai tanítónak az 1873-as bécsi világkiállításra történő kiküldését - „tekintve 
hogy a közkiállítás mily hatalmas befolyással lehet a tanítók látkörének bővítésére, a 
felfogás tisztázására, és a bírálati tehetség élesztésére".123 

Nem jellemezte a közgyűlést beszűkült tantervi célok és primer pedagógiai 
szempontok korlátolt érvényesítése a nem városi fenntartású iskolák segélyezése 
tekintetében sem. A Budai Ének- és Zeneakadémiát például „nemcsak erkölcsi 
szükség"-ből, de azért is támogatandónak ítélte, mert „általa a finomabb ízlés és 
míveltség is növekszik és a társadalmi élet nemes irányba tereltetik".124 

S természetesen nem maradhatott figyelmen kívül a helyi érdekű kultúrpolitika 
számára is hagyományosan legfontosabb nyelvkérdés ügye sem. Jóllehet köz
helyszerűen hangoztatott vád volt a budaiakkal szemben nem elégséges magyarságuk, 
ám a közgyűlés a tényleges helyi anyanyelvi állapotokkal is szembehelyezkedett, 
amikor intézkedést igénylő felterjesztésben tudatta a minisztériummal, hogy a budai 

68/1872. (március 11.) kgy. sz.; BFLIV.llOö.b. 1548/1872. tan. ikt. sz. 
238/1868. (november 3.) kgy. sz. 
248/1869. (október 7.) kgy. sz. 
97/1870. (március 7.) kgy. sz.; BFL IV.1106.b. 823/1870. tan. ikt. sz. 
163/1873. (június 3.) kgy. sz.; BFLIV.llOö.b. 10.073/1873. tan. ikt. sz. 
267/1869. (november 5.) kgy. sz.; BFLIV.llOö.b. 14.586. tan. ikt. sz. 

BFL IV1105. 
BFL IV1105. 
BFL IV1105. 
BFL IV1105. 
BFL IV1105. 
BFL IV1105. 
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reáltanoda tanárai hol németül, hol magyarul adnak elő, ahol a magyar sajnálatos 
módon még mindig „nem rendes tanítási nyelv".125 

Újszerű kezdeményezésekkel is találkozunk a helyi oktatáspolitika frontján 
az akkor még csak céhes, illetve egyleti keretek között mozgó szakoktatás úttörő 
pártolása alkalmával. Az Országos Iparegylet átiratát az ország nagyobb városaiban 
alapítandó ipariskolák létesítése tárgyában a budaiak ugyanis „...az ipar fontossága 
és az iparűzők mívelése iránt a Buda városában felállítatni tervezett ipariskola 
ügyében való ajánlatot elismeréssel fogadván az évi költség fedezéséül kívánt 300 
ftot készséggel..." szavazták meg.126 

Egyházpolitika, kegyúri jog 
A helyi oktatáspolitika kérdéseihez is kapcsolódnak, ám ennél szélesebb körűen 
is utalnak a korabeli városvezetői elit felfogásbeli jellemzőire a „kultúrharccal", 
állam és egyház viszonyával, az 1870-ben kinyilvánított pápai csalhatatlansági 
dogmával kapcsolatos közgyűlési megnyilvánulások. A sajátságos konfliktus, amint 
az közismert, később Németországban terebélyesedett ki igazán, de itthon sem siklott 
el felette a közvélemény. 

A királyi főkegyúri jog alapján a szabad királyi városok kegyúri jogai a plébániák 
és a templomok építésére és fenntartására, valamint a plébánosok és káplánok 
kinevezésre való kijelölésére („bemutatására") korlátozódtak. A közgyűlés ezen 
jogosítványokkal korábban rutinszerűen igyekezett élni, s nem vette különösebben jó 
néven az alkotmányos érában aktivizálódott hívek, a városi lakosság városrészenkénti 
autonomista jellegű igényeit ezek újmódi érvényesítésére. Elutasító magatartásában a 
kegyúri terheknek az egész várost érintő voltára és a városrészen belüli pártoskodás 
veszélyeire hivatkozott.127 Ősi jogigényét természetesen az egyházkormányzati 
joghatósággal, a hercegprímással szemben is igyekezett érvényesíteni,128 

Az ismert helyi egyháziak általános megbecsülésnek örvendtek, akik közül a 
két legnépszerűbb, Ráth József budavári apátplébános és Lutter Nándor, a Királyi 
Katolikus Gimnázium tanára, a kisdedóvás egyik kezdeményezője, aktív résztvevője 
is volt a helyi községpolitikának. Társadalmi elfogadottságukra jellemző, hogy előbbi 
főplébánossá történt megválasztása közfelkiáltással történt, utóbbit pedig a közgyűlés 
egy ízben védelmébe is vette a veszedelmes ultramontán vádakkal szemben.129 

Mindez azonban a legkevésbé sem jelentette azt, hogy „a főváros" képviseleti 
szerve a legkisebb mértékben is teret engedett volna az ekkoriban éppen 
meglehetősen roskatag pápizmusnak. Ellenkezőleg. Messzemenően igyekezett 
eleget tenni a népoktatási törvény liberális törekvéseinek, s összhangban a Pest 
városi kívánalmakkal, Budán is fontos célként jelölték meg a közoktatás világi 

BFL IV.1105. 127/1868. (június 10.) kgy. sz. 
BFLIV.1105. 72/1868. (április 6.) kgy. sz. 
A tabáni és a krisztinavárosi hívek 1869-es beadványukban ui. városrészek szerinti plébános választási 
jog megadását kérik a közgyűléstől. BFL IV. 1105. 25/1869. (február 1.) kgy. sz. 
BFL IV.1105. 53/1868. (március 24.) kgy. sz.; BFL IV 1106.b. 
BFL IV.1105. 104/1867. (november 4.), 1/1868. (január 7.) kgy. számok; BFL IV1106.b. 11.773/ 
1867. tan. ikt. sz. V ö.: A Hon, 1867. december 30. 
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jellegének további erősítését.130 A közgyűlés nagy szótöbbséggel vetette el a 
felekezeti iskolák felállítását sürgető kisebbségi iskolabizottmányi javaslatot, 
visszhangozván a koreszmét, mely szerint: „Buda sz. kir. fővárosában községi 
iskolák lesznek felállítandók", s lelkesen tette magáévá az iskolatanácsok 
hatáskörének a felekezeti intézményekre való kiterjesztését szorgalmazó Pest 
megyei átiratot is.131 

S noha a város szűkös anyagi eszközei folytán teljesen nem nélkülözhette 
egyháziak részvételét a helyi oktatási intézményekben, ahol lehetett, igyekezett 
előmozdítani a szekularizációt. Kimondotta például tanítói és „egyházkarmesteri" 
állás egyidejű betöltésének tilalmát, tekintettel arra, „...hogy a tanítók az egyházi 
szolgálattétel által, a serdülő nemzedék kárára iskolai kötelmeik teljesítésében 
fölöttébb gátoltatnak...". Fontos oktatási célok elérése esetén méltányolta viszont 
az egyháziak erőfeszítéseit is; így nem volt rest a Marczibányi alapítványból 
jutalomban részesíteni azokat a római katolikus tanítókat, „akik a magyar nyelv 
tanításában legtöbb szorgalmat tanúsítanak és a legjobb sikerrel működnek".132 

Természetesen nem hagyták érintetlenül a budai képviselőtestületet az országban 
ekkoriban felgerjedő antiklerikalizmus egyéb megnyilvánulásai sem - miként 
a túlparti városban is már egy ideje hallhatók voltak különféle egyházellenes 
megnyilatkozások.133 Buda is lelkesen csatlakozott több törvényhatóságnak a 
Jezsuita Rend betiltását célzó kezdeményezéséhez, ám csupán az iskolai célú 
alapítványi pénzek vonatkozásában támogatta a Jászkun kerületnek „a kolostorok 
és zárdák megszüntetése és a papi javak elvétele és állami célokra fordítása" 
tárgyában kelt felirati javaslatát.134 Jól érzékelteti ez ekkori heves indulatokat, 
hogy Kramolin Alajos patikus, régi budai polgár 1869 augusztusában például 
házmotozást indítványozott az Erzsébet-apácáknál, mivel úgy hallotta, az ötvenes 
években egy apácát ott be akartak falazni. A városi hatóság azonban feljelentés 
hiányában nem intézkedhetett...135 

A legnagyobb konfliktust azonban a csalhatatlansági dogmának a városi 
kegyuraság illetékessége alá tartozó egyházi létesítményekben, azoknak királyi 
tetszvényjog nélküli kihirdetési kísérlete keltette. Ribáry Ferenc, a Királyi Katolikus 
Gimnázium tanára (!), az Országos Tanáregylet vezetőségi tagja 1871. augusztus 
7-i interpellációjában szegezte a város első emberének a dogmával kapcsolatos 
tanácsi intézkedésekre vonatkozó követelést: tudniillik, hogy az az „... országos 
törvényeinknek megsértésével, városunkban ki ne hirdettessék". A polgármester -
érezvén a felmerült konfliktusban a városi kereteken túlmutató politikai feszítőerőt 

„...a népoktatási törvény alapján a város által alapított, s jövőre alapítandó néptanodák nem 
hitfelekezetieknek, hanem vallásfelekezet nélküli községieknek mondattak ki" (Kiemelés az 
eredetiben). Jelentés ... 1869. 4. p. 

131 BFLIV. 1105. 129/1869. (május 14.), 99/1871. (május 8.) kgy. számok. 
132 BFL IV.1105. 47/1869. (március 1.) kgy. sz. 
133 V. ö.: Pesti Napló, 1870. január 20., március 24., 1871. január 19., szeptember 14., november 9. 
134 BFL IV.1105. 54/1870. (február 7.), 237/1872. (november 4.) kgy. számok; BFL IV 1106.b. 154/ 

1870. tan. ikt. sz.; Buda szabad 13. p. 
135 BFL IV1105. 224/1869. (augusztus 2.) kgy. sz. 
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- igyekezett nem rontani a helyzetet „előleges" intézkedésekkel, egyértelművé 
téve ugyanakkor, hogy a fennálló jogszabályok „netáni megsértői ellen a törvény 
szigorát alkalmaztatni fogja".136 

Házmán Ferenc csillapító szavai azonban süket fülekre találtak, s egy hónappal 
később a budai közgyűlés a szabadelvű többség és a sarokba szorított klerikális 
minoritás szenvedélyes vitájának színterévé vált. Az izgatott Ribáry tanár által 
megfogalmazott többségi álláspont szerint „az infallibilitás dogmája nem is annyira 
egyházi, mint inkább politikai dogma", melynek fő veszélye, hogy a tévedhetetlen 
pápa „feloldhatja a polgárokat kötelességeik alól és megakadályozhatja a kormányt 
szabadelvű törvények keresztül vitelében". S közvetlen veszedelmet jelenthet a 
város számára, hogy bizony az könnyűszerrel elveszítheti befolyását az általa 
fenntartott oktatási és egyházi intézmények felett, ha neki, mint patrónusnak nem 
lesz joga „hozzászólni" ahhoz, hogy „mit tanít valamely lelkész vagy tanító az 
ő patronatusa alatt álló egyházban vagy iskolában. ...E könnyen bekövetkezhető 
bajt meg kell előznünk", s „...miután pedig a kormány tétlen, tehát a híveknek 
kell kezökbe venni a dolgot", hangoztatta - a közgyűlési többség által „harsogó 
éljenekkel fogadtatván" - a liberális katolicizmus álláspontját megfogalmazó 
gimnáziumi tanár. Peregriny Elek tanácsnok, akadémikus, bölcsésztanár pedig -
biztosítván a közönséget, miszerint ő ugyan jó katolikus, de - mint feljebb utaltunk 
rá - egyenesen a kolera veszedelméhez hasonlította a pápai tantétel kártékony 
voltát, s „furfangosak a papok" felkiáltással, annak szerzetesek általi kihirdetése 
ellen is biztosítékokat követelt. 

Alkalmazkodva a korszellemhez, a dogma hívei sem voltak restek élni a 
szabadelvű fegyverzettel, így Ország Sándor, a Közmunkatanács tagja éppen 
hogy a lelkiismereti szabadság védelmében emelte fel szavát az ellen, „hogy a 
törvényhatóság pressiot gyakoroljon a hívőkre", illetéktelennek ítélve a közgyűlést 
a kérdés tárgyalására. S miközben azon nem lepődött meg senki, hogy Ráth József 
esperesplébánosnak is ez volt a véleménye, az ehhez az állásponthoz csatlakozó 
Pleskott Henrik városi ügyésztől viszont ezt már rossz néven vették. Andorffy 
Károly - egyébiránt a függetlenségi ellenzék vezére - Pleskottot ezért „középkori 
nézeteket" ápolónak is titulálta. Mindezek nyomán a nagy szótöbbséggel 
meghozott városi határozat leszögezte: „Buda sz. kir. főváros közönsége, mint 
patrónus a csalhatatlansági dogmát, mely a placetum regiumot meg nem nyerte, 
jogilag létezőnek el nem ismeri és ez okból annak kihirdetését vagy kihirdettetését 
a kegyurasága alatt álló egyházakban és iskolákban jogsértésnek tartja és azon 
lelkésznek és tanítónak járandóságai, ki a kérdéses dogmát kihirdetné vagy 
kihirdettetné megszüntetendők".137 

BFLIV. 1105. 1871. augusztus 7-ei bejegyzés. 
Jellemző a városi közvélemény tájékoztatását érintő bizonytalankodásra, hogy a sajtótudósításban 
a határozat szövege a hitelesített jegyzőkönyvben törölt szövegrésszel jelent meg: „Buda főváros 
közönsége kinyilatkoztatja, hogy a régi kath. hitelvekhez ragaszkodván, a csalhatatlansági dogmát, 
mint olyat, mely a placetum regiumot... stb. Pesti Napló, 1871. szeptember 5. Reggeli kiadás.; BFL 
IV. 1105. 180/1871. (szeptember 4.) kgy. sz. 
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Természetesen - mintegy a „helyi egyházpolitikai küzdelem" lezárásaként 
- Deák Ferencnek a csalhatatlansági dogma elleni és a kötelező polgári házasság 
bevezetését szorgalmazó utolsó képviselőházi felszólalását is, az amúgy már a 
városegyesítésre készülődő budai városatyák élénken, felirat által is nyomatékosítva 
helyeselték.138 

A város mint közhatalom 

A városi rendőrség ügye 
Közigazgatás és igazságszolgáltatás 1871-ig egyazon városi hatóság által 
intéztetvén, az adott lakosság számára a városi tanács, a városi törvényszék, illetve 
ennek városrészi albíróságai, egyszóval a városi hatóság összességében, fokozottan 
közhatalomként, hivatalként, igazgatási szervként, vagyis intézkedő hatóságként 
jelent meg. Ezt erősítette még a mai értelemben vett rendőrségi feladatok municipális 
hatáskörbe történt visszakerülésének körülménye (ide értve a politikai rendészeti 
feladatok ellátását!) is. 

Az alulfinanszírozott és csekély létszámú városi rendőrség még a pesti zilált 
viszonyoknál is gyatrább helyzetben volt.139 így nem csak a kormánykörökhöz közel 
álló képviselők, mint pl. Ország Sándor, de az 1861-ben városkapitányi posztot is 
betöltött municipalista Áldássy Antal is - pusztán szakmai okok folytán - kénytelen 
volt szorgalmazni a városi rendőrség államosítását célzó törekvéseket.140 Az ezt 
ellenzők - élükön a függetlenségi Andaházy Lászlóval - viszont tisztán politikai 
és presztízs-alapon „voltak kénytelenek" ellenezni a modernizációs törekvéseket. 
Andaházy, miközben sietett kétségtelenné tenni, hogy amúgy „...ő sem barátja 
a jelenlegi rendőri viszonyoknak", ám mégis ellenzi a javaslatot, mert mint 
mondotta, „...egyátalán nem akarja azt, hogy Buda legyen az első municipium, 
mely a kormányt s illetve Magyarország képviselő házát felszólítja, miszerint egyik 
sarkalatos önkormányzati jogát semmisítse meg, s ezért az indítvány elfogadása, 
nézete szerint „nem volna haladás hanem hanyatlás". Pesten a rendőrség feletti vita 
(Szentkirályi Mór főpolgármester és Thaisz Elek főkapitány személyes konfliktusa 

BFLIV. 1105. 212/1873. (július 22.) kgy. sz. 
HORVÁTH 1994a. 179-192. p. 
Áldássy is úgy vélte: a rendőrség „...jelenlegi szerkezetében a mai kívánalmaknak kellőkép meg 
nem felelhet, s egyátalán nem a jelenlegi viszonyokhoz és lakossági számhoz mért; ... a város 
kedvezőtlen anyagi viszonyai miatt lehetetlen egy olly rendőrséget felállítani, mely által a személy
es vagyonbiztonság a kellő és kívánatos mértékben elérethetnék, s a rend akkép a mint azt a főváros 
méltósága megkívánja, fenntartathatnék; továbbá ... hogy Pest, Buda és Óbuda és Újpest városok 
egymáshozi közelsége és lakóinak folyton folyvásti érintkezésénél fogva lehetetlen, hogy négy 
külön hatóság és főnök alatt álló renrőrség a célnak megfelelőleg fennállhasson; ... a jelenlegi 
nagyban megváltozott viszonyok anyagi és biztonsági szempontokból egy országos rendőrségnek 
felállítatását okvetlen szükségessé teszik." Ezért javasolja a közgyűlésnek a rendőrség „olly képeni 
szervezése és felállítása iránt - amint az más szabad államokban is létezik - a magyar országi 
képviselőház elé törvényjavaslatot terjeszteni méltóztassék." BFL IV. 1105. 76/1869. (április 5.), 
349/1869. (december 23.) kgy. számok. 
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formájában) sokkal élesebb formában jelentkezett, s Szentkirályi lemondása révén a 
municipalisták vereségével végződött.141 

Az állami rendőrség budai ellenzőinek javaslatára a közgyűlés végül - mintegy 
áthidaló megoldásként - három szavazatnyi többséggel a pestiekkel közösen 
készítendő felirat mellett foglalt állást.142 

Egyelőre azonban - 1873-ig, a Budapesti Magyar Királyi Államrendőrség 
létrehozásáig - a városnak magának kellett végeznie a városkapitányság keretei 
között a közbiztonsági feladatokat. Ami a szervezetrendszert illeti, a testületi jelleg 
kidomborítását, „a rendőri szolgálatban bizonyos egyöntetűség" előmozdítását célozta 
az archaikus eredetű, részben társadalmi alapon szervezett negyedmesteri funkciónak 
14 egyenruhás rendbiztossal történő felváltása.143 Fontos volt az uniformis kérdése 
mind a városi hatóság tekintélyének a lakosság körében való érzékeltetése, mind a 
közbiztonság fokozása szempontjából, ezért a közgyűlés később az ennek viselésétől 
húzódozó biztosokat a városkapitány útján szigorúan figyelmeztette is.144 

Az igazgatásrendészeti és közbiztonsági ügyek összekapcsolódása, parttalansága 
A „szigorú, de igazságtalan" Kovics Károly városi kapitány és hivatala egyébként 
- pesti kollégájához, Thaisz Elekhez hasonlóan - gyakran volt céltáblája a 
sajtótámadásoknak. Nem vette tőle jó néven a bevételekre érzékeny közgyűlés 
például, hogy 1871-ben, miközben járdatisztítás elmulasztása miatt vagy négyszáz 
háztulajdonost „minden szabályszerű eljárás nélkül" keményen megbírságolt, a 
befolyt összegnek viszont csak töredékét adta át a házipénztárnak.145 

Nem hiányoztak a Buda személy- és vagyonbiztonságának helyzetére vonatkozó 
felszólalások sem a városi közgyűlés üléseiről.146 A városkapitányság hivatalszerű 
működésének erősítése, az adminisztráció tökéletesítése mellett (ekkor rendelték el 
a teljes körű házszámozást), a városi hatóság a csekély rendőri erők pótlása gyanánt 
a társadalom bevonásában rejlő lehetőségek gondolatát is felvetette.147 így merült 
fel az ötlet, hogy a kiszabott bírság harmada a feljelentőt illesse.148 Cseléd- és 
bejelentő hivatal létesítésével - szemmel tartandó az alsóbb társadalmi rétegeket - a 
háztulajdonosok számára elvileg már 1870-től kötelezővé tették a lakók bejelentését 
a kapitányi hivatalnál.149 

Nem volt érdektelen, s szintén nem volt mentes az osztályszempontoktól a 
zárórarendelet körüli közgyűlési vita sem. Kellemetlen jelenség lehetett az álmos 
hivatalnokváros burgerei számára a nagyvárosiasság szerény megnyilvánulásaként 

A konfliktus történetére vonatkozóan ld. HORVÁTH 1994b. 
BFLIV.1105. 168/1868. 92/1869. (április 16.)kgy. sz. 
BFL IV.1105. 212/1869. (augusztus 19.) kgy. sz. 
BFL IV.1105. 308/1870. (szeptember 5.) kgy. sz. 
BFL IV. 1105. 80/1871. (május 8.), 44/1872. (március 11.) kgy. számok. 
BFL IV.1105. 244/1870. (június 28.) kgy. sz. 
BFL IV1105. 334/1869. (december 6.) kgy. sz.; BFLIV.1106.b. 15.445/1869. tan. ikt. sz. 
BFLIV.l 105. 24/1868. (február 3.) kgy. sz. 
BFL IV.1105. 196/1869. (augusztus 2.), 304/1869. (december 6.), 143/1870. (április 4.), 185/1871. 
(szeptember 4.) kgy. számok; BFLIV1106.b. 12.346/1871. tan. ikt. sz. 
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egyre gyakrabban felharsanó éjjeli tivornyák ricsaja. Mivel a Pesten nagyobb arányú 
problémát záróra-rendelkezések foganatosításával próbálták meg kiküszöbölni, Buda 
sem tekinthetett el ezen közrendészeti szabály kiterjesztésétől. Hiszen, amint az egyik 
interpellációban joggal utaltak is rá (mely egyszersmind kézzelfogható jele volt a két 
város társadalmi közeledésének): „kik Pesten most nem türetnek, bizonyosan Budára 
fognak jönni...". A kereskedelmi forgalomból származó bevétel hasznánál azonban 
a városi hatóság ezúttal lényegesebbnek tartotta a közrend szabályrendelet útján 
történő garantálását „az éjjeli dobzodás és tivornyázásokból keletkezni szokott zaj 
és lármának lehetőleges korlátozása és a közrendnek minél sikeresebb fenntarthatása 
szempontjából". Úgy vélte, ennek híján „...kihágásokra tág tér nyítatnék és az 
alsóbb osztályú lakosságnak erkölcstelenedésére alkalom szolgáltatnék...". A két 
városnak már az egyesítést megelőzően is megfigyelhető összehangolt igazgatási 
tevékenységére jellemző, hogy a záróra-rendelkezések behozatala, kiterjesztése, 
majd feloldása is nagyjából azonos időpontokban történt.150 

A közgyűlés a közvilágítás kiterjesztésének szükségességét sem a „főváros" 
attraktivitásának növelése, a városias jelleg fokozása folytán, hanem a jegyzőkönyv 
tanúsága szerint azért támogatta, mivel „a kitérjedettebb kivilágítás a személy és 
vagyon biztonság ellen intézni szokott merényletek megfékezésére jelentékeny 
tényezőt képez és hathatós befolyással van".151 

A korabeli kapitányi hivatal egyébként szinte megoldhatatlan feladatokkal nézett 
szembe kiterjedt igazgatásrendészeti feladatai teljesítése során. A belső kereskedelmi 
korlátozások felszámolását követően ugyanis, amikor „a szabad ipar és az üzleteknek 
korlátozás nélküli gyakorlása tényleges haladást tett", a hatóság számára különösen 
fontos volt az általa megszabott „peremfeltételek" folyamatos és hatékony 
ellenőrzése. Ám ez roppant nehézségekbe ütközött. 

Pregnánsan utal a helyzet bonyolult voltára a vásárfelügyelet feletti ellenőrzési, 
valamint intézkedési jog kérdése. A város, vonatkozó szabályutasításában, miközben 
egyértelműen hitet tett a helyi kereskedés teljes szabadsága mellett - mondván: „bár 
mikor és bár kinek szabad élelmi cikkeket a fővárosba eladás végett hozni" - ; meg 
kellett szabnia ugyanakkor a kereskedés rendészeti feltételeit is (meghatározott 
súlyok és mértékek használata, hamis és ártalmas élelmiszerek forgalmazásának 
tilalma stb.); - az adott létszám mellett ezzel ugyanakkor lehetetlen feladat elé állítva 
az ezek ellenőrzésével megbízott saját rendészeti hatóságát. A szabadkereskedelem 
elve és a szigorú reglementáció hatósági igénye között áthidalhatatlan űr tátongott. 
Erre a helyzetre utalt a vásárrendészeti szabályutasítás tárgyalása során az 
élelmiszerek árusítását a terekre és piacokra korlátozni szándékozó bizottmányi 
javaslattal szembeni tanácsi állásfoglalás is. Eszerint: „...minthogy ennek keresztül 
vitele a legnagyobb számú közegek felállításával sem eszközölhető és Buda városa 
legkisebb haszna és előnye nélkül a lakosság kényelmét korlátozná, és végre magára 

Pesten a zárórát 1870-ben rendelték el, amit a kávémérésekre már korábban is meglévő budai 
szabályozás néhány hónap múlva követett. Amikor pedig a bal parton 1872 januárjában feloldják 
a rendelkezést, ezt márciusban Budán is enyhítés követi. BFL IV. 1105. 387/1870. (december 27.), 
30/1871. (március 6.), 66/1872. (mácius 11.) kgy. számok. 

1 BFLIV.1105. 103/1870. (március 8.) kgy. sz. 
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a termelőre is, kinek huzamosabb időig vesztegelni kellene, a mai korban hol idő 
pénz, hátrányosan és károsan hatna".152 

Ne feledjük, az egységes büntetőtörvénykönyv ekkor még a jövő zenéje, egyelőre 
a közrendészet fogalmi körébe tartozónak vélték a majd csak a későbbiekben 
elkülönülő szakigazgatási feladatok egész sorát: a közegészségügyet, a köz
tisztaságügyet, a közélelmezésügy nagyobb részét, együtt az igazgatásrendészettel, 
a közbiztonságüggyel A városi szerveknek, szükségük volt tehát az ezekben történő 
intézkedésekhez elvi fogódzóra. így került az év során a budai közgyűlés elé - az 
igazságügyminiszteri jóváhagyást végül is meg nem nyert - rendőrbírósági feladatok 
ellátása céljából fenyítő bizottmány szervezésére, annak hatáskörére, eljárási 
módozataira és a kezelési szabályokra vonatkozó javaslat megtétele. 

A fenti körülményeket figyelembe véve nem túlságosan meglepő a közigazgatási 
hatóság számára bűnügyekben biztosítani szándékozott széleskörű ítélkezési jo
gosultságra vonatkozó javaslat. Az elképzelés szerint az említett szerv az alábbi 
ügyekben lett volna első fokon illetékes: kerítés; „kisebb nemi vétségek"; könnyű 
testi sértés; rágalmazás; rablás; zsarolás, sikkasztás, csalás, orgazdaság; köz
botrányokozás. S körültekintően gondoskodott volna a városi hatóság az ítélkezési 
költségek fedezetéről, a végrehajtásról is: a vagyontárgyak lefoglalásakor azok 
elárverezését, s a pénz rabtartási költségek fedezése céljából gyümölcsözőleg történő 
elhelyezését óhajtotta. A fenyítő bizottmányi határozat ellen az - ekkor még, illetve 
már szintén városi - törvényszékhez lehetett volna fellebbezni.153 

Jobb híján rendészeti eszközöket vélt alkalmazandónak a városi hatóság olyan 
különböző természetű problémák kezelésére is, mint pl. a húsárak emelkedése, 
vagy a - valójában soha, később sem orvosolt - utcai koldulás felszámolása. 
Előbbivel kapcsolatosan, nehezményezvén a hatósági árszabályozás alkalmazásának 
kormányzati tilalmát, szükségesnek tartották, hogy „...a kapitányi hivatal legalább 
oda utasíttassák hogy szigorúan őrködjék, miszerint a hús kimérése körül a 
közönség meg ne csalassék, [és a] csaló mészárosok a lehető legszigorúbban 
megbüntettessenek".154 

A koldulás mondhatni örökzöld témája a fővárosi igazgatás történetnek. A kérdés 
kezelése során az autochton városi közösség ekkoriban már egyre nehezebben 
fenntartható szemléleti megközelítéséből indultak ki. Ennek megfelelően Petrovics 
Szilárd tanácsnok előterjesztésére a budai közgyűlésben „...elvül kimondatott, 
hogy az itthonos valódi szegények gyámolítassanak; az idegenek kíméletes módon 
illetőségi helyökre szállíttassanak; a munkaképes csavargók [pedig] munkára 
kényszerítessenek..." Jóllehet kisebbségi álláspontként e mellett felbukkant a vitában 
a jelenséget főként társadalmi ügyként kezelő, s közösségi összefogást szorgalmazó 
vélekedés is, amely szerint a zavaró tünet „...leginkább az associatio utján lenne 
megszüntethető.. ,"155 

BFLIV. 1105. 16/1872. G'anuár 8.) kgy. sz.; BFLIV. 1106.b. 17.960/1872. tan. ikt sz. 
BFLIV. 1105. 52/1868. (március 24.); 131/1868. (július 7.). kgy. sz. 
BFL IV.l 105. 180/1868. (augusztus 3.) kgy. sz. 
BFLIV1105. 154/1868. (július 7.), 330/1870. (szeptember 24.) kgy. számok. 
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A városi hatóságok, ekkoriban amennyire csak lehetett igyekeztek szűk keretek 
között tartani a hatósági szegénypolitikát, s rendészeti, illetve magán- vagy társadalmi 
ügyként kezelték azt.156 Beszédesek a számok e tekintetben, hiszen Pesten 3,3, 
Budán pedig 1,9 %-át fordították a városok 1869-ben szegényügyi kiadásokra.157 A 
százalékok mögé pillantva, az egyes kiadási tételeket közelebbről vizsgálva azonban 
nem téveszthetjük szem elől azt a körülményt sem, hogy Pesten a feladatkört Budánál 
intézményesültebb formában és szervezettebb keretek között végezték. A jobb parti 
városban viszont a csekély összegeket csaknem teljes egészében az eseti segélyezés 
keretei között adták ki. E tény a talán valamivel archaikusabb, paternalisztikusabb 
társadalmi viszonyokkal, az itt tán szorosabb családi-rokonsági kötelékek megtartó 
erejével magyarázható. 

A lakossággal való hatósági érintkezés szélsőséges esetei 
A személyes ismertségből fakadó patriarchális kedélyesség valójában azonban ekkor 
már csak ritkán mérsékli a bürokratikus megnyilvánulások ridegségét, amelyek 
- szélsőséges hivatali kihágásként - akár a tettlegességig is fajulhattak. 

Knezevics Ottmár tabáni albírósági jegyző ellen is elsősorban azért indult 
fegyelmi vizsgálat 1868-ban, mert ittas állapotban bottal megütötte Weisz Károly 
nyugalmazott „cs. k. tisztviselőt"; s ámbátor a derék Bach-huszár megbocsátott 
néki, a hatóságnak kapóra jött az ügy, hogy eljárhasson az egyébként is hanyag 
tisztviselővel szemben.158 

A városi hatóság és az ügyfelek viszonyában némelykor a tettlegességig fajuló 
ellentétek mögött politikai-etnikai konfliktusok is meghúzódtak. Ezt példázza a 
néhány évvel korábban megesett, ám 1868-ig tartó, szintén a tabáni albíróságon 
előfordult másik ügy is. Ebben a - később egyébként az egyesített fővárosi 
közgyűlésbe is beválasztott - szerb származású, szintúgy svarcgelb érzületű 
albírósági esküdt, Osztoits Miklós náspángolta el Czékus János budai polgárt. 
Az eredeti jegyzőkönyvi szöveg tartalma, fordulatai, nyelvi fogyatékosságai, 
egyszersmind plaszticitása a maga elevenségében tárja elénk a korabeli társadalmi
politikai helyzet egész bonyolult „kisvilágát". Ezért tárgyunk szempontjából sem 
érdektelen talán szemügyre venni az elkövető vallomását az 1865. július 16-án történt 
abúzusról, behatóbb elemzés mellőzésével, csupán betűhív átírásban rekesztve ide 
azt: „Czekus Polgár urat (mert valóban szégyen ilyennel Polgárnak lenni [ti.'hogy 
ilyesvalaki polgárjoggal rendelkezzék']) látom, a ki azon goromba kijelentéssel 
toppantott be, 'adjatok az árnyékszéki kulcsot hogy szarjak ide egyet néktek', amint 
a ... biztos átadta néki, már újra kiáltott 'nem kell, már most a nadrágomba szartam, 
és most tisztítsatok meg, én félém fordul, 'ez az orosz fekete-sárga kutya', mert 
mind annyiszor amikor velem találkozik, íIlyképp fogadott, 'arra jó, mert nagyon 
csodálom, hogy az ilyen fekete-sárga embert már régóta fel nem akasztották', arra 
azután a bepisztkolt gatyáját az őrszoba közepire dobta és egész meztelenül járkált"; 
a biztos erre azt kérdezte: „miért támad már engem Isten tudja hányadszor illyen 

ZIMMERMANN 1997. 102. skk. p.; KŐRÖSY 1905. 
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Politikai mocskolásokkal, és miután elhallgatni nem akart, két pandúr által haza 
elvezetni parancsolta"; majd elvezetése közben így szólt: ,,'az az orosz fekete sárga 
kutya, olyan Petyárt szolgáltok aki a Senbruni Pepit [Petrovics Szilád tanácsnok, 
városi kapitány] szolgálta, azt nem sokára az Ostoiccsal együtt felakasztva fogjátok 
látni'. Az ilyen, a főkapitány úr ellen kifejtett megbecstelenítésekre nem csak az 
ottani őrvezető, hanem minden tisztességes Polgárnak kötelességében állana az 
Elöljáróinak becsületjét az illyen piszoktól védeni, előveszi a perecet és mondja: 'aki 
az én főkapitányomat sérti, azt összekötözöm' és felé ment, hogy már elhallgasson, 
mert a Galenia mindig nagyobbodott odakinn. Arra Czékus én felém fordul: 'ez az 
orosz fekete sárga kutya parancsolta, hogy kössetek, felém közeledett és pofon vágott, 
amire magamat védvén, nehogy folytassa, egy közel levő bikacsökkel egy néhányat, 
miután már íllyképp dübe hozót, reája ütöttem és elmentem." „Czékus majdnem 
minden korcsmából és kávéházból kidobatott, kicsapongó és mindég ily Politikai 
sértések végetti megtámadása végett, valódi Isten ostorának tekinthető" „szinte illyen 
kicsapongások végett több holnap a haditörvénynél elcsukva volt, baráti által valódi 
Politikai Mertirnek [mártírnak] tekintetik, és őtet eszközül az ilyennek kivitelére 
szolgál, amit ők szabad elvű eljárásnak, s aki velük egy korcsmában nem iszik és nem 
szid, mint társai, azt fekete sárga embernek nevezik..."159 

Város és tér - a közterület, a térszerkezet alakításával összefüggő kérdések 

Városrendezés és —szabályozás: kis lépések, nagy remények 
Buda városának változatos domborzati felszíne, térszerkezeti tagoltsága, a királyi 
palota, illetve a Várhegy 1874-ig katonai erődként kezelt sajátságos jogi és építészeti 
státusza, a műemléki szempontok ekkoriban történt fokozottabb előtérbe kerülése, 
s főként a város krónikus pénztelensége nem hatottak különösebben jótékonyan 
a városrendezési törekvésekre. Városfejlesztésre vonatkozó átfogó javaslat 
megtételére a minisztérium 1868 januárjában szólította fel a képviselőtestületet. Ez 
„örömmel üdvözöltetvén", a polgármester nyomban bizottmányt is küldött ki ennek 
elkészítése céljából.160 Buda a fennmaradó további önálló városi lét időszaka alatt 
azonban - főként a Várral kapcsolatos függő kérdések folytán - nem volt képes 
általános szabályozási tervet kidolgozni. A város fizikai, építészeti megjelenésére, 
attraktivitására és a közlekedési funkciók ellátására vonatkozó megfontolások egy-
egy kisebb jelentőségű szabályozás, egyéb rendelkezés folytán azonban fényt vetnek 
a közgyűlésben érvényesíteni kívánt szempontokra. 

Végigpillantva rajtuk megállapítható, hogy a középítészet terén a város vezetése 
valóban a legkirívóbban orvosolandókat jelölte meg. Ezek a következők voltak: 
az Ördög-árok befedése, a Duna-part szabályozása, illetve a rakpartépítkezés 
megkezdése; a Várba vezető utak és lépcsők szabályozása; valamint a Fő utca 

BFLIV.1122. b. 145/1869. Ivt. sz. 
A bizottmány tagjai voltak: Hunfalvy János, Reitter Ferenc, Liedermann Károly, Ribáry József, 
Nendtvich Károly, Herrich Károly, Richter I., Zehetner Mihály, Andorffy Károly, Balázsy Antal, 
Ország Sándor, Klemm Antal, Ráth Péter, Heinrich János. BFL IV. 1105. 5/1868. (január 7.) 
kgy. sz. 
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legszűkebb szakaszainak szélesítése.161 A pénztelenség és az általános szabályozási 
terv hiánya közepette a városi hatóság a konkrét esetek megvalósításakor - úgy tűnik 
- igyekezett nem figyelmen kívül hagyni a hosszú távú érdekeket. 

A Vár erődjellegét ugyan csak 1874-ben szüntette meg az uralkodó, ám az ún. 
várerődítési telkek már 1868-tól fogva a telektulajdonosok szabad rendelkezése 
alá kerültek, - helyesebben kerültek volna, ha a városi tanács nem formál jogot 
azok esetenkénti kisajátíthatóságára. A cél a lehetséges későbbi városrendezési 
feladatok érdekében igénybe vehető szabad területeknek a város számára történő 
biztosítása volt. Ezen közösségi érdek indokoltságát Ország Sándor tanácsnok egy 
interpellációra adott válaszában külön is jónak látta hangsúlyozni: „...a városi 
tanácsot egész eljárásában csak a közönség javának, különösen az építendő városrész 
szépségének, kényelmének és forgalmi könyítésének biztosítása vezette..."162 

Átfogó szabályozási rendelkezések, s a kellő összegű kisajátítási alap híján 
sem zárkózhatott el a város azonban a legégetőbb problémák orvoslásától. így 
Buda legforgalmasabb pontján, a Fő utcában is, ámbár a hatóság tisztában volt az 
utcának „...egy tágabb szabályozási vonal szerinti..." rendezése szükségességével 
- mindazonáltal a Szépítési Bizottmány a vonalkijelölés során, a szűkös pénzügyi 
lehetőségek közepette is igyekezett „...mind a kényelmes közlekedhetésre, mind az 
utca szépítésére..." tekintettel lenni.163 

A városképi szempontból mégoly szerény előrelépés, különösen ha a forgalom 
némi élénkülésével is együtt járt, s némi eltávolodást jelentett az avíttas városi 
funkcióktól, még a lakossági terhek növelése árán is elsőbbséget élvezett. 
A Három nyúl laktanya földszinti helyiségeinek boltokká alakítása során is ezek a 
megfontolások kerültek előtérbe.164 

Magánépíttetők pénztárcájának kímélése sem tartozott a lehetetlenségek világába, 
ha városképi szempontból éppenséggel érzékeny terület kérdése került szóba. 
A Budai Iparbanknak átengedendő városi telek esetében például a képviselőtestület a 
tanácsi javaslattól eltérően az épület díszítéséül szolgáló ún. kiszökelléket - mivel ez 
„szépészetileg" emelte az épület becsét-nem 100, hanem csak 50 forintért bocsátotta 
a szűkölködő pénzintézet rendelkezésére.165 A Dunasoron építendő házak esetében 
viszont, míg 1868 nyarán még megelégedett csupán kétemeletes - a későbbiekben 
három emeletesre magasítható - házak építtetésével is az engedékeny városi 
hatóság, egy évre rá - mit sem törődve a tanács presztízsével - saját rendelkezését 
is módosította, s most már három emeletesek létesítésének kötelezettségét írta 
ugyanoda elő.166 

1 BOGISICH 1873. 16-19. p. 
2 BFLIV. 1105. 262/1868. (december 15.), 7/1869. (január .) kgy. számok. 
3 BFL IV. 1105. 137/1868. (július 7.), 339/1869. (december 23.), 106/1873. (április 7.) kgy. számok; 

BFLIV.1106.b. 6299/1868. tan. ikt. sz. 
4 BFL IV1105. 250/1870. Gúlius 4.) kgy. sz. 
5 BFL IV1105. 92/1871. (május 8.) kgy. sz. 
6 BFL IV.1105. 174/1868. (augusztus 3.), 326/1869. (december 6.) 167/1872. (augusztus 5.) kgy. 

számok; BFLIV1106.b. 8114/1868. tan. ikt. sz. 
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Elmondható, hogy a budai várospolitika - általános szabályozási terv híján is -
rugalmasan bár, de igyekezett érvényesíteni anormati vitás elvetés a következetességet. 
Azzal utasították el például az egyik háztulajdonosnak a szabályozási vonaltól 
való eltérésre irányuló kérelmét, hogy „...efféle közérdekű szabályozási vonalak 
megállapításánál egyesek kívánsága figyelembe nem vétethetik...".167 A város 
érdekével egybevágó magánépíttetői érdek érvényesülését ellenben igyekeztek 
előmozdítani - az adott esetben érdekeltséggel is bíró városatyák...168 

Az előnyös városképi megjelenés, a nagyvárosiasság előmozdítása ugyanakkor 
természetesen nem tehette mellékessé az elsődleges városi szükségletek érvényesítését. 
A közterület hasznosítása, forgalmi szempontok érvényesítése érdekében nem 
szüntethette meg csak úgy a tanács például a belterületi tűzifatelepeket. Noha a 
Gazdasági Bizottmány előterjesztésében ezek felszámolásának egyéb kedvező 
következményeit is ecsetelve úgy vélte, hogy ez esetben például „...a különben is 
nagyon érezhető lakás hiányon is lenne segítve, a mennyiben reménylhető, hogy 
ezek tulajdonosaik által beépítetni fognak..." - a közgyűlés azonban az általános 
építési terv elkészültéig kénytelen volt megkegyelmezni nekik, elfogadván, hogy a 
„...tűzifa épen oly szükséges cikket képez, mint bármelly élelmi szer, s egyenlőre 
csak azok felszámolását rendelte el, amelyek „közlekedési, szépítészeti és tűzrendőri 
tekintetekben a legkirivóbban és szembe tűnőbben ütköznek..."169 

A megnövekedett városi forgalom - amelyet a városi hatóság már csupán 
az ebből fakadó közvetett adóbevételek folytán sem tekinthetett, de egyébként 
sem tekintett hátrányos fejleménynek - a szűk budai utcákon bonyolódott. A 
legfontosabbnak, a Fő utcának a szabályozása, szélesítése még a pesti helyzet 
javításánál is sürgetőbbnek tűnt. Ám a szűkös anyagi eszközök folytán a városnak 
jobbára csak léptékigazításra futotta. „...Azon élénk közlekedés miatt, melynek 
[a Fő utca] örvend, czélszerű s kívánatos volna egy tágabb szabályozási vonal 
szerint rendezni, de mivel ez oly tetemes kisajátítási költségekkel járna, melyeket a 
város jelenlegi kedvezőtlen pénzviszonyai miatt elviselni képtelen; ám a Szépítési 
Bizottmány a vonalkijelölésnél tekintettel volt mind a kényelmes közlekedhetésre, 
mind az utca szépítésére..."170. 

A tanács egyébiránt a túlzott beépítéssel szemben inkább a közterület növelését 
szorgalmazta. A Széna tér szabályozása során az FKT konkrét tervezetével 
szemben is - kevés köztér meglétére és forgalmi okokra hivatkozva - a tér 
nagyobbítását igényelték, összhangban a Közmunkatanács egyébként közterület 

BFLIV. 1105. 31/1868. (február 3.) kgy. sz. 
Scheich Károly képviselő felszólalása: „felemlítvén ama nehézségeket és tetemes áldozatokat, 
melyekkel az építkezés a várban egybe van kötve": szakértő bizottmány kiküldése: állapítsa 
meg az ott építendő házak házadómentességének időtartamát, „nem volna-e méltányos és a vár 
emelkedése érdekében szükséges ... nagyobb időtartamú adómentességet..." kieszközölni. BFL 
IV.1105. 41/1869. (március 1.) kgy. sz; Egyéb adómentességi javaslatok: 21/1871. (február 13.) 
kgy. sz. 
BFL IV.1105. 7/1870. (január 11.), 35/1872. (február 5.) kgy. sz.; BFLIV.1106.b. 15.016/1870. tan. 
ikt. sz. 
BFL IV.1105. 137/1868. (július 7.) kgy. sz. 
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növelő törekvéseivel.171 Távlatos szemléletről tanúskodva, hasonló szempontokat 
hangsúlyoztak az építendő Margit híd és a Vérmező közötti városi terület szabályozása 
alkalmával is; hiszen „a kérdéses hídon mint hallik, és mint a közlekedés kellő 
kihasználása szükségesnek tünteti fel nem csak gyalog és kocsi forgalom lesz, hanem 
lóvasúti pálya is".172 

A közterületekkel való gazdálkodás kérdése azonban nem korlátozódott csupán 
a beépített belterületi részekre. A közgyűlés, elfogadván Házmán polgármester 
indítványát, mely a „város kies vidékeinek élvezhetőbbé és regényesebbé tételére" 
irányult, s megértve a budai couleur local fenntartásának és ápolásának jelentőségét, 
„a kopárhegyeknek és a már kivágott részeknek beültetése és beplántáltatása" céljából 
a város főerdészét javaslattételre utasította.173 A meglévő faállomány védelmében 
pedig a pénzbüntetés mellett a szigorú tanácsnok még az elzárás lehetőségét is 
megpendítette.174 

Mivel a jobb parti városban Pesthez képest viszonylag kevesebb városi tulajdonú 
ingatlant adtak el, az ezek fölötti magyarázkodás is sokkal kevésbé aggályoskodó. 
„Miután ... a parlag telek a városnak semmi hasznot nem hajt, míg annak eladásából a 
városra nézve nem csak anyagi haszon keletkezik, hanem az adó alap is nagyobbodik 
s öregbedik ..." - áll a természeti források kimeríthetetlenségének tévképzetében 
leledző közgyűlési határozatban.175 

Az Ördög-árok és a városi csatornahálózat 
Az ekkoriban bűzlő csatornaként végigkanyargó, s egy-egy felhőszakadás alkalmával 
vészesen megduzzadó Ördög-árok még hosszú ideig megoldatlan problémája a 
városnak. Jóllehet évekig folyt a huzavona, a technológiai bizonytalankodás: téglából 
vagy betonból építsék a város fökanálisát, a félig elkészített hatalmas műtárgynak végül a 
közterületen uralgó rendetlenség, illetve figyelmetlenség okozza részleges pusztulását. 

A közgyűlés már 1867-ben bizottságot küldött ki az Ördög-árok egyenlőre csupán 
legalsó részének „szépészeti, közlekedési de különösen egészségi szempontból" 
történő beboltozása tárgyában. Ám a finanszírozási és technológiai kérdések 
tisztázása ez esetben is elhúzódott. Végül a város nem járt túl rosszul, hiszen a több 
mint 600 ezres költségből csak 278 ezret kellett állnia, a többit az FKT fizette. A 
kiépítés mikéntjére - tégla vagy beton - vonatkozó vita az 1875-ben bekövetkezett 
tragédia szempontjából érdemel figyelmet. A Közmunkatanács átiratában éppen a 
biztonsági megfontolásokat hangsúlyozva úgy vélte, hogy noha elvileg, a párizsi 
nagyszabású építkezések tapasztalatai alapján megfelelőnek tekinthető a beton is (!), 
ám - egyetértett a városi mérnöki hivatal álláspontjával, mely szerint a tartósságra 
vonatkozóan „kellő ismeretek még nincsenek", viszont a vízhatlan mésszel készített 
téglafalazat „tartóssága ... minden kétségen felül áll". 1875. június 26-án azonban egy 
hatalmas felhőszakadáskor a csatornába sodródott nagyobb tárgy nyomán - nem lévén 

176/1871. (augusztus 3.) kgy. sz., 323/1870. (szeptember 5.) kgy. számok. 
11/1873. (január 3.) kgy. sz. 
325/1870. (szeptember 5.), 207/1872. (október 7.) kgy. számok. 
42/1871. (március 6.) kgy. sz. 
118/1868. (június 2.) kgy. sz.; 226/1868., 284/1868. kgy. számú határozatok. 
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A budai városháza a Szentháromság téren 
BT MKiscelli Múzeum Fényképtár 

védőrács a bemeneti nyílásnál - az áradat felszakítja az elkészült alsó szakaszrészt, s 
több halálos áldozatot is követelő sártengerré változtatja a Tabán ezen részét.176 

A műszaki infrastruktúra kiépítésére Pesthez képest korlátozottabb anyagi 
eszközökkel rendelkező Buda - eleget téve az urbanizáció korparancsának - kénytelen 
volt az ingatlantulajdonosokra támaszkodni. A közgyűlés úgy döntött, hogy „miután 
a csatornák a tisztaság és közegészség fenntartásának egyik lényeges tényezője", s 
melynek létesítése „ugy a hatóság, valamint a lakosság elutasíthatlan kötelességéhez 
tartozik", a tulajdonosok ne házaik, hanem telkeik homlokhosszmértéke szerint 
járuljanak hozzá a csatornázási költségekhez.177 Nem vádolható a háztulajdonosok 
anyagi érdekeinek gátlástalan érvényesítésével a képviselőtestület a járdafektetést és 
a csatornaépítését lehetővé tevő egy másik helyi rendelkezés módosítása esetében 
sem. Ez ugyanis kimondta, hogy a tanács, amennyiben „a közegészség, tisztaság és 
közlekedés érdekei a csatorna létesítést és járda lerakást kívánatossá teszik", ennek 
foganatosítását - a korábbiaktól eltérően - akár a háztulaj donosok beleegyezése nélkül 

BFL IV.1105. 120/1867. (november 4.), 83/1872. (április 8.), 209/1872. (október 7.), 253/1872. 
(december 2.). kgy. sz. 
BFL IV.1105. 29/1870. (január 10.) kgy. sz.; 15.483/1870. tan. ikt. sz. 
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is elrendelheti.178 A városnak az egyesítés évére elkészült általános csatornázási terve 
- mely a Közmunkatanács szerint is „elismerést érdemlő szakavatottsággal készült" 
- azonban már az új városi hatóság előmunkálatainak képezi csupán részét.179 

Rakpartépítési próbálkozások 
A kormányzati városfejlesztési kezdeményezések bejelentésének időszakára 
jutott a budai képviselőtestület is - kezdetben döntőnek tűnő, majd végül is 
elhalasztott - elhatározásra a Lánchíd körüli rakpart-építkezés megindítása 
ügyében. Bizonyos összeg rendelkezésre állt volna ugyan a munkálatok 
megkezdésére, ám mivel a körültekintő jobb parti városatyák Pestnek állami 
támogatás elnyerését célzó kezdeményezéséről értesültek, most már ők sem 
akarták elkapkodni a dolgot. A tiszti ügyész javaslatot is tett ezért, hogy Buda 
városa is kezdeményezze a költségek felvételét az országos költségvetésbe, s a 
nagyobb siker reményében - viribus unitis - „.. .egy városi bizottság magát a Pest 
városi bizottmánnyal érintkezésbe tegye, ... s a folyamodás együttes beadására a 
szükségesek eszközlésbe vétessenek..."180 

A városi hatóság befolyásának, tekintélyének korlátozott voltára utal a Lánchíd 
Társulat által a minisztérium számára készített - egyébként a kormányszerv 
által is megfontolásra ajánlott, az építkezés megkezdését hátráltató - beadvány 
is. A Társulat ebben arról értekezett, hogy a munkálatok során „kimosatnának" 
a hídpillérek, ami nyilvánvalóan a várost terhelő utólagos beavatkozás esélyét 
vethetné fel. A városatyák számára azonban jelentős erkölcsi tehertételt okozott az 
építkezés elmaradása miatti, őket elítélő közhangulat. Attól tartottak, hogy „.. .ezen 
örökös, a város lakosságát már méltán bosszantó halogatás által ... előbb utóbb a 
városi hatóság nevetségessé fogna válni ... [s egyébként is] a veszély feltételezése 
csak puszta és igazolatlan állítás, mely miatt a budai partnak építését - mint 
hogy az a városra nézve életkérdés és lső s főfeltétel annak felvirágozhatására -
akadályozni nem lehet, nem szabad.. ."181 Nem tántorodtak volna el tehát a Társulat 
burkolt fenyegetőzésétől, ám a munkálatoknak a város részéről történő megkezdését 
végül a Közmunkatanács színre lépésével immáron újfajta kormányzati koncepció 
megjelenése tette tárgytalanná.182 

Rövid összegzés 

Úgy véljük, a fenti áttekintésben felvonultatott számos korabeli idézet bepillantást 
enged a budai városházán ekkoriban domináló gondolkodásmódba, s érzékeltetni képes 
a különféle megnyilvánulások értékszempontjainak sokrétűségét és eltérő intenzitását. 

„Rendies" és „modern" vonások egyként megfigyelhetők a hagyományos szabad 
királyi városi öntudatot és tradíciókat hordozó, ám a reprezentatív jellegű országos 

(szeptember 1.) kgy. számok. 

K. K. M. (július 21.) sz. rend. 
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központ kialakításának követelményeit, nemkülönben a városi tömegtársadalom 
perspektívájából adódó feladatokat is egyre inkább felvállalni kényszerülő 
városvezetés megnyilvánulásaiban. Számos, ugyanakkor igen jellemző, morális 
természetű attitűd nehezen értelmezhető a rendies-modern ellentétpár merev 
alkalmazásával. Néhány fontos korabeli mozzanat, illetve megnyilvánulás azonban 
kétségkívül elhelyezhető ebben az ellentétpárban. 

A rendi korszak várospolitikai szemléletét idézi például a jószerivel még az elemi 
szintű kommunális igények teljesítését is akadályozó „takarékos" városgazdálkodásra 
való törekvés; avagy említhetnénk a szűkös városi kollektívum eszméjének 
érvényesítésére utaló különféle megnyilvánulásokat. A korlátozott társadalmi 
bázison megvalósuló várospolitikai tevékenység ekkor ugyan már a képviseleti szerv 
tagjainak intenzív bevonásával, viszont a régi időkre emlékeztető módon, a testületi 
jelleg egyfajta túlburjánzása révén megy végbe. További rendies vonás, hogy a budai 
városatyák ekkoriban is a személyes ismeretségen alapuló, zárt jellegű, autochton 
városi közösség érzelmi és szemléleti keretéből indulnak ki - főként a rendészeti 
és az igazgatási funkciók teljesítése alkalmával (pl. helybeliek, idegenek erőteljes 
megkülönböztetése). 

Másrészről viszont, ezen szűkös városszemléleti korlátok ellenére is, a budai 
városatyák zöme erőteljesen szabadelvű irányultságú, s pártolván a szekularizációt, 
kiélezett helyzetekben - egyfajta liberális katolicizmus világnézeti keretei között 
- még antiklerikális velleitású is akár. Találkozhatunk továbbá - a modernitás 
jeleként - a teljesítményelv érvényesülésével is az alkalmazottak tevékenységének 
értékelése során. A népnevelés és a városi kultúra-mecenatúra nyomán bukkan fel az 
itt még csak embrionális formában jelentkező „társadalomreformer" modern jellegű 
várospolitikusi szerep-igénye is. 

Nehezen kategorizálhatók a rendies-modern ellentétpár alapján viszont a későbbi 
városigazgatás személyi politikájában is érvényesíteni kívánt olyan értékelvek és 
attitűdök, mint: lojalitás, szolgálatéthosz, megbízhatóság, szorgalom. 
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Források 

Levéltári források 
Budapest Főváros Levéltára 

- IV. 1105. Buda szabad királyi főváros képviselőtestületének jegyzőkönyvei 
- IV. 1106. Buda város tanácsi iratai Budapest Főváros Levéltára 

Nyomtatott források 
- Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen für das Jahr 1873. Pest. 1873. 
- Buda Szabad Királyi Fővárosa Hatóságának 1872-dik évi működéséről szólló 

végjelentése. Források felhasználása mellett összeállította BOGISICH Károly fő
jegyző. Buda, 1873. 

- Buda szab. kir. főváros 1867. máj. 20. választott képviselőinek névjegyzéke. 
Nyomatott Bagó Mártonnál [1867] 

- Buda szabad kir. főváros közköltség előirányzata 187l-re. Buda. É. n. 
- Fő-zárszámadás Budapest Főváros illetőleg az ezen név alatt az 1872. XXXVi. 

törvénycikk alapján 1873. november 17-től kezdve egy törvényhatósággá 
egyesített Pest és Buda szabad királyi fővárosok valamint Ó-Buda mezőváros 
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HORVÁTH J. ANDRÁS 

Aims and Aspirations of Local Politics in Buda 1867-1873 

The lecture focuses on the manifestations and the deeds concerning the political 
activity of Buda royal city from the period of the compromise and the reconstruciton 
of the selfgovernmental rights in 1867, to the time of the city unification in 1873. 
That Act of 1872 extinguished centuries of independence in the cases of Buda, 
Pest and Óbuda. Still, the aldermen's great majority of Buda supported the aim 
of the government to establish a representative national centre, regarding only of 
marginal importance to the solicitudes occured around this process, though those 
weren't remained unmention. They rather favoured the governmental policy in the 
issues of nationwide scales too, opposing the fulminative declarations of other 
selfgovernments, which attacked the compromise. Although but a few couples 
of the old aldermen from the time of 1848 existed in 1867, the freedom-fighting 
traditions from those times lived vividly in the whole body, making considerable 
effect on the fields of symbolical, or on the human politics, regarding the appointing 
procedures of the city authority. The heavy burden of a debt didn't ease the situation 
of the city, bearing traditionally the name „Capital", which hindered seriously to 
develop any field of the administration, would it be matched to its city-rank. So, 
didn't secluded itself the city-management from the idea to transfer the businesses 
of the police to the government, as well. As for the public health, or the public 
sanitation it can be mentioned the serious tasks to menage with the several kinds 
of epidemics, or in the sphere of the public education, some reparations of smaller 
degree, of which administrative branch wasn't really able to cope with the growing 
public demands, and it is interesting mention too, the strong aspiration to promote 
the secularization. That latter aim grounded for ardent debates over the issue of 
the Pope's infallibility-dogm at the chamber of the city-council. The priorities of 
the city-planning coincided basically to that of the governmental aspirations, and 
the majoriy of the city-representatives looked forward to as a solution to win the 
government for this activity. 
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Gyáni Gábor 

BUDAPEST „TAPASZTALAT TÖRTÉNETE" 

Budapest modern kori történetében 1873 talán az egyik legfontosabb fordulópont, 
mivel végérvényesen csupán a városegyesítéssel dőlt el, hogy az alkotmányos 
önállóságát 1867-ben részben visszaszerző Magyarország politikai központja 
ettől fogva Pest-Buda lesz. 1873 más szempontból is kivételes jelentőségű a város 
életében. A közigazgatási tekintetben egymástól elkülönülő három város, Pest, Buda 
és Óbuda közös adminisztratív és fizikai (infrastrukturális) keretbe foglalása nyitotta 
meg az utat a későbbi évtizedek hihetetlenül gyors urbanizációja előtt. Az ekkortól 
felgyorsuló nagyvárosi fejlődés eredményeként Budapest a dualizmus végére közel 
egymilliós metropolisszá nőtte ki magát. 

A három település fővárosként történő egyesítése - óhajként - félszázaddal 
korábban is megfogalmazódott. Széchenyi a Budapest kifejezést használva 
(1831) arról elmélkedett, mi kell ahhoz, hogy valódi főváros váljon az egyesített 
Budapestből. „Buda-Pest fekvése kies, s olyan, mely egyesítő középpontnak sok 
tekintetben helyesnek látszik. Ha azonban a két város s annak körvidéke természeti 
mibenlétében hagyatik, egyesítést, ítéletem szerint, csak századok lefolyta esz
közölhet; mely századokban viszont annyi egyesülés elleni erő is fejlődhetik ki, hogy 
Buda-Pest hihetőleg soha nem léphet ki a provinciális városok sorábul, s egyesítő 
pontul nemigen fog szolgálhatni. A kérdés tehát abban forog, vagy inkább az a 
feladás: kinyomozni, a két testvérváros mily kifejlésre képes."1 

I. 

Az 1870. évi X. törvény nyomán (ez a rendelkezés hívta életre a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsát) a három testvérvárost egységes várostervezési projekt fogta egybe, 
közigazgatási egyesítésük azonban néhány évet még késett. A Közmunkatanács 
fő feladatának tekintette, hogy elvégezze a településeket egymástól elválasztó 
és árvizeivel azokat folyton veszélyeztető Duna szabályozását, valamint hidakat 
építsen a folyó fölé. Fontos feladata volt továbbá a főútvonalak megnyitása, a 
főváros egész területét átfogó szabályozások és a telekpolitika irányítása, az építési 
előírások kidolgozása és foganatosítása, valamint számos más várostervezési feladat 
ellátása is. Ez a munka több évtizedet követelt ott, ahol - mint Széchenyi korában, 
az 1830-as években és persze azt követően még jó ideig - a modern infrastruktúra 
nyomokban is alig létezett. „Budapest vőlegénye", báró Podmaniczky Frigyes nagy 
hévvel vetette bele magát a nagyváros-teremtés grandiózus munkájába, amikor 
1873-ban alelnöki minőségben a Közmunkatanács operatív vezetőjévé nevezték ki 
(1905-ig töltötte be ezt a posztot). Egyszer, amikor az 1880-as években felmerült, 
hogy esetleg le kell majd mondania a hivataláról, amire azonban végül nem volt 
hajlandó, így vallott az őt ebben az időben jellemző ethoszról. „Természetes tehát, 

1 SZÉCHENYI 1995. 9. p. Vö. CSORBA 1993. 20. p. 
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