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Budapest fejlődésének tényezői
Budapest közigazgatási területe nem egészen 207 km2, tehát körülbelül 1600-szor férne el
a Kárpát-medence területén s ha a vele összeépült, vagy valamilyen címen a környékéhez
tartozó helységeket mind hozzászámítjuk is, az így kapott két-háromszoros, vagy akár
tízszeres érték még mindig messze elmarad a négyzetkilométerek tízezreivel mérhető
nagy magyar tájak, az Alföld, Dunántúl, vagy akár a Kis-Alföld mögött. Közönséges beszédben mégis úgy emlegetjük Budapestet és az országot, sőt egyszerűen Budapestet és
vidéket, mintha ezt a várost nemcsak nagytájak bármelyikével, hanem azok együttesével
legalább egyenrangúnak tartanók.
Vajjon a földrajzi szemlélet követheti-e ebben csak valamennyire is a közfelfogást? Más
szóval: nevezhető-e legalább a Kárpát-medencét összetevő nagytájak egyikének Budapest?
Ha a táj legfontosabb ismertetőjegyének a terjedelmet tekintenők, akkor a már közölt
arányok alapján aligha. Sőt, ha tisztán a fizikai földrajzi viszonyokat nézzük, még tájegységnek sem nevezhetnők Budapestet. A város jelentékeny része ugyan abban a sajátságos kis félmedencében, a Pesti-síkságon foglal helyet, amely csak alaktanilag része az
Alföldnek, szerkezetileg nem; de a déli elővárosok kétségtelenül alföldi területen állnak.
Buda városrészei a Nyugati Középhegység2 völgyeibe és kis medencéibe nőnek belé, sőt
rögeire is felkapaszkodnak; az északkeleti elővárosok pedig elérték azt a monor-irsai ha-

1
Mendöl Tibor professzor úr írása eredetileg a Bulla Bélával közösen jegyzett A Kárpát medence földrajza
c. könyv utolsó fejezeteként jelent meg (Bulla B.–Mendöl T., 1947: A Kárpát-medence földrajza. Egyetemi
Nyomda. Budapest. 554–587. o). Az újraközölt tanulmányban az időközben megváltozott helyesírási szabályokat nem vezettük át, a földrajzi nevek nem következetes használatát azonban javítottuk, azt egységessé tettük.
Az értelmezéshez esetlegesen szükséges megjegyzéseket lábjegyzetek formájában csatoltuk. A jegyzetek szerzője: Szabó Szabolcs.
2
A Cholnoky Jenő által még az 1920-as években kidolgozott, 9 nagytájból álló tájbeosztás (Alföld, Dunántúl,
Erdélyi-medence, Kelet-magyarországi Szigethegység, Nyugat-magyarországi Szigethegység, Északnyugati-Felvidék, Északkeleti-Felvidék, Keleti-Kárpátok, Dél-erdélyi-Felvidék, Dinári-Alpok vidéke) nem terjedt
el a hazai geográfia hétköznapi szóhasználatában. Bulla Béla és Mendöl Tibor az 1947-ben megjelent könyvükben 6 nagytájat határoztak meg (Alföld, Kisalföld, Dunántúl a Dráva-Száva közével és a Tengermellék,
Északnyugati-Felvidék, Északkeleti-Felvidék, Erdély), de ennek új elemei sem váltak maradandóvá, melynek
elsődleges oka annak határon átnyúló szemléletében keresendő (Forrás: Lukács L., 2003: Princz Gyula tájszemléltének és tájrajzi neveinek kartográfiai vonatkozásai. Diplomamunka. ELTE TTK Térképtudományi Tanszék, Budapest, 33 o.). Esetünkben a Nyugati Középhegység a Dunántúli-középhegységet jelenti. Ez azonban
(a Keleti Középhegységgel egyetemben) szintén kikopott földrajzi név, hiszen az Erdélyi-szigethegység különböző elnevezései (Keleti-középhegység, Nyugati-szigethegység, Erdélyi-peremhegység stb.) értelmezhetetlenné
tették ezeket a megnevezéseket (Forrás: Hevesi A., 2001: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi
tagolása. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 17 o.).
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lomvidéket, amit már az Északnyugati-Felvidékhez3 kell számítanunk. Mindezen nincs
csodálnivaló, hiszen Budapest, mint igen sok más nagyváros, jórészt éppen annak köszönheti a fejlődését, hogy fizikai földrajzi szempontból különböző jellegű területek határán fekszik. Ez azonban még nem akadálya annak, hogy külön tájegységnek tartsuk.
A tájak határát ugyan legtöbbször fizikai földrajzi elemek szabják meg, de csak azért,
mert a legtöbb táj tartalmának ezek a legfőbb összetevői. Budapest azonban más nagyvárosokhoz hasonlóan olyan foltja a földfelszínnek, ahol a nagyrészt kőházak, útburkolat
és vasúti sínek takarják a talajt és pótolják a természetes növénytakarót, földalatti csőhálózata a felszíni vízfolyásokat. A látható földfelszín, annak legfelső rétege, itt túlnyomóan emberi alkotás: olyan burok, az ember keze munkájával aprólékosan átformált holt
anyagokból, amelyik fedi a domborzatot és elrejti az altalajt. Ez a burok szabja meg a táj
képének jellegét, életét pedig az itt nyüzsgő emberek tevékenységei, vagy olyan természeti folyamatok teszik össze, amelyeket valamilyen formában szintén módosított az ember. A földfelszínnek környezetétől ennyi egyéni sajátsággal elkülönülő darabja kétségtelenül külön tájegység, amelynek határait elsőbbség illeti meg, bármilyen másfajta határ
keresztezi is azokat.
Ám mindez erősen csökkent mértékben és számtalan fokozatban elmondható a Kárpát-medence más településeiről is. A lényeges különbségnek, egyben az itt mégis sokkal
erősebben átformált tájnak az a magyarázata, hogy másutt, hasonló nagyságú területen,
többnyire jóval kevesebb ember tömörül; százezernél csak néhány helyen, kétszázezernél
pedig csak egyetlen helyen több, ezzel szemben Budapesten, a város közigazgatási területén 1941-ben 1 164 ezer, a vele összeépült, vagy gazdaságilag szoros kapcsolatban
álló 22 helységgel együtt 1 678 ezer; további 49, Budapest hatását még mindig erősen
érző községet is számbavéve, 1 980 ezer ember élt4. Magának a közigazgatási Budapestnek
is jóval több a lakosa, mint az egész Kis-Alföldnek vagy az Északkeleti-Felvidéknek5; NagyBudapest lélekszáma pedig még a 23 helységű szűkebb határai között is felér Szlovákia
népességének majdnem kétharmadával! Nagy-Budapesten 1910-ben az akkori ország népességének huszadrésze, 1930-ban a trianoni ország népességének több mint hatodrésze
3
Északnyugati-Felvidék alatt nyugaton és északon a történeti Magyarország egykori határai, délnyugaton és
délen a Bécsi-medence, a Kisalföld és a Nagyalföld, míg keleten (Északkeleti Felvidék felé) a Tilic-hágó (Przel
Tylicka) – Kurovi-patak – Tapoly (Topla) – Bodrog által határolt területet értették (Forrás: Pinczés Z., 1998: Az
Északnyugati-Felvidék gazdasági életének természetföldrajzi alapjai. In.: A Felvidék történeti földrajza [szerk.:
Frisnyák S.]. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete – Bessenyei György Tanárképző
Főiskola, Nyíregyháza, 9–42. o.)
4
A korabeli szóhasználatban Nagy-Budapest alatt a fővárost, valamint az ekkor már szervesen hozzá kapcsolódó 22 települést értették: Albertfalva, Békásmegyer, Budafok, Budatétény, Cinkota, Csepel, Csömör, Kispest, Mátyásföld, Nagytétény, Pesterzsébet, Pesthidegkút, Pestszentlőrinc, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy,
Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákospalota, Rákosszentmihály, Sashalom, Újpest (Mendöl Tibor a Budapestről
szóló fejezet utolsó részében Alag falut is a Nagy-Budapesthez tartozók közé sorolta). Részben ennek a felfogásnak megfelelően módosult Budapest közigazgatási határa 1950-ben, amikor az 1949. évi XXVI. törvény
értelmében Budapesthez csatoltak 7 várost (Budafok, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Újpest), 16 nagyközséget (Albertfalva, Békásmegyer, Budatétény, Cinkota, Mátyásföld, Nagytétény,
Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár), valamint Csömörtől Szabadságtelepet, Nagykovácsitól Adyligetet, Vecséstől pedig
a Ferihegyi Repülőtér környékét. A budapesti kerületek száma 14-ről 22-re növekedett.
5
Az előzőekben már definiált Északnyugati-Felvidéktől keletre eső terület, mely a Kárpátaljának feleltethető meg.
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tömörül. Tegyük hozzá még ehhez, hogy ez az egyhuszad-, illetőleg egyhatod rész a Kárpát-medence egész életére kiható, azt irányító tevékenységekben számarányát messze meghaladó mértékben részesedett és részesedik. Mindezek alapján el kell ismernünk, hogy
Budapest kis területén a Kárpát-medence egy-egy nagytájával értékben felérő műtáj-elemek és tájformáló emberi erők halmozódtak fel: ez a város valósággal sűrített nagytáj.
Budapestnek az egész Kárpát-medence életében érezhető hatalmas súlya egyáltalán
nem a fővárosi szerep magától értetődő tartozéka. Bern is főváros, Washington is az, ám
ezek országuknak még csak nem is a legnagyobb városai. A fővárosi szerep csak annyit
jelent, hogy az állami élet legfőbb szervei és intézményei itt székelnek. Kétségtelen, hogy
ennek természetes velejárója némi ipar, kereskedelem és szellemi élet és abban foglalatoskodó nagyobb számú népesség, de az nem, hogy a fővárosban, hozzá még annak
csupán közigazgatási területén éljen az 1910-i egész Magyarország lakosságának 4%-a,
ennek a városnak a népe fizesse az egész akkori ország egyenesadójának6 16%-át, itt dolgozzék az akkori ország gyáripari munkásainak 31%-a és gyárvállalatainak 32%-a, itt legyen
az ország távbeszélő állomásainak csaknem fele, itt jelenjék meg hírlapjainak, folyóiratainak, könyveinek ugyancsak a fele. Mindez a néhány kiragadott adat megközelítően
sem világítja meg Budapestnek az anyagi és szellemi élet úgyszólván minden ágában elfoglalt messze kimagasló és számokkal minden vonatkozásban ki sem fejezhető rangját.
Természetesen még kirívóbb lenne a kép, ha a mai ország területét és Nagy-Budapestet
hasonlítanók össze.
Miféle tényezőknek köszönheti ez a város, fővárosi rangján kívül, ezt a megsemmisítő
fölényét, sőt minek köszönheti magát a fővárosi rangot?
Kétségtelen, hogy Budapest páratlan helyzeti előnyökkel rendelkezik. Vásárváros,
mégpedig többszörösen is az, mert nem csupán egyetlen vásárvonalat metsz itt egyetlen
völgykijárat, hanem három vásárvonalat a természetes útvonalak sorozata. A Kárpát-medencének az az egyik legfontosabb vásárvonala, amelyik az egyoldalúan gabonatermelő
Alföldet elválasztja az erdők és bányák kincseinek feleslegeivel rendelkező Északnyugati-Felvidéktől, itt megy át abba a másikba, amelyik a Dunántúl táblás-dombos vidékének változatosabb mezőgazdasági területeit rekeszti el az ugyancsak erdőgazdálkodóbányászkodó Nyugati Középhegységtől. A harmadik vásárvonal a szintén nem teljesen
azonos termelésű Dunántúl és Alföld határa: ez maga a Duna. Bármiként csoportosítjuk
kettesével ezeket a tájakat, azok csereforgalmának lebonyolításában könnyen résztvehet
Budapest. Erre a célra rendelkezésre áll északkeleti irányban a Rákos-patak völgye és az
abból átvezető könnyű hágó a Galga-Zagyva felé, észak felé a Duna mint viziút és annak völgye mint szárazföldi út, északnyugat felé a Nyugati Középhegységet keresztező
Vörösvári-völgy, nyugaton a Budaörsi-medencén át a Tatai árok felé vezető út. A Dunántúlnak akár táblás-dombos vidéke, akár középhegysége, az Alfölddel vagy az Északnyugati-Felvidékkel csak a Dunán át közlekedhetik. Ennek a folyamnak pedig lefelé Bajáig
nincs olyan jó átkelője, mint Budapesten, ahol mind a meder, mind az ártér összeszűkül.
6
Közvetlen adó, mely a vagyont vagy a jövedelmet terheli. Magyarországon a középkorban szedett kapués füstadó voltak az első közvetlen adók. 1848 után egyre többféle közvetlen adót vezettek be (jövedelemadó,
házadó, földadó, hozadéki adók stb.). (Forrás: Pallas Nagylexikon). Tehát fontos kihangsúlyoznunk, hogy a Mendöl Tibor által citált 1910-re vonatkozó egyenesadó bevétel nem feleltethető meg a mai SZJA-nak (azt csak
1916-ban vezették be). (Forrás: Honvári J. [szerk.], 2003: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól
a középkor végéig. Aula Kiadó, Budapest. 682 o.)
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Budapest tehát folyami átkelőhely is, de ennek a minőségnek, éppúgy, mint felsorolt kitűnő természetes útjainak nagy jelentősége csak akkor bontakozik ki igazán, ha jóval nagyobb távlatokban szemléljük.
Ilyen tágabb szemléletben főleg az Alföldet látjuk, jelentékeny mezőgazdasági terményfeleslegeivel, amelyekből nemcsak a Kárpát-medence peremvidékeinek jut, hanem Európa tőlünk nyugatra kezdődő, sűrűn lakott, hatalmas bevitelre szoruló tájainak is. Az
Alföld nyugat felé utat kereső terményfeleslegeit a síkság északnyugati szegélyén a Felvidéknek a Tokaji-hegységgel, Bükkel, Mátrával képviselt torlasza, másrészt nyugaton
a Duna és annak széles ártere jórészt Budapest felé tereli, ahol a termények akár hajóra
rakva, a Duna viziútján felfelé folytathatják útjukat, akár a Dunán átkelve, tovább is szárazföldi úton, a Nyugati Középhegység már említett átjáróin keresztül juthatnak ki a KisAlföldre és tovább nyugatra. Természetesen ugyanezeket az útvonalakat követi az Európa
nyugatibb tájairól érkezői ipari termékek ellenkező irányú áramlása. Budapest tehát a Kárpát-medence külkereskedelmében természeti sajátosságainál fogva legfontosabb tájnak,
az Alföldnek, a vele cserét folytató nyugatibb európai tájakhoz legközelebb fekvő északnyugati sarkában helyezkedik el, ott, ahol a kétirányú forgalom vagy közlekedő eszközt
cserél – tengelyről hajóra, hajóról tengelyre rakva áruit – vagy folyón kénytelen átkelni.
Mindkét művelet, az utóbbi természetesen főleg kezdetlegesebb viszonyok között, az áruk
megpihenésével, raktározásával, vele foglalkozó népesség megtelepedésével jár. Természetesen ehhez kapcsolódhat a szállított termékek egyikének-másikának, a nyersanyagoknak és félgyártmányoknak a gyáripar korszakában jelentős arányú feldolgozása. Már az
eddig felsorolt tények is akkora helyzeti előnnyel ruházzák fel Budapestet, amekkorával
a Kárpát-medence egyetlen más helye sem rendelkezik. Pedig ehhez még egyéb is járul.
Azok az utak, amelyek az Alföld felől a budapesti átkelőhöz vagy kikötőhöz gyűlnek,
egyben Erdélynek is nyugati útjai, sőt azon át, a Dunával együtt, a Balkánéi és Havasalföldéi is. Az a város, amelyet a három vásárvonal-nyújtotta szűkebb és a nyugati világnak
az Alfölddel, Erdéllyel, esetleg a Balkánnal folytatott forgalmából adódó tágabb előnyök
már amúgyis minden egyéb várostársát messze felülmúló helyzeti előnyökkel ajándékoznak meg, ha ezeket az előnyöket kihasználva naggyá nő, akkor, már csak lélekszámának
nagysága, iparának, kereskedelmének tökéletesebb szervezettsége révén is olyan területek élelemfogyasztójává, nyersanyaggyűjtőjévé, sőt mindezek termelésének ösztönzőjévé,
ipari központjává és iparcikkek elosztójává lehet, amelyek egyébként nem lépnének vele
szükségszerűen közvetlen kapcsolatba. A Kárpát-medencének számos olyan kisebb-nagyobb tája van, amely terményeit egymás között cserélve, meglenne Budapest nélkül is.
A naggyá nőtt Budapest azonban közbelép s a csere egy része ezen túl vele, vagy legalább
rajta keresztül bonyolódik.
Budapestet természetesen megint csak sajátos fekvése segíti ahhoz, hogy ez a szerepköre megközelítő egyenletességgel terjeszkedhessék ki a Kárpát-medencének úgyszólván
egész területére. Erdélynek, az Északkeleti-Felvidéknek, valamint az Északnyugati-Felvidék keleti felének ilyen közös forgalmi központja csak az Alföldön feküdhet, minthogy
a három nagytáj völgyeinek természetes útjai ide nyílnak. Budapest valójában az Alföldön, de annak északnyugati szögletében fekszik, ahol mindezen kívül dunai átkelőjéhez
vonzhatja a Dunántúl forgalmát, a Nyugati Középhegység kényelmes átjáróin keresztül
pedig a Kis-Alföldét s a völgyeivel a Kis-Alföldre nyíló Nyugat-Felvidékét is. Ha túlzás
is lenne az állítanunk, hogy a Kárpát-medence minden fontosabb útvonala Budapesten
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találkozik, az bizonyos, hogy keresve sem találhatnánk még egy olyan helyet, ahonnét
a Kárpát-medence fontosabb vidékeinek csak megközelítően is akkora hányadát lehetne
egyforma könnyedséggel elérni, mint Budapestről. Nagyon természetes, hogy ez a könnyű
elérhetőség Budapestnek nemcsak mint a gazdasági élet központjának válik javára, hanem ezt a várost a politikai főváros szerepére is minden más helynél alkalmasabbá teszi.
A felsorolt helyzeti előnyökön kívül van Budapestnek egész sereg helyi előnye. Ezek
sorába tartozik a város helyének, szűkebb vagy tágabb környékének néhány olyan sajátossága, amelyet a fejlődő település, életének különböző szakaszaiban szintén hasznára
fordíthatott. Ide tartozik az elég meredekfalú, de lapostetejű Várhegy ópleisztocén terraszszigetének fallal körülvett város megtelepedésére alkalmas térszíne; az építőanyagok
bősége, így jó téglát szolgáltató kiscelli agyag a Budai-hegységben, pannóniai agyag
a pesti oldalon, lajtamész és szarmáciai mészkő a Tétényi-fennsíkon és Kőbányán, dachsteini mészkő és hárshegyi homokkő a Budai-hegységben, dunakavics és a ma már jórészt
lefejtett, vagy házakkal fedett édesvízi mészkő a terraszokon. Nagy előny a melegvízi
gyógyforrások sorozata azon a törésvonalon, amelyet a Duna is követ. Végül szén is
van a közelben Pilisvörösvár körül, valamivel távolabb Esztergom és Tatabánya vidékén,
sőt a salgótarjáni szén sincs túlságosan messze. Természetesen mindezeknek a helyi és
helyzeti előnyöknek a hatása nem egyszerre, s időről-időre nem is egyforma mértékben
bontakozott ki. Mondanunk sem kell, hogy például a Várhegy védhető jellegének előnyéről
csak az elmúlt századokban, a szén közelségének jelentőségéről viszont csak a jelenkorban lehet szó7. A helyzeti előnyök változó érvényesülésének pedig a legékesebb bizonysága, hogy a ma minden magyar várost messze túlszárnyaló milliós nagyváros helyén
1800-ban három, együttvéve is csak 54 ezer lakosú kisváros állt, amelyekhez hasonló
nem is egy akadt a Kárpát-medence területén. Mint láttuk, Budapest mai nagyságának
legfőbb alapjai gazdasági természetűek, azokon belül is a különböző tájak terménycseréjének, főleg az Alföld és Európa nyugatibb tájai között lebonyolódó forgalomnak van
a legnagyobb, részben közvetlen, részben a forgalomvonzotta ipar révén közvetett jelentősége. Budapest változatosan hullámzó sorsában tehát főleg az ország nagytájainak, de
különösen az Alföldnek viszontagságos sorsa tükröződik.

A szerepkörök kibontakozása és változásai
Budapest római ősének, Aquincumnak életében még más volt az Alföld szerepe. A Duna
határa volt a birodalomnak, Aquincum tehát határváros és tagja annak a várossorozatnak
amelyik a folyammal párhuzamosan futó fontos útnak főleg átkelésre alkalmas pontjain
helyezkedett el. A város egyrészt biztosította az átkelőt, másrészt – békés időkben – kereskedett is azon át. Aquincum a mai Óbuda helyén és attól északra feküdt, vele szemben
a Duna túlsó partján is berendezkedett valami kis hídfőbiztosító település. Lejjebb, az Ör-

7
Természetesen a helyi és helyzeti energiák hatása is változott az elmúlt fél évszázadban. A szén ma már nem
meghatározó (bár az ország egyetlen még működő mélyművelésű bányája – Márkushegy – a Mendöl Tibor által
is említett térségben üzemel), míg ezzel szemben nagyon fontos tényezővé váltak a kedvező turisztikai adottságok, valamint éppen az egyetlen nagy forgalmú magyarországi nemzetközi repülőtér (Ferihegy) közelsége.
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dög-árok völgynyílásába, a mai Tabán helyén és azzal szemben a balparton, az Eskü-tér8
helyén, szintén római erődök álltak: a Duna medre itt a legkeskenyebb, könnyű átkelni
rajta. Város nem keletkezett ezen a helyen: egyrészt a jobbparton nem is volt akkora hely,
mint feljebb az óbudai síkságon, másrészt az átkelő jelentőségét nagyon lerontotta a Dunának akkor még élő fattyúága, nagyjából a mai Nagykörút helyén.
A magyar honfoglalás után változott a helyzet. A Duna már nem országhatár, így átkelőinek forgalma nő. A révforgalom telepének nincs akkora helyigénye, mint a római
tartományi fővárosnak volt. Ez, meg az is csökkenti a tágas óbudai síkság előnyét, hogy
az ottani Megyeri révnél9 most már s azóta máig jobb a Tabáni rév, mert a nagykörúti
fattyúág már haldoklott, bár helyén a mult századig nedves mélyedés maradt. A középkorban számos település él a mai Budapest területén. Aquincum helyén áll Óbuda, amelyet a tatárjárás előtt, sőt egy ideig utána is Budának neveznek. Lejjebb, a mai Újlak10
helyét a Szépvölgy törmelékkúpján, Szentjakabfalva foglalta el. A feltörő melegforrások
közelébe telepedett Lukács- és Császárfürdő tájékán Felhévíz, a Tabán helyén Pest s a Gellért-fürdő helyén Alhévíz. Pest kihasznála a Duna kiváló átkelőjét is, sőt hamarosan leánytelepülése támadt a balparton, nagyjából megint csak a mai Eskü-tér tájékán. Pestnek
ez a balparti városrésze, afféle vásártere az átkelőhöz gyűlő alföldi utak csomójában, gyorsabban fejlődött, mint anyaközsége. Ezzel magyarázható, hogy a két helységet később, de
még mindig a tatárjárás előtt, már úgy különböztették meg, hogy a balparti részt nevezték
egyszerűen Pestnek; a régebbi, jobbparti részt pedig inkább Kispestnek vagy Kelenföldnek. Pestet nem védték falak, elsöpörte tehát a tatárjárás. Megmaradt lakóit IV. Béla új
telepesekkel szaporította és áttelepítette a jobbpartra, a mai Várhegy tetejére, ott magának
palotát, az új városnak templomot emelt (a mai Koronázó-templom, „Mátyás”-templom),
s az egész települést fallal kerítette be. Ez a „város az új pesti hegyen”, amint eleinte nevezték, jelentőségében egyre nőtt. A magyar középkor utolsó századaiban már Budának
hívták; azt a települést pedig, amelynek ily módon a nevét átvette, ezentúl megkülönböztetésül Óbudának. De feléledt a balparti Pest is, s a XV. században megnőtt, önállósult
s szintén fallal vette magát körül.
A középkor vége tehát egy sereg falun kívül annak a három városnak a magját találta a mai főváros területén, amelyek egyesüléséből 1873-ban a közigazgatási Budapest
született: Budát, Óbudát és Pestet. Ebből az eddig vázolt egész fejlődésből legfeltűnőbb
a település ragaszkodása a tabán-eskütéri átkelőhöz, különösen annak az alföldi utakat
csomóba fogó balparti hídfőjéhez. Ezért született újjá Pest, noha régi lakóit a védekezés
feltelepítette a Várhegy tetejére. De nem csak Pestnek, hanem Budának is éltetője az átkelőhely, ennek köszönhette egyre növekvő politikai súlyát. IV. Béla palotája ennek csupán
első jele. Az Anjouk idejében, de főleg Mátyás korában Buda gazdag ország virágzó fővárosa. Kétségtelen, hogy az ország politikai központjának ez a Székesfehérvárról, Esztergomból Budára való áthelyeződése és itt a kor viszonyaihoz mérten hatalmas főváros
születése, a pesti révnek, mint útcsomópontnak a növekvő jelentőségével függ össze. Viszont az útcsomópontnak a fontosságát az Alföld és a keleti országrészek gazdasági súlyának folytonos növelése magyarázza. Buda, Mátyás király korában, az akkori Európa
18
19
10

Ma Ferenciek tere.
Békásmegyer és Káposztásmegyer között.
A Szépvölgyi út és a Bécsi út környéke.
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nagyobb városai közé tartozott, de Magyarország városainak sorából mégsem emelkedett
ki annyira, mint ma. Ennek az a magyarázata, hogy az Alföldnek – nem lévén a maihoz hasonló tömegű mezőgazdasági terményfeleslege – az ország külkereskedelmében a mostaninál sokkal erősebb versenytársai voltak a bányában gazdag peremvidékek. Óbuda
gazdasági jelentősége végig az egész középkorban csekély. A három város együttes népessége a középkor végén túlnyomóan magyar.
A fejlődés a török időkben megszakadt. Buda határváros és főleg, mint a Törökbirodalom északi határának fontos útcsomópontját őrző vár töltött be jelentős szerepet. Az Alföld
elpusztult, ezért amikor a török idők után a három város újra benépesedett, mégpedig eleinte
túlnyomóan németekkel, csupán a Tabánban maradt meg a török időkben beköltözött szerb
lakosság, hosszú idő telik el, míg régi súlyát ismét visszakapta. Ehhez előbb az Alföldnek
kellett új népességgel megtelnie és gazdaságilag megerősödnie. A XVIII. század végéig
ez csak bizonyos mértékig történt meg, ezért ekkor Pest még csak a végső tagja annak
a dunamenti várossorozatnak, amelyet a terménykivitele táplált. Az országnak ugyan a fontos
kormányhatóságokat befogadó Budával együtt legnépesebb és legjelentősebb városai közé
tartozik, de azok sorából egyikük sem emelkedik ki s azokkal együtt mindkettő kisváros.
A XIX. század első felében már annyira megerősödött az Alföld őstermelése, hogy Pest
az ország első terménykiviteli piaca, mégpedig eleinte, a nagy birkalegelők korában, főleg
gyapjú-, később mindinkább búzakiviteli központja, legfőbb kereskedővárosa és legnépesebb helye. Útcsomópontjellegének fontossága újból kiemelkedik, ezért már a XVIII. század második felétől kezdve egyre több országos hivatal telepedett ide vagy Budára. Részben városi életének fejlettsége, részben a mult hagyományai, kezdik ide vonni a szellemi
életet. Így alakult a helyzet a kiegyezés korában, amikor a három városnak körülbelül
270 ezer lakosa volt. Ekkor a fejlődés meggyorsult, részben, mert az ország anyagi és
szellemi élete rohamosan gyarapodott, részben pedig, mert a minél hatalmasabb főváros
politikai cél s így kibontakozását minden lehető módon támogatták. Ez a korszak a vasutak kiépülésének kora. A vasútvonalakat túlságosan összpontosították, s így Budapest
a Kárpát-medence belső terménycseréjének és külkereskedelmének sokkal kizárólagosabb központjává vált, mint amilyen mértékben azt a természetes útirányok futása kijelölte.
Egyidejűleg ezzel az ország iparosodása, amelynek az itt összpontosított vasúthálózat révén
Budapest megint feltűnően egyedülálló központjává nő. Ugyanez történt a hivatalok létesítése terén. Mindennek a természetes következménye a népességnek beköltözés útján szinte
amerikaias arányú növekedése, és szellemi életének ebben a most már minden egyéb magyar városnál sokkal nagyobb, gazdagabb városban való tömörülése. A népességnek ma már
alig több mint egyharmada helybeli születésű, a zöme bevándoroltakból áll. A német elem
eltűnik, a város anyanyelvre túlnyomóan, 94%-ban magyarrá vált; egyidejűleg hatalmasan
megnőtt a zsidóság számaránya (ma 20%). Természetesen a város területe is erősen kiterjedt,
épületei kicserélődtek és közigazgatási határain túl óriási elővárosövezet született.

A térbeli növekedés
A város térbeli növekedését a következőképpen foglalhatjuk össze. A legrégibb a balparti
Pest, a tatárjárás előtti városka, nem igen terjedt túl a mai Régiposta-utca, Petőfi Sándorutca, Irányi-utca és a Dunapart határolta trapézon. Főtere a mult század végén beépített
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Városház-tér, főutcája a mai Váci-utca északi szakasza, temploma az azóta sokszor átépített belvárosi plébániatemplom11. A tatárjárás után újjáéledt város főleg dél és kelet felé
növekedett, s a középkor utolsó századában elérte a mai Belváros határait: a XV. században emelt falai a későbbi Deák Ferenc-utca, Somogyi Béla körút és a Vámház körút belső
oldalán futottak12. Tőle északra, a mai Szenti István-város helyén, a később elpusztult
Újbécs, Jenő- és még távolabb Szentlászlófalva sorakozott13; délen a Boráros-tér környékén, valamint keleten, Kőbánya helyén is volt település. A mai elővárosövben és annak
szomszédságában Káposztásmegyer, Keszi, Göd, Palota, Fót, Mogyród, Szentmihály, Csömör, Cinkota, Kis- és Nagytarcsa, Kerepes, Csaba, Pécel, Ecser, Maglód, Gyömrő, Üllő,
Szentlőrinc, Vecsés, Gubacs (a mai Pesterzsébet), Soroksár, Haraszti, Taksony, Csepel
falvak álltak a középkor végén14.
A jobbparnak a Dunához tapadó, s Alhévíztől Óbudáig már felsorolt települései a középkor végéig már majdnem összenőttek. A Várhegy tetején trónoló Budának ekkorra
már külvárosai támadtak, így a Víziváros, amelyet déli elkeskenyedő végén a Vár Dunára
ereszkedő bástyája, északon pedig a mai Pálffy-tértől a Bem József-utca, Margit-körút,
Vérmező-utca belső oldalán futó, s a vár északnyugati sarkán annak falaihoz csatlakozó
városfal határolt. De a mai Krisztinaváros helyén is volt település, s a Hüvösvölgyben állott Nyék, a Sas-hegy alján Sasad falu, továbbá Tétény, Érd, Diósd, Őrs, Keszi, Hidegkút,
Solymár, Budajenő, Üröm, Békásmegyer, Kalász, Pomáz, Szentendre15.
A pesti révet16 a jobbparton felkereső négy legfontosabb út közül a belgrád-eszéki és
az adria-fehérvári már Érdnél egyesült, s a Tétényi-fennsík és a Duna között haladva,
a mai Fehérvári-út vonalán közelítette meg a Gellért-hegyet, majd annak dunai oldalán a révet. A bécs-győri út, a később annyira fontos Mészárosok-útja17, a tatai törésen,
Bicskén s, tovább a Sashegy és Kis-Gellért-hegy közén át érte el a Német-völgyet, ahol
szétágazott. Egyik ága a Naphegy és a Gellért-hegy között, a mai Tabánon át levezetett
a révhez, a másik a Naphegy északi oldalán haladva, a mai Krisztina-tér fölött lépte
át a Vár nyugati kapuját, a harmadik az Alkotás-utca–Vérmező-utca vonalán a Széna-térre
vitt, ahol előbb a Víziváros kapuján került beljebb, aztán az Ostrom-utcán felkanyarodott
a Vár Bécsi kapujához.
A brünn-nagyszombati és a másik bécs-győri út Esztergomnál egyesült s a Vörösvárivölgyön ereszkedett le az óbudai síkságra. A középkorban csupán a mai Miklós-tértől
a Nagyszombat-utcáig18 terjedő, elnyúltan tojásdad-alakú Óbudát balkéz felől hagyva, a mai
bécsi országút vonalán (Bécsi-út, Zsigmond-utca19, budai Fő-utca), tehát Szentjakabfalván,
Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél (Március 15. tér) található a Belvárosi Plébániatemplom.
A Kiskörút mentén (ma Deák tér – Múzeum körút – Vámház körút).
13
A mai Lipótváros helyén.
14
Mint korábban már jeleztük, 1950-ben ezek egy részét Budapesthez csatolták. Egyes települések/településrészek mai neve némileg eltér a középkori megnevezéstől: Keszi = Dunakeszi, Haraszti = Dunaharaszti,
Csaba = Rákoscsaba, Palota = Rákospalota, Szentlőrinc = Pestszentlőrinc; Szentmihály = Rákosszentmihály.
15
Az egyes települések/településrészek mai nevei: Tétény = Budatétény, Őrs = Budaörs, Keszi = Budakeszi,
Kalász = Budakalász.
16
A korábban már említett Tabáni révről van szó.
17
A középkorban a Gerecse és a Vértes között itt hajtották Buda felől nyugatra, Bécs irányába lábon a szarvasmarhákat.
18
Az Árpád híd budai hídfőjénél fekvő területről van szó.
19
A mai Frankel Leó utca.
11
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Társadalom- és gazdaságföldrajzi20 20

2009.02.02. 10:52:11

Budapest

21

Felhévizen s a Vízivároson, annak a mai Pálffy-tér helyén álló Vízi kapuján keresztül közelítette meg a pesti révet. Mindezek az útvonalak Buda utcahálózatának ma is vezérvonalai, egyben, minthogy a völgyeket, parti síkságokat követik, növekedésének tengelyei,
mint országútak pedig, a középkor óta teljesítik hivatásukat. De ugyanilyen régi csapást
követ a budai körút is, nem említve középső szakaszának kis eltolódását. Ez biztosította
a felsorolt országutaknak egymással és a révvel való összeköttetését a zsúfolt városon kívül. A Várba bevezető utakkal való metszésén, a kapuk előtt, élénk piacterek alakultak ki
(Széna-tér, Krisztina-tér környéke).
A balparton az utaknak a középkorban már szintén kialakult rendje a sík térszínnek
megfelelően szabályosan sugaras. Később csak annyiban történt változás, hogy a rév, illetőleg az ott berendezett repülőhíd20, majd hajóhíd, a XVIII. században kissé északabbra
helyeződött: hídfője a város északnyugati sarkába, a falakon kívülre, a mai Deák Ferencutca (akkor Nagyhíd-utca) végére került. Előtte hatalmas vásártér alakult ki, amelynek
maradványai a Vörösmarty-, József-21, Erzsébet- és Deák-tér. Innen nyílt a Váci, más néven Budai vagy Bécsi kapu, a Belváros keleti oldalán a Hatvani kapu22, a délkeleti sarkán
pedig, a mai Kálvin-tér helyén a Kecskeméti kapu. A város régi főteréről a Váci kapuhoz
a Váci-utca, a Hatvani kapuhoz a Hatvani-utca (a mai Kossuth Lajos-utca) vezetett. A város harmadik főutcája a Váci és Kecskeméti kaput kötötte össze: ez a város legrégibb
városfalának helyét követő Petőfi Sándor-utca és folytatás a Kecskeméti-utca. Ma is ezek
Budapest legelőkelőbb üzletutcái. A sugarasan szétfutó utak közül három a Kecskeméti
kaputól indult ki: a Soroksári-út (mai Ráday-utca), a délkeletnek tartó Üllői-út – ez a legfontosabb alföldi és erdélyi útvonal – s a kőbányai szőlőkhöz és kőfejtőkhöz vezető út (mai
Baross-utca). A belvárosi Hatvani-utcát a Hatvani kapun túl kelet felé folytató s belső
szakaszán ma Rákóczi nevét viselő Kerepesi-út az Alföld északi szélének és az északkeleti országrészeknek az országútja. Végül a vásártérről, de nem a Váci kaputól, hanem
a Deát-térről indult ki észak felé a Váci-út (belső része ma Bajcsy-Zsilinszky-út). A Bécsi
kapu előtti piaccal a falakon kívül futó út kapcsolata össze (a mai Somogyi Béla-út23 és
Múzeum-körút) s ez – éppúgy, mint Budán – az országutak közvetlen összeköttetését szolgálta. Hasonló volt a célja a mai Dohány-utca helyén a Kerepesi-út felől a Deák-tér felé
kanyarodó útnak: ez a magja a XIX. század folyamán kialakult gettószerű városrésznek.
A török uralom után újjáépített Pest, Buda és Óbuda körül széles körzetben nincs falu
a XVIII. században. A középkor végén fennálló és már felsorolt helységek közül Soroksár,
Haraszti, Taksony, Csepel, Tétény, Budaörs, Budakeszi, Hidegkút, Solymár, Borosjenő24,
Üröm, Békásmegyer feltámadt ugyan, de német lakossággal. Kezdetben német a lakossága a török idők után, de még a XVIII. században keletkezett Budafoknak és a XIX. század első felében telepített Albertfalvának is. A szintén feléledt Érd, Budakalász, Pomáz,
Szentendre XVIII. századi lakosai szerbek, Csömör, Cinkota, Kis- és Nagytarcsa, Kere20
A repülőhíd egy speciális komp, mely a víz sodrását kihasználva közlekedik a folyó két partja között. Az
átkelőhelytől feljebb a folyó közepén rögzítettek egy kötelet, melynek a végéhez egy hajót kötöttek. Ez utóbbi
a kormánylapát elfordításával, minden más erőkifejtés nélkül át tudott kelni a két part között.
21
A teljes neve: József Nádor tér.
22
A mai Astoria tér helyén.
23
1945–53 között a Károly körutat Somogyi Béla úttá keresztelték át, majd később 1991-ig a Tanács körút
nevet viselte.
24
A település mai neve Pilisborosjenő.
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pes, Ecser, Maglód új telepesei pedig éppúgy szlovákok, mint az ekkor keletkezett Keresztúr lakói. Csak Dunakeszi, Palota, Fót, Mogyoród, Csaba, Pécel, Gyömrő, Üllő népe
magyar.
Buda és Pest lassú növekedésnek indul a XVIII. században, a belőle kivezető utak
mentén. Pest fejlődése a gyorsabb: az élénkülő kereskedelemnek ez a központja. Buda,
a középkorban, a városoknak védekezésre szoruló időszakában annyi előnyt jelentő Várhegyével egyidőre eljátszotta a szerepét, a szőlőmívelésen kívül az odahelyezett hivatalok tartják benne a lelket. Pest növekedésében az országutak sugárvonalain kívül két
ívszerű vonalrendszernek volt szerepe: egyik az elhalt fattyúág nedves mélyedése a mai
Nagykörút közelében, a másik a város árka, amelyet ma a Gróf Haller-utca, Orczy-út,
Fiumei-út, Rottenbiller-utca, Felsőerdősor vonala jelöl. Már a XVIII. században kibontakozott a falakon kívül, az országutak körcikkeiben, a Duna és az Üllői-út és a Kerepesi-út
közén a Józsefváros, a Kerepesi-út és Váci-út közén a Terézváros (az utóbbi a mai Erzsébetvárost is felölelte), majd a század végén a Váci-út és a Duna között a Lipótváros (újabban Szent István-város). Míg az előbbi három kertek keskeny dűlőútjainak közeit kezdte
kitöltögetni, a Lipótváros tervszerű, sakktábla-alaprajzon nőtt fel, de a XIX. század első
felében még nem sokkal jutott túl a mai Szabadság-tér helyét elfoglaló Újépületen. A fatytyúág is sokáig volt a beépítés akadálya. Szoros, zárt háztömbök a mult század közepéig
alig lépték túl; legfeljebb zöldséges kertekkel, fuvarosok, tejesgazdák udvaraival tarkított
laza házsorok, de azok is csak a város árkáig. A Terézvároshoz a város árkán túl is kertek
csatlakoztak, egészen a Városerdőig, a mai Városligetig. Ide vezetett a Deák-térről a Király-útja, a mai Király-utca. A Kerepesi-út déli oldalán a fattyúág és a város árka között
a XIX. század első felében hatalmas állatvásártér jelölte a város végét. Ennek maradványai a ma már parkozott Tisza Kálmán-tér25 és a ma is zsibvásárt befogadó Telekitér. Mindettől nagy távolságban, Kőbányán, a szőlőskertek, pincék és kőfejtők kezdtek
a XIX. század folyamán valamelyes népességet tömöríteni. Budán a Víziváros, Vár és
Tabán együttesét az ugyancsak zárt Óbudával és Újlakkal a Duna partján a településnek
olyan laza szövedéke kötötte össze, amelyik nyugaton a Rózsadomb, Kis-Svábhegy, Naphegy lábánál megállt, s a lejtőkre a múlt század utolsó évtizedei előtt még legfeljebb csak
télen üresen álló nyaralókkal merészkedett.
Budapest térbeli fejlődése a mult század második felében vált rohamossá. A kiegyezéssel önállósult állami élet erősödése és egyben központosító törekvései éppen olyan
szerepet játszottak ebben, mint a részben attól függetlenül is, részben pedig annak támogatásával itt összpontosuló vasúthálózat kiépülése, s a vasutak nyomán idetelepedő ipar.
Mindennek a népesség hallatlan gyarapodása lett a következménye, mégpedig bevándorlás útján. Az állami hivatalok szaporodása, a szellemi élet izmosodása s a kereskedelem
növekedése a maga intézményeit, a nagyhelyigényűek (tehát pl. a laktanyák, kórházak,
raktárak) kivételével, a város addigi központjához közel telepítette le, éppúgy, mint – különösen eleinte – az ezekben foglalkoztatott népesség zömét is. Az ipar ellenben a maga
gyári üzemeit természetesen inkább a peremekre helyezte, s oda telepedett a munkásság
is. Ebből a város térbeli fejlődésének kétféle folyamata következett. Az egyik a kereskedelmi, politikai és szellemi központ erősebb kibontakozása révén a belső városrészek
gyors átépülése, kisebb házaknak nagyobbakkal, többemeletesekkel való kicserélődése.
25
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A másik a város vízszintes terjeszkedése, főleg az új gyárak és munkásvárosrészek keletkezése okán.
A vízszintes terjeszkedésnek tehát, főleg a mult század második felében, az ipar igényei szabták meg az irányát. Minthogy pedig az iparnak jó közlekedésre van szüksége,
ezért Budapest növekedését a mult század második felében főleg három irány jelölte meg:
észak felé a Külső Váci-út iránya, tehát a Duna és a legrégebb vasútvonal köze, ahol
a fejlődés legkorábban indult meg; kelet és délkelet felé Kőbánya iránya, amerre a másodiknak kiépült ceglédi, majd a később létesült hatvani vonal vezet; végül dél felé a Soroksári-út,
tehát a ferencvárosi Dunapart vonala s egyben a szabadkai vasút iránya. Budapestnek még
három más ipari sávja is van. Ezek közül azonban az óbudai csak kisebb mértékben növelte
a települést, mert az itteni téglagyártás és malomipar természeténél fogva aránylag kevesebb munkást foglalkoztat; Csepel terjeszkedése újabbkeletű, s a szigetre korlátozódik;
a budafok–albertfalva–kelenföldi ipari sáv pedig valósággal kívülről közeledett a város
felé s a azt csak most kezdi elérni, de most már a város nő feléje lágymányos-kelenföldi
modern lakónegyedével. Budának ez a legdélibb s most rohamosan fejlődő városrésze
addig meg sem születhetett, míg egyrészt a Ferenc József-híd26 meg nem épült, másrészt
az itt szokatlanul széles Dunát össze nem szűkítették.
Érdekes jelenség, hogy Budapestnek a mult század második fele óta a Duna és a vasutak mentén terjeszkedő nyúlványai még meg sem közelítették a város közigazgatási határait, amikor a határ vonalához kívülről szorosan hozzátapadó telepek keletkezése indult
meg. Az alacsonyabb telekár és lakbér, az olcsóbb élelem s a kisebb közterhet tömörítik
ide, a fővároshoz lehetőleg minél közelebb, de annak határain mégis kívül, a fővárosi és
a főváros felé özönlő szegényebb rétegek, főleg a munkásság egyre nagyobb tömegeit.
A telepek bámulatosan gyorsan nőnek, egy-kettőre önálló községekké szerveződnek, sőt
Újpest, Rákospalota, Kispest, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc, Budafok közben a közigazgatási értelemben vett város rangját is elnyerte. Persze, ezt a gyarapodást is túlnyomóan
a bevándorlás táplálja. Növekedésükkel együttjárt jellegük bizonyos átalakulása.

A város életműködései
Budapestnek és 22 szomszédos községnek (Nagy-Budapest) 1930-ban együttesen 1 421 ezer
főnyi lakosából csak 23,6 ezer lélek, azaz 1,7% élt őstermelésből, magának a közigazgatási Budapestnek ugyanekkor 1 006 ezer főnyi lakosából pedig mindössze 10,8 ezer fő,
azaz 1,1% volt őstermelő. A főváros területéből 4,5 ezer hektár szántóföld, 3,1 ezer hektár
kert, 1,9 ezer hektár erdő, 1,1 ezer hektár rét, 0,6–0,6 ezer hektár legelő, illetőleg szőlő.
Nyilvánvaló, hogy kenyérmagvakból, sőt általában mindenféle mezőgazdasági terményből és élelmiszerből erős behozatalra szorul nemcsak Budapest, hanem még Nagy-Budapest is. Nagy fogyasztópiacok szomszédsága a mezőgazdasági termelés legbelterjesebb
ágait szokta maga köré tömöríteni. Így egyes zöldségfélékből a fogyasztás 10–40%-át,
tejből 5–9%-át, almából és a Budai-hegység napsütötte déli lejtőin termelt barackfélékből
2–3%-át fedezi a helyi termelés, de már egyéb gyümölcsökből, tojásból csak alig 1%-át.
A zöldség- és gyümölcsfélék nagyobbik fele 30 kilométernél nem távolabbi körzetből
26
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kerül ki. Már tej távolabbról is sok jön, főleg a Mezőföldről; baromfi az Alföldről, szarvasmarha a nyugati, sertés a déli országrészekből, liszt és gabona főleg a Tiszántúlról.
Budapest a Kárpát-medence legnagyobb fogyasztója: például a mai országterület gabonatermesztésének mintegy 7%-át fogyasztja el. Minthogy népességének minőségi igényei
nagyobbak, mint az ország lakosságának átlagáé, azért bizonyos drágább élelmiszerekből
lélekszámát meghaladó arányban fogyaszt, s így ösztönzőleg hat azok nagyobb körzetben
való termesztésére.
Míg a mezőgazdasági életről Budapesttel kapcsolatban elsősorban a fogyasztás oldaláról számolhatunk csak be, annál nagyobbarányúnak mondhatjuk a főváros ipari termelését. 1930-ban a közigazgatási városterületen 410 ezer ember, tehát a lakosság 40,8%-a
élt iparból. Nagy-Budapesten ezek a számok 643 ezer lélekre, illetőleg 45,3%-ra nőnek.
Budapest 235 ezer főnyi ipari keresőjéből 118 ezer, Nagy-Budapest 351 ezer ipari keresőjéből 156 ezer munkát és tisztviselőt foglalkoztat a nagyipar. A magyar államterület
234 ezer főnyi nagyipari segédszemélyzetének tehát Budapest 50%-át, Nagy-Budapest
67%-át tömörítette. Ugyanekkor az ország 1 959 nagyipari üzeméből Budapesten volt
1 034, Nagy-Budapesten pedig 1 217. A közigazgatási Budapest gyáripari termelésének
pénzértéke is meghaladta az országos érték 40%-át.
Ennek az értéknek csaknem 1/3-át az élelmező ipar szolgáltatta, nem egészen 1/4-ét
a vas- és fémipar és gépgyártás, több mint 1/8-át a textilipar, több mint 1/10-ét a vegyipar.
A nagyipari vállalatok számát (a zárójelben Nagy-Budapest adatai) tekintve, első helyen a vas-, fém-, és gépipar állt 248 (289), utána az élelmező ipar 147 (160), majd a ruházati ipar 132 (140), a textilipar 77 (119), az építőipar 62 (64), a sokszorosító ipar 62 (62),
a vegyipar 56 (69), a fa- és csontipar 55 (80), a papíripar 40 (45), a kő-, föld- és agyagipar
25 (35) és a bőripar 19 (41) iparteleppel.
Az egyes iparcsoportokhoz tartozó kereső népesség száma alapján viszont, nagy- és
kisipart együvé számítva, a következő rangsor adódik: ruházati ipar 57 (77), vas-, fémés gépipar 54 (90), élelmező ipar 25 (34), vendéglős ipar 19 (22), építőipar 17 (27), textilipar 16 (29), fa- és csontipar 11 (20), sokszorosító ipar 11 (14), vegyipar 7 (11), kő-, föld
és agyagipar 5 (8), bőripar 4 (8), papíripar 4 (5) ezer keresőt foglalkoztat.
Bármilyen oldalról vizsgáljuk is Budapest iparát, az élelmező iparok, a vas-, fém- és
gépipar (abban különösen a gépgyártás), valamint a ruházati és textiliparok hatalmas súlya
tűnik szemünkbe. Meg kell jegyeznünk ezzel kapcsolatban, hogy az első világháború előtti
időszakokban az élelmiszeripar (különösen a malomipar, szesz- és sörgyártás) a mainál
jóval nagyobb, a textilipar viszont kisebb méretű volt. Ez országos jelenség, aminek okaira
korábban már rámutattunk27. A vas- és fémiparnak különösen a fínomabb ágazati tömörültek erősen Budapestre; erről is szóltunk már.
Az ipar vállalatok elhelyezkedésében mutatkozik bizonyos törvényszerűség. A ruházati és a sokszorosító ipar legnagyobb üzemei a belső városrészekben, a többi, nagy helyet igénylő, sok nyersanyaggal dolgozó ágazat telepei a peremeken, lehetőleg a Duna
27
Az Osztrák–Magyar Monarchián belül kialakult munkamegosztás következtében Magyarország nem rendelkezett jelentős textilipari kapacitásokkal, így az ipar termelési értékéből az 1. világháború előtt a teljes könynyűipar mindössze 8 %-kal részesedett, míg az élelmiszeripar több mint 40%-kal. Egyes könnyűipar ágazatokat
(pl. papíripar) a trianoni békeszerződést követően szinte a semmiből kellett felépíteni. (Forrás: A könyv korábbi
fejezetei, valamint Csikós-Nagy B., 1996: A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996, 324 o.)
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víziútja, vagy a vasút közelében helyezkednek el. A vas- és fémipar legtöbb nagy üzeme
a Váci-út külső része és az Északi-teherpályaudvar közén, valamint Kőbányán, a ceglédi
vasút mentén rendezkedett be. A gépgyártást a Józsefvárosi-teherpályaudvar szomszédságában két hatalmas gyártelep, Budán a Margit-körút szomszédságában egy harmadik,
a Nyugati-pályaudvar közelében, a Váci-út külső részén, Kelenföldön és a Külső-Ferencvárosban több kisebb-nagyobb gyártelep képviseli. De az ország egyik legnagyobb nehéz- és gépipari központja Csepel és nagy gyárak működnek még Kispesten, Újpesten
(elektrotechnikai cikkek), Rákospalotán (vasúti műhely). A téglagyárak zöme Kőbánya
és Pestszentlőrinc pannóniai agyagjára és Óbuda kiscelli agyagjára települt. Eléggé elszórt az inkább kisebb üzemekkel képviselt faipar és bőrgyártás. Mégis Újpest bútorgyárai és bőrgyárai eléggé kiemelkednek. A Keleti-pályaudvar szomszédságában hatalmas
ruggyantagyár.28 A textilipar legfőbb telephelyei Óbuda, a külső Váci-út–Északi-teherpályaudvar környéke, Kőbánya, a Ferencváros külső része és Kelenföld; a város közigazgatási határain kívül főleg Újpest, Csepel, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc, kisebb mértékben
Kispest. A vegyipar legtöbb telepét a külső Ferencvárosban és Kőbányán a ceglédi vasút
mentén találjuk, azonkívül Újpesten (gyógyszer, illatszer) és Csepelen (kőolajfinomítás).
A papíripart fínomabb ágazatok (pl. dobozgyártás) képviselvén, inkább a belső városrészekben telepedett meg. Budapest világszerte híres gőzmalmai az első világháború előtt
Óbudán, a külső Lipótvárosban és Ferencvárosban, mindhárom helyen a Duna mentén
sorakoztak. Az óbudaiak megszűntek, a külső Lipótvárosban kettő maradt, a ferencvárosiak megcsökkent számban ma is dolgoznak. Budafok és Kőbánya pincevájásra kiválóan alkalmas mészköve rögzítette egykor sörgyártását. Ma már csak Kőbányáé jelentős.
Dohánygyár három működik: egy Kelenföldön, egy Óbudán és a harmadik a Józsefvárositeherpályaudvar szomszédságában. Az élelmezőipar egyéb ágazatai (cukorka, konzerv,
tejtermékek gyártása) eléggé elszórtan jelentkeznek a város belsőbb területein is, bár
a Ferencvárosban a vágóhidak, a vásárcsarnokok s a fontos mezőgazdasági nyersanyagszállító utak szomszédsága némileg sűríti őket. Cukorgyár ma nincs Budapesten.
Említettük már, hogy Nagy-Budapest területén hat gyáripari sáv különböztethető meg.
Ezek közül kettő az északi külvárosokban és elővárosokban helyezkedik el, a vasutakhoz
és a Dunához jórészt egyformán közel. Ezek a régebbi eredetű gyárvárosrészek, keletkezésük a balparton a Nyugati-pályaudvar környékén indult meg, eredetileg kevéssel túl az
Újépületen. Azóta itt a bérházak messze kiszorították a gyárakat, a jobbparti ipar pedig
részben összezsugorodott. Másik három gyáripari sáv a déli városrészekben keletkezett,
szintén a Duna és a vasútak közelében; a hatodik pedig a délkeleti külvárosokban.
Az északiak közül az óbuda-újlaki áll egy nyersanyag-telepítette tégla-cementgyár
sorozatból, egy dunaparti, ma már megszűnt malomsorozatból és közbül textilipari üzemekből, valamint a dohánygyárakból. A másikat, a külső Váci-út két oldalán, a Duna és
az Északi-teherpályaudvar között főleg a gépgyártás és a textilipar, mellette a vas- és fémipar, faipar és néhány malom; folytatásában, Újpesten, a bőr-, textil-, bútor-, elektrotechnikai-, kisebb mértékben a vegyiipar jellemzi. Ide csatlakozik Rákospalotán az Istvántelki
vasúti műhely. A déli külvárosokban a jobbparti sáv a Lágymányoson kezdődik (dohányipar, textilgyár, malom, kábelgyár, gépgyár, elektronikai ipar), Albertfalván (gumi-, posztó-,
vegyigyárak) és Budafokon (textil, szesz, gyufa) folytatódik és Nagytétényben ér véget
28
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(fémáru, gumi). Középen Csepel hatalmas iparvárosát találjuk (vas-, acéleszköz-, fémáru-,
töltény-, motor-, zománcáru-, konzerv-, posztó-, papírgyártás, kőolajfinomítás). A balparti
sáv kezdete a Ferencváros a Nagykörúton túl (malmok; gyertya-, műtrágya-, fegyver- és
gépgyártás), folytatása Pesterzsébet (sokféle textilipar üzem, fémárugyártás). A Duna
és két teherpályaudvar szolgálja ennek a sávnak a fejlődését. A délkeleti sáv a Józsefvárosi-teherpályaudvarnál kezdődik (két óriási gépgyár, vasúti műhely, dohánygyár; nem messze
ruggyantatgyár), azután Kőbányán két ágban folytatódik: egyik az agyag és mészkő
zónáján a sörgyárak és téglagyárak sorozata, a másik a ceglédi vasút mentén berendezett
vas- és fémipar, gép-, kábelgyártás, textil-, kerámiai- és vegyiipar. Ennek az ágnak folytatása Kispest gép- és selyemgyártása és Pestszentlőrinc textilipara.
A kereskedelem és hitelélet 1930-ban 167 ezer embert, a lakosság 16,6%-át tartotta
el Budapesten, 206 ezret, 14,5%-ot Nagy-Budapesten. Hogy ez milyen nagy szám, kitűnik abból, hogy a magyar állam egész területén ebből a két foglalkozásból 470 ezer
ember élt.
Az ország legnagyobb kereskedelmi vállalatai működnek itt. Ezek főleg vagy az ország mezőgazdasági terményeinek kivitelével, vagy megint csak az egész ország számára
iparcikkek és ipari nyersanyagok behozatalával foglalkoznak. A kiskereskedelem legjelentősebb ágazata az élelmiszerkereskedelem, amely a jórészt vidékről, kisebb mennyiségben külföldről behozott árut juttatja el a helybeli fogyasztókhoz. A többi ágazat részben
helyben gyártott, nagyobbrészt azonban külföldről behozott ipari termékeket oszt szét,
nemcsak helybeli, hanem igen nagy számban vidékről ide utazó vagy innen rendelő fogyasztók között is. A nagykereskedelem központi szervei, az irodák, üzletházak, bizonyos
fokig már cityszerűen tömörülnek, azaz telephelyeik környékén mindinkább kiszorítják,
vagy legalább is a legfelső emeletre száműzik a lakásokat. Városrészük nappali lélekszáma meghaladja az éjszakait, népsűrűsége pedig a környező városrészeknél csekélyebb.
A nagykereskedelem raktárai természetesen a város peremein, a gyárakhoz hasonlóan
a vasút és a víziút szomszédságában helyezkednek el. A nem élelmet áruló kiskereskedelem nagyon különböző rendű-rangú boltjai a belsőbb városrészek főbb útvonalai mentén
sorakoznak. Az élelemelosztó kereskedelem egyik központi szerve a nagyvásártelep29
a város déli részén, a csepeli Dunaág és az Alföldről befutó utak szomszédságában. Ez ma
már épp olyan jellegzetes tartozéka a városképnek, mint a virágkorát az első világháború
előtt élő gabonaelevátor30 a ferencvárosi Dunaparton, a malmok közelében. Eléggé szétszóródnak a lakónegyekdekben a vásárcsarnokok és nyílt piacok, még jobban az elhelyezkedésükkel a népsűrűséghez pontosan igazodó élelmiszerkereskedések.
29
Az egykori nagyvásártelep a IX. kerületben, a Soroksári út és a Soroksári-Dunaág között volt. Az itt folytatott tevékenység intenzitását jól mutatja, hogy a legnagyobb, több mint 10 ezer m2-es vásárcsarnokban mintegy 400 nagykereskedő dolgozott, a vásártelepet pedig 20 vágány és két kikötő szolgált ki (Forrás: Budapest
Lexikon. L-Z, második bővített, átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 176–177. o.). Ma már szinte
teljesen lerombolták a régi épületeket, és Duna City néven egy óriási irodaközpont létesítését készítik elő a beruházók.
30
Függőleges gabonafelvonó. Ferencváros (és azon belül is a Boráros tér) meghatározó épülete volt, majd’
50 méteres magasságával. Az elevátor épületet a második világháborúban bombatalálat érte, így azt lebontották
(Forrás: Általános összefoglaló ismertetés Ferencváros városfejlesztéséről. 2006, Ferencvárosi ÖnkormányzatFőépítészi Iroda, 10 o.). Ennek kiszolgálását segítették a részben még ma is álló közraktár épületeit, melyet
éppen most kezdenek átépíteni. Az itt kialakítandó CET (Central European Time) a beruházó tervei szerint
a közép-európai régió egyik meghatározó kulturális központja lesz.
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A fenntebb vázolt hatalmas ipari és kereskedelmi tevékenységet a közlekedés megfelelő
arányú berendezései szolgálják. Budapesten 62 ezer ember, a lakosság 6,1%-a, Nagy-Budapesten 100 ezer ember (7,0%) él közlekedésből.
A város sűrű népességének, kereskedelmi, ipari, hivatali és lakónegyedei elkülönülésének megfelelően a belső forgalom is igen jelentős. A belső személyforgalom lebonyolításáról a villamosvasútak, autóbuszjáratok és egyéb közlekedés eszközök gondoskodnak.
A villamos- és autóbuszvonalak hossza külön-külön közel jár a 200 km-hez, a villamos
járműállománya meghaladja a másfélezret, az autóbuszé jóval kisebb. A jövő problémája
a földalatti vasúthálózat kiépítése. Nagy-Budapest területén 1945 előtt hét híd ívelte át a Dunát, közülük kettő vasúti híd, a nyolcadik épülőben volt.
A távoli forgalom útvonalai részben a régi, domborzat-megszabta nyomokon haladnak.
A pesti oldalon a legfőbb országutak ma is a Soroksári-, Üllői-, Kerepesi-, Váci-út folytatásai. A bécsi út is a Vörösvári-völgyet követi, s a Tétényi-fennsík tövében fut ma is
a Fehérvári-út folytatása Mohács felé. Csak az új balatoni műutat vitték fel, zsúfolódás
elkerülése céljából a fennsík tetejére. A vasútvonalak jórészt igazodnak a domborzathoz,
tehát futásuk hasonló az országutakéhoz. A Tétényi-fennsík tövében két fővonal, az újdombóvári és a székesfehérvári hagyja el a fővárost. Bicske–Bánhida, tehát a tatai törés
felé, a régi Mészárosok útján halad a győr-bécsi vasút. A Vörösvári-völgyet csak helyiérdekű vonal használja. A Duna terraszán fut Vác felé a másik bécsi vonal; a Monor-Irsai
halomvidék tövében a ceglédi. Tudjuk, hogy éppen ennek a végeredményben törésvonallal párhuzamos két vasútvonalnak milyen nagy volt a fontossága a főváros iparnegyedeinek elhelyezkedésében és a város növekedésében. Csak a Duna partjától lassan
távolodó szabadkai, a Monor-Irsai halomvidéket rézsútosan szelő újszász-szolnoki és
a Rákospatak völgyében a Galga vízválasztója felé kapaszkodó hatvani fővonal iránya tér
el a régi országutakétól.
A távoli forgalomban a vasút a legfőbb eszköze az áruforgalomnak is. Vonalain kb. 60 millió q áru érkezik és 17 millió q távozik. Ezzel szemben mindössze 15 millió q a hajón érkező
és 1,5 millió q az azon elszállított áruk súlya. Feltűnő, hogy mennyivel több árut hoznak
be, mint amennyit kivisznek. Ennek az a magyarázata, hogy a behozott áru többnyire
nagysúlyú nyersanyag és fűtőanyag vagy élelem, az elszállított viszont jórészt iparcikk.
A Duna víziútjának a mainál nagyobb mérvű kihasználását készíti elő a csepeli szabadkikötő, az átrakó forgalom céljaira alkalmas berendezéseivel. Mellette pertóleumkikötő
is van.
Természetes, hogy Budapest, mint az ország politikai fővárosa, a legfőbb hivatalok
székhelye. Szellemi központ-jellegét bajos pontosan körülírni. Köztudomású, hogy a Tudományos Akadémián, az ország legnagyobb egyetemén és egyetlen műegyetemén kívül
Budapesten található az egész Kárpát-medencében a legtöbb múzeum, színház, tudományos és irodalmi egyesület, könyvkiadó-vállalat, hírlap- és folyóirat-szerkesztőség. Megemlítjük, hogy közszolgáltatásokból és szabadfoglalkozásokból él Budapesten 124 ezer,
Nagy-Budapesten 156 ezer ember, a lakosságnak 12,3, illetőleg 11,0%-a.
A város életműködését szolgálja egész sereg műszaki berendezés, amelyek közül különösen figyelemre méltó a Buda árvizei ellen a két parton 16 km hosszúságban kiépített
kőpart, az évente mintegy 75 millió km3 vizet szolgáltató vízvezeték, a mintegy 730 km
hosszú csatornahálózat. Budapest ivóvizét a Duna pleisztocén terreszkavicsában tárolódó
vízből szerzik. A vízművek Káposztásmegyeren vannak. A várost szénnel fűtött hely-
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beli villanytelepek látják el elektromos árammal, de a tatabányai szénnel táplált bánhidai
áramfejlesztő, újabban pedig a rózsaszentmártoni lignittel fűtött lőrinci erőmű távvezetéke is befut Budapestre.

Nagy-Budapest városképe és városrészei
Budapest életének és képének mai térbeli rendjét az eddigieken vázoltak alapján könnyen
megérthetjük. Mindenekelőtt meg kell említenünk, hogy a városkép a változatos mult
emlékét sokkal inkább őrzi sokféle elemből összetevődő s főbb vonásaiban már megismert alaprajzában, mint épületeiben. A belső városrészek régi alaprajzán kevés a változás: a Belváros egy részét szabályozták. Mesterségesen nyitott útvonal az Andrássy-út
és a Nagykörút is, bár mindkettő eléggé belesímult a szomszédos utcák rendjébe, amely
a Nagykörút esetében a Duna egykori fattyúágához igazodott.
A római időket kiásott alapfalak, romok, közöttük két amfiteátrum maradványai; a középkort ásatások alkalmával előkerült törmelékeken, a margitszigeti zárdaromokon, a Vár
néhány házának udvar- vagy szobazugain és homlokzati díszén, a XVIII. században teljesen átépült belvárosi plébániatemplom és a mult század végén restaurált budavári koronázótemplom egyes részletein kívül csak a Belváros és a Víziváros várfalainak itt-ott
előbukkanó darabkája, valamint a Várban egy csúcsíves csonkatorony képviseli. A török
idők emléke a Rudasfürdő, Királyfürdő és Császárfürdő épülete, az is átépítve, valamint
Gül-Baba sírja. Ezeken kívül Budapest egyetlen épülete sem régibb a XVIII. századnál.
A XVIII. században Budán a Vár, Pesten a Belváros kisvárosiasan csinos, minden egyéb
a XIX. század középéig kevés kivétellel külvárosiasan szegényes. A csinos kisváros egyemeletes barokk-, rokokó-, vagy copfstílusú házaival az azóta alig fejlődő Várban megmaradt, a teljesen átépült Belvárosból kevés híján eltűnt. Maradt Pestnek is, Budának is
a XIX. század közepén már fennálló városrészeiben a számos barokk és néhány empireízlésű templom, sőt itt újabban templom kevés van. Kevesebb a nyoma a Dunaparton és
a Szent István-város31 déli részén a XIX. század első felében empire-ízlésben épült üzletház- és bérháznegyednek, mert ez a városrész azóta szintén újra épült. Jóval több maradt az egykori külvárosok kopott földszintes, ritkábban egyemeletes házaiból azoknak
a városrészeknek félreeső utcáin, amelyeket a múlt század második fele óta egyébként
lázas bérházépítés még nem tüntetett el, a Víziváros belsejében, a Ferencvárosban és
a Józsefvárosban.
A XIX. század közepe óta eltelt korszak rakta tele Budapest belterületét történeti stílusokat utánzó és keverő, bár némely esetben tagadhatatlanul tetszetős és sokszor lenyűgöző
méretű középületekkel (Országháza, Opera stb.), amelyek mellett számban elenyésznek
az előző korszakok barokk- vagy empire-izlésű középületei (Városháza, Megyeháza,
Nemzeti Múzeum és részben a Királyi-palota). De még több bérház épült ebben a korszakban: többnyire szűk udvar köré épített, függőleges folyosós, belül sivár, kívül pedig,
különösen a főbb útvonalakon, malterdíszekkel és kupolákkal szertelenül kicicomázott
bérkaszárnyák. A legújabb idők sima formákat kedvelő építészete terjed a legfiatalabb
városrészekben.
31
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Ezekből magyarázható, hogy Pest belterületén, pontosan a Gr. Haller-u., Orczy-út, Fiumei-út, Kerepesi-út, Aréna-út32, Dráva-u. vonalán belül, tehát csak kissé nagyobb területen,
mint amit egykor a város árka bezárt, az összesen 7629 házból még mindig 17,8% földszintes, de legtöbb háromemeletes (=30,9%), utána a kétemeletes (=18,7%). Egyemeletes, valamint négyemeletes és magasabb ház kevesebb van itt, mint földszintes. A háromemeletes házak akár a náluk magasabbakkal, akár a kétemeletesekkel egybevéve, kb. felét
teszik ki a házak állományának. Pest beltelke tehát ma átlagosan háromemeletes város.
Buda beltelkén a házak nagyobbik része földszintes, s a házak száma az emeletmagassággal rohamosan csökken. Ha Óbudát kihagyjuk, a földszintes házak száma már nem éri
el az abszolút többséget, de még mindig belőle van a legtöbb; igaz, hogy majdnem ugyanannyi az egyemeletesekből is. Buda belterülete tehát Óbuda nélkül túlnyomóan földszintes-egyemeletes város.
Budapest beltelkén Óbudát számítva igen erős, Óbuda nélkül gyenge relatív többségben vannak a földszintes házak, Budapest egész közigazgatási területén pedig elérik az
abszolút többséget (pontosan 55,6%), ami Európa hasonló nagyságú városaiban szokatlan. A külső városrészekben részben szegényes hézagos kispolgári házsorok, részben az
utóbbi időben rohamosan gyarapodó kertes családi házak száma növeli a földszintes házak állományát.
Budapesten mintegy 32 km2 terjedelmű belterülete 1930-ban 714 ezer főnyi lakosával,
km2-enkint tehát 22 ezret meghaladó népsűrűségével erősen kiemelkedik a város közigazgatási területéből. Jellemzője a nagy népsűrűségen kívül a népességnek ama már lassúbb növekedése, igen zárt s a pesti oldalon túlnyomóan nagyvárosias, magas építkezés,
a nagyhelyigényű intézmények aránylag ritkább előfordulása, helyenkint lüktető utcai
forgalom. Túlnyomóan üzletnegyed, hivatalnegyed, lakónegyed ez, de nem ipari negyed.
Különbségek persze itt is vannak, nem csak a jobb- és balparti városrészek között, hanem
mindegyiken belül külön is.
Így a pesti oldalon a legmagasabb házakat a legnagyobb tömegben a Belvárosban és
Szent István-városban találjuk, de a népsűrűség nem itt a legnagyobb, hanem az Erzsébetvárosban és a Teréz- és Józsefvárosnak a Nagykörutat kívülről szegélyező részein.
Az Erzsébetváros belsőbb részei a Terézvároshoz hasonlóan magukon viselik a régi korok embertelen intézményének, a gettónak jellegzetességeit; a Nagykörúton kívüli városrészekben különböző foglalkozású szegényebb rétegek élnek. A Belváros és a Szent
István-város aránylag kisebb népsűrűségét nemcsak az itt élő jobbmódú népesség nagyobb lakásai indokolják, hanem a bizonyos mértékig kibontakozóban lévő city-jelleg is,
aminek jele az is, hogy a népesség száma ezekben a városrészekben csökkenőben van.
A belvárosban a city-jelleget a néhány nagy középületen kívül főleg a legfejlettebb kiskereskedelemnek részben már az első emeletet is elfoglaló fényes üzletei teszik láthatóvá.
Említettük már, hogy a legrégebbi Pest főforgalmi útjai ma a legelőkelőbb üzletutcák, de
az ezeket összekapcsoló mellékutcákat is, tehát általában a Belváros északi felét jellemzi
ma már ez a kereskedelem. A Szent István-város déli része, az egykori vásártér körül és
attól északra a Szabadság-térig, a mult század első feléig visszanyúló hagyományokkal,
a bank és nagykereskedői irodák városrésze. A Dunapart a nagy szállók negyede. A nagykereskedői városrésztől északra hivatalnegyed-féle alakult ki. A Belváros kiskereskedői
32
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üzletnegyedének rákócziúti-erzsébetkörúti-andrássyúti folytatása fejlettségével még mindig eléri, sőt helyenkint meghaladja a Kárpárt medence más városainak nagyvárosi üzletnegyedét. Ezen belül, mint valami keretbe foglal helyet a szerény üzletekkel szintén elég
sűrűn megrakott s fentebb már említett gettóra emlékeztető városrész. A többi körúton,
sugárúton és más főútvonalon, bár sűrű kivételekkel, inkább a más városokban is megszokott kisvárosias üzletnegyedet találjuk, de természetesen emeletes bérházak földszintjén. De még mellékutcákban is gyakran összefüggően sorakoznak a lakónegyed-típusú
üzletek, aminek a vidéki városaink földszintes lakónegyedeinél jóval nagyobb népsűrűség a magyarázata.
Budán a belterület elrendeződése zavarosabb, mint a balparton, hiszen itt a várost a domborzat eléggé elkülönülő és önállóan fejlődő városrészekre bontja. Másrészt a XIX. századi fejlődés sem volt olyan nagyarányú, mint a forgalmat a síkságon könnyebben magához ragadó Pesten. Kifejeződik ez, mint láttuk, a magasabb házak csekélyebb számában
is. A régi városrészek közül csak a Víziváros dunaparti részén ült már a XIX. században
többemeletes bérházak összefüggő sorozata – ez a Fő-utcán üzletnegyed –, a körutak csak
félig alakultak át, részben már modernebb házakkal. Közbül a Víziváros földszintes és
a Vár egyemeletes kisvárosi szigetének képét elszórtan megjelenő sokemeletes bérpaloták
nyugtalanítják. Minthogy gyártelepek csak egészen északon, Óbudán és egészen délen,
a Lágymányoson, jelentek meg: Buda, mint kedvelt lakónegyed, az utóbbi évtizedekben
megint erősen fejlődik. A kisvárosi jellegükből a mult században csak félig kivetkőzött
Krisztinavároshoz és Vízivároshoz a Rózsadomb, a Hűvösvölgy, a Svábhegy és a Németvölgy felé terjeszkedő újabb városrészek tapadnak. Ezek belső oldalukon modern bérházakból állnak, akár a szintén újabbkeletű lágymányosi városrész belső fele; távolabb
a lejtőkön a völgyek mélyén igen szép villanegyedekbe mennek át.
A magas bérházaival elég élesen elhatárolódó pesti belterülethez közvetlenül temetők, ligetek, vásárterek, pályaudvarok, kórházak és laktanyák gyárakkal kevert sajátos
övezete csatlakozik. (Hallerutcai vásártér, Gyáli-út kórházak, Népliget, Józsefvárositeherpályaudvar gépgyárakkal, Kerepesi temető, Keleti-pályaudvar, Városliget, Nyugatipályaudvar, lehelutcai laktanyák stb.). Itt, az egykor csupán kertekkel, temetőkkel, vásárterekkel szegélyezett városvégeken versengve igyekezetett elhelyezkedni minden olyan
nagyhelyigényű berendezkedés, amelyik a belsőbb városban már nem fér el, de annak
közelségére szüksége van.
Túl ezen a zavaros övön a város útmenti nyúlványai és útközi hézagai terjengnek a város közigazgatási határai felé. A nyúlványok között van ma már olyan is, amelyet nem
az ipar telepített s amelyik nem is keveredik gyárakkal. A Városliget körül és mögötte is
villák, kijjebb szerényebb családi házak laza tömbjei sorakoznak északkelet felé, egészen
Pestújhelyig.
A következő övezet az elővárosok gyűrűje. Említettük, hogy ezeknek az eredetileg
a legtöbb helyen budapesti munkásokkal benépesedő fiatal telepeknek egyike-másika rohamos növekedése során életében-képében egyaránt erősen átalakult. Egyrészt munkásságuk ma már nem kizárólag Budapesten dolgozik, mert több ilyen helységben magában is
– mint említettük – gyárak rendezkedtek be. Másrészt egyikük-másikuk nagy lélekszáma
eléggé tekintélyes kiskereskedelmet, több közhivatalt, iskolát telepített, tehát népességük
kereskedőkkel, tisztviselőkkel, szabadfoglalkozásúakkal is bővült. Arculatukban is mutatkoznak bizonyos fokozatok. Emeletes házuk nagyon kevés; legelterjedtebb a hézagos-
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sorú kispolgári ház, néhol a szabadon álló kertes családi ház. Főbb utcáik zártsorú földszintesek, néhol megjelenik a jellegzetes kisvárosi üzletnegyed váltakozóan egyemeletes
– zártsorú földszintes házaival. Más tájak egyébként arculatukra hasonló kisvárosaitól
egyebek között abban is különböznek ezek a helységek, hogy népességük mozgékonyabb:
folytonosan cserélődik. A vidékről újonnan jöttek egy része tovább vándorol Budapestre,
másrészt személy szerint folyton változnak azok is, akik itt csak laknak, de Budapesten
dolgoznak. Arcukkal a főváros felé fordulnak. Gyakran több útjuk is vezet arrafelé. Ilyenkor ezek mellé egy-egy üzletnegyedük tapad s köztesen, össze-vissza helyezkednek el
közintézményeik és gyáraik. Vidéki kisvárosokra emlékeztető formacsoportjaik ellenére
sincs tehát azokéhoz hasonló szerepű igazi városmagjuk: a vonzó központ itt nem a településen belül, hanem azon kívül székel.
Az elővárosok fejlettebb példányai mellett vannak tisztábban lakónegyed-jellegűek,
ahová gyárak nem telepedtek. Itt tehát a helyi szükségleteket kielégítő kereskedőkön, tisztviselőkön, szabadfoglalkozásúakon kívül fővárosi dolgozók laknak, ám ma már nem mindenütt csupán munkások. Néhol Budapestre bejáró tisztviselők, másutt meg nyugdíjas is
szép számmal telepedett meg. Alaprajzban, néha arculatban és a népesség összetételében
is különbség mutatkozik a szerint, hogy az előváros puszta területen nőtt-e fel, vagy valamit már előbb meglévő faluhoz nőtt hozzá. A terjeszkedő Nagy-Budapest a XVIII. században még távoli szomszédjait is részben elérte ma már. Az előváros-övbe bekebelezett
falvakon túl olyan falvak következnek, amelyeket ugyan még nem nőttek körül az új elővárosok, de életüket már átalakította közelségük: több itt is az iparos, a munkás, s az őstermelők is részben belterjes kertgazdálkodást folytatnak a budapesti piac számára33. Az
elővárosok nemcsak a budapesti határhoz tapadtnak, hanem az azt keresztező utakhoz és
vasutakhoz is: azok mentén nyúlnak mind távolabbi falvak felé, éppúgy, mint a szűkebb
értelemben vett Budapest nyúlványai feléjük. Amint a főváros közigazgatási határain belül a nyúlványok közein beépítetlen területek tátongnak, az elővárosi övezet nyúlványaitól közbezárt körcikkekben pedig falunak megmaradt helységeket találunk.
Az előváros-öv első sorozata a főváros északi, dunamenti nyúlványának folytatása,
azzal össze is nőtt. Ide tartozik Újpest (1930-ban 67 ezer lakosa volt, ebből 67 ezer nemőstermelő; lélekszáma 1941-ben 76 ezer. A többi elővárosnak is hasonló adatait jelenti
a zárójelbe tett három számjegy), Rákospalota (43, 41, 49), Pestújhely (11, 11, 12). Újpest a legfejlettebb előváros, igen jelentékeny saját ipara és üzletnegyede van. Újdonsült
telep, ezért falumagja nincs. Rákospalota falusi mag mellé nőtt és inkább laknegyedszerű,
hézagsorú vagy kertes családi házakból álló előváros. Pestújhely is lakónegyedszerű, de
nincs falumagja. Ennek a sorozatnak kisugárzása Alag (3,0, 2,7, 3,8, kertváros és lóversenytér). Ezt a nagy távolság ellenére is Nagy-Budapesthez szokás számítani, ellenben
a vele összeépült Dunakeszit (6,1, 5,2, 8,4) s a váci vasút mentén nagy hézagokkal felbukkanó kertvárosokat (Alsó- és Felsőgöd, Sződ kertváros) már nem. A sorozat végső
tagja az önálló kisvárosi jellegéből lassan már kivetkőződő Vác.
A hatvani országutat kísérő második, északkeleti sorozatot még nem ér te el Budapest.
Ennek tajgai Rákosszentmihály (14, 14, 18), Sashalom (12, 12, 14), Mátyásföld (2,9, 2,9, 4,6),
33
1950-ben voltaképpen az akkori agglomerációs gyűrűt csatolták Budapesthez, így nem csoda, hogy az azon
túli vonzáskörzet már ekkor is egyfajta új agglomerációs gyűrűként viselkedett (mint ahogy erről itt Mendöl
Tibor részletesen ír).
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kertváros-jellegű, iparral alig rendelkező, újkeletű települések. Folytatólag érintkeznek az
erősen átalakult, kibővült és még Nagy-Budapesthez számító Cinkotával (5,5, 2,3, 4,1).
Folytatólag Csömör (3,7, 2,3, 4,1), Kistarcsa (3,3, 2,5, 3,7) és Kerepes (3,2, 2,4, 3,5) kisebb mértékben átalakult falvak zárják be a majdnem összefüggő sort.
Budapest határa kelet felé ugrik ki a legmesszebbre, ezért a szorosabb értelemben vett
város kőbányai nyúlványától még nagyon messzire van az elővárosok harmadik sorozata:
a hatvani és az újszász-szolnoki vasútvonalak közén és két oldalán szinte egybeolvadó
Rákoshegy (4,2, 4,1, 6,9), Rákoskeresztúr (7,6, 5,8, 11), Rákosliget (3,1, 3,1, 3,2) és Rákoscsaba (8,2, 7,3, 15). Gyáripar itt nincs. Rákoscsaba, de különösen Rákoshegy és Rákosliget újdonsült kertvárosok, főleg az utóbbinak van sok tisztviselője és nyugdíjas lakosa.
Rajtuk túl Pécel34 falun (7,1, 5,8, 7,3) még erősen érződik Budapest szomszédsága.
A Kispesttel kezdődő délkeleti előváros-sorozatot az Üllői-út mentén még nem érte el
Budapest, ellenben a Pesterzsébettel kezdődő délit, a Soroksári-úton, igen. Kispest (65,
64, 65) és Pesterzsébet (68, 67, 77) ma már összenőtt egymással. Mindkettő Újpest típusának szerényebb kiadása. Lazább szerkezetű, inkább kertváros-jellegű az Üllői-út vonalán keletkezett, de jelentékeny gyáriparral is rendelkező Pestszentlőrinc (31, 30, 42). Nem
számítják Nagy-Budapesthez a vele majdnem összenőtt és eléggé átalakult Vecsés falut35
(13, 10, 18) s az újdonsült Pestszentimrét (8,2, 7,9, 12), sem pedig a déli sorozatot folytató
Soroksár falut (14, 12, 19). Az utóbbin túl, kissé távolabb, még a Taksonnyal (5,4, 3,21, 6,1)
összeépült Dunaharasztin (8,0, 6,9, 10) is kertváros hirdeti a főváros közelségét.
Csepelen (24, 22, 47) előbb volt a falu, azután a mellételepült gyár s utoljára keletkezett munkástelepülés.
Budának délen a Duna és egyben a székesfehérvári-dombóvári vasútvonalak mentén
van a legfejlettebb előváros-sorzata, a fővárostól távolodólag: Albertfalva (3,3, 3,3, 4,8),
Budapestfok (20, 19, 24), Budatétény (2,5, 2,1, 3,3), Nagytétény (7,2, 6,4, 9,8) és Nagy-Budapest határain kívül Diósd (1,0, 0,6, 2,6) és Érd (5,7, 3,6, 13). Közülük a három utóbbi
a török idők után csupán újjáéledt, Budafok és Albertfalva azonban azóta keletkezett falvak.
Albertfalván, Budafokon és Nagytétényben tehát falusi maghoz kapcsolódott s Budafokon abból várost is teremtett az ipari fejlődés. Diósdon és Érden a falu kertvárossal bővül.
Buda hűvösvölgyi nyúlványa nem ipari, hanem villanegyedszerű, tehát ilyennel is érte
el és kerítette körül Pesthidegkutat (6,0, 5,2, 8,3), éppúgy, mint Óbuda Békásmegyer falut
(8,4, 7,7, 13). Több elővárosa nincs is Budának a már felsorolt délieken kívül. Budakeszi,
de különösen Budaörs, két másik szomszédos helység, aránylag még kevésség vetkőzött
ki eredeti jellegéből. Egyiket a János- és Svábhegy tömege választja el a várostól, a másik
a bécsi vasútvonal mentén fekszik, már pedig éppen errefelé terjeszkedett legkevésbbé
Budapest, hiszen még a kelenföldi síkságot sem töltötte ki.
Budapestnek, ennek a nagymultú, de azt külsejével csak kevésbé eláruló hatalmas városnak multszázadi tüneményes fellendülését csupa derűlátással figyelte az ország, szinte
a magyarság biztató jövőjének jelképét látta benne. Ma már nemcsak a fényt, hanem az
árnyékot is látjuk, s ezért véleményünk személyenkint, sőt alkalmankint is eltérő. Büszkék is vagyunk a fővárosra, kárhoztatjuk is. Dícsérjük páratlanul szép fekvését, elégedettek vagyunk, hogy nekünk is van európai értelemben vett nagyvárosunk; sajnáljuk,
34
35
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hogy ennek a nagyvárosnak az építészet legsivárabb korszakában kellett fejlődnie36. Komolyabb kifogások is elhangazanak: Budapesten idegen szellem tanyázik, s elzárja az
érvényesülés útját a vidéki elhagyottságukban nehezen boldoguló igazi magyar erők elől.
Az ilyen és hasonló ítéletekben, mind az esztétikaiakban, mind az erkölcsiekben, van igaz
mag, de van némi túlzás is.
Bizonyos, hogy amit Budapest anyagiakban és szellemiekben termelt, nem jelenti minden esetben a magyar élet és a magyar műveltség legmagasabb kiteljesedését. De mégis
fővárosunk ez a hely, s nem veszhetett, nem is veszett el az a magyar erő, amelyik a magyar tájakról szakadatlanul ömlik beléje, az ország fiainak, sokszor legjobbjainak ideköltözésével s az ország egész anyagi erejéből emelt intézmények létesítésével. Szükségünk
van Budapestre, azokra a lehetőségekre, amelyeket csak a nagyváros nyújthat a nemzet
számára.
De viszont az is bizonyos, hogy a fővárosnak olyan egyoldalú fejlesztése, amelyhez
viszonyítva az ország még a mainál is inkább vidékké válnék, nem lehet a jövő feladata.

36
És végül egy szubjektív megjegyzés: ha Mendöl Tibor nincs megelégedve a századforduló környékének
„sivár” építészetével, akkor vajon mit szólna az utóbbi fél évszázad építészeti teljesítményéhez?
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