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Széchenyi István régi álma beteljesült: létrejött az egységes főváros. Tudatos és nagyszabású tervező-
munka vette kezdetét, melynek eredményeképp néhány évtized alatt Budapest korszerű nagyvárossá 
fejlődött.

12. A sokarcú város: Budapest

Az ország központja

A város lakosságának növekedése a császári önkényura-
lom időszakában sem állt meg. Kereskedelmi, közlekedési 
és kulturális szerepe megkérdőjelezhetetlen volt. 1867-ben 
pedig már nem csak a törvényhozás működött  itt , de a kor-
mány és a minisztériumok székhelye is a városban volt.
 A kiegyezést követően több fontos törvény foglalkozott  
a város fejlesztésével. Mindenekelőtt  megteremtett ék a fő-
városi építkezések pénzügyi alapját, továbbá intézkedtek 
a Duna fővárosi szakaszának a szabályozásáról. Az And-
rássy-kormány adókedvezménnyel támogatt a a pesti ház-
építkezéseket is, hogy így enyhítsen az egyre nagyobb la-
káshiányon. Az egységes városkép kialakítása és a számos 
építkezés összehangolása érdekében pedig egy külön ható-
ságot állított  fel. Végül az országgyűlés által elfogadott  tör-
vény 1873-ban Buda, Óbuda és Pest városok egyesítésével 
létrehozta Budapestet.

 � Ismételj! Mit tett Széchenyi István a főváros fejlesztéséért?
 � Mi tette alkalmassá Budapestet, hogy az ország fővárosa 

lehessen? Sorolj fel minél több tényezőt!
 � Mit gondolsz, miért vált szükségessé a városrészek egyesí-

tése?

Az Oktogon. Budapesti utcakép a századfor-
dulón  � Hasonlítsd össze a képen ábrázolt 
városképet a maival! Melyek a hasonlóságok 
és a különbségek?

Az 1903-ban átadott Erzsébet híd
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Budapest vőlegénye

Krúdy Gyula író nevezte el így Podmaniczky Frigyes bárót, aki már az 
1850-es években megfogadta, hogy ezért a városért fog dolgozni. 
Hosszú évtizedeken keresztül annak a Fővárosi Közmunkák Tanácsá-
nak volt az alelnöke, majd elnöke, amely a város új arculatának a ki-
alakításáért volt felelős. Emellett egy ideig irányította a Nemzeti Szín-
házat és az Operaházat is, sőt a Szabadelvű Párt elnöke is volt. Magas 
termete, jellegzetes szakálla, illetve csíkos és kockás öltönyei összeté-
veszthetetlenné tették alakját. Az utcán sokan megismerték, a fővárost 
csak ritkán hagyta el. Élete végéig agglegény maradt, de Budapesttel 
örökre eljegyezte magát.

A nemzet fővárosa

Budapest legfőbb vetélytársa a Monarchián belül Bécs volt. 
A magyar politika mindent elkövetett, hogy a Magyar Ki-
rályság fővárosából a császárvárossal egyenrangú közpon-
tot teremtsen. ➊ A magyar nemzet erejét és dicső történelmi 
múltját azzal is hangsúlyozták, hogy a 19. század végére 
átépítették és kibővítették a budai királyi palotát. Budapest 
pedig székesfővárosi rangra emelkedett. Az új elnevezés azt 
jelezte, hogy a város királyi székhely is.
 Budapest a századfordulóra európai nagyvárossá nőtte ki 
magát. A városban széles utak nyíltak, többemeletes házak 
nőttek ki a földből, új pályaudvarok és hidak épültek. Buda-
pest büszkélkedhetett az első földalatti vasútjával. Egymás 
után létesültek a villamosvonalak is. A város ugyancsak elöl 
járt a telefonhálózat kiépítésében.
 Budapest pénzügyi, tudományos és művészeti központtá 
is vált. Sorra nyíltak a pénzintézetek, a színházak, és egyre 
többen járhattak a fővárosban egyetemre is. Országos jelen-
tőségű intézményeknek is helyet adott a város. Múzeumok 
épültek, megnyílt az Operaház, és a 20. század elején átad-
ták a Zeneakadémia új épületét is.

 � Sorolj fel néhány példát! Mely városok adhattak mintát Budapest 
fejlődéséhez?

Podmaniczky 
Frigyes

➊ Egy ellenzéki újság Budapest 
fejlesztéséről

„A magyar főváros emelkedése életkérdés 
az egész hazára nézve (…) A bécsi befo-
lyást ellensúlyozni, az országos forgalmat 
elősegíteni, idegen pénzt és vendégeket 
az országba csalni semmi sem lesz úgy 
képes, mint az, ha Budapest világhírre ver-
gődik. (…) Részünkről egyet kérünk csak 
még a magyar minisztériumtól (kormány-
tól). Azt, hogy Budapest ne csak nagy, 
szép, egészséges és híres, de egyúttal ma-
gyar város is legyen.”

 � Milyen gazdasági és politikai célokat 
fogalmaz meg az újságcikk?

A monarchia három központi városának 
nagysága 1880-ban és 1900-ban � Melyik 

város lakossága növekedett a legjobban? 
Hasonlítsd össze az adatokat a már tanult 

nyugat-európai nagyvárosok méretével!
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Az ellentétek városa

Miközben az arisztokrácia egyre szívesebben élt a főváros-
ban és egymás után épültek itt szebbnél szebb főúri palo-
táik, Budapest lakóhelyet adott a kispénzű és vagyontalan 
emberek sokaságának is. Ők a szaporodó munkalehetősé-
gek miatt érkeztek tömegesen a városba. A nők rendszerint 
cselédként dolgoztak a főúri családoknál vagy a vagyonos 
polgárság otthonaiban, a férfiak bérmunkásként helyezked-
tek el az ipari üzemekben. A korszak végén a nagyipari vál-
lalatoknak már közel az egyharmada Budapesten üzemelt.
 Budapest lakossága a dualizmus idején megháromszoro-
zódott. Több tízezer embernek csupán arra volt lehetősége, 
hogy egy ágyat béreljen valamelyik zsúfolt házban. 
 A többemeletes házak díszes homlokzata mögött sokszor 
szegényes otthonok rejtőztek. A lakások közel kétharmada 
mindössze egy szobából és egy kis konyhából állt, a lakók 
száma pedig elérte az öt főt. Az emberek igyekeztek minél 
kevesebb időt tölteni a sötét és szűkös lakásokban, ha tehet-
ték, gyakran sétáltak a parkokban és a szép utcákon.
 A járványok miatt a főváros vezetése kiemelt feladatának 
tartotta az ivóvízhálózat kiépítését, ám a csatornarendszer csak 
a századforduló után készült el. Ekkoriban a fürdőszoba nem 
volt a lakások kötelező tartozéka, a tehetősebb polgárok ottho-
nában is csupán a század végétől jelent meg ez a helyiség.

 � Mutasd be a szegényebb emberek életét a századforduló Buda-
pestjén!

Az 1887-ben megnyílt első pesti villamosvonal. A villamos vég-
állomása a tíz évvel korábban átadott Nyugati pályaudvar 
előtt volt. � Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, 
hogy melyik külföldi cég tervezte a pályaudvar modern 
csarnokát!

Budapest egyik telefonközpontja. Puskás Tivadar és öccse, 
Ferenc már a telefon feltalálása után néhány évvel megala-
kította hazai telefontársaságát. Ekkor még mindössze 23 
előfizetőjük volt, 1914-ben viszont már több mint  
90 000 telefonkészülék volt az országban. A telefonköz-
pontban elsősorban nőket foglalkoztattak. � Nézz utána, ki 
találta fel a telefont!

Egy fővárosi körfolyosós bérház belső udvara. 
A zsúfoltság miatt – a katonaság igénytelen 
szállására utalva – kaszárnyának is nevezték 
az ilyen házakat  � Milyen célokat, érdekeket 
szolgált ez az építkezési mód?
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Budapest a nemzetiségek „olvasztótégelyének” bizonyult. 
Budán és Óbudán évszázadok óta sok német lakott, Pest-
re pedig a fellendülő építkezések hírére érkeztek nagyobb 
számban szlovák munkavállalók. A dualizmus öt évtizede 
alatt azonban a város nyelvi sokszínűsége erősen lecsök-
kent. A mindennapos együttélés következtében a népesség 
döntően magyar anyanyelvűvé vált.

 � Milyen okokkal magyarázható a főváros lakosságának gyors nö-
vekedése?

Az ország ünnepe és a város öröme

A magyar országgyűlés elhatározta, hogy méltóképpen ün-
nepli meg a honfoglalás évfordulóját és az ország ezeréves 
fennállását. A millenniumi* ünnepségsorozatra végül egy év-
vel később, 1896-ban került sor. A kormányzat úgy kívánt ma-
radandó emléket állítani az évfordulónak, hogy a látványos 
ünnepségeket jelentős összegű állami beruházásokkal kap-
csolta össze. Az építkezések jókora része Budapest fejlesztését 
szolgálta. Ekkor adták át a lakosságnak a főváros új Duna-híd-
ját (a mai Szabadság hidat), valamint a Nagykörutat. 
 Ugyanebben az évben használhatták először a földalattit, 
ekkor került felavatásra a Műcsarnok és az Iparművészeti 
Múzeum épülete is. Ekkor kezdték építeni az ugyancsak a 
millennium tiszteletére szánt Szépművészeti Múzeumot és 
a Hősök terét. A fővárosi megemlékezések központi hely-
színe a Városligetben megrendezett országos kiállítás volt, 
amely büszkén hirdette az odalátogatóknak a magyar kul-
túra és gazdaság legújabb eredményeit. A fővárosi rendez-
vényeket számos vidéki esemény (emlékműállítás, iskolaát-
adás) is kiegészítette.

millenniumi: ezredévi, ezeréves

A millenniumi földalatti vasút keresztmetszeti 
rajza. A vonal az Andrássy út alatt húzódik, 
és eredetileg a Városligetet kötötte össze a 
Belvárossal. Az utat még a politikus életében 
nevezték el Andrássy Gyuláról, aki sokat tett  
a főváros szépítéséért. � Ismételj! Melyik eu-
rópai nagyvárosban épült meg az első föld-
alattivonal?

 � Gyűjtsd össze, milyen területeken 
játszott központi szerepet a fővá-
ros az ország életében!

 � A magyar politikusok miért tartot-
ták fontosnak a főváros fejlesztését?

 � A fővárosba nem rég érkező sze-
gény fiatal lányként vagy fiúként 
írj egy levelet otthonra arról, hol 
laksz, mit csinálsz, hogy érzed ma-
gad, milyennek látod a budapesti-
ek életét!

 � Nézz utána a városligeti Vajdahu-
nyad vára történetének!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK

Az Iparművészeti Múzeum átadásán Ferenc József is megjelent � Nézz 
utána a könyvtárban vagy az interneten, hogy ki tervezte az épületet és 
milyen építészeti stílusban!
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