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VÁROSPOLITIKA ÉS VÁROSATYÁK BUDAPESTEN, 1873-1941

Pest, Buda és Óbuda formális egyesítésével Budapest 1873. november 17- én vált 
hivatalosan az ország fővárosává s a századfordulóra metropolissá épült ki, lakossága 
csaknem megháromszorozódott. A főváros testesítette meg mindazt, amit az ország a 
tőkés-polgári fejlődés, a modernizáció terén elért. Budapest különleges szerepe azon
ban nemcsak ebből következett, hanem abból is, hogy egyidejűleg az államigazgatás, 
a gazdasági, a politikai és a kulturális élet központjává vált.1 E sajátos helyzetét a 
trianoni békeszerződés csak még hangsúlyosabbá tette, mivel a történeti Magyarország 
elvesztette területének 70, népességének 60%-át, ennek következtében egy sor jelentős 
várost is. A két háború között az urbanizáció folyamata lelassult, a fővárost egyetlen 
más város sem közelítette meg sem népességét, sem egyéb mutatóit tekintve.2

A tárgyalt időszakban három hatalmi-politikai rendszer váltotta egymást, követke
zésképpen a várospolitika alakulását meghatározó tényezők is lényeges változáson 
mentek át.3 A várospolitikával kapcsolatban három összefüggő kérdéskör világíthatja 
meg e változások tartalmát, következményeit: 1) a főváros parlamentje, a közgyűlés 
társadalmi és politikai összetételének alakulása; 2) az önkormányzat és az államhatal
mat megtestesítő kormányzat viszonya; e) a községesítés ügye.

A városatyák szociális és politikai összetétele

A várospolitika alakításában elsőrendű szerepet játszottak azok a választott közsé- 
gi/fővárosi képviselők, akik a közgyűlés tagjait alkották. A közgyűlés működését a 
parlament által elfogadott törvények szabták meg. így 1873 és 1918 között a közgyű
lésnek 400 tagja volt, összetételüket a virilizmus rendszere határozta meg.4 Ennek 
megfelelően a 400 városatya felét a legnagyobb adót fizetők 1200 fős csoportjából 
kellett megválasztani, csak a további 200-at választhatták szabadon.

Kik voltak a virilisek? Vörös Károly kutatásaiból tudjuk, hogy 1872 és 1914 között 
legnagyobb és egyre népesebbé váló csoportjukat a háztulajdonosok alkották. Az utolsó 
békeévben a viriliseknek csaknem fele (48,5%) közülük került ki. Őket a kereskedők 
követték, bár csökkenő arányban. Csoportjuk azért figyelemreméltó, mert többségük 
zsidó volt. A modern gazdasági szervezet és közigazgatási, jogi apparátus kiépülésével 
összhangban fokozatosan növekedett a vállalati, részvénytársasági vezérigazgatók, 
igazgatók s mellettük az ügyvédek csoportja (1914-ben 7 ill. 6%). A város és társadalma 
szerkezete szempontjából egyaránt jellemző, hogy a virilisek között nyolcszor annyian 
voltak a pestiek, mint a budaiak és hogy Pesten éltek azok is, akik ténylegesen a 
legmagasabb adót fizették.5
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Kevesebbet tudunk a szabadon, nem a virilisták köréből választott városatyákról. 
Bizonyos azonban, hogy közöttük nagy számban szerepeltek szabadfoglalkozású értel
miségiek (ügyvédek, orvosok), valamint a középburzsoáziához tartozó személyek (ipa
ri, kereskedelmi vállalatok tulajdonosai). A századfordulótól közülük kerültek ki a 
Vázsonyi Vilmos vezette Demokrata Párt tagjai. A közgyűlésbe nem kerültek be „az 
alsóbb néposztályokhoz” tartozók: kiskereskedők, iparosok, munkások.6

A két városrész, Pest és Buda karakteréhez hozzátartozik, hogy a lakosságnak 
mintegy négyötöde a pesti városrészben élt, az üzemek, a kereskedelmi vállalatok és 
bankok zöme is ott működött. Egy kortársi jellemzés szerint „Pest volt birtokában a 
város szellemi, erkölcsi képét meghatározó tömegeknek és eszközöknek.” Ezzel szem
ben „Buda túlnyomó része a konzervatív, a múlthoz ragaszkodó, a pesti zsivajtól távol 
álló hagyományt képviselte.”7

A felnőtt lakosság számához mérten, különösen a dualizmus idején, igen szűk volt 
a fővárosi választásra jogosultak köre. A budapestiek külön sérelme volt, hogy szemben 
az ország többi törvényhatósági joggal bíró városával, nekik személyesen kellett felvé
tetniük magukat a választók névjegyzékébe. A XX. század elejétől mind az ország- 
gyűlési, mind a helyhatósági választójoggal rendelkezők köre szélesedett, mégis, 
mindkét csoport kis részét alkotta Budapest felnőtt lakosainak. Nemcsak az ipari 
munkásoknak, de a kispolgárok széles tömegének sem volt választójoga.

О

A municipális válaszíójogúak száma Budapesten

Év A választók

1873 (kb) 15 000
1901 24 000
1912 45 000
1920 468 207
1925 289 320
1930 292 580
1935 292 946

*a népszámlálási összeírások évei

a lakosság*
száma

1870 280 349
1900 733 358
1910 880 371
1920 928 996

1930 1 004 772

adatai

A várospolitika és városi politizálás másik jellegzetessége az volt, hogy még 1873 
után sem szerveződtek fővárosi politikai pártokba a szavazati joggal bírók, hanem az 
országos politikai pártok programját követve s a választási kerületeknek megfelelően 
tömörültek a „törzsfőnökök” vezetésével. А XIX. sz. végére ez egyre kevésbé felelt 
meg Budapest polgárosult viszonyainak, a tőkés polgárság és az ipari munkásság 
törekvéseinek. A közjogi alapon szerveződött országos politikai pártok keretében nem 
juthatott kifejezésre eme új társadalmi tényezők jogegyenlőségre és a hagyományos
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magyar társadalomba való beilleszkedésre irányuló érdeke. Mivel ezek az új társadalmi 
tényezők Budapesten koncentrálódtak, a fővárosban születtek meg az új típusú politi
kai pártok is, amelyek „osztályérdeket” képviseltek.

Elsőként 1890-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt alakult meg, erőteljes 
küzdelmet indítva a munkások választójogának megszerzéséért. Ezt nyomban követte 
a kispolgári, polgári rétegek szervezkedése. 1894-ben a pesti oldalon, a város VI. 
kerületében, a Terézvárosban Vázsonyi Vilmos ügyvéd alapított Demokrata Kört, 
amely 1897-ben fővárosi (községi), 1900-ban pedig már országos pártként lépett fel. 
Ez volt az első polgári párt Magyarországon, amely meghatározott társadalmi réteg, a 
városi kispolgárság, polgárság érdekképviseletét vállalta és nem a közjogi álláspont 
alapján állt. Követelte -  többek között -  a választójog reformját, a virilista rendszer 
eltörlését, a kistőkések érdekeit szolgáló gazdasági- és adópolitikát.9 A főváros budai 
oldalán, az I. kerületben is indult szervezkedés Kasics Péter vezetésével a Szabad 
Polgári Párt keretében, amely sok tekintetben Vázsonyiékkal azonos célokat fogalma
zott meg.10 A két polgári párt mégis jellegzetesen különbözött egymástól. Kifejezte ezt 
már szerveződésük helye is. Vázsonyi pártjának bázisát a pesti V., VI. és VII. kerületi 
kisiparos, kiskereskedő polgársága alkotta, e kerületekben élt 1910-ben a főváros zsidó 
lakosságának 68%-a. Kasics pártja viszont Budán, az I. kerületben bontott zászlót, 
társadalmi bázisát köztisztviselők, alkalmazottak, részben kisiparosok adták, közöttük 
-  felekezeti szempontból -  a Tóm. katolikusak voltak meghatározóak.11 Sokban külön
bözött a két pártvezér is. Vázsonyi egy vidéki rabbi, tanító, kereskedő család fiaként 
lett jónevű és jómódú fővárosi ügyvéd, majd városatya, országgyűlési képviselő, végül 
IV. Károly minisztere. Kasics, akárcsak Vázsonyi, szintén jogot végzett, ezt követően 
azonban közszolgálatban állt, államtitkár volt a Honvédelmi Minisztériumban. A róm. 
katolikus hitfelekezethez tartozott s a keresztény kispolgárság szervezését tekintette 
céljának.12

Vázsonyi pártjában meghatározó szerepet játszott a zsidó kispolgárság, polgárság, 
értelmiség, s ennek következtében konzervatív-keresztény oldalról azzal támadták, 
hogy valójában „zsidó párt”, a „zsidó érdekekért” küzd. Ezek a vádak nem állták meg 
a helyüket. A Demokrata Párt ui. a gentry mentalitással, a konzervatív irányzattal 
szemben a polgárosodás és modernizálódás általános érdekét és célját fogalmazta meg, 
ennek keretében lépett fel a zsidóság emancipációjáért. Legáltalánosabban az urbánus 
mentalitás jellemezte és az, hogy ezzel szoros összefüggésben a rendszer liberalizmu
sának kiszélesítését, továbbfejlesztését, demokratizálását kívánta. A korszellemet, a 
fővárosi kispolgári, polgári rétegek érdekeit a századfordulón s azt követően Vázsonyi 
pártja s nem Kasicsé fejezte ki. Vázsonyi pártja adta a bázisát Bárczy István polgármes
ter nagyszabású városépítő politikájának 1918-ig, Kasics pártja 1919 után beleolvadt a 
Keresztény Községi Pártba. Bárczy István polgármestersége idején nemcsak a Demok
rata Párt, hanem a Városháza, a közgyűlés is hivatalos feliratokban követelte a viriliz- 
mus eltörlését, a választójog demokratizálását -  eredménytelenül.

Az 1918-1919. évi forradalmak ugyan lényeges változást hoztak a városvezetés 
szervezetébe, a testületek összetételébe, ennek azonban nem volt organikus kapcsolata 
sem a megelőző, sem a következő korszak várospolitikájával.

Bármily ellentmondásosnak tűnik is, ténylegesen az 1919 őszén hatalomra került új, 
alapjában véve konzervatív, antiliberális rendszer valósította meg a liberálisok és a 
szociáldemokraták régi követelését. Az 1920: IX. te. -  több más intézkedése mellett -  
Budapesten megszüntette a virilista rendszert, nagymértékben kiszélesítette a válasz
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tásra jogosultak körét, választójogot adott a nőknek is, igaz, szigorúbb feltételek 
mellett, mint a férfiaknak. Budapestnek más vonatkozásban már említett különleges 
helyét az is erősítette, hogy az ország többi törvényhatóságában továbbra is érvényben 
maradt a virilista rendszer. A municipális választójogúak fővárosi alakulása azonban -  
az 1920. évi kiugróan magas számuk mellett -  azt is megmutatja, hogy amint a rendszer 
megszilárdult és „megszabadult” a békekonferencia nagyhatalmainak ez irányú ellenőr
zésétől, erőteljesen szűkítette a választásra jogosultak körét. Ezt elsősorban nem a 
vagyoni cenzus emelésével tette, hanem azzal, hogy növelte a megkövetelt életkort, az 
iskolai végzettséget, valamint a budapesti helybenlakás időtartamát.13

A Horthy-rendszer idején nemcsak e téren történt lényeges változás, hanem abban 
is, hogy 1919*őszétól a szavazók és városatyák községi politikai pártokba tömörültek, 
ekkor jelentek meg a korábban csaknem teljesen hiányzó helyi politikai pártok. Ezek 
négy fő irányzatot képviseltek.

A várospolitikában 1939-ig meghatározó szerepet játszott az 1920-ban kisebb 
keresztény csoportokból alakult Keresztény Községi Párt. Ez konzervatív, jobboldali 
politikát követett, az 1920-as években a kormány élén álló Bethlen István politikáját is 
túlságosan liberálisnak ítélte. Vezetője Wolff Károly volt, aki egy, a XVII. században 
nemességet kapott német eredetű polgár-katona-családból származott. Jogot végzett, 
magas állami tisztséget töltött be (a főudvarnagyi bíróság elnöke volt korábban), fiatal 
korától részt vett a róm. katolikus társadalmi szervezetekben, pártvezérként is egy budai 
egyházközségi tanács elnöke volt.14

A Bethlen István által 1922-ben létrehozott kormánypártnak éveken át nem volt 
fővárosi szervezete. Ezt, vagyis az Egységes Községi Polgári Pártot Bethlen csak 
1925-ben tudta megteremteni. E pártnak mindenkor a kormánypárt vonalához kellett 
(volna) igazodnia. Ez így is volt a húszas években, de éles konflikusok keletkeztek a 
harmincas években, amikor Gömbös Gyula állt a kormánypárt élén. A kormánypárt 
községi szervezete nem vagy csak erősen vonakodva volt hajlandó követni a jobbrato- 
lódást, és egészében véve nem értett egyet a totális állam, a személyi diktatúra kiépíté
sére irányuló törekvésekkel. A fővárosi szavazók egyébként sokkal inkább a Keresztény 
Községi Pártot, semmint a kormánypárt községi szervezetét támogatták. A kormánypárt 
-  mandátumait tekintve -  messze elmaradt a Keresztény Községi Párt mögött.15

A közgyűlés összetételét és pártviszonyait jelentősen módosította a baloldali ellen
zék képviseletének megerősödése. 1920-tól jelen volt a közgyűlésben Vázsonyi Nem
zeti Demokrata Pártja, majd bekerült Rassay Károly liberális polgári pártja, valamint a 
Kossuth Párt, amely részben Károlyi Mihály híveit, részben a volt polgári radikálisokat 
tömörítette. 1925-ben -  történetében először -  fővárosi mandátumhoz jutott a Szociál
demokrata párt is.16

A főváros választópolgárainak politikai mentalitását alapjában véve reálisan tükrözi 
a mandátumok két háború közötti megoszlása, még ha figyelembe vesszük is a válasz
tójog korlátáit, valamint az egyéb tényezők hatását.
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A mandátumok megoszlása a vezető pártok között a választott 
városatyák alapján, %-ban

Választás
éve

Összes
mandátum

Keresztény 
Községi Párt

Kormány
párt

Liberá
lisok

SZDP

1920 240 69,6 X 29,1 X
1925 250 36,4 9,2 54,4*
1930 150 30,6 14,0 20,0 24,6
1935** 108 30,6 26,9 17,6 19,4

X még nem vett részt a választásokon 
* a liberálisok és a szociáldemokraták közös listán szerepeltek 
** a Horthy-rendszer utolsó fővárosi választása

E számok sok mindent elmondanak. A korszak második felében a fővárosi válasz
tásokat és a városvezetést szabályozó törvények (1930: XVIII. te., 1934: XII. te.) 
nagymértékben csökkentették a közgyűlés tagjainak számát arra hivatkozva, hogy a 
magas létszám akadálya a szakszerű működésnek, döntéshozásnak. Ezzel egyidejűleg 
azonban emelték azok számát, akik 1925-től kezdve kinevezés útján, illetve tisztségük 
alapján lettek tagok. A kinevezettek száma 22-ről 60-ra emelkedett. A választási 
eredmények így teljes mértékben megváltoztak, mivel a kinevezett városatyák Wolff 
pártját és a kormánypártot támogatták. Emellett Budapest főpolgármestere, polgármes
tere, az alpolgármesterek, az ügyosztályok vezetői is túlnyomórészt a Keresztény 
Községi Pártból, illetve a kormánypártból kerültek ki. 1920-ban a kétségtelen terror 
ellenére, az akkor még egyetlen baloldali párt a mandátumok közel 30%-át szerezte 
meg. 1925-ben -  a szavazatok alapján -  a városvezetésnek a baloldali polgári és a 
szociáldemokrata ellenzék kezébe kellett volna kerülnie. Ez azonban az említettek miatt 
nem következett be. Az elért eredmény ellenére, a baloldali irányzatok képviselői nem 
tudták elérni Bárczy István polgármesterré választását 1926-ban. A Horhy-korszak 
hatalmi-politikai viszonyai között még elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan volt, 
hogy az ország fővárosának élén álló tisztségviselő ne az országos hatalmat képviselő 
és bíró párt embere legyen.18 A későbbi választások eredményei is azt mutatják, hogy 
a fővárosban erős és szilárd bázisa volt a liberális és a szociáldemokrata irányzatnak. 
1930-ban ugyan már nem több, de még mindig ugyanannyi mandátumot mondhattak 
magukénak, mint a keresztény- és a kormánypártok, s még 1935-ben, Hitler hatalom- 
rajutása után két esztendővel és Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején is a közgyű
lés helyeinek közel 40%-a volt az övék.

Hogyan alakult a választott városatyák társadalmi és politikai összetétele a két 
világháború között? Ezt a legcélszerűbb az 1930. március 1-jei állapotban vizsgálni, 
amikor számuk még nem csökkent radikálisan.

Erre az időpontra a közgyűlés személyi összetétele -  a háború előttihez mérten -  
teljesen megváltozott. Az 1918 előtt megválasztott városatyáknak mindössze 14%-a 
maradt meg a közgyűlésben, viszont -  figyelemre méltóan -  zömük a Vázsonyi-párthoz
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tartozott. Fontos információkat ad annak vizsgálata, hogy az egyes pártok a város mely 
részében voltak sikeresek. Ez még akkor is így van, ha tudjuk, hogy a pesti városrész 
népesebb volt, következőleg szerepe is nagyobb volt a szavazások idejént, mint a 
budaié. A városatyák csaknem 78%-át a pesti oldalon választották meg.19

A mandátumok megoszlása a megszerzés helye szerint 
1930, %-ban

Vezető pártok pesti
k e r ü l e t e k

budai

Liberálisok 86,44 13,56
SZDP 81,13 18,87
Kormánypárt 
Keresztény Községi

76,00 24,00

Párt 70,45 29,55

A számok világosan mutatják, hogy a liberálisok és a szociáldemokraták elsősorban 
a pesti városrészre számíthattak, a budai oldalon esélyeik jócskán elmaradtak a többi 
párté mögött. A pesti városrészben szerzett mandátumok megoszlásának közelebbi, 
kerületenkénti vizsgálata e képet finomítja s jellegzetességét még világosabbá teszi.

A pesti városrészben szerzett mandátumok megoszlása 
kerületek szerint a vezető pártok között, 1930, %-ban

Kerület Kormánypárt Keresztény 
Községi Párt

Liberálisok SZDP

IV. 10,00 7,95 5,08 1,89
V. 14,00 6,82 10,12 9,43
VI. 14,00 12,50 28,81 18,87
VII. 16,00 14,77 20,41 22,64
VIII. 10,00 14,77 11,86 13,21
IX. 8,00 9,09 8,47* 9,43
X. 4,00 4,55 1,69* 5,66

* ezekben a kerületekben 1920-ban még egyetlen mandátumot sem szereztek
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Négy pesti kerület esetében szemmel látható a különbség a liberálisok és szociálde
mokraták, illetve a keresztény- és a kormánypárt szempontjából. Az V., VL, VII. és 
VIII. kerületekről van szó. Ha ezek adatait összesítjük, kitűnik, hogy az egyes pártok 
az alábbi arányban szerezték onnan mandátumaikat:

Mi jellemzi azt a négy kerületet, amelyben a legerősebb volt a liberális polgári 
pártok és a szociáldemokraták befolyása? Egyrészt az, hogy lakosainak zöme kisiparos, 
kiskereskedő, kistisztviselő és munkás volt, másrészt, hogy e négy kerületben élt a 
budapesti zsidóság 68%-a!20

A virilizmus megszüntetése, a választójog kiterjesztése, valamint a társadalom 
szerkezetében a XIX. sz. vége óta végbement változások a választott városatyák 
összetételét is gyökeresen átalakították. 1918 után a legvagyonosabbak közvetlen 
részvétele a közgyűlésben minimálisra zsugorodott. A háztulajdonosok valamikor 
legerősebb csoportja gyakorlatilag eltűnt, 1930-ban csupán két városatya élt háztulaj
donból, illetve ház- és gyártulajdonból. A tőkések (gyárosok, vállalkozók, nagykeres
kedők, részvénytársasági és vállalati igazgatók), de még az iparosok és kereskedők 
rovására is azoknak a városatyáknak a száma és aránya nőtt meg, akik már nem önálló, 
független egzisztenciák voltak, hanem különböző jellegű alkalmazásban álltak és akik 
a szakértelmiséghez tartoztak. Mellettük megjelent néhány olyan foglalkozási ág kép
viselője, aki 1918 előtt teljesen hiányzott a közgyűlésből. Ilyenek voltak az egyházi 
vezetők, a keresztény egyházak, főleg róm. katolikusok papjai, a szociáldemokrata 
pártfunkcionáriusok, az ipari üzem- és művezetők, a kvalifikált munkások. Az alábbi 
csoportosítás nem teljes és ezért nem is teljesen pontos, a városatyák összetételének 
jellemzőit azonban reálisan mutatja.

kormánypárt 
Keresztény Községi Párt 
liberálisok 
SZDP

54,0%
48,9%
71,0%
64,2%

A választott városatyák néhány jellegzetes foglalkozási 
csoportja pártállás szerint, 1930. március 1-jén21

Foglalkozási
csoport

Kormánypárt Keresztény Liberálisok SZDP 
Községi Párt

Nagyiparos, vállalkozó, 
háztulajdonos, bankár 12 5 3

Nagykereskedő 1 3

Vállalati-, bank- 
igazgató 5 1 7
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Iparos 3 8 4 2

Kiskereskedő 2 3 1 -

Vezető
köztisztviselő 13 10 - —

Nyugalmazott vezető 
köztisztviselő 8 14 2 —

Nyugalmazott fővárosi 
vezető tisztségviselő - - 1 -

Magántisztviselő - - - 14

Ügyvéd 7 12 7 3

Orvos, gyógyszerész 2 4 4 1

Egyetemi tanár 5 5 - -

Újságíró, szerkesztő, 
laptulajdonos - 2 5 7

Keresztény egyházi 
vezető, pap 1 10 - -

Pártfunkcionárius - - - 6

Országgyűlési képviselő - 1 - 8

Gyári üzem- és művezető, 
szakmunkás 3 1 9

A polgári pártok társadalmi bázisát tekintve erős érintkezést látunk. A Keresztény 
Községi Párt, az Egységes Községi Polgári Párt és a liberális pártok szavazóinak zöme 
polgári, kispolgári körökből került ki, a városatyák foglalkozási megoszlása szintén 
mutat rokonvonást. Mégis vannak jól kivehető elválasztó vonalak mind a bázist, mind 
a városatyák foglalkozását illetően. Az utóbbiak esetében kitűnik, hogy vezető köztiszt
viselő, még nyugdíjas is, valamint olyan foglalkozású, aki állását és jövedelmét tekintve 
az államhoz kötődik, szinte kizárólagosan csak a kormány- és kereszténypártban 
található. Ezzel szemben a liberális pártoknál a magántőkés, a szabadfoglalkozású 
értelmiségi (ügyvéd, orvos, újságíró, lapszerkesztő stb.) dominál. Az SZDP városatyái
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között legtöbb a magántisztviselő, majd a gyári üzem- és művezetők, az országgyűlési 
képviselők, újságírók, szerkesztők következnek. Az SZDP városatyáinak foglalkozási 
összetétele eltér minden polgári pártétól.

1873 és 1941 között semmiféle kvóta, semmiféle előírás nem szabályozta a város
atyák nemzetiségi és felekezeti összetételét. Eredeti nemzetiségükre, anyanyelvűkre, 
vallásukra vonatkozóan semmiféle hivatalos összeírás, kimutatás nem készült, és a 
különböző csoportok arányát semmiféle szabályzat nem írta elő. Ez tökéletesen idegen 
lett volna a dualista rendszer liberális szellemétől. De azt követően a Horthy-rend- 
szerben is csak 1938-tól, az első zsidóellenes törvény életbeléptetésétől kezdve vizs
gálták, illetve szabályozták hivatalosan a városatyák felekezeti, majd faji hovatar
tozását. Tudjuk azonban, hogy a főváros vezetőinek, városatyáinak első generációja, a 
főpolgármesterek, polgármesterek is, jelentős részükben német eredetű családokból 
származtak. Ennek azonban a XIX. sz. végén nem volt politikai jelentősége. A közélet
ben szerepet játszó német eredetű polgárság már ezt megelőzően is magyarnak vallotta 
magát, a magyar nemzeti érdekekkel és értékekkel azonosult, nem hirdetett azokkal 
szemben álló nemzetiségi programot. Ugyanez állt a zsidó városatyákra, akik nem zsidó 
felekezeti érdeket képviseltek, hanem a polgári egyenjogúság, a polgári demokrácia 
általános elveit, ezek érvényesítésétől várva társadalmi beilleszkedésük meggyorsulá
sát és azt, hogy gazdasági szerepüknek megfelelő helyet vívjanak ki a közéletben. A 
választott városatyák között -  mint említettük már -  1918 előtt és után is jelentős 
számban voltak zsidók. 1918 előtt főként a virilisták, valamint a Demokrata Párt, 1918 
után a liberálisok és szociáldemokraták listáján kerültek be a közgyűlésbe.22

A második világháború kitörését követően nem rendeztek fővárosi választásokat. 
Ennek egyik és pozitív következménye az lett, hogy -  szemben a parlamenttel -  a 
közgyűlésbe a nyilaskeresztesek, nemzetiszocialisták nem tudtak betörni. 1939, majd 
1941 után a közgyűlés mandátumát meghosszabbították, összetételét és működését a 
zsidóellenes törvények szellemében módosították. Az 1941: XIX. te. alapján a 108 
városatya közül 34-et megfosztottak mandátumától, zsidónak minősítve őket. A kizár
tak helyére keresztény pótképviselőket hívtak be, ami a közgyűlés és a baloldali 
ellenzék korábbi összetételét alaposan megváltoztatta.23

A főváros vezető tisztségviselői között 1918 előtt még lehetett zsidó, mint Heltai 
Ferenc főpolgármester 1912-ben, 1918 után azonban már nem. Ezzel szemben a 
fővárosi intézmények, üzemek, iskolák stb. vezetői és alkalmazottai között hagyomá
nyosan, egészen 1942. január 1-jéig, nagy számban voltak zsidók. Elbocsájtásukat az 
1939: VI. te., valamint az 1941: XIX. te. írta elő. A végrehajtást késleltette és igyekezett 
emberségesebbé tenni néhány tisztségviselő s maga a közgyűlés is, vállalva a nácibarát 
körök támadását és az egyes miniszterekkel való konfliktust.24

A z  autonómia ügye: a Városháza és a kormányzat viszonya 
a két háború között

A városvezetés már 1918 előtt is azért küzdött, hogy önálló döntési körét kiszéle
sítse, az állam (a kormány) beavatkozását pedig korlátozza. Ennek a központi és a helyi 
hatalom között folyt küzdelemnek a nyertese végül is a központi államhatalom lett. A 
főváros nem hogy nem tudta kiszélesíteni önkormányzati jogait, de azokból az idő 
előrehaladtával mind többet vesztett. Az önkormányzati jogok védelme illetve kiszéle
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sítése -  a kormánypárt kivételével -  valamennyi fővárosi pártnak érdeke volt, bár 
más-más okból. A Keresztény Községi Párt megszerzett pozícióit védte, hiszen a 
kormány minden beavatkozása azokat fenyegette. Ellentéte a kormánnyal és a kormány
párttal a hatalmon levők két csoportjának ellentéte volt. Az SZDP és a liberálisok a 
nagyobb autonómiától saját szerepük növelését remélték és elvi okokból is ellenezték 
a központi hatalom kiterjesztését a helyi közösségek rovására.

A főváros autonómiáját a Budapest vezetésére és igazgatására vonatkozó vala
mennyi törvény alapjában fenyegette. Ezek ui. felhatalmazták a belügyminisztert az 
önkormányzat felfüggesztésére és arra, hogy kormánybiztost állítson a város élére. Erre 
1918 előtt egyszer (1906-ban), 1918 után két alkalommal (1920-ban és 1924-ben) került 
sor, a közgyűlés hatáskörét szűkkörű tanácsra ruházva. 1918 után a központi államha
talom irányító-ellenőrző szerepét szinte folyamatosan növelték, a választott testületek 
hatáskörét pedig -  ezzel egyidejűleg -  csökkentették. E folyamat a húszas években, 
Bethlen István miniszterelnöksége idején indult meg és a harmincas években, a Göm
bös- kormány működése alatt teljesedett ki. Nem sajátos magyar jelenségről volt 
azonban szó, mert az első világháború után a végrehajtó, adminisztratív hatalom szerepe 
világszerte megnőtt, s e tendenciát a világgazdasági válság csak erősítette.

A helyi döntések lehetőségét jól példázza a főpolgármester választásának módja. A 
főpolgármester -  akárcsak a megyei és városi törvényhatóságok élére beiktatott főispán 
-  a mindenkori politikai hatalom képviselője volt és a közgyűlés soha nem választhatta 
szabadon. 1873 és 1918 között a király, azt követően pedig a kormányzó három jelöltje 
közül lehetett választani. 1934-ben azonban ezt a jogát is elvesztette a közgyűlés: ettől 
kezdve a főpolgármestert a kormányzó nevezte ki.2

A működőképesség érdekére hivatkozva -  a parlament által elfogadott törvények 
alapján -  a kormányzat fokozatosan csökkentette a választott városatyák számát, 
egyidejűleg a közgyűléstől elvont jogköröket a jóval kisebb létszámú törvényhatósági 
tanácsnak adta, míg végül 1934-ben e tanácsot is felszámolta, kompetenciáját a kine
vezett főpolgármesterre ruházva. Mindezeken túl az 1934: XII. te. azt is kimondta, hogy 
általános, országos politkai kérdések nem, kizárólag csak fővárosi problémák vihetők 
a közgyűlés elé. Ebben s a törvény más intézkedéseiben Gömbös miniszterelnöknek a 
totális állam megteremtésére irányuló törekvése jutott kifejezésre. A közgyűlés vezető 
pártjai oly fontosnak tartották e törekvés érvényesítésének megakadályozását, hogy 
Alkotmány védő Szövetséget hbztak létre, amelynek egyik legjelentősebb tagja a Ke
resztény Községi Párt lett.26 Ekkor, 1934-ben, először és utoljára történt meg, hogy 
Wolff Károly pártja, a liberálisok és a szociáldemokraták együttesen léptek fel, maguk 
mögött tudva a kormánypárt -  bár nyíltan ki nem nyilvánított — rokonszenvét is. Az 
Alkotmányvédő Szövetség fellépése révén sikerült elérni, hogy Gömbös szándéka 
ellenére, a polgármesterválasztás addig élvezett jogát megtarthatta magának a közgyű
lés. A miniszterelnök ui. a polgármester esetében is a kinevezés rendszerét kívánta 
bevezetni. Az együttes akció megakadályozta azt is, hogy a Keresztény Községi Pártot 
elnyelje a Nemzeti Egyesülés Pártja fővárosi tagozata. Ami azonban 1934-ben sikerült, 
az már nem volt megismételhető 1939-ben: Imrédy Béla miniszterelnöksége idején a 
Keresztény Községi Párt kénytelen volt beolvadni a Magyar Élet Pártja fővárosi 
szervezetébe.27 Ezzel lezárult a városvezetésnek az a korszaka, amelyet a Keresztény 
Községi (Wolff) Párt uralma jellemzett. E párt megszűnése azonban nemcsak a centra
lizációs törekvések sikerét mutatja, hanem azt is, hogy ezek Budapesten csak lassan és 
nehezen valósulhattak meg. A liberálisok és szociáldemokraták, akik Wolffék ellenzé
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két alkották, mégis messzemenően támogatták a Keresztény Községi Párt önállóságá
nak megőrzését azért, mert elutasították a totális állam, a Gömbös által hirdetett egy 
párt -  egy vezér elvét, mint ahogyan Imrédy Béla hasonló törekvéseit is.

A központi és a helyi hatalom érdekei azonban nemcsak politikailag ütköztek. A 
városháza gazdálkodását, az adózást, s azt, hogy a befolyt adó milyen hányadát tarthatja 
meg a főváros, parlamentáris úton elfogadott törvények szabályozták. Az adózási 
rendszert 1918 előtt éppúgy sérelmezte a városvezetés, mint 1918 után, mivel az állam 
általában a városokból és különösen a fővárosból befolyt adók jóval nagyobb hányadát 
vonta el, mint azt indokoltnak tartották. A XX. sz. elején az ország lakosságának még 
csak egyötöde élt városokban, de ők fizették az összes állami egyenesadó több mint 
egyharmadát, ráadásul ennek összege felett csak részben rendelkezhettek. Ezt, érthető 
módon, rendkívül sérelmesnek tartották.28 Az ütközések a 20-as évek első felében, a 
gazdasági stablizáció időszakában csak szaporodtak. A népszövetségi kölcsön felhasz
nálásának feltételei és a szanálási törvények ui. olyan előírásokat tartalmaztak, amelyek 
nem tisztelték Budapest autonóm jogait: létszámcsökkentést, maximális béreket stb. 
írtak elő és a főváros tulajdonában álló üzemek ellenőrzését a belügyminiszter hatás
körébe utalták, a kormányt pedig arra is felhatalmazták, hogy bármikor ún. szanáló 
polgármestert (kormánybiztost) állítson Budapest élére.

Bármilyen sérelmesnek tartotta is a főváros ezeket a törvényi és rendeleti intézke
déseket, jogosultságukat nem lehet kétségbe vonni. Az ország gazdasági működésének 
helyreállításáról volt szó, s ennek súlyos feltételei között a főváros semmiképpen sem 
igényelhetett és nem is élvezhetett rendkívüli, kivételes elbánást. Hiába volt tehát, hogy 
a főváros közgyűlésének vezető pártjai alkományellenesnek minősítették a szanálási 
törvényeket és budapesti alkalmazásuk ellen hosszú, de eredménytelen harcot folytat
tak. Az ellentétek és feszültségek azonban később sem csökkentek, mert az átmenetinek 
vélt kormánybeavatkozás a világgazdasági válság következtében, majd a háborús 
viszonyok miatt, állandósult.29

A községesítés politikája

A főváros hihetetlenül gyors fejlődése a nagyvárosi élet ezernyi gondját (lakás, 
közlekedés, közellátás, oktatás, köztisztaság, egészségügy stb.) állította a városvezetés 
elé. Ezek megoldására Bárczy István polgármester hozott új felfogást a XX. sz. elején. 
Ő és hívei úgy látták, a városvezetők felelősek azért, hogy Budapest lakosai -  társadalmi 
helyüktől függetlenül -  lehetőleg azonos módon részesedjenek a technikai civilizáció 
előnyeiből. Hogyan érhető el e cél? Úgy, ha a közüzemeket, a közszolgáltatású intéz
mények zömét, ide értve az iskolahálózatot is. magánkézből saját kezébe veszi a város, 
vagyis, ha a községesítés politikáját követi. így s ezért kerültek fővárosi tulajdonba a 
víz-, a gáz- és az elektromos művek. A Városháza emellett kenyérgyárat építtetett, 
létrehozta a Községi Élelmiszerárusító Üzemet, lakásépítési akciót indított, az állami, 
egyházi és magántulajdonban lévő iskolák mellett kiépítette a községi elemi népiskolák, 
a polgári iskolák, a felső kereskedelmi és felső ipari iskolák hálózatát. A fővárosi 
könyvtárat, mely egykor a parlamenti könyvtárhoz hasonlóan a városatyák kiszolgálá
sára létesült, Szabó Ervin vezetésével közkönyvtárrá fejlesztette.30

Budapest vezetőit 1920 után mély politikai ellentét választotta el Bárczy István 
liberális nézeteitől és a nevéhez fűződő liberális korszaktól. Az akkor megfogalmazott
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és a gyakorlatba is átültetett városépítési elvek azonban tovább éltek. Az új, keresztény- 
nemzeti városvezetés nem kevésbé kívánta a főváros fejlesztését, lakosai életviszonyai
nak javítását, mint elődei. A főváros és közvetlen környékének közlekedési magán- 
vállalatait megváltva pl. egységes közlekedési vállalatot hoztak létre; a tőke- és köl- 
csönhiánnyal küzdő kisipar, kiskereskedelem támogatására megalapították a Fővárosi 
Takarékpénztárat; különböző termelő-, beszerző- és értékesítő szövetkezeteket szer
veztek; a gazdasági nehézségek ellenére eredményesen folytatták a fővárosi lakás- 
építési akciót, az iskola- és egészségügyi hálózat fejlesztését?1

Tagadhatatlan azonban, hogy e két háború közötti községesítési tevékenység mögött 
sajátos politikai és gazdasági érdekszempontok is jelen voltak. A szövetkezetek szer
vezésével a Keresztény Községi Párt a főváros zsidó iparosait és kereskedőit kívánta 
háttérbe szorítani, a fővárosi megrendeléseket nemcsak szakmai, hanem politikai szem
pontok is irányították. A főváros közgyűlésében helyet foglaló liberális, demokrata 
városatyák, akik annak idején a Bárczy-féle községesítést fenntartás nélkül támogatták, 
1920 után az új vezetés községesítési politikáját két szempontból is támadták. Egyrészt 
azért, mert abban zsidóellenes, antiszemita elem volt, másrészt mert a kommün után 
mindenfajta kollektív jellegű tulajdonban és szervezetben a magántulajdonon alapuló 
rend veszélyeztetését látták.32

A községesítés körüli politikai ellentétek a Horthy-rendszer konszolidálódásának 
előrehaladásával nagymértékben enyhültek. Az ellenzéknek is el kellett ismernie, hogy 
a keresztény-nemzeti városvezetéstől távol áll a kollektivizmus támogatása, a fővárosi 
hatalomváltást követően jelentősen visszaszorult a községesítés antiszemita irányultsá
ga, s végül, a községi üzemek, vállalatok igazgatótanácsaiba bekerültek liberális és 
szociáldemokrata városatyák is.

Összegzés

Budapest története a három város egyesítésétől Magyarországnak a második világ
háborúba való belépéséig több történelmi korszakot fog át s e történetbe drasztikus 
törést hozott az 1920. évi békeszerződés. Budapest, amit egyesek a századforduló táján 
már. az Osztrák-Magyar Monarchia központjaként láttak, az első világháború után a 
történeti Magyarország maradékának fővárosa lett. A városvezetésben 1873-tól nem
csak több személyi garnitúra, de több politikai irányzat is váltotta egymást. Áttekintve 
a várospolitika tárgyalt korszakát, a legáltalánosabb jellemzőnek az mutatkozik, hogy 
1918 előtt és után nem volt különbség a lényeget, az alapot tekintve. Vagyis abban, 
hogy Budapestet fejleszteni és világvárosi rangra kell emelni, s mindent meg kell tenni, 
hogy ebből ne veszítsen. 1918 után Budapestnek világvárosi színvonalával kellett 
alátámasztania azt a hivatalos politikai ideológiát, hogy csak a magyarság hivatott 
vezetőszerepre a Duna-medencében, hogy a magyar kultúra és civilizáció messze felette 
áll a térség többi népeinek, államainak. Eből következett az a sajátos ellentmondás, 
hogy az 1920 utáni városvezetés a drámaian megromlott anyagi feltételek között is 
folytatta a Bárczy-korszak községesítési és városfejlesztési politikáját. A keresztény
nemzeti városvezetés liberális és szociáldemokrata ellenzéke ugyan támadta, bírálta 
annak politikai-ideológiai elveit, érveit, magát a városépítést azonban feltétel nélkül 
támogatta.

A várospolitikát széles értelemben meghatározó feltételeket tekintve a demokrati
zálódás irányába való áttörés a Horthy-rendszer idején történt. Míg a dualista kormány
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zat liberális rendszere a vagyonosok, a leggazdagabbak kivételes szerepét biztosította 
a városvezetésben, a konzervatív-jobboldali Horthy-rendszer lényegbevágóan demok
ratizálta a városvezetést, kiszélesítette azok körét, akik a várospolitikába -  választók
ként -  beleszólhattak. Ezt szolgálta a virilizmus rendszerének megszüntetése, a 
választásra jogosultak körének kiterjesztése, ide értve a nőket is. A modernizálódás 
részeként a Horthy-rendszerben szerveződtek meg a főváros szavazó polgárainak 
községi politikai pártjai, amelyek 1918 előtt -  Vázsonyi Demokrata Pártja kivételével 
-  nem léteztek.

A főváros közgyűlésében a két háború között jelentős szerephez jutottak az ellenzéki 
irányzatok: a liberálisok, demokraták, szociáldemokraták. A Vázsonyi-párt demokratái, 
akik a közgyűlésben Bárczy polgármester politikai támaszát adták 1918 előtt, azt 
követően is kiemelkedő szerepet játszottak, immár ellenzéki pozícióban.

Felületes szemlélő könnyen azonosítaná a főváros keresztény-nemzeti vezetését a 
mindenkori kormánypolitika irányával. A tények azonban azt mutatják, hogy a főváros 
és a központi hatalom között 1873-tól kezdődően és nem kevésbé 1920 után, erős 
ellentét feszült. Ennek alapja a központi államhatalom és a helyi, önkormányzati 
testület ütközése volt, noha ideológiai-politikai motívumai korszakonként változtak. A 
két háború közötti időszakra nézve -  jellemzőként -  két körülményt szükséges kiemel
ni: egyrészt, hogy a Keresztény Községi Párt minden kezdeti fajvédők iránti rokonszen- 
ve ellenére szembeszállt Gömbös miniszterelnök törekvéseivel, másrészt, hogy az 
1941. évi fővárosi törvény ellenére az ország német megszállásáig a közgyűlésben 
fontos szerepet játszott a rendszer baloldali ellenzéke.
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Zsuzsa L. Nagy:

CITYPOLITICS AND ALDERMEN IN BUDAPEST, 1873-1941

In 1873 after the unification of Pest Buda and Óbuda Budapest became officially 
the capital of Hungary and developed a modem metropolis during a few decades. 
Though different historical periods and political regimes followed each other until 1941 
the turning point of this process was the dismemberment of the country after World War 
I. The pre-1918 liberal city leadership was followed by a Christian-conservative one. 
The article summarizes how these changes influenced the municipal franchise system, 
the social and ethnic composition of the aldermen, the structure and character of the 
local political parties. Analysing the results of the municipal elections it emphasizes 
the connection between the social basis of the different parties and certain residential 
areas of the capital.
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