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a z ELNÖKSÉG .

.A Buda pesti Ta nító testü let E lnökségének"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1939. november
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ez úton is





A SZERZŐK ELŐSZAVA.

Ez a könyv nem tartalmaz semmi újat, semmi eredetit. Ami
benne van, bővebben ésrészletesebben megtalálható abban a
sok-sok könyvben, melyet fővárosunk multjának, jelenének
képéről és életéről neves és hivatott szerzők írtak. Összeállí-
tottuk ezt a könyvet mégis, hogy segítségére legyünk mind-
azoknak, akiknek sem idejük, sem módjuk nincsen ennek a
nagy irodalomnak tanulmányozására, pedig mindennapi mun-
kájuk közben lépten-nyomon adatokra. tényekre van szük-
ségük, hogy a szülőföld és -a lakóhely megismerésében és
ezen keresztül annak szeretetében erősítsék tanítványaikat.
Ez a könyv tehát elsősorban a fővárosi tanítóság számára
készült,

Klebelsberg Kunó gróf Írta: »Níncsen város, melynek
nagyobb szüksége volna arra, hogy műemlékekben megörö-

kített multját gondosan ápolja, mint éppen Budapestnek. La-
kosságának csak elenyészően kis része tősgyökeres budai vagy
pesti, nagyobb része a négy utolsó évtized folyamán verődött
össze a régi nagy Magyarország hatvanhárom várraegyéjéből
és huszonöt városából, s így még lazák ázok a kötelékek,
amelyek a régi együttlakásból szoktak kifejlődni. Ezért Buda-
pest népét sajátos és öntudatos városi egységgé csak nagy
eszmék és célok foglalhatják össze. Ilyen eszményi egyesítő
erő a mult ismerete és szeretete.«

Hogy, a megismerésból ragaszkodás, megbecsülés, sze-
retet, az összetartozás, egymástsegítes érzése fakadjon váro-
sunknak ma még gyermeke, de majdan polgára lelkéből, az
a fővárosi tanítóság egyik legszebb feladata, legnagyobb köte-
Iessége. Teljesítésének azonban két feltétele van. Elsősorban
mi magunk, tanítók ismerjük, becsüljük és őszintén szeres-
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.sűk ezt a várost, másodszor, hogy értsük a módját, míként
kell ugyanezt a gyermeklélekbe átültetni. •

Könyvünkkel most csak az első feltételt óhajt juk szolgálni.
A lakóhelyismeret tanításának módját nem érintjük. Nem

vezérkönyvet írtunk,. csak la tudnivalókat gyüjtöttük össze
abban a reményben, hogy vele a tárgyi tudás megszerzésének
nehéz munkáját megkönnyítjük. Több van bennc.mint ameny-

nyit a gyermeknek tudnia kell, és kevesebb, mint amennyit
.a tanítónak tudnia lehet. Éppen ezért, ha a könyv elkészült
js, olvasói részéről la .munka be nem fejeződö-tt.

Jókedvvel, szorgalommal, szeretettel gyüjtögettük az anya-
.got, s ha a. könyv pályatársainkat is ilyen munkára serkenti,

nem dolgoztunk hiába. Időközben ,egyik kedves Kartársunkat
- Vikár Kálmánt - a könyörtelen sorselsz6lította közülünk.

Mi ittmaradottak boldogok vagyunk, hogy jószándékú mun-

kája mégis elérkezik azokhoz, akiknek szánta, akiket sze-
.retett, - Kartársaihoz ..rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'A szer zők.

Budapest, 1939. deoember havában.
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VÁROSUNK Í{ELETKEZÉSErqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A honfogla lá s elő tti kor .

Hogy fővárosunk éppen a mai helyén fejlődött milliós la_o
kosú világvárossá, nem a véletlen dolga .

. Cholnoky Jenő !>Az egyenlítőtől. a . sarkvidékig« Clmu
könyvében népszerű nyelven elmondja, melyek azok .a té-
'nyezők, amik egy helyet településre kiválóan alkalmassá, tesz-
nek. Könyve II. BS III. fejezetéből megtanuljuk, hogy a"
telepeknek helyi és helyzeti ener ,g iá juk van, máskülönben-
nem váltak volna telepekké.

»Helyí .energiája van minden olyan telepnek, .amelynek
területén belül valamí hasznoe dolgot lehet termeszteni, mert
például jobb aföldje, síkabbi a vidéke, vagy valami bányászatra,
alkalmas kőzetet lehet. ott találni.« 'I'ermészetes, hogy ha
ezek a helyi előnyök valami okból megszünnek (pL kimerül ~
bánya), a telepek is megszünnek, elsorvadnak.

A helyzeti energia forrásaival másként áll a dolog. Ezekre
akkor bukkanunk, ha .a telep fekvését, földrajzi helyét, hely-
zetét vizsgáljuk. Nagyobb település-, városkeletkező erejük
van 1. a vásárhelyeknek, 2. a gazdasági centrumoknak és
3~ a jó átkelő helyeknek. .', "

Budapest kitűnő átkelőhely volt már a r·@,gi.időkben is.
Mindehhez járult még a budai hegyvidék, különösen a r mész-
kővel borított Várhegy nyujtotta nagy előny is, ahová ha-
talmas, városvédő várat,' bástyákat lehetett könnyűszerrel
építeni. E tényezők szerenesés találkozásának köszönheti fó-
városunk hosszú,mozgalmas történetet, életerejét, ftejlődését.·
amit annyi csapás sem tudott megtörni, mint amennyi a ma-
gyart s vele Pest- Budát ezer év alatt érte. Ha pedig most-
már. felismerve a természet erőit, velük és nem ellenük dolgo-
zik a város megszaporodott lakossága, akkor bizakodva tekint-
hetünk jövője elé' is, .

, .Nézzük most,' hogyan hatottak az egyes tényezők Bu-
dapest keletkezésére.



Emlékeink a honfogla lá s elő tti lcor boi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sík vidéken másként élnek, mással foglalkoznak, mást
termelnek a lakosok, mint hegyes vidéken. Ott bizonyára
sok az élelmiszer, de kevés a fa, a szén; az iparcikk, emitt
megfordítva. Ami az' egyik vidéken felesleg, a másikon szük-
séglet. A felesleget ott cserélik ki, ott adják el, ahol a két
különböző termelési terület érintkezik, Ezt a~ érintkező vo-
nalat vá sá r vona lna k nevezi a földraiz. Természetes, hogy a
vásárvonalon is csak ott keletkezik v:' sárhely. ahol azt jól
járható út metszí.>

Budapest az Alföld, a Felvidék és a D mántúl különböző
termelési területeinek találkozásában, tehát vásárvonalon fek-
szik. A hegy- és dombvidékről ide a legtermészetesebb út, a
Duna völgye vezet. Az Alföld síkjáról is idevezettek az utak,
mert itt volt a legalkalmasabb á tkelőhely.

A, rómaiak idejében Aquincum környékén volt a legjobb
átkelőhely, mert a balparton, a Margit-szigettel szemben, a
Dunaból egy fa ttyúá g indult ki. Ez a fattyúág a mai Na:gy-
körút helyén foly:t s a Boraros- és Vámház-tér között ömlött
vissza a Dunába. Ez alatt a Csepelsziget, Aquincum felett
pedig a Szentendrei sziget osztotta akkor két ágra a folyó
vizét. Átkelésre az ilyen hely nem alkalmas, mert az árut
kétszer kell hajóra rakni. Aquincum helyén nem .volt
erre szükség, mert a mai hajógyár melletti Dunaág akkor
még nem volt meg, Csak a későbbi időkben keletkezett s
Aquincum katonai telepét el is pusztította.

A honfoglalás előtti időkben városunk helyén a követ-
kező népek laktak (Göőz J.: Bp. története.):

1. Keitá k, Kr. e. lOO-tól Kr. u. lOO-ig. Városuk neve ~
Akink volt. (Bövíz.) A későbbi Aquíncum helyén terült el.

2. Róma ia k. Kr. u. 382-ig. Akink uralmuk alá került és
Aquincum nevet kapta. Egy római katonai légió székhelye
volt. Romjai ma is megvannak. Az apróbb emlékeket az aquin-
cumiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmúzeumban őrzik.

3. Húnok. 382-493-ig.
4. Gótok. (németek) 493-560-ig.
5. Ava r ok, 560-800-ig.
6. F r a nkok. 8W-tól néhány évig.
7. Magya r ok. 896-tóI mind e mai napig.

A Nemzeti Múzeumba n; húnok, avarok, keleti gótok,
longobárdok kerának leletei. Népvándorláskori emlékek, arany
és ezüst tárgyak Kr. u. a HI. századból. (Szilágysomlyói
leletek.)
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Az Aquincumi Múzeumba n ':zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá római korból összegyűjtött
leletek, Aquincum épületeinek maradványai (In. ker.),wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3,

vízvezeték, amfiteátrum, a papföldi ásatások útján felszínre
került épületmaradványok. Fürdőmaradványok Obudán.

A Tör ténelmi Képcsa r nokbam: hún vezérek képei."
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VÁROSUNK AZ ÁRPADOK IDEJÉBEN.

Említettük, hogy Pest hajdan szigeten feküdt. A honfog-
lalás korában a Dunának a mai Nagykörút mentén folyó
fattyúága még tekintélyes nagyságú folyó lehetett.

Idővel a Duna főága a maga medrét mínd jobban és job-
ban elkészítette, s a fattyúág, vize lassan eliszaposodott. A be-
omlott .parti föveny és a széthordott homok lassan-lassan,'
idők folyamán beternette. Eleinte tehát a fattyúág vízze~
telt, töltésekkel áthidalt árok volt, majd később mint száraz
árok még sokáig megmaradt.

Ebben az .időben a mai Pest helye máralkalmasabbj
átkelőhelynek bizonyult, mint a régi aquincumi átkelőhely.
Az árut nem ikellett többé kétszer hajóra rakni. Az Alföld-
ről vezető utak, csapások, a későbbi országutak : a Váci-,
Kerepesi-, Üllői-, Soroksári-országutak, tehát itt, a mai Bel-
város területén találkoztak s érkeztek a Dunahoz. Az utak ta-
lálkozási helyén megkezdődött a település.

Búdán,a mai Öbudán, az Árpádok idejében királyi vár
épült. A város határában, ahol állítólag Árpád fejedelem'
hamvai nyugodtak, felépítették Fehéregyházát. A maiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜjlak
helyén Szent .Jakabfalva épült fel.

Az akkori Pest-Budán magyarok, szlávok, bolgárok és
németek laktak. Kis-Pest (a mai Tabán) lakói mészégetö
németek voltak.-· .

A magyar lakosság; a XI. században tért áta keresztény
hitre. 1046-ban lökték le a Pesti -hegyről Gellért csanádi
püspököt Vatha vezérlete laJa'tt a pogány lázadók. Innen a hegy
mai neve. (Régi neve Pesthegy, Kelenhegy -volt.)

la)SRQPONMLKJIHGFEDCBAA rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta tá r já r á s.

1241.

Rogerius kanonok' Pestet 1241-ben gazdag német városnak
nevezi. A tatár a szomszéd országokat dúlja, a tatárok elől
rnenekülő kunokat IV. Béla király befogadja. Kuthen, I't

kunok királya Pesten 'Lakik. Betör a tatáro Béla óbudán



...1241. télutóján országgyűlést hív össze, hogy a védekezés ..
módját megbeszéljék. Március derekán megérkezik Héderváry
Dénes nádor, akinek seregét a határon a tatárokSRQPONMLKJIHGFEDCBAI felkoncol-
ták. Sereget kezdenek gyüjteni.

Március 17-én megjelenik Pest északi falai alatt a ta-
táro Vácot már elpusztították. Ugron kalocsai érsek kis csa-
patával kitör a tatárra. A könnyű fegyverzetű tatárok me-
nekülnek a nehéz lovasok elől. A könnyű tatár lovasok átgá-
zoltak a süppedékes. mocsaras talajon, a nehéz üldöző vasasok
benne ragadtak. A tatárok nyílzáporral elpusztították őket.
Az érsek negyedmagával . csak hírmondónak maradt meg
A váci csatározás után tatárokat fogtak el, közöttük egy kun
vitézt is, akit a tatárok harcba, kényszerítettek. A kunokat
árulás sal vádolva, a ;magyarok felkoncolják Kuthent, erre
kitör a harc a kunokkal. (Salamon: Budapest története. A
részletes leírást 1. a II. k. 162. oldalán.)

A király seregével a Sajó felé elvonul. Majd megtörténu
a szeroncsétlen mohi csata. .

A sajói vereség után Pest megtámadása következett.
Pest nem volt megerősítve. A szerencsétlen csata után a
menekülő Kálmán herceg sebesülten érkezik Pest alá. Ren-
geteg menekültet talál már itt. A pestiek gyermekeiket és 111·

nőket igyekeztek átszállítani a Dunán, de erre kevés volt.
az idő és la csónak. Védekezésre gondoltak, rögtönzött erő-
dítések építéséhez kezdtek. Árkokat hánytak, cölöpsorokat
állítottak fel. Kálmán herceg ezt hasztalan erőlködésnek tar-
totta. El is menekült. Az erődítések csak félig-meddig ké-
szültek el, márismutatkoztak a tatárok. Bekerítették a vá-
rost.: A város hajítógépei, bár sok kárt tettek a támadókban,
ném nyujtottak elég védelmet. A pesti, tábor három napig. verne'
vissza az ellenség rohamát. égre a tatárok több helyen 'be-
törtek,a harc mészárlássá fajult. Utolsó menedék volt a do-
mokosok templomának fellegvárszerű kőfala. (Valószinűleg a
mai Angolkisasszonyok telkének helyén állott.) Erre az arány-
lagkis térre tízezer ember szorult össze, leginkább nők és
gyermekek. Mozogni is .alig lehetett. A tatárok nem tudták
harccal elfoglalnia' helyet, tehát gyujtó nyilaikkal felgyuj-
tották a klastromot, és így mindenki bent égett. (Salamon: IL
179-182. old.) A króníka szerint a tatárok a termérdek ha-
lottat nagyasztagokban halmozták fel a pesti Dunaparton
a túl lakók rémítésére. A rablás után, 1241. áprílis havában
felégettek minden. égethetőt. Budát és Kispestet egy ideig
még megkímélték, de később,. háromnegyed év mulva
ezt -a várost is. felperzseltélLA jég beálltával átkeltek
a Dunán. A lakosok egy része erdőkbe, barlangokba mene-
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kült. Pusztaság maradt csak utánuk, mert a házakat abban
az időben jóformán csak fából építették.

Rómer ' Flóris: »Régi Pest« című könyvében (1873.) így
írja le a tatár pusztítáet:

. »A sajói szerencsétlen csata után, míg a király más felé,
fordult, a súlyosan sebesült Kálmán" herceg Pestre sietett,
hogya Dunán át az üldöző tatárok elől .menekülhessen. .A
révben álló hajók nem valának elégségesek arra, hogya me-
nekülni akarókát mind, főleg a nőket, rögtön a másik partra.
átszállítsák, miért is kérték a herceget, hogy kissé időzzék ;
dea futók rémülete oly nagy volt, hogy mindenkd csak maga,
menekvéséröl gondoskodott. Kálmán tehát Simeg felé fut-
ván, a zavar annyira növekedett, hogy a pesti polgárok is.
családjaikkal a Dunán át akarván kelni és félelmükben siet-
vén, a tatároktól meglepettek, és azok, kik közülök a Dunába.
nem fulladtak, karddal ölettek meg.« (Rogerius: Carmen Mi-
serabile, XVIII. fej.)

A tatárok kitakarodása után a város újra felépült. IV.
Béla· a tapasztalatokon okulva, erős várat építtetett a Pest-o
újhegyen. (Ma Várhegy.) Eleinte Pest-újhegyi várnak ne-
vezték. Később magyarul Buda, németül Ofen nevet kapta.
Ettől kezdve az Aquincum helyén lévő BudaSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ b u d a néven
szerepel. Ezekről az elnevezésekról különben állandó vita
folyik.

A vár építését 1247-ben kezdték. 1255-hen a király a.
várat fölépítettnek és benépesítattnek mondja, Lakói olasz.
telepesek, németek és magyarok voltak. A házakat kőből
kezdték építeni. (Olasz kőművesek.) Felépül a várban a.'
főtemplom: a Boldogasszony temploma (a Nagyboldogasszony-,
Koronázó Főtemplom, vagy Mátyás-templom) és a királyi la.k.

A Nyulak szigetén IV. Béla király leányának apácakolos-
tort építtetett.

Felépült idővelObuda és Pest is. Sőt más települések is
voltak már. A hévforrások mellett Felső-Hévíz és Alsó-Hévíz.
keletkezett. Kispesttől délre pedig Erzsébetfalva indul fej-
Iődésnek.: Erzsébetfalva helyét azonban nem tudják bizonyo-
san. Az is lehetséges, hogya pesti oldalon, a mai Vámház-
körút táján terült el. Lehet, hogy felcserélik Szent Erzsé-
bet kórházával. Eza Géllért-hegytől délre állott.

Budavár a magyar királyok gyakori lakóhelye IV. Bé-
lától üttóig. 1286:ban tartották a Rákosmezőn az első or-
szággyűlést. 1291-ben Obudán Árpád állítólagos sírja körül
volt országgyűlés. III. Endre alatt hozt~l' a~ -óbudai törvé-

nyeket.« ";..NMLKJIHGFEDCBAAD tqMwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Szent Ma rgit-sziget, a Nyula k-szigete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. BéÍa király és hitvese Mária királyné a tatárok üldö-
zése közben Klissza várában megfogadta, hogy születendő
gyermeküket Isten szelgálatára ajánlja fel. A fogadalmat
beváltották, Margit leányukat három és fél éves korában a
veszprémi domokosrendi apácák kolostorába adták. Az anyai
sz.ívazonban közelebb kívánta gyermekét. Éks~ereinek árán

'az akkori Nyulak-szigetén kelostort építtetett. A zárda 1252.
táján készült el, s a 10 éves Margit 17 társnőjéveI oda köl-
tözött. 1261-ben avatják fel apácának, 1271. január 18-án meg-
hal. (Lechner: Budapest műemlékei.)

A szigeten azonban nemcsak ez a kolostor volt. A szí-
get _északi részén vár állott, mely az esztergomi érseké volt.
A mai víztorony helyének közelében a premontreiek Szent
Mihály prépostságát és templomát építették fel. Ettől délre
adomokosrendi apácák zárdaja és temploma, a sziget déli
csúcsán pedig valószínűleg a János vitézek ispotálya állott.
A domokosoknak is volt házuk a szigeten. Később a ferenc-
rendiek és megépítik templomukat és zárdájukat. (A volt fő-
hercegi nyaraló mellett.)

A török uralom elől természetesen az apácáknak is me-
nekülniök kellett. 1600. körül itt járt utazók már csak romo-
kat; találtak a szigeten. A Duna nem' lévén szabályozva,
gyakran kiöntött, és az áradások lerakódásai idővel ezeket
a romokat is eltemették. A meg lévő romok eg'y részét József
nádor 1838. után, a többit később a főváros ásatta ki. A pre-
montrei rend 1200. körül épült kápolnáját Horthy Miklós 10
éves kormányzói jubileuma "emlékére. a meglévő romok fel-
használásával helyreállították. A helyreállítás munkáját Lux
Kálmán végezte 1930-31-ben. Az eredeti volt Budapest egyik
legrégibb 'temploma. 1914-ben a nagy szélvihar százados fákat
csavart ki tövestől. Egy ilyen kidőlt faóriás földből kiemelkedő
gyökerei egy .harangot is kiemeltek a földből. Ezt a ha-
rangot tették a helyreállított templomba.

n. Mátyás királya szigetet a pozsonyi Szent Klára rend-
jéből való apácáknak adományozta, akik kaszálóul adták bérbe.

II. József a szerzetesrendeket feloszlatta és aszigetet:
az akkori nádornak, Sándor Lipótnak mulató helyül jelölte ki.

A Margit-sziget újjáalakítója J ózsef ná dor volt. A nádor
krrályi adomány útján tulajdonosa lett a. szigetnek, ott gyö-
nyörű parket létesített (1809. körül). Ezt Schams Ferenc
1821-ben a paradicsom másának nevezi. A nádor aszigetet
megnyitotta a polgárságnak. József nádor 1847-ben meghalt.
A szigetet fia, István főherceg, majd 1867-ben József fő-
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herceg örökölte.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ a sziget második megteremtője. A régi
időkben is meglévő gyógyforrásokat feltáratta. majd meg-
építette ThI Miklóssal a fürdöházat. A fúrást ~ Zsigmondy
Vilmos végezte. 118.5 méter mélységben .42.5°, C -meleg kén és
mésztarti1lmú vizet tártak, fel. " '

A Margit-sziget déli csúcsa mellett még egy kis sziget
is 'volt, a »Budai-kissziget«. Mikor : a margitszigeti szárnyhíd.
1901-qenmegépült, szabályozták, teltöltötték s így végleg el-
tünt. Aszigetet védőtöltéssel vették körül,' hogy az oly gyak-
ran megismétlődő árvizektől megvédjék. Az ezzel .kapcsola-
tos szabályozási munkákkal a sziget területileg is gyarapodott.
1873-baIi csak' 58 hektár, 1931-ben már 95 hektár volt a
területe. Ezt a munkát 1920-1~25. között -végezték el. Kö-
rülbelül 10.0.000 négyszögöl területtel nagyobbították meg a.
szigetet. Az, .krpád-híd előkészttő munkálatai ismét, megna-
gyobbítják a sziget területét. , . . '

1909.-ben az állam megvette+a szigetet II milli.ó koro-
náért, 1911-ben megépült a víztorony. A szigeten evezősházak,
sporttelep. pólópálya, strandfürdö. fedett uszoda épült.

Arany János .kedves tartózkodási helye volt a. Margit-
sziget. Ott szerete~~ ülni a tölgyek alatt .. Verset is írt róla:

" 'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'»A tölgfjek 'a la tt

Szer etek pihenni,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
H a va el' nem ha t

: 'Vá r a s .za ja semmi.
Zöl'd lomb lciieevn. "
»Áttör ve« a z égbolt,
Sa , r ét 'meee in
Vegyül 'á r ny- és fényfolt,«

József főherceg 1912-ben Stróbl Alajos szobrásszal meg-
mintáztatta a költő szobrát, és az azóta ott áll a tölgyek alatt,

Egyéb szobrok a szigeten: Erzsébet királyné szobra,
Stróbl : »Faun«- ja, Bihari János szobra, Nevezetes látványos-
ság még a zenélő kút.

Ada tok: újabban a szigeten 3000 díszfát és 50.000 dísz-
cserjét ültettek. A rózsáskertben 25.000 rózsafa van. A nilJgy

~ virágágyban 50-60.000 virág. 300 fészekodú az éneklő ma-
daraknak, 20 téli madáretető. Pávák és fácánok sétálnak sza-
badon. .

A margitszigeti ásványüzem mintegy 3;000.000 liter ás-,
ványvizet hoz forgalomba. . .

A kocsiút megépítése és. kövezése300.000 pengőbe került.
A sziget 2 km hosszú. .



Az 'Árpá dhá zi kir á lyok kor á na k emlékei.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Nemzeti Múzeumbo/nJ ,: i e kerból származó fegyverek, zab-
lák, kengyelek, pénzek, oklevelek, épületmaradványok. Hon-
Jfoglaláskori lovas sírja.

Az Or szá gos Széchenyi Környvtá r ba n: a legrégibb. magyar
nyelvemlék, a Pray-kódex a »Halotti beszédc-del és könyör-
.géssel. (1183-1210.)

, E kor ból szá rma zó épületek: a belvárosi templom épületé-
nek egy része, a margitszigeti romok, a Budavári Koronázó-
templom (Nagyboldogasszony-templom) egy részei s a templom
Szt. Háromság kápolnája Ill. Béla (1196.) királyunk és ne-
jének síremléke, A síremléket 1898-ban állították, az eredeti
kőkoporsókat visszaszállították Székesfehérvárra. .

A kir á lyi pa lo tá ba n: a koronahelyiségben őrzik a magyar
koronázási jelvényeket. Szent István koronájának felső része
II. Szilveszter pápa (lOOO-ből),alsó része VII. Dukász Mihály
bizánci császár (1075-böl) ajándéka. A kereszt XVI. századi
hozzátét. A kormánypálca kb. 1031-böl, az ország almája a
XIV. századból való, a koronázási palást 1031-ben készült el.
A királyi jogar kristálygombja valószínűleg még a vezérek
korából való. .

A Szent István várkápolna (Zsigmond-kápolna) fülkéjében
őrzik a Szerit Jobbot.

A Tör ténelmi Képcsa r nokbom: Szent István király képe.
A Szépművészeti Múzeumba n: Benczur: Vajk megkeresz-

telése, Than: Imre király elfogatja pártütő öccsét.
F esztu-iéle kör kép: A magyarok bejövetele.
Szobr ok: Árpád és a hét vezér, Szent István, Szent Imre,

:Szent Erzsébet, Szent Gellért, Juliánusz szobra.
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23wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'V ÁROSUNK SORSA

AZ ÁRPÁDOKTOD MÁTYÁS KORÁIG.

(1301-1458.)

Az Árpádház kihaita után Buda Vencel, majd Ottó párt-
jár,a állott és Róbert. Károly ellen foglalt állást, akinek sere-
gét szétverte és ezzel egyházi átkot zúdított magára. 1307-ben
-mé~js behódolt Károlynak, akit a papság és köznemesség 1307.
október 10-én a pesti .Rákosmezőn, Szent Péter 'egyháza (a
mai Ferences-templom) melletti országgyűlésen »a törvényes
örökösödés értelmében Magyarország királyának, örökös, szü-'
letett uralkodójának ismertek el«.

Károlyt (1307-1342) 1309. június 16-án a Főtemplomban
'(Boldogasszony-templom) királlyá koronázták. Az uralkodó sű- I

rűn fordult meg Budavárában, de a vár igazgatását a rektorra
(várkapitány) bízta. Róbert Károly gyakran tartózkodott
·Obudán,a Királyhegyen épített régi királyi várban. Harma-
.dik felesége Erzsébet (Ulászló lengyel-király leánya) különö-
sen kedvelte e helyet. Ez időtől kezdve királynőink itt Iak-
tak. (Óbuda, a »királynők városa«.) Obudán az Anjouk alatt
pompás egyházi épületek emelkedtek. Erzsébet, Nagy La-
jos édesanyja templomot és kelostort alapított itt.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy La jos (1342-82) Obudán fényesen berendezett ki-
rályi palotát építtetett. Obudát ez időban magyarok, Szent
Jakabfalvát (Újlak) németek lakták, Budavár lakóinak több-
sége szintén nemet volt. Nagy Lajos két részre osztotta Obu-
dát.Egyik részét a káptalan, másik részét a királyné fenn-
hatósága alá rendelte.

Károly és Nagy Lajos uralkodása alatt városaink felvi-
rágoztak. Károly verette Budán az első aranypénzt (1325).
:N,agy Lajos gyakran lakott Budán és az 1347-ben Buda vá-
rosának adott árumegállítási joggal kereskedelmét nagyon
fellendítette, így a főútvonalak gócpontjában fekvő Buda a
magyar gazdasági élet egyik legfontosabb városa lett.

»Az árumegállapító jog lényege az a kényszerintézkedés,
amelynél fogva valamely város a rajta áthaladó, vagy mellette
elvonuló kereskedőket kényszerithette, hogy ott megállapod-
janak és áruikat a városban kirakják és eladásra kínálják.«
(Hóman-Szekfű: Magyar történet. II. 306.)

I
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Budáról külföldi kereskedő nem mehetett tovább. »Inners
ment az arany, ezüst, ólom, só, bor, állatbőr. szőrme, ló,
szarvasmarha és egyéb áru külíöldre s innét osztották szét az;
egész ország piacaíra a Brünnből, Bécsből, Veléneéből hozott
idegen áruoikkeket.: (Hóman-Szekfű: Magyar történet. IL
308.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zsigmond (1387-1437) a budai palotát 1390-benwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj;
résszel bővíttéti ki, ezt »Friss palotác-nak nevezték. Ebben a
palotában sok fényes fejedelmi összejövetelt tartottak. Köze-
lében, a Szent György-téren, vagyís a mai Disz-téren fejezték
le Hédervári Kontot és társait. Uralkodása alatt telepedtele
le a rácok Kispesten (Tabánban), mely idővellakosairól el-
'nevezve a Racváros nevet vette fel. Obudán 1389-ben egyetemet.
alapított. Pest városa az ő rendelete alapján lett önálló vá-
ros, Buda fennhatósága alól felszabadult és ettől kezdve bí-
róját és hat esküdtjet saját polgárai közül választhatta. Zsig-
mond egyízben összeíratta Budán és a külvárosokban a háza-
kat, az adatok a következők: »Volt 967 ház, melynek egy
harmada esett a városra. Szoba (kályha) volt 1352, kamra
3027, bolt 742, pince 637. Az istállókba 4700 ló fért el.«

, (Marczali: Magyarország története. 265. o.)

Zsigmond halála után Alber t uralkodása alatt 1438'ban.
Budán nemzetiségi viszály támadt. A város magyar lakossága
követelte, hogy jogai a város vezetésében érvényesüljenek.
Ennek következtében ez \időtől kezdve a város vezetőségét: egy
bírót és hat esküdtet a magyárok és németek évenként fel-
váltva választották.

1446. június 5-én -a rendek a rákosi országgyűlésen a vi-
lághírű törökverő Hunya di J á nost az ország kormányzójává.
választották, míg a Ill. Frigyes német-római császár kezében
lévő, mármegválasztott V. Lá szló kir á ly el nem éri nagyko-
ságát. 1447-ben Budavárát Hunyadinak adták áto

A Hunyadi-család ellenségei rábírtak V. László királyt,
,hogya veszélyes Hunyadiakat semmisítse meg. Mátyást és.
Lászlót Budára csalták és 1457. március 14-én barátaikkal
együtt elfogták. Mátyást és Lászlót fej- és jószágvesztésre
ítélték. Az ítéletet Lászlón ,1457. március' 16-án végre is
hajtották a Szent György-téren, .a mai Dísz-téren. Mátyást
fiatal kora mentette meg. A király a nép dühétől félve, má-
jus hó végén Bécsbe, majd Prágába menekült és Mátyást
fogolyként magával vitte.

Városunk ez idő alatt a lassú fejlődés útján haladt. A fej-
lődés kerszaka Mátyás király alatt érte el teljességát. Buda.
világhírre tett szert,
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A Nemzeti Múzeumba n: Anjou-korabeli kírályleány te-
metési koronája. Zsigmond kírály budai palotájának farag-
'ványtöredékei. Faragványok, ékszerek, kegyszerek, pénzek,
-érmek, oklevelek. (Nagy Lajos megerősíti az aranybullát.)
E kor híres magyar szobrászainak, Kolozsvári Mártonnak és
'Györgynek műve, a' »Szent György Iovage-nak mása. (Ere-
detije, melyet 1373-ban készítettek, a prágai Hradsinban.)
Egyik másolata a Hunyadi János-utat díszíti. Szent Lászlo
-ereklyetartója, Óbuda pecsétje a XIV. századból. Remete Szent
Pál koronájának töredéke.

A Tör ténelmi Képcsa r nokba n: Zsigmond király és Mária
-királyné képei.

A F ővá r osi Múzeumba n: Zsigmond király budai palotája-
inak maradványai.

Az országalma is Nagy Lajos idejében készült.
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'"-'..... • ~ ~t ' •.

BUDA FmNY'KORA MÁTYÁS IDEJÉBEN. , "

a)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMá tyá s megvá la sztá sa .

,- Mátyás' megválasztásáról Salamon: Buda-Pest ,tór,ténpte c,
müvében (Turóczi krónikája után)' Így ír: »1458. évbertújévkor
az ország rendei Budára és Pestre sereglettek kírályválasztó
gyűlésre. Buda akarva nem akarva németpártí és Hunyadi-
ellenes szerepet vitt, Gara nádor parancsai alatt. Pest pedig,
mint nyilt magyar város, szintén ,akart vagynem, - Szilágyi
20:000 fegyveresének nyomása alatt Hunyadi-párti volt. '
, Szokás volt, hogy' országgyűléseken a' főúri rend' Budán
tanácskozott s döntötte el maga között a kérdéseket; míg a
-]röznemesség' -tömegei Pesten és környékén szállásoltak vagy
táboroztak. A két fél csak gyéren és hiányosan érintkezhetett.
, Végre 'a Duna jege beállott. A budai urak átjöhetteki
'Pestre közös tanácakozásra, melyet január 22-én tartottak. Ám-
bár Pesten és Rákosan negyvenezer ember gyűlt össze, a két
párt főbbjei zárt helyen tartották a gyűléseket, melyek ta-
nácskozása kezdett hosszúra nyúlni.'

, Az egybegyűlt> fegyveres és fegyvertelen' tömeg s közte
a-magyar Pest város lakosságának apraja-nagyja ezalatt han-
gosan éltette Mátyást, mint Magyarország leendő királyát. A
felizgatott tömeg zaja erkölcsi nyomást gyakorolt a tanács- ,
kozókra, A tanácskozások harmadik napján' a főurak titokban
megállapodtak Mátyás trónraemelésében. A, pesti főtemplom-
ban megszólalt a harang, s fölhangzott a »Te Deum«.
, Amint a templomban felhangzott a, hálaadó ének, s meg-

'kondultak a főtemplom harangjai, az összes pesti lakosság
túlnyomó magyar része ezerhangú törörnriadásra fakadt. Va-
lamennyi harang,' trombita és más hangszer megszólalt,, A
népcsoportok alkalmi himnuszt énekelve processlóban járták
be az utcákat.' Míndenfelé hirnökök nyargaltak a távol levők
értesítésére, kiktől gazdag' ajándékokkal terhelve tértek 'visz-
sza. A. már-már beálló ,éj nappali világítást nyert nagy fa-
halmazok tüzétől: Az egykoriak véleménye ezerint mióta Má-
gyarország áll, oly lelkesedéssel és fénnyel még nem üdvö-
zölték egy király trónraléptét. A pesti gyerekek' azon estve
énekelték: ' .
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Mind ez or szá g kir á lysá gr a ,
Mer t ezt a dta Isten nekünk
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b) Buda fé.nykor a Má tyá s kor á ba n.

Miután Mátyást 1458. január 24-énwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa rákosi országgyű-
lés királlyá választotta, ugyanaz év február 14-én megérkezett.
Budára, hogy trónját elfoglalja. Fogadtatása ünnepélyes volt.
A város kulcsait átnyujtották neki, palotájába kísérték, ahol
a város polgárai hódolatukat mutatták be. ,

Buda Mátyás alatt élte fénykorát. Fényes udvarával itt
lakott, ez tanácsadó it és a többi főurakat is arra késztette,
hogy maguknak is itt építtessenek lakóhelyeket, ami a vá-
ros fejlödését vonta maga után.

Mátyás a renaissance műveltség első képviselője, hazánk-
ban. Egykori képek mutatják, hogy Budavár építészetileg Is
elsőrangú volt. A Boldogasszony-templomának új tornyot
emeltetett (Mátyás-torony), a királyi palotát is fényesen meg-
építtette. A palota terét szobrok díszítették. A vizet ólomcsö-
veken nyomták fel a palotába. Buda világhírét Mátyásnak
köszönhette, mert maga köré gyűjtötte a tudósokat, müvé-
széket, híres könyvtárat rendezett be. Az ő uralkodása alatt-
állították fel itt af első könyvnyomdát is 1472-ben. »Az első
nyomtatott könyv, az 1473. évi latinnyelvű Budai Krónika •.
Hess András nyomdász budai múhelyéből való, akit Kárai
László budai prépost, alkancellár hozott be Magyarországra.«

»Zsigmond király palotáját új, a Dunára néző palotával
bővítette' ki, s Mátyás az egész épülettömböt nemcsak együvé
foglalta, hanem müvészi dísszel, szobrokkal és faragványok-
kal, márványlépcsőzetekkel és padlóval s a legfényűzőbb be-
rendezésekkel látta el; ehhez csatlakoztak Budán a vár alatt"
- a mái Krísztina-város területén - lévő pompás királyi
kertek és egy márványból épült nyaraló-palota, míg a pestt
oldalon szintén üdülő-kertek terültek el, s még ezeken kí-
vül a budai hegyekben kiterjedt vadaskert és nyárilak, úgy-
szintén Buda közelében a sóház mellett egy harmadik nya-
raló állott a királyi udvar 'rendelkezésére. A kírály kertje
lugas okkal, útvesztőkkel, kilátástornyokkal, halastavakkal, ma-
darak őrzésére szolgáló kalickákkal el volt látva.« (Márki:
Mátyás király emlékkönyv. 132. old.) Mátyás, palotája a szó
mai értelmében is fejedelmi volt, mert palotájában aranyozott.
folyosók, nagy költséggel márványból épített kutak, nagy-
szerű rácsosablakok, gazdag kincstárak, éléskamrák, már-
ványból faragott kutakkal díszített pihenőhelyek sorakoztak,
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'» AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApápa követe csudálkozva beszélte, hogy ötven szekér
sem bírná elhordani azt a sok kincset, nemes fémet, .drága:
követ, ruhát, amit ő Budán látott.« ., ,'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»A király pedig olyan, hogy nincs párja a keresztény-
ségben, és szentségednek szóval sem mondhatok róla soha
eleget,« (Marczalí: Magyarország története. 360. old.)
, Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai fo-

lyamán Budát is meglátogatta 1660-64. között. Az ő leírá-
sából következtethetünk Mátyás palotájára, noha az a törökök
idejében gondozatlanság következtében pusztulóban volt. »A
királyí palota terén állott Mátyás híres oszlopcsarnoka, mínt-
egy 7-8 in széles 47-48 m hosszúságban. Az udvar lrele!tb-
oldalán emelkedtek Mátyás pompás épitményei.ettől nyugatra
a Zsigmond által épített épület (Friss palota) állott, ezen túl
egy rövidebb, de széles' épület következett, amelyről oszlopos
folyos6 vezetett az udvarra. Erről az udvarról kettős bolto-
zatos folyosón a Nagy Bajos által épített hatalmas István-
torony alá Jutott az ember. A palotát keletrőlwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés, nyugatról
emeletes teraszok övezték, a nyugati kert-terasz valame-
lyikén állott Mátyás király márványháza. A palota tornywin
és kupoláján egy-egyaranygömb ragyogott. A palotába igen
szép kapu vezetett, amelynek márványból készült boltíveit .
és kertjét domborművek díszítették, bemenvén tágas kőlép-'
csőn jutott, az ember a kiJ.'ályfogadó- és tanácstermébe. A te-
rem falait, padlóját gyönyörű fehér márvány' ooYítötta, a fa-
lakat festmények díszítették. A szemtanuk ezeken kívül a
kisebb termek és szobák egész soraról tesznek.említést, ame-
lyeknek falait szebbnél-szebb festmények, faragványok és ara-
nyozott domborművek díszítették.« (Littke : Buda-Pest a tö-

. rök uralom korában. 11. old.)
»Az építkezésekhez mindenkép méltó volt a kírályí pa-

loták és nyaralők berrendezése is. Amit a behozott müve-
sek által előállíttatni 'nem lehetett, azt Mátyás és külőnösen
Beatrix O1aszországban rendélték meg és onnan hozatták el;
így különösen pompás edényeket és aranyozott evőszereket,
fegyvereket és drága szöveteket, szőnyegeket, éksze-....emű-
eket a sok mindenféle: selymet és selyemhímzést. Mátyás ud-
varában az olasz renaissance fényűzese a magyar pompaszere-
tettel vegyült,« (Márki: Mátyás. király emlékkönyv. 132. old.)

» A várkastélyban a ~egjobban védett helyen, a déli part
fölött emelkedett a könyvtár.« »Két nagy egymással szemben'
álló épület tűnik szembe, - írja O1áh,~ .melyek közül egyik-
ben a görög könyveket tartották, a másikban az egész
latin irodalom kódexeí voltak, szekrényekben, polcokon, jó.
renddel elrakva, Valamennyi arannyal átszőtt, színes selyem-
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takaró alatt. A kódexek legnagyobbrészt' selyemmel ',össze-
'fűzött hártyábóL valókvvoltak; ,táb~ájukon :arany,' ezüst, .dí-
:szítésekké'l, csatokkal, seljJ~~,)~apesoló~ká:l.)«~. o" 160~'9~~.)
»Oláh ileírásából az is kitűnik, hogy utóbb Mátyás könyvei /
négyhelyen voltak, elrakva, Az egyik 'ilyen négyszögletűerős
'){őf.allal kerített s magas boltíves épület volt,: melyet' elején
két színes üvegú ablak világított .s a Két 'ab1al{ között állott'
,egy aranyos szőnyeggel terített lóca, a nagy' lürálykedves
pihenő helye:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvek számát az eltérő torrásokbólfáplál-
kozó hit 50 ezer kötetre becsüli. Hogy ez mennyiben vigaz,
mennyiben nem, megállapítani' nén tudjuk. Az bizonyos, 'hogy
Mátyáa-könyveit széthordták ,a: világ míndentája fele. A kö-
vétkező r:három számadatazonban , kétségtelen: 1878-ban' 62
-kötet' volt ismeretes, melyek kétségen kívül Mátyás könyv-
tánából származtak, másik 53 kötet eredete 'nem' bízonyos. (Ez
-115 kötet.) .'115 kötet meg Budán , von 1686:bán. Csontosi'
1895-ben 145 kétségbeleii Körvin-kódexről iszámol be; Mátyás
évente 33.000 aranyat költött könyvtárára, elképzelhetjük mi-
lyen lehetett az a könyvtár, melyre -e'{SYmillió aranyat for-
.dított.« (Már ki: Mátyás király emlékkönyv. 161. old.)- ,

, "Egy,,'~~ik leírás Íg,y,,~~lékezik meg Mátyás kÖÍly~tárá-
ról: »Többször 'említést tesznek az írók Mátyás király haj-
dani híres könyvtáráról is. 1572-ben még elég jó karban
Iehetett a könyvtár, azt írja ebben az évben Ungnad Dávid
utazásának leírója, hogya könyvtárban még néhány ezer (?)
~zép könyv volt. A ~könyvtár boltozatát a csillagos égbolt
freskója díszítette, a bejárattal szemközt pedig két angyal
nagyföldgömböt tartott.. A könyvtárból igen szép ajtó vezet
ki, amelynek vörös márvány oszlopai között e felirat: olvas-
ható: »Vladislai regis hoc munif'icum opus, 1502.« (Ulászló
király bőkezű alkotása; 1502.) 1666-oan, mikor Lambecius .láto-
gatta, meg Budavárát, a könyvtárt már úgyszólván teljesen
elpusztulva találta. Csak nagynehezen jutott be abba a föld-
.alatti helyiségbe, ahol a világhírű, könyvtárt találni vélték.
Nem állott azonban több; mint 300-400 könyvből, amelyek!
'halomban hevertek a }öldön s annyira ellepte a por, penész
.és piszok, hogy hozzáfogható nyomorúságos látványnak tanui
sohasern voltak, Iáthatók.« (Littl~e:,Buda-Pest a török, ura-
10m karában. 12. old.)' ." , , "

»Könyvtára-rnegalapitásában, mint minden egyéb vállala-
tában, ugyanaz a biztosság és határozottság nyilvánult meg,
.amely Mátyás igazi jellemvonása. Amellett, hogy a firenzei
rnásolók jól berendezett műhelyeihez folyamodott, mag:a köré
Is egész sereg másolót gyüjtött. (Állandóan harmincat fog-

'Jalkoztatott.) ,'így aztán pár. hónap alatt többszáz kötetre
...••r " ,
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rugo gyüjteményt rögtönözhetett. Kiküldöttei bejárták egesz
Európát, .. sőt Kisázsiát is, hogy anagy' könyvbarátnak oly
kedves írásokat felhajszolják.« (Márki r Mátyás .király emlék-
könyv. 154. old.) "

»Az áldozatok nagyságát, amelyeket Mátyás kírály magára
rótt, megítélhetni egyetlen adatból is: egy bibliáért, meg
missáléért, amelyet a Mediciek másoltattak neki, ezerötszáz
aranyforintott fizetett, vagyís legalább hatvanezer koronát, ha.
számításba vesszük) a !pénz értékében való különbséget.« (u, o.).

A nagy ezres számok túlzottak ugyan, de azért megálla-
pítható, hogy Mátyás király könyvtára vetekedett a' kora-:
beli leghíresebb' könyvgyüjteményekkel. .

1476, deoember Iő-én nagy ünnepe volt a városnak. Má-
tyás király bevonult féleségével Beatrixszal Budára. (A ná-
polyi király . leánya.) Pompás volt' a díszes 'fielvonulás.· A ki-.
rályi párt díszes, sisakos, páncélos . lovagok, fegyveresek; apc:
ródok kísérték, Mátyás paripájának csak a szerszámja megért
négyezer aranyat.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Volt ,itt selyem) arany' s amí 'csak drága;
széles e világon. A papság éspolgárság lent .a székesfehérvári
kapu előtt Iévö térségen '(Vérmező) 'várakozék, hol lovag-
játékot rendeztek. Mindenki osztozni kívánt szeretett kírá-
lya örömében. Lakoma, tánc és hasonló ünnepély fölváltva.,
következtek egymásr.a.« (Göőz: Bp. tört. 47.) .'

Uralkodása alattrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP est vá r osa is fejlődött. Megadta a vá-
rosnak a szabad királyi városi jogokat. Pest az ország máso-
dik városává fejlődött, Ugyancsak az ő uralkodása alatt ve-
szik fallal körül a várost, hogy esetleges támadásoknak ellent
tudjon állani. (Némelyek szerínt már 'Zsigmond megépítette
a pesti városfalakat.) Siklóssy: Hogyan épült Budapest című
könyvében a pesti városfalról így ír: »A pesti városfalak körül .
nincs vita. E titáni kor egyszerre állítja elénk a nagy mű-
vet. Aeneas Silvius szerint Pest 1444-!>en még nem volt fa-
lakkal körülvéve, viszont 1471-ben már falai alatt verték vissza.
Kázmér lengyel herceg támadását. Eza Mátyás emelte fal
döntő jelentőségű lett Pest további fejlődésere ; e körülkerített
város a mai Belváros, a várfalak helye nagyjában a balpartf
belső -körút,« , '

, 1490.. április. 6-án, .Mátyás Bécsben elhunyt, Holttestét.
Budára szállítottak, majd Székesfehérváron temetfék el., 'Em-
léke ma is éla nép ajkán: »Meghalt Mátyás király, oda laz
ígazság.« i.. . •

*
Budá na k a váron kívül a következő városrészei voltake

Alsó-, vagy 'Szent Péter-külváros. (Ma Vizíváros.)' Szerithárom-
ságfalva, vagy Felhévíz. (A.. mai' Császárfürdő helyén.) Szent-



jakabfalva. (Ma Üjlak.) LogodwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Tótfalu. (A mai Krisztina-
körút és Széll Kálmán -tér környékén.) Kispest, Alhévíz.' (A
mai Tabán helyén.) Erzsébetfalva. (Allítólag. a mai Szenf
Gellért-Iürdő környékén.)

Óbuda,'a »kírálynék városa.«rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F est olyan, mínt ll. tatárjárás előtti időkben, nem sokat

változott, sem terjedelmében, sem szépségében., Schmall La-
jos: Adalékok c. könyvében Mátyás király, pesti kertjének

, 'térképvázlatát adja, ,fl vázlat szerint a városfalon kívül, (a
belső körúton kívül) kertek -és szánt,óföldek terültek el. A Vá-
rosliget tájána Királyerdő állott, melyhez a »Király-útja« (ma
Király-utca) vezetett. A Kerepesí-, és Osömörí- (Thököly)-utak
között a Rákospatak vonaláig ter ült ~.l.Mátyás király kertje.

Pest északi részén á Nyulak-szigetével (Szent )\fargit-
sziget) szemben a pesti parton _állott a pár házból álló .kís
falu, Üj-Bécs és ettől északra szintén a Duna partján Jenő
község.: '-', _,' '

Kőérberek névenvmár, 'í1 mai Kőbányának is nyomát ta-
,láljuk.' , _

, Mátyás "király korából igen kevés emlékünk maradt, Míg
más nemzetek régi emlékeiket sértetlenül megőrizhették, ne-
künk e dicső kerból csak apró töredékek maradtak. Mátyás
híres palotájának csak törmelékéből sikerült egy-két dara-
bot megmenteni és elhelyezni a Nemzeti, Múzeumban. A tör-
ténelmi osztályon találjuk meg a~ egykori palota egyik pillér-
rnező-lemezét és egy ajtókeret faragványának dísaitéses tö-
redékét. Ugyancsak itt találjuk a világhírű Korvinákat is,

, ezekből ,a Múzeum több -kötetet őriz. "
Mátyás király kerti Lakának egy oszlopa, melyet 1925-ben

,a Váralja-utcábanástak ki, színtén az emlékek közé .tarto-
zik. A főváros 1926-b~n a Palota-úton állíttatta fel, alap-
zatán a következő felírás van: I

»Mátyás király (1458-í490) kertilakának (Aula Mar-
morea) maradványa, melyet a Váralja-utcában ástak ki 1925.

'<év végén. A kertilak gazdája pompáját Bonfini egykorú tör-
téneti munkájából ismerjük, mely az előcsarnok érckaride-
lábereket hordó oszlopair-ól külön is megemlékezik. A haj-
dani _kert helyén felállíttatta Budapest székesfőváros közön-
sége, hogy hírdeése a nagy király világszerte ismert jnűpár-
tolás ának emlékét. 1926.« ' '

Emlékeink a Hunya dia k kor á ból.

,A Nemzeti Múzeumba n: a magyar renaissance emlékei.
Mátyás király budai palotájának kőfaragványai. (Tőredékek.)
Ötvösmúvészeti tárgyak. Szárnyasoltár 1503-ból.
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AzrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r szá gos Széchenyi' Rönyvtá r ba n: Mátyás király híres
.könyvtárából származó kötetek, a »Korvinák«. A »Budai Kró-
nika« 1473-ból.

Tör ténelmi Képcsa r nok: Buda képe 1493-ból. Hunyadi
László képe.

A Szépművészeti Múzeumba n: Benezur Gyula: Hunyadi
László búcsúja. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása. Ma-
tejkó : Várnai csata.

A F ővá r osi Múzeumba n: régi városi képek. Budavár leg-
régibb képe 1493-ból'. (A Sehedel-féle krónikából.) Mátyás
király budai palotájának maradványai. (Töredékek.)

A Koror uieá F őtemplomba n: a déli előcsarnokban Kinizsi
Pál síremléke. A Mátyás-tornyon MátyásNMLKJIHGFEDCBAcím ere.

A buda vá r i Szent Zsigmond-ká polná ba n: Mátyás király
-trónkárpitjának szövetéből szabott miseruha.

Seobr ok: oszlop Mátyás király palotájából. Hunyadi Já-
.nos szobra. Mátyás-kútja. Werbőczy István, Kapisztrán János
·szobra. A bautzeni Mátyás-szobor másolata. '

Eml'éktá blá k: Mátyás király -emléktábla,



Jegyzetek:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TÖRÖKVILÁG PEST-BUDÁN.

a)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuda 'é.s P esi pusztu lá sa a mohá csi csa ta utá n .

Kívülről a török fenyegette az országot, benn pedig Dó-
zsa hadai pusztították. A fellázadt jobbágyok Buda külső ré-
szein kezdték a garázdálkodást, Pestet és Budát kirabolták.
A nemesség Pest alatt vívta velük az első csatát, a város
szélső 'házai mellett foglaltak állást és szétverték a pórokat.
A nemes had vezére Bornemisza János királyi várnagy volt
(1514.)... .

1526. ápr ílis 24-én tartották az utolsó országgyűlést Rá-
.koson. Ugyanekkor indult el Szolimán seregével hazánk ellen.
Nyugodtan folytatták a tanácskozást, mintha mi sem történt
volna. Mire a király felkészült csapataival, akkor már késő
volt. BudawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Pest, valamint a környék templomai arany és
ezüst kincseiknek felét a hazának adták. Ebből. Budán pénzt
vertek. II. Lajos a.moháesí mezőre jóformán minden emberét
elvitte, ..~ budai vár őrizetére 64 ember maradt vissza, élén
,a várnaggyal. ,

1526. augusztus 29-.énMohács mezején. minden elveszett.
»Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohácsl«

»A csatavesztés másnapján, vecsernye után, német lovas
lélekszakadva, félőrülten hozta meg a' hírt, egyenesen a ki-
rálynénak, aki termeiben épp akkor Thurzó Elekkelya kirá-
Iyi kincstartóval beszélgetett. A mosolygó udvaronc a' hír
vétele után pár percoel némán,lecsüggesztett fővel vágtatott
le a királyi várból, hogy összeszedje udvari szolgáit s elő-
készítse a kírályné .távozását. .Közben beesteledett, Buda ma-
gyar, helyőrsége nyugovóra. tért, nem vévén észre, a sürgölö-
dést a királyné termeiben ésa német polgárok házaiban. Éj-
félt kongatott, míkor végre az udvarbeli virrasztóőrség feje,
István pohárnok felzavarta az alvókat: »Keljetek fel, a törö-
kök mind egy lábig leverték a magyarokat 1«A magyar ka-
tonák szemüket dörzsölték s bámulva nézték, amint a né-
met lakosok szövétnekekkel szaladoznak az utcán és szek-
rénykéket, kincsesládákat cipelnek a" dunai hajókra, meg a
logadi külvárosba, a nyugati bécsi út kiinduló pontjaba.. Majd



50 lovas kíséretében a királyné is Idiovagolt a várból, a 10--
gedi kapun át, szobalányaí kezében egy -egy égő fáklya. 'I'hurzó
Eleknek 300 leglénye már várba és málhás lovakra meg sze-
kerékre rakta a magyar királyi vár kincsei, drágaságai leg-
értékesebb részét. A magyar királyné elhagyta a székvárost.
és csak' a nyugati határón, Pozsonyban állapodottwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg.« (Hó-
man -Szekfű : Magyarország története. IV. 8.)

Virradatra -Buda falai között csak magyarok maradtak"
később, mikor látták, hogy segítség sehonnan sem érkezik,
ők is a legtöbben elmenekültek. .

A "szultán megszállta Budát s mivel a várost vűresen.
találta, Budát és Pestet 300 katonával felgyujtatta. Mátyás
könyvtárát hajóra rakatta. és azt a fóglyokkal együ-tt elvitték
Konstantínápolyba. -;', -. _

Hunfalvy ;J.anos: Miagyarország és Erdély eredeti képek-
ben; törtériélmí és helyirati szöveggel című 'könyvében így a
írja le az eseményeket: »Szeptember 6-ánTolnán táborozott. -.;

"a török és szeptember I'l-én már Buda alatt, Kelenföldön
termett. Szerdán, szeptember 12-én hadának nyugnapot ren--
del ve, .maga Ibrahim nagyvezérrel együtt Budát 'ment meg-
tekinteni, hól azon 50 gyalog, kiket Pozsonyba szaladt Bor-.
nemis-za János a 'vár őrzésére hagyott, minden e-l}enállas nél-
.kül feladta Jmagát.« (37 . old. ) .

»Csütörtökön ismételte mindeníelé vizsgálódását, aztán ta-
nácsot' tarta: Fölégettesse-e Budát, vagy se? Mint Jászay
hiszi, a szultánakaraza iellenére történt, hogya város a lán-
gok martaléka lett. Csak a királyi várlak istállói, vadaskert.
és vadászkastély maradtak épek. Három napig tartQtt a Iő-
városunkat .elhamvasztó égés. - Azután zsákmányolá 'követ-
kezett. A királyi várlak kírosztatott, minden ott talált, tábor-
szer, ágyu, aztán a va.rlak előtt felállított Herkules, Diana
és Apolló rézszobraí, a harangok, a vártetőn és , egyebütt
lévő aranyozott gombole a ~'hajókon N andorfehérvárra szállít-
tattak. "SRQPONMLKJIHGFEDCBAr ,

Ezalatt 'elkészült a Duna-híd, -mellyel szeptember 19-től
kezdve 's'zeptémber 22-ig a-török sereg s a keresztény fog-
lyok átkeltek. Szeptember 26-án' a foglyok egy részét Teölet-
vén. s Pestet is felgyujtvám, na za indította hadait.«(S8., old.)

19y-' 1?~gztultél Buda és: Pest.' - - -

b)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuda tör ök kézr e ker ül.

1526-b1llfia török elvonult Budáról, s azután Budavárát
ZápolyiOt János szállta meg.

1527-ben Ferdinánd foglalta el, s az' a .császáriak kezére
került, . ;;,



1529-ben a török foglalta el másodszor és Zápolyátrak
adta át.

'1530-ban és 1540-ben Ferdinand ostromolta Budát, de nem
tudta elfoglalni. ... .

1541~bén úJiG!- Perdinánd tamadta la várat, vezére Rog-
gendorf 27.000 emberrel ostromolta. A várat 2400 ember védte.
A török megérkezett Zápolyáék megsegítésére, Az ostromló
sereg Szelimán (Szulejmán) közeledtének hírére elvonult.

Szolimán 1541. év augusztus 28-án Óbuda határában ütött
tábort. A szultán ajándékokat küldött a várba és látni kí-
várita »testvérének« Jánosnak kisfiát. (A háromhónapos Já-
110S Zsigmondot, az ország kikiáltott királyát.) ,

»Az úr kívánsága parancs; az aggódó .királynénak bele
kellett nyugodnia abba, hogy János Zsigmondot levigyék.
Szulejmán kegyesen fogadta, basái pedig az urakat vendégei-
ték meg.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE vendégeskedés alatt mind több és több janicsárr
lopódzott a várba. Senki sem háborgatta őket, hisz mint
szabadítók jöttek. Lassanként elfoglalták a fontos pontokat,
és estére, mikor már tízezernyi török had volt együtt, ki-
hirdették, hogy mindenki tegye le a fegyvert és maradjon
békén, halálos büntetés alatt. Éppen tizenötödik évfordulója
volt Mohácsnak.« (Marczali.)

- »A szultán pedig 1541. .szeptember 2-án megjelenik a.
budai Nagybqldogasszony-templomhan a kutbén, a pénteki
istentiszteleten, hol a kalifa neve imába foglaltatván a moha-
medánszent törvény szerint az ilyen várost nem szabad többé
a hitetleneknek visszaadni: Budavárát ezóta .csak vérrel le-
hetett visszaszerezni a keresztény civilizáció számára.« II(Hó-
mán-Szekfű: Magyar történet. IV. 40.)

c)SRQPONMLKJIHGFEDCBAT ö rö k v ilá g .

E kor- történetéből L'ittke Aurél: Buda-Pest a török ura-
lom korában című könyve után ismertetjük a következőket r

Buda török kézre jutása után Szulejmán budai pasa kor-
mányzó lett; s a szultán megtette magyarországi helytartójá-
nak .. Ezzel Buda a török birodalom magyarországi részének
fővárosa lett .

. Budaváraa török uralom alatt is megtartottá erőd ..jE111eg1ét.
A török védelemre rendezkedett be s az épületek nagy. részét
katonai célokra. használta feL Elelmiszerraktárak, ágyúöntő
műhelyek, ágyúgolyó- és fegyverraktárak fontos kellékei vol-
tak a várvédelemneki, s az e célra berendezett épületek las-
san elveszítették gondozott külsejüket, mert ezzel a. törö .•
kök nem gondoltak. Még a királyi palotát is fegyver és lőpor
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elraktározására használták. Mátyás híres palotájának ablakait
befalaztákt s csak J,aikkoraablakot hagytak rajta, amekkorán 'egy
ember fejét kidughatta. így lassanként mínden királyi le-
mállott a palotáról, Az első utazök a díszftésekből, falfest-
ményekből, kőfaragásokból még láttak. valamit; 'de a 145 esz-
tendős török uralom alatt' mindent a keleti piszok, elhagya-
tottság jellemzett. Ugyanez a sors érte Mátyás királyunk hi-
res könyvtárát is. A még megmaradt könyveket a pincébe
dobáltak, ahol por, piszok .és penész lepte őket. ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A budai vezérek nem laktak a palotában. Nem érezték
jól magukat li keresztény 'dísz között, s lakásuk a felső város
egy aránylag szűk házában volt, (Felső város a mai vár-
beli városrész.) A budai basák palotája eleinte-a mai Margit-
híd bud_ai feljárójának közelében volt. ,_
, A varbeli városrész utcáinak és terrseinek topográfiája kü-

lönbözött a maitól. A görbe utcák. 'harcok {dején- megköny- ,
nyitették a védekezést. A templomok Idővel mind török mecse-
tek lettek. 1605-ben az utolsó keresztény templomot, is el-
vette, a török. A különböző ostromok és tűzvészek is hozzá-
járultak a város pusztulásához. 'A házak aprók és kicsinyek
voltak." 1686-ban 388 volt a, házak száma, ma ugyanazon
területen csak 190 ház áll. ' '.

Egykori írók egy kerekes taposo vízszivattyúról is' meg-
emlékeznek. Rabok hajtották, és 'a várat látta el .vízzel. A
vár vízellátását azonban ostrom idejére is biztosítani kel-

,lett, .g ezért a vár és Duna közötti hegyoldalon a vízig fala-
kat építettek. (A palota -előtti részen.) A kőzbeiktatott kö-
röndökről a vízellátást fegyverrel is védeni tudták.

Egy másik építkezésuk szintén védelmi berendezkedés
volt. Az északi oldalon lévő .kűlvárost (Visiváros) egysZierü
Iallal vették körül. Ez a .Ial a váI)tól a Dunáig húzódott, jtt'
egy nagy köröndben, a »Kakas-toronyc-ban végződött, mely-
nek átmérője kb. 30 m volt. A körönd a Dunapart és Király-
hegy-utca környékén állhatott, nem messze ca Pálffy"tertől.
Innen húzódott fel a fala' Királyhegy-utca, Margit-körút, .
Széll Kálmán-tér' irányában a Vérmező- és Várfok-utca sar-
káig. Itt erős szögben megtörve a yár esztergomi rondella-
jánál ért véget. Ezt a falat a törökök a XVI; 'század kőzepén
építették. Hogy ennek a falnak sorsa mi lett, mlkor 'szünt
m'eg" nem tudjuk.. "
, A nagy külvárosban (Viziváros) valószínűleg zsindely-
lyel fedett vályogházak állottak. A házaknak kertjük., szőlő-
[ük is volt. A templomokból itt is mécsetek váltak. A. város
legfőbb, ere a mai Fő-utca: volt. ' -
-, 'I'eljesen szabadon állott a Tabán külváros. (Tímárok lak-



ták.) A Rudas-fürdőt Mohamed basa építette, és Musztaía
basa újjáalakította. . . . .

A lakosság zömét törökök alkották, s nagy számmal lak-
ták a várQst zsidók is. Magyar és német kevés lalwttittwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

mert nem szívesen tűrték .a török uralmat, inkább a be nem;
hódolt területre menekültek, .

Élénk kereskedő város jelleget Buda a. török időben is
megtartotta., A városkép helyes megértéséhez . álljon még itt
egypár .leírás :

1663-ban Evlia Cselehi török utazó meglátogatta Buda-
várát és uti tapasztalatait leírta. (ford. Karácson 1.)

»Igen sok volt a régi korból származó ház, amelyekneío
kapuján és falán még láthatók voltak a régi időkből való fest-
mények maradványai. Időnként az ostromok és .tűzvészek

, .Jgen sok kárt tettek a házakban, különösen az 1602-i ostrom
alkalmávalpusztulhatottel sok ház.«

Egy másik 'szavahíhető szemtanú feljegyzése szertnt:
»Kanyargó út vezet a várba egy kapuhoz, .melynek nevét
nem tudom. .Ezt a kaput főlddel .töltött boronákból készűln
erőd védelmezi,s a bejárás oly szűk rajta, hogy szekerek
nem, csak gyalog és lovas emberek férnek be rajta. Min-
denüttcsak szemét és trágya, 'döglött állatok, undokság. Fenn
a városban is csak piszkot, sarat látni. Az épületek részint
fedetlenek, részint rongált fedelűek. Az ablakok sárral, tég-
lával vannak he dugva. A házak egészen ki vannak véve for-
májukból,penész, korom, moha undokítja az, egykori palotá-
kat.« Találkoztama keresztény oskolamesterrel. »Nyomorúság
és szolgasága mi állapotunk, panassolja.« Hol az iskola? Itt .
van" úgymond, öt gyerkőcre mutatva. - Nincs .több? -
Nincsen ám! - Tovább megyek. A templom 'Qeomoiva:' B!1-
romistálló lett belőlük.« (Göőz: Bp. tört. 94.) ...

A rabszolga, árucikk. A magyar rabokat becsületes mun-
kájukért igen keresték. »A fogságra .megkegyelmezett ra-
bokat a, magyarországi főgyüjtőbe, a budai Csonka-toronyba
viszik, aMI heteken át tartják őket, míg alkalomadtán 'Kon-
staritinápolyba vitetnek.· Itt már csak lábra kovácsolt bék-
lyót .kell viselni a raboknak, a német grófnak és .kapitány-
nak csak úgy, mint a magyar nemesnek. Itt 10 ember 1
font húst kap. Ez' olyan kevés, hogy élelemért koldulni-men-
nek, csontokat, gyümőlcshéjat gyüjtenek, akinek sója és hagy-
mája van, az irigyelt, szerenesés ember. Legnagyobb sze-
rencséjük akkor van, mikor a Dunához vízhordásra kell men-
niök, ez ,az út nagy alkalmat nyujt a várost végig koldulní;
Sebben, zsúfoltságban itt 40 magyar közül a fele meghal.«
(Hóman-Szekfű: Magyar történet. V. 20.)
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, »Budát ~Pe§tw~ híd kőtí ö~~e.· A híd hosszú gerendákból
70. hajóra épült, amelyek láncokkal egymáshoz, voltak kötve.
1\. híd közepén négy hajót ki lehetett~acsolni,· hQgy utat
llyiss,anak a Dunán közeledő hajóknak; ~ pesti hídjő a: mai
peák Fere:p.c-utoa. torkolatánál volt. -"rél~1l,:~SRQPONMLKJIHGFEDCBAD u B ,~ [egén
közlekedtek.« (Littke: Buda-Pest a: török. uralom korában.
46. old,) " . ,
. A város házai elég nyomorúságos képetnyujthattak. 'I'őbb-
nyire silány téglaból vagy vályogból épültek, .észsindellyel
voltak fedve. Pesten négy dzsámi .ctöröktempÍoIIÍ, mecset)
állott. A hajóhíd hossza 690.,' szélessége 7 lépés volt. Török
helyőrség' tartotta megszállva, élén 'a parancsnokló aga állott.
A .mohamedánoknak iskoláik is voltak.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lakosok száma kb.
3o.ÓO~35o.o. lélek. .. . , ..

.'.. '»Pesten. kívül jó távolban a Margit-sziget felső szakasza-
bóYkiindulva s délfelé kb. a mai nagykörút írányában kanya-
rodvaa Vágóhíd. tájátg "oly mély "és széles árok húzódott,
hogy .ha aza Duna áradásakor tele volt, hídas járt rajta.«
(Göőz: Budapest története. 99 old.) .
'. Budavár, bár a török időkben a magyarország! török rész

főhelye volt, - lehanyatlott. Fejlődést, kultúrhatásokat hiába
keresünk. Fürdőn és mecseten kívül- nem is maradt nyoma
li 'török tevékenységnek. 'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emlékeink ..a tör r ök. kor ból .
. "
A török időkben épült fürdök közül a Rudas-, Császár-

és Rác- (Szent Imre-j- .íürdők kupolás gőzfűrdő-meden-
céje. Ezek a kupolás medencék ma is megvannak.

Gül Ba ba mekkaí zarándok dervis sírkápolnája (türbeh).
»Gül Baba bektási derviskolostora Budán volt. Hadzst

Bektás a muzulmán dervisrend alapítója' volt, Krisztus után
fl, negyedik században. A bektási dervisek háború esetén fegy-
vert fogtak. Gül Baba kolostorának dervíseiről is azt írja
Evlia török utazó, hogy harcba menő jámbor emberek.«
(Dittke: Buda-Pest a török uralom korában. 30.. oldj

G~l Baba részt vett Szuléjmán 1541· i hadjáratában. Még
ugyanez évben meghalt Budán. Sírkápolnája ma is áll a
&óz~qombon, a. Mecset-utcában, Wagner múépítészwiflájába
keretezve. _A- Butlapes~m'~~&, törö~ök ~arándokhelye; ,

••. ,j "' • ,.~. • " .' •

t.
/
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BUDAVAR FELSZABADÍTASA.

Buda felszabadítására több ízben tettek kísérletet. A ke-
resztény seregek 1542., 1598., 1602-3. és 1684-ben megkí-
sérelték visszavenni a törököktől, de sikertelenül. Ezek az
ostromok is csak újabb pusztulást okoztak a városnak.

»Gyakran háborgatták 'a budaiak nyugalmát a magyar
katonák is, akik nem egyszer egészen a város közelébe szá-
guldoztak és raboltak. 1578-han panaszkodik a buda basa, hogy
Budáról alig mernek vkímenni a magyar száguldók miatt.'
Buda körül - úgymond -' immár sem barmot, sem juhof
nem tarthatnak, még csak, fáért sem mernek kijárni.« (Littke:
Buda-Pest. 45.)' ,

1578-ban újabb pusztulás' éri a várost. Beütött a villám
a puskaporos toronyba és a hatalmas robbanás 500 házat dön-
tött romba. /

Europa keresztény népeiben felébredt ,a vágy, hogy a tö-
rököt, a keresztények ellenségét visszaszorítsák. XI. Ince
pápa saját pénztárából 300.000 forintot adott e célra. I. Li-
pót király megkezdte a seregek toborzását a török ellen.

A keresztény sereg visszahódította a töröktől Visegrádot,
Vácot, Esztergomot, Ersekújvárt. Azután megérkezett Buda
alá.
, Budát Abdurrahman basa (röviden .Abdi basa) védte.

»Mintegy 3000 janicsár és 4000 más csapatokhoz tartozó ka .•
tona védelmezte a, várat. Az összes fegyverforgató férfiak
száma, azonban, akik nagyobb veszedelem idején szinté»
harcba állottak 10.000-re tehetö. Ez a 10.000 ember védtewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl
várat 215 ágyúval.

Az ostromló sereg 64~000 emberből állott. Észak felől
Lotharingíai Károly herceg' támadott 42 ézer emberrel, dél-
ről Miksa bajor választófejedelem 22 ezer emberrel. Az ost-

,romban 15.000 magyar harcos vett részt. »Eredetileg Buda
alatt csak 3.000 főnyi magyarság volt az öreg Eszterházy JA-
nos vezetésével, később a főkapitányságokból többen csatla-
koztak. Gróf Csáky László, Barkóczy Ferenc, Petneházy Dá-
vid vesették a kurucokat, Bercsényi Miklós séllyei kapi .•
tány, gróf Erődy György lévai, Bottyán János es ztego mi
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huszárkapitány, több Pálffy, Balassa, Batthyány, Czobor, végül
is Koháry és Csáky összes csapatainak csatlakozásával
14-15.000 főnyi magyarság.« (Hóman-Szekfű: Magyar tör-
ténet. V. 374. old.)

Buda ostroma június 21-én kezdődött. A vár déli ré-
szét a Gellért-hegyról s Nap-hegyről Miksa herceg támadta .

.A Svábhegyen a svábok állottak, innen a hegy neve. A Ró-
zsadombtól nyugatra a brandenburgiak, a Dunáig húzódó
északi részen Károly csapatai fogták körül a várat. A ma-
gyar hajduk mindenfelé el voltak osztva.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. magyar huszárok
Pálffy és Bottyán vezetése alatt dél felé portyáztak, hogy a
felmentő török seregról hírt adjanak, ha közeledík. Közben
az Ercsiben tartózkodó török őrséget. megsemmisítették és
elfogtak a Dunán 20 hajót, melyeken ia törökök útnak indí-
tották kincseíket, hogy megmentsék.

'A vár ostroma nem volt könnyű dolog. Aknákkal. ellen-,
aknákkal kellett dolgozniok az ostromlóknak. A védőőrség jú-
lius 9-én és 22-én kirohant, de sikertelenül. Július 22-én egy
ágyúgolyó, a fegyvertárba pattant, és felrobbantotta az ott
felhalmozott puskaporkészletet, Rettenetes pusztítást okozott.

A robbanás után Ielszólították Abdit, hogy adja fel a
várat. A vár hős' védője azonban hallani sem akart a vár
átadásáról.

A július 27-i rohamban a vár egyes falrészei az ostrom-
lók kezébe kerültek. Az első zászlót győri magyar hajduk
tűzték a falra a Bécsi-kapu melléttí körönd é,s a Sarolta-
bástya táján. ,

Szulejmán nagyvezér 40.000 főnyi sereggel' közeledett a
vár felszabadítására. De nem mert támadni, csak segítséget
akart küldeni a várba (aug. 14.). A lovasok a Lipót-rnéző és
Hűvösvölgy felől nagy kerülővel érkeztek, de az ostromlók kö-
zött elvéreztek. Szulejmán azután csapataival Székesfehérvárra
vonult vissza. Szeptember 2-án 2000 főnyi svéd segítő csa-
pat érkezett, de ezek már nem vettek részt a harcban.

Szeptember 2-án elrendelték az általános ostromot. Abdi
basa halálraszántan védekezett. Megindult az általános roham.
Az ostromlók ágyúi sikerrel lőtték az amúgy is megrongált
falakat. A csapatok megrohamozták az ütött réseket. A bran-
denburgi é német ezredek élén 50-100 hajdu haladt. A Bécsi-
kapu környékén történt a betörés. A falakra itt is magyar
katonák hágtak fel előszőr : Fiáth János kapitány, Petne-
házy Dávid ezredes, Ramocsaházy Endre huszárkapitány. Abdi
basa csapata élén elesett, a többiek megadták magukat az
előnyomuló csapatoknak. '

Budavár teljesen leégett és elpusztult. »A tudós Marsigli
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'gróf holttesteken átlépkedve szedte össze a tűz elől a Oorvina
nyomorúságos maradványait. A visszafoglaláskor volt Budán,
a hatalmas beglerbég székhelyén 23 mecset, 9 rnelegfürdő, 22
sütőház, több népkonyha, ahol péntek este szegényeknek és
utasoknak cipót, rizst, gyertyát adtak, négy kolostor, köztük
-Gül Babáé, több [égverem, egy kőből készült török iskola,
végül 42 kaszárnya a várőrzö janicsárok számára. Ez volt a
-szinte másfélszázados török uralom hagyatéka, mely most
tűzben, füstben, seregek láb dobbanása alatt pusztult el, hogy
ismét helyet adjon az európai, keresztény civilizációnak.r (Hó-
.man-Szekfű : Magyar történet, V. 376. old.) -rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EmMkeink a XVI-XVII. sz'á za dból.

A Nemzeti Múzeumba n: Bethlen Gábor fejedelem pohara.
Edények, fegyverek, képek, használati tárgyak stb. II. La-
jos királynak és nejének Máriának aranyszőttes ruhái. (A má-
riacelli templom kincstárából. ) I. Rákóczi György erdélyi'
'fejedelem kelyhe és ezüst láncinge. Magyar és török nyergek,
'közöttük Kemény János erdélyi fejedelemé. Apafi György sír-
emléke. Buda vár vissza ví vásának nagy modellje.

A Tör ténelmi Képcsa r nokba si. erdélyi fejedelmek képei.
Buda ostromának képei. 'Zrinyi kirohanása.

A Siépművészeti Múzeumba n: Székely Bertalan: Mohácsi
ütközet, II. I1ajos tetemének feltalálása, Thököly Imre mene-
külése. Wagner Sándor: Dugovics Titusz hősi halála.

A F ővá r osi Múzeumba n: Budavár visszafoglalásának ké-
'pei. (1686.) Abdi basa képe.

Az Ipa rművészeti Múzeumba n: e kerból származó magyar
.munkák.

G ill Ba ba tiir béje '. a Rózsadombon.
Seobr ok: XI. Inoe pápa szobra, Abdurrahmán emléke,

Bethlen Gábor, Bocskay István, Zrinyi Miklós, Savoyai Jenő
herceg szobra.

Emléld: á blá k: Buda visszafoglalása. Fiáth János és társai,
II. Bajos, Szokoli Musztafa, a spanyol hősök emléktáblát
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»Ha Pest városa a török idők, alatt könyörületre méltP
volt, még inkább megérdemelné a szánalmat az a kőhalom, '
mely a gyözők birtokába került. Omladék és rom, elszórt písz- .:
kos: katonatanyák és :bédülőfélben levő lóólak valának az.'
'egyedüli építési maradványok, melyeket a seregek véresrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve-:
rejtekkel visszafoglalának.« (Rómer : Régi Pest. 89. old.)' ,

»Az éltakarodott török után lakatlanná vált. Budát-Pestet
a Bécsből 1687-ben .Budára küldött császári és királyi .kamara-
igazgatósággal megkezdték- benépesíteni, midőn pedig ci pesti
polgárság a telepítés első évében, vagvis 1687. évi szeptember .
hónapíg kb. 30 tágra felszaporodott, ezeknek felesketéséveL
megtéreintették a községi hatóságof és ennek 'élére .W~tula~
János-Jakab bírót állították.« (Schmall: A pesti régi-varosház .
története. 41. old.)

Kedvező ígéretek mellett külföldrőL mesterembereket hív-
nak Budára és Pestre, különösen kömüveseket és ácsokat. EI-
rendelik a telkek' ingyen kiosztását. Sokan -teljesen. ingyen",
mások igen csekély pénzért több telekhez is jutottak. A haz~.
telkeket, 'szőlőket, szántóföldeket, réteket kiosztják .. "I'ermé-
szetesen szívesen jön az idegen, de magyarok nem igen [ön- ;
nek, hiszen parlagon heverő birtok van elég a Nagy-Alföldön,
a .török uralom ott se tűnt el nyomtalanul. Budán spanyo-
lok, svábok, bajorok, osztrá:kok,- franciák, rácok vtelepednek
le, Pesten a háztulajdonosólcwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnagy része némefIett ... így
Buda és Pest lakossága is' német anyanyelvűvé vált. A kővet-
kezö statisztikai adatokat Rómer: ( Régi Peste. könyvében
talál juk : , ' .

A XVII. század végéig' 1686. és 1702.' kőzö:tJta telekkönyvi
adatok ezerint szétosztottakc .c· ",",';,

118 házat teljesen íngyen.
32 ház' átadásra ingyen: ajánltatott.

. 24 ház pénzért adatott el. ' .
. A többi adat ismeretlen.

". -

,

,',. :

A FELSZABADÍTÁS JDEJÉT6LAZ 1~38-1 NAGY ÁRVIZIG.

a)SRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j é le t a r omokon.
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Az építkezés fejlődése

1695.
-1-795.
1841.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. - ~.""',

anyanyelvének adatai:

75 háziúr 230/0
158 " 560/0
12" 50/0
31 " 150/0
3" 10/O,

Pesten a következő :

278 ház
642 ház
695 ház

A pesti háziurak
Magyar
Német
Tót .
Rác
OlaszSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r _... , .. _ . "

»1696-ban Pestnek 228 háza van, ebből 10 tanáososi, 4
nagy, 46 kicsiny, 168 apró,' benne lakik 342 családfő, házzal'
bír ebből 192, lakbért fizető" napszamoa Bő, .nem fizető 27"
nemes és 'katona.Bű, az összes lakosság' száma legfeljeblr;1500-
180D lehet, bolttar bíró kereskedő ,3, .vásáros 1 és' bolt nélküls
kereske-dőrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3,; --'-i- .azonban aránylag .nagy számú iparos 93; közte-. '
10 szabó, 7 szűcs, 4 csizmadia stb., akik' iparűzés mellett a.
szegény magyar' vidéken .szokás ezerint inkább mezőgazda-
sággal tartották ~eL':rriaguKat,bárá város földjei rosszak, ho-
mokosak voltak, és igy nagy volt benne' a szegénységrEhhez;'
[árult; hogy a. dunai. halászatot 'a fegyverváltság- lefizetéséig a;
budai' kamarai adminisztráció 'bírta, az átvonuló katonaság,:'
sőt egyes futarO'K is" sok kárt tettek, Iegázolva 'a vetéseket,
élelmet elvéve, lakosokat ütlegelve. 'Az akkori kís falunak,
melyet Pestnek neveztek, n03-ban is csak -342 háza .van: ,
(Hóman-Szekfű: Magyar történet. VI.' 22.) -

A rombadőlt Óbuda továbbraJsa Zichy-család tulajdoná-:
ban. maradt. Németek télepedtek a romok közé es helyreáUí-'
tO'ttak.' " . '\

»Pestnek kezdettől fogva két iskolája volt, .magyar és.
német iskola, E' két isküla rangban együtt állott, csak később,'
a németség felülkerekedésével [utott anémet iskola. elsöbb-c
ségre, a magyar ellenben a városi hatóságok mcstoha gyer-
meke lett. A magyarban 1687-bén Abczy István, a németben.
Samuel.nevt1 iskolamester tanított.

>Az~'első iskolát 1703-ban 70 forint költséggel Drencker-
Mátyas tervezete alapján építették, az anyagot" a varoa-adta
hozzá. A harmadik iskolát 1739-ben állították fel, a külső.
városrészben" ebben Szlátky Mihály tanítO'tt.«. (Schmall: \ A
pesti régi városház története. 41. old.) .

1717-ben megnyilt Pesten a piaristák iskolája, 'Budán a
Boldogasssony-temploma mellett Szelepcsényi György'kO'nvik-
tust létesített (1702.). A 'I'abánban a ferencrendiek, Vizi-
városban a kapucinusok, Budán a jezsuiták, Pesten a pálo-
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sok kaptáktelket _1693-bansitt templómot.':és koloBtdHd~pí-
tettek» AIirint látjuk,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a vallásos élet is új életre kelt> ;.I.\,! l' , .

.Hógy a város későbbi fejlődésének :nagy aránYait· jobban; .
értsük, álljon még itt ti. város' alapításártak kezdetéről: egyel
két adat: '. '.' . . '.: . r:: .' ,q'

»Az utcák a szemétlerakó helyek voltak, ahova' még' at .
udvarokban összegyűlt szennyes víz is kifolyt. A szemétnek
az utcára', hányását a tanács 1692. áprílis hó 2s-'éJii ugyan,'
megtiltotta, mindazonáltal a szemetet a Hatvani-kapu előtt
hánytá~ .halomra.vahonnan csak 1731. október 24-én kiadott
parancsra távolítottak el.« (Schmall:' A pesti régi városház
története. 44. old.) 'I'ermészetesen ilyen viszonyok mellett a
pestisjárvány kellő~Jajra talált. Ki is ütött a járvány. A
lakosság a pestis elmultával hálából emlékoszlopokat állít.
1711-ben ~ Kerepesi-úton felépült a Szerit Rókus tisztele-
tére emelt kápolna. Ez'ma is áll. . .'

1712. február H~l!3-án a Duna elöntötte a várost, az
adatok szerint 3800'ház: összeomlott." .

1716-ban tűzvész volt. Elégett .a domokosok háza, a plébá-
niaépület és 29 polgár háza. ',. .,' . :,. :.,.

1730-ban nagy szárazság okozott károkat, a' pesti polgár-
ság körmenetet rendeoott és esőért könyörgött.' ,.

1748-ban és 1750-ben,keleti sáskák pusztítobták a határt: .
176's-ban kevés kárt okozó földrengés rémítette a .Ia- :

. kosságot.' ". _.
A városi tanács a világításról is gondoskodott. Az"1715."

augusztus 9-i rendelet szerínt, aki 9· óraután ment a~ utcára, '
köteles volt magát égő lámpával, vagy gyertyával kísértetni.,
Ez volt városunk első világítása. " : ,:.

A rendőri .teendőket 3-4 éjjeli ór látta el.
Az utcák kövezése is megkezdődik. ,1700-ban rakják ki

kővel az első utcát, a Fő-utcát {mai Váci-u.) a. házak men-,
tén 1 ,öl szélességben. (A magasabbsaiemelt járdát' .W~g"
nem ísmerték.): .,...'. ,.... '",'''

A város bevételf forrásai: malmok bére, kövezetvám;' tég-
lavető jövedelme, regálé,' vásári és helyi díjakból, telekadó-
és a polgárságra kirótt adók.,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ,_o

Az 1722.".évi .zárszámadás
.: '. ~v,étel .'

,) Kiadás
i-- ') : ~I.

- ))

{Ebből is láthatjuk, hogya deficit nem mai találmány.) ":
1723-ban Budát érte nagy szerencsétlenség. Húsvétkor

nagy tűz volt, s a város nagy részét ,elh)lmvasztotta. jrőzben
felrobban a..puskaporraktár iis. - -r ' ' • · l ;

adatai:
13.456forint.
13.656forint..

... ~,I ,,: ! r ;
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1725-ben Pest' lakosainrak

'Magyar
Német,
Tót
Egyéb:

anyanyelve:

'19.40;0
,55,6%
'2.2%
,22,80/0

. 1692-ben Budán, járvány dúl. (Pesten ekkor, tiltják el :a
szemétnek az utcára dobálását.) A járványelmultaért a la- .
kosság a Várban la Boldogasszony-temploma előtt hálája je-
IéülwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Szent Háromság-szobrát állítja fel. Ezt 'a szebrot 1715- ,
ben a Lajos-utca és Bécsi-Út találkozásánál lévő térenállít-,
ják,fel;mert i710-hen .újabb pestis járvány dúlt Budán (Pes-
ten is). Ennek emlékére emelték azt a nagyobb Szent .Há-
romság-swbrot,mely még ma is a templom 'előtt áll.

Buda lal{ossága szintén kevés. (A török uralom alatt, állí. -
tólag 66 ezer lakosa f volt.) 1720-ban Budán', 8500, óbudárr
1100 lélek lakik. .

Amint az adatokból 'láthat juk, Pest városára néz-ve k~eb-
bik baj, hogy az ostromokban ismételten élpusztiilt, ,nagyobb
csapás' volt az, hogy elveszítette magyarnyelvű lakosságát, Az
adatokból tudjuk, hogy .Pest városa Mátyás kírályunk ide-
jében magyer volt ... E~.a magyarság li tör-ök uralom ,)~latiJ
lassanként elvándorolt be nem vhódolt 'területre, az" \ttma-
radottak talán az ostromok alatt, pusztultak el. Mikor á vá-
ros házhelyeit ingyen kezdték a lételepülőknek osztogatni,
'magyar igen kevés jelentkezett, mert hiszen' a földet .művelni
szerető nép a itöri:)k kiűzése után bőven kaphatott -földet :a
töröktől megtisztított területen, tehátÍlem kívánkozott '
városba. Pesten idegennyelvű lakosok telepedtek le nagyobb
számmal, 'a magy,arság még másodrangú, szerepet sem i~n
tölthetett be. így lett német város Pest, .hogy azután a nem--
zet hosszas küzdelem árán, a nemzeti 'érzés újjáéledésének "
hatása alatt évszázadok szívós munkájával ismét mag,yarrá~
tegye. '

b)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP est vá r oSfa la i.

Siklóssy: Hogyan -épült Budapest c. könyvében határo-
zottan állítja, hogy Pest városfala Mátyás király uralkodása
alatt épült. »Aeneas Silvius szerint Pest 1444-oon még nem
volt falakkal körülvéve, .viszont 1471-ben már falai alatt,yer-
ték vissza Kázmér lengyel hereeg támadását.« ' ' , '

Rómer Flóris tudósunknak és Berg építésznek .köszönher-
jük a városfal egy részének hiteles leírását, Egyes .utazók
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megállapítása, szerínt a falakat ~gy óra alatt körül lehetett
gyalogolni.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ral kőbányaí mészkőből épült és a .renaíssanee
várépítés. kerára mutat. A falaknak ésbástyáknak el kel-
lett válniok a házsoroktól, hogy, a város' védői a városfalon
belül szekérrel is járhassanak, Ezen a vonalon belül alakul-
hatott csák ki az utcahálózat és a Bástya-, Magyar-, Sem-
melweis- (újvilág)-utcák ma_ is a;" régi falak irányát mutat-
ják. A városfal nag1y jelentőséggel bírt a város további, ki-
alakulásában is, mert a kültelkek kialakulásának kezdetén az-
utcahálózatnak ehhez kel1ett Igazodnia.

»Pest várát a .szárazfö,ld felől közönséges. városi fal vette
körül, a dunai oldalról pedig egyszerű pa~nk" tehátgeren-
dákból összerótt kerítés zárta el. A falak belülről a földszint-
től a mell védekig legalább 4 öl magasságúak voltak, és ha
ehhez még hozzászámítjuk ,a 7 láb magas, lőrésekkel ellátott
mellvédeket, úgy a város falát belülről 5 öl magasságúnak ve-
hetjük. A városfal irányát a mai Vámház-körút, Deák Ferenc-
tér és Deák Ferenc-utca jelöli. A falakat 12 kerek torony
flankírozta, amelyek közül 4 egész, 8 pedig félrondella volt.
A tornyok zsindellyel fedett kupolákban végzödtek. Minden
tornyon néhány ágyú volt felállítva. Az egyes tornyok között
pedig 50 lőrés volt a mellvéden. A szárazföld felől a várnaik
3 kapuja volt. Észak felé nyilt a Váci-kapu (a mai Kristóf-
tér körül), kelet felé a; Hatvani, vagy Egri-kapu Ca mai Kos-
suth Lajos-utca végén), délkelet felé a Szolnoki- vagy Kecs-
kéméti-kapu (a mai Kecskeméti-utca végén). A dunai oldalon
is volt 3 kapu, ezek közül azonban csak az u. n. Vizi-kapl~'
volt nagyobb, amely a dunai oldalt bekerítő palánk közepe
táján, kb. a mai Eskü-tér előtt nyilta Dunára.« (Littke: Buda--
Pest a török uralom korában. 46. old.) ,

A városfalak egészen a XIX. századig állottak. Mikor már-
Buda visszavétele után Pest külvárosaí jelentőserr kifejlődtek,
a városfalak útlában voltak a város fejlődésének, és lebontá-
sukat elhatározták. József nádor, a város egyik nagy fej-
lesztője a királyi palota ablakából lenézve a városra, mondotta :
» ... fel kellene szabadítani a várost bilincseiből.« A városfal
lebontására gondolt. »1789-ben ela.dj.a,a város a falakkal együtt
a Váci-kaput és a temető kőkerítését Galler Jánosnak 290
forintért. Még ez évben le is bontják.« (Pásztor és Belle: A
mí városunk.) Pest falait 1808-ban bontottak le - írja Princz
Gyula: Budapest földrajzában (106. old. ). »A Váci-kaput a
falakkal, örházzal ésa temető falát is 1780-ban bontottak le.
A Kecskeméti-kapu külső kerek tornyát 1796-ban parancsolta
a város lebontatni és az utcát. felszabadítani. 1804-ben már a
Rostély-, Cukor-, Lövő-, Lipót-utcáknal a falak át voltak törve,
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mi a.ltal a város mindinkább békés polgári szint öltött.« (Ró-
mer: Régi Pest. 156. old.)-

Az bizonyos, hogy a város falait ebben az- időben. lebon-
tották. Egyes részeihez hozzáépítették a házakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtűzfalát. Egy
ilyen maradványunk még ma is van a IV. kerületben. A
Bástya-utca 17. számú ház falán márványtábla. hirdeti a pesti
városfal egy piciny részét, melyet beépítve mégismerni is
alig lehet.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emléktá blá k: a Hatvani-kapu, Váci-kapu, Kecskeméti-
kapu, Pálos-bástya, Rondella emléktáblái.

'\

c) Külvá r osok keletkeeése.

Miután Buda és Pest a törők uralom alól felszabadult,
megalakult a' budai kamarai adminisztráció. Feladata volt' a
birtokok feljegyzése, az adó behajtása. a harmíncad.: a vám
beszedése, a sóhivatalok berendezése. A budai központ alatt
a közép és alsó hivatalok egész sora létesült igen nagyszámú.
személyzettel. A kormányzat német volt, s a török uralom
után ismét nem érvényesülhetett a nemzeti eszme.

A telepítés első évtizedeiben Pest erősen falusi jellegű
volt. A romokból felépített házak udvarokkal, kertekkel. ke-
rítéssel épültek. A lakosság ipari foglalkozása mellett földmű-
veléssel, szőlőtermeléssel, állattartással is foglalkozott. Az ada-
tok zerint 1702-ben Pesten 146 ökör, 518 tehén, 203 ló,
143 üsző és tinó, 824 juh után fizettek adót. A családok száma
224. Az állatok legeltetése a város területén, a mai belső
körút területén kívül történt. A város polgársága az állatok
őrzésére csikóst, juhászt, kondást tartott, a «hivatalbéli em-
berek« nevét és fizetéseit az egykori számadások híven meg-
örizték..

Buda és Pest fejlődésére a domborzati viszonyok erős be-
folyást gyakoroltak, Míg Buda fejlődését a domborzat hát-
ráltatta, Pest síkságon feküdvén, megvolt a szabad fejlődésnek
lehetősége. A fejlődés a város falain kívül indult meg, még-
pedig a mai, .Iózsef- és Teréz-város helyén, mert a Lipót-I
város fejlődését az ott elterült mocsaras, nedves, gödrös vi-
dék hátráltatta. A település első éveiben a város arra alkal-
mas területeit a lakosok felszántották. s ebben nem korlá-
tozták őket, csak a. következő évtizedekben, míkor már a
lakosság szaporodni kezdett, kellett bizonyos korlátozásokat
létesí tení,
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Pest város lakosainak száma ez időben a következőké-
pen alakult:

1688~ban.
1696-ban
1705-ben
1714-ben
1776-ban

300 lélek
1700 lélek
2700 lélek
2750 Télek
13500 lélekwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lakosság szaporultával mindíg több volt az igeny a
szántóföldekre, és íg'y kevesebb hely maradt legeltetésre. 1696-
ban korlátozták a juhok tartását, 1720-ban pedig a szabadon
gyakorolt szántást, sőt a juhtartást egészen be kell szüntetníök
s a sertéseket sem engedhetik már ki többé a legelőre. A kül-
városok helyén a szántóföldek lassanként átalakultak kertekké;
utcahálózatuk is kialakult a sugárutak mentén, a kertekben kis
házak, kamrák, gazdasági épületek emelkedtek, s így színte
észrevétlenül kialakult a város első képe a városfalon kívül.
1735. január 5-éTI'a rend fenntartására már a külvárosok első
hivatali elöljáróját is kínevezték.

Pest lakosságának -száma a következő volt:

Ha a lakosság lélekszámát vizsgáljuk, láthatjuk, hogy 1714.
után már meg kellett kezdődnie a városfalon kívüli fejlő-
désnek,mert az akkori, javarészt földszíntes házakban a
lakosság már nem férhetett el. A fejlődés a XIX. század ele-
jéig lassú, a nagy árvíz idejéig megkétszereződik a vároa
lakossága, a kiegyezés korában ismét ennek kétszeresét ta-
láljuk, majd a fejlődés korában ennek az utóbbi lakosságnak
ötszörösét. 1787-ben még Buda számlál több lelket, Pest még,
~jsebb. Az előbbi lélekszáma : 24.873, 'az utóbbié: 22.417 volt.

Jelentős szerepe volt a város fejlődésében, illetőleg ut-
cáinak. kialakulásában a vásártereknek. A pesti oldal főút-
vonalait az átkelőhelyhez vezető karavánutaknak köszönheti.
Ezek a mai sugárutak, a város természetes ütőerei, melyek
az országgal kapcsolják össze. Az úthálózat másik fontos ki-

1776-ban
1782-ben
1787-ben
1792-ben
1797-ben
1799-ben
1807-ben
1810-ben
1813-ban

13.500 Iélek
17.558 lélek
22.417 lélek
26.684 lélek
26.720 lélek
29.870 lélek
30.720 lélek
35.349 lélek
36.153 lélek

1823-ban
1833-ban
1843-ban
1853-ban'
1867-ben
1870-ben
1925-ben
1930-ban
1935-ben

51.141 lélek
63.148 lélek
73.302 lélek

109.000 lélek
131.285 lélek
200.476 lélek
753.274 lélek
777.723 lélek
811.379 lélek
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alakulását a városfal helye szabta meg, azon kívül keletke-
zett az Országút. (Ma Múzeum- és Károly király-körút.) Az-
élelmezés a lakosság szaporultával már behozott árukra szo-
rult, s a bejövő árusok a város terein, piacain állottak meg
szekereikkel. A régi' Pest vásártere a Fő-tér volt. (Később>
Városház-tér.) ,

A vásár azonban késöbb kiszorult a falakon kí vülre, a mai
Erzsébet-térre, melynek Ilj-vásártér volt a neve. A mai Cal-
vin-tér, a régi Széna-tér szintén vásártér volt. Most ehhez a
két vásártérhez kezdtek utakat vezetni, melyeken a vásáros
nép járt. A fejlődés további folyamán, a mai Tisza Kálmán-
tér is Uj-vásártér néven szerepel először. A Baross-tér nem
is olyan régen ugyanezt a szerepet töltötte be. Ha megnéz-
zük a térképet, ezeken a helyeken mindenütt összefutó uta-
kat láthatunk, melyeket a vásárra járó nép szekerének 'nyoma
jelölt ki először. - .

A külvárosok először a városfalak környékén íejlődtek"
ki, az utcák irányát a falak szabtak meg, továbbá azok a su-
gárutak, melyek a város első keletkezéseker az átkelőhelyre
vezettek. (Váci -, Kerepesi -, Szolnoki -, Üllői-utak.) Városunk
útvonalainak kifejlődését ez a két fő dolog szabályozta. A
többi utcák kialakulása javarészt ötlegszerűleg történt, vagy
a terepviszonyokhoz alkalmazkodott. Így a Nagy-árok kör-
nyéke később épült be, mert ott feltöltési munkálatokra volt
szükség. Csak később léptek é1etbe utcakijelölések és szabályo-

. zások, ezekről külön fogunk megemlékezni.

Hogy az események sokaságában tisztábban lássunk, apró>
részletek helyett csak a főbb dolgokat említjük meg. A fej-
lődés minden vonatkozásában most már jelentős. A város terü-
lete egyre gyarapodik. Az épületek száma' szaporodik, ma-
gasságuk emelkedik, az utcák is lassan rendeződnek, a föld-
sztntes házak száma a kültelkeken nő, a beltelkeken fogy"
mert lebontják és emeletes házakat építenek helyettük.

Ez a fejlődés folytonos, és így igen nehéz tisztán látni a
fejlődés menetét. Megindult az utcai világítás fejlődése, a rend-
őrség kialakulása, kérházak építése és a legfontosabb: a la-
kosság magyarosodása. Megindult az irodalmi élet. Budán is"
Pesten is a magyarság lassan erősödik, kialakulóban a ma-
gyar főváros. Természetesen ez mínd évtizedek alatt ala-
kult ki. A kialakulás je1entősebbtényezőivel és jelentős fel-
adataival külön címek alatt foglalkozunk. Itt tehát csakál-
talánosságban soroljuk fel a' főbb eseményeket időrendi sor-
rendben:

170~-ban Pest szabad királyi város lett.
1711-ben Eleonóra királyné végkép felszabadítja a ka-"
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marai hatóság uralma alól, mely 20 évnél tovább tartotta.
kezében a város sorsát.

17l6-tól 1728-ig, épült a Rokkantak-háza, ez később a
Károly-kaszárnya volt,ma a Központi Városháza.

1723-ban Pestre )1elyezték a Királyi Kúriát. .
1725-ben Pest lakosságának csak 19.40f0-a magyar, ~

többi Idegennyelvű.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

1736-ban a Dunán repülő-híd épült, ezt 1796-ban hajó-
híddal cserélték ki.

17l5. augusztus 2-án a tanács elrendelte, hogy akik az
utcán éjjel járkálnak, kötelesek lámpát vinni magukkal. 1796-
ban megkezdődött Pest utcáinak világítás a olajlámpákkal.

. 1777. november' hó 4-én a Teréz-város, 1777... november
7-én a József-város, 1790. áprílis 12,én a Lipót-város és 1792.
december 4-én a Ferenc-város kapta meg hivatalosan nev-ét,
természetesen németül, mert hiszen ebben az időben az utcák
neve mind német, az oktatás nyelve kevés kivétellel német
volt. A kerületek 'fejlődésével egyidőben 'megindultak a lelki
szükségleteket kielégítő templomépítkezések is. »Magasabb épí-
tészeti s vele együtt lelki felemelkedését míndkét város az
Egyháznak s elsősorban a szerzetesrendeknek köszöni a ki-
csinyes újrakezdés e kerszakában. A jövő városkép konturjaít
az egymástérő templomépítkezések jelzik.« (Hóman-Szekfű:
Magyar történet. VI. 153.)

l795-1808. között lebontották Pest város falait, hogy a
. fejlődést ne akadályozzák. . . .

1790-ben fel épült a Lipót-városban az »Üjépület«. Ugyanez
évben megkezdődtek a magyar színíelőadások. A hivatalok aj-
tajára 1796-ban függesztették ki a magyarnyelvű felírást a
német niellé, 1800-han\ a lakosok 300/0-a magyar és 550/0 német
anyanyelvű volt.' .'

. Az első gyáralapítások ideje is 1796-ra esik ..
1795-ben Pestnek 29.870 lakója, 24 kétemeletes, 318 egy-

emeletes és 2239 fölszintes háza volt, ezek közül 151 a kül-
városokban szalmával volt fedve.

1799-ben a1apították a Városligetet.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1773r óta magyar színészek is játszanak Pesten, 1790.

október 25-e óta magyar .előadásokat is tartanak.

1777-ben az oktatás nyelve kevés kivétellel német, csak
1830-ban mondották ki, hogy a tanács és törvén.yszék magyar
nyelven dolgozik.

1846-ban az utcák németnyelvű felírása mellé kifüggesztik
a magyar felírást is. .

1837. augusztus 22-én megnyilt az első állandó magyar
színház, a .Nemzeti Színház.



· 'Az állapotok a nagy árvíz előtt sem rózsásak, Göőz Józse'f!!\
Budapest történetewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű könyvében így jellemzi: »Az utcákon"
térdig érő sár és sz;emét.kDunapartot kevés kivétellel egész,
hosszában szemétdombok, hulladékok éktelenítették. Az ára>'
dások és nagy esőzések után lapos, gödrös helyemen képződött
iszap, az udvarokon pedig a háziállatok is fertőzték a .leve-
gőt, Pesten 1141,. Budán 865 fejős tehén volt az emberi la-
kások közelében. Tömérdek kutyát és macskát tartottak. ilyen
tömérdek háziállat a városba össz;ezsúfolva,a köztisztasági és
közegészségügyi állapotokat nem [avította.« (176. old.)

. Mint érdekesség álljon itt Schmall Lajos »Adalékok Bu-·
dapest székesfőváros történetéhez« című könyvéből a követ- .
kező pár sor:.. .

" »Pest városa a telepítés első éveiben kormos és düledező
falaival,"1;I. közben-közben szabálytalanul, hozzá még gógany-
nyal vagy kémény nélkül épült, szalmával. és náddal fedett s
nagyobbrészt egy-egy szobából állott kis házai val inkább fa-.
Iuhoz, mint városhoz hasonlíthatott. A tisztaság tekintetében
a kövezetlen szűk utcák pedig'! mind megannyi szemétlerakó-,
hely az előbbi századok legborzasztóbb öldöklő angyalának, li.'
keletipestisnek és egyéb járványos betegségeknek valának
fészkeí.« ' . .

»1692. áprílis 25-én és május 9-en a tanács 20 tallér bír:,'!
ság terhe alatt a szemétnek utcára lerakasát megtiltja.

1697. május 31-en a szalma és nádf'ödelek Lebontását Ten-',
deli el tanács es utasítja a strázsamestert, hogy a nyár fo-
lyamán le nem bontott tetőket az ősszel karhatalommal rom-
bolja le.

1700. június 22-én a tanács a Fő-utca (Váci- és Lipót-utca)
kövezését rendeli el, még pedig minden ház előtt egy öl szé-
lességben, amit it háztulajdonosók voltak kötelesek teljesíteni.

1700. .agusztus 22-én már a. kéményekre kerül a sor, s
aki kéményét egy hét alatt téglával fel nem építi, attól a
ház el volt kobzandó.«

»Nem csoda tehát, ha Pesten az akkori időkben előkelő
személyeket egy-két nemesi család kívételével nem igen' ta-
lálunk, s azok is, akiket a hivatásuk ide kényszerített, in-
kább a biztosabb, ha nem is tisztább Budát választották lak-
helyül. A város állapota iassanként javult s jobb jövő is'
vala remélhető, de míg ez bekövetkezett, előbb gyakori túz- i

vészeknek . es árvízeknek kelle pusztítani, hogya legnagyobb
részt kunyhókból állott és házaknak. csúfolt épületeket szí-
lárdabbakkal .és - csinosabbakkal pótolják.« (21. old.)

Mint érdekességek álljanak itt még a következők: Franz
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~cha,ms: Ofen inwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUngarn (Oíen; !822.) ,ciml1 rnűvé1;>~:n,,~özli
a, következő adatokat.

A.~Várban lakott 3890 lélek .
.', A Vizivárosban 8646 lélek· .

Az Országúton . 38-7l1élek.c
A Krisztina-városban 2243. lélek' ".

. "I'abánban 5384 lélek
': . Ujlakori 3430 lélek .. ,_

27431 lélek Buda lakossága 1822J~eÍl.

• I

"'.i .:.~

Dóczy, ,József: »Magyarország .íöld leírása .. A'hozzá já-
ruló tökéletes Mutató Könyvvel. Bétsben 1830.«

»Az egész királyi várban t[l,láhri földszint ~66!azI. eme-
leben 47, a másodikon 78, öszvességgel, 191 szobákat.« ...

Pestról a következőket írja: 0 ••••

»Vannak derék piatzaiés leg elevenebb utszái.cLeg na-
gyobb és rendesebb a fő piatz, egy forma "emeletescházakkal
körül véve, k~zépen áll a .város háza, mellynek elő homlo-
kán a. rézzel födött torony fal derék .ki állójából a tűz@r
minden fertály órában niag:á.tama keresztényi cköszöntéssel
(Dítsértesséka Jesus Kristus) jelenteni tartQzik:í( ,.
, »Az új vagy Deopold-város. Ez a leg szebb és pompásabb
része. Pestnek. a 1).01bámulva szemleli a régi Pesti Lakos,
mely nagy léptsőreJiágott légyen ennek mívelése 30 eszten-
dők foly ta al[l,tt.Mennél tovább megy fel az ember' a Duna
parton éjszakra a híd felé, annál ropparitabb épületekre ta-
lál, A híd tájékán. gyönyörű séta tasak díszítik, népesítík.«
(185. old.) .

Pesten ebben az időben adatai alapján: 12' piac, 200 utca,
3700 ház, 13 templom volt. A vár-os lakossága 76.100 le~ket
számlált.

»Pest egészen ki van alap olva, tarta városban éjjeli bolt
őröket, lovas katona őrállókat) és körül járókat, vásári őröket
s jó tűz oltó intézeteket. A város éjjeleken 1046 lámpással
világattatik. Kávéház van 26; Bor és sör mérő több 800-nál.
Fiaker kotsi 134.« (192. old.SRQPONMLKJIHGFEDCBAy

A törökök kiúzése utánrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuda is szomorú képet muta-
. tett. Mátyás király híres székivárosára senki sem ismert volna
reá' abban a romhalmazban, mely 11 város helyén maradt,
»Buda tele .v::tn romokkal, .s· épülő új házai mellett összedűlt
falak és tornyok és bástyák romjai meredeznek égnek. A vár
tornyainak csak földszíntje' és legfeljebb:' első, emelete váll, a
kétemeletes északi szárnyat Regál tábornok 1715-bel!l;helyre-
hozat ja 's ez' első 'periódusban az is) s a várD1!elle~t l~4ViŐ
épületek nagy része kaszárnyául szolgál a császár-i katQn.as~g
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számára. A lakosság szinte tisztán nérrietekből áll, a korábban
a Vizivárost lakó zsidók Óbudára költöznek, s helyüket hor-
vátok foglalják el, a városrészt is Kroatenstadtnak nevezik el.
Buda utcái és terei ekkor kapják német nevüket.« (Hóman-
Szekfű : Magyar történet. VI. 151-152:)

Amint ebből a 1eírásból is láthatjuk, az ostrom alatt .ép-
pen a királyi palota szenvedett legtöbbet, majdnem 30 esz-
tendeig senki sem nyúlt a romokhoz, hogy a pusztulástól meg-
óvja és újra fedél alá hozza őket. Még az ostrom utáni, tizedik
esztendőben is azt állapítottak meg, hogy igen kevéswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz,
olyan házaknak a száma, melyeken ne látszott volna az ostrom
nyorn;as ne lettek volna sérültek. »Szemlélő nem tudta köny-
nyeit elnyomtri a romok láttán.«

Budavár visszafoglalása után a település a régi romokon
mindenütt megkezdődött. Az 1696-i összeírás szerint a 'I'abáu-
nak 1000 rác lakója volt, 1709-ben 12 utcája, 1728-ban fel-
épült a temploma is. . '

A Vár területe is lassan beépült és a romok. eltüntek. A
mar emlí tett szenny és piszok miatt több ízben pusztított,
járványos betegség, melynek elmultával a Szentháromság szob-
rát állították fel.

1711-ben nagy ünnepségek között Budára szállították a
Szent Jobbot, ennél nagyobb ünnepség csak akkor volt, mikor
1790. február 21-én Bécsből Budára hozták a Szent Koronát,
melyet a városok lovas ifjúsága, Pest tanácsa, közeli váro-
sok és vármegyék díszküldöttsége és nagy néptömeg várt. Es-
tére nagy kivilágítás mellett ünnepelték a nagy .és igaz örö-
met okozó eseményt.

1739-ben ismét pestis pusztította Budán a lakosságot,
6.000 ember lelte halálát a betegségben.

1749-ben Mária Terézia uralkodása alatt hozzákezdtek a
királyi palota építéséhez, melynek felépültével Buda ismét
méltó épületben fogadhatta' a magyar királyt.

1777-ben Buda városát olajlámpákkal kezdték világítani,
ugyanekkor Nagyszombatról Budára helyezték az egyetemet,
ez a királyi palotában kapott helyet. Ugya:ilcsakekkor épült
a várba vezető úgynevezett »jezsuita lépcső« is.

A Krisztina- város fejlődése is csak a török kerszak után
jelentősebb. 1723-ban már kis .kápolna áll a hívők ájtatosságá-
nak kielégítésére. 1780-1790. között kapja a nevét II. József
nővére után. Fejlődese azonban csak 1853-ban lesz gyorsabb,
mikor az alagút fúrásaés megnyitása után élénk közlekedést
útvonalat nyert. _

A Viziváros is romhalmaz vo~t a visszafogla1ás után. A tö-
rök mecsetekké átalakított és .azt ostrom alatt megrongálódott



templomokat lassan helyreállították. Nagyobbarányú fejlődése
a~IX. századra esik: Az Országúton 1714-ben csák 29 ház
volt, sőt l822-ben is csak mintegy 4.000 lelket számlált.

Obudának 1720-ban 1.100, lakója volt, 1874-ben' 21.000
lelket számlált, -a két' számarány mutatja a lassú fejlődést.

, Ujlak is épülni kezdett. 1707-ben már felépítették templo-
mát. 1822-ben Schams 'feljegyzése ezerint 3.430 lelket szám-
lált. Ez igen lassú, szinte jelentéktelen fejlődésre mutat. ,

Pest és Buda a töeök uralom Óta a folytonos veszteségek
és pusztulás korát élte, a török kiűzése 'után elveszítette ma-
gyar jellegét, és csak igen lassan lépett afejllidés útjára.
Lakosainak többsége német anyanyelvű 'volt, s a politikai
légkör sem vált a magyarság javára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA riémetesítő törekvé-
sekkel szemben a nemzetnek nyelvét, szabadságát kellett vé-
deníe, s ez vonta maga után a nemzet ébredésének. újjászüle-
tésének korát. Mária, Terézia uralkodása alatt kezdték a ma-
gyar nyelvet múvelní á 'testőrök Bessenyei vezérlete alatt, majd
a nyelvújítók fejlesztették tovább Kazinczy-vezetésével nyel-
vünket. A költők, írók a ,nemzeti érzést igyekezték ebreset-
getni, gyujtogatni. 1823-ban Kölcsey megírta Himnus-át, 1825-
ben Vörösmarty a Zalán futásában emlékeztetett a magyar mult

, nagyságára: »Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban ?«
Berzsenyi a magyarokhoz írt; »Romlásnak indult .hajdan erős
magyar, Nem látod, .Árpád vére miként fajul?« Irodalmi és
társadalmi központtá igyelmztek Pestet .tenrri; s ami.Jelkükben
még ekkor csak titkos vágy volt; a~ a következő évtizedek-
bell' valóságga vált. " ' ,
, ' MásMl. század telt ,el a' török kiűzése ~után, míg Buda:
lakossága 39.000 Lélekre, Pesté 65.000 lélekre emelkedett.
Mintegy 8.500 ház állott a három városban. Már gondot' oko-
zott a város szépítése, csínosítása is. l808~ban megalakult
.Iózsef .nádor elnökletc alatt a »Szépítő iBizottság«: ennek az
volt a feladata, hogya várost szebbé, egészségesebbé tegye.
Megkezdte munkáját -a snagy alkoto, Széchenyi, a »Pestj por
és sárc-ról könyvet is ír, Fellángolt a nemzeti érzés, mely
magyarnak szerette volna 'látni Pestet. és .Budát. Megkezdő-
dött a nagy reformok korszaká.. '

A fejlődés e szép korában a' »Kopasz zátonyokon« ,a-fel-
torlódott jégmegduzzasztQtta - a . Duna .vizét, és elérkezett
1838. március 13-(tnakgyászos napja, mikor elődeínkre rá-
tört a borzalmas árvíz. '

. Mint érdekesség, álljanak itt Schmall : Adalékok. című
könyvéből a következők: '", . '.'

.»Nagy veszély fenyegette 11 város, határát 1748-ban a ke-
leti sáskák becsapásával. ezekkel azonban a város bölcs tanác
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csa 'könnyebben 'boldogult, mintsem gondolnánk. Egyszerűen
hajtóvadászatot rendelt ellenök.' A hajtók mellé a rokkantak
kaszárnyájából .két dobost kérve segítségül, kihajtotta a város
határából. Hogya sáskák a dob .pergése elől menekültek-e,
erről persze hallgat a krónika.« (II. 15.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»A városnak ebben az időben még nem volt dobo sa, a
hirdetéseket trombitaszó mellett hozták· a közönség tudo-

" ( ) \masara.{(. u. o.

Adatok:
Buda és , óbuda lakosainak száma a . következőképen gya-

rapodott:SRQPONMLKJIHGFEDCBA
'r '!

1720~ban
1780-ban
17.87-ben
1799-ben
1810-ben
1821-ben
1831-OOn
1841-ben

{1935-ben

9.600 lélek
21.695 lélek
24.873 lélek
24 .306 lélek

. 24.910 lélek
.33.281 lélek
38.565 lélek
38.974 lélek

249.052 lélek)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emlékeink a XVIII. sZá z,a dJ bólés a X/X. szá za d elejér ől.

A Nemzeti Múzeumba p,; ' bútorok. II. Rákóczi Ferenc ka-
rosszéke. Ekszerek, hangszerek (tárogatók) stb. II. József
gyermekkori magyar díszruhája.', _ _

Az O r szá gos Siéchenyi· Könyvtá r ba n: a legelső magyar
hírlap, a »Magyar Hírmondó« (1780-1788).

A Tör ténelmi Képcsa r nokbam: II. Rákóczi Ferenc, Ber-
csényi Miklós gróf, Bottyán János arcképe és Rákóczi kerára
vonatkozó képek. Képek II. József .és Mária Terézia korábó].

A kegyesr endiek budia pesti r endhá zá ba n: II. Rákóczi ábé-
céskönyve, sajátkezű gyermekkort _ bejegyzéseivel, iráapró-
báival. .

A F ővá 1 'osi Múzeumba n: Pest térképe 1720-ból és métg
sok más pesti, budai térkép. Céhemlékele Hadizászlók. Tájké-
pek Pest-Budáról. .

Az Ipa rműv.észeti Múzeumba n: e korból származó magvar
m~kü. . .

Sok 'épület, közöttük a Királyi Palota déli szárnya, az
Egyetemi,a krisztínavárosi, az újlaki, a. SzentB'lórián-templom,
a Központi Városháza, a Rókus-kórház BS kápolna épülete stb.

A Kírályí Palota Szerit István kápolnájának sírboltjában
nyugszik József nádor es családja. .
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Seobr ok: II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARákóczi Ferenc, József nádor, Széchenyi Ist-
ván gróf szobra. A Szentháromság-szobor.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em M ktáb lák : Széchenyi István gróf, a Központi Városháza
emléktáblája. (Rokkantak háza.) A Tudomány-os Akadémia
alapítása. (Féldombormű az Akadémia falán.)
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AZ ELSO VÁROSSZÉPíTÉSI TÖREKVÉSEK.

Az 1800-8.s évekíg a város szabályos fejlődésérewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés szép-
'ségére a városi hatóságok nem sok gondot fordítottak. A két
'város külső képe akkor változik meg, amikor tudatosan kez-
dik a várost szabályozni és szépségét fejleszteni. Eme tö-
rekvés első harcosarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef ná dor , II. Lipót király fia. (Szü-
letett Firenzében 1776. március 9-én, meghalt Budán 1847.
január 13-án.) .

J ózsefet 1796-ban a rendek közfelkiáltással nádorra vá-
lasztották. Szerette a magyarokat, szerette városunkat, A bu-
dai vár ablakából hosszasan elnézte a várost: »Föl kellene
bontani ama város bilincseit, azt, a körfalat, mely körül szo-
rítja, megzabolázni. a folyót medrében és megkötni a futóho-
mokot . künn a Rákos mezején.« Gondolatait tett követte.
1808-ban megalakítja a Királyi Szépítő Bizottságot. A város
szabályozására tervet dolgoztatott ki. 1805-ben már Ferenc
király elé terjesztette tervét Pest szépítéséről. Többé nem le-
het tetszés ezerint építkezni, a terveket be kell mutatnia
mindenkinek, aki építeni akar. . '

1813-ban a gellerthegyi csillagvizsgálót alapította. A Mar-
grt-szigetet parkcsittatta és megnyitotta a polgárságnak. Az
1838-i árvíz után 1000 emberrel nekilátott a váci töltés ké-
szítésének. Alcsúti birtokáról facsemetéket hozatott, ezekkel
beültettea Városligetet és a Király-utca végén a fasort lé-
tesítette. 1830-ban a Ludoviceum építését kezdi meg. A Ma-
gyar Tudományos Akadémiának 10.000 forinttal alapító tagja.
1846-bana Műegyetemet nevéről nevezik el.

A hálás nemzet törvénybe iktatta -emlékezetét. Szobrát
1869. áprílis hó 25-én leplezték le a róla elnevezett József-
téren. A szobor felírása: »Pest városát újjáalkotta.« Koporsója
a Szerit István kápolna sírboltjában van.

Széchenyi Istvá n gr óf a másik férfi,aki Pest szépítéséért
és fejlesztéséért sokat tett. 1846-ban a Széchenyi-sétányt ala-
pítja az V. kerületben. 1839-oen kezdték építeni a, Lánc-
hidat, melyet 1848-ban fejeztek be. A Magyar. 'I'udományoa
Akadémiát is ő alapította. A Nemzeti Kaszinó, lóverseny, a
dunai gőzhajózás .mind az ő nevéhez fűződik. Buda egyik he-
gyét és a Lánchidat róla. nevezték el. Szobrát 1880. május
23-án leplezték le.

Ezekkel a munkákkal indult meg Pest város szépítése,
hogy azután később Budával egyesülve a világ egyik Legszebb
városává fejlődjék. Erről később szólunk.
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ANAGY ÁRVíZ.

1838. március "13-15.

Budapest történetében a legnagyobb árvizi katasztrófa.
1838. január- 6-án a Csepelszígetnél megállott a jég. Az erö~
áramlású víz a jégtáblákat egymás alá szorította. .Januárban a
-Szentendreí-ezigetnél is' képződött egy jégtorlasz, melyet csak
március 13-án törv" át .azáradó víz.' Ez a jégtömeg is meg-,
akadt a csepeli jégtorlaszoknál s annyira felduzzasztotta, a
vizet, hogy március 13-án a Duna elöntötte a várost.' A víz,
9.36 méternyire volt a Duna »0« pontja felett. Pest töl-
tésekkel 'volt körülvéve, ezek a töltések magasabbak voltak;
mint az 1775-i árvíz -rnagassága, de a jégtorlasz még ennél is
magasabbra duzzasztotta a Vizet, Az árvíz oka a jégtorlódás
volt. Pesten, Budán és Obudán elpusztult minden, amit a he-
gyek" meredélye nem oltalmazott.

Pest 4251 háza közül összeomlott
a VI. kerületben
az "V. kerületben
a VII. kerületben
a VIlI. .kerületben
a IX. kerületben

70 ház
71 ház,

811 ház
891 ház
438 ház

2281 ház

Budán, Országút' es Újlakon
Vizivárosban .
Tabánban
Obudán

155,ház
28 ház
·21 ház \

397 ház

601 ház
Tehát összedűlt: 2882 ház.

Az .árvíz előtt az összes házak száma : 7505 volt.
Megrepedezett 827 ház. Az épületekben okozott kárt 22

millióforintra becsülték. ' ,
1300 holdnyi városi terület volt elárasztva, csak 37 hold

maradt szárazon. -
~ok emberélet is elpusztult. »Másf'élezer és százötven ha-
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lottat fogtak ki a habokból vagy húztak elő a romok közül.«
(Magyar Elek: Pesti históriák .. 75. old. A valóságban sokkal
kevesebb ernber pusztult eL) Legtöbbet szenvedett a József-
és a Ferenc- város.

Aki csak tehette, segítségére sietett a szerencsétlenül;
járt lakosságnak. Wesselényi Miklós, »az árvizi hajos« (emlék-
táblája a Ferenciek templomának falában), Eötvös .Iózsef báró,
gróf Ráday Gedeon, gróf ~ár.olyiGyörgy és mások csónakokom
siettek a veszélyeztetett helyekre. .

József nádor a királyi palotában '66 szobát bocsátott a
menekülők rendelkezésére. Naponta 15.000 kenyeret süttetett
számukra s ezenkívül 'pénzt, is' adott a városi hatóságoknak.
»Az.árvíz 'okozta pusztulást a várpalota ablakábólwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönnyes
szemmel órákhosszáig el-elnézte.« (Göőz:Budapest történeterqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs, '

179. old.). .
. Az elöntött területból egy saiget emelkedett' ki, a 'mai

Erzsébet-tér környéke. Mivel magasabban fekszik, a víz nem
önthette el, Négy éjtszakán és három napon át tartott aví~,'
uralma'. Ezalatú.a csepeli jégtorlasz engedett, és a víz lassan.'
visszatért. medrébe. A mélyebben fekvő vhelyeken . asonban .
még sokáig ott maradt, az emberek ladikon, tutajon, teknők- .
ben közlekedtek ..

,Nézzünk egy -két l-eírást a szörnyű pusztításról: ,
»A vár fokán megdördült az ágyú, a belvárosi főtemplom'

tornyaiban siralmasan kongtak a félre vert harangok, a; pesti
Dunasoron .'bámészkodó tömeg halálüvöltéssel menekült az Új~
piacra, meg 'a 'Barátok-terére, a víz átlépte a váci és sorok-
sári gátakat; jeges áradatával rázuhant az utcákra. A kaná-
lisokon betóduló:: víz ezernyi gejzir gyanánt tört elő a házak
udvarain.« (Magyar Elek: Pesti históriák. 74. old.)

»A víz egyre.nött, Bent volt az utcákon a jeges, halálos ár,
torladozó fehér-fekete zaj ával, halálnyögés a közelben, ha- /
Iálordítás a ,U~\T.ólban.E pillanatban a széles utca. végén vö,-'
röses fény j{(eZi<lettderengeni. Nemsokára egy úszó talp tünü
elő, melyen. néhány fáklya volt kitűzve.

Több 'fétüevezővel és csáklyával hajtá atutajt. 'A kor-
mányrúdnáf-egy izmos, herkulesi alak állt, föveg nélkül, egy
könnyű kabát vetve vállára. E férfi Wesselényi Miklós. A nagy
széles tutaj akkor már tele volt megmentett nőkkel, gyere-
kekkel. A,;nagy férfi bölcs nyugalommal állt akormányrúdon,
midőn ép, erős épületek mellett haladtak el, kezével intett;
ti várhattok még; ti nem vagytok nagy. veszélyben, lakásotok
még .sokáig kiállja a vizet, nagyobb, veszélyben lévőket kell
megmentenünk. Ha roskatag földszíntes házikót pillantott meg,
hol a rongyes háztetőről nyujták felé kezeiket a nyomor félig
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öltözött. -.álakjai, ott: sietett, ott megragadá izmos kezei vel az-;
evezőt, egyenkint szedtele a' boldogtalanokat- félelmes helyeik-
ről s meleg pokrócba takarva, a. tutajon elhelyezé-és tovább:
hajtotta azt ismét ár ellenébe, vész haragjába. Mint az őrszel-.
lern maga, -.jár.ő a legveszélyesebb' helyek kőzőtt,' .szűk -ut-
cákon, omlatag házak mellett, míknek vízből kiálló tetején;
halálfélelem között reszkető csoportok várnak reá. Itt egy
lngadozóház tetejéről sírva kiáltanak:hozzá~deamott. már'
nem is kiáltanak, mert a ház összeomlott s' lakói a romok
közé vannak temetve.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzokat kell előbb _megmenteni, ,.Oda
a romok közé, oda a legnagyobb veszélybe- 'Pi+többíek imád-
kozzatok addig, tinektek még vannak perceitek élni, ezekre
már. a: 'halál tette~,reá-kezét, -Egy- k-ét ütést az -omló gerendákbó]
ki venne most észre? Jeges áradatot. :rnelyben riyakíg. kéll:'
gázolni, ki bánna most? Félkezével képes feltart/tnLa);qűlő
háztetőt s másikkal; 'kíragadja .az "alélt veszendő népet, Min-
denünnen sírás, mindenfelől jajszó kiált felé és ő nem szaba-
díthat meg mindenkit, A csónak, a tutaj már túl van terhelve,
senki sem fér rá több, és még annyian vannak. »Gyerekeket
adjátok csak ide 1« kiált a szabadító, s a háztetőkről, az ab-
lakokból remegő karokkal rakják kezeibe apák, anyák, apró
gyermekeiket, mintha Isten kezeibe tennék le őket s áldva
néznek az eltávozó után, felényire sem érezvén a' veszélyt,
hogy gyermekeiket megmentve tudják. »Vísszatérek ismét l«
hangzik a messzeségböl és a nyomorultak onnan várják a haj-
nalt, amerre az ő fáklyáinak fénye elhaladt.«

»Amott úszik egy dereglye, megrakva kenyérrel az utcá-
kon. Az emberek éheznek is. Ki az, akinek eszébe jutott(,;
hogy az éhezőkön segíteni kell addig is, míg meg lehet őket!
menteni? Ki osztja ott a kenyeret a hajó ormára felállva? E
férfiú Dessewffy Aurél.«

»Künn a legtávolabbi városnegyedben egy Szapáry küzd es
emeli csónakjába a rongyes nyomorult embereket. Kezében
Pest város térkép ével kiszámított terveket alkot, órákra osztva
fel a napot és éjszakát, hol, mikor kell megjelennie, okosan
előre látva, mint a gondviselés. A főutcákon Prónay Albern
jár. Félig betegen tör a segélyért kiáltok közé egy Podmai-
niczky. Aldhatják az Istent, akikre rátalált: 'minden szűköl-
ködőt közeli jószágra szállít s saját palotáját megnyitva előt-
tük; lakjanak abban. Osszák meg vele, a mije van.

19y tett Károlyi, így két Eötvös, Szapáry, Draskovies,
a Wenckheimek.

A hullám betört Füskúti nyomdájába is. Annyi szorgalmas
éV'keresménye, fáradtaága ott lett semmivé a vizek között,
de a nemes lélek most nem ér rá saját vagyonát mentení,
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becsesebb annál a polgárok élete. A ház, melyben lakik, tömör
boltozaton épült, alant a hullám foglalta el veszendő vagyonát,
fenn az emeleten száz meg száz menekült áldja szabadítóját,
kiknek életét ő foglalta vissza a hullámoktól s kiket, étellel,
itallal és meleg: nyughellyel ö lát'el,amije még, vagyonából'
megmaradt,

MindenüttwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj jelenetei a csodának, a fényes polgári erény-
nek, ők megérdemeljék ezt a címet: A nemzet szíve l (Jókaíc
Kárpáthy Zoltán.)

* * *rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Er r ilé .któ ,bkL a Ferenciek templomának falában: »Az árvizi

hajós.«
A város sok helyén az árvíz magasságát jelző táblák ma-

gyar és német nyelven.
Dombormű a Közgazdasági Egyetem falán.
A F ővá r osi Múzeumba n: az 1838-i árvíz képe.
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rwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt .

.ÁzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZABADSÁGHARC KORÁ.,

tAlz 1838-~ árvíz borzalmas pusztítása csak. rövid időre
akasztotta még a város fejlődését; 'mert a körűlbelül 110..0.0.0;
Iakosttezámláló három város olyan életerőt rejtett magában,
mely a' romokon rövidesen felülkerekedett,: A. szellemi élet
is olyan volt már az árvíz előtt, hogy a csapás nemhogy gyen-
gítette volna, hanem erősítette. A város szeretetében elöl jáit·
József nádor és Széchenyi István, akik világvárosi színvonalra,
igyekeztek azt emelni. Tennivalójuk volt elég, mert a város
még gyermekcipőkben járt. Világítás, épületek, kövezet, vá-
rosrendezés, ligetek, parkok kiképzése még mind a tennivalók
közé tartozott .. Széchenyi »Pesti por és sár« című körryvében
leírta az állapotokat, hogya javítás szükségességére rámutas-
son. »Pest poros, Buda hegyei kiégettek, a Duna-part szeny-'
nyes: Mindezeken segíteni kell.« »Porunk Pesten, annyi van?
s armyival élünk, hogy abból, melyet egy öreg ember életén
keresztül . " hihetőleg nyelt, néhány malomkő nagyságú mes-
térséges kőnek készítését lehetne bátran' ígérni.« De Szé-
chenyi nemcsak a szó, hanem a tettek embere is volt, Miután'
1825, nov-ember 3·áll egy évi jövedelmét, 60..0.0.0.forintot fel-"
ajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia felállítására, kezde-
ményezésére 1827-ben megtörtént az első lófuttatás, 1831-ben
elindult a Dunán az első gőzhajó. 1842. augusztus 24-én letettéld
a Lánchíd alapkövét, A két várost addig csak a hajóhíd kö-:
tötte össze, amelyet téli 'időben szét kellett szedni. Épül te-
hát az állandó híd is. 1846-ban megalkotta a Lipót-városbarn
az első sétateret, hol feleségével együtt ültették el az első fát:.
(Ma Széchenyi-sétatér.) . .

József nádor az árvíz utánrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr i város árvédelmére gondolts
A bizottságok addig tanakodtak és addig készítették a terve-
zeteket és aktá at, hogy szekérderékkel kellett a várba,' laká-
sára szállíttatni. Láttára ezekre a szavakra fakadt: »Ezt' a pa-
pírból emelt gátat én egy munkás 'ember tevékenysége ellen,
elég erős és magasnak' találom, de hogya Duna árjai ellen is
erős és magas lesz-e, annak csaki a jó Isten a megmondhatója.«
Nem is tanakodott sokat, hanem már másnap neki állítottr
ezer embert és igyekezett a töltéseket rendbehozatni.

• f
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Az .irodalmi élet is tovább fejlődött. 1836-ban látott napvi-
lágot Vörösmarty »Szózat«-a, 1837-ben nyitották meg dísz-
előadás sal a Pesti Magyar Színházat, mely később a Nemzeti
Színház lett. »Eljött az idő, s a színház, mintegy a lehetet-
lenség dacára, megnyittatott.« Vörösmarty: »Árpád ébredése«
címú előjátéka után Schenk Eduárd: »Belizár« c. színmüvét ad-
ták elő. 1838-ban megalakult a Kisfaludy Társaság, szépiro-
dalmi lapok jelenjek meg s íróik között ott találjuk Kisfaludy
Károly, Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Bajza József.,
Garay János s később Petőfi és Jókai' nevét.

1836-45. között felépült a Nemzeti Múzeum, 1841-ben
megalakult a Természettudományi Társaság, 1843-banwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAat Fü-

,vészkert, 1846-ban a József ipartanoda, ebből alakult ki ké-
sőbb a József-műegyetem. Ezek az adatok mutatják, hogya
szellemi törekvések szárnyalva haladtak előre, hogya mulasz-
tásokat pótolják. 1846-ban' megnyitották a Pest-Váci vasút-

, vonalat is, és felépült a mai Nyugati Pályaudvar helyén ajZ ,

első indóház. '
A magyarság térfoglalását jelentette, hogy az utcák német-

nyelvú felirata mellé kifüggesztették a magyar felírást is.
1841. január 1-én megindult a Pesti Hírlap. Szerkesztője fél
évig Kossuth Lajos volt. Kossuth népszerűsége folyton nőtt,

_ különösen mióta 1837. augusztus 22-én a Zugliget egyik nya-
ralójában elfogták; s 4 évre elítélték. Budán, a Ferdinánd ka-
szárnyában töltötte ki a büntetését. (Fogságában tanult meg

, angolul.)
Az országos politikai események a pozsonyi diétán játszód-

tak le, de már Pesten dobogott a nemzet szíve, s az 1848-asj ,
'események színhelye Pest-Buda. Az 1848, március 15-i ese-
mények egyik legnevezetesebb emléke a Pilvax-kávéház. Itt :
gyűlt össze hosszabb idő óta a fiatalság, hogya politikai és
irodalmi eseményeket megbeszélje. Vachott Imre a Pesti Di-
vatlapban a következőképen írja le a kávéházat: »Télen, nyá-
ron, kivált estefelé a gyönyörű világítás fényözönében, oly
tömve van ezen mulató hely, hogy a sokaság közt alig Jehet
járni, nyáron nagy részint az utcára kitett falócákon, nagy
edényekben álló növények közepett, s árnyadó kárpit alatt ül-
dögélnek, . vagy seregestül álldogálnak a kávéház előtt. A fa;
lakon Bezerédy, Deák Ferenc, báró Eötvös, Fáy, Kossuth,
Klauzál, Széchenyi arcképei függtek alá, de a magyar szel-
lem hódító ereje itt már meg is állott, mert a 'pincérek mind'
németek voltak, a kiszolgálás szintén németül történt.« 1845-ben
már a helytartó tanács is figyelemmel kíséri a forradalmi ízű
társaságokat. Rendes látogatói voltak: Petőfi, Lisznyai, Dobsa,
Degré, Tompa,.' Bérczy, Pákh, Lauka, Obernyik, Pálffy, majd
,Tókai és Sükei. íNMLKJIHGFEDCBA
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1848. március 13-án a bécsi diákok és polgárok megmoz-
dultak .és az alkotmányos kormányzást követelték.: Metternich
megbukott. Az ifjúság Pesten is tüntetésre készült. Gyüle-SRQPONMLKJIHGFEDCBAI

kezőhelyük a Pilvax-kávéház volt. Jókai, aki Petőfivel egy
szálláson lakott a Dohány-utcában, »Eletemből« című fel-
jegyzéseiben így ír : »Korán reggel volt, borús, esős idő. P€1-
tőfí az elmult éjjel megírta költeményét, a »Talpra magyart«.
Em pedig a pesti tizenkét pontját a fiatal Magyarországna}k
»Mit kíván a magyar nemzet?« a nép által megérthető magya-
rázatokkal alakítottam áto A tizenkét pont összeállítása Irinyi
József múve volt, ki azt a Pesti Kör elé terjeszté.« Ebben a;
sajtószabadság, a magyar katonák .hazahozatalát s többek kö-
zött a külíöldíek eltávolítását is követelték. Petőfi, Jókai, Iri-
nyiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Vasvári az ifjúság vezérei. A Pilvax-kávéházban tanács-
koztak nagy izgalomban, mikor .megérkezett közéjük a bécsi
forradalom hírével a pozsonyi ifjúság küldötte. Erre ők is a.
cselekvés terére léptek. Petőfi elszavaltaa Nemzeti Dalt,
melynek refrénjét a tömeg Petőfivel együtt szavalta. ülést tar-
tottak a városház elötti téren. Itt csatlakozott hozzájuk a
polgárság is. A cenzura mellőzésével kinyomatták Landerer és
Heckenast nyomdájában a Hatvani-utcában a Nemzeti Dalt és
a tizenkét pontot, ezek voltak a szabad, sajtó első termékei.
Rottenbillér Lipót alpolgármester a tanács jóindulatáról biz-
tosította a felvonuló tömeget. Délután a Nemzeti Múzeum
előtt tartottak gyűlést. Petőfi itt is elszavalta gyujtó versét,
és annak egyik példányát kézírásával azonnal elhelyezték a
Nemzeti Múzeumban.

A vérnélküli nap azonban látható eredményeket is kívánt.
Felmentek Budára! s a helytartótanácstól Táncsics (Stáncsics)
Mihály szabadonbocsátását követelték. A tereken gyalogság és'
tüzérség állott készenlétben égő kanóccal, de a helytartó tanács
mégis teljesítette a tömeg kívánságát és szabadon bocsátotta
Táncsicsot, akit örömujjongással vittek Pestre. (Szabadszellemű
könyvek - Nép könyve, Józan ész" - írásáért zártak őt be.)

(Részletes leírások: Harsányi: Az üstökös. II. 172. Jókai:
Életemb.őL 1. 190., 199. Rákosi: Hős fiúk.) , I

A király 1848. áprílis 7-én -kínevezte az első felelős rní-
niszteriumot. Székhelye: Buda és Pest, az országgyűléseket is
ezentúl itt tartották. Pest visszanyerte Pozsonytól fővárosi jel-
~~t. .

1847. január 7-én meghalt József nádor, utóda István
főherceg lett, aki 1848. július hó ő-én megnyitotta az első
népképviseleti országgyűlést. A képviselőház a Redoutban
(a mai Vigadó helyén), afőrendiház a Nemzeti Múzeum dísz-
termében tartotta üléseit. Kossuth Lajost a Belváros válasz-
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.totta meg és .küldte az országgyűlésre. Hí~es július ll-i be-
széde is itt hangzott el, melyben a haza védelmére. 60.000 fo-
riritot és 200.000 újoncot kért .. Az országgyűlés nagy lelkese-
déssel szavazta meg Kossuth indítványát, mire ő így fejezte
be beszédét: »Önők felállottak mint egy férfiú, és én lebo-
rulok a nemzet nagysága előtt, csak azt mondom: annyi ener-
giát a kivitelben,mint amennyi hazafiúságot a megajánlásban,
és Magyarországot a poklok kapui sem döntik meg.«

1848. szeptemberében a .király : V. Ferdinand gróf Lamberg
Ferenc altabornagyot királyi biztosnak nevezte ki. Szeptember
25-én érkezett Lamberg Pestre, de mikor Budáról Pestre jött
a hajóhídon, a nép felismerte és felkoncolta. Ezzel megszűnt a
békés kiegyezés lehetősége.

1848. deoember 31-én tartotta utolsó ülését Pesten az
országgyűlés, mert a változó hadiszerencse miatt a fővárost
ki kellett üríteni. A kormány Debrecenbe költözött, 1849.
január ő-én a császári seregek Windischgnatz herceg vezérlete
alatt bevonultak Budára és Pestre. A fővezér főhadiszállása.
Budán volt. Bevonulása után azonnal elfogatta Magyarország
első felelős miníszterelnö két, Batthyány Lajos grófot. Görgey
tábornok Pestről január 4-én indult el hadával Vác felé, hogy
azután a híres téli hadjárat után: a fősereggel ismét egyesüljön.

A diadalmas tavaszí hadjárat győzelmei távozásra kény-
szerítették a császári sereget. Áprílis ll-én a honvédek Aulich
vezérlete alatt már a kőbányai szőlőkig nyomultak elő, s ,egy
hétig sikerült lekötníök Windíschgratz figyelmét, noha a ma-
gyar fősereg nem Pestnek, hanem Vácnak tartott, és ott verte
meg az ellenséget. Ilyen körülmények között Wíndischgratz-
nek vissza kellett vonulnia. Aprths 24-én hagyták el az osztrá-
kok Pestet. Vi:sszavonulásukkor a hajóhídat felégették, hogy
az üldözést megakadályozzák. Budavár védelmére Hentzi tá-
bornok maradt vissza. Fel is készült a vár védelmére, védő-
serege 5.000 emberből állott. Aulich a honvédekkel bevo-
nult Pestre.

A magyar seregek Görgey vezérlete alatt május 3-án ér-
keztek Buda falai alá, körülbelül 25.000 gyalogossal, 5.000
lovassal és 142 ágyúval. A május 4-i roham nem sikerűlt, mert
még nem voltak itt a várvívő ágyúik. Rendszeres ostromhoz:
kellett fogntok. A vár körülzárása megtörtént. Észak felől
Kmetty hadosztálya, nyugat felől Knézich és Nagy Sándor
.hadtestei, dél felől Aulich had teste vonta szorosra a gyűrűt.
Május ll-én éjjel Héntzi két századdal kirohanást intézett, de
sikertelenül. Hentzi közben május 9-én és 13-án a védtelen
Pestet, sőt később a Vizivárost is bombáztatta. 49 ház megsé-
rült, ekkor ment tönkre a Redout is (Vigadó). A város lakói
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77rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a . vész elől kimenekültek a . Városligetbe, a budaiak: pedig:
óbudára. -r

Görgey főhadiszállása a Svábhegyen, később a Városmajo-
ban, majd a Zugligetben. a . Laszlovszky-majorban volt. AzwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ost-
:romló ágyúk nagy réseket ütöttek a . falakon a felgyujtották .a
királyi palotát is. A május 15-i roham sem hozott sikert,200
.honvéd elvesztése után be. kellett azt szüntetni. A vár bevé-
tele május hó 20-21-e közötti éjjelen történt. Estétől kezdve
szünet nélkül bömböltek .az ágyúk,s hajnali fél három órakor
indult meg az általános roham. A nyugati oldalon a lovarda
táján sikerült a honvédeknek a falakra' jutni. Nemsokára a
várkerten kereszül és a Bécsi-kapu táján is betörtek a hono:
-védek, és reggel 7 órára Budavár a magyarok kezén .volt,
Hentzi is halálos sebet kapott, 15 órával' később meg is halt.

Egy Alnoch nevű osztrák ezredes, mikor látta, hogy nincs
menekvés, fel akarta robbantani a Lánchidat, égő szivarjáf
.az előre elkészített puskaporos hordóba nyomta, de az rosszul
robbant fel, a hídnak nem történt baja, csak maga Alnoeh'
.repült a levegőbe.

A császáriak az ostromban 710 halottat veszítettek, 4.200
katonajuk esett fogságba. Az ostromló magyarole vesztesége
368 halott és 302 sebesült volt. Az elesett hon védeket díszbe
·öltözött honvédsereg kísérte utolsó útjára a Sashegy lábánál
fekvő 'I'abán-Krisztinavárosi temetőbe. 1939. novemberében az '
időközben megszüntetett temetőből a hősöket a Farkasréti te-
metőbe helyezték áto Régi nyughelyük emléket Horvay »Öreg
honvéd« szobra őrzi. A császáriakat a zugligeti temetőben
hantoltak el, a foglyokat Szolnokra szállították. A honvédele
.sírja fölé 1877-ben ebeliszket emeltele A Várban Zala György
szobra hirdeti dicsőségüket (1893). Felírása: »Szabad hazáért,
1849. május 21.«

Az ostrom alatt igen sok kárt szenvedett a város, el-
pusztult a gellérthegyi csillagvizsgáló is" melyet még József
nádor építtetett 1813-ban. '

Buda elfoglalása után június 5-én a 'magyar kormány ismét
bevonult Pestre, azonban csak rövid ideig tartózkodott itt .
.JÚlius 2-án az országgyűlés még itt tartotta ülését. Az os.ztrá-
'kek segítségére benyomuló orosz haderő vel már nem bírt a
nemzet megmérkőzni, a túlerő a honvédeket visszszorította,
a kormány is kénytelen volt Szegedre költözni. Július 12-én
Pestre két kisebb kozák csapat érkezett Adelberg orosz kapi-
tány vezetése alatt, majd július ~3-án Haynau osztrák csapatok-
kal mi.nden ellenállás nélkül megszállta Budát és Pestet. Hentzi
tábornok szobrát később a császáriak felállították Budavárában,
s ez sok' nemzeti keserűségnek, tűntetásnek lett az okozója.
-Csak a világháború után szállították el onnan.



Ada tok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Budavár ostromakor, 1849-ben a magyárok vészteségei :

Elesett és megsebesült: 1 százados, 4 főhadnagy, 15 őr-
mester, 20 tizedes, 630 honvéd, összesen 670 ernber. Ezek kö-
.zül meghalt: 368. . (

A császári csapatokból meghalt: 710 ernber. Fogságba
esett: 113 tiszt és 4.'091 főnyi legénység.

Schmall Lajos: Adalékok című könyvében (II. 123-142.)
A pesti csatárokról íro Rövidena következő adatokat ismertet-
jük:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Buda város 1848. augusztus 7-én tartott ülésén a délvi-
déki lázadás elnyomására táborba szállott nemzetőrejt a zsoldon
felül napi díjazásban részesíté, a harcban elvérzettek özve-
gyeinek. árváinak rés a rokkantaknak ellátásáról gondoskodni
megígérte.«

Pest városa közgyűlésén augusztus 17,én hasonló határo-
zatot hoztak, s egy zászlóalj kiállítására 60.000 forintot sza-
vaztak meg. . .

»A pesti honvédeka XIV. zászlóaljat alkották. Több ütkö-
zetben és csatában vettek részt. Így Schwechatnál 1848. október
30-án, a kápolnai ütközetben 1849. február 26-án és 27-én, a
hatvani csatában 1849. áprílis l-én. Különösen kitüntette ma-
gát a zászlóalj a kápolnai ütközetben, melynek első napján
a Pöltenberg tábornoktói figyelemre nem méltatott Dobró éa
Tótfalu közt fekvő erődnek visszavívásáért az I. és XXXI.
zászlóaljakkal együtt vitézen küzdöttek, nemkülönben _azon
csata második napján a vértes ek oldalba tüzelésévei tevéke-
nyen közreműködtek ezeknek visszaverésénél.«

Hentzi május 13-án is lövette Pest városát este 7 órától
reggelig. »Mintha földrengés támadt volna, az éjszaka csönd-
jében erős moraj vonul át, mely a lige ti nomád lakók sát-

/ 'rálg' elhallik s eközben egyik ágyúgolyó lecsap a másik után.
A május 13-i ágyúzás irtózatesságában felülmúlta az eddigie-
ket. A régi Sebestyén-tértől az Ilj-épületig (a mai Irányi Dá-
niel-utcától a Szabadság-térig) szélességben, mélységben pedig'
a terézvárosi templomig és a mai körutakig mindenütt rom-
bolásnak borzasztó látványai. A lipótvárosi templom egészen
bedőlt, az Uj-vásártér (mai Erzsébet-tér) rommá lőve, a ne-
vezetesebb épületek közül pedig az Angol Királyné szálloda,
Redout, (Vigadó), Nemzeti Kaszinó (mai Lloyd épület, 67
lövés érte). Ürményi-, Derra-, Rosenfeld-házak romokban he-
vernek. De a jelzett szélességben és mélységben alig volt ház,
mely épen maradt volna az ágyúgolyók pusztításaitól. Hentzi
evvel a pokoli bosszúval fizetett a honvédek ostromáért.« (Tolnai
Tört. VI. 322.)
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A sza ba dsá qha r c kor á na k emlékei.

A Nemzeti Múzeumba n:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfegyverek e korból. A Növény-
-tárban: Kossuth növénygyűjteménye. '

Az O r szá gds Széchenyi Könyvtá r ba n: 1848-49. évi hírla-
pok gyűjteménye, Kossuth könyvtára. "

A Magya r Tudomá nyos Aka démia épületében: Széchenyi
Múzeum. (Emléktárgyak.)

A Tör ténelmi Képcsa r nokbam: e korra vonatkozó több kép:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.József nádor, Széchenyi, Döbrentey, Clark, Petőfi,Jókai, a
Lánchíd alapkőletétele stb.

A. F ővá r osi Múzeumba n: Buda ostromának képei (1849).
Tájképek Pest-Budáról, Heutzi halála, az első lófuttatás, i1l

Lánchíd alapkőletétele, arckép ek stb. .' '
A P etőfi H á zba n: Petőfi ereklyéi, a kézisajtó, mellyel a

szabad sajtó első termékét nyomtak, .Iókai-emléktárgyak.
A Ker epesi temetőben: Kossuth, Batthyány, Jókai, Klapka

-stb. sírja.
Az ostr om ma is lá tha tó nyoma i: A Széchenyi-Lánchíd Bu-

dára tekintő pillérhomlokzatán fenn, a láncokon kívül, bal-
oldalt ágyúlövés nyoma. Ágyúgolyók a Hadtörténelmi Múzeum
falában. (Régebben Ferdinánd-, majd .Nádor-kaszárnya.)

Szobr ok: honvédszobor, 48-as honvéd, Kossuth, Petőfi,
.J ókai, Bern szobra.

, Emléktá blá k: Bern, Görgey, Petőfi, Jókai, Pilwax, Vas-
vári emléktáblája. Woroniecki emlékoszlopa.
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A SZABADSÁGHARCTOL AKIEGYEZÉSIG.

A világosi fegyverletétel után Magyarországnak ismét sze-
morú kerszaka következett. AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> szabadságharc résztvevőit
szinte példátlan büntetésekkel sujtották. Arad véres napja óta..
október 6-án a legjobbak szörnyű kipusztítását gyászoljuk.
Hayanau remuralma irgalmat nem ismerve üldözte mindazo-
kat,akiket csak a Iegkise] bel is gyanub a Lehetett venni. Neve
már egész Európában hirhé t volt, mert mikor 1849. áprflisá-
ban a fellázadt Bresciát lever~, véres kegyetlenséggel irtotta.
az olasz hazafiakat, és nőket is ~rbácsoltatott, ezóta »bresciai
híénának« nevezték. Ez a kegyetlen ember került az osztrák
hadak élére 1849 májusában, de a dicsőségtől megfosztot:t[a
Görgey, mert a fegyvert az oroszok előtt tette le.

Nevéhez és híréhez méltó an viselkedett nálunk is. Ural-
mát az elnyomatás kerával jelöljük" s ahhoz sok vér és könny
tapadt. A szabadságharc után osztrák katonai törvényszék
kezdte meg működését.

Az Üjépületben igen sok magyar embert bebörtönözte tett
v,agy kivégeztetett. 1849. október 6-án Magyarország felelős:
miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost akarta kötél általi

~ - hallálal kivégeztetni. Batthyány, a börtönben tőrévei öngyilkos-
ságot kísérelt meg, hogy a kivégzéstől megmeneküljön, de Hay-
nau orvosokkal bekötöztette, és délután öt órakor az Üjépület
előtt, a mai Szabadság-téren agyonlövette. Bátran halt meg;
/)Éljen a haza!« kiáltással. Holttestét a Rókus-korház halottas
kamrájába szállították, majd éjjel Szántóffy Antal belvárosi
plébános titokban a ferencrendiek kriptájában beszentelés után.
eltemette. 1870. június 4-én a Kerepesi-temetőben' helyezték

- el holttestét. Örök emlékezetét. a hamvai fölé emelt mauzó-
leum hirdeti. A kivégzés helyén örökmécses ég emlékezetére
Ca Klebelsberg- és Báthory-utca sarkán). Az emlékmű felírása:
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ITT SZENVEDETT VÉRTANUHALÁLT MAGYARORSZÁG

ELSő FELELŐS MINISZTERELNÖKE.

A véres kegyetlenkedések napról-napra folytatódtak, itt
csak egyet-kettőt említünk fel.



1849. október 20-án felakasztották Osányi László volt
minisztert s báró J eszenák János árvamegyei főispánt.

Október 24-én az agg báró PerényiZsigmondot, a felső-
ház elnökét, Szacsvay Imrét, a képviselőház jegyzőjét s Cser-
onus Emánuelt végeztették ki az Üjépület mögött.

Hosszas lenne felsorolni a vértanuk nevét, hiszen három
-és fél év alatt ez a véres uralom a hazában 162 férfit végez-
-tetett ki és 1765-t juttatott börtönbe. A Iőtiszteket, .képvise-I
Jőket, tisztviselőket tömegesen vitték el és megtöltötték velük
Kufstein, J osefstadt, 'I'heresíenstadt börtöneit, a közkatonákat
:pedig besorozták hosszú időre az osztrák hadseregbe.

Szomorú kerszaka volt ez a fővárosnak. A közélet min-
-den ágában tespedés állott be, színház, irodalom, zene és jó-
tékonyság volt az egyetlen terület, melyekben a nemzeti tö-
rekvések érvényesülhettek. Az irodalmat is agyonnyomta a
cenzura, mely előzetesenfelülvizsgált minden írásművet, sőt a
'szerkesztöt utólagosan is felelősség alá vonta. 1849. november
:21-én a Lánchidat átadták a forgalomnak, de ez a rémuralom
alatt nem okozott nagyobb örömet. 1850. július 14-én Haynaut
.felmentették szolgálata alól. Bosszúságában az Iljépület még
vizsg-álati fogságban ülő több mint száz magyar foglyát sza-
.badon bocsátotta.

Uralma után anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa ch-ko r sza k következett Ez országunk
magyar voltának megsemmisítésére törekedett, s nyilt célja
volt azt németté alakítani. Idegen tisztviselők, császári rend-
őrség lepte el az országot és így. a fővárost is. Aházmotozások,
kutatások napirenden' voltak, magyar címerek helyett 'a két-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fe jű sasos címert szegezték ki mindenüvé, árulkodások, tit-
kos feljelentések jellemezték e kort. Az iskolákban, hivatalok-
ban a német nyelvet erőszakolták, még a Tudományos Akadé-
miának is beszüntették működését. A város fölött a Gellért-
hegyen 1852-ben felépült a Citadella, s ágyúival állandóan fe-
nyegette_ Pestet.

Ilyen viszonyok között nem okozott az sem különösebb
lelkesedést, hogya Szerit Koronát 1853-ban megtalálták és
Budára szállították. Az uralom elnyomó törekvéseivel szelll-
ben a magyar érzés dacos ellenállásban talált menedéket. Er-
ről a kerról fest hű képet Jókai az »Új földesúr«-ban.

A város jelentősebb eseményei: 1851-ben letették a lipót-
városi Szerit István-templom (bazilika) alapkövét. 1852-ben a
császár jelenlétében a Szent György-téren nagy katonai pompa
közepette leleplezték Budavár elszánt védőjének Hentzinek,
emlékmű vét. Ez az ünneplés szintén fájó pontokat érintett:
1854-ben Pestre költözött a haza bölcse Deák Ferenc, és a,zi
»Angol Kírályné« szállóban vett szállást. 1855-ben megépült
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a budai vízvezeték, 1856-ban a pesti utcákon kigyulladt 802
pillangós-égöjú gázlámpa.: 1857~ben megnyilt a Várhegy alattkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.a z alagút. Az események azt mutatják, hogy a város fejlő-
dése nem bénult meg, s a;, városi' tanács 'igyelmzett a Iejlesz-
tést a nehéz viszonyok között, is folytatni.

Csak a magyar lélek izzott -az elnyomatás alatt.' A cen-,
.zura sem ,tudta elnyomtri a lelkeket, kivillant az, ha másképen
nem, allegorikus költemények alakjában. (A madár fiaihoz.)
.Iókai Mór Eletemből című kötetében a következőképen jel-
lemzi a kort: »Volt pedig abban az időben Magyarországnak
két politikai és e g y szépírodalmi lapja, azoknak is parányi
közönsége, írói bujdosásban, számkivetésben, emberektől ül-
döztetve, vagy a föld alatt, az élők bénult kedéllyel, vesztett.
reménnyel, Istentől és az egész világtól elhagyatva, csak keb-
lök ihletétől nem.

És mégis újra kezdtük a szétzúzott művet.
Es mégis ... és mégis mozog a föld l« (I. 199.)
Deák Ferenc a felirati vitát 1861-ben a következő kerfes-

téssel kezdte: »A közelebb lefolyt tizenkét esztendő súlyos
szenvedések kora volt reánk nézve. Osi alkotmányunk eltöröl-
tetett, s a korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk.'
B ű n volt előttük a szabadság érzete, b ú n volt a ragaszkodá-
sunk nemzetiségünkhöz, b ú n volt még a honszeretet is. Minden
nap új szenvedést hozott, minden új szenvedés egy gyökerét
.szakította el keblünkben a hitnek és bizalomnak.«

A bécsi politika hatását Marczali: A magyar nemzet tör-
ténete című munkájában így jellemzi: »a mártírok emléke és
Bach rendszere megtették a csodát: egybekovácsolták azt a ,
'sokfelé szaggatott nemzetet.«

1854. május 4-én az uralkodópár meglátogatta fővárosun-
kat. E körutazás alatt ismerte meg és zárta szívébe Erzsébet
királyné a magyar népet.

1860-ban Schmerling Lesz Ausztria minisztere, s hazánk
sorsának következő eseményei az ő nevével kapcsolódnak ösz-
sze. Az osztrák kormány által tervezett és kiadott októberi
diplóma hazánkban az 1847. előtti állapotokat szerette volna
visszaállítani, az 1861-i pátens szerint pedig az ország elve-
szítette volna ősi alkotmányát és a közös birodalmi tanácsba
küldött volna képviselőket .. Így természetesen az ország füg-
getlenségének elvesztésévei városunk is elveszítette volna fő-
városi jel1egét. A terv azonban a magyárok makacs ellenal-
'lásán megtört, mert képviselőiket nem küldötték el. Az ural-
kodó 1861. áprílis 2-ára Budára országgyűlést hívott egybe.
Pest város Bel városa Deák Ferencet választotta képviselőjévé.
A főváros hangulatát jellemzi, hogy az ifjúság 1860-ban gon-



dolt először március 15-ének megünneplésére. Az elesett hon-
védeksírját szerették volna. megkoszorúzni, azonban a rend-
őrség- útját állta az ünneplésnek s az ifjúságra sortüzet adott,.
melynek ,egy halálos áldozata is volt. (Forinyák Géza.) így
festett március tízenötödike 1860-ban. '

Deák Ferenc fényes szereplése és bölcsesége az országgyú-
léseken mutatkozott meg. Az egyik beszédéből közölt idézet
már mutatja, hogy izzó magyar azívvel, leplezetlenül muta-
tott rá a nemzet fájó sebeire. Beszédeire igazán büszke lehet
Budapest, mert mint képviselője mondotta el, és a fővárosban
hangzottak el.

1861. május 13-án a királynak adandó válasz tárgyában"
az úgynevezett felirati vitában mondotta: »Nehéz idők, vész-o
teljes évek mentek el fölöttünk. Végenyészet szélén állott nem-
zetünk.·Osoda, hogy még élünk.« »Nekünk adott alkotmány
nem kell, mi visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem,
volt ajándék, hanem a nemzet életéből fejlett. Mellettünk jog
és tövény állanak és a szerződések szentsége, ellenünk anyagi
erő. A nemzet kész fátyolt vetni a mult szenvedéseire, de til-
takoznia kell a most is ránehezedő jogtalanság ellen.« »Akar-
juk, hogy a polgári jogok teljes élvezetére nézve sem vallás,
sem nemzetiség a haza polgárai közt különbséget ne tegyen.«

1861. augusztus 8-áp. a második felirati vitában a követke-
zőket mondja: Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy meg"
mentse utódainak azt az alkotmányos szabadságot, Ínelyet ősei-
től örökölt. Tűrni 'fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és
szenvedtek, hogy megvédjék .az ország jogát. Mert amit erő és
hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét vissza-
hozhatják, de amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga.
lemond, annak visszaszerzése mindíg nehéz és mindíg két-

, séges.
1861. augusztus 21-én feloszlatták az országgyűlést, s

utána ismét katonai kormányzás alatt állott az ország. A nem-
zet nem engedte erejét megtörní, s megkezdődött a vármegyék
ellenállása. Szép példát adott a hazafias viselkedésre Pest vár-
megye, mely az országgyűlés feloszlatása után öt nappal a vár-
megyeházban ülésre jött össze és tiltakozott a törvény telen-
ségek ellen. A hely tartó tanács bécsi utasításra megparancsolta a
határozatok visszavonását és a további ülések beszüntetését,
ennek ellenére augusztus 29-én újabb ülést tartottak Nyáry
Pál alispán elnöklése alatt és szeptember 3-ára újabb 'űlésf
hívtak össze. A császári kormány katonai karhatalommal ké-
szült az ülés megakadályozására. Buda és Pest helyőrsége
fegyverben állott, a vármegyeháza udvarára fél század szuro-
nyos katona vonult és ugyanannyi az épület előtt foglalt he-
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lyet. Nyáry Pált eltávolították és az épületet kiürítették. Más-
nap ismét megkísérelték az ülés megtartását. Pest vármegye
tisztviselői és bizottsági tagjai ismét gyülekeztek.a Várme-
gyeháza előtt,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e a katonaság nem engedte őket az épületbe.
Szuronyos katonák terélték őket a megyeház elől, a Hatvani-
utcában dzsidás lovasok állták útjokat. A tömeg azonban mindíg
nőtt és izgatottan várta az eseményeket. A Szózatot és Hím-
nust énekelve vonultak a helytartó lakása elé. Itt Jókai Mór
átadta a vármegye .tísztviselóinek lemondását, mert ők nem
hajlandók alkotmányosság nélkül szolgálni. Az üldöztetések
nem tudták megtörni a nemzet \erejét, inkább otthagyták állá-
su ka t, kenyerüket, d e a nemzet érdekei ellen nem cselekedtek.
A feloszlatott vármegyék élére ezután királyi biztosok kerültek.

1865.. áprílis15-én jelent meg Deák híres húsvéti cikke
a- Pesti Naplóban, -melybén a kiegyezés lehetőségeit körvona-
Iazta. Az uralkodónak az a kívánsága, hogy nemzetünkkel
őszintén és tartósan megegyezzen, megbuktatta Schmerlinget.
Ugyanez év júniusában meglátogatta a király fővárosunkat,
ahol örömmel fogadták. 1865.' december L ő -re országgyűlést
hivott össze, most már az 1848-as törvények értelmében Pestre.
A következő év tárgyalásokkal telt el. Ferenc József a külpo-
litikai események hatása alatt az alkotmányos uralkodást vá-
lasztotta. 1867. február 17-én kinevezte az első felelős minísz-
terelnököt, gróf Andrássy Gyulát. Az országgyűlés 1867. már-
cius 28-án Deák indítványára elfogadta a közös ügyekről szóló
törvényt. A kiegyezés betetőzése 1867. június 8-án a király és
királyné megkoronázása volt" amikor országos ünneplésben
forrt össze a király és a nemzet.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vá r os fe jlődésé t a követke iő a da tok muta tjá k:

Buda : és Ö buda la kossá ga :

1841-ben
1851-ben
1870-ben

P est ' la kossá ga :

1841-ben
1851-ben
1870-benJIHGFEDCBA

A vá r os la kosa ina k a nya nyelve :

1850-ben magyar
német
tót
egyéb

38.974 lélek
50.127 lélek
70.000 lélek

68.266 lélek
127.935 lélek
200.476 lélek

36.60/0

56.40/0

5.0%
2.00jo.
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. német :
tót
egyébJIHGFEDCBA

5 6 .7 o jo
34.30/0

6.10;0
2.90/0

Az épü le tek szá ma :
1849-ben 18e9-oon

1.707 épület 1.789 épület:
1:203 épület 1:119 épület;
1.169 épület ·1.212 épület
679 épület .5'98 épület.
494 épület 360 épület

1.686 épület 1.373 épület
Még a VI-kal együtt van.
1.730 épület 1.423 épület:
850 épület 719 épület
- epület 716 épület

/9.518 épület 9.35!' épület

az 1. kerületben
a II. kerületben
a III: kerületben
a IV. kerületben
azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 V. kerületben
a VI. kerületben
a VII. kerületben
a VIII. kerületben
a IX. kerületben
a X: kerületben

Összesen:

Ezek közül 1869-ben:
. földszintes
egyemeletes
kétemeletes
.háromemeletes
négyemeletes

7.243 ház
1.358 ház

550 ház
182 ház (1927-ben: 2.910)
18ház (1927-ben: 1.4;30)

Amint a statisztika mutatja, egyes kerületekben a házak
száma kevesebb volt 1869-ben, mint 1849-ben. Ennek magya-
rázatát abban találjuk, hagy' a nagyvárosi kép' a belső terüle-
teken kezdett lassan kialakulni. Itt a földszíntes házakat le-
bontották, és több földszíntes ház helyére. építettek 'emeletes et.
Ezek a belterületeken épültek. A városképen még így is az
_egy- és kétemeletes házak- uralkodtak. A földszíntes házak a.
pesti oldalon a VI-X. kerületben épültek a kül városokban.
Budán a Vár és Viziváros városiasodott, a többi rész földszíntes
házakkal gyarapodott. A város képének részletesebb ismerteté-
sével a »Fejlődés kora« címu fejezetben foglalkozunk.

F ényes E lek: Magyarország geographiai szótára (Pest:
1851.) címú könyvének III. kötetében a következöket írja a,
városról: . . ,

»Pest jelenleg elosztatik a belső városra, és Lipót-, Teré-
zia-, .Iózsef'-, Ferenc-, s az újonnan létesítendő Ferdinand-
külvárosokra. Utazáinak száma 269, ezekből 116 egészen kö-
vezett, néhánya négyszögű gránit kövekkel, 112 éjjeli világí-
tásban részesül.: Házak száma a város külső telkein levőkkel
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e g yü ttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5.157. Piacai közt ~ls.ő.h~~~t érdemel az Üjpiac a Leo-
pold-városban. Ez mind szépségére, mind nagyságára az első-
bekkel vetekedik Európában. 12 szent egyházai közül azonban
egy sincs, me ly építészeti tekintetben figyelmet érdemelne.«

Az 1848- i összeírás szerint Pest lakosságának számai a kö-
vetkező:

aBelvárosban
a Lipót-városban
a Teréz-városban
a József-városban
a Ferenc-városban

17.146 lélek
11.800 lélek
34.815 lélek
16.874 lélek
7.983 lélek

__ o - _

88.618 lélek

Ez az összeírás jelzi az iskolák számát is. E szerint ebben
az időben Pestnek volt:

9 római katolikus,
1 református,
3 nem egyesült óhitű,
2 izraelita elemi tanodája és 8 kisdedóvója.
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A HÁROM. VÁR:OS EGiY'ESíT ÉSE;
• ~ ; • _ ' _ . • \,' 1

'Budapest "~uró,pai értelEmib~n'vett nagyvárossá. csak .a~
egyesítés után fejlődött. A Duna, mely éltetője, fejlődésén~Jf',1
egyik biztosítéka volt a partján elterülő három városnak, a,
Lánchíd megnyitásáig télen elválasztotta a városokat e . A Lánc-,
hid megnyitás ával eltünt az akadály, fl a híd állandó összekötő,
kapoccsa vált Buda és Pest között, Az állandó híd íelépítésé-i.
nek eszméje felvetette :a három' város e~yesítésénel{ g~mdo,'"
latát, A nemzeti kormány belügyminísstefe még, a híd meg-
nyitása előtt elrendelte Buda és Pest egyesítését, és Obudá-.
nak az egyesített városba való bekebelezését, Ez azonban csak
terv maradt, mert a, szabadságharc elvesztése megakada-
lyozta életbeléptetését. . '. ..

A császáritkormány is tett azonban bizonyos lépéseket
az egyesítés érdekében. igy Obudát 1849. november 8-~n
politikailag, majd 1849. deoeniber 19-én közigazgatásilag is
Buda városához kapcsolta; De .életbeléptetett olyan rendelete- ,
ket is, amelyek előkészítették Pest és Buda egyesítését. Ilyen
volt a császári kormány 1850."november 13-i rendelete, .mely
Budát iés Pestet egy közigazgatási kerülette tette. Az 1850. :
november 23-i rendelet pedig Pestet é s Budát (Obudával) 'y

zárt városoknak minősítette, s a lakosságet bor- és hústogyasz-]
tásí adóra kötelezte. .

k kiegyezés után hamarosan felmerült ismét Pest és Buda .
egyesítésének terve. Az egyesítésnek legjelentősebb előfutárja
volt az 1870, X. t.-c., melynek 10; §-a a Fővárosi Közmunkák .
Tanácsát szervezte meg . azzal a rendeltetéssel, hogy 'a fő-"
városban az építésügy legfőbb intézője legyen. A tanács ha-
tásköre kiterjedt Pest és Buda városára egyaránt, így mind-
két város közös hatósága lett. Tagjai a lakosság arányában-
mindkét' város képviselőiből kerültek ki,'. s együttesen virá- ,
nyították a két város szabályozását és építkezését,

1870. július 16-án a képviselőház W a h rm a n a Mór indít-.
ványa alapján utasította a minisztériumot, hogy »Buda és Pesti!
városokkal érintkezzék e két város beligazgatási egyesítésé· ,
ről, és ha ez lehető, a két városnak ezen alapon .leendö. köz-
igazgatási egyesítéséről még azon évben törvényjavaslatot ter.-,r
[esszen elö.«. Ezzel az egyesítés. müve hivatalosan megindult ...,



1871. március 4-én a belügyminiszter szaktanácskozmányt
'hívott össze a két város egyesítése ügyében. A szaktanács-
kormány az 'egyesítés ellen nyilatkozott ugyan, de a kebeléből
kiküldött albizottság elvben mégis kimondotta az egyesítést .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.A z egyesítés ellen Szentkirályi Mór pestvárosi főpolgármester
érveit a legjobban. Szerinte az egyesítés sem Pestre, sem
Budára nem bír értékkel, mert Buda fejlődésének a Várhegy
és a Gellért-hegy útját állják, a Pesten virágzó ipart és ke-
reskedelmet lehetetlenség Budára átterelní. További érvei vol-
tak az egyesítéselÍen: Buda lakosságának nagy többsége né-
met, s az egyesítés következtében az elnémetesedés veszélye
fenyegeti Pest színmagyar képviselőtestületét, A két város
évszázadokon át önálló életet élt, a különböző érdekek any-
nyira megszilárdultak, hogy igen nehéz lesz az együttműködés.
Végül a két város vagyonának összeolvasztásában is az egye-
sí tés akadályát látta.

Szentkirályi Mór érveit a többi felszólalók megcáfolták.
Különösen Csengery Antal ért el nagy hatást felszólalásában.
Kimutatta, hogy az egyesítés egyenesen országos érdek, mert
nincsenek igazi városaink, s szükség van egy olyan nagy.
fővárosra; mely az országotméltóan reprezentálja. A tanács-
kozmány eredménye volt az 1871. november 9-én benyújtott
tjörvényj.avaslat az, egyesítésről.

A javaslatot az érdekelt városok nem fogadták jóindu-
lattal. Pest város törvényhatóságának véleménye szerint az
egyeaítést kőzigazgatási úton kell előkészíteni, s csak ha az
akadályok elháríttattak, lehet az egyesítést kimondani. A bu-
dai bizottmány véleménye megoszlott az egyesítés kérdésé-
ben. Voltak, akik ellene, voltak, akik mellette foglaltak ál-
-lást. Budán is, Pesten is hangoztatták, hogy mindaddig, míg
a két' várost ésak egy híd köti össze s azon várnot kell f~-
zetni, tényleges egyesítésről nem lehet szó,

Ellenezte az egyesítést óbuda lakossága is; mert érdekeit
nem látta vele' eléggé biztosítottnak.

1872. január Ll-éri a három város kiküldöttei tanácsko-
zásra gyűltek össze. Ezen a tanácskozáson a három város
érdekeinek kiegyenlítés ével foglalkoztak. Az egyesítés' idő-
pontjának tárgyában úgy. határozott az értekezlet, hogy a
függő kérdésekre való tekintet nélkül meg kell alakítani a z ;

új törvényhatóságot. Amíg pedig a szükséges beruházások
ügye elintéződik, átmenetileg Buda és Obuda külön költség-
vetése tartassék fenn.

ilyen előzmények után született meg az 1872. évi XXXVI.
törvénycikk, melynek 1. és 2. §-a az egyesítést kímondotta,
»Az. ifjú Pest, az ország virágzó kereskedő városa egyesült az
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ősi Budával, a dicső történelmi emlékek városával.« (Gárdonyi
Albert.) Kétségtelen, hogy mindhárom városnak előnyére vált
az egyesítés, amely Budapest világvárosiasodásának a kez-,
dete. Legtöbbet azonban Obuda lakosai nyertek az egyesítéssel;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, » m e rü a földesúri terhek alatt nyögő jobbágyokból egy hatal-
mas város szabad polgáraivá lettek,belekapcsolódtak egy nagy
kultúrfolyamatba, amelyet más módon meg sem közelíthettekCBA
v o ln a .«

Az egyesí tett főváros területe 24.892 hold, lakóinak száma,
pedig 240.446. volt.
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A FEJLŐDÉS KORA.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kiegyezéstő l a vilá ghá bo r ú kito r éeé iq .

A kiegyezés és koronázás után 1867-től 1914-ig, tehát 46
évig nyugodt, békés fejlődés korszaka következett. Hogy ez
a békés 46 esztendő mit jelentett a főváros életében, azt ja
számadatok mutatják legjobban. Sokat lendítetta 'három vá-
ros helyzetén, hogy 1872-ben a törvény a városok egyesítését
kimondotta, és megszületett Budapest, egységes vezetés, egy-
séges irányítás mel1ett. -

1869-bena város képe még mindíg messze esett az igazi,
nagyvárosi képtől, bár lakosságának száma, 270.476 lélek volt.

- Legsűrűbben lakták a IV. és VIlI. kerületet. Az előbbiben'
egy-egy hektárra 319, az utóbbiban 125 lélek jutott. Utána
az V. kerület következett hektáronként 45 lélekkel. Mivel a;
IV. és VIlI. kerületnek volt a legkisebb külterülete, sűrűn!
lakottságuk érthető.

Az bizonyos, hogya legvárosiasabb képet Pesten a IV."
V. kerület nyujtotta, Budán. pedig! a Vár és Viziváros. 1869-ben
a fővárosnak 9.351 épülete volt. Az épületek túlnyomó több-
sége azonban még mindíg földszíntes : 7.243 ház. Az egy-
és kétemeletes házak száma: 1.908, a háromemeleteseké: 182,
a négyemeleteseké : 18. .

A budai résznek 1870-ben 81 két- és 7 háromemeletes
háza volt, tehát a városkép kisvárosi, mert a házak többsége
földszíntes és egyemeletes (591). Még 1900-ban is csak 162
három- és 14 négyemeletes házat számláltak a budai részen.

A pesti oldalon 1870'-ben már magasabbak az épületek,
mert a 3.831 földszíntes, 767 egy-, 469 kétemeletes ház mel-
lett 175 három- és 17 négyemeletes ház is állott. Ezek a ma-
g.asabb és díszesebb, épületek a város belső területén állottak.
A külterületeken, - amelyeken ez időben még mindíg a mai
nagykörút vonalán befelé és kifelé eső területeket kell ér-
teni - földszíntes házak állottak s csak itt-ott emelkedett
egy-egy emeletes ház. A Lipót-város csak a mai Szabadság-
tér vidékéig volt beépítve, azon túl csak az Üjépület, egy-két
gyár és faraktár állott. A VI., VII., VIlI. és IX. kerület ker-
tes település volt. A Városliget előtti rész még alig volt be-
építve. A Kerepesi-út {Rákóczi-út) 'külső részén, a mai Alsó-
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erdősor-utca vidékén kezdődött a város határa, s a Baress-
tér elején állott a vámház, mely mindenkor a város szélét.
jelentette.

A VIlI. kerület mai déli határa szintén a város szélélt
jelentette, a Ferenc-város vége pedig a József-fiúárvaház irá-
nyában esett. A Ferenc-városban mílímárík, fuvarosok élték
falusias életüket. ' .

A mai Nagykörút vidéke' apró kis házakkal volt tele. A
lakosok itt' csak' később telepedtek meg rendezetlen össze-
visszaságban, mert a mélyen fekvő terület vizenyős volt. Két-
ségtelenül a Bel- ésLipót-város volt a Iegvárosiasabb, külö-
nösen attól kezdve, hogy 1868-ban agyalogjárókat maga-
sabbra építették a kocsiútnál., '

A politikai életben nincs nagyobb esemény. Magyaror-
szág helyzetet a kettős monarchiában igyekezett megalapozni,
és nemzeti érdekeinek kidomborítasán fáradozott, A politikai
események is e kérdések körül zajlottak le, és hoztak többnyire
apró engedményeket, mint például a honvédség felállítása,
vagy a császári és királyi elnevezéseken aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»és« szócska ki- ,-
vivása. Az országgyűlés a Sándor-utcai képviselőházban ülé-
sezett. (A: Székesfővárosi Statisztikai Hivatal mai épületében.)
Azután felépült a parlament palotája a Dunaparton. ebben
1902. október 8-án tartották az első ülést, .

A város nagyobbarányú fejlődése a, közlekedés fejlődé-
sével szoros kapcsolatban áll. A vasútak építésével eltünt a
gyorskocsi, a postakocsi. Már 1846-ban megnyilt az első vo-
nal Budapest és Vác között, a hálózat kiépítése azonban
lassan haladt, a Józsefvárosi (Losonci) ·pályaudvar és ezzel
kapcsolatban a hatvani vasútvonal kiépítése is csak 1867-
ben történt meg, Budán 1861-ben épült meg a Déli pálya-
udvar. A vasútvonalak jelentősebb kiépítése a kiegyezés utáni
időre esik. 1876-ban a Nyugati, 1883-ban a Keleti pálya-r
udvart építik fel. A teherforgalom lebonyolítására is pályaud-
varokat építenek A forgalom megnövekedett, 1888-ban csak
836 ezer, 1912-ben már 12 millió utas érkezett a fővárosba.

A vasút fejlődése, a teheráruk szállítási lehetősége meg-
indította a főváros iparosodását. A Dunapartokon kiépített
vasúthálózat (a vasúton érkezett áruk vasútra rakása) ma-
gával hozta, hogy a városnak e részein a gyártelepek egy-
más után épültek: Így lett gyárváros a IX., az V. és a nl.
kerület dunaparti része. Az iparosodás és a jó kereseti le-
hetőségek vonzottak a vidék lakosságát, mely jelentős szám-
ban húzódott a fővárosba, és felduzzasztotta a lakosokszá-
mát. Így 1869':"'1880. között 32.20jo-kal, 1880~1890. között
36.40jo-kal, '1890~-1900, között 45:60jo-kal, 1900-1~10. közöttkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 A



:20.6% -kal növekedettkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a külvárosok övezetének lakossága" mert
a szegényebb bevándorló néposztály inkább itt telepedett meg.
A, népesség szaporodását beszédesen tünteti fel a következő
.statísztika i. ' .

A város lakosainak száma: :
, 1869-ben
1880-ban,
1890-ben
1890-ben
1900-ban
1910-ben

'280.349·lélek
370.767 lélek
506.384 lélek
506.384 lélek
791.748 lélek
880.371 lélek

(~ .

A lakosság 41 év alatt tehát több mint háromszorosttra
emelkedett. Ilyen rohamos szaporodás nehéz helyzetet terem-
tett a lakásviszonyokokat illetőleg is, és csak újabb építkezé-
sekkel lehetett a kérdést megoldani. Meg is indult a nagy ~
arányú építkezés. 1869-ben 9.351 épület volt még, csak a' fő-
városban, 1910-ben' már 18.035 épületet számláltak össze, szá-
muk tehát majdnem kétszeresre emelkedett. De nemcsak szám-
ban, hanem magasságban is igen jelentős volt a fejlődés, amit
.a következő statisztikából Iáthatunk ..nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az épü le tek szá ma és ma ga ssá ga :
1869-ben 1910-ben

földszíntes 7.423 9.617
egyemeletes 1.358 2.987
kétemeletes 550'2.008
háromemeletes '182 2.654
négyemeletes 18 719

Ezek ezerint az 1869. evi 2.108 emeletes' házzal szemben
,1910-ben 8.368 emeletes ház állt, ha pedig aa emeletek sz.á-
mát vesszük alapul, akkor az "1869-i 3.076 emelettel szemben
1910-ben 17.841 emeletet számlálhatunk, ez pedig az emele-
tek számának több, mint ötszöröse.

A gyáripar fejlődése is jelentős. Az' 1890. évi 332 gyár-
teléppel szemben 1910-ben 1025 gyáripari telep volt fővá-
rosunkban, s 'ez magával vonta. az ipari népesség gyarapodá-
sát, valamint a kereskedelmét .is. A, foglalkozások alakulása a
következő volt:

keresők
őstermelők
ipar'
kereskedelem
közszolgálat
napszámos
háztartási alkalmazottak

. 1880-ban
4.559

59.239
15.709
15.375
36.205
36.373

1910-ben
5.294,

218.068
64.881
43.753
11.485
70.117
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Amint látjuk, az. ipari és kereskedelmi népesség körülbe-
lül négyszereséreCBAs z a p o r o d o t t , a napszámosók s z á m a ' azon-
ban harmadárá csökkent. A város ügyvitelének személyzete is-
háromszorosra, a közigazgatási személyzet pedig az 1874-beli
1.683 emberrel szemben 10.027 emberre emelkedett. .

A fejlődés arányait világosítsa meg még egypár adat:
Vasúton és hajón érkezett 1874-ben 1 és 3/4 millió, 1910-

ben 49 millió ember.
A közúti vasút forgalma volt 1874-ben 7 éSkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi/2 millió, 1910-

ben 200 millió ember.
Áruforgalom vasúton és hajón 1874-ben 19 millió q, 1910-

ben 120 millió q .

. Levélpostai küldemény 1874-ben 22 millió db., 1910-ben
146 millió db.

Vasút /:l.' főváros területén 1874-ben 34 km, 1912-ben 182:
km ...

A közúti vasút hossza 1873-ban 25 km, 191O-ben 152 km ,
A főváros tiszta vagyona volt 1874-ben 94· 'millió .pengö,

1910-ben 334 millió pengő.
A lakosság gyermekeinek iskoláztatása is nagy gondot

okozott a fővárosnak. Az 1890. évben valamennyi iskolafaj
növendékeinek száma csak 58.164 volt, 1909-ben pedig már
150.972 gyermek tanításáról kellett gondoskodni. A községi
iskolaügyet a következő adatok szemléltetik:

az 1873/74. timévben az iskolák száma 100; a tanerők
száma: 300, a tanulók száma: 17 ezer,

az 1910/11. tanévben az iskolák száma ·412, a tanerők
száma: 2.689, a tanulők száma: 106 ezer.

Az iskolák szaporultával az írni-olvasnitudás is szépen
emelkedett. Míg 1839-ben a lakosság 59.90/o-a írt és olvasott,
addig 1910-ben a lakosság 84üjo-a írt és olvasott.

Igen természetes, hogy a magyarnyelvű iskolák szapo-
rodásával és a vidékről jött magyar bevándorlókkal a ma-
gyarság végleg túlsúlyba jutott.

1880-ban magyar volt a lakosság 56.7%-a, német 34.4%-a~
191O-ben magyar volt a lakosság 85.8 %-a, német 8%-a.
A színházak száma kettőről t:izenegyre, a múzeumoké há-

romról tízennegyre szaporodott, és 1912-ben a fővárosbannmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn5-
különböző hírlap és folyó irat jelent meg (711 magyar nyel-
ven), ezek közül 51 politdkai hírlap, 36 szépirodalmi és 554
szaklap volt.

A város fejlődésének igen sok tényezőjét kellene fel-o
sorolnunk, ha mindenre ki akarnánk térni, ami lehetetlen
ilyen. szűk keretek között.

Jelentőségtelfes volt a főváros életében a vízvezeték és

100



101

csatornázás kiépítése. Mindkettő a főváros egészségügyi vi-
szonyait javította meg nagy mértékben, Evvel kapcsolatban
a főváros' egészségügyi intézményei, kérházak létesítése, fertőt-
lenítő-, bakteorológiai intézet felállítása, a szemétszállítás be;
rendezése stb. értékes alkotások. MíZ 1873-ban 22 kérház 4
ezer ággyal állt a város betegeinek rendelkezésére, addig;
1910-ben 67 kórház 13 ezer ágya várta a betegeket. Ezeknek
az intézkedéseknek köszönhetik a város' lakosai, hogykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íg
1874-ben minden ezer emberből 43 halt meg, a helyes intéz-
kedések következtében 1914-ben már csak 19 ember halt meg
évenkint minden ezer közüL

Ha ezekhez az adatokhoz még hozzávesszük a város ve-
zetőségének és a Közmunkák Tanácsának tervszerű munká-
ját, (városszabályozás, régi épületek lebontása, új útvonalak
megnyitása, a város szépítése), akkor kialakul előttünk az a
nagyszabású tevékenység, mely a kisvárosi Budapestből világ- '
városi székvárost alakított. A házak tömkelegébőlhasították
ki a z Andrássy-útat, aNagykörútat, lebontották a IV. kerület
jelentős részét. A sugárutakat is mind ki kellett szélesíteni,
mert szűkek voltak. A budai részen is nagy szabályozásü
munkálatok folytak. üttesteket ástak le, töltöttek fel, hogy éli

villamosközlekedést lehetövé legyék. Egy-két alkotással vi-
lághírű sikert arattak, amilyen például a Halászbástya kikép-
zése volt. Építészeti szempontból is sok értékes alkotás fűző-
dik e korhoz.
, E kernak egyik legjelentősebb munkája a Duna budapesti
szakaszának szabályozása, a, budapesti Dunapart kiépítése, a
város árvízvédelme és a hidak építése. E kor nagy áldozato,
készségének köszönhetjük, hogya Trianon utáni szegény Bu-
dapest nagyobb alkotások nélkül is a világ egyik legszebb
városa. '

A nemzet nagy fiainak szobrokat állított fő városunkban.
Nagyjaink megbecsülésének kezdő kerszakában a város tereit
díszítették e szobrok. Ugyancsak sokat lendített a város szép-
ségén, hogy az utcákat, tereket befásították, hogy a sivár
falak közé a természet ,szépség~t varázsolták. Mindezek a
városrendezési, szabályozási stb. feladatok sok százmillió pengő
költséget jelentettek tehertételként. Ha ma gyönyörködve né-
zünk végig városunkori valamelyik budai hegy tetejéről, s
eszünkbe jut ez a tudatos tervszerű munka, melyet itt elő:-
eleink végrehajtottak, lehetetlen, hogy szívünkben fel ne éb-
redjen a hála érzete s ne kívánjuk fővárosunknak: bárcsak
mindíg ilyen szerető, hű fiai lennének.

A főváros ipari és kereskedelmá, fejlődésével elérkezett
oda, hogy termékei immár a nagy nyilvánosság elé kíván-



koztak. Már büszkén, mutathattuk, mit .'tudunk alkotni. Így
került sor, az 1885. évi ipari kiállításra és 1896-ban az ez-
redévi ünnepséggel vkapesolatos világkiállításra, hol a: ma-
gyar ipar színe-java mutatta be fejlődését es versenyképességét.

, Az ezredéves ünnepségről álljon itt egy-két adat.
, 1896. első éjjelén országszerte megkondultak a millenáris
evet jelző' 'harangok,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Ó ' \ ' ,.' " • ~ •

\ 1896. áprílis 21-'én a magy arn törvényhozás mindkét háza
ünnepélyes ülést tartott, »hálát adott az isteni gondviselésnek,
hogy az Árpád és vitéz hadai által megalapított hazát 01-
talmába fogadta, fejedelmeit bölcsességgel, népét erővel és
önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta es az országot [ó és
balsorsban .segítve, annak létét ezer éven át sok viszontagság
között fenntartotta.« Elhatározták, hogy Budapesten' szépmű-

, vészeti múzeumot, .az ország 7 pontján pedig emlékoszlopot
állítanak. Ezenkívül az ország .különbözö részein 400 elemi
iskola felállítását szavazták meg: ',' -, ,

1896. május 2-án a kírály megnyitotta az országos kiál-
lítást, ezen bemutatta az ország, kulturális és gázdasági fej-
lődését.' . ' ,

.1896. május 3-án ,hálaadó istentiszteletet tartottak a Má-
tyás, templomban. '

1896. június. ő-én a Szent Koronát ünnepélyesen a Mátyás-
templomba vitték bandériumok kíséretében. .,'
. '18~6. június 6-án az új királyi palota alapkövét, tette 1~ Fe-
renc József ..
_ 1896. június 8-án a koronázás 29-. évfordulóján a nemzeti
törvényhozása hódolt a korona előtt. (A király előtt.) Szi-
lágyiDezső a képviselőház elnöke mondotta az ünnepi be-
szédet: »Az osztrák-magyar monarchia hatalmát mindkét ál-
Iam erejéből mer íti. Az együttes ere biztosítja számukra a,
béke' áldásait és adja az igazi súlyt a nemzetközi helyzetnok.«
_ Az uralkodó sokat tartózkodott Budán, a külföldi köve-
tek is megjelentek, ez »Mátyás király ólta Illem tapasztalt
öntudattal és büszkeséggel töltötte el a magyar szí veket.«
(Adatok: Pethő: Világostói Trianonig. )

Maga a kiállítás két főcsoportból állott: Az 1. főcsoporf
a Történelmi kiállítás volt, ez Magyarország kulturális fej-
lődésének főbb mozzanatait mutatta be a honfóglalástól kezdve'
történelmi korszakok szerint. A kiállítást a történelmi épü-
letcsoportban helyezték el. (Vajdahunyad vára.) -

A második tőcsoportkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,a jelenkor (1896. körül) kultúráját
tárta a 'látogatók elé igen szép és érdekes csoportosításban (29
csoportban). Különösen érdekes része voltakíállításnakí a nép-
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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rajzi csoport keretében bemutatott magyar falu, valódi' falusi:
házakkal; templommal. " ," " ' I

A.4atalmas kiállítás anyaga 240 'pavillonban· nyert elo.
helyezést.:Az.épületek 5 millió forintnál tö b b e kerültek. Bu-
dapestfőváros 100 ezer f6rinttaljárult a kiadások fedezéséhez.

A kiállítások idején engedélyezett osztálysorsjátékokból 1
rnillió .forint ,jutott a kiállítás" céljaira. A' bekerített kiállítási
terület 520 ezer in2 volt, ebből beépítéti. terület. -HO ezer m2 ;

. A kiállítást tavaaztól őszig rengeteg vidéki és igen sok
leülföldi látogató' kereste fel.:' Nemcsak a; kiállítás, de a vele:
kapcsolatos vszórakozások, látványosságok -ís vonzották Buda-
pestre' az embereket. A .kiállítás céljaira emelt épületek kö-
zűl, többet maradandó anyagból átépítették, így a, városligetí'
Vajdahunyad várát és a történelmi épületcsoportot, ezek ma'
is BU,dape.s\ legszebb látványosságai sorába tartoznak. '

. A 'külvárosok nagyobb kiterjedésével a helyi közlekedés-
nek is fejlődnie kellett. 1866-ban megindult -a lóvonat a főbb
útvonalaken. .Iáratuk . volt. a Városligetbe, az indóházakhoz, a'
mai Nyugati, pályaudvar helyére és a Józsefvárosi pályand-
várhoz, mely akkor: a Keleti pályaudvar szerepét töltötte'
be. A tülkölő' ló vonatok emeletes és Iőldszíntes kocsija]
még az ezredéveakiállítás idejében is járták a várost sosak-
azután alakultak át villamosvasúttá. ...'. . -:

Szinte lehetetlen röviden ismertetni e. kort, hogy annak
minden jelentősebb eseménye vázolva legyen.' De úgy érez-
zük, hiányos volna a kor rajza, ha nem emlékesnénk megí
egy-két eseményről" mely 'fővárosunkat is gyászba borította.
1876. január 29-én meghalt Budapesten a haza bölcse: Deák!
Ferenc. A kerepesi temetőben hantoltak .el az ors2<ágméIJl.
gyásza közepette., 72 vármegye küldőtt egy -'egy marék föl-
det, hogy az egész. ország·földjében nyugodjék. A nemzett
gyászban a király és a kírályné is osztozott, még a nagy el-
lenfél; Kossuth Lajos is küldött Cipruságat .Tor.inóból anagy;
halott koporsójára. _'

A sok fájó temetés között azonban a legfájóbb volt a nem-
zet nagy bújdosójának, Kossuth Lajosnak temetése. 'I'orinóból,
érkezett a megdöbbentő hír, hogy. az agg Kossuth meghalt,'
A'nemzet hazahozatta nagy' halottját, és a főváros költségén te-
mettékJIHGFEDCBAe L I Félmillió ember vett részt 'a, temetésen, ahol ma-
gyarszem nem maradt szárazon ..· ·A. közös ügyes Magyaror-
szág állapotát festi, hogy Kossuth temetésén .a magyar kor--'
mány -nem képviseltette . magát. Ez fájdalmas sebeket tépett
fel s azt mutatta, hogy a látszólagos feledes homályában olyan
erők mozdultak meg, arnelyek-nema nemzet és király érzelmi'
és érdekegységét ápolják. Az egész nép. szivében visszhang-,
zettak azok a megrendíté és baljóslatú szavak,' melyek a \Z I'.

103



104

ŐSZ Hárman Ottó ajkán jajdúltak fel, mikor a nyilt sírnál
ezt mondotta: »Vártuk, hogy az a bizonyos cipruság (melyet t.
1. Erzsébet királyné tett le Deák Ferenc koporsójára) erre a
temetésre is e1 fog érkezni. Vártuk, de nem jött. .Nincs hát
kibékülés, nincs, nincs, nincs ... « (Pethő: VilágostóI 'I'riano-
nig. 100.) .

1906. október 28-án kísértük végig Rákóczi Rodostóból
hazatérő hamvait. 1904. májusában eltemettük a nagy me-
semondót, Jókai Mórt, 1910. májusában az öreg palócot, Mik-
száth Kálmánt, A visszaemlékezés gyászában is felsóhajtha-
tunk, hogy hál' Istennek, voltak unegsiratni való értékeink!

Ha visszapillantunk a fejlődés korának 46 esztendejére, s
emlékezünk a tülkölő lóvonatokra, omnibuszokra, a járda-
nélküli utcák egy-kétemeletes házsoraira, mikor minden har-
madik ember németül beszélt az utcán, s néhány halvány-
fényű, pillangóségőjű gázlampa és olajlámpa pislákolt csak,
- s aztán látjuk a villanyvílágításos, magyarnyelvű, magyarér-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zé sű Budapestet. lüktető városi forgalmával, szép kirakataival,
palotasoraival, pompás kulturális intézményeivel, - akkor
értékelni tudjuk, hogy e pár nyugalmas év mit jelentett a fő-
város és a nemzet életében, akkor megértjük, hogy kevés
olyan szép kerszaka volt a nemzetnek és a fővárosnak, mint
a »fejlődés kor~.«nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emlékeink: a sza ba dsá gha r c tó l a vilá ghá bo r ú ig .

A Ma gya r Tudomá nyos Aka démia pa lo tá já ba n : Erzsébet
királyné-terem. Erzsébet királyné képe. Erzsébet királyné
Deák Ferenc ravatalánál. Széchenyí-Múzeum.

A Tör téne lmi Képcsa r nokba m: e korra vonatkozó több kép.
A Szépművésze ti Múzeumba n : Benczur : Az ezredéves hó-

doló országgyűlés,
A F ővá r osi Múzeumba n : jeles férfiak arcképei. A Bazilika

. freskóínak kartonjai. Tájképek Pest-Budáról. A Kossuth te-
metésére küldött koszorúk. A régi városháza képe, harangja.

Az E r eeébet Kir á lyné Emlékmúzeumba n : Erzsébet-erek-
lyék.

A P a r la men ti Múzeumba n : Kossuthra, Deákra, Tisza Kál-
mánra és Tisza Istvánra vonatkozó ereklyék.

A Ker epesi temetőben : Batthyány Lajos gróf, Deák Fe-
rene, Kossuth Lajos sírja.

Szobr ok: Andrássy Gyula gróf, Baross Gábor, Deák Fe-
rene, Eötvös József báró, Erzsébet királyné, az Ezredéves
emlékmű, Kossuth Lajos szobra.

Emléktá b lá k : Deák Ferenc, Erzsébet királyné emléktáb-
lája,
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A városok a tatárjárás/előtt nem voltaki a mai értelemben
vett városok, csupán néhány házcsoporttal beép ített helyen
jelentettek. Első királyaink keveset tartózkodtak Budán és
Pesten, inkább Esztergomban, Székesfehérvárott és Veszprém-
ben. Buda és Pest ennek ellenére, főképpen kedvező fekvése.
következtében, nagy fejlődésnek indult. Lakossága kezdettől,
fogva igen vegyesnyelvű volt. Genthon István szerint a tatár-
járás előtt a magyar lakosság mellett flamandok, vallonck;.
németek, szaracénok, latinok (olaszok) és zsidók telepedtek.
meg. Számszerint a németek voltak túlsúlyban. 'Rogerius kró-.
nikájában a tatárjárás előtti Pestet »igen nagy és gazdag né-
met városnak« nevezi. Nagy Lajos király uralkodása alatt je-
lennek meg az olaszok nagyobb számban Budán.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA király a
zsidókat kiűzte az országból; s a kereskedést az 'olaszok vették
át tőlük. Zsigmond németeket és 200 francia mesterembert,
telepít le Budán, Mátyás pedig ismét olaszokat hoz a válo'
rosba, melynek lakossága ebben a korban már erősen magyar
többségű, amit bizonyít az is, hogy Pest-en nem volt külörr
német templom. A mohácsi vész hosszú időre megakasztotta a
főváros fejlődését. A törökök elfoglalták, m a jd rövid időre nél-
rnet kézre került, később a törökök Szapolyai Jánosnak [ut>
tatták, akinek halála után, 1541-ben Szulejmán szultán meg-
szállotta. A százötven éves török megszállás alatt Buda és
Pest keleti várossá alakult át, magyar lakói nagyobbrészt
elmenekültek, helyüket törökök, zsidók és szerbek foglaltak
el. A lakosság száma nem változott, csak kícsérélődött, Pest-.
nek mintegy 3.000, Budának 2Q-25.000 lakosa volt. Az arány-
lag kis számú magyarság a város határába vonult, s ott föld-
mű veléasel és szölötermeléssel foglalkozott. A kereskedelmet
zsidók és szerbek látták el. Ennek a kornak Pest-Budájáról
mondatja . Kisfaludy Károly szép költeményében a rákosi
szántóval:

A MAGYAR BUDAPEST.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»P est-Budá r ó l 'sok nép kijá r ,
S a lig ér ti nye lvünket má r ;
H ej! ma ho lna p a ma gya r szó
Ritka , min t a fe jé r ho llá ,«
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A törökök kiűzése után Buda siralmas képet mutat. A
lakosság részben elmenekült, részben elpusztult a harcokban, a
vár és város romhalmaz. Hamarosan hozzákezdenek a város
benépesítéséhez. A telepesek kö,zött (1688.) a németek voltak
többségben! s, Pest-Budán ettől kezdve a német szó: a XIK. szá-
zad végéíg tartotta magát, és nem egyszer erősen háttérbe
szorította a magyart. Az adminisztráció nyelve a német volt,
s méltán ráillett Budapestr.e a mondás ; »Magyarország fővárosa
németté lett.« Rómer kutatásai szerint a háztulajdonosok nem-
zetiség szerint így oszlottak meg az újonnan . épülö Pesten:
magyar 75, német 15~, tót 12, rác 31, olasz 3. Anémet há- .

. ziurak tehát 'abszolút többségben voltak, ami azt mutatja;
hogy ők voltak a jómódúak, ,a magyar ok szegényebbek. Ha
a lakosok nevét vizsgáljuk, Rómer kutatásai alapján a kö-
vetkezőadatokat kapjuk: 468 magyar, 285 német, 116 szláv,
23 latin, 19 különféle nevű polgár lakott a városban. Anémet
lakosság egyre terjeszkedik s 1720. körül Pesten már há-
romszor akkora, mint a magyar. De nagy számban élnek a fő-
városban rácok is, külőnösen Budán, ahol a 'Rácváros vagy Ta-
bán 'egészen rác jellegű volt. 1734-ben a budai rácokból külön
rác-ezredet toboroznak »Illirisch-ratsísches Husaren-Regíment«
néven. 1739-ben azonban kénytelenek voltak feloszlatni a rác-
huszárok ezredét, annyi volt ellenük a panasz.

Az elpusztult Budát és Obudát németekkel telepítette!
be a császári kamaraigazgatóság, mely a visszafoglalás utáni
első években a városokat igazgatta: De németté vált a váro-
sok övezete is. Az ott lévő települések elpusztultak a törökök
alaitt, s a romokon ott is új élet indult meg, de ott is németek
települtek le. 19y Budának egész övezete, Pest övezetének
pedig azok a települései, melyek akkoriban már megvoltak,
idegenyelvűek lettek. Idegen nyelvüketc napjainkig megtar-
tották, de jelentőségük ma csökkenőben van. Akkoriban azon-
ban a környék lakossága a város piacait elözönlötte s német
jellegűvé tette.

Az anyanyelvezerinti megoszlást a Révay Lexikon a követ-
kezöképen tünteti fel százalékokban (a XVIII. századbeli
adatok csak Pestre vonatkoznak):JIHGFEDCBA

· , i lI

magyar
német
tót
egyéb

1725. 1737. 1750.
19.4 22.5 22.2
55.6 57.7 [ j5 .2

2.2 5.6 6.5
22.8 14.1 16.1

1850. 1880. 1890. 1900. 1906.
36.6 16.7 67.1 79.6 85.1
56.4 34.3 23.7 14.0 9.4
5.0 6.1 5.6 3.4 2.6
2.0 2.9 3.6 3.0 2.9

A táblázatból láthatjuk, hogy a magyarság térfoglalása
hosszú időbe került. Még a szabadságharc idejében is né-



met a főváros lakosságának többsége, noha ekkor már a ké1t.
város közel egy és fél százezer lelket számlált, de ebből -még
mindíg kétszer annyi volt anémet anyanyelvű. mint akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a -

gyal'. A város megmagyarosodását két fontos körülménynek
Icöszönhette. _ -

Az egyik a magyar nyelv, a nemzeti nyelv térfoglalás a, a
másik a főváros természetes kialakulása, a közlekedés fejlő-
désével,a főváros elíparcsodásával, mikoris megkezdődött a ,
vidék lakosságának beözönlése, kik most már az ország összes'
vármegyéiből hozták a fővárosba a magyar nyelvűeket.

Mielőtt a magyar nyelvet hozók serege elözönlötte volna
.a fővárost, az itt.Iakó magyarság a nyelvé ért való küzdelmé-.
nek sok szép példáját mutatta.

- A magyar országgyűlések latinul tanácskoztak, a ma-
gyar lenézett nyelv volt, mintha az csak a nép egyszerű gyer-
mekei számára élt volna. A hosszas küzdelmekben a nemzet
csendes zsibbadságba süllyedt, közöny, fásultság jeliemezte.
Változás csak Mária Terézia uralkodása alatt történt. A ki-
rálynő környezetében élő magyar testőrök voltak azok a
buzgó magyar ok, akik a magyar nyelvért és irodalomért dol-
goztak. Bessenyei, Barkóczy, Naláczy, Barcsay a kezdemé-
nyezők. Velük indult meg az a kor, amelyet az ébredés ikO j-
rának szoktunk nevezni. Az ébredés korától kezdve a magyar
irodalomnak sok jeles művelője támadt. Szinte csodálatos, hogy
a magyar irodalom központja,' a magyar szív érző dobbanása
a német Pest volt.

»Pest város elsősorban Révai és Verseghy nyelvészhábor
rújával, a Hazai Tudósítások címen megindult hírlappal, a
legjobb magyar munkákat megjutalmazó Marczibányi intézet-
tel, a Tudományos Gyüjtemény című folyóirattal s az éven-
ként megjelenő Auróra című szépirodalmi almanachhal, -
másodsorban pedig' az Országos Könyvtárból fejlődött Nem-
zeti Múzeumban, az Egyetemi Könyvtárban, a könyvkeres-
kedők üzleteiben s Pest tudománypártoló s irodalomszerető
házaiban folytatott eszmecserékkel emelkedett mindjobban iro-
dalmi központtá. S mikor a magyar vándor színészcsoport Pest
német színházában Kisfaludy Károly színművével elragadta
a közönséget, a fővárosi magyar színház eszméje is mindjobban
m,eggyökeresedett.« (Csahinen: Pest-Buda irodalmi élete.)

Az első színház Pesten 1774. augusztus 14-én nyilt meg,
a pesti városfal átalakított Rondellájában, mely a Dunapar-
ton a Régiposta-utca sarkán állott. (500 férőhellyel.) Termé-
szetesen Pest tanácsa a német színészek részére készítette.
Magyarnyelvű előadást eddig nem is tartottak, csak a pia-
risták iskolájában, mely magyar érzelmeiről mindíg nevezetes
volt. Nem is kell ezen csodálkoznunk, hiszen a lakosság túl-
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nyomo többsége német, a hivatalokban németnyelvú az ügy-
vitel, az utcák mind németnyelvűek, és az iskolákban is egé-
szen 1832-ig kötelezöen _német nyelven vtanítóttak. (A' ma-
gyarnyelvű' tanítás csak '1860-ban 'vált kötelező tanítási
nyelvvé, de 'a magyaroknak addig is voltak iskoláik.) ,

, Az- 1786.' augusztus 25-i rendelettel IL József a' várbeli
karmeliták templomát színházzaulakíttatta át,mely 1787. ok-
tóber 17-én nyilt meg. (1200 férőhellyel.) A színliázak felépülte
előtt a színészek á budai -deszkaarénában, majd a Hacker-
szállóban játszottak. Déryné naplójában érdekesen írja le e

. kor sztnészéletének ésa magyarság küzdelmének 'mínden
részletét.' " , '

Az első magyarnyelvű színielőadás 1790. október 25-én
hangzott el. Magyar színészek »Igazházit« játszottak a Vár-,
színházban, amit azután október 27-én megismételtek a pesti
Rondellában is. A magyar szfnészekrrek sokáig nem volt ren-
desés állandó helyükva németek engedték át időnkint szín-
házaikat a magyar színészeknek, pedig Kölcsey már megmon-
dotta, hogy: »nemzeti életet nemzeti nyelv nélkül gondolmi
sem lehet.« . '

Az első mag-yar-nyelvű végzés a pesti tanácskozások 1796.
január 7-i jegyzők6nyvében fordul, elő. 1812-ben' a mai Gi-
zella-téren .Ielépült taz új színház, - amelyre mágnásaink IS.
sokat áldoztak, - természetesen németnyelvú színház volt.
ez is-o A magyar színészek ugyanakkor nyomorogtak, s nem
volt olyan helyük, hol megfelelő körülmények között játsz-
hattak volna. Később hetenként kétszer itt is játszhattak, Dé-
ryné főleg itt aratta sikereit.. Ebben az .idóben- jelentek meg/'
a pesti színpadon Kisfaludy színművei is; ezek izzó magyart
érzésükkel nagy tapsokat váltottak ki a pestiekből.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŰ jelen-
tette meg )821. november 22-en az Auróra első kötetét s íro-
dalmi központtá tette Pestet, ,

Az állandó magyar színház gondolata lassan diadalra ju-
tott. '1837. 'augusztus 22-én nyilt meg' a Nemzeti Színház s .
ettől kezdve a magyar színészetnek' állandó otthona lett. Kis-
faludy után elsősorban Szigligeti nevét' ken, megemlítenünk.
Drámai, vígjátékai, népszínművei nagyon kedveltek voltak.

, Az. ország szíye ekkor -már Pesten dobogott. Megjelent a
küzdőtéren Széchenyi is. Gróf Széchenyi Ferenc 1802-ben meg-
alapította az Országos 'Könyvtárat, mely 1803. december 10-én
nyilt meg a gróf által adományozott 15,000 nyomtatvánnyal és
1.000 okmánnyal. Ma is őrzi nevét az Országos Széchenyi'
Könyvtár. Emléket a Nemzeti Múzeum könyvtárának bejárójá-
nál márványtábla őrzi. Ű alapította a Nemzeti Múzeurnot is.

Azután jött' a 'másik Széchenyi, a»legnagyobb magyar«.
»Az egészséges nemzetiségnek egy főkísérőja a nemzeti nyelv,
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IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rnert míg ez fennmarad, a nemzet is él«,.r- tanítja a Hitelben
nemzetét. 1836-ban Vörösmarty int: »Hazádnak rendületlenül.
légy híve, ó magyar !~ (Májd megjelenik Kossuth, a Pesti Hír-
lap, Vörösmarty; AraIlY~' Tompa, .Jókai, Madách, Gyulay. Ma
már igazán nem csodálkozunk, hogy ennek a seregnek győznie
kellett, .hiszen isteni ..adóttságokkal, tehetséggel .rendelkeztek.
Mikor ránk virradt március tizenötödikén a szabadság napja,
ra nemzet izzó szfvecmár' hevesen lükte tett a német több-
eégú Pesten. '. . . , '

A magyarcsődásnak lassanként megjelentek a külső jelei
is .. i830-ban kímondották, hogy Pest város tanácsa és li tör-
vényszék magyar nyelven dolgozik. 1846-ban az. utcák né-
metnyelvű felirata mellé kijették a magyar feliratokat. '1~47:-
ben Döbrentey Gábor magyar nevekkel kereszteli el a. budai
dúlóket. (A történelmi vonatkozású és magyaros elnevezések
Budán tőle származnak és még ma is élnek a Vérhalom, Tö-
rökvész, Kurucles stb. elnevezések.) .

1832-től kezdve, az iskolákban is jobban tért nyert a ma-
gyar nyelv. Az eredményt fokózta, hogya. vidéki magyar
gyermekeket szívesen küldték Pestre német szót tanulni, de
a nebulók magukkal hozzák: a magyar szót, s társaik magyarul
tanultak tőlük .. "

Már-már sikeresnek látszott a magyar nyelv térhódítása
Iővárcsunkban, mikor a szerencsétlen sorsú szabadságharc és
a világasi fegyverletétel ismét változtatott a helyzeten. Fővá-
rosunkban a hatalom ismét a nemet nyelvet igyekezett beo.
vezetni. A· magyar' gondolatot cenzurával fojtogatták, deegé.-
szen megölni már semmi eszközzel sem lehetett. A pesti ifjú-
ság a rendőrséggel is összeütközött, mert ünnepelni akarta a
szabadság napját: március 15-ét. Az írók allegorikusan fe-
jezték ki érzéseiket,' amit mindenki megértett, csak a cen-
'zor nem. A bebörtönzött költőnek, írónak pedig még nagyobb
lett a népszerűsége.

. Majd "elérkezett a kiegyezés kora. A haza bölcse rneg-,
hozza a nemzetneki abékét.s ci békés fejlődés Iehetőségét. Mí-
kor az 1880. esztendőt írtuk, már nem volt német a főváros,
mert a 200 ezer magyarral szemben már csak 120 ezer. nérriet
·élt a fővárosban, hogy azután' a .magyarság tengerében' ez is
-eltűnjék, s a magyar műveltség végleg átvegye helyét abban
.a fővárosban, mely Mátyás alatt méltó székhelye volt Ma-
gyarországnak. Széchenyi, szava 'hírdesse-a '[övöben . is min-
denkinek: »Nyelvében él a nemzet l« .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rá kosi \ J enő »Emlékezések« címen így ír anémet Buda-
pestről: . .

»Este kilenc körül, nyár elején -1863-ban - vonatunlk
, berebogott a Déli Vasút budai pályaudvarára. Már akkor fel-



tünt, hogy a pesti fiákeresek németül kiabálnak egymásra. Ko-
csisember, magyar, akkor még csak a fuvarosok között akadt.
Ritkán az egylovas bérkocsisok közt is.

Hogy milyen német város volt akkor Budapest, azt egy
felületes sétán az utcákon át mindenki hamar megláthatta. A
boltokon szinte kizárólag német cégfeliratok voltak. Magyar
felírás egyáltalán nem volt. És ha bementél valamely keres-

, kedesbe, ott csak németül beszélhettél. A vendéglőkben csak
német pincér és német étlap volt. Az utcán a vízhordó tótok
minden kapuba azt kiáltották be: Donauwasser. A zsidó ószeres
azt énekelte, hogy handlé. A sváb kőporos azt, hogy Reibsand.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A zsuppot áruló magyar paraszt csatakiáltása az volt, hogy
strókáf, az üveges tóté: fensztermóch. Én igen szegény jogász
létemre egyszer egy koldusnak odaadtam az egyetlen hatost,
mely a zsebemben volt, abbeli örömömben, hogy magyarul
koldult. Minden iskolában, még .a z egyetemen is, németül ta-
ní tottak. A városházán németül beszéltek, s az' újságokra Prott-
mann rendőrfőnök vigyázott.« (Rákosi Jenő munkáinak Pest -
c ím ű f~jezetéből átdolgozva.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ada tok:

Az első magyar folyóirat az Uránia 1794. elején jelent
meg, de magára hagyatva csak az első három füzet jelenhe-
tett meg. I

A nemzetiségek megoszlására 1720·ból kapunk először;
adatokat, még pedig az összeírt nevek alapján. Eszerint a Inem-
zetiségi arány százalékokban kifejezve a következő:

Budán Pesten
4.58 20.79

57.27 64.85
0.35 5.32

37.60 9.04
0.20

magyar
német
tót
szerb-horvát
olasz

Az egyesítés utáni
1880.

magyar 56,7
német 34.4
tót 6.2
oláh 0.1
rutén 0.0
horvát . 0.2 .
szérb 0.3
cseh" morva 1.Q
lengyel 0,7
egyéb és ismeretlen 0.4

adatok százalékban:
1890. 1900. 1910, 1920. 1930.
67.1 79.6 85.8 90.2 94.3
23.8 14.0 9.0 6.5 3.8
5.6 3.3 2.3 1.5 0.8
0.2 0.2 0.3 0.2 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.2 0.3 0.2 0.1
0.3 0.3 0.5 0.1 0.1
0.0 .0.8 0.6 0.3 0.0
2.8 1.1 0.7 0.5 0.8
0.0 0.5 0.5 .0.5 0.0
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Abszolút számokban lásdkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr A 60 éves Budapest; (72. Iap.)
Megjegyzés: Magyarországon is, mint mindenütt,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa . mai

értelemben vett népszámlálásnak rövid mult ja van. 1715-ben és
1720-ban tartották hazánkban az első országos .ösazeirásokat
az országgyűlés hozzájárulásával. Ezek az összeírások azon-

. ban csak az adóköteles telkékre és a családfők összeírására szo-
rítkoztak,a papság és nemesség kihagyásával. 1785-ben II.
.J ó zse f rendeletére általános népszámlálást tartottak, azonban,
ez sem szolgáltatott megbízható adatokat, mert a nemzet

'határozott ellenkezésével találkozott. Az 1805-ben tartott ösz-
szeírás szintén a papság és nemesség kihagyásával történt.
1850-ben és 1857-ben ismét népszámlálást tartottak, ezeket is
törvénytelen alapon és csekély eredménnyel. Az első komo-
lyabb eredményt nyujtó népszámlálást 1869cben tartották az
1869. évi december 31-i állapot szerint, de még ez sem volt,
teljesen megbízható. A népszámlálások ügyének az 1872. évi
szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus adott ha-
talmas lendületet azzal, hogy megállapodásra jutottak az el-
járások egyöntetűségének és technikájának kérdésében. Ez
elvek szerint hajtották végre a következő, 1880. évi népszám-
lálást, melynek eredménye nagy haladás volt a régebbiekhez
képest. Még nagyobb haladást mutatnak a statisztikai tudo-
mány magasabb szintjén álló újabb népszámlálások: az 1890.~
1900" 1910., 1920. és 1930. évben. A népszámlálásokat az egész
világon egyöntetű elvek alapján tartják tízévenkint, mindenkor
a december 31-i állapotnak megfelelően.

Emlékeink a német Buda pestr ő l: németnyelvú árvíztábla a
budai Pálffy-laktanya és a belvárosi Szerb-utca és Királyi Pál-
utca sarkán. Német eredetre vall pl. a Karpfenstein-utca és
több utcaelnevezés is. Lehet, hogy egy üzlet kőbe faragott cí-
merképe után (kőből faragott halból született meg a »Karpe in
Stein« összevonva »Kapfenstein«) kapta a nevét. Valószínűbb,
hogy egyik pesti polgármester 'nevét örökíti meg. Tábla a Prt-
más-bástya falán: »Restaurirt im J áhra 1856.«

Mint érdekességet ide jegyezzük, hogy Osahinen megál-
lapítása szerint Berzsenyi Magyarokhoz c ím ű ódájában ezen
soraival: »Hazája feldult védtalából rak palotát heverő helyé-
nek«, minden valószínűség szerint a pesti városfallebontására
célzott.

Emlékek:

A F ővá r osi Múzeumba n : régi színlapok. Arégi német szín-
ház terve, képe. Céhzászlók német felírással.

A P ető fi H á zba n : Petőfi- és Jókai-ereklyék.
A Ma gya r Tudomá nyos Aka démia épü le tében : Vörösmarty-

szoba.
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, . Ssob r ok: ' ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArany' János, Berzsenyi Dániel; Kisfaludy Ká-
rolyés Sándor, Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, Szarvas Gábor,
Vörösmarty ~'ihály' szobra .. '. . " .' . " -;- - . . :

-Emléktá b lá k : Arany, Czuczor , Jókai, Kisfaludy, Vörös-
martyemléktáblája. Pest város. színházának, .a Rondellahelyé-
nek, a' Vitkovits-háznak megjelölése. Holló Barnabás- .műve :
a- Magyar Tudományos Akadémia alapítása.

• " 1 < '
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MUlJATSÁGOK A RÉGI PEST-BUDÁR

A budai és pesti polgárok a mulatságokból is minden
időkben kivették részüket a maguk módján. Ezek a mulatsá-
gok azonban nem voltak magas színvonalúak. A nemesebb szó-
rakozást, amilyen a zene, a szalon-élet, még nem ismerték. A
két város lakosságának legrégibb szórakozásai a vadászatok,
a szüreti mulatságok és a kocsmázások voltak. A szüreti mu-
latságok nagy népszerűségnek örvendtek" különösen akkor,
amikor még a budai hegyeken és Kőbányán szőlőtermeléssef
foglalkoztak. A szüret valósággal nemzeti ünnep volt. Jóval a
szüret előtt már a présházba költöznek a szőlőtulajdonosok.
Szüretkor ünnepel az egész város, mozsár-, puska-, pisztoly-
durrogás jelzi az ünnepet, gulyást főznek, vígan húzza a ci;:-
gány. A városban is mulatságokat rendeznek, lovasbandériu-
mok járják az utcákat, felpántlikázott párok járják a táncot,

Hasonló vígadozással jártak a Gellért-hegyen tartott hús-
véti mulatságok is, ezeket a Gellért-hegy -rendezése és parko-
zása szüntette meg.

Nagy vígsággal járt a vadászatok ideje. Budán sok volt
a vadászterület, Pesten és a Duna mindkét partján a nádas
és mocsaras terület. A vadászok cigánnyal vonultak ki szarvas-,
vaddisznó-, szalonka-, vadkacsa-, kócsagvadászatra. Télen a
Duna partjáróllövöldöztek a Duna fölött röpködő vadkacsákra.
Lövőgyakorlatokat a budai és a pesti lövészegyesületben sze-
reztek a polgárok. ,

A kocsmázás is nagyon elterjedt szórakozás volt. Sajnos az
iszákosság, az éjjeli tivornyázások, valamint a gyakori vere-
kedések sok bajt okoztak a lakosságnak, és a hatóságnak.
Ezek megakadályozására a tanács 1715. augusztus 9-én kocsmai
rendszabályt léptetett élethe s megállapította az éjjeli zár-
órákat nyáron 9, télen pedig 8 órára, Eltiltotta az éjjeli kóbor-
Iásokat, akinek pedig dolga akadt éjjel a városban, köteles volt
magát égő gyertyával vagy lámpával kísértetni. A kocsmák lá-
togatása mise előtt is tilos volt.

A szürettel, és a kocsmázással összefüggött a legnépsze-
rűbb mulatság': a tánc. A tánc volt régebben a polgárságí egyet-
len szórakozása. A régi polgárságnak nincs úgyszólván semmi



mozgási szabadsága és szellemi szórakozása. Vásár és búcsú
alkalmával elmehet mulatni, ahol embereket lát, »zene uti.
meg a fülét, hozza rezgésbe a lelkét.« »Borba, borgőzbe bun-
koltan táncol, forog, ugrik, kurjongat ott. az ifjúság és vele.
megannyi komolykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe m b e r.« Később a városban nemcsak vásárok
és búcsúk alkalmával volt tánc, hanem mindennap. Táncoltak
a szabadban, vendéglő kben, mulatókban, de mégis a farsangi
báljai szolgáltatták az igazi táncalkalmat. A pesti bálok híresek
voltak országszerte." Gvadányi .peleskei nótáriusa is bálba siet
s elmondja, hogy mit látott ott. A táncról így ír: .

» A táncuk többnyita álla keringésből, ..
Forgószél port, mint hajt, olyan tekergésből,
Gondoltam virradatig sok meghal ezekből,
G u ta következik a fejszédülésből.« .' .

. Megkérdi egy' úrtól: ». '.: Ugyan mi neve e táncnak?«
.Felelt:. »Uram, híják eztet Voltzerisnek,
Voltzen kallót teszen s természete ennek,
Szűntelen forogni, mint malomkeréknek,
Kallótánc az tehát, melybe .keringenek.«

. ,

A farsang mulatságai közül legkedveltebbek voltak az ál-
arcos- (lárvás-i. maskara-) bálok .. Álarcos. mulatságokat már
Mátyás király udvarában is tartottak (Olaszországból terjedt át
hozzánk), majd II. Lajos idejében divatoznak német mintára .•
de ezek nem a nép mulatságai voltak, csupán a királyi ud-.
varnak vidámítására szolgáltak. A polgárság a .XVIII. század-
ban .ke d vel te .meg őket .. Egy német útleíró ' (Hofmansegg gróf)
1793-179.4~ben járt Budán .és Pesten, s így emlékezikmeg ta-
pasztalatairól: »Volt alkalmam még két áiarcosbált is meg-
nézni, egyet Budán, a másikat Pesten .... Mivel a sarkantyú a
nemzeti viselethez ·tartozik, tehát álarcosbálba is sarkantyús.
csizmában jönnek. Természetes tehát, hogy sok 'ruhát össze-
tépnek,' és a nők bokáit meg-megsértik.,. Kevésbbé tartom
megbocsáthatónak azt a szokást, hogy fegyverrel is jönnek az
álarcosbálba ... Különben éppen nincs kötelezve senki, hogy
itiarcosan jelenjék meg. Egy papírlapocska, vagy egy kártya
a kalapori. és főkötőn, már tökéletesen elég a metamorf'ózishoz ....
A bálterem. Budán és Pesten. is elég nagy s, képes 6,--800 sze-
mélyt is befogadni. ... Azt, .hogy ,semmiféle .más táncnem nincs
szokásban, mint, a folytonosan váltakozó menüett és valcer ~
egy: német kissé egyhangúnak fogja találni ... :. De még ma-
gyar .táncot is járnak, Ez egész sajátságos tánc.,.«

Mint látható, az álarcosbalek igen józan keretek között-
zajlottak . le, minden valószínűség szerint azonban a hangu-
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la tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.és -a. jókedv' sokkal szertelenebbül is csapongott. -Ez okoz-',
hatta.: hogy Mária Terézia kriálynő szigorú .bálirend kiadá-
.sát tartotta szükségesnek, különös en az álarcosbálok megrend-;
.szabáiyozására, A 8. pontba sorolt rendszabályokból . álljon
itt. .néhány érdekesebb mutatóba:, ' .
-', })... erős parancsolatja a fenségnek, hogy ki-ki' .tiszta és

illő •lárvát . öltsön. Ennélfogva mindazok, kik utálatos alakon'
va:gy lárvát öltenek, vagykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI talán olyantán ' formát vesznek,
.an;H~lyáltal testük ,alakja vagy egészen el -van rejtve, vag'Y
teljesen elváltozik, mint szekrények, cukorsüvegvoszlop, vagy
-ehhez hasonló masinéria, putkelevény (denevér), törpe, óriás
stb., nemkülönben a talján szfnjátszó-lázakban szokásos ala-
kok, mint arleguinek, 'pierottok, .pantalonok, poliemellek ha-
tározottan eltiltatnak : annál-kevésbbé szabad papi vagy szer-
zetesi ruhát karenálís álarccal. Aki pedig mindennek da-
cára ilyet ölt magára, azt. ne eresszék be a terembe s ha
mégis befurakszik) vezessek ki.«

»Ha Iárvás személy az utcán, nem kocsin vagy -hordó-'
széken, nyilvánoságosan jelenik meg, .akárki feltartóztathatja
s az árestomba vezetheti, ahol különös büntetést mérnek rá ... «

» ... a bál jövedelmének 6 százaléka a szegények javáral
a magisztrátus által kiküldött biztos által, rögtön levonatik.«

Az országos, és heti vásárok, valamint a templomok véd-
szentjének nevenapján tartott búcsúk szintén a polgárság szó-
rakozásai közé tartoztak. Ilyenkor bőségesen adódott alka-
lom' különböző szórakozások és mulatozások ' tartására. Pes-
ten a legnagyobb forgalom az országos vásárok idején. volt.
Hetivásárok tartására 1687-ben, országosvásárok tartására
1694-ben kapott. Pest városa engedélyt. Az első országos vá-
sárt '1694. év Medárd napján tartották meg. Kezdetben a
vásárok ideje egy nap volt, 1765. március 13-an azonban a,
tanács 3 napra terjesztette ki. Később évente négy országos
vásárt tartottak, mégpedig József, Medárd, Szent János f,ej-
vétele és Lipót napján. Egy-egy vásár kerek két hétig tar«
'tett, Valóságosrnéhkas volt ilyenkor a város: 13-14.000 falusi
szekér szorongott a vásártereken. s vagy 10-20~000 volt az
.eladók és vevők száma. Köztük sek idegen, akik nemcsak el-'
'adni vagy vásárolni jöttek fel, 'hanem szórakozni. »Valóságos
méhkas a város: kocsisok, talyigások »hau«, »hau« kiáltása, a
kínálók gajdoláSa, lárma, tolongás, zűrzavar és felhővastagságű
por. Rengeteg mennyiségű gabona, gyapjú, .bor, 'dohány,
szarvasmarha, bőr, mész, viasz, szilvórium,' szalonna, fa g g yú ;
sajt, 'olaj, kender-, vas-, fémáruk, csizma, posztó, hordó, tá-
nyér, 'üvegnemú, főzőedény cés konyhaedényv -erül a terekre
-és utcákra, s ahol még egy tenyérnyi hely van,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo tt játéksze-



reket, rózsafüzéreket, szentképeket, kénszálakat,szivacsot, ké.-"
seket, pipákat, pántlikákat, illatszereket és fésűket árulnak.«
(Szigeti: Budapest a XIX. század első harmadában.)

Hasonlóan népesek a kedden és pénteken tartott heti vá-
sárok is. Különösen élénk az élet a Városház-téren, ahova,
néha' ezer kocsi is felsorakozik egymás mellé, kínálva porté-
káját: kenyeret, zöldséget, főzeléket, paprikát, baromfit stb ..

A nyári vásárok közönségének és a bennszülött lakosság-
nak kedvelt szórakozása volt a fürdőzés. »A fürdőzök két
pártra oszlanak: vulkanistákra és neptunistákra.« A vulkanis-
ták a meleg fürdőbe járnakkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(R u d a s-, Császár-, Rác-, Sáros-
fürdő), a neptunisták a dunai uszodákban fürödnek, vagy a
városligeti Rumbach-fürdőbe járnak. A dunai uszodák nem-
zetiszínü lobogókkal és virágokkal vannak díszítve.

Nagy közönséget vonzottak a lófuttatások (lóversenyek),
az elsőt 1827-ben tartották Pesten.

Kaszinót már II. József alapított a Várban a főnemesség
és az udvari tisztviselők számára 1787-ben. Az igazi kaszinót
azonban, (Nemzeti Kaszinó), amelyet Széchenyi alapított, a
pesti Dunaparton találjuk. A kaszinóépület első emeletén több-
díszes terem állott a tagok rendelkezésére. Télen bálokat,
hangversenyeket tartottak az épületben. Az épület második
emeletén a kereskedői kaszinó .foglalt helyet.

A kávéházat a tö~ök világban ismerték meg. a fővárosi pol-
gárok, igazi városias kávéházakról iazonban csak a XVIII.
század közepe óta beszélhetünk. 1793-ban egy angol utazó --
Townson Róbert - így ír a híres Kemnitzer-féle kávéházról:
" . a híd átellenében levő kávéháznak. azt hiszem, nincs párja.
Európában. Az igen tágas .és gyönyörúen díszített nagy bil-
liárdtermen kívül van még egy külön billiárdterem a
nemdohányzók részére, két vagy három társalgóterme
szintén igen díszes. Kitűnő ebédet is kaphat itt az
ember. A kontinens szokása szerint minden rangosztály és,
mindkét nem együtt van, a púderos-kabátos fodrász és a vén
kofa épp úgy eljön ide kávézni, mint a báró vagy gróf likő-
rözni. - Természetesen nemcsak kávézni és újságót olvasni
jártak a kávéházakba. hanem szórakozni is, dominózni, bil-
liárdozni, sakkozni és kártyázni.

Szórakozásokra alkalmat nyujtó esemény volt Pest-Budán
1818. óta Szent István napja is. Az országos körmenetet nagy
mulatozások követték. Egyéb alkalmak a régi időkben mulato-
zásokra : a kővetválasztások. Ilyenkor a megye minden részé-
ből felözönlött a nemesség. Választás előtti este zenés, táncos:
kertescsoportok járják be a várost; Választás után áldomás kö-
vétkezett.
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Szűkebbkörű nemes szórakozást jelentett a hangversenyek
meghonosítása. Már 1818-ban megalakult a Zenegyesület,
majd a Pesti Muzsikai Intézet s később a Pest-budai Han-
gászegyesület. A zenei előadásokat a Nemzeti Kaszinóban, a
Redutban, a Duna-fürdői teremben és a budai Hétválasztók,
vendégfogadóban tartották. Legnagyobb zenei esemény volt
1839-ben a fiatal Liszt Ferenc hangversenye.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A karácsonyi ajándékozás szokása még nem volt divatban
.a régi Pesten. Nálunk karácsonyfát a KIK. század másodjk
harmadátói kezdve állítanak. Újév napján 'lepték meg egy-
mást ajándékokkal az emberek.

Nem hagyhatjuk ki a nemes, szórakozások közül a 001-
lövést, melyet különösen a főváros német polgársága kedvelt.
A török harcok szükségessé tették a polgárság között is a
fegyverek kezeléset és használatát. A XVIII. század elején,
keletkeztek az első polgári lövöldék hazánkban. Pesten 1701-
ben épült az első lövölde' a hatvani kapun kívül, tehát a mai
Kossuth Lajos-utca sarkán s .a régi, a várost északról dél felé
körülvevő kőfalhoz simult. Később-JIHGFEDCBAi t t a céllövés veszedelmessé
vált a lakosságra nézve, azért a lövöldét 1786-ban a Duna-
partra telepítették. 1825-ben Orczy Lőrinc báró tölövömester-
sége alatt újabb céllövő-házat emeltek a régi rozoga helyett
ezzel a felirattal: »Tzélra ügyelj!« A céllövő-testület tagjai túl-o
nyomóan németek voltak. Nagy eseménye volt a testületnek
1792. június 28-a, amikor Ferenc király a koronázás alkalmá-
ból a' céllövőházba is ellátogatott, résztvett a lakomán és dél-
után célba is lőtt. Mint szemtanuk mondják, az első lövésrel
betalált a céltábla közepébe. A lövészettel és a lövésztársulat-
talkapcsolatos a polgárőrség, vagy mint akkor mondták, az
őrhad kialakulása is. Katonaság helyett teljesítettek szol-
gálatot.

A színház, mint a nemes szbrakozásnak hajléka elélgj
későn jut szerephez Pest-Budán. Pesten már 1730-tól kezdve
több társulat játszott német nyelven. 1790. október 25-éTI
hangzott el legelőször a fővárosi színpadon a magyar szó.
(1784. október 14-től kezdve a hajóhíd budai hídfője mellett
már tartottak magyar nyelvű színielőadásokat a német szí-
nészek. Mőller : Waltron című katonadrámája volt az első ma-
gyar színházi előadás, Kónya János strázsamester fordításá-
ban. A vállalkozás azonban gyatrán sikerűlt, mert a szinészek
nem tudtak jól magyaruL)

I A felsorolt szórakozó lehetőségek mellett volt néhány
olyan mulatsága a régi fővárosnak, amelyekről szintén szó-
lanunk kell, annál inkább is, mert ma már teljesen ismeret-
lenek előttünk. Ezek a következők: az állatheccek, a mart-
andli és a viganójáték.
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Kétségtelen.iahogy a·,d~vat. éS.S0k minden más, úgy. a.mu-
latságok tekintetében is Bécs volt.'Budapest mintaképe. .Bécs-
nek az állathecc volta töszórakozása, tehát Budapestnek is ez,
kellett. Anémet Hotmánsegg .ígY:írja le.azállathecceket rsjdi-'
vel ma . vasárnap van;' tehát délután állafliecc is van Pesten.;
Oly barbárnak tetszett nekem mindíg ez, a ssórakozásnem;
és mégis elhatároztam magamat, hogyéletemben legalább egy-
szer. megnézem: ,Az amfiteátrum, amelyben tartatrii szokott,
kerek' épület; melynek -közepén egyengetett .térség szabad 'égt
alatt van; ez körülbelülkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 0 = :-5 0 lépés átmérőjú lehet. E ~ölött
három sorban páholyok vannak: egymás fölött éspedig , min-
den sorban-dö, minden páholy körülbelül három rőf széles. A
földszinten csupa csapóajtók vannak, melyek a vadállatokat
zárják el. A közvárakozásnak leginéltóbbtárgya tulajdonkép-
pen az, midőn a heccmester egy felbőszült ökörrel viaskodik
s azt egy késsel leteríti. Ezenkívül még más vadállatok is
ingereltetnek. . kutyákkal, de nem oly mértékben, hogy akár-
az állatoknak, akár a kutyáknak ártana.« Leírja még anémet
krónikás, hogy rnedvéket," aztán újra, ökröt, farkast, végül
leopárdot bocsátottak a porondra, s kutyák 'és heccmesterek
ingerelték őket. Végül bikaviadalt mutattak be: Így végzi tudó-
sítását: })... Uram-Isten, miképpen lehet ezen mulatni és még
ezért" pénzt 'kiadni? Kis összeg ugyan, de elég lenne egy éhező
családot egy, sőt több' napra is fenntartani .., Én az ókori po[-
gányság maradványának tekintem' e játékot, melyet keresztény
államokban nem kellene megtűrni. És hol találjuk mégis? Ép-
pen ott, ahol aazenteskedést leginkább affektálják.« A »Hetz-
theater« a Váci-kapu előtt, körülbelül a mai Vörösmarty-tép,
helyén állott, s a XVIII. század végén szúnt meg. ,

, .A mariandll csak-Budán divatozott, és szerencsejáték' volt,
mely' 1780-ból származott. A Városmajorbáf vasárnaponkénn
a kú t körül 5-6 hölgy nagy asztalok .mellett bádogdobozban.
egy golyót forgatott; majd az asztalra gurította. A golyón hat
szíűes kép 'volt:' pap, 'katona,' paraszt, aratólány. vadász es
szarvas. Egy nagy képen ugyanez a hat alak volt látható. EgYI
krajcárért bármelyik alakot meg lehetatt tenni: a 'megá'lló
golyó egy, alakot felvetett, ez hatszoros betétet ,(6 krajcárt)
nyert. ' ' '. ." '

,Egyéb ezerencsejátékot is ígen Jcedvelt ,a' nép, így a lut-
rit és az ollafortunákat .(szerencsekerék). Ezek a kihúzott szá-.
mokért értéktelen tárgyakat osztogattak. 1778-ban' betiltottak'
a különféle sorshúzó játékokat s csak a Iottériát engedélyezték.

'H~s'Onló· szerencsejáték volt az Ú . n. vigariojáték is, mely
Bécsben született -s :e g y ., -yigano nevű táncosnő (tőle kapta. a

nevet a »viganós.női ruhadarab is) .~szelte'ki: Egy csomó (15-;,
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30) különböző ruhájú táncosna .körbe állt, s a közönség 1-30
krajcár erejéig megtehette a számmal ellátott táncosnőket,
Ezek körbefogóztakes táncoltak. Közepén állt a bekötött
szemű bankár, aki egyet elfogott a táncoló hölgyek közül.
A hölgy száma ll-szeres nyereséget kapott.

, Látnivaló ezekből, hogya régi Pest és Buda szórakozásai
fejlettebb kultúrigényekkel nézve, nagyon kezdetlegesek voltak,
de annak a kornak igényeit teljes mértékben kielégítették.
Budapest ma a nagy' világvárosok minden szórakozását le-
hetövé teszi lakosai számára. Sajnos, ma is nagyon sokan olyan
szórakozásokat választanak, amelyek nem szolgálják a szóra-
kozások nemes célját: a test és lélek felüdüléset. A munkában
elfáradt nagyvárosi ember számára a Iegüdítőbb, legértéke-
sebb szórakozást a természet nyujtja a kirándulások (turistás-
kodás) és a szabadtéri sportok (játék, úszás, keresolyázás

..• tb.) célszerű és mérsékelt kultiválása révén.
Budapest ebből a szempontból ideálisnak mondható és

semmi kívánnivalót sem hagy hátra.
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UTOÁK NEVEI RÉGEN ÉS MA.

Schmall Bajos, a főváros történetének lelkes búv:áraBu4St
és Pest utcáinak és tereinek elnevezésére nézve a következő
négy korszakot különbözteti meg:

1. a török uralom előtti idő,
2. a török uralomtól Buda visszafcglalásálg,
3. Buda visszavételétől a testvérvárosok egyesítéséig,
4. a testvérvárosok egyesítésétől a jövendő korszakig.
A közterületeknek elnevezése a régi időkben nem a ható-

ságtól eredt, hanem a lakosság adott nevet az utcáknak, te-
reknek, a városi hatóság azután elismerte -és használatba vette a
szokás által mintegy szentesített elnevezéseket. Ezek a nevek
kerültek be a telekkönyvekbe is. ,

A városi tanács csak 1848. körül kezdi gyakorolni az ut-
cák és terek elnevezésének jogát.

Az 1870. évi X. t.,-c. ezt a jogot elveszi a várostól, meg-
alkotja a Fővárosi Közmunkák 'I'anácsát s reá ruházza az ut-
cák és terek elnevezésének jogát.

Amint Európa nagy városaiban, úgy Budán és Pesten
is régebben főleg templomok, középületek, szobrok, házakra
festett leginkább vallásos képekről, városokról, községekről,
melyek irányában utak haladtak; végül Iogadók, kocsmák, bol-
tok cégéreiről adtak nevet utcáknak, tereknek. Sok utca eze-
ken kívül mesterségek, céhek, nemzetiségek után kapott ne-
vet. Ha ezek az ismertető jelek hiányoztak, csak akkor for-
dultak olyan más elnevezéshez. melyet az utca jellegének ki-
fejezésére alkalmasnak találtak. (Pl. Nagy-, Kis-, Kereszt-,
Szép-utca stb.)

A harmadik kerszakban kezdték személyekről, világi köz-
épületekről és üzletekról elnevezni az utcákat. A negyedik kor-
szakban már nemcsak személyek vezeték- és keresztneveit
használják utcaelnevezésekre, hanem az utcák jellegevel semmi
kapcsolatban nem álló tárgyak is szolgáltatnak utca- (tér-)
neveket. .

Az első korszakból sok elnevezés ismeretes, főképpen Bu-
davár utcáinak és tereinek nevei maradtak fenn; Óbuda és



Pest utcanevei kevésbbé ismeretesek. Néhány elnevezés az első
korszakból :

Budán; illetőleg a Várban: Evangelista-, Szent .János-, Ke-
resztelő Szent .Iános-, Szent Miklós-, Szent Péter-utca, Szent
György-tér stb. Ezeket templomokról. kápolnákról, kolosto-
rokról nevezték el. Nemzetiségekról kapott nevet: a Francia-,
Német-, Olasz-, Zsidó-utca. Mesterségekröl elnevezett utcák:
Otvös-, Mészáros-, Csapó-, Kovács-, Kalácssütő-, Hajós-utca
stb. Egyéb uteaelnevezések: Szombathely-tér, Kis-utca, Nagy-
utca, Szűk-utca, Közép-utca, Hátsó-utca stb.

A második kerszakból ~egy példa: Bizánci-utca av;irbeli
Színház-utoának akkori neve. ' ,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A harmadik korszak utcáinak és terein ek nevei csaknem
teljesen ismeretesek. A ma ís élő régi utcanevek közül ebből a
korból valók a köv.etkezők:

1. Iskola-, Régiposta-utca, Szentháromság-tér, Har-
mincad-utca, Vám-utca, Egyetem-tér stb. .

, . 2. Kecskeméti-utca, Váci-utca, Kerepesi-út, Bécsi-út stb.
3. Király-, Szív-, Szűz-, Nap-, Medve-, Aranykakas-utca,

Szarvas-tér" Krístót-tér stb.
4. .Német-, Horvát-, Szerb-, Magyar-utca, Hajdú-, Lakatos-,

'Képfaragó-utoa 'stb. .
5. F'ő-, Kereszt-, Szép-, Rombach-,' Karpíenstein- Wurm-

utca stb. . ,
. .Ebben a korszakban nagyon sok volt' anémet utcanév il,

három ,városban;' sok későbbi magyar utcanév egyszerű fordí-
tása a németnek. (Pl. Úri-utca: Herrn-Gasse, Dísz-tér: Parade-
Platz, Örömvölgy-utca: Freudenthal-Gasse stb.)

Az-utcákat és tereket az egységesítésig kettős nyelvű (ma-
gyar éa nemet) utcatáblák jelezték. Osak 1874-75-ben tüntet-
ték el a németnyelvű utcatáblákat.

A negyedik korszakban fordulnak elő az első olyan ese-
tek, amikor a város tanácsa megszüntet régi neveket és érde-
mes férfiak. és nagy események- után ad ú j neveket az utcák-
.nak. így érdekes, hogy 1848-ban Buda városa a Disz-teret,
Úri-utcát és Bécsikapu-utcát István térre, Batthyány-térre és
Kossuth-térre, Pest városa pedig a Hatvani-utcát, Egyetem-te-
ret és Városház-teret Szabadsajtó-utcára, Március Lő-térre és
Szabadság-térre keresztelte el. A szabadságharc leverése után
ezeket az utcákat vísszakeresztelték régi nevükre.

Személyneveknek utcák és terek nevéül való használata
a kiegyezés utáni időkre esik. Deák Ferenc volt a legelső,
akiról utcát és teret neveztek el. Ettől kezdve egyre több u11-
cát, teret kereszteltek el olyan férfiakról, akik a haza vagy a
főváros érdekében kifejtett munkásságukkal erre érdemet sze-
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reztek. A szabadságharc, a világháború, a forradalmak is sze-
rephez jutottak az utcaelnevezésekben. a történelem, tudomány,
művészet, irodalom nagyjairól szintén utcát, teret nevezett e l

a hálás utókor. Az uralkodóken és családtagjaikon kívül élő
nagyságokról nem szoktak utcákat elnevezni, kívétel volt Ap-
ponyi Albert és Bethlen István gróf, akikről még életükben
teret, illetve bástyasétányt neveztek el. Ugyanebben a meg-
tiszteltetésben részesült Horthy Miklós, Magyarország kor-
mányzója is, akiról azt az útvonalat nevezték el, amelyen a
nemzeti hadsereg élén bevonult Budapestre.

Mint az elmondottakból látszik, az utcai névtábláknak ejSY
város életében nagy kultúrtörténeti jelentőségük van. Jól
mondja Gallina Ferenc d r . Budapest utcaneveíről szóló ta-
nulmányában: »Az utcai névtáblák törnkelege egy -egy óriási
emlékalbum, egy-egy hatalmas, élő lexikon, amely a leg-
különbözőbb dolgokra emlékeztet, figyelmeztet és tanít ben-

. nünket, valamennyiünket. Az' utcanévtáblák történelmi me-
mentók, kultúrhistóriai, várostörténeti dokumentumok. Beszél-
nek a multról, halkan, meghitten, elmondják a jelent, és in-
telmeket adnak a [övőre.« .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .
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"';.,

.BlJDAPEST VILÁGVÁROSSÁ FEJLŐDIK.

A törökök kiűzése után a három városnak szinte hamvai-
ból kellett újra épülnie. A telepítés megkezdésévei a -Iakosok
gyarapodása erőteljesebbé vált. Pest házai lassanként' már nem
,fértek el a városfalon belül. Megkezdődött a külvárosok ke-
letkezése. A XVIII. század végére már Pest külváros ainak:
templomuk és elöljáróságuk volt, s a város lakossága 30 ezer
körül járt. E' korszakra esik a városfal lebontása s vele eltünt
a régi Pest jellegzetes képe, hogy helyet adjon a további fej-
lődésnek, a világvárosifőváros kialakulásának.

A fejlődés azonban csak lassan i,ndult meg. József nádor
alakította meg 1808-ban a Szépítő -Bizottságot, melynek fel-
adata volt a várost széppé tenni. A bizottság feladatát Hild
Jánó's 1805-ben készült tervei szerint igyekezett megvalósi-
tani. Széchenyi is megkezdte tevékenységét. A Lánchíd állvá-
nyai .már állottak, mikor 1847-ben József nádor meghalt. Ha-
lálával a városszépítő munkálatok is megszüntek.

A szabadságharc és az azt követő abszolutizmus alatt ke"
véset gondoltak-a város szépítésére. Országh Sándor: Budapest
középítkezései címú munkájában szomorú képet fest a 'város
kiegyezéskori állapotáról (1868-1882). A pesti és budai _Du-
napart leírásával kezdi. Ez csúnya, bűzös hely volt, ahová a
város szemétjét rakták le. Pesten és. Budán csak a főbb belső
utcák voltak kövezve, a Váci-, Kerepesi- (ma Rákóczi-) és Ül;
Iői-úton télen alig lehetett járni. A Teréz-város keskeny u tcá í-

val ,valóságos járványfészek volt, a gondozatlan Városliget-
ben pedig szúnyogok milliárdjai tanyáztak. A királyi palota el-
.hagyatottan állott, a Várhegyet dísztelen cserjék és rozoga
kis házak övezték. A tanintézetek állapota is siralmas: kevés
elemi iskolánk rozzant, házakban volt elhelyezve, középis-
koláink nem állottak a kor színvonalán, szakiskoláink egy-
általán nem voltak, s egyetemünket a tudományos segédeszkö-
zök hiánya miatt kevesen látogattak. Három színházunk közül
kettő német volt,s az egye tien magyar színház állandó nehéz,
ségekkel küzdött. (Gárdonyi: ötven esztendő Budapest szé-
kesfőváros történetéből.) ,í
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A kiegyezés és a három város egyesítése után, a. (rende~t-
len, széles főútvonalak nélküli, de már eléggé 'szétfierpédt
várost kapta fővárosul az ország, hogy oéltudatos munkával
igazán az ország méltó Iővárosává alakítsa ki.,~ ',.

1870. június 13-án alakult meg a Közmunk:ik Tanáésa. \s
feladatául tűzte maga elé, hogy az óriási lépésekkel' fejlődő
fővárosban rendet, szépséget teremtsen. Elsősorban a fő ~öz-
lekedésí utakat igyekezett kiszélesíteni. Alkotásai közül egyik
legszebb .és Jegvilágvárosiasabb a Sugár-út (ma Andrássy-út)
kiépítése volt. A 'Í'eréz-város levegőtlen, girbe-görbe, szűk,
apró házakkal beépített háztömegeit _kellett egy széleskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t-

vonallal .keresztűlvágni, hogy az utat megépíthesséle s'a vá-
rosrészt főútv;onalhoz és levegőhöz, juttassák, -

219 íngatlant .kellett megvásárolniok, - ~zeknek értéke
2;2-97.197 forint volt. ~872-ben megkezdték ~z apró ház*
lebontását, az ú t kiépítését. A házak Iebontásával 1875-rel
el IS készültek, az utat 1876. augusztus 20-án adták á.t anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(o r -: -

galornnak.. Építése 1,038.~12 forintba került, tervezójéről.vgró]
-Andrássy Gyula miniszterelnökről Andrássy-útnak nevezték
el. (Hossza a közbeeső terekkel együtt: 2.319 méter, széles-
sége: a Vilmos császár-úttól a Köröndig 34.14 m, a Kö-
röndtől a Városligetig _45.52, m, ehhez kétoldalt 5.69 m széles.
előkertek járulnak. A benne lévő terek 247 méterrel növelik
hosszúságát.) ,

A belső körút, a régi-Mészáros-utca, Ország-út és Váci-út
Jma .Vámház-körút, Károly-körút, .Vilmos császár-út) szahá-
lyozása 1872-ben kezdődött .a z úttest kiszélesítésével. A Vám-

~ ház-körút helyén akkor .a mélyebben fekvő, pocsolyás Mészá-
ros-utca éktelenedett, d e az tit többi része' is sáros é s poros
volt. Szabályoz-ásával és a házsorok -kíépítésével 1880-ra ké-
szültek el, a munkálatok költsége 1,204.374 forintra rúgott.
Sokkal nagyobb feladat volt a Nagykörút megalkotása. Váro-
sunknak megvoltaka sugárútjai, a régi országútak, deoa ren-
dezetlen építkezés miatt nem voltak a .sugárútakat összekötő
útvonalaí, .amelyek a fejlődő város közlekédésének teret adhat-
tak volna. A mai Nagykörút egyes részein keskeny utcákból
épült. így ,a Ferenc-városban a Malom-utcát, a Lipót-városban
a Fegyvergyár-utcát, a József-városban a Serfőző-utcát, a
Teréz-város egy részén a Gyár-utcát is beépítették az új
körútba. Az útvonalba eső házak és telkek vásároigatását már
1871-ben megkezdték, de, a Sugár-út építése mellett még egy
másik nagy költséget okozó vállalkozásba belefogni nem le-
hetett. Az is nehezítette a helyzetet, hogy a főváros _csator-
názása megindult, és a főgyűjtő csatornát a létesítendő körút
útteste alatt kellett elhelyezni. 1883. évben már nyitva volt.
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~,Nagy-körúka,mai Nyugati pályaudvar előtt; a :Ki,rály-u>1J..Ga~
környékén és. akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef -városban lJ. ;r ózsef- és Baross-utca l\ő-,
zötti részen. ' 1872~76; ,között a .tervezett körút folytatása{
ként felépült a Margit-híd. 1884-ben megnyilt aI}:erepesi-út
.és Kertész-utca közötti rész, ugyanekkor, befejezték az An-,
drásay-út "és Kírály-utca közötti szakaszt is., 1888. · ,végén,~a@:
·V.tvonal a' Margit-hídtél egészen az .. Üllői-útig, sőt a. Ferenc-c
kör(lti~Y részén is nyitva volt. 1895-ben elkészült afögyüjtő.
.esatorna; ez most már lehetővé tette az 'ú t végleges rendezését,
Az ezeréves kiállítás alkalmával ~augusitus. 3v-én adták, át, ~z
utat végleg a főváros közönségének, A körút (létesítés ének 'ösz- •
szes költségeit 6,73'3.968 forintban szabtak meg. (A Nagy"
körút hossza 4.51Om,szélessége: 37.92 m. ~ A gyalogutak 5,64,
-5.69 m szélesek.) , ,.' " > " ,

, Sürgős szükség voÍt a Kerepesi -'.,(RákóGzi ~.).ú t. kiszéle-.
sítésére js. »A Közmunkatanács 1876., ,évi ,jelentésében ez ol-
vasható i »Mióta a K~repesi-út az eszközölt boulvardirozás
folytán, oly végtelenűl emelkedett, a főváros egyik legszebb út-
jává lett, a közfigyelem fokozódott mértékben irányul az, út
mentén fe kvő és. annak szabályosságát megtörö Rókus-kór-
'házra.«· (Siklóssy : .Hogyan épült Budapest? 21JIHGFEDCBAt ) Sajnos az 'ál-
lapotok azóta sem' változhattak, s a, Rókus-kórház ma is; meg-
;tori az ú t jszabályosságát, Hasonló változáson.rés szabályozá-,
son ment at-az, Üllói-út. A Kossuth Lajos-utca is a; szabályozásí'
munkálatoknak köszönheti mai alakját. ' , i

." Igen. nagy 'változésokon: esett-atnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit Belváros. Az Erzsébet-
'h íd építésével kapcsolatban> 'a kerület egész belső része eltünt
,a'régi városházával együtt a Kossuth Lajos-utca betorkolásá-
tól a Dunapartíg. A tervbevett szabályozási' munkálatok regy
.részét.tnapjainkban tejezték be; a-piaristák volt iskolájának és:

r~.ndh~zának ~ebon0-s.ával: 'Ezek _hel~én t~ret képeztek,_' a, t~r
közepén Erzsébet királyné 'szobrát 'helyeztek, el. A szabályozás
és hídépítés folytán gödörbe került a főváros legrégibb templo-

'ma; a belvárosi plébániatemplom. (A térképek et .L . a E k-
vay Lexikonban, Budapest. címszó alattI)

A Lipót-város képét is jeleritósen megváltoztatta az ~»Új-
-épület« lebontása. Csak 1897-hen sikerült a- katonai épületet
megszerezni a Közmunkák T.anácsának, hogy azután' azt 'le:~
bontva, helyén a főváros egyik legszebb terét képezze ki:'
'a mai Szabadság-teret, ahol az elszakított országrészek szobrai -
allanak Ettől kezdve. a paloták hosszú sora épült a városrész-
ben,s legszebb épülete' az országháza. mely '1896-bari került
tetőCBAa lá . " .

.A 'szabályozásokka:l egyidejűleg igen 'jelentős .tevékeny-
séget-jelentett :~z .építkezésí szabályrendeletek alkotása, .mely
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előr-e meghatározta az: építkezés módját,jóelőre' kijelötte':a~
útvonalakat-kellő szélességben. :így' született meg a pesti rész
harmadik hatalmas körútja,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a Hungária-körút. "
, .- A budai ,oldal is szabályozásta szorult>Á szabályozás leg-
nagyobb -eredményei voltak:' a lágymányos,i Dunapart. feltől~
tése; ll. Gellért-hegy alatti viskók eltüntetése,a budai körút
kiszélesítése, -azDrdögárok beboltozása, a Várhegy rendezése.
ll. Halászbástya megépítése, a Boldogasszony templomanak res).
taurálása, a királyi palóta új szárnnyal való bővítése,s a;
Tabán lebontása é s .újjáépítése, . . .

EIa' most 'ehhez hozzászániítjuk a tiunahidak, a- vízveze-
ték és. csatornázás' építés€t;a Duna budapestíszakaszának
szabályozását; a kko r nagyjából' előttünk áll e+kor .sok alko-
tásának nagyszerű. képe. Hogy ez mekkora összegeket ernész-
tett fel, arra jellemző, hogy, a jk,özépületek és közmunkák 'végre-
hajtására· a főváros, 1867-től 1883~ig 74, millió koronát, a~,
állarn pedig; 127 millió koronát rordított.. A Halászbástya .megv
építése' 1 miliíó koronába, 'a kírályipalo,ta· és .kertje . építése,
3 millió forintba) a Margit-híd a-szárnyhíddal 5 millió -és 700.
ezer forintba, a Ferencxl ózseí-híd 5 millíó. koronába, a .Lánc-
híd átépítése 6, millió koronába, 'az Erzsébet-híd építése: ,12, és
fél millió koronába került. A Várba vezető: út 837 ezer fo-í
rintba, a Borároa-téri híd budai részének földmunkálata II
millió pengőbe, a Margit-sziget meg vétele ,11 millió . koro-:
nábaCBAk e r ü l t . - :JIHGFEDCBA( 'ir t

.; ; A főváröa.megújhódásának korában .Bárczy István: polgár-
mestersége alatt .a '.jelentkező lakáshiányon úgy igyel&~ztek::
segíteni.o.hogy 1909-1912. között 2 .5 bérházat és 19 Iakás-,
telepet építettek 6. ezer lakássalv.azonkívül 55 ~új-iskolaépületet
emeltek, 'megépítették a N épszállót, a .Népszínházat, az' óbu-,
dai gázgyárat stb. Hosszú lenne elmondani mindazt, ni,ellyell.
fővárosunkativilágvárosi színvonalra igyekeztek emelni. ':,,;,1

-Kiépitettéka város gyógyvizű 'fi:irdölt is. A Széchenyi-, '1iJ

Szent -Gellért- és hullámfűrdője, a rádiumos fürdő szinte páp
. ratlanokaz egész világon, nem-hiába hívják .Budapestet íürv
dővárosnak. '. ' : I l

, '. Igen sok szebor díszíti a várost, a- fővár.os kertészete pe.o..
dig virágokkal ékesíti a tereket.. A kivilágított Halászbástya,
Mátyás-templom, Citadella, a, budai hegyvidék fekete kör-
vonalaival. bámulatrarag.adja .mínden szemlélőjét, deonem tuo;
d u n k betelni a város csodálatos képével :akkor. sem, ha azt va-
Iamelyik -rnagaslatrór nézzük.' Nem rhiába nevezték el Buda-,
p e s t e t a Duna k ir á ly n ő j é n e k . - .,'If> J

. - :~ 'B :,a >-most .a fejezet címére. .kell feleletet' adnúnk.chogyare
lett Budapest a világ. egyik legszebb; városa? - felelnünk mát:
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nem nehéz: fiainak szeretete és áldozatkészsége tette azzá.
Büszkeséggel gondolunk a »hű« polgárokra, hálával, tisztelet-
tel emeljük meg kalapunkat előttük, s reájuk emlékezve, aka-
ratlanul is f-eltámad szívünkben a vágy: bárcsak korunk is
méltó utódokat teremne 1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ada tok: Budapest szépéségének lassanként híre terjed az
egész világon. De igyekszik hírét növeini az Idegenforgalmi
Hivatal is, mely plakátok, könyvek, képesalbumok terjesz-
tésével győzi meg a külíöldíeket arról, hogy érdemes vá-
rosunkba eljönnlök.

Az idegenforgalomról a következő

1920-ban
1921-ben
1922-ben
1923-ban
1924-ben
1925-ben
1926-ban
1927-oon
1928-ban
1929-ben
1930-ban
1932-ben

kimutatás számol be:
15.203
21.275
34.737
37.732
35.451
44.434
48.716
60.409
71.625
73.294JIHGFEDCBA
8 0 .3 J 6
63.416

idegen fordult meg városunkban

A legutóbbi 10 év alatt 550 ezer külföldi ismerte meg
fővárosunkat, s ez anyagiak szempontjaból is jelentős, mert
volt olyan esztendő, amikor körülbelül 33 millió pengőt köl-
törtek el nálunk a külf'öldiek, s ez az ország kiviteli és be-
hozatali mérlegét javítja. ,

Á g a i: Utazás Pestról Budapestre c. könyvében így ír a.
Halászbástyáról : »A templom közelében és mögötte az a ré-
gieskedökjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j Halászbástya az ő »donjon« tornyaival, folyosói-
val, rekesztékeível, keletre s délre szolgáló erkélyeível. valóra
vált álma egy poéta építőmesternek. Az ember szétnéz, hol
is ütközhetne bele valami déleeg leventébe, bájos várkis-.
asszonyba s hol az ördögbe bújkál az ,a részeges toronyőr:"
hogy kürthangon jelentené a vendégek érkezését. Valami m ű -
vész mámor lendíthette meg 'a városatyák lelkét: hasonlatos.
ahhoz, mely Athén polgárait hevíté, midőn Periklész ragyogó
beszédben szólt nekik arról, hogy Görögország dicsőségét csu-
pán egy Akropolisz sugározhatja világgá.«- (152.)

Emlékek: a F ővá r osi Múzeumba n : az Újépület és a régi
Belváros egy részének rnodellje. Képek.
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A VILAG-HABORÚTQL NÁPJAINKIG.-'

A főváros 'törté:dehnéről szólva szükségesnek ' tartjuk a
világháborúnak és az azt követő forradalmaknak Budapest éle-
tére gyakorolt hatását ismertetni.' .'_

A világháború némcsak a frontokori zajlott 'le~ hanem
a front mögötti 'kicsiny falvak, és"kisebb-nagyobb -városok ép~ ,
pen úgy kivették belőle a részüket, mint az ország' fővárosa
Budapest. "JIHGFEDCBAf :- '_ " '~

Budapest mint a hábórús Magyarország fővárosa példa-
adóan kivette részét a háborúból. Nemcsak katonai központ
volt (innen indult a legtöbb, mepetszázad a háborúba), hanem
mint egy érzékeny szeizmográf a háború minden eseményére
(győzelem, vereség, 'visszavonulás, menekülés stb.) reagálLAz
első sebesültek és hadifoglyok megérkezése, 'az első gyözel-
mek híre megmozgatta a város egész lakosságát, 'kizökkentette
hétköznapi megszokottságából. ANsebesültek egyre jöttek s
mindíg többen és többen, a kérházak hamarosan megteltek.
A város kérházak céljára engedte át iskolainak jó részét, köz-
tük a legszebb iskolapalotákat. A megmaradt Iskolaépületek-
ben több iskolát vontak össze, délelőtt-délután állandó ah ta-
nítottak. Ebből az időből származik a ma már. rnegszokott
váltakozó tanítási rendszer.

Ahogy a háború nyúlt, abban az arányban lett mindíg
nehezebb a megélhetés. A gyárak hadianyagokat gyártot-
tak, a ruha és cipő beszerzése egyre. nehezebbé vált.a _pol-.
gád lakosság számára. Azután jöttek az élelmezési korlá-
tozások. Budapest helyzete volt a legnehezebb. Az élelem
legelsősorban a katonaság számára kellett; a főváros csak úgy
tudott gondoskodni lakói élelmezéséről, hogy életbeléptette ' a
jegy~ndszert. Először a lisztre, kenyérre, majd hamarosan a
zsírra, rajra, cukorra, tejre, burgonyára stb. Később, már ká-
vét, szappant, gyertyát, petróleumot, tüzifát, szárazfőzeléket is
jegyre lehetett csak kapni. Az asszonyok, néha gyerekek d s
órák hosszat várakoztak 'a boltok 'előtt, hogy a [egyszélvé-
nyekért járó kicsiny adagokat biztosítsák. maguk és családjuk
számára. Az élelmiszerjegyek -kezelését (összeírás, igénymeg-
állapitás, jegykiosztás) s a vele járó nehéz munkát a Fővárosi
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Statisztikai Hivatal (Központi Liszthivatal) irányítása mellett
a főváros tanítói (nagyobbrészt nők) látták el 'részben ingyen,
részben csekély munkadíjért. A főváros tanítosága ezzel a
munkájával a front' mögötti- hadakozásnak legfontosabb és
legnehezebb feladatát végezte el önzetlen és példás munkával.

Amikor a harctéren visszaszorították seregeinket, s az
ellenség, az ország határait fenyegette, a menekültek elhe-
lyezése okozott nagy gondot .a fővárosnak, hiszen a menekül-
tek csaknem mind, különösen a háború végé felé, Budapesten
kerestek menedéket, ahol iskolák torna- és osztálytermeiben
'kaptak szállást.

A háborút elvesztettük., Budapest a forradalom közép-
pontja lett. Voltaképpen nem is forradalom volt ez, valójában
összeomlás, mely akkor lett teljessé, amikor a \Károlyi-kormány
hadügyminisztere (Linder Béla) 1918. november 1-én ki-
jelentette, hogy nem akar több katonát látni. Ezzel megindul
a hadsereg szétbomlasztása, november 4-én pedig PogánykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJó-
zsef megalakítja a katonatanácsot, ,mely már a bolsevizmus
előfutárja. ',' ,

, Közben - látva a magyar hadsereg szétzüllését - egy-
más után törnek be a Fel vidékre, Erdélybe s .délre föltegy c

verzett martalóccsapatok s ellenállás nélkül foglalnak el ma-
gyar területeket.JIHGFEDCBA

r November 13-án lemond IV. Károly király, 1919. január-
jában kezdődnek meg, a béketárgyalások, ekkorra már .a ro-
mánok megszállták Erdélyt, a csehek a Felvidéket, a szerbek
egész Szabadkáig vonultak előre.

, Károlyi.Mihály kezében van ekkor a hatalom. Eredmény-
telen és meddő tárgyalások után 1919. március 21-én .átadja a
hatalmat a Kun Béla vezetése alatt álló bolsevistáknak., Ez-
zel kezdetét veszi -a proletárdiktatúra, mely . ezeréves törté-
nelmünk alatt nemzeti süllyedésünk legmélyebb pontját je-
lenti. Szerencse, hogy csak négy hónapig tartott. Ez a négy
hónap nagyon sötét lapja Budapest történetének is. Rablá-
sok, gyi~sságcik napirenden, az egész város terror aJatti
nyög. A boltok bezárnak, nincs élelem, nincs ruha, a »fehén
.pénzt« senki sem akarja elfogadni, az emberek értéktárgyai-
kat cserélik el élelmiszerekért, Családapák »batyuzni« indul,
nak' vidékre,' hogy legalább a mindennapi kenyeret megsze-
reszék. Az' ú jsá g o k . egymás után szűnnek meg, őszinte véle-
.ményt senki sem mer nyilvánítani. A nemzeti érzés mégis
ébredni kezd, egymásután jelentkeznek ellenforradalmi meg-
.mozdulások. A boisevisták kegyetlenül lépnek fel az 'ellen-
Iorradalníárokkar .szemben (Iudovikások), de li [óérzésű Ro-
manelli olasz alezredes közbe lép, és megmenti az életüket. Meg-
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szervezík a voros hadsereget, amely nem nagy' sikerrel har-
GOl..A románok tiszántúli győzelme megpecsételte a bolse-:
vizmus sorsát. Kun Béla és társai július végén .elmenekül-
tek, s a hatalmat a Peidl Gyula elnökléte alatt megalakulf
szocialista kormánynak adták áto A román hadsereg augusztus.
3-án Romanelli tiltakozása ellenére bevonult Budapestre s
megszállotta a fővárost, Augusztus 7 -én a Friedrich István köré
csoportosult ellenforradalmárok (Fehéz Ház) lemondásra kény-
szerí tették a szeeialista kormányt, József főherceget kor-
mányzónak kiáltották ki, majd az általa miníszterelnökké ki-
nevezett Friedrich István megalakította a kormányt, amely-
nek első dolga volt a bolsevizmus -okozta bajokat orvosolni, s
a jogrendet helyreállítani. .

~_A kommunista veszedelem ezzel megszünt, de az ország-
építés munkájához csaka románok kivonulása után lehetett ko-
moly an hozzákezdeni. A románok 1919. november 16-án hagy-
ták el a fővárost. Lelkes örömünnep volt a nemzeti hadsereg
bevonulása; a bolsevizmus és a román megszállás utánl a nem-
zeti zászlók alatt bevonuló nemzeti hadsereg új reménység-
gel töltötte el Budapest és az ország .népét, Ezt a reménységet
az 1920. június 4-én aláírt gyászos trianoni kényszerszerződés
sem tudta a bizakodó magyar lelkekből kiölni. Hittünk, ren-
dületlenül hiszünk Magyarország feltámadásában. A mégszál-
lott .országrészek magyar lakosságát kiutasították, most indult
meg igazán a menekülők. áradata Budapestre. Nincs számukra
elég lakás, vasúti kocsikban húzódnak meg családjukkal, s
hónapokon, sőt éveken át dermesztő téli hidegben, kibírha-
tatlan nyári hőségben egyaránt béketűréssel és reménységgel
viselik nehéz »vagonlakó« sorsukat. Sok-sok idő telik el, amíg
ezek a szerencsétlenek a fővárosban és a vidéken emberibb
körülmények közé kerülnek.

1920. után óriási iramban indul meg Budapest s az or-
szág talpraállítása. Ez az idő fővárosunk újjáéledésének dicső-
séges korszaka.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ada tok:

A vilá ghá bo r ú emlékei Buda /pesten : hősi emlék a Város-
ligetben, emlékszobrok, emléktáblák. Utcaelnevezések: Vilmos
császár-ut, Berlini-tér.

A for r a da lma k emlékei: a forradalmak vértanuinak emlék-
'~lJobra, emléktáblák, utcák: Halász-utca, Ferry Oszkár-utca,
Romanellí-utca stb.

A romá n meg szá llá s rengeteg kárt okozott az országnak
bs a íővárosnak, főképpen az orozva elzsákmányolt értékek el-
szállításával. Az ellenállás nélkül elrabolt ágyúkat, mint »hadi



zsákmányt« állították ki Bukarestben a Hadimúzeumban. Hogy
a Nemzeti Múzeum értékeit megmen tettük a megszállóktói,CBA
a z itt időző' külföldi jnissziók érdeme. (Bandholtz .tábornok.)
Egyébként a románok által elrabolt értékek rengetegéből álljon
itt a magyar 'királyi postát ért veszteségkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi : .

1919. augusztus 15-én elvitték Csepelről a rádió vevőbe-
rendezést és a hozzátartozó összes eszközöket.

Augusztus 22-én az adóberendezést csonkították meg .
. A kár 26 millió svájci frankot tett ki,

Elvittek a posta budapesti igazgatóságáról
3,400,000 korona készpénzt,

34.976 távíró és telefonkészüléket, köztük 4 Siemens gyors-
- távírót,
80 Hughez-készüléket,
75 kézbesítökocsit,

2.200 akkumulátort,
30 mozgópostakocsit,

9.071 távíró és távbeszélő építési szerszámot,
32 automobilt, '.
38 géperejű triciklit,

117, kerékpárt,
86 kocsit;

71.519 távíróoszlopot,
2.890 keresztfát,

81 gépberendezést és sok milliót érő anyagot, gépalkat-
részeket stb:

Adatok: Koncz Lajos: A posta, távíró ,és távbeszélő törté-
.nete. Budapest.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emlékek:

A Nemzeti Mú ,? eumba n : a pozsonyi Mária Terézia-szobor
töredékei. -(A csehek lerombolták.)

A H a d tö r téne ti Múzeumba n : a világháború és forradal-
mak kerszakának emlékei. .

Szobr ok: a harminckettesek szobra, Hősök emlékműve, he-
tes huszárok emléke, li világháború főiskolás hőseinek, a Prze-
misl-i hősök szobra. Rákosfalvai hősök emlékműve. 'Irredenta
szobrok. Országzászló. A forradalom vértanuinak emléke. Band-
holtz tábornok szobra. '

Emlékiá b lá lc : Apponyi Albert, a .harminckettesek, Hanán
Sándor és fia, a postás hősök, a ludovikás ellenforradalorn,
Lemberkovits Jenő, Tisza István, a névtelen hős, Romanellü
ezredes, Bandholtz tábornok emléktáblája ..

A H ősök temető je emlékművei.
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VAROSUNK SORSA
AZ ELMULT EZER ESZTENDŐ ALATT.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»Most r a b ló mongo l nyilá t
Zúga tta d fe le ttünk,
Ma jd tö r öktő l r a b igá t
Vá lla inkr a ve ttünk.«

Kö lcsey:JIHGFEDCBAH im n u s ,

Ra végigpillantunk városunk sorsán az elmult ezer esz-
tendőben, a megpróbáltatások hosszú során tekinthetünk vé-
gig. Csupán a főbb események is egy küzdelmes élet képét. .
tárják elénk. ' 1

A város ·e .lő szö r r az Arpádok idejében épült fel.
Elpusztult a tatárjárás alatt 1241-ben.
Má sodszo r fe lépü lt IV., Béla alatt és az uralkodását követö

időkben.
Elpusztult másodszor a mohácsi vész után. Elpusztította

a török.
H a rma dszo r fe lépü lt a török uralom' 145 esztendeje alatt,

de harmadszor is elpusztult Budavár visszafoglalásakor, 1686-
ban. Az ostrom tüzében hamvadt el.

Negyedszer fe lépü lt Buda visszafoglalása után. Lakóit ide-
genből telepítették.

Negyedszer 1838-ban pusztult el. Rombadöntötte a nagy
árvíz.

Ö tödszö r fe l~ü lta nagy árvíz után. Lelkünkben él a re-
mény, hogyamegpróbáltatások ideje ezzel végetért.

Talán az egész világon nincs még egy olyan város, mely
négyszer pusztult volna el majdnem teljes egészében, s :melyet
ötször kellett volna újra felépíteni.

Történelmi emlékeink, királyaink sírja, Mátyás dicső pa-
lotája, nemzeti nagy multunkat hirdető emlékeink mind-mind
elpusztultak. Fütölgő rom lett belőlük. Kincseínket rabló kéz
hordta szét a világ mínden tája felé. A;zt a 'keveset, amit ilyen
körülmények között meg lehetett mentení a pusztulástól, annál
inkább meg kell becsülnünk.

Ha végignézünk városunk multján, s látjuk! a várost négy-
szer összeomlani a népek gyűlölködésében, a nyugatért való
küzdelemben, érezzük, hogy csak a magyarok Istene óvott
bennünket a végső pusztulástól.

»Az időM , a népek ékte len viha r ja

E lnyelt vo lna minket, min t egy por szemet,
D ekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő szen t pa lá stja szá r nyá t r á nk ta ka r ta
S tombo lt a viha r , de csa k fe jünk [ e le tt!«

(P ető fi: A ma gya r ok Lstene .)
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.

IDŐRENDI 1'ÁBDÁ21AT.

:889-896. Honfoglalás. ,
1041. szept. 24. Gellért püspököt a pogányok kétkerekű ta--

ligán a Pest-hegyről a mélységbe lökik.
1156-ban .Budán (Obudán) prépostság, társas káptalan és ki-

t rályi.CBAv á r á l lo t t .JIHGFEDCBA I .

1241. áprílis ll-én a tatárok felgyujtották Pest városát.
1255. július 25-é'n IV. Béla elrendeli Budavár felépítését. Et-

től kezdve Budát Óbudának nevezték. .
1270. IV. Béla meghalt a Margit-szigeten (Nyulak-szigete).
1271. január 18-án Árpádházi Boldog Margit meghalt a Nyu-

lak -szigetén. (Szent Margit-sziget.) -
1272. augusztus 1. V. Istvánt (IV. Béla fiát), aki meghalt a

Nyulak-szigetén, ott eltemették.
1279. Első egyházi zsinat Budán,
1286. Az első rákosi országgyűlés.
1301. január 14. Ill. Endre, az utolsó Árpád-házj,király Budán

meghalt. I

1307. október 10. Robert Károlyt a rákosi országgyűlésen .kí- .
rállyá választották.

1309. június 16. Róbert Károlyt megkoronázzák Budáru a 'Nagy-
Boldogasszony templomban.

11325.Az első aranyérmet Budán verték .., (Róbert Károly.)
1347-ben Nagy Lajos Budának árumegállítási jogot ad.
1348-ban pestis dúlt országszerte. '
1352. körül Nagy Lajos a Mátyás-hegy alján királyi palotát

építtet. Zsigmond '(1395-1437) önállósítja a királynék
városát. (Obuda.) Kispesten (Tabán) letelepednek a rá-
cok. (Rácváros.)

1390. Zsigmond Budán királyi palotát építtet: »Friss palota«.
Zsigmond a Szent György-téren lefejezteti Hédervárí
Kontot és társait. Pest felszabadult Buda fennhatósága
alól. .

.Albert (1437-1439) Budára tette át székhelyét.
1438. Buda magyar lakossága a németekkel szemben kivívja

jogait.' .. . "
1446. június 5. Hunyadi. Jánost Rákos mezején kormányzóvá
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választották, s mellé Szilágyi Mihályt rendelték kor-
· ·mányzóul.

1457. március 14. Hunyadi Lászlót és Mátyást V. László Bu--
dán elfogatta.

1457. március 16. Hunyadi Lászlót Budán a Szent Györg'0"
téren lefejezték.

1457. március 16-tól május végéig V. László Hunyadi Mátyást.
Budán fogva tartotta.

1458. január 24. Hunyadi Mátyást királlyá kiáltották ki,
1458. február 14: Mátyás Budán elfoglalta trónját.
1459~1490.Mátyás király. Budaféhykora. Megesküszik

Beatrix-szel a Nagyboldogasszoni-templomban. Pestet
.. fallal véteti körül és szabad királyi várossá teszi.

1462. május 20-án a budai országgyűlés elfogadja, hogyha Má-
tyás kírály örökös nélkül hal meg, a trón Frigyes csá-
szárra száll.JIHGFEDCBAI

1473. június- 5. Megjelenik az első nyomtatott könyv. (Hess
Andráskönyvnyomdájából.) OronicaHung.arorum. (Bu-
dai krónika.)

1476. december 15-én Mátyás király feleségével Beatrix-szlel
bevonul Budára .

. 1514. Dózsa hada Buda leülvárosát fosztogatta és Pestet ost-
rom alá vette.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

1516. II. Ulászló király Budán meghalt.
1526. Az utolsó rákosi országgyűlés.
1526. július 20. II. Lajos király seregével elindul Budáról Mo-

hács felé.
1526. A mohácsi csatavesztés hírére az özvegy királyné el-

menekül Budáról, a magyar és német polgárság is köl-
tözkődik. -

1526. szeptember ll." A török sereg bevonul Budavárába. ki--
rabolja, :Belgyujtja. A város 3 napig ég.

1526. szeptember 26. A török sereg a vert hídon átkel és 081-,
pusztítja Pest városát is. A foglyok egyrészét Ieölík, la .

várost felgyujtják és elvonulnak.
1527. augusztus 20. 1. Ferdinand kardcsapás nélkül elfoglalja

Budavárát. .
1529. szeptember 16. A török pár napi vívás után elfoglalja,

Budavárát, majd visszaadja János Zsigmondnak. 1. Fer-
dinánd vezére Roggendorf. .

1530. 1. Ferdinand hadai val elfoglalja Obudát és Pestet, de
Buda alól eredmény nélkül kénytelen elvonulni.

154l. május 3-tóI augusztus 22-ig 1. Ferdinand hadvezére, Rog-
gendorf 27 ezer harcossal ostromolja a várat, de a ,

török seregek megsemmisítik csapatait.



1541.. augusztus 29. A, török Bu:tavárát cselle~ elfoglal~.a.
1542. szeptember végén kereszteny seregek sikertelenül ostro-

. moljálkBudavárát.: ,
1578-ban beütött a villám Budavár puskaporos tornyaba, a

robbanás 5001lázat döntött össze.' "nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1p95 . Öbuda 5.000 magyar lakosa a törökök sanyargatása elől

Esztergomba költözött. ' '
1598. október ő-től novemberJIHGFEDCBA3 - ig Mátyás főherceg eredmény-

telenül <ostromolja Budát.
1599. áprílis '17.N ádasdy és Pálffy eredmény nélkül ostromolja

Budát.
1602. szeptember. Russwurm császári vezér beveszi Pestet.

Buda ostromát abbahagyja.
1684. július közepétől november 1-ig, Lotharingiaí Károly siker'

nélkül ostromolja Budát.
1686. június 19.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA keresztény sereg megkezdi Budavár ost-

romát.
1686. szeptember 2. Budavár visszavételének napja.
1686. után a romokból felépülő három várost idegennyelvű,

. telepesek szállják meg. '.
1687. július 20-án adományoztak az első házat Pesten a telepe-

seknek.
1687. W,atula János Jakab Pest város első bírája.
1692-ben Budán nagy járvány dühöngött.
1692. április 25-én Pest város tanácsa megtiltotta a szeméti

utcára szórását.
1695-96-i összeírás szerint Pest-Budán és Öbudán az utcák

neve mind német, Pestnek 228 háza volt.
1696. május 22-én a tanács meghagyta a céheknek, hogy ru

céhmestereket felváltva a németek és magyárok közül
válassza.

1697. május 31. Pest város tanácsa elrendeli a szalmával és
náddal fedett tetők lebontását.

1690-1715. Felépült a ferencrendiek temploma.
1700. Épülni kezdett Országút, Üjlak.
1700-ban köveztékaz első utcát Pesten a házak mentén 1 öl

szélességben. (Fő- utca, ma : Váci-utca.)
1703. Buda visszanyeri városi szabadalmait.
1703-ban építette Pest városa a felszabadítás után az első-

népisimlát 70 frt. költséggel.
1703. október 23. I. Lipót szabadalomlevélben Buda városá-

nak a székváros cimet adományozta.
1704. decerriber 19-én a kurucok megjelentek Pest falai alatt,
1705. május havában a kurucokkal folyó harcban 30 pesti pol-

gár elesett.



/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1710-ben Pest városának 300 lakosa volt.CBA
1 7 1 1 . Felépült első. alakjában a Rókus kórház. ,
1 7 1 1 . július 17-én tettek le a Szent Rókus-kápolna alapkövét.
1712. február 4~ 16. között a Duna elöntötte a várost; 380 ház

összeomlott.
1713. június 11. Felállították a. Várban a Szentháromság-

szobrot,
1715. augusztus 1-éntanácsi parancs elrendelte, hogy akik éjjel

járkálnak az utcán, magukkal lámpát vinni kötelesek.
1716. október 28-án nagy tűzvész volt Pesten.· Leégett. a do-

mokosok háza, a plébániaépület és 29 polgár háza.
1717-ben megnyilt Pesten TI, piaristák iskolája;
1720-ban oly nagy szárazság. volt, hogya lakosság körme-

netben könyörgött esőért.
1720. Budán csaknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 0JIHGFEDCBAjo a magyar lakosság. Buda és Obuda 9.600,
, Pest városa 2.600 lelket számlált.

1722-ben a város bevétele: 13.456 forint, kiadása: 13~656 fo-
rint volt.

1723-ban Pestre helyezték a Királyi Kúriát.
1723. március 28-án tűzvész volt Budán, mely a város nagYI

részét elhamvasztotta. Leégett a Mátyás-templom teteje,
aharangok és az óra megolvadtak.

1725-ben Pest lakosságának 19 .4 0 jo -a magyar, 56 0 jo -a ném et.
2 .2 0 jo -a tót, a többi egyéb anyanyelvű.

1716-1728. Felépült a Rokkantak Háza. (Ma: Központi Vá-
rosháza.)

17qO-ban nagy aszály volt, a pesti polgárság körmenetben kö-
nyörgött esőért.

1731. október 24-i parancsra eltávolították a halomra hányt
.szemetet a Hatvani-kapu előtti tájról.

1736. A Dunán repülőhíd épült.
1740. Kőbányán megépült a kís kápolna. {Kápclna-tér.}

) 1740-1756, Felépült a vizivárosi templom. (Szent Anna-tomp-
lom.)

1740-ben felállították az óbudai Flórián-téren Szent Flórián
szobrát,

1741-Qen az árvíz a ferencrendiek főoltárát is vízzel borí-
totta el.

1742. Budán megkoronázták 1. Ferencet.
11748. és 1750. június havában keleti sáskák pusztítottak a,

határt.
1749. május 13. Pálffy János nádor leteszi azúj budai királyi

palota alapkövét. Felépült: 1749-1771. között. (Má-
ria Terézia.)

1763. június 28-án földrengés volt, a ferencrendiek és a vizi-
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városi Szent Anna-templom boltívei megrepedtek.
1769-benkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa - repülőhíd helyet hajóhidat vertek a Dunán.
1769-ben, a rendőrség 40 emberből.és 1 kutyából állott ..
1771. július 20-án érkezett a Szent Jobb Budára.'
1772-ben épülni kezdett a Krisztina-város.
1773. óta német színészek .tartottak előadásokat.
1773-ban Szerit. György napján választották Pest első polgár-

mesterét : Mosel Józsefet, .
1774. augusztus 14. A dunaparti Rondellában megnyilt a szín-

ház.
1775. február 17. Az árvíz 611 házat pusztított el, A kár épü-

letekben 164.3.64 forint volt.. .
1777. március 6. Budára helyezték a nagyszombati egyetemet.
1777. Buda utcáinak világítás a megkezdődött olajlámpákkal.
1777. november 4. A Teréz-várost hivatalosan elnevezték.
1777. november 7. A József-várost hivatalosan elnevezték.
1777-ben az oktatás nyelve kevés kivétellel német.
1778-i tűzrendészeti szabályzat szerint a városház tornyában

éjjel-nappal felváltva 3-'3 őr tartozik szelgálatot tenni.
1783. november 28-i rendelettel a magy. kir. udvari kama-

rát Pozsonyból Budára helyezték ..
1783-ban Budán nyári színház épült. (A várkerti Kioszk he-

lyén: Reíschl- féle faszínház.)
1783-ban az egyetemet Budáról Pestre helyezik.
1784. áprílis 15. A Szent Koronát József császár kíncstárába

vitette. .
1787. szeptember 19. Megalapítottálc a pesti evangélikus egy-

házat.
1787. október 17-én megnyilt. Budán a Várszínház. (Azelőtt
karmelita templom és kolostor volt.)
1789-ben lebontották a Váci-kaput. \
1789-ben kezdték a Lipót-város házhelyeit értékesíteni.
1790. február 21. Budára hozták a Szent Koronát.
1790. Felépült a Lipót-városban az » Ü jé p ü le t« . ..

1790. áprílis 12. Hivatalosan nevet kapott a Lipót-város.
1790. június 6. Budára országgyűlést hívtak össze. .
1790. október 25. Az elsö magyar színjáték a Várszmházban.
1792. június 6-án 1. Ferenc királyt és nejét Budán megkoro-

názték. \
1792. december 4-éna Ferenc-város hivatalosan nevet kapott.
1193-ban Pest városának a legelődíjakból 1.532' forint bevé-

tele volt. . .

1795. május 20. Martinovicsót és 4 társát kivégezték a Vér-
mezőn. (gróf Sigray Jakab, Szentmarjai Ferenc, Lacz-
ko vich János, Hajnóczy József.)
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1795-ben kezdték világítani Pest utcáit.
1795-b~n Pesten másfélszáznál is több szalmával fedett házat

lehetett találni. Pestnek 44 utcája és 6 tere volt.
1795-ben nagy árvíz volt. A külvárosokban 14 napig csóna-

káztak. . ,
1795. Pest város területén eltiltották a. juhok legeltetését.
1796. január 7-i jegyzőkönyvben fordult elő először magyal'

nyelvű végzés Pest városában. __
1796. augusztus 6-án Pestnek 29.870 lakója volt, 24 két-, 318

egyemeletes és 2.239 földszíntes háza. Ezek .közül 151
még szalmá val fed ve.

1796-ban lebontották a Kecskeméti-kaput.
1796. A rendek József -íóherceget nádorrá választják._
1796-ban függesztík ki a hivatalok ajtaj~ fölé a német mellá

a magyar felírást is.
1796-ben kezdődött Pest utcáinak világítása olajlámpákkal. '
1796-banalakult meg Pesten a református hitközség. ~
1797-ben tették le. ',a józs·efvárosi templom alapkövét.
1795.......:1808.Lebontották Pest város falait. ,
1798. május 24-én vitték az első beteget. a Rókus-kórházba.
1799-beIÍ alapítottak a Városligetet.
1799-i árvíz elpusztítja a Ferenc-várost. .
1802. november 25. Gróf Széchenyi Ferenc megalapítja, a Nem-

zeti Múzeumot. .
1808. október 25. A Szépító Bizottság első ülését tartotta.
1810-ben nagy tűzvész pusztított a Rác- és Vizivárosban. 600

ház elpusztult. .
1811-ben .pünkösdkor felavatták a Deák-téri evangélikus .

.templomot.
1813-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb a n József nádor a Gellért- hegyen csillagvizsgálót alapít.
1819-ben adták először Kisfaludy Károly színművét: »A tatá-

rok Magyar országban«.
1821. november 22. Megjelent az »Auróra«.
1825. november-3. Gróf Széchenyi István a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia alapítására 60.000 forintot ajánlott fel.
1827. június 6. Az első lófuttatás.
1827. augusztus 20. Az első kőszállító lóvontatású vasút meg-

indult Kőbánya és Pest között. (A következö évben meg-
bukott a vállalkozás.)

1828-ban Vörösmarty Mihály Pestre költözött.
1828. június 1. Brunswick Teréz grófnő felállítja az első óvó-

dát Budán.
1830-ban kimondták, hogy Pest város tanácsa és a törvényszék

magyar nyelven dolgozik.
1830. január 23. Virág Benedek meghalt Budán.
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:1831-be'nkelera pusztított július Ld-től szeptember 26-ig, 2.227
beteg közül 1.710 halt meg.

1,831.február 1. Az első gőzhajó elindult Pestről Bécsbe.
1837. -május. 4-5. közötti éjjelen a Zugliget egyik nyaralójában

elfogták Kossuth Lajost. Négyévi börtönre, ítélték. Budán
őrizték a Ferdinánd kaszárnyában. 1840. tavaszán am-
nesztiát kapott. - ,

1837, augusztus 22. Az első állandó magyarnyelvű színház meg-
.kezdi müködését, (A későbbi Nemzeti. Színház.)

1838. március 13. Pesti nagy árvíz. Pesten 2.281, Budán 601 ház
omlott össze. A kár Pesten: 20 millió, Budán: 2 millió
forint ..

1838. Megkezdi működését a Kisfaludy Társaság.
1840. január 4: Liszt Ferenc első hangversenye a Nemzeti Mú-

zeum dísztermében.
1838-1841. Felépült a Vármegyeháza. ,
1841. Kossuth Lajos a Pesti Hírlap szerkesztője Iett,
1841. május 11. Bugát Pál megalapítja a 'Iermészettudomá-

nyi 'I'ársulatot.
1842. augusztus 24. A Lánchíd alapkőletétele.
1842. augusztus 25. Az első magyar iparkiállítás a Vigadóban.
1843-ban alapították a Füvészkertet.
1843. március ll. Megnyitották a .Iózsef'-fiúárvaházat,
1836-1845. között felépült a Nemzeti Múzeum.
1846. Széchenyi sétányt létesített az V. kerületben.
1846. július 10. A Pest-Váci vasútvonal megnyitása.
1846. Az utcák németnyelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvű felirata mellé kifüggesztették a

magyarnyelvű feliratokat is.
1846. november 1. A József Ipartanoda megnyitása. (Ebből fej-

-~ .

lődött ki a Műegyetem. )
1847. január 7. Megjelent a Honderű.
1847. január 13. Meghalt József nádor Budán.
1847. június 19. Döbrentey Gábor dűlőkeresztelője Budán.
1848. július 5. Az első népképviseleti országgyűlés Pesten.
1848. július ll. Kossuth híres beszéde az ország védelméről.
1848. szeptember 25. A császár által királyi biztosnak kineve-

zett Lamberg Ferenc a nép dühének áldozatul esett :a.
Lánchídon.

1849. január' 5. Windischgratz herceg osztrák csapatokkal meg-
szállta a várost.

1849. ápr ílís 24. Windíschgrütz csapataival kivonult Pestről. A
hajóhidat a visszavonuló csapatok felégették.

1849. május 1: A honvédek megkezdték Budavár ostromát.
1849. május 9. Hentzi tábornok: a várból ágyúval Iövette Pestet.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t 849. május 13. Hentzi a várból bombáztatjaPestet.
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1849. május. Az ostrom a1att elpusztult a csillagvizsgáló a Gel-
lért- hegyen. . . .

1849. május 21. A honvédek Budavárát bevették. Hentzi ha-
lála. Alnoch ezredes fel akarta robbantani a Lánchidat.

1849. június 2.JIHGFEDCBAA i országgyűlés, utolsó ülése.
1849. július 12. Adelberg orosz kapitány két kisebb kozák

csapattal bevonult Pestre. '
1849. július 13. Budavára ismét a: császáriak kezére jutott.
1849; október 6. Gróf' Batthyány Lajost kivégezték az »Új-

épület« mögött. ~
1849. november 21., A Lánchidat átadják a forgalomnak.
1850. július 14. Háynau uralma megszünt, több száz foglyot sza-

badra bocsátott az Üjépületből,
.1851. október 4. A Bazilika -alapkőletétele. (Lípót-város.)
1852-ben épült a Citadella. . .
1852. Ferenc József látogatása Budán. A Hentzi-emlék lelep-

lezése. '
1853. november 20. A Filharmóniaí Társaság első hangverse-

. nye a Nemzeti Múzeum disztermében.
1853. szeptember 20. A Szerit Koronát Budára hozták.
18M-től kezdve' Deák Ferenc Pesten lakik az »Angol királynő«kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I szállóban.
1855-ben. épült a budai vízvezeték.
1856. december- 21. 802 pillangos utcai gázlámpa igyulladt ki

Pesten.
1857. áprílis 30. Megnyílik az Alagut a Várhegy alatt.
1857-ben Kőbányán 449 ember lakott. ' ,
1858. május 4. A királyi pár látogatása fővárosunkban.
1860. március 15. A pesti ~fjúság meg akarja ünnepelni a. sza-

badság napját. A rendőrség elfojtja a tüntetést.
1861.. aprílis 6. Deák első beszéde a' feliratli vitában, .
1861. augusztus 8.' Deák beszéde a második felirati, vitában.
1861. szeptember 4. Pestvármegye tisztviselői leteszik hivata-

. lukat, csak alkotmányosari akarnak dolgozni.
1865. áprílis 15. Deák Ferenc »Húsvéti cikk«-e megjelent l3 l

Pesti Naplóban.
1865. június 8. Ferenc József meglátogatta Pestet.
1865. december 15. Összehívták az országgyűlést Pestre.
1865. december 2Q.·Megalakultaz első magyar sportegyesület,

a Nemzeti Tornaegylet. .
1866-ban megindult a lóvontatású helyi közlekedés.
1866-i kolerajárvány alkalmával megbetegedett: 4.082, meghalt:

1.944 ember. .
1866. Befejezték az Akadémia építését.
1868. január 22. Az épülö Bazilika kupolája beomlott.
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1867. február 17-én kinevezték a felelős minisztériumot.
1867. június 8. Ferenc József és Erzsébet királyné megkoro-

-názása.
1868-ban kezdték a gyalogjárót magasabbra építeni a ko-

csiútnál.
1868-ban elkészült az első pesti vízvezeték a Lipót-városban,

- a mai Kossuth Lajos-téren. . .
1869. áprílis 25. Leleplezték József nádor szobrát.
1870. március 1. A Várhegyre felvezető siklót átadták a forga-

lomnak. (Kezdeményezte Széchenyi Ödőn gróf.)
1870. Megalakult a Közmunkák Tanácsa.
1870. június 4. Batthyány Lajos gróf hamvait eltemették a Ke-

repesi -temetőben.
1871. Az első aszfaltburkolás városunkban.
1872. augusztus 15-én átadták a közhasználatnak a közvágó-

hidat.
-1872-73-i kolerajárvány alkalmával beteg lett: 5.284, meg-

halt: 2.558 ember.
1872. november 17. Pest, Buda, Óbuda egyesítése. ,
1873. november 24. Kamrnermayer Károlyt Budapest első pol-
, gármesterévé választották. '
1874. június 25. A svábhegyi fogaskerekű vasút megnyitása.
1874-75-ben az utcákról eltünt a németnvelvű utcajelző felir-at.

/ 1875. június 26. A nagy zápor miatt az -Ördögárok beboltozott
része beomlott, a Tabán és Viziváros egy részében több
ház elpusztult.

1875. október 15. Megnyitották a Népszínházat.
1875. október 19. Megszüntették Budavár erőd jellegét.
-1875-ben kimondották, hogya Gellért-hegyből követ bányászní

nem szabad ..
1876. január 29. Deák: Ferenc meghalt Egyetem-téri lakásán.
1876. áprílis 30. A telefon 50 előfizetővel megnyílott.
1876. áprílis 30. A Margit-híd megnyitása. (Épült: 1872-76.),
1876. augusztus 20. A Sugár-utat (Andrássy-ut) átadják a for-

galomnak.
-1876. Felépült az új városháza.
1878. január 29. Zsigmondy. Vilmos befejezte a városligeti ar-

tézi-kút fúrását.
1879. május 25. Báró Eötvös József szobrának .leleplezése.
1880. május 23. Leleplezték Széchenyi István gróf szobrát.
1882-ben hasították ki a Teréz-városból az Erzsébet-várost.
1882. október 15. Leleplezték Petőfi szobrát.
1882. október 22. Arany János Budapesten meghalt.
1.883. január 23. A főváros társadalma üdvözli a 80 éves Kos-

suth Lajost.
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1883. szeptember 21. Az ember tragédiáját először adják a
Nemzeti Színházban.

1885. május 2. Az országos kiállítás megnyitása. .
1886-ban megnyitották a Keresztúri köztemetőt.
1887. november 28. Megindult a próbavillamos a Nyugati pá-

lyaudvar és a 'Király-utca között. ,
1887. áprílis 12. Megindult Budapest= Szentlőrino között a he-

lyi vasúti forgalom. '
1887, augusztus 2. Budapest-Soroksár között megindult a he-

lyi vasúti forgalom. .
1887. szeptember 29. Leleplezték' Deák Ferenc szobrát.
1887. május 10. A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület meg-

kezdte működését,
1888. július 20. Budapest és Cinkota között megindult a helyi

vasúti közlekedés.
1888. augusztus 12. Budapest és Szentendre között megin-

dult a helyi vasúti forgalom.
1890. január 20, Báró Eötvös Lóránt bemutatja az Akadémián;

"torziós ingáját.
1892. június 15. Budapest »székesfőváros« lett.
1893. május 13. Leleplezték Arany János szobrát.
1894. március 31. Kossuth Lajos temetése Budapesten.
1894. sz.eptember 27. Megnyilt a Magyar Királyi Operaház.
1896. május 2. Az ezredéves kiállítás megnyitása.
1896. május 1. Megnyilt a Vígszínház.
1896. május 4. Megnyilt a Szépművészeti Múzeum.
1896. A földalatti villamosvasúton megindult a forgalom.
1896. június 22. Megnyilt az első engedélyes mozi.
1896. október 4. Átadták a forgalomnak a Ferenc .Iózsef-hidat,
1896. október 23-.án avatták fel az igazságügyi palotát. (Ki-

rályi Kúria.)

1896. Megindult a forgalom az újpesti vasúti hídon.
1896. október 25. Megnyilt az Iparművészeti Múz.eum.
1897, február 16, Megnyilt a központi vásárcsarnok.
1897. szeptember 12. A Mezőgazdasági Múzeum felavatása.
1897. november 3, A főváros 5,600.000forintért megvette a

Károly-kaszárnyát. (Ma: Központi városháza.)
1897. Felépült az Erzsébetvárosi-templom.
1897. október 2. A Citadella a főváros birtokába került.
1898. Felépült a kőbányai templom.
1900. május 9. Munkácsy Mihály temetése a Múosarnokból.,
1900. nyarán bontották le a régi városházát.
1902. október 8. Az első ülés azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j országházban.
1904. május 31. Meghalt Jókai Mór.
1905. október 9. Elkészült a Halászbástya.

...
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1905.. november 4'.,Megnyilt a Széchenyd.Múzeum. (Akadémia.)
1905. november 19. Megnyitották a Bazilikát. "
1906. október 28.·CBAI I . Rákóczi Ferenc porai Budapestre érkez-

tek.' .
19D6.május 21. Leleplezték a Szent István-szobrot,
1906. szeptember 16. Leleplezték Washington szobrát.
1906. szeptember 30. Leleplezték Semmelweisa Ignác dr. szob-

rát.
1906. december 3. Megnyilt a Képzőművészeti Múzeum.
1907. június 10. Megnyilt a Mezőgazdasági Múzeum.
1907. deoember 4. Megnyilt a Szépművészeti Múzeum.
1908. január 15. Megnyilt az Erzsébet Királyné Emlékmúzeum.
1909. november 25. Kossuth hamvait elhelyezik a Kerepesi-úti

temetőben felépült mauzoleumban.
1909. december 4. Az első magyar repülés Rákoson. (Adorján

János.)
1909-11. között Bárczy István polgármester 55 iskolát és 6

ezer lakást építtetett.
1910. május 28. Meghalt Mikszáth Kálmán.
1910. deoember 15. A főváros átvette a gázgyárat.
1912. május 20. Megnyilt az Állatkert.
1913. június 16. Megnyilt a városligett Széchenyi-gyógyfürdő.
1916. december 30. IV. Károly király koronázása.
1918. áprílis L A főváros átvette a villanygyárakat.
1918. szeptember 26. Megnyilt' a Szent Gellért-fürdő.
1918. október 30. A Károlyí-féle őszirózsás forradalom.
1918. november 16. Kikiáltották a köztársaságot.
1919. január ll. Károlyi Mihály gróf ideiglenes államfő lett.
1919. március 21. A bolsevista rémuralom kezdete.
1919. augusztus 1. Megbukott a tanácsköztársaság.
1919. augusztus 5. A roman csapatok bevonulása.
1919. november 16. Horthy Miklós bevonult a nemzeti had-

sereg élén.
1920. március 1. Horthy Miklóst kormányzóvá választották
1921. január 14. A négy irredenta szobor leleplezése a Sza-

badság- téren.
1922. július 21. Megindult Budapest-Bécs között a légifor-

. galom.
1923. december 23. Megnyitottak a Hopp Ferenc Keletázsiai

Múzeumot, '
1924. május 25. A hősök szobrának leleplezése a Ludovika előtt.
1925. december 1. Megindult a magyar rádióleadás.
1926. december 23. Felállították az első közlekedési lámpát.
1927. szeptember 29. Megnyilt a Közegészségügyi Múzeum.
1928. február 28. Elkészült a Lakihegyen a 60 'kilowattos leadó.
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1928.augusztus 19. Az országzászló .felavatása a Szabadság-
téren. '

1928.A Mátyás-templom és Halászbástya kivílágítása.
1930.november 30. Rákosi Jenő szobrának leleplezése.
1934.május 13. Bern tI ózsef szobrának leleplezése.
1938.május. Eucharisztikus Kongresszus.
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JEGYZETEK EGY HASZNOS KÖNYV MARGÓJÁRA...
Kíváncsisággal vettem kezembe ezt a kézírat-könyvet:

vajjon azt nyujtja-e, amit aszékesfőváros tanítógárdája már
régóta vár s aminek a hiányát a fővárosi elemi iskolák HI.
osztályainak tanítói különösen érezték és érzik.

Fokozódó érdeklődéssel lapozgattam végig akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű első ré-
szét, mely most kerül sajtó alá és amidőn gondolatban talán,
éppen az első elismerést küldtem a szerzők felé, némi büszke-
séget is éreztem, mert ezt a várva-várt jó könyvet - nem ü z-

letes könyvgyártók, hanem tanítótestvéreim írták!
A mű rövid egyszerű címe csak annyit mond: »Föváro-

sunk«. De ez csak a látható, tehát mindenki által olvasható
címe. Én azonban e látható cím alatt ott éreztem a másik;
láthatatlant is: - Nektek írtuk, a tanítótestvéreknekl ...

Az előszó mélységesen jellemző vallomás. Bár elismert
tény, hogy a magyar tanító egyik nemes jellemzője éppen a
szerénység, mégis e m ű szerzői annyira derék és hasznos
munkát végeztek, hogy még a tiltakozásuk ellenére is a leg-
nagyobb elismeréssel és hálával kell adóznunk nekik 1 A hi-
vatásbeli oktatói és nevelői munka becsületes elvégzése mel-
lett volt idejük esztendőkön keresztül .a nehéz anyaggyüjtésre,
a gondos kiválogatásra és rendezésre. De ehhez nemcsak idő
kellett, hanem kedv is, hozzáértés is, kitünő pedagógus-érzék
is, szóval fanatikus, fáradhatatlan tanítói lélek. A felkutatott
és felhasznált forrásmunkák 66 szerzőjének könyvei egy tekin-
télyes könyvtárat tesznek ki és ha a felkutatást csak egyszerű
napszámos munkának gondolnánk is, az eredményt, - a száz
könyv alapján megírtnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy könyvet, - mégis ér téknek kell
tekintenünk 1

Ehhez a megállapításhoz hozzáfűzöm még azt is, hogy ez
a munka egy cseppet sem vezérkönyv-ízü, tehát az is élvezet-
tel olvashatja, aki csak megismerni és nem tanítani akarja
Budapest történetet. A nyelvezete egyszerű és tiszta, mint a
művelt magyar tanító nyelve.

Örömmel hallottam, hogya Budapesti Tanítótestület el-
nöksége az egyesület tagjainak karácsonyfája alá szeretné he-
lyezni ezt a könyvet, hasznos és kedves ajándékul... Nem
tudom, hogy minő és mennyi örömmel lesz gazdag az idén a
fővárosi tanítók karácsonyfája ... De azt érzem, hogy mi még
akkor is tudunk majd örülni, ha a felszabadult Kárpátok fe-

- nyőfái szegényen köszöntenek be hozzánk: hiszen a való-
ravált legszebb álmunkat juttatják eszünkbe ... Ha pedig alóla
ez a könyv mosolyog felénk szelíden és szerényen, bizonyára
még jobban megmelegszig a szívünk attól a gondolattól, hogy
a budapesti tanítógárdának nem csekély része van abban,
hogy ez a város egy félszázad alatt magyarrá lett. Hogy a jö-
vőben is példaadóan magyar maradjon, - arra különösképpen
nekünk kell vigyáznunk 1

Ezt a gondolatot szolgálja a »F óvá r osunk« oímü könyv is ...
Budapest, 1939. november 14. ' J ózso , RezsIJ .
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