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Budapest lakóinak 
aránya a teljes 
népességben

12 A források Budapest központi szerepének egyes jellegzetességeit mutatják. Párosítsa a képeket az állításokkal, és in-
dokolja röviden a választását!

A

C

B

D

E

F
Kerület Munkások Gyárak

I. 1 885 6

II. 2 736 7

III. 5 554 12

IV. 1 425 4

V. 9 017 32

VI. 6 828 16

Nagyüzemi munkások száma kerületenként (100 munkásnál többet foglalkoztató gyárak és telepek)

I.

II.

III.

VI.
V.

VII.
VIII.IV.

IX.
X.

Budapest 1880.

Budapest lakossága
402 000 fő

A Magyar Királyság 
lakossága Budapest 
nélkül
13 347 603 fő

3%

97%

1880

Budapest 1910.

Budapest lakossága
1 110 500 fő

A Magyar Királyság 
lakossága Budapest 
nélkül
17 153 853 fő

6%

94%

1910

Kerület Munkások Gyárak

VII. 3 953 14

VIII. 2 744 11

IX. 9 075 34

X. 14 289 19

Újpest 6 235 12

Összesen 63 741 167
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Állítás Betűjel Indoklás

1. Ipari központ

2. Kereskedelmi központ

3. Reprezentatív központ

4. A városias életforma terjesztője

5. Demográfiai központ

6. Közigazgatási központ

13 Az alábbiakban a fővárosi autótaxi-szolgáltatás beindításával kapcsolatos vitákról szóló forrásokat olvashat. Válaszoljon 
a kérdésekre a források felhasználásával!

A Egyik leglényegesebb intézménye a modern világvárosnak és 
legelemibb feltétele az idegenforgalom élénkítésének korszerű 
követelményeknek megfelelő, kielégítő közlekedési intézmények 
létesítése. És épp e tekintetben azt látjuk, hogy legtöbb nyuga-
ti szomszédaink mögött elmaradtunk; mert bár villanyos vasúti 
intézményünkkel például Bécs városát is megelőztük és az elég-
gé kielégítően is működik, helyi közlekedésünk másik fontos, sőt 
az idegenforgalom szempontjából elsőrendű fontosságú ága, 
a bérkocsiintézmény a legelmaradottabb állapotban van.
Közérdekű célt szolgálok és a nagytekintetű Tanács jóindulatá-
ra számítok azért, midőn azon tiszteletteljes kérelemmel járulok 
a nagytekintetű Tanács elé, miszerint nekem Budapest székesfő-
város területére 30 év időtartamra ötven darab automobil bérko-
csinak forgalomba hozatalát engedélyezni méltóztassék.
(Jáky Tóth József kérelme a Fővárosi Tanácshoz; 1906)

B Tekintetes Tanács!
Ipartestületünk szíjgyártó iparosai a legnagyobb aggodalommal 
értesültek arról, hogy a tekintetes tanács a mostani lófogatú bér-
kocsik mellé automobil bérkocsik forgalomba hozatalára egy vál-
lalatnak engedélyt szándékozik adni.
Szíjgyártó szakosztályunk előterjesztésére azon tiszteletteljes ké-
réssel járulunk a tekintetes Tanács elé, hogy a tervbe vett au-
tomobil vállalatnak a kért engedélyt az alább előadott nyomós 
indokainkra való tekintettel ne méltóztassanak megadni.

Tudvalevő dolog, hogy a régente oly hatalmas szíjgyártó ipar az 
utóbbi években igen sok csapásnak volt kitéve azáltal, hogy a bér-
kocsisoknak keresete óriási mértékben megcsappant a bicykli és 
a villamos vasúti közlekedés következtében. A most tervbe vett 
automobil vállalat pedig végképen tönkre fogja tenni a bérkocsi 
ipart és így közvetve a szíjgyártó ipart is.
Csak egyedül a szíjgyártóknál mintegy 100 mester és 500 mun-
kás családjaikkal egyetemben vesztik el mindennapi kenyerüket, 
földönfutókká lesznek. Ezenkívül még sok száz iparos és azoknak 
családjai fog tönkre menni azok közül, akik ma a bérkocsisoktól 
élnek. Az automobil vállalat tőkepénzesei tehát nehány száz csa-
ládot fognak tönkre tenni azért, hogy tőkéjüknek jó befektetést 
biztosítsanak.
(A budapesti szíjgyártók ipartestületének felterjesztése a tanácshoz 
az automobil-bérkocsi vállalat működése ügyében; 1907)

C Szinte operettszerű már, hogy a hatóság mennyire próbára te-
szi a közönség türelmét az autótaxi-kérdést illetőleg. […] erre az 
intézményre minő égetően sürgős szükség van, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a körülmény, hogy a bérkocsis-ipar terén a taxa-
méter behozatala dacára sem javult egy parányit sem a helyzet. 
A kocsik ép oly piszkosak, undorítóak, rozogák, a lovak ép oly 
silányak és a kocsisok ép oly durvák, zsarolók, közveszélyesek, 
mint eddig voltak.
(Pesti Napló, 1912. február 11.)

a) Milyen közlekedési eszköznek jelentett konkurenciát az autós személyfuvarozás megjelenése?

b) Kik tiltakoztak a taxitársaság engedélyezése kapcsán?

c) Jellemezze egy átlagos tiltakozó termelési viszonyait!
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d) Milyen pénzügyi háttere lehetett a taxitársaság felállításának?

e) Volt-e piaci igény a vállalatra? Indokoljon!

f) Milyen új közlekedési eszközök jelentettek konkurenciát a hagyományosnak mondható személyszállító eszkö-
zöknek a korszakban?

g) Mely iparágakban teremtett új munkahelyeket a közlekedési eszközök gyors fejlődése?

h) Keressen példákat más iparágakra, szolgáltatásokra, ahol a korszak gyors gazdasági fejlődése hasonló társadalmi 
feszültségekhez vezetett!

14 A források a dualizmus korának társadalmi struktúráját mutatják be. Rendelje az idézeteket a táblázatban található 
fogalmakhoz! Egy fogalomhoz több szöveg is tartozhat!

A Frigyes panaszképpen adja elő, hogy ő csakis énmiattam, ille-
tőleg az én adósságaim törleszthetése végett, az én rábeszélésem 
folytán ment bele a dombóvári bérletbe. […] jól tudja az egész 
világ, hogy azon anyagi jólétet, melyet családjával együtt élvez, 
kizárólag a dombóvári bérletnek köszönheti – példa rá a többi 
szegény testvérek sorsa, kik saját apai örökségük mellett minden 
takarékosságuk daczára igen gyakran kénytelenek megszokott uri 
kényelmüket nélkülözni.
(Dőry Lajos értesítvénye; 1868. április)

B Az apa jómódú ember, aki egész életében kuporgatott. Ház-
mester a saját házában. Típusa a kemény, vad, kicsi pénzszerzők-
nek, a garas mániákusainak, a […] szívtelen korrektségnek. A fiú 
pedig az apának önvéréből fakadt cáfolata. Lop, csal, zsarol, hogy 
rögtön eldobja a pénzt, amelyet lopott, csalt, zsarolt.
(Részlet Ady Endre A két Darmstädter című írásából)

C Nagy ház volt, nagy háztartás. Rengeteg dolguk volt, az bizo-
nyos. Kis parasztcselédet tartottak csak, aki ide-oda szaladgált, és 
legfeljebb mosogatott. Szép lakásuk volt az uradalmi orvosi ház-
ban, sok szép régi bútorral. Nem családi bútorok, egy uraságtól 

vették. Dolog, az volt náluk bőven! Matild néni, Irén [a legidősebb 
lány] főztek. Irén, Dudus takarítottak, nagy rend volt náluk mindig.
(Részlet Damjanov Jadranka Így éltünk Szabadkán. Damjanovné 
Zimmer Sarolta emlékiratai című könyvéből; Bookmaker Kiadó, 
Budapest–Zagreb, 2003)

D A parkban százados fák árnyékában vízirózsákkal borított, szép 
nagy tó terült el. Szolcsány erdőségei híresek voltak gazdag vad-
állományukról. A nevezetes Nyitra megyei szarvasokon kívül sok 
volt az apróvad is: nyúl, fogoly, fácán. Atyám, akárcsak egész 
családja, híres vadász és kitűnő lövő volt. Nagy gondot fordított 
a vadállomány fejlesztésére. Írószobájának falait szebbnél szebb 
kapitális szarvas- és őzagancsok díszítették.
(Odescalchi Eugénie visszaemlékezéseiből)

E A tanult, szorgalmas iparos nagy úrrá, a tudatlan úr pedig sem-
mivé lehet – mert mindennek az alapja: a tanulás és szorgalom; 
elsajátítja azokat a tulajdonságokat, amelyek egy polgár lényeges 
vonásai […] A boldogság megszerzésére szorgalom kell és türe-
lem, annak megtartásához pedig mérséklet és óvatosság; […].
(Mulattató és tanulságos olvasmány gyerekek számára; 1876/11. 92.)
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