
1 LAKY DEZSŐ 

Adalékok a főváros községi háztartásának fejlődéséhez, 
különös tekintettel az 1914 —1934-es évekre 

A híres-neves Hartleben cég kiadásában Pesten 1821-ben Friedrich 
Schamsnak, a Bécsi Mezőgazdasági Társaság, a Prágai Nemzetgazdasági 
Társaság és a Pétervári Orosz Szabad Gazdasági Társaság levelező tagjá
nak tollából bennünket közelről érdeklő munka jelent meg: „Vollstän
dige Beschreibung der Königlichen Freistadt Pest in Ungarn" címmel, 
amelynek 43g. és köv. lapjain a Pest városi községi gazdálkodásról is 
érdekes adatokat olvashatunk. A szerző abból indul ki, hogy Pesten 
a magisztrátus ellenőrzi és igazgatja a bevételek és kiadások s a vagyon
kezelés rendjét és az előző — pontosan meg nem nevezett — néhány év 
átlaga alapján beszámolót nyújt a bérbe adott városi javadalmakból szár
mazó jövedelmekről. Schams táblázata összesen 153.916 F t jövedelemről 
végez összegezést, amelynek jelentősebb tételei ezek voltak: 

Kövezetvám 46 650 Ft 
Vásári és mértékellenőrzés 29 510 Ft 
Hajóhíd vámbevételének fele 26 250 Ft 
Két sörház 10 065 Ft 
Legelő- és állatgazdálkodás 9 305 Ft 
Mázsálási jog 3 425 Ft 
Partjog 5 064 Ft 
Színház bevételeinek 3/4 része 9 000 Ft 
Városházi üzlethelyiségek 2 555 Ft 
„Zsidók" italmérései után 2 300 Ft 
Halottszállítás 1 600 Ft 
Pálinkamérésekből 1 500 Ft 
Fedeztetési díjak 1 143 Ft 

A többi bevétel egyéb, számszerűleg kisebb jelentőségű részletből 
alakult. 

A bevételeket még növelték a büntetéspénzek, a városi fiskus 
örökösödési része, a mérték- és súlyhitelesítés, a lisztkereskedelem, a hús
vágás stb. 

Talán elég is ebből a felsorolásból, melynek legérdekesebb része az, 
hogy sok olyan bevételi forrás őseit láthatjuk meg Pest város egykori 
javadalmai között, melyek a századok változásaiban is ellenállóképesnek 
bizonyultak, s mintegy előőrsei vol tak olyan későbbi háztartási fedezet 
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eszközöknek, amelyek ioo évvel később — utóbb még inkább — a modern 
Pest, ill. Budapest háztartásában is fontos szerepet játszottak. 

Ezekben a közlésekben, amelyek után a jelen század harmincas 
éveinek közepéig vizsgáljuk meg a főváros háztartásának jellemző voná
sait, világosan láthatjuk, hogy a múlt század eleji, akkor kereskedőváros
nak tekintett, valójában azonban még erősen mezőgazdasági jellegű Pest 
háztartásának két vezető iránya volt. Az egyik a közlekedéssel össze
függő bevételek számos ágazata, a másik a kifejezetten mezőgazdasági 
alapból származó bevételszerzés útjai. De nem lett volna Pest háztartása 
hű sok városunk sorozatában észlelt berendezkedéshez, ha a vendéglátó
ipar szerepe nem lett volna ebben az aránylag kicsi tükörképben is szembe
ötlő. 

A Fejérpataky László által annak idején közzétett középkori városi 
számadásokban a felvidéki városokban lépten-nyomon nyomára bukkan
hattunk a vendéglők, sörözők stb. háztartásalakító hatásának. Pest sem 
mondhatott le a múlt század fordulóján az ebbe a csoportba tartozó 
jövedelemszerzésről. Ha természetesen nem is lehetett szó ezelőtt 150— 
160 évvel a Gellért Hotel és fürdő vendéglátó-kombinát működéséről, 
mégis a felsorolt néhány adat közül több is azt bizonyítja, hogy a fejlődés 
megismerésében milyen nagy segítséget jelent számunkra az, ha a múlt
ban tapogatózva ráakadunk olyan útjelzőkre, amelyek a későbbi korok 
felé is mutatnak. 

Pest város kiadásait illetőleg Schams könyve sokkal kevesebbet 
mondó, mint a bevételek oldalán láttuk. Schams szerint Pest kiadásai 
nagyok és sokfélék. Számszerű anyagot azonban nemigen közöl sem a ki
adásokról, sem a nagyságrendjükről. De végtelenül érdekes az a meg
jegyzése, hogy a kiadások felépítésében az a vezérmotívum, hogy Pest 
minél hamarabb pótolja más nagyvárosokkal szemben fennálló hátra-
maradottságát. 

Néhány apróságot mégis közölhetünk forrásunkból. Kiderül ezek
ből, hogy a „Katonai Kontribúciók" szükséglete átlagosan 31 314 Ft 
volt, a sorozás 1280 Ft-ot emésztett fel, és költséget jelentett a kaszár
nyák bére is. Természetesen pénzbe került a tisztviselői illetmények 
és a hivatalok postai és egyéb dologi szükséglete, foglyok élelmezése, 
az éjjeli világítás, a partok, járdák és közlekedési utak építése és fenn
tartása stb. Schams szerint Pest kiadásai kb. 500 000 Ft-ra rúghattak, 
ami éppenséggel nem volt csekély összeg, s aminek előteremtéséről 
a városi magisztrátusnak nyilván nagy körültekintéssel kellett gondos
kodnia.1 

Jóval később, amikor az 1872. évi XXXVI. te. Óbudának, Budának 
és Pestnek egyesítésével megteremtette a főváros szervezetét és kiépí
tette háztartását, a főváros költségvetéseinek indokolásaiban s a köz
gyűlési vitákban évtizedeken keresztül visszatérő magyarázata volt a költ
ségvetés egyre terebélyesedő kereteinek az, hogy fővárosunk mennyire 
elmaradott más országok fővárosainak külcsínjétől és berendezéseitől. 
Valóban azt, amit amott sok száz éves, szinte zavartalan múlt adott 
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át hagyatékképpen az utódoknak, Budapest közönségének évtizedek 
alatt kellett pótolnia. 

De még egy ízben visszatérek Schams könyvére. Felidézem az emlé
két az 1808-ban létesített Pest városi Szépítési Bizottságnak, mely min
den magán- és középítkezésre nézve befolyást gyakorolt, s amelynek 
vezetése olyan avatott személy kezébe került, akinek nevét a magyar 
építéstörténet legragyogóbb képviselői között tartják már régóta számon. 
Hild Józsefnek hívták azt a zsenit, aki a Szépítési Bizottságnak első 
szellemi vezére volt. A Bizottság sürgősen hozzáfogott annak a tervnek 
kidolgozásához, amely szerint Pest átépítésének meg kell történnie, és 
35 pontba foglalta a legsürgősebb teendőket, hogy megvalósításuk után 
tűnjék el a régi Pest s épüljön fel helyette az új. 

Ott szerepelt a pontok között a régi városfalak és kapuk lebontása, 
a belső városrészekben éktelenkedő kovácsműhelyek kitelepítése, az elso
kasodott vágóhidaknak a város pereme felé való eltolása, a haltér szabá
lyozása, a botanikus kertnek kedvezőbb helyen való újjáépítése, a városi 
ingatlanoknak építtetők céljaira való eladása, a Redoute befejezése, 
a víz- és szennyvízlevezető csatornák építése a Dunához, a Duna-part és 
a Rákos-patak szabályozása, városliget kialakítása, templomok építése, 
a hajózási hivatalok alapjainak lerakása. Bs mennyi más gondolat sűrű
södött össze a pontok anyagába ! Budapestnek szinte egyik napról 
a másikra beépülő része már a pesti oldal volt. A balparti városnegyed 
a fővárosnak az a része, melynek természeti fekvése ugyan nem volt 
olyan gyönyörű, mint a budai városrészeké, de lakosságának életrevaló
sága, elevensége és áldozatkészsége megnyitotta az útját annak a fejlő
désnek, amely sok vonatkozásban további fél századra eldöntötte Buda
pest városképét. 

Mennyi időbe került mégis, hogy a jóval később megindult hivata
los statisztikai szolgálat megfigyelési körébe vonta Budapestnek s a többi 
magyar településnek a közületi háztartását is. i88i-ben még Keleti 
Károly szervezett meg statisztikai észlelést a községek háztartásáról. 
Természetszerűleg Budapest sem maradt ki a felvételből, melynek sikerét 
előmozdította, hogy a fővárosnak ekkor már évek óta rendszeres költség
vetése volt.2 

A továbbiakban, mikor a bevételek és a kiadások adataival a fővá
ros háztartásának kibontakozását szemléltetjük, gyakran visszaemlékez
hetünk még az egykori pesti Szépítési Bizottság tervezgetéseire, mert 
azok nélkül alig lehetne megérteni a főváros háztartásának tüneményes 
fejlődését a múlt század 70-es évei után. Mivel vizsgálódásaink tárgya 
a fővárosi községi háztartás változatos útjának megrajzolása az első 
világháborút követő években, az előző évtizedekre vonatkozólag össze
állított anyagunknak csak a végső sommázatát haználjuk fel ebben 
a tanulmányban, — annál inkább, mert a fővárosi pénzügyek fejlődésé
ről 1874—1912-ig bezárólag Rácz Gyula írt rendkívül értékes tanulmányt,3 

aki gazdaságtörténeti kutató munkásságot is végzett, s munkája fel
ment az alól, hogy az első világháborút megelőző időkre vonatkozó adat-
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táramat olyan magyarázatokkal kísérjem, amelyek ma már a történeti 
kutatás közkincsei közé tartoznak. 

A magyar városok háztartásának kérdéseivel foglalkozott az 1916-
ban megjelent „Magyar városok háztartása az 1910. évben"4 című 
monográfia, az első mű, amely az összes városok, köztük Budapest 
háztartásának képét széles alapon rajzolta meg. Utóbb a Közgazdasági 
Társaság 1932. évi közgyűlésén hangzott el beszámoló: „Adalékok a tör
vényhatósági jogú városok háztartásáról."5 

Az 1910. évi városi háztartási statisztikai felvétel, amelynek adat
sorait a legtöbb vonatkozásban városonként közölte a kiadvány, a záró
számadásokhoz csatolt kérdőívek alapján késztilt. Bizonyára része volt 
ebben annak, hogy az adatgyűjtés megindítása előtt egy-egy évvel a szo
rosabb értelemben vett községek, valamint a vármegyék háztartásáról 
is történtek statisztikai megfigyelések, s elsősorban a községek háztartá
sáról jelent meg 1913-ban nagyszabású statisztikai kiadvány.6 A két út
törő vállalkozás megszervezése és végrehajtása Buday László nevéhez 
fűződik. 

A városok háztartásának kérdése az 1910. évi felvétel után újra meg 
újra az érdeklődés és a jogszabályalkotás homlokterébe került. Az 1912. 
évi IyVIII. tc.-nek az a melléklete pl., amely a városok évi 8 millió koronás 
államsegélyének szétosztását rendezte, az említett statisztikai felvétel 
alapján történt. 

Az első világháborút követő években pedig a törvényeknek és ren
deleteknek éppenséggel egész sora intézkedett a városok megingott ház
tartási egyensúlyának helyreállításáról. Közültik a legfontosabb az 1927. 
évi VII. te. volt. 

Lényegében átalakult a városok adóztatási joga. Az egykori fő 
bevételi forrás, a pótadó helyett — melynek felső határát most elvileg 
megszabták — a városok új adóforrások segítségére támaszkodhattak: 
a városoknak átengedett kereseti adókra, az általános forgalmi adó keze
léséért járó jutalékokra, a fogyasztási adók közül a borital és húsfogyasz
tási adókra, valamint az italmérési illeték átengedésére stb. Az első világ
háború után aránylag rövid idő alatt rendeződtek a városoknak jó né
hány éven keresztül szinte gyötrelmesen ható háztartási problémái, s a 
század harmadik évtizedének második felében bel- és külföldi tőkepiacon 
városaink nagyobb beruházási célokra hosszabb lejáratú kölcsönökhöz 
is juthattak. 

A magyar pénz értékének állandósítása (1924) után az 1924. és 1925. 
évi ún. szanálási válság — tehát a gazdasági konjunktúra visszaesésének 
ellenére is, pár éven keresztül a városok háztartásában szinte mindenfelé 
nagy élénkség mutatkozott, s ez 1929 késő őszéig tartott . Csak ekkor 
kezdtek viharfelhők gyülekezni a nyugati félteke addig derült egén, hogy 
azután rengeteg értéket elpusztító válság robbanjon ki, amely a kapita
lista államok teljes során átrohant, s mindenütt súlyos károkat 
okozott. Az 1929-ben megalakított Statisztikai Tanács tudományos 
bizottságának ösztönzésére 1933-ban és 1934-ben sor került előbb a tulaj-
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donképpeni községek, majd a városok háztartásának statisztikai meg
vizsgálására, ha szűkebb keretek között is, mint 1910 körül, s annyiban is 
más módon, hogy a felvételek most a költégvetésekhez igazodtak. 
Ezt a felvételt a Központi Statisztikai Hivatal hajtotta végre.7 A váro
sok háztartásának felderítése a Fővárosi Statisztikai Hivatal feladata 
lett; a hivatal Statisztikai Közleményeinek 76/4. kötete gyanánt 
hamarosan meg is jelent a Magyar városok 1934. évi háztartási adatai
nak tanulságos összefoglalása. Szövegét Bene Lajos írta. Ebben a külön
ben jeles munkában azonban a múltra vonatkozólag nem voltak 
közlések. 

A szanálást követő időszakra, de a korábbi évekre vonatkozóan is 
meg lehet emlékezni Homolyai Rezsőnek, szintén a Fővárosi Statisztikai 
Hivatal kiadásában megjelent A főváros pénzügyei 1911—31. c. munká
járól (Statisztikai Közlemények 66/2. kötete), főleg azért, mert adatköz
lései az 1919—1931. évek zárószámadási előírásaira vonatkoztatva meg
teremtették a kapcsolatot az 1913. évvel. 

Végeredményben az a helyzet, hogy az 1910. (vagy akár 1914.) és az 
1934. évek mint szélső időjelzők között a bennünket különösen érdeklő 
fővárosi közületi gazdálkodásról nem áll rendelkezésünkre összefoglaló és 
olyan célkitűzésű adatgyűjtemény, ill. statisztika, amely az első világ
háborút követő s a harmincas évek elején lezajlott válság idején Buda
pest község gazdálkodásának adatait a budapesti adatok vetületében 
elemezte volna* 

Ezért örültem annak, hogy irataim rendezgetése közben kezembe 
akadt néhány tábla, amely ennek az űrnek áthidalására némileg alkalmas, 
továbbá arra is, hogy a táblák anyagához kommentárokat fűzzünk. 
Rendelkezésemre állnak ti. 1874-től kezdve 1934 végéig minden év gaz
dálkodásának eredeti pénzértékben és pengőértékben is kifejezett adatai 
a főváros tulajdonképpeni háztartásáról, azok tehát, amelyek az alap
szerű és az üzemi kezelés keretein kívül esnek. Ha az adatokat legalább 
5 évenként átlagoljuk (az első átlag 2 éves, az utolsó 4 évre terjed), nagy
szabású kép bontakozik ki előttünk az egykor kisszerű keretek között 
dolgozó főváros háztartásának hatalmas előretöréséről. 

Aki a mai Budapest háztartásának felépítésével, teljesítményével és 
fejlődésével foglalkozik, szükségszerűen gondol az összehasonlítás lehe
tőségére, s keresi ezek módjait. Ez a munka rendkívül terhes; csak az 
nyúlhat hozzá a siker reményével, aki az egykori főváros mai szemmel 
nézve kisszerű közületi életének legalább fontosabb célkitűzéseit ismeri, s 
aki Budapest azóta hatalmasan megnövekedett költségvetésének bonyo
dalmas helyzeteiben is kiismeri magát. Hiszem, hogy lesznek majd, vagy 
talán már vannak is olyan gazdaságtörténészek vagy közírók, akik 
ilyen terveket szőnek. Ezeknek munkáját — remélem — megkönnyítik 
azok a fejtegetések, amelyeket alább a magam anyagához csatolva 
közlök. 

A közületi, városi és községi költségvetéseknek (ill. zárószámadá
soknak) régi betegsége volt az, hogy nagyon eltérő felépítésük és beosz-
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tásuk nemcsak a különböző városokkal és községekkel való összehason
lítást te t te igen nehézkessé, hanem ugyanazon városi vagy községi közti
let költségvetéseinek biankóképe is gyakran átalakult. Sokszor szinte 
leküzdhetetlen nehézséget okozott a magánkutató számára az eltérő 
nyomokon felbukkanó adatok közös útra vezénylése. 

Nem ok nélkül, sőt nagyon is helyes elgondolás alapján rendelkezett 
az 1927. évi V I I . te. a városok, községek és vármegyék háztartásáról oly 
módon, hogy azok a belügyminisztérium által megjelölt keretek szerint 
készítendők el. Mennyire egyszerűbb lett volna 1910-ben is a fentebb már 
idézett városháztartási felvétel anyagához hozzájutni, ha az egységes 
minta szerint készült felvételi adatok ellenőrzésére bekért városi zárószám
adások felülvizsgálásánál nem tűnt volna ki az, hogy gyakran szinte akro
batikus műveletek után lehet csupán a célt, a közös „platformot" meg
teremteni. 

1928-ig erről nem lehetett szó Budapest esetében sem, s tulajdon
képpen első ízben az 1931. évi költségvetés szerkezete volt olyan, amelyet 
véglegesen megállapodottnak gondolhattunk volna. Igen ám, de Budapest 
sem volt kivétel az általános szabály alól, s ha a történeti fejlődés hiteles 
sorait kellett Összeállítani, nem lehetett mást tenni, mint hogy a korábbi 
évekre vonatkozó adatokat az 1931. évben kialakított költségvetési rendhez 
képest átépíteni. Ismételjük, hogy a költségvetés szerkezete szinte állan
dóan változott a fővárosban is. Bgyes intézmények, üzemek pl. hol a 
községi háztartás költségvetésében, hol azon kívül, önállóan szerepeltek. 
Az alapszerű kezelés és a nettó és brut tó előirányzati rendszer változásai, 
és még más okok is a költségvetési végösszegeket időnként, eltérően ala
kították. Sajnálattal kellett és kell még most is megállapítanunk, hogy a 
költségvetésekben előirányzott végösszegek nem is voltak alkalmasak az össze
hasonlításra, s ezért kellett azokat közös nevezőre hozni abban a formában, 
ahogy mi is tettük. 

Mielőtt azonban számsorunkat bemutatnók, még egy bizonyos 
módszertani kényszerűségre hívjuk fel a figyelmet. Említettük fentebb, 
hogy az anyag, amellyel a továbbiakban dolgozunk, elvileg a költség
vetések alapján készült, Budapesten azonban az 1919—26. évekre vonat
kozólag a költségvetési számok helyett mégis a zárószámadási eredmé
nyeket használtuk fel. Az első világháború befejezése után eltelt jó pár 
éven át legfőképpen a pénzérték örökös változása vagy pontosabban: 
zuhanása miatt éveken át nem lehetett szó normális költségvetések elkészítésé
ről, még az államháztartásban sem. A főváros gazdálkodása is korábbi 
időszak költségvetéseinek elvi alapján állott, melynek végrehajtását azon
ban az élet követelményei szabták meg, minden évben újra meg újra 
más formában és más keretek között. 

Ezek számait másképpen, mint a zárószámadások előírásai alapján 
nem lehetett egybekapcsolni. 1927-től kezdve azután a költségvetések 
előkészítésének régi rendszere újra éledt, s most már 1934-ig bezárólag 
a költségvetések adatait lehetett egymás után felsorakoztatni, termé
szetesen az 1931. évi költségvetés rendszerében, ami könnyebb feladat 
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volt, mert a költségvetések elkészítésének említett lazasága ekkor már 
megszűnt. 

Meg kell még jegyezni, hogy a községi háztartásnak mind bevételi, 
mind kiadási rovatait 1874-ig visszamenőleg kétféle pénzegységgel mutat
tuk ki: 1874—1898-ig forint, és a forintértékeknek pengőértékekre való 
átszámításával pengőértékben, 1899—1925-ig korona- és pengőértékben. 
1926-tól kezdve azután táblázatunk mindkét sorában pengőértékek szere
peltek. 

Az időbeli távlat jobb megértetése végett az alaptáblázat anyagából 
elkészítettük a számsorok ötéves átlagait. Célszerűnek látszott, hogy az 
első két év adatainak átlagolása után 1876—1930 ig bezárólag mindig öt 
év átlagát számítsuk, az utolsó átlagot pedig 4 évre vonatkoztassuk. 

Az ötéves átlagok alkalmazása tanulmányunk szempontjából kifo
gástalannak látszik, s bár a rendelkezésre álló adatok szempontjából talán 
tetszetősebb volna, ha az átlagszámítást az utolsó esetben is 1935-ig 
végeztük volna el, viszont a Budapest székesfővárosunk akkori gazdaság
társadalmi életében jelentős befolyást gyakorolt konjunktúraciklus való
jában az 1926. évvel kezdődött és 1929-ben érte el tetőpontját, tehát 
abban az évben, amelyben az 1930. évi költségvetést kidolgozták. Ez utób
biban a válság hatása ezért még nem nyilvánulhatott meg. 

Az 1930. évvel megindult ún. depresszió az 1931—34. években 
jelentkezett legerősebben, nemcsak az ország, hanem a főváros gazdasá
gában is. 1935-ben a fővárosi háztartási összegezés átmeneti összezsugo
rodása megszűnt, s a háztartási legjobban érintett részeiben is feltüne
deztek a kiegyenlítődés jelei. Ezért nem származik baj abból, hogy táblá
zatunk közlései az 1934. évvel zárulnak, nem úgy mint annak idején, ami
kor a fővárosi lakosság adóterhelése nagyobbodott, ám a háztartási kere
tek szociális vonatkozású érdekeltségei nem tudták még kiheverni az 
előző évek hiányait. 

A táblázat anyaga, amelyhez kapcsolódva adalékaink közlése meg
indult, az 1. sz. táblázatban található.9 A táblázat számsorait az 552 — 53. 
oldalakon olvashatjuk. 

Első pillantásra is szembeszökő az a rendkívüli mértékű emelkedés, 
amely a főváros háztartásában 60 év alatt megmutatkozott. Akár a kia
dások, akár a bevételek számsoraira tekintünk, megállapíthatjuk, hogy a 
70-es évek közepétől kezdve addig, míg a költségvetés két oldalának 
maximumai kialakultak, csaknem tizenötszörösre nőttek fel a fedezet, ill. 
a szükséglet adatai. 

A később még megadandó magyarázat szerint ezek a maximumok 
•nem 1934-ben mutatkoztak, hanem 1930-ban. Tény azonban, hogy a. főváros 
háztartási kezelésének előirányzata szemmellátható módon nagyobb mértékben 
növekedett, mint a népesség száma. Ezért több alkalommal is alkalmazni 
fogjuk az egy főre számított bevételek és kiadások számításának mód
szerét, de eleve utalni kellett számsorunknak erre a jellegzetességére. 

Időbeli számsoroknál is érdekes lehet a nagyságrendbe állított sor 
középső értékének, a mediánnak a megvizsgálása. Az adott esetben ez a 
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i . A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSE 1874—1934 

(1919—26-ig zárszámadási eredmények) 

Községi háztartás 

kiadásai bevételei 
Év eredeti 

pénzegységben Pengőben eredeti 
pénzegységben Pengőben 

Ft Ft 

1874 5 279 944 12 249 470 5 285 919 12 263 332 
1875 5 387 781 12 499 652 5 377 977 12 476 907 
1876 5 509 916 12 783 005 5 465 423 12 679 781 
1877 5 858 519 13 59I 764 5 846 507 13 563 896 
1878 5 169 682 II 993 662 5 238 832 12 I54 090 
1879 5 293 594 12 281 I38 5 366 177 12 449 53I 
1880 5 457 870 12 662 258 5 498 376 12 756 232 
1881 6 030 224 13 990 I20 6015732 13 956 498 
1882 6 053 935 14 O45 129 6 053 935 I4O45 I29 
1883 6 571 769 15 246 504 6 560 037 15 219 286 
1884 6 811 394 15 802 434 6 790 150 *5 753 H8 

1885 7 4°6 307 17 182 632 7 4°2 558 17 173 935 
1886 7 273 432 l6 874 362 7 273 432 16874362 
1887 7 360 314 17 075 928 7370314 17 099 128 
1888 7 687 163 17 834 218 7 687 160 17834 211 
1889 7 909 384 18 349 771 7 909 384 18 349 771 
1890 8 157 628 18 925 697 8 157 628 18 925 697 
1891 8 809 733 20 438 581 8 809 730 20 438 574 
1892 9 395 424 21 797 384 9 395 424 21 797 384 
1893 9 399 508 21 806 859 9 399 508 21 806 859 
1894 10 082 168 23 390 630 10 082 168 23 390 630 
1895 12 583 494 29 193 7°6 12 583 494 29 193 7°ö 
1896 13 411 794 31 115 362 13 411 694 31 115 130 
1897 14 619 849 33 918 050 14 357 216 33 308 741 
1898 15 532 846 

Kor. 
36 036 203 I5 3!5 263 

Kor. 
35 531 4i° 

1899 34 527 346 40051 721 34 575 466 40 107 541 
1900 33 646 614 39 030 072 33 647 492 39 031 091 
1901 32 555 455 37 764 328 32 555 455 37 764 328 
1902 33 200 074 38 512 086 33 « 7 265 38 416 027 
1903 34 372 666 39 872 293 34 349 751 39 845 711 
1904 34 662 699 40 208 731 34 665 260 40 211 702 
1905 37 298 126 43 265 826 37 298 126 43 265 826 
1906 37 335 987 43 309 745 37 335 987 43 309 745 
1907 39 850 242 46 226 281 37 587 192 43 601 143 
1908 44 561 557 51 691 406 42 776 083 49 620 256 
1909 44 914 5°8 52 100 829 44 923 508 52 n i 269 
1910 51 433 655 59 663 040 51 433 655 59 663 o4o 
1911 57 °50 397 66 178 461 57 198 603 66 350 379 
1912 71 851 813 83 348 103 71 863 683 83 361 872 
1913 77 623 647 90 043 431 77 623 647 90 043 431 
1914 82 915 17° 96 181 597 82 941 662 96 212 328 
1915 88 807 949 103 017 221 78 662 169 91 248 116 
1916 145 504 279 94 305 034 80 833 262 76 050 273 
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i. A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSE 1874—1934 (folytatás) 
(1919—26-ig zárszámadási eredmények ) 

Községi háztartás 
kiadásai bevételei 

Év eredeti 
pénzegységben 

Pengőben eredeti 
pénzegységben Pengőben 

Ft Ft 

1917 119 653 816 87 772 931 81 862 360 60 374 066 
1918 I74 212 033 91 979 37 8 113 170 374 59 793 775 
1919 29O 622 548 36 643 713 222 845 750 28 097 943 
1920 511 353 561 12 357 712 587 907 488 14 207 765 
1921 870 541 732 n 880334 I 224 539 472 16 711 361 
1922 3 202 268 842 13 266 542 3 992 785 254 16 582 967 
1923 75 562 670 851 25 043 629 81 949 521 342 27 160 413 
1924 736 608 817 419 56 964 423 1 037 707 043 567 69 809 344 
1925 1 416 287 963 820 103 626 469 1 540 493 470 477 112 714 294 

1926 P. 
126 601 658 126 601 658 

P. 
123 516 124 123 516 124 

1927 141 408 095 141 408 095 141 412 930 141 412 930 
1928 174 102 826 174 102 826 174 344 329 174 344 329 
1929 177 679 427 177 679 427 177 680 898 177 680 898 
1930 180637 311 180637 311 180 638 687 180 638 687 
1931 176 083 002 176 083 002 176 083 848 176 083 848 
1932 165 733 127 165 733 127 165 727 576 165 727 57° 
1933 151 044 291 151 044 291 151 083 898 151 083 898 
1934 144 671 723 144 671 723 136 364 667 136 364 667 

médián a bevételeknél és a kiadásoknál egyaránt 84 millió pengő körül 
mozog.10 A valóságban azonban csupán egy évben, 1912-ben alakult ki a 
mediánhoz közel eső érték, bár annál valamivel mégis kisebbek voltak 
akkor a kiadások és bevételek (83,3, ill. 83,4 millió P). Előzőleg a főváros 
gazdálkodása csak lassan fejlődött, s az első 20 milliós (számításaink szerint 
való) költségvetési végösszeg is csupán 1891-ben jelentkezett, — abban az 
évtizedben tehát, melyben azután kivétel nélkül minden évben maga
sabbra és magasabbra hágott a költségvetések végösszege, azaz szüntelen 
fejlődés bontakozott ki (különösen 1895, ill. 1896-tól). 

A 90-es évekig bezárólag a költségvetések keresztmetszete szűkebb 
gazdálkodás lehetőségeiről tanúskodott. Mintegy a későbbi idők sokkal 
több városi szükségletet kielégítő gazdálkodásának előkészítő periódusa 
volt az a 16 év, amely 1874—1890-ig terjedt, annyiban is érdekes tanul
ságot mutatva, hogy nagyobb kilengések sem jobbra, sem balra nem for
dultak elő. A költségvetési bevételek és kiadások nagyjából egyensúlyban 
voltak, s az egyik vagy másik oldal javára mutatkozó eltérések ebben az 
időben sohasem jeleztek feltűnő eltérést. 

Az 1900—1910-ig terjedő időszak a főváros háztartása megizmoso
dásának időszaka volt. Egy kivétellel ekkor is minden évben — majd az 
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évtized közepétől kezdve erősen — emelkedőben voltak a főváros költ
ségvetései. Az 1910. évi egyensúlyban álló költségvetés már olyan határ
átmenet felé tartott, s a megfigyelő joggal helyezkedett várakozó állás
pontra addig, amíg eldőlt, vajon a lendület ereje később megtörik-e, vagy 
pedig megmarad, avagy éppenséggel emelkedni fog. Az utóbbi eset 
következett be. De az 1914 nyarán kitört világháborúnak a főváros ház
tartásában is kifejeződő hatásai következtében már az 1915. évi költség
vetésben felborult a régi rend, mely szerint a bevételek mindig csaknem 
teljesen fedezték a kiadásokat, s azután hosszú időre búcsút is kellett mon
dani annak a pénzügyi berendezkedésnek, amely biztos bevételekből rendez
hette a kiadásokat. 

Az ún. háborús éveknek (az első világháború éveinek és az azt 
követő éveknek is) gazdálkodására nem annyira az volt a jellemző, hogy 
ezekben az esztendőkben a háztartás létfontosságú szükségleteit is csak 
különleges hitelmüveletekkel és az államháztartás segítségével lehetett 
kielégíteni, hanem inkább az, hogy a bevételek és a kiadások, a költség
vetések végösszegeit pengő értékre átszámítva 1918 után szinte zuhanni 
kezdtek. 

Csupán 1921—1922 körül fordult meg a helyzet: a kiadások rohanó 
szekerét meg lehetett fékezni, a bevételeket gyűjtő községi pénztárakat 
pedig lassanként ismét fel lehetett tölteni fedezeti eszközökkel. 1923-ban a 
beteg háztartás magához térése tovább folytatódott: 1924-ben már kb. 
ott tartott, ahol — valaha — a 900-as évek első évtizedének végén. 1925-
ben a költségvetésnek legalább a kiadási oldala éppen akkora volt, mint 
1915-ben. Csakhogy akkor egy közbenső szakadéknak innenső, 1925-ben a 
túlsó oldalán. 

A helyzet javulása a bevételek terén még jobban megnyilvánult, 
mint a kiadásoknál. Már iç20-ban meghaladták a zárószámadás bevételei a 
kiadások előírásait, s a következő esztendőkben ez a többlet — bizonyos 
ingadozásokkal — jellemző tünete lett a főváros gazdálkodásának. 1924-
ben pl. a bevételek kb. 20%-kal múlták felül a kiadásokat, 1925-ben is 
csaknem 10%-kal, annak jeléül, hogy a pénzérték megszilárdulásával kap
csolatban a főváros fedezeti gazdálkodása jóval több erőforráshoz jutott, mint 
amit közvetlenül felhasználtak a. költségvetési keretek kielégítésére. 

Ennek azonban — amint már előbb is érintettük — az állami adó
prés hirtelen fokozódó nyomását csak súlyosbító községi közjogi bevéte
leknek addicionális nyomása volt a legfőbb okozója. A lakosságnak na
gyobb adóterhet kellett kiizzadnia, de a fővárosi közigazgatás csak této
ván tudott bánni — akárcsak az államháztartás — a váratlanul kezébe 
jutott bevételi többletekkel: a kiadásokat nem tudta úgy irányítani, hogy 
a szociális, a közegészségügyi, a kulturális stb. igazgatás pénzügyi fede
zetében évek óta mutatkozó elhanyagoltságot gyorsan ki tudta volna 
küszöbölni. 

Alább, a költségvetési átlagok közlésénél a főváros községi háztar
tásának ez az érdekes fejlődése talán még jobban ki fog tűnni. És az is 
meglátszik, hogy szinte szerencsés véletlen folytán esetünkben elegendő az 
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átlagszámítás megszokott módját alkalmazni, s nincs szükség mozgó átla
gok számítására. Sőt, mintha a fővárosi költségvetések számaiban jelentkező 
irányzat így határozottabban kerülne felszínre, mint éppen az imént említett 
mozgó átlagok számítása révén. 

Ez az oka annak, hogy midőn a fővárosi költségvetéseknek (ill. 1926-
ban a zárószámadásoknak) azokat az értékeit vizsgáljuk, amikor már az 
előirányzatok nem forint- vagy korona értékben, hanem pengőértékben 
történtek, az egymás után következő 9 év kiadásainak és bevételeinek 
számsora egyaránt (sok tekintetben egyöntetűen) olyan fejlődést mutat, 
amelyet az időbeli sorok alakulásának egyik ritka példája gyanánt jegyez
hetünk fel. Nézzük csak az alábbi kis grafikont, amely ezeknek az évek
nek kiadási összegezése alapján készült. 

millió P 

1925 16 27 ZS 29 30 3í J3 ilf 

i . A főváros kiadásainak alakulása 1925—1934 

1926-tól kezdve gyorsan növekedtek a főváros kiadásai, s 1930-ban 
jutottak el tetőpontjukra, hogy azután 1934-ben kb. ugyanarra a mély
pontra süllyedjenek, ahol 1927-ben voltak, az emelkedés hullámának 
elején. Erről még később is lesz szó. 

Ha a grafikont abban a változatban is elkészítjük, hogy az 1927— 
34-esévekiköltségvetési bevételeinek adatait alakítjuk át (2. grafikon, 556.0.), 
a most tárgyalt hullámmozgás még határozottabban és még tisztábban 
kifejeződik, — egyben azonban arról is tanúskodik, hogy a húszas évek 
második felében Magyarország újra megjavult gazdasági viszonyai között 
a székesfőváros költségvetései is évről évre fokozódó arányokban álltak 
a közönség rendelkezésére. Az igazi fejlődés legmagasabb pontját már az 
1929. évi költségvetés is csaknem elérte, s ezen a szinten még 1931-ben is 
meg tudott maradni. A nagy neküramodás tehát az ún. gazdasági rekonst
rukció első 3—4 évében jött létre. A tetőzés is ugyanennyi éven át tartott, 
hogy azután a világválság éveiben ez a kedvező irányzat hirtelen meg
torpanjon, majd szinte meg is szűnjön. 
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Ezeknek az éveknek egyébként is érdekes adaléka, hogy 1927-től 
1933-ig (tehát 7 éven keresztül) a bevételek és kiadások csaknem tökéletes 
egyensúlyban voltak. Jóformán csak pár pengőnyi eltérés mutatkozott 
hol a bevételek, hol a kiadások javára. Kivételes évek voltak 1926 és 1934. 
Az elsőben a kiadások még kb. csak 2,5%-kal haladták meg a bevételeket, 
1934-ben pedig már eléggé számottevően (6,2%-kal). Ez tehát annak a 
jele, hogy a megduzzadt kiadási költségvetésekei a válság idején nem tudták 
olyan mértékben korlátozni, amint azt a bevételek alakulása szükségessé tette 
volna. Erről is lesz még szó. 

Ezek az eredmények azt is sejtetik, hogy a két világháború közé 
eső korszakban a főváros pénzügyeinek vizsgálatával e tanulmány szúk 
keretein túlmenően is, érdemes volna egyéb részleteiben foglalkozni. Ezekre 

millió P 

ISO 

no 

ISO 

no 

no 

/925" 26 27 28 29 30 3? & 35 it 

2. A főváros bevételeinek alakulása 1925—1934 

a vizsgálódásokra részben majd módot nyújt a kiadások és bevételek 
tagolódásának elemzése. De a történeti bizonyítás céljából arra is szükség 
lehetne, hogy a szemle körét és tartalmát terjesszük ki olyan mélyebb 
vonatkozásokra is, amelyek megközelítésére a székesfőváros közigazga
tásáról készült jelentéseknek éppen ebben az időszakban megindult rend
szeres közzététele módot nyújtana. 

Többször említett számításaink eredményeit mutatjuk be az 557. 
oldalon olvasható 2. sz. táblázatban, mely a főváros költségvetési ered
ményeit 1874—1934-ig átlagokban, továbbá indexszámokban (fejlődési 
viszonyszámokban) mutatja be, s amellett a 3. sz. táblázatban módot 
nyújtunk arra is, hogy a bevételek és kiadások egy főre eső arányszámait 
szemléltessük. Kiegészítésképpen azokat a számokat is bemutatjuk, ame
lyek a kiadásoknak a bevételekben kifejezett százalékait rögzítik. 

Első pillantásra jelentkeznek azok a fejlődési vonalak, amelyekről 
egyes évek eredményeinek a megbeszélésénél szóltunk: a század második 
évtizedének közepéig mutatkozó szakadatlan növekedés, amely a millen-
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nium éve u tán vált erőteljesebbé, majd a meredek esés, s a legutolsó két 
évcsoportban újra, most már egészen rohamos emelkedés. Az átlagok 
természetesen tompítják az egyes évek ingadozásainak erejét, bár az 1911— 
15-ös évekig bezárólag mind a kiadások, mind a bevételek átlagai állan
dóan emelkedtek, majd lecsökkentek, csaknem, vagy éppen a felére a 20-as 
évek elején. Másrészt azonban az 1926—30 között és az 1934-ben jelent
kezett hatalmas változás így sokkal szembetűnőbb a bevételeknél és kia
dásoknál egyaránt, főképp az utóbbiaknál. 

2. A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSEI ÁTLAGOKBAN ÉS FEJLŐDÉSI 
VISZONYSZÁMOKBAN 1874—1934 

Községi háztartás 

Átlagolt évek kiadási bevételi 
Pengő 1913 = 100 Pengő 1913 = 100 

1874—1875 12 374 561 13.7 12 370 II9 13.6 
1876—1880 12 642 365 14,0 12 72O 706 14,1 
1881—1885 15 253 364 16,9 15 229 599 i6,9 
1886—1890 17 811 995 19,8 17 816 634 19,8 
1891—1895 23 325 432 25.9 23 325 43I 25,9 
1896—1900 36 030 282 40,0 35 818 783 39.8 
190I—1905 39 924 653 44.3 39 900 719 44.3 
1906—1910 50 598 260 56,2 49 661 091 55.2 
1911—1915 87 753 763 97.5 85 443 225 94.9 
1915—1920 64 611 754 71,8 47 7°4 764 52,9 
1921—1925 42 156 279 46,8 48 595-676 53-9 
1926—1930 160 085 863 177,8 159 5 l 8 594 177,2 
1931—1934 159 383 036 177,0 157 314 997 174.7 

A fejlődési viszonyszámok elkészítésénél alapként az 1913. évet lát
szott célszerűnek elfogadni, amely az utolsó ún. békeév volt, mert 1914-
ben már kirajzolódtak az 1908. évi, ún. annexiós válság óta kirobbanással 
fenyegető, majd a Balkán-háborúk folytán egészen a közeljövőben vár
ható nagy háború körvonalai, ha akkora nagy világrengésre, mint aminő 
azután 1914 nyarán bekövetkezett és tar tot t 1918 késő őszéig, csak keve
sen számítottak is. A hivatásos politikusok és a hadseregek vezetői semmi 
esetre sem, mert hiszen ki hallotta meg ezek közül a közeledő nagy világ
égés tüzének ropogását, melyet pedig a marxizmus már régóta hirdetett, 
utalva azokra a nagy érdekellentétekre, melyek a kapitalista országok 
között pattanásig feszítették a húrt. 

Az 1913. év alapul választása azzal az érdekes eredménnyel járt, 
hogy mivel 1913-ban a főváros költségvetésének kiadási és bevételi oldala 
egyaránt 90 millió körül mozgott, az összes fejlődési viszonyszámok 
szinte rátekintéssel is meggyőzhetik az olvasót arról, mennyire hűségesen 
követték a számítási eredmények a főváros gazdálkodásának felfelé és 
lefelé irányuló mozgását. Nagyban és egészben az ún. indexek abszolút értékei 
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kb. 10%-kal haladták meg a kiadások vagy bevételek millió pengőkben kife
jezett összegeit. Teljes mértékben érvényre ju t így is az a hatalmas különb
ség, amely a vizsgált korszak első idejének bevételi és kiadási mozgal
mát elválasztja a 20-as évek második felében és a 30-as évek során tapasz
talt értékektől. 

Minthogy a most tárgyalt átlagszámok a székesfőváros háztartása 
fejlődésének csúcsértékeihez vezetnek el, aligha követünk el hibát, ha 
ezeket grafikusan ábrázoljuk: 

millió P 

! I i 1 l I I I I I I I 1 1 
% 7%o % s%o %S %t % % %s % %s % %k 

3. A főváros kiadásai költségvetési átlagokban az 1874—1934. évek
ben. ( - ) 1911—25 -ig a bérleti átlagokat is ábrázoltuk ( ) 

A grafikon ábrázolásának elkészítését az indokolta, hogy — amint 
említettem — a kiadások (és bevételek) pengőértékeinek, valamint a 
két háztartási oldal indexeinek alakulásában természetszerű összhang 
mutatkozik. Akár a pengőérték, akár az indexek idősorának válto
zását akarjuk tömören jellemezni, a hosszú történeti sor döntő tanulsága 
a háborús évek zavaró hatásának kiküszöbölésével is az, hogy már a 
második világháború kitörése előtti években is a főváros költségvetései 
olyan magasra emelkedtek, amilyen csúcsokról korábban szinte álmodni 
sem lehetett. 
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Aligha kell csodálkoznunk azon, hogy a főváros költségvetéseinek ez a 
rendkívüli mértékű megduzzadása a lakosság összességének teherviselését is 
erősen próbára tette, amint ezt már eddig is többször nyomatékosan hang
súlyoztunk. Ennek a próbatételnek súlyosságát az egy főre számított 
bevételek és kiadások értékeinek statisztikai sorai jellemzik legjobban. 
Ezeket a számításokat több okból is el kellett végezni. Egyfelől azért, 
mert a közületi háztartások által a lakosságot sújtó terhek értékelésének 
ez a számítási módszere világszerte alkalmazott eszköz. Másrészt pedig 
a számításokból az is kitűnik, hogy ha hosszabb történeti vonatkozásban az 
egy főre számított költségek és bevételek nem is emelkedtek olyan gyors ütem
ben, mint a költségvetések végösszegei, a lakosság teherviselő képességével 
szemben kifejeződő hatásuk mégis egyre súlyosabbá vált. 

3. EGY FŐRE ESŐ KIADÁSOK ES BEVÉTELEK PENGŐBEN 
BUDAPESTEN 1874—1934-ES ÉVEKBEN 

Átlagolt évek Kiadások Bevételek 

1874—1875 41.4 41,4 
1876—1880 36,9 37.2 
1881—1885 37-8 37,7 
1886—1890 37.4 37-4 
1891—1895 42,2 42,2 
1896—1900 53.3 53.1 
1901—1905 52,8 52,7 
1906—1910 56,2 55.4 
1911—1915 95.7 93,3 
1916—1920 68,7 50.6 
1921—1925 45,4 52,3 
1926—1930 162,4 162,2 
1931—1934 156,0 153.7 

Érdemes táblázatunknak erre vonatkozó számait az olvasók figyelmé
be ajánlani. A magunk részéről megelégszünk azzal, hogy a még nagyobb 
részükben békeéveknek számító 1911—15-ös évek viszonyszámait hason
lítjuk össze a 20-as és 30-as évek viszonyszámaival. Az 1911—15-ös évek
ben egy főre eső kiadások összege a fővárosban 95,7, a bevételek összege 
93,3 P volt, míg 1926—30-ban 162,4, ül- 162,2 P. 1931—34-ben pedig 
156 és 153,7 P« Az egy főre eső adóteher tehát kb. 3/4-del lett. nagyobb, 
mint az első világháború kitörését megelőző időszakban. Sőt, ha a század 
első évtizedének első felére tekintünk, a főváros lakosságának a kiadások
hoz és bevételekhez arányított érdekeltsége viszonylag rövid idő alatt 
szinte háromszorosára szökött fel. 

A fővárosi költségvetések végösszegének emelése tehát a főváros lakos
ságában rejlő anyagi erők szoros igénybevételével történt — vagy azoknak 
csak túlzott kiaknázásával történhetett. — Ez a körülmény annál inkább 
feljegyzést érdemel, mert ha a fővárosban az ipar, különösen a nagyipar kibon
takozása aziç20-as évek második felében szerveződött is meg, a változás koránt-
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sem jelenthette azt, hogy a fővárosi lakosság tömegeinek adózó ereje is hasonló 
mértékben növekedett. (L. a 3. sz. táblázatot, 559. o.) 

Mármost érintjük azt, hogy a bevételek frontján ebben a korszakban 
az állam által átengedett III. és IV. osztályú kereseti adó, a házbérkraj
cár, személyfuvarozási illeték s az általános forgalmi adóból való részese
dés, valamint a borital- és húsfogyasztási adók kezelése játszották a leg
nagyobb szerepet, — csupa olyan bevételi forrás, mely a széles adózó rétegek, 
a vékonyabb pénzű fővárosi lakosság adóterheinek emeléséből, s időnként 
talán kipresetéséből állott elő. Könnyű ebből arra következtetni, hogy a 
főváros háztartásának fejlődésében alig jelentkezvénaz 1926/30-as évektől 
az 1931/34-es évekig számottevő mérséklődés, a háztartás irányításában 
az utóbbi — a lakosság széles tömegeire súlyos nyomást jelentő — 
időszakban nem történt határozott lépés a lakosság közterheinek csök
kentésére. 

Igaz, hogy a két szélső időszak között az 1916—20 és 1921—25 
közötti években a bevételek egy főre eső hányadai nagyjában azon a szín
vonalon mozogtak, ahová már az 1896—1900-as években jutottak el, 
csakhogy ennek a helyzetnek megint az volt a fonákja, hogy a költség
vetési bevételi források akkor hoztak a főváros közpénztára számára a 
lakosság lélekszámához képest arányos bevételt, amikor a háborús depresz-
sziő s azt követő évek általános hanyatlásában a főváros társadalmának túl
nyomó részében, s különösen az ipari munkásság és az alkalmazottak körében 
az anyagi lét biztonságos feltételei gyakran hiányoztak. 

4. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A BEVÉTELEK %-ÁBAN 1874—1934 

Átlagolt évek /0 Átlagolt évek % 

1874—1875 IOO, i 1906—1910 102,1 
1876—1880 99.6 1911—1915 102,2 
1881—1885 100,2 1916—1920 135.7 
1886—1890 99,8 1921—1925 86,8 
1891—1895 ioo, 8 1926—1930 100,6 
1896—1900 100,8 1931—1934 101,4 
1901—1905 100,2 

Számításokat végeztünk arra vonatkozólag is, hogy a főváros kia
dásai a bevételekhez képest milyen magasak voltak. Táblázatunk általá
ban egyensúlyi helyzetet jelez: tudvalevőleg a költségvetés két oldalának 
egyensúlya mindig a pénzügyi vezetés ideálja. A költségvetési egyensúlyt 
azonban könnyebb biztosítani, mint a zárszámadásokét, a bennük kifejeződő 
Pozitív és negatív eltérések miatt, sőt a zárszámadásokban akkor is fellép
hetnek hiányok, ha az előirányzat összeállítása után gyazdasági vagy tár
sadalmi hatások nem várt lüktető mozgást idéztek elő a közösségi ház
tartásban. 

560 



A hetvenes évek közepétől kezdve egész 1915-ig (az átlagok szerint) 
nagyjából sikertilt is a főváros gazdálkodásának pénzügyi egyensúlyát 
megőrizni: a kiadási előirányzatok csak kis mértékben haladták meg a 
bevételeket. A századforduló előtt ez a szilárd helyzet már ingadozni 
kezdett, a világháborús évek első felében pedig a fedezet elégtelenné vált, 
s mikor a háborús gazdálkodás hatásai alól a főváros sem vonhatta ki magát, 
a pénzügyi adminisztrációnak egyre több nehézsége támadt a fogyó bevételeket 
is — a merevebb kiadási front anyagi biztosítékait — előteremteni. 

1916—20-ig úgy látszott, hogy felborul a főváros háztartása, s ha 
nagyarányú átmeneti hitelforrások segítettek is a réseket eltömni, szinte 
kapóra jött a főváros háztartásában az a különben kétes értékű fedezeti 
eszköz, hogy 1920 után a főváros belföldi kölcsöneinek terhe szinte meg
semmisült. Kettős okból történt: egyrészt az állam a kölcsönszolgálat 
felét magára vállalta, — másrészt még többet te t t a koronaértékben kibo
csátott kölcsönök értékének devalválódása. Külföldi hitelezőkkel is sikerült 
— ha látszólag nem is előnyös, de nem is a legrosszabb — megállapodást 
kötni a főváros intéző köreinek (az tin. ostendei egyezményben). Igaz 
ugyan, hogy az egyezmény fenntartotta a kölcsönök eredeti összegeit és 
feltételeit, melyek szerint a hitelező választhatja meg a teljesítés valutáját. 
A külföldi valutaárfolyamok előnyeit Budapest közönsége már csak olyan 
időben élvezhette (1936-tól), amikor a valuta-leértékelések teljesen befe
jeződtek. De sokat jelentett a főváros számára, hogy 1936-ig a tőketör
lesztések szüneteltek, s a kamatok is előbb 50, majd 75%-ra csökkentek. 

Jellemző tanulság, hogy míg 1915-től 1920-ig a kiadások tömege jó 
harmadrésszel volt több, mint a bevételeké, az 1921—25 közötti évek 
egyetlen olyan időszakot alkottak, amikor a kiadások összege 1/6 résszel 
kisebb volt a bevételeknél. S ezekből az évekből végig zárószámadási 
adatok állnak rendelkezésünkre. 

* 

Adatközlésünk és számaink második fontos részében most már 
azoknak a soroknak alapján tevékenykedünk, melyek az 1914., továbbá 
az 1926—34-es évek statisztikai anyagából származnak. Az évek kiválasz
tása annyiban szerencsésnek látszik, hogy a közelebbről vizsgálandó adat
csoportoknak csaknem mindegyike költségvetésekből ered. Kivétel 
csupán az 1926. év, erről az évről azonban annak idején, mikor a tábláza
tok készültek, csak zárószámadási adatok álltak rendelkezésemre. A költ
ségvetési elem tehát túlnyomó a táblázatokban és azokban a fejtegetések
ben is, melyek hozzájuk kapcsolódnak. 

Azokat az adatokat, amelyeknek az összesített értékeit hosszú tör
téneti sorok bemutatásával vizsgáltuk, a feldolgozások több irányban 
bontják szét. Mindenekelőtt a költségvetési fejezetek összesítő rovatait 
kellett különválasztani, hogy áttekintést nyújtsunk a főváros gazdál
kodásának irányairól. 

Melyek ezek a fejezetek? S miképpen festenek a számok a bevételek 
és a kiadások tömegének szétbontása után? 
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5. A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSEI AZ 1914. ES AZ 1926—1934. ÉVEKBEN 

1926— 1931— 1926— 1931 — 
....... ,, . 1926-1930 1931-1934 1930 1934 1930 1934 

-и A költségvetési 1914 1914 JJ yj^ 1914 " 
и fejezet, illetőleg cím 
S. megnevezése évek átlaga évek átlaga évek átlaga 
pt, 

Pengőben %-ban 1927 = 100 
I. Rész. Községi háztartás A) Bevételek 

I . Igazga tás 8 7 2 1 0 9 1 256197 1 2 6 4 7 5 8 0,91 0,79 0,80 77,4 i i i , 5 112,2 
I I . Ú t - és csa tornaépí tés 1 435 719 2 289 770 1 721 359 1,49 1,43 1,09 112,3 I79»° I34»° 

I I I . Városépítés és tűzrendészet . 1 668 152 1 576 015 1 769 578 1,73 0,99 1,12 164,4 J55»3 I74»4 
IV. Közjogi szolgál ta tások 665 538 823 106 867 893 1,69 0,51 0,55 92,1 113,9 120,1 
V. Közgazdaság és közlekedés . 4 7 5 2 7 3 3 3 3 6 6 4 6 7 3 998 115 4,94 2,11 2,54 213,7 151,4 179,8 

V I . Pénzügy 7 0 2 4 4 0 3 3 126 169 797 1 1 8 4 4 2 0 6 6 73,00 79,10 75,30 61,8 111,0 104,2 
V I I K ö z o k t a t á s 2 8 2 5 9 6 5 2 3 8 1 0 0 6 2 112 185 2,94 1,49 1,34 120,7 101,7 90,2 

V I I I . Közélelmezés 5 221 175 9 723 273 9 404 631 5,43 6,10 6,00 52,8 98,3 95,0 
I X . Köz jó tékonyság, szoc. pol . és 

k ö z m ú v 4 5 7 2 5 6 5 5 8 4 0 7 1 8 1 2 6 1 2 0 5 1 4,75 3,66 8,02 116,9 149.4 322,6 
X . Közegészség és közt isz taság . 1 975 405 3 076 730 2 372 550 2,06 1,93 1,50 69,3 107,9 83,2 

X I . Városgazdaság 1 9 7 8 9 3 3 3 015 514 2 749 811 2,06 1,89 1,74 83,4 127,0 115,8 

I. Rész összesen .. 9 6 2 1 2 3 2 7 159 518 593 157 314 997 100,00 100,00 100,00 68,0 112,8 111,2 

27. Rész. Különálló alapok 
I . Főváros i közkórházi a lap . . . 6 9 0 4 5 6 1 1 2 2 3 9 0 9 9 12 790 241 100,00 89,00 94,50 60,7 107,6 112,4 

I I . Főv . a lka lmazo t t ak segítő-
a lap — 1 5 0 6 3 0 7 7 4 2 6 7 1 — 11,00 5,50 — — — 

II. Rész összesen .. 6 9 0 4 5 6 1 1 3 7 4 5 4 0 6 13 532 912 100,00 100,00 100,00 60,7 120,8 118,9 

III. Rész. Intézetek, közművek és 
üzemek 

I . A községi ház t . ke re tében 
kezel t in tézetek — 5 148 461 6 420 664 — 2,80 3,38 — 119,8 149,5 

I I . Önálló vagy . kezelésű in tézm. — 116 506 074 1 2 6 6 7 4 6 5 8 — 62,90 66,55 — 114,6 124,6 
I I I . Részvénytá rsaságok — 63 566 979 57 190 785 — 34.3° 30,071 — i°5>3 9 4 . 8 

III. Rész összesen .. — 185 221 514 190 2 8 6 1 0 7 — 100,00 100,00 — ш , 3 H4>4 



5- A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSEI AZ 1914. ÉS AZ 1926—34. ÉVEKBEN (folytatás) 

A költségvetési 
fejezet, illetőleg cím 

megnevezése 
1914 

1 9 2 6 - 1 9 3 0 1 9 3 1 - 1 9 3 4 

évek átlaga 
Pengőben 

1914 

1926 — 
1930 

1 9 3 1 -
1934 

évek átlaga 
%-ban 

1914 

1926-
1930 

évek átlaga 

1927 == 100 

I. Rész. Községi háztartás 
Igazgatás; 
Út- és csatornaépítés 
Városépítés és tűzrendészet . 
Közjogi szolgáltatások 
Közgazdaság és közlekedés . 
Pénzügy 
Közoktatás 
Közélelmezés 
Köz jótékonyság, szoc. pol. és 
közműv 

Közegészség és köztisztaság . . 
Városgazdaság 

I. Rész összesen .. 

II. Rész. Különálló alapok 
Fővárosi közkórházi alap . . . 
Főv. alkalm. segítőalapja . . . 

7/ . Rész összesen . . 

III. Rész. Intézetek, közművek és 
üzemek 

A közs. házt. ker. kezelt 
intézmények 

Önálló vagyonkezelésű intézm. 
Részvénytársaságok 

III. Rész összesen .. 

11 973 176 
8 465 793 
1 834 868 
3 160 922 
302 284 

30 115 110 
23 110 208 
3 321 7 l 6 

4 978 932 
6 885 159 
2 033 427 

26 767 118 
20 418 247 
3 991 385 
3 945 905 
1 480 602 

26 873 480 
39 035 014 
5 788 330 

13 317 219 
14 319 587 
4 ! 4 8 976 

B) Kiadások 
26 300 831 
13 978 185 
4 019 818 
5 311 290 
1 086 280 

32 730 012 
36 314 874 
5 924 096 

18 020 251 
11 414 068 
4283331 

12,45 
8,80 
1,91 
3.29 
0,31 

31.30 
24.03 
3.46 

5.18 
7,16 
2,11 

96181 595 160085863 159383036 100,00 100,00 100,00 68,0 113,2 112,7 

16,72 
12,76 
2,49 
2,46 
o,93 
16,79 
24.39 
3.61 

8,32 
8,94 
2,59 

16,51 
8,77 
2,52 
3.33 
0,68 

20,54 
22,79 
3.72 

11,30 
7,16 
2,68 

47.3 
44.4 
57.9 
124.3 
26,9 

139,8 
92,6 
61,5 

43.7 
53.3 
50,5 

105,8 
107,2 
126,2 
155.2 
I3J»9 
124,8 
156,4 
107,1 

1 1 7 , 0 
110 ,8 
1 0 3 , 0 

6 904 561 

6 904 561 

12 233 102 
1 506 307 

13 739 409 

5 148 461 
116 506 073 
63 566 979 

13 224 401 
742 671 

13 967 072 

6 420 664 
126 674 658 
57 190 785 

100,00 

100,00 

89,00 
11,00 

185 221 514 190 286 107 

100,00 

2,78 
62,90 
34.32 

94.70 
5.30 

100,00 

100,00 

3.38 
66,56 
30,06 

60,7 

60,7 

107,5 

100,00 

120,8 

119,9 
114,6 
105,3 
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^ Módját ejtjük majd annak is, hogy a háztartási előirányzatokat, 
illetőleg azok változásait évenként is megnézzük, de természetesen csak 
a fontosabb tételekre térhetünk ki. Egyelőre célszerűbbnek látszik, ha a 
szemlét újra a két időátlag, ill. az 1914. év adatai alapján indítjuk el. 

Vegyük magunk elé a bevételek és a kiadások összegeiről költség
vetési fejezetek szerint készült grafikonokat is. 

A részadagok végösszege — mind a kiadásoké, mind a bevételeké — 
egyezik az alaptáblázat számaival. Az egyes fejezetek anyagi érdekelt
ségének viszonyszámai már rendkívül jellemző eltéréseket tárnak fel. 
Könnyű észrevenni, hogy az eltorzulások a kiadásoknál jóval erőtelje
sebbek, mint az ellenpólusokon. 

4a. Igazgatási bevételek ( - ) és kiadá- 4b. Út- és csatornaépítési bevételek 
sok ( ) ( - ) és kiadások ( ) 

4c. Városépítési és tűzrendészet! bévé- 4a. Közjogi szolgáltatások bevételei 
telek ( - ) és kiadások ( - - - ) ( - ) és kiadásai ( - - - ) 

564 



Az a szabály, mely már 1914-ben is érvényben volt, hogy ti. a fővá
rosi bevételek kb. % része pénzügyi eredetű, a 30-as évek előtt és után egy
aránt jelentkezett. Hasonló arányban kiugró költségvetési fejezet a kia
dások között nem is fordulhatott elő. A továbbiakban azonban szó lesz 
arról, hogy a pénzügyi bevételek összetételében mélyreható változások 
történtek. Egyébként azonban az igazgatásból származó bevételek arány
száma, akárcsak a víz- és csatornahálózattal, a városépítéssel és tűzren-

4e. Közgazdasági és közlekedési bévé- 4.Î. Pénzügyi bevételek ( - ) és kiadások 
telek és kiadások ( . . . ) 

191 h 1926/30 1931/3^1 
4g. Közoktatási bevételek ( - ) és kia

dások ( ) 

191h 1926/30 1931/Sh 
4h. Közélelmezési bevételek ( - ) és ki

adások ( ) 
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4Í. Közjótékonysági és szociálpoliti- \\. Közegészségügyi és köztisztasági 
kai bevételek ( - ) és kiadások ( ) bevételek ( - ) és kiadások ( — ) 

dészettel, a közoktatással és a közgazdasággal, valamint a közlekedéssel 
összefüggő bevételek is, veszítettek értékükből. Ez különösen a 
közoktatási bevételeknél jellegzetes, mert egyébként — rögtön látni 
fogjuk — a közoktatás kiadásainak alakulása a világháború után is 
figyelemre méltó. 

Felötlik a közélelmezésre eső bevételek viszonylagos súlyának növe
kedése: ezt nyilván a vágóhidak és a vásárcsarnokok bevételének meg
élénkülése idézte elő. Iyátszólag a közjótékonysági, szociálpolitikai és köz
művelődési bevételek százaléka is változott: több mint kétszeresére nőtt 
meg. De hogy a bevételek nagy emelkedését helyesen értékelhessük, 
azonnal hivatkozunk arra, hogy azt rendkívüli körülmények segítették 
elő, s másképpen világítják meg számításaink e részletének értékét. 
Az 1928-ban első ízben megszervezett inségakció céljaira igénybe vett 
anyagi eszközök ti. a 30-as évek elején már átlagosan 5 millió pengőnél 
több bevételt ígértek az akció lebonyolítására. Érdemes volna egyszer 
közelebbi vizsgálódás tárgyává is tenni ennek az akciónak részletes 
történetét. Mindenesetre jellemző, hogy a 20-as évek közepe után meg
figyelhető konjunktúra csúcspontján is már ínségakciót kellett a főváros
nak megszerveznie. Bizony, azt igazolja ez, hogy a fény csak látszólagos 
fény volt, és sok budapesti lakásban ott terpeszkedett a gond. 

A kiadások sokkal jobban tagoltak, mint a bevételek. Valaha, 1914-
ben a pénzügyi kiadások csaknem az összes költségvetési keret 1/3-át 
érték el: a kölcsöntörlesztési szolgálat nagy szükséglete okozta ezt. 1926—30 
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között a pénzügyi kiadások jelentősége csökkent, s bár a szemle utolsó 
évcsoportjában újból növekedett, korábbi fontosságát egyelőre nem érte 
el. így kellett lennie, mert — mint már fentebb említettük — a főváros 
„leírhatta" a világháború előtt felvett belföldi kölcsöneit. Még inkább 
kötelessége lett volna, hogy a felszabadult költségvetési kereteket a 
lakosság legjobban rászoruló rétegei érdekében kulturális, közegészség
ügyi, szociálpolitikai stb. célokra használja fel. 

Ezzel szemben mi történt? Azok a milliók, amelyek it t felszabadul
tak, két irányban gördültek másfelé. A közigazgatás személyi szükséglete 
igji—34-ig átlagosan kétszer annyi pengőt emésztett fel, mint igi4-ben. Nem 
nehéz kimutatni azt, hogy ennek a fejlődésnek, melyre a százalékszámítás 
adatai is erősen reagáltak — a mozgatója elsősorban a közigazgatási 
apparátus nagyszabású átszervezése volt. A közigazgatás ún. fogalmazói 
karában 1911-ben 141-en, 1932-ben 240-en alkották a „státust" . A tiszti 
ügyészi kar létszáma 7-ről 20-ra emelkedett; az árvaszéki alkalmazottaké 
22-ről 42-re. A mérnökök és a műszaki tisztviselők száma is jelentős növe
kedést mutatot t : 107-ről 208-ra, a közegészségügyi személyzeté (tiszti 
orvosok) pedig 43-ról 60-ra nőtt. S ha ezekhez az adatokhoz hozzávesszük 
még azt az emelkedést, amely a közélelmezési szolgálat, a számvevőség 
és az adóhivatalok tiszti személyzetében stb. mutatkozott, az i t t most 
nem érinthető illetményviszonyok figyelmen kívül hagyásával is világossá 
válik, hogy a főváros adminisztrációja a 30-as évek körül külterjesen fejlő
dött : a főváros lakosságának képviselői közül mind több és több embert vont 
közigazgatásával közvetlen személyi kapcsolatába. Kísérlet sem történt arra, 
hogy a közigazgatás személyi szükségletét az igazgatás rendszerének fel
frissítésével, nem az ún. hivatalnoki kar bővítésével, hanem önként vállait 
funkciók segítségével is próbálják kielégíteni. 

Ha ez a személyi többlet, amely a költségvetések kiadásaiban oly 
súlyosan jelentkezett, egyúttal a fővárosi közigazgatás megjavítását is 
biztosította volna, nem kellene hibáztatni az igazgatási költségek nagy
arányú emelkedését. Bz éppenséggel nem biztos. A statisztika nyomatéko
san felhívja a maga részéről erre a körülményre a figyelmet — egyéb 
tudomány körökbe vágó vizsgálódásokat szorgalmazva, hogy a felvetett 
gondolatot tovább szőjék. 

Hgyébként az igazgatás költségei között feltűnően nagy arányszá
mot ért el a 30-as évek körül a nyugdíjasok szükséglete. A kiadások pengői 
közül 1917-ben minden 50-ik a nyugdíjasok illetménye, a 30-as évek körül 
pedig kb. minden 25-ik, — azaz a nyugdíjteher a főváros szempontjából 
is egyike lett a sok gondot okozó költségvetési kötelezettségeknek. Vessük 
azonban össze ezt a tanulságot a másikkal, amelyet az előbb a közigaz
gatási alkalmazottakkal kapcsolatban már mérlegeltünk. igi4~ben a nyug
díjasok járandóságai negyed részét sem tették a közigazgatási alkalmazottak 
illetmény előirányzatának, 1931—34. években pedig annak fele része felé 
közeledlek. 

Nem ismeretlenek azok a körülmények, amelyek következtében 
1919-et követőleg — amikor megszállott területekről liazaözönlő magyar 
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közalkalmazottak tömegei is nyomták a munkapiacot — a feszültség 
levezetését a nyugdíjazások számának növelésével igyekeztek elérni. 
A közigazgatás személyi megoldásának új útjai: a B-listázások, a kény
szernyugdíjazások stb. kísértete pedig, melynek a 20-as évek elején annyi 
kegyetlen és szomorú emlékét őrizte sokáig a társadalom sok értékes eleme is 
(különösen a közoktatásügyi személyzetnek és a közüzemi munkásság
nak tagjai voltak áldozatai az „Ördögüzésnek"), az 1930-as évek elején 
újra felbukkant a süllyesztőből: az állami és közületi háztartások rendezé
sének jelszavával most is sok tisztviselőt és más közületi alkalmazottat bocsá
tottak el a közhatóságok. Az eljárás során rengeteg méltánytalanságot 
követtek el. Még jó volt, ha a gépszalagra került alkalmazottak az „eljá
rást" a nyugdíjigény elismerésével úszták meg. A nyugdíjasok illetmé
nyeinek növekedése így megmagyarázható, azonban ezzel a ténnyel, 
szöges ellentétben állott az a másik, hogy a közigazgatási alkalmazoüak számát 
a főváros ezekben a gazdaságilag nehéz években is emelte. 

A községi háztartás második fejezete az út- és csatornaépítés összefog
laló nevét viseli. A bevételeknek 1,5%-át ez a csoport még 1914-ben sem 
érte el; azután pedig még szerényebb helyre szorult vissza. Viszont a 
városiasodás érdekében hozott áldozatok eredménye gyanánt kell kie
melnünk azt, hogy az utak építésére és azok karbantartására 1926—30-ig 
a főváros igen nagy összegeket irányzott elő, abszolút értékben még a 
következő négy évben is csaknem felényivel többet, mint 1914-ben. 
Persze ezen a területen sok is volt a tennivaló : a háborús években a fővárosi 
utak építése és karbantartása szinte az ebek harmincadjára jutott. 

Rendkívül megélénkült a közcsatornák költségeinek előirányzata 
is. Része volt ebben a fejlődésben annak, hogy a 30-as évek körül Buda
pesten hosszú évek gyengébb lakástermelése után újabb beépített 
területekkel növekedett a főváros. A főváros múltjában nevezetes 
századforduló évében, 1900-ban, 240 144 m2 üres terület épült be. 1911-
ben ez a szám 517 950 m2-re ugrott fel, de azután az építkezésben a lanka-
dás, sőt a tespedés évei következtek; 1920-ban pl. mindössze 37 554 m2 

új terület épült be. Ha azonban idézzük azokat a számokat, melyek 
szerint 1930-ban a beépített területek m2-einek száma 264 454, 1931-ben 
pedig 248 013 m2 volt, visszagondolunk arra, hogy ezekben az években 
Budapesten, bár jelentős részében a régi idők lakástermelésére annyira 
jellemző spekulációs bérházépítkezések révén, új városnegyed is épült 
(Űj-Lipótváros), és sok kisebb utca civilizálódott, magától értetődik 
a csatornaépítésre fordított előirányzatok előretörése. A főváros csino
sítását célozták a sétányokra és faültetvényekre fordított költségek; 
ezek is állandóbbnak bizonyultak, mint a múltban. 

A városépítés és tűzrendészet költségvetési bevételei (abszolút érték
ben) a 30-as években is csak a régi szint körül mozogtak; százalékos 
arányszámuk ezért mérséklődött. Pedig ingatlanok szerzéséből, ill. elide
genítéséből (a bevételeknél csak az utóbbiról lehetett szó), a főváros költ
ségvetései 1931 után jó háromszor annyi összeget irányoztak elő, mint 
1914-ben. Ebben bizonyosan közreműködtek olyan hatások, meryek 
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a városfejlődés általános érdekeiből következtek, ám esetleg a város 
pénzügyi szempontjai is közrejátszhattak abban, hogy kezdett kialakulni az 
ingatlanok elidegenítésének érték szerint való maximuma. 

Ugyanennek a költségvetési fejezetnek a kiadásait alapjában két 
költségvetési cím meríti ki. Egyik a tűzoltóság és tűzrendészet, melynek 
korszerűbb fejlesztése a 20-as évek végén indult meg, s a következő évek
ben is folytatódott. A másik cím az ingatlanok szerzése, melyre tábláza
tunk utolsó rovata szerint már átlagosan csaknem 1 millió pengőt irány
zott elő a főváros, — nyilván távolabbi építkezésekre, de a főváros gazdál
kodásában ekkor már nagyobb szerepet játszó üzemek telekszükségletére is 
gondolva. 

A közjogi szolgáltatások bevételeivel — a legfontosabb tételük 
a katonai szolgáltatások voltak — nem kell foglalkoznunk. Viszont a köz
jogi szolgáltatások kiadási oldalán nagy mozgalom támadt , melynek 
eredményeképpen e szolgáltatások pengőértéke mind 1926—30-ban, 
mind 1930—34-ben magasabb, ill. jóval magasabb volt, mint 1914-ben. 
Különösen a kegyuraság és a felekezeti segélyek költségei kerültek itt elő
térbe. Az előbbiek emelkedését a Városháza közgyűlési termében döntő 
szóval bíró politikai vonalvezetés viselkedése magyarázta meg, mely 
saját hatalmi bázisának erősödését várta attól — nem törődve azzal, 
hogy tartósabb sikert az adott gazdaságtársadalmi rendszer mellett is 
csak úgy érhetett volna el, ha a néptömegek igazi megértését és bizalmát 
anyagi helyzettik állandó felügyeletével és segítségével szerzi meg. 
A katonai szolgáltatások összege is emelkedőben volt. Ez mindenesetre 
figyelmet érdemlő tény. A rendelkezésemre álló anyag a közjogi szolgál
tatások között elég jelentős részt vegyes kiadások címén számolt el 
(3,2 millió pengőt). Olyan tétel ez, melynek részleteit külön is tanulmá
nyozni lehetne. 

A közgazdaság és közlekedés bevételei százalék szerint némileg vissza
estek 1914-hez képest. De összegük mégis a jelentősebb bevételi csopor
tok közé sorolja a költségvetés V. fejezetét. Az adatok felbontásából 
kiviláglik, hogy elsősorban a közterületek használati díjai által lehetett 
az i t t összefoglalt bevételeket előirányozni. A Duna-part is számottevő 
bevételi forrás volt, viszont a ferencvárosi helyi kikötő, mely egyik nagy
szerű dunai intézményünk, akkor még gyermekcipőben járt. A későbbi fejlő
dés szinte eltörölte a Teleki térre tömörített zsibárus tőzsdecsarnok és áru
bódék költségvetési szerepét, kezdetét vette az Ecseri úti piac története, 
— ekkor azonban még az innen származó bevételek lassú fejlődést 
mutat tak. A szegényedés fejlődését is. 

A modern közgazdasági életben olyan nagy jelentőségű közraktárak 
Budapest háztartásában alig jutot tak szóhoz. Viszont 1914-gyel szemben 
1926—30-ban már 600 000 P-t meghaladta, a következő évben is csak
nem elérte ezt az átlagot az idegenforgalom fejlesztésének költségkerete, 
melynek megszervezését a későbbi fejlemények is igazolták. 

Fentebb is említettük azt, hogy a pénzügyi természetű bevételek 
a főváros gazdálkodásában milyen kiemelkedő szerepet játszottak. Pengő-
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értékben már 1914-ben is jelentős volt a főváros háztartásának ez a rész
lete, 1926—30-ban pedig 80%-kal volt több, mint ebben az évben — 
s még 1931—34-ben is csaknem 2/3 résszel. A tulajdonképpeni községi 
közszolgáltatások mellett azonban — melyeknek pengőértéke a vizsgálat 
végső állomásán kerek számban kétszeres többletet muta t — kitűnően 
szemlélteti táblázatunk a főváros háztartásának belső felépítésében tör
tént változásokat is. 1914-ben ugyan már szintén 17 millió pengővel 
járultak hozzá a községi üzemek a háztartás költségeihez, ez a hozzájáru
lás azonban az általunk használt két átlag szerint 21,9, majd 25,5 millió 
pengőre szökött fel, — a legmagasabb éppen a gazdasági válságról emlé
kezetes 30-as évek elején volt. Fel kell i t t eleveníteni azt a tényt, hogy 
a fővárosnak a múltban is egyik legjelentősebb üzemét, a két villamos
közlekedési vállalatot, 1919 tavaszán a Tanácsköztársaság Budapestje 
vette közkezelésbe. Az új kurzus is volt annyira bölcs, hogy ezt a két 
kulcsfontosságú üzemet (a Közúti Vaspálya Társaságot és a Városi Villa
mos Vasutat) a Jellinek- és a Hűvös-dinasztiák kezébe később sem adta 
vissza. 

A pénzügyi jellegű kiadások százaléka az 1914. évvel szemben 
(31,3%) csökkent — a 20-as évek végén 16,8%, s még a 30-as évek elején 
is 20,5% volt, bár a költségvetések részletei meggyőznek arról, hogy 
a kiadásoknak ezt a fejezetét mindig a kölcsöntőkék törlesztő szolgálata irá
nyította. Másrészt nyilvánvaló, hogy a kiadások között a múlttal szemben 
olyan jelentős tételeket is látunk, amelyek tulajdonképpen a főváros ház
tartásának egyensúlyát igazolják (a pénztári készletek nagyarányú növe
kedése). Az értékpapírok és követelések összegeinek főként az 1931—34-es 
években észlelt feltűnő emelkedése nyilván a fővárosnak azzal az ügykö
désével függött össze, amelynek távolabbi célja a részvénytársasági érde
keltségek megszerzése vagy tágítása volt. 

A közoktatásügyi bevételeket és kiadásokat adataink részletei három
felé bontják, s a törvényes kötelezettség alapján, ül. ilyen kötelezettség 
nélkül fenntartott iskolák, továbbá egyéb közoktatási intézményekkel 
és szükségletekkel kapcsolatban jelentkező anyagi érdekeltségek a költ
ségvetéseknek állandóan visszatérő részei. A bevételeknek mind abszolút, 
mind viszonylagos értékei csökkenést jeleznek, — különösen a törvényes 
kötelezettség alapján fenntartott iskoláknál, melyek közül az elemi nép
iskolák és a „polgári" iskolák bevételei is észrevehetően összezsugorodtak 
a 30-as évek körül az egykori számokkal szemben, azért, mert ezeknek 
az iskoláknak a fenntartási költségeiből a főváros egyre kisebb összegeket 
hárított át az iskolákat látogató tanulók hozzátartozóira. A polgári isko
lák bevételei főleg 1929 után lettek alacsonyabbak. 

A törvényes kötelezettség nélkül fenntartott iskolák bevételei közül 
viszont a leány-középiskolák, s különösen az iparrajziskola bevételei 
növekedtek számottevő mértékben, de a felsőkereskedelmi iskolák bevétel
szerzése is több volt a 30-as években 1914-hez képest. Akkoriban még 
félig-meddig luxusszámba ment a lányok középiskolai intézetekbe való 
elhelyezése. A bevételek észrevehető emelkedése ezen a vonalon bizo-
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nyitja az élénkebb érdeklődést. A felsőkereskedelmi iskolák bevételeinek 
alakulása azért érdemel figyelmet, mert ebben az iskolatípusban a mun
kásszármazású gyermekek is mind nagyobb képviselethez jutottak. Nem 
tudunk arról, hogy ezeknek az iskoláknak tandíjrendszerében mérséklés 
állott volna be. Pedig ennek sem lett volna költségvetés-technikai akadálya. 
A leány-középiskolák bevételeiről megjegyezzük, hogy azok a világháború 
után megfigyelt időszakokban kétszer olyan magasak voltak, mint 1914-
ben. A főváros közoktatásügye viszont már ebben az időben erősen fel
karolta a zeneiskolákat és zenetanfolyamokat. Érdekes: ezek bevételei 
annyira egyenletesek voltak, ami szinte ritkaságszámba ment. 

A fővárosi közoktatásügy érdekében hozott áldozatoknak kiemel
kedő része a törvényes kötelezettség alapján fenntartott iskolák kiadása. 
Az egykori idők csaknem 19%-os részesedését ugyan ezek a kiadások 
sem a 30-as évek előtt, sem azt követőleg nem tudták elérni (a két év-
csoport arányszámai alig több, mint 2/3 része voltak az 1914. évinek), 
mégis meg kell állapítani, hogy a főváros a legkülönbözőbb iskolai típusok 
szükségleteinek a kielégítésével igyekezett tartani — különösen az elemi 
nép- és a polgári iskolák területén — a már kialakult nívót, sőt a kisded
óvókra lényegesen többet költött, mint előbb. 

Ebben az iskolacsoportban korszerű szükségszerűséget fejezett ki 
a felsőkereskedelmi iskolák kétszeres összegre megduzzadt költségvetése, 
a leány-középiskolák két és félszeres kiadási tömege, s az új iskolatípusok 
közül a női ipariskolák, valamint a zeneiskolák és zenetanfolyamok vég
legesen polgárjogot nyert költségvetési címei. A múltban nem volt nyoma 
a főváros költségvetéseiben az internátussal egybekötött gyógypedagógiai 
nevelőintézetnek. Ez az intézet most szerves része lett a főváros iskola
ügyének. 

Az ,,egyéb" közoktatási intézmények és szükségletek közül első
sorban az iskolai gyermekvédelmet kell kiemelni. Ez a fontos pedagógiai 
cél 1914-ben még csak vérszegény támogatást élvezett a főváros költség
vetésében, — a 30-as évek körül pedig egyre-másra a 2,5 millió pengőt is 
meghaladta az ide tartozó kiadások összege. 

Elsősorban a nyugdíjasok illetményének csaknem két és félszeres 
előirányzata okozta, hogy a közoktatásügyi kiadásoknak az 1930-as évek 
körül jelentkező sommázata jelentősen meghaladta az 1914. évi kiadá
sokat. A főváros nyugdíjterheit ezen a vonalon erősen fokozták minden 
bizonnyal azok a politikai indokok, amelyekről fentebb a közigazgatásnál 
már szóltunk, s amelyek a nyugdíjak összegének növekedésében it t is 
hatottak. De a közoktatásügyi nyugdíjak összegének változása annyira 
feltűnő, hogy önkéntelenül is felkeltheti az egykori idők gazdaságtársa
dalmi viszonyait kutató történetírás érdeklődését arra nézve, hogy fejtse 
ki, milyen politikai és egyéni mérlegelések alapján rohant át a nyugdíja
zási hullám a fővárosi tanszemélyzet régi, törzsökös oktatógárdáján. 
A tömeges nyugdíjazásokkal a főváros vezetését kezében tartó politikai 
pár t szinte az írmagját is ki kívánta irtani annak a tanügyi személyzet
nek, mely 1919-ben jelentős részében a Tanácsköztársaság mellé állt. 

571 



A rövidlátás nem sokat törődött azzal, hogy az oktatásügy érdekeinek 
ezzel mennyit árt. 

Teljesen új kiadási csoport — s hozzá elég jelentős — volt a hit
oktatási segélyek tétele. Nyilván a fővárosi iskolákban vallástanítással 
foglalkozó egyházi személyek dotációjának fedezéséről, vagy legalább ki
egészítéséről volt szó. Mindkét évcsoport átlaga 1,2 millió pengő körül moz
gott. Erre vonatkozólag kritikai megjegyzésünket már fentebb megtettük. 

A közélelmezési forrásokból származó költségvetési bevételek fel
tűnő növekedéséről is szó esett már előbb. Most csak azt tesszük hozzá 
a már elmondottakhoz, hogy a marhaközvágóhíd, de különösen a sertés-
közvágóhíd és -vásár bevételeinek növekedése a csarnokok modernizálá
sával függött össze s azzal, hogy az ún. heti- és napipiacoknak mind na
gyobb része terelődött a csarnokok felé. Feltűnően előbbre kerültek a ve
gyészeti és élelmiszervizsgáló intézet bevételei, amit az intézet egyre 
erősebb igénybevétele magyaráz. 

A közélelmezéssel kapcsolatos kiadások ugyan szintén emelkedtek 
az 1914. évvel szemben, de a bevételek és kiadások összehasonlítása azt 
igazolja, hogy a vágóhidak és a vásárcsarnokok kifejezetten üzleti vállalko
zásokként bontakoztak ki az első világháborút követő évek költségvetéseiben. 
Ezt jóformán valamennyi ide tartozó költségvetési cím bevételi és kiadási 
előirányzatainak összehasonlítása megerősíti. Az általános szabály alól 
csak a vegyészeti intézet kivétel. Ennek az intézetnek a jelentőségét azon
ban közegészségügyi szempontok határozták meg. 

A költségvetések IX. fejezete a közjótékonyság, a szociálpolitika 
és közművelődés gyűjtőtételeit kapcsolja egymás mellé. Megkíséreltük 
már annak a hatalmas lendületnek megmagyarázását, amely az ide tar
tozó bevételek és kiadások tömegében mutatkozott. Hiba volna meg nem 
állapítani, hogy az egykori idők gazdasági és társadalmi viszonyaiból is sok, 
önhibáján kívül elesett ember nehézségeiből jött létre az a helyzet, hogy „inség-
akciók" címén 1926—30 között már 1,1 millió pengőt kellett előirányozni, 
az 1931—34. évek alatt pedig hajszál híján 7 millió pengőt. Ha ezeket 
az összegeket összevetjük az ínségakció célbevételeivel, azonnal kitűnik, 
hogy a fedezet egyik évben sem volt elegendő: a kiadások csaknem 1,5 
millió P-vel haladták hü a bevételi előirányzatokat. Sok más adalék közül 
ez is a harmincas évek elején annyira döntő gazdasági és társadalmi válság 
egyik bizonyítéka. Természetesen meg kell emlékeznünk arról, hogy 
a helyzet alakulásában az egykorú idők társadalomszemlélete is ludas, — 
sőt elsősorban az a bx'ínös. A kapitalista vállalatok ezerszámra bocsátot
ták szélnek tisztviselőiket és munkásaikat, nem törődve azzal, hogy mit 
hoz nekik a holnap. Ilyen berendezkedés mellett az említett kiadások 
igazán komoly segítséget nem jelenthettek az érintett társadalmi rétegek 
számára, s a községi háztartásnak most tárgyalt szakaszát és ügyködését 
legfeljebb olyan felszínes törekvésnek kell tartanunk, mely arra irányult, 
hogy a kérdés igazi gyökerét elleplezze. 

A főváros közjótékonysági kiadásai között régóta nagy része volt 
a különböző szeretetotthonoknak, amelyek 1914-ben is már 1 200 000 
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Ft-nál több költséget okoztak. Ekkor azonban a szeretetotthonokból 
származó bevételek csaknem teljes mértékben fedezték a kiadásokat. 
A 30-as évek során a helyzet megfordult. A bevételek, amelyeket a fővá
ros mint fenntartó testület a szeretetotthonok lakóitól vagy hozzátarto
zóktól szerzett meg, jóval kisebbek lettek, s ugyanakkor a szeretet
otthonok szükséglete is az egykori keretnek kétszeresére emelkedett. 
Ez t a fejlődést közjótékonysági vonatkozásaiban kedvezőnek kellene 
tartanunk. De ennek is megvan a maga másik nézőpontja: sajnálatra
méltó volt az a tény, hogy a főváros társadalmának a szeretetotthonok felé 
való törekvése ezekben az években szinte torlódásszámba menő jelenséggé 
vált. Minek a jelét láthatjuk megint ebben, ha nem a tömegek egyre foko
zódó nehéz életkörülményeinek, sokszor magatehetetlen nyomorának 
a megnyilvánulását? 

Nagyjában hasonló fejlődést muta to t t az árva- és szeretetházak 
költségvetéseinek alakulása. Az anya- és csecsemővédelem viszont, amely 
az első világháború előtt jórészt ismeretlen volt a főváros szociálpolitiká
jában, főképp a 30-as évek kezdetén erősebb szervezeti formát nyert. 

A lakásügyi bevételek átlagai az 1914. évvel szemben utóbb szinte 
ugrásszerűen emelkedtek. A kiadások előirányzata is szemmelláthatóan 
megnőtt, de a két költségvetési oldal összehasonlítása mégis a bevételek 
nagy többletét mutatja. Meg kellene vizsgálni adandó alkalommal e fon
tos városgazdálkodási ágazat rovataiban, ill. alrovataiban: milyen mér
tékben hatot tak a számokra az új városi építkezések és a főváros lakbér
politikája. 

Adataink részleteiből kitűnik, hogy a városi étkező (mint a később 
oly nagy jelentőségre szert te t t üzemi étkezők vérszegény elődje), 
a népfürdők, a népszállók stb. is mindinkább beleépültek a községi ház
tartásba. A főváros nyilvános könyvtárának a 30-as éveket megelőző 
nagy kiadási előirányzata pedig — legalább számszerűleg — azt jelzi, 
hogy a főváros pótolni igyekezett a háborús évek nyomán történt kiesé
seket, s gondoskodása 1930 után is tovább tartott . 

1926—30-ig a főváros művészetpártolása is elég jelentős volt. Az évi 
félmillió pengős előirányzatnak azonban az utolsó időszakban már csak 
fele része maradt meg. Itt tehát a törlést végző kék irón hatása erősen mutat
kozott. Pedig a művészi pálya sajátossága miatt az abban érdekeltek szinte 
leghamarabb érzik meg a gazdasági élet változásait és a vásárlási kedv 
gyengülését. Ilyenkor van leginkább szükség, hogy támogatást kapjanak. 
Ezekben az években azonban a főváros inkább cserbenhagyta őket. 

A közegészségi és köztisztasági költségvetési fejezet abszolút értékben 
kifejezett bevételei nagyobbak voltak a 30-as években, mint 1914-ben. 
E bevételek százaléka azonban fokozatosan csökkent. A köztemetők 
bevételeit a költségvetések a lehetőséghez mérten iparkodtak magasabb 
szinten előirányozni. A fertőtlenítő intézet bevételeinek csökkenését az 
imént említett terület bőségesen kárpótolta. A kegyes jóindulat és részvét 
mezébe burkolózott fővárosi temetkezési rend ti. értette a módját annak, 
hogy miképpen lehet a gyászba borult családok gondjait még tetézni. 
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A közegészségügyi és köztisztasági kiadások területén a helyzet lénye
gesen más, mint a bevételeknél. Ezek a költségek az aránylag kisebb 
összegű bevételekkel szemben mindenkor a háztartási előirányzat számot
tevő százalékáig kúsztak fel, legmagasabbra az 1926—30-as években, 
amikor az arányszám csaknem 9%-kai tetőzött . 1931—34 között e kiadá
sok átlaga észrevehető módon elmarad ugyan az előző öt év átlagától, 
de azok a költségvetési címek, amelyek it t egymás mellé zárkóznak fel, 
előirányzatukkal mindvégig a főváros gondoskodását bizonyítják. 

Kiemelkedő csoportja ezeknek a kiadásoknak a köztisztasági szol
gálat, amely az 1914. évben észlelt 4,9 millió P-vel. szemben már a 10 
millió P-s értékhatárt is megközelítette, és a nagy korlátozások idején 
is 8,4 millió P maradt. Kétségtelen azonban, hogy ezeket a kiadásokat 
nem lehet minden további nélkül a köztisztasági szolgálat bevételeivel 
összehasonlítani, — így túl nagynak tűnnék fel a fővárosi háztartás áldo
zatvállalása. A főváros bevételei között ti. éveken át jelentős szerepet 
játszott a köztisztasági járulék, mely hol ezen a címen, hol a házbérkrajcár
hoz kapcsolva komoly bevételt biztosított a háztartás számára. Ha 
az újabb időszak néhány adatára tekintünk: 

1928 3,4 1931 4,6 
1929 3,9 1932 4,6 
J93° 4.3 m i l H Ó P ) 

íziben meglátszik, hogy a szemétfuvarozással kapcsolatban számottevő 
bevételi forrás állt a főváros rendelkezésére, melynek növekedésében 
döntő szerepet játszott az építkezésekkel a szemétfuvarozásba bekap
csolt új házak ellátásából származó bevételi többlet. A szemétfuvarozás 
azonban a köztisztasági szolgálatnak csak egy részét érinti, és korántsem 
meríti ki azt a sokágú szolgálatot, amelyből a köztisztaság költségvetési 
címe alakult. Egy példa a sok közül: az utcák tisztogatása és tavasztól 
késő őszig történő öntözése. 

Nagyjából stabil a köztemetőkre fordított költségek előirányzatá
nak viszonyszáma. A költségeknek a bevételekkel való szembeállítása 
azonban — érdekes — szinte megingatja azt a véleményt, mintha a köz
temetők közigazgatása a főváros háztartásának különösen jövedelmező ága 
lett volna a 30-as évek körül. 

Egészen új tételekből alakult a fővárosi tüdőbeteg-gondozó intézetek 
félmillió pengőt meghaladó átlagos szükséglete. Vizsgálódásainknak mind 
a két időszakában — amikor még az azóta oly nagy fontosságúvá vált 
tüdőbetegszűrő vizsgálatok sib. nem voltak fővárosunkban megszervezve — 
a közegészségügyi gondoskodásnak egyik ébredő jelét láthatjuk ezekben 
az intézetekben. 

A költségvetés XI . fejezetében („Városgazdaság") a bevételek 
között jó néhány olyant láthatunk viszont, amelyek a középkori és a távo
labbi (kezdő) újkori városi háztartásnak is szinte mindenütt előforduló 
táplálói voltak. A bérházak, a vigadók, a kioszkok, a hivatali épületek 
stb. bevételei abszolút értékben magasabbra emelkedtek megfigyelésünk 
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hosszabbik, ötéves időszakában, mint 1914-ben. Figyelemre méltó 
bevételi forrásként jelentkezett az állat- és növénykert, bár ez a tulajdon
képpen nem annyira városgazdasági, mint inkább kulturális intézmény 
soha sem hozott és nem is hozhatott akkora bevételt, mint amennyi kiadás 
vele kapcsolatban felmerült. 

A városgazdasági kiadások egyik legfontosabb csoportja 1926 után 
a hivatali épületek és helyiségek szükségletei voltak. Az i t t előirányzott 
költségeknek nyilván jelentős része helyiségek bérletéből származott, 
minthogy az egykori központi és az új városháza, valamint a fejlődő viszo-
n}roknak nem mindenütt megfelelő kerületi elöljárósági épületek nem 
tudtak elegendő helyet adni a közigazgatás valamennyi hivatali intéz
ményének, s gyakran bérelni is kellett helyiségeket az adminisztráció 
zavartalansága érdekében. 

Mielőtt adatgyűjteményünk szemléjét folytatnók, közbevetőleg 
a XI . költségvetési fejezetre vonatkozólag közöljük azokat a számítási 
eredményeket is, amelyek a fejezetek előirányzatainak egy főre eső bevételi 
és kiadási átlagait érzékeltetik. Ezeknek a számításoknak az egyszerű 
megoszlási viszonyszámokkal szembeni hasznossága kézenfekvő, mert 
így azt a mozgató erőt, amely a kiadások és a bevételek létrehozásában 
a népesség számának változásával kapcsolatban jelentkezik, háttérbe 
szorítjuk: az arányszámok eltolódásai a fővárosi háztartás fejlődésének 
vagy visszafejlődésének tisztább bizonyságai. 

Megjegyezzük, hogy a Fővárosi s másrészt a Központi Statisztikai 
Hivatalnak az egyes évek közepére kiszámított népességre vonatkozó 
egykori közlései a háborús és háború után következő évek folyamán nem 
teljesen fedték egymást. Mi a Fővárosi Statisztikai Hivatal adatközlései
hez igazodtunk, melyeket két. okból is helyesebbnek tartottunk. A Fővá
rosi Statisztikai Hivatal a belső vándorlási mozgalmat a főváros területén 
már hosszabb idő óta gondos figyelemmel kísérte, az 1920. évi népszámlá
lás után pedig 1925-ben is végrehajtott közbenső számlálást. Az 1921—25., 
ill. a 1926—30. éveket illető becslés elvégzésére tehát könnyebbé és 
megbízhatóbbá vált a terep. 

Azok az alapszámok, amelyek segítségével a most tárgyalandó meg
oszlási viszonyszámokat rendre kiszámítottuk, 1914-ben 929,7, az 1926— 
30-as években 982,9, végül pedig 1931—34 között 1025 ezer fő voltak. 
Ezeknek a számoknak segítségével a 6. sz. táblázatba foglalt eredmények
hez jutottunk (1. az 577. oldalon). 

Az egy főre eső bevételek és kiadások arányszámai mind az első 
világháború kitörésének évében, mind a két világháború közé eső két 
középső időszakban is szinte pontosan eg3^enlők voltak, s bár a kiadások 
terhe árnyalatnyilag nagyobb volt, mint a bevételeké, ez a különbség 
csupán 1931—34-ben vált szembetűnőbbé. 

A bevételek közül — tanulmányunk korábbi magyarázatai szerint 
nem is lehet másképp — kimagaslottak a pénzügyi jellegű bevételek. 
Különösen 1926—-30-ban, amikor ezek terhe a fővárosi lakosságra szá
mítva csaknem kétszerese volt az 1914. évinek. Ebben a tekintetben — 

575 



mint általában a bevételszerzés terheiben — 1931—34-ig számottevő 
volt a csökkenés, de a főváros egy lakosára átlagosan mégis felénél jóval 
nagyobb háztartási teher hárult most, mint 1914-ben. 

A közélelmezési bevételek szerepét — s éppen ligy a közjótékonysági 
bevételekét — ez a számítás is teljes mértékben igazolja. Viszont a köz
oktatási forrásokból származó bevételek gyengülő irányzatát ez a viszony
szám éppen oly világosan megmutatja. 

A kiadások egy főre eső viszonyszámaiban — mondhatnók — szinte 
felfordulást jelző változások történtek 1914-gyel szemben. Az igazgatási költ
ségek viszonyszáma 1914-ben sem szerénykedett hátul, 1926-tól fogva 
azonban nagy ugrással az első helyek egyike felé tört. Ismételnünk kell 
tehát, hogy a főváros költségvetési végösszegeinek felduzzasztásában szembe
tűnően nagy része volt az igazgatási költségek szaporodásának. 

Ezt a tanulságot minden bizonnyal vizsgálataink egyik negatívuma 
gyanánt kell elkönyvelnünk, másrészt azonban — többé-kevésbé — 
az előnyös változások között tarthatjuk számon azt, hogy a közoktatás
üggyel kapcsolatos kiadásoknak egy főre eső közterhe gyorsan növeke
dett—1926—30-ig az arányszám felénél több, mint 1914-ben, és 1931—34-
ben is csaknem másfélszerese annak. Itattuk azonban már, hogy ez sem 
mondható teljesen előnyösnek: a nyugdíjba kergetett tanerők növelték 
a tanügyi kiadásokat és intenzitásukat. 

A pénzügyi jellegű kiadások rendjével már előbb megismerkedtünk, 
így nem okoz meglepetést, hogy az 1930 körüli évek pénzügyi természetű 
költségvetési kiadásainak a lakossághoz mért közterhe mind a két évcso-
portban kisebb volt, mint 1914-ben, bár 1931—34 között csak nagyon 
kevéssel. Tulajdonképpen it t lép elénk a korszak egyik legjellemzőbb 
pénzügyi gazdálkodási vonása: a relatív bőség éveiben (1926—30-ig) 
a pénzügyi természetű kiadások fejenkénti hányada csökkent, a gazdasági 
válság idején azonban növekedett. Holott éppen most lett volna szükség 
ezen a vonalon minden garas megfogására. A községi igazgatás kiadásai 
viszont — mint lá t tuk — a lakossághoz képest is jóval több előirányzatot 
követeltek meg az első világháború után, mint előbb. 

Ám az az egészen megkapó fejlődés, amely a közjótékonysági és 
szociálpolitikai kiadások tömegében jelentkezett (az arányszám 1931—34-
ben háromszor akkora volt, mint 1914-ben), megint csak kisebbre zsugo
rodik össze, ha az inségakció szerepére, ill. az akció mögött álló gazdasági 
romlás árnyoldalaira gondolunk. Tény az, hogy a főváros közjótékonysági 
célokra lakosságának tömegéhez képest sokkal többet költött 1930 körül, 
mint 1914-ben. Ám kérdéses, hogy ezeknek a kiadásoknak fedezetét jelen
tős részben nem azoknak a dolgozó rétegeknek jövedelméből vonta-e el, 
akik később esetleg szintén az ínségakció élvezőivé válhattak volna, ha 
a válság megszűnte után a főváros gazdaságtársadalmi életében s a lakos
ság életkörülményeiben bizonyos enyhülés nem támad. 

Ugyancsak a költségvetési fejezetekre szorítkozunk akkor, amidőn 
a költségvetési bevételek és kiadások csoportjait úgy állítjuk egymás mel
lé, hogy fejlődési viszonyszámaikat számítjuk ki az 1927. évi bázissal 
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6. A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY PŐRE ESŐ 
PENGŐÖSSZEGEI 

1914, 1926—30. ATL. ÉS 1931—34. ATI/. 

Költségvetési fejezet 

Bevételek 

II 

Kiadások 

Ovcsj 

i". Községi háztartás 

1. Igazgatás 
2. Út- és csatornaépítés 
3. Városépítés és tűzrendészet 
4. Közjogi szolgáltatások 
5. Közgazdaság és közlekedés . 
6. Pénzügy 
7. Közoktatás 
8. Közélelmezés 
9. Közjótékonyság, szoc. pol. és 

közmuv 
10. Közegészség és köztisztaság. 
11. Városgazdaság 

I. Rész összesen 

II. Alapok 

0,9 
i,5 
1-7 
°,7 
5,2 

75,7 
3,1 
5.6 

5,2 
2,1 
2,1 

i,3 
2,3 
i,6 
0,8 
3,4 

128,4 
2,4 
9,9 
5.9 
3,i 
3,i 

1,2 
i,7 
i,7 
0,8 
3,9 

116,0 
2,0 
9,2 

12,4 
2,3 
2,6 

12,8 
9,1 
1,9 
3,4 
o,3 

32,7 
25,0 

3,6 

5,4 
7,5 
2,2 

27,1 
20,7 

4,r 
4,0 
i,5 

27,2 
39.8 

5,8 

13,5 
14,5 
4,2 

25,6 
13,5 
3,9 
5,2 
i,7 

3i,9 
35,6 

5.8 

17,6 
11,1 
4,i 

I03,f 162,2 153,8 103.9 162,4 156,0 

2. Főv. alkalmazottak segítő-
7,5 12,5 

i ,5 

12,6 

o,7 

7,4 12,5 

i ,5 

12,9 

o,7 

II . Rész összesen 7,5 14,0 13,3 7,4 14,0 13,6 7,5 14,0 13,3 7,4 14,0 

17/. Intézmények, közművek és 
üzemek 

1. A községi háztartás kereté
ben kezelt intézmények . . 

2. önálló vagyonkezelésű 
intézmények 

3. Részvénytársaságok 

I I I . Rész összesen 

37 Tanulmányok Budapest múltjából 

— 5,1 6,3 — 5 , i 

— 118,1 
64,8 

124,0 
56,0 — 

118,1 
64,8 

— 188,0 186,3 — 188,0 

6,3 

124,0 
56,0 

186,3 
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szemben. Fentebb már említettem, de i t t sem felesleges megismételni 
azt, hogy esetünkben az 1927. évi bázis használatát az indokolja, hogy 
a tiszavirág-életű konjunktúra, az országban s a főváros gazdaságában is 
1926-ban és kifejezettebben az 1927. évben indult meg. Az ettől az évtől 
való fejlődést logikusan lehet tehát vizsgálat tárgyává tenni. 

A megbeszélendő számadatokat tanulmányunk 562—63. oldalain 
közöltük az 5. sz. táblázatban. 

Végeredményben úgy látszik, hogy a bevételek és kiadások egész 
összegének fejlődési viszonyszámai csaknem pontosan egyformák. Már 
ti. egyformák 1914-ben, ill. a másik két időszakban. Ha azonban kicsit 
a számok mögé pillantunk, kiderül, hogy ez a nagy vonásokban kialakult 
rend korántsem takar t nyugalmi helyzetet, ill. egyenletes fejlődést. 

A bevételek között feltűnően sok olyan költségvetési fejezet van 
(összesen 5), amelyek 1914. évi előirányzata az 1927. évi előirányzatnak 
100%-át meghaladta. Elsősorban a közgazdasági és közlekedési, a város
építési, a közoktatási stb. bevételekre áll ez. A kiadások között csupán 
két ilyen csoport akadt: a pénzügyi természetű kiadások, valamint a köz
jogi szolgáltatások kiadásai, melyek az 1927. évi bázishoz képest már 
1914-ben is figyelemre méltó magasságot értek el. 

Világos azonban, hog5r 1926—30 között a bevételek fejlődési viszony
számai, bár azok már nem olyan szélsőségesek és csupán a közélelmezési 
bevételek csoportjának arányszáma nem érte el a 100%-ot (ám 98.3%-
kal csak alig maradt mögötte), a legmagasabb arányszám (az út- és csa
tornaépítés bevételeié) pedig 179,0 volt, teljes egészében bizonyítják azt 
az ugrásszerű növekedést, mely a bevételek alakulásából a világháború 
kitörésének évével szemben megnyilvánul. 

A kiadások tekintetében a kiegyenlítődés még sokkal határozot
tabban jelentkezett, s nincs nagy különbség a legkisebb arányszám (város
gazdaság: 103%) és a legmagasabb (közoktatás: 156,4%) között. Ha a 
számsorokat grafikusan ábrázolnók, kitűnnék, hogy a mindig 100 felett 
jelentkező arányszámoknak egymástól való eltávolodása enyhébb volt 
itt, mint a bevételek között — és különösen enyhébb, mint 1914-ben. 

Azt lehetett volna tehát hinni, hogy 1930 körül a főváros költség
vetései bizonyos megállapodottság felé haladnak. Az 1931—34. évi átla
goknak az 1927. évi bázishoz való viszonyítása azonban ezt a hiedelmet 
inkább megcáfolta. Ha a közjótékonysági bevételek igen magas fejlődési 
viszonyszámát kivételnek is kell tekinteni, a többi községi háztartási 
ágazat átlagos bevételeinek arányszámaiban olyan eltolódás keletkezett, 
melynek az előző években alig találhattuk a mását. A kiadások között sem 
volt másképpen. És bár pl. a városépítés és tűzrendészet — jórészt tűzren-
dészeti kiadásokról volt szó — és a közélelmezési kiadások indexszámai 
szinte pontosan a megelőző öt év átlagának nívóján mozogtak, a közjogi 
szolgáltatások fejlődési viszonyszáma akkorát ugrott, ami csaknem három
szorosa volt pl. az út- és csatornaépítés feltűnően ellanyhult arányszámá
nak. Hogy az 1927. évi bázissal szemben ezeket a szinte új meg új lökés
szerű változásokat megmagyarázhassuk, nyilván a költségvetések még be-
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hatóbb elemzésére volna szükség, mint amilyenre anyagunk módot nyújt. 
Nem kétséges azonban, hogy az 1931. év után a főváros költségvetéseinek 
kialakításában már jelentkeztek azok a hatások, amelyeknek előidézője 
a főváros gazdálkodásának a fővárosi számszék útján való hatályosabb 
ellenőrzése volt. Mindenesetre sajnálatos, hogy az új elgondolásoknak 
egyik áldozata az út- és csatornaépítési költségek nagymérvű csökkené
sében jelentkezett. 

* 

Mindeddig a főváros tulajdonképpeni községi háztartásának a terü
letén tar tot tunk szemlét. Budapest háztartásában azonban régebben, 
akárcsak számos más, akkor törvényhatósági joggal felruházott vagy 
rendezett tanácsú város és különösen a vármegyék háztartásában alapok 
is előfordultak, azaz különleges közháztartási célokra szolgáló bevételek
nek évenként kidolgozott tervek szerint való felhasználása. 

Idővel Budapest háztartásában ezeknek a különálló alapoknak 
a jelentősége nagyon csökkent, s a 30-as években a főváros gazdálkodá
sában már csak két különálló alap szerepelt: a Fővárosi Közkórház Alap, 
valamint a Fővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja. Az előbbi fővárosunk 
háztartásának — mondhatnók — patinás ágazatát képviselte. Létesítése 
óta sok évtized telt el. A kórházalapnak a betegellátás és gyógyítás kor
szerű színvonala érdekében kifejtett munkássága különösen akkor volt 
fontos közegészségügyi szolgálat, amikor az egyetemi klinikák csak kisebb 
körzetben dolgoztak — vagy egyáltalán nem is állottak még fenn. (Az ún. 
magánszanatóriumok csak a kiváltságosak gyógyítóintézetei voltak.) 
Egy-két jellemző adatot fel is sorolok arra nézve, hogyan támogatta 
a főváros a kórházak munkáját. 

1873-ban a kórházi orvosok száma Budapesten 34 volt. 1932-ben 
pedig 258, — közben (1920-ban) a létszám magasabb is volt (273). Igaz 
ugyan, hogy 1932 után a Közkórházi Alap alapszerű kezelése elvileg 
megszűnt. De az 1914. évi (6,9 millió P) és az 1926—30. évi (12,2 millió P), 
illetőleg az 1931—34. évben (13,2 millió P) előirányzott kiadások bizo
nyítékai annak, hogy az a szűkmarkúság, melynek jeleit számos vonat
kozásban láthat tuk a 30-as évek eleje után, ezen a területen nem mutat
kozott meg : a közkórházi költségvetés kiadási végösszege ritka kivétel
képpen a harmadik évtized elején meghaladta a második évtized végének 
költségvetési átlagát. A közkórházi alap költségvetésének fejlődése azért 
is érdekes, mert az 1926—30-as években a bevételek előirányzata árnya
latnyilag meghaladta ugyan a kiadásokét, az 1926—30-as években azon
ban a bevételek kb. 400 000 P-vel alatta maradtak a kiadásoknak. Ezek
ben az években a főváros igazgatásában kifejezetten hiány mutatkozott 
a közkórházak adminisztrációjában. 

A másik különálló alap, melynek adatait az első világháborút 
követő idők költségvetéseiben össze tudtuk foglalni, a fővárosi alkalma
zottak segítőalapja volt. Új intézmény ez az első világháború befejező
dése után, mintegy előőrse gyanánt azoknak az üdültetést is biztosító városi 
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és egyéb közületi intézményeknek, bár a legismertebb létesítményét (a bala
tonkenesei üdülőt), tagadhatatlanul osztály-, szinte exkluzív jellege 
miatt egyáltalán nem tekinthetjük ilyennek — amelyek azután a második 
világháborút követő másfél évtized folyamán a dolgozó rétegek széles tömegei
nek szociális gondozásában kiemelkedő szerepet játszottak és játszanak. 
A segítőalap munkássága eleinte nem fejlődött egységesen. Az 1926—30. 
évi (1,5 millió P), ül. az 1931—34. évi (0,7 millió P) kiadások (bevételek) 
összehasonlítása szerint a 30-as évek elejének kiadásai (ill. bevételei) 
az előző átlag felerészét sem érték el. Bizonyára az indításkor merültek 
fel költségek, amelyek egyszeri beruházások révén később már kiestek 
az alap költségvetéséből, de a nagy eltérés mégis annak a jele, hogy 1930 
táján ennek a különben jó elgondolásokkal létesített alapnak gazdálkodása 
átmenetileg sem volt egészen zavartalan. 

* 
A főváros háztartásának harmadik részébe a különböző intézetek, 

közművek és üzemek tartoznak, melyek körül az idők folyamán mozgalmas 
események zajlottak le, amelyek azonban 1930-ban már a főváros ház
tartásának integráns részei voltak. A közüzemek történetében nevezetes 
állomást jelentett az az ellenőrzés, amelyet 1925-ben folytattak le a fővá
rosi közgyűlés kezdeményezésére arra vonatkozólag, hogy melyek azok 
az üzemek, amelyek fenntartásához a fővárosnak minden körülmények 
között ragaszkodnia kell, s melyek azok, amelyeknek hatósági kezelését 
a főváros gazdasági és a közönség szociális érdekeinek sérelme nélkül meg 
lehetne szüntetni. Később, 1932-ben, amikor a közüzemek országos felül
vizsgálatára azért került sor, hogy eldöntsék, mely üzemek maradjanak 
a közületek kezelésében, csak hosszas mérlegelés után érlelődtek meg 
azok a határozatok, amelyek a fővárosi üzemek jövőbeli sorsát eldöntötték. 

Az Ipartanácsban ezt a rendkívül fontos vizsgálatot, majd később 
a döntéseket a liberális gazdasági rendszer képviselői sokszor viharos táma
dásokban részesítették. Különösen a Községi Élelmiszerárusító Üzem, 
a háziní^omda, a kenyérgyár stb. kerültek be a viharzónába, minthogy 
olyan közmüvek mint pl. az elektromos, a gáz- és a vízmüvek, melyek közül 
az első kettő csak nemrégen került megváltás révén a magántőke érde
keltségéből a főváros tulajdonába, már megingathatatlanul a főváros, 
azaz a lakosság egésze felett álló közület birtokállományához tartozóknak 
tekintettek. De ugyanígy a Székesfővárosi Közlekedési Rt.-otis, amelyben 
— amint említettük — az egykori BKVT (Budapesti Közúti Vaspálya 
Társaság) és a VVT (Városi Villamos Társaság) munkássága fonódott 
egybe, most már közhatósági cégjelzéssel. 

Jellemezni akarva ezeknek az üzemeknek, intézeteknek stb. meg
felelésünk idejébe tartozó költségvetéseit, előre kell bocsátanunk, hogy 
a fővárosi gazdálkodásnak ebben az ágazatában az előirányzott bevételek 
és kiadások nívója mindig ugyanaz volt. Nem volna tehát értelme annak, 
hogy külön beszéljünk az üzemi kiadásokról és a bevételekről. Talán 
helyesebb, ha csak kiadásokról szólunk, annál is inkább, mert ezek töme-
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gében természetszerűleg azok az előirányzatok is helyet foglalnak, ame
lyekről fentebb (a főváros háztartási bevételeinek taglalásánál) mint az 
üzemek hozzájárulásairól te t tünk említést. 

Ha pedig összehasonlítjuk az üzemek előirányzatait amott a köz
ségi háztartáshoz való hozzájárulások címén nyilvántartott összegekkel, 
azonnal kiderül, hogy a községi intézetek, üzemek és részvénytársaságok a fő
város háztartásának jelentős fedezeti ágazatává is fejlődtek. Ez csattanós cáfo
lata azoknak a magántőke részéről régebben hangoztatott álfélelmeknek, 
hogy a hatósági üzemek egyrészt a lakosság igényeit nem tudják megfele
lően kielégíteni, másrészt pedig a községi háztartást is veszélyeztetik. 

Táblázatba foglaltuk azokat a számszerű eredményeket, amelyeket 
a fővárosi intézetek, közművek és üzemek 1914., ill. 1926—30. és 1931—34. 
évi átlagos kiadásai alapján feldolgoztunk. I,. 7. táblázat, 582—83.0. 

A táblázat három fejezetre (a második fejezet ezenkívül 6 címre is) 
bontva készült. A kiadások (ill.bevételek) megoszlási viszonyszámainak 
vizsgálatánál a fővárosi költségvetés harmadik részében egyesített költ
ségvetési elemek tömegét tekintettük egységnek, s a részadatoknak 
ahhoz való viszonyát mutat tuk ki. I t t sem látszott feleslegesnek az, ha 
a három számcsoport idősorainak fejlődési viszonyszámait is felírtuk, 
ragaszkodva az 1927. évi bázis értékéhez. 

A gazdasági mérlegelés szempontjából a főváros gazdálkodásának 
i t t tárgyalt ágai valójában három nagyobb csoportba tagolódtak. 

Az egyik csoport az, amelynek a községi háztartással való kapcso
lata még eleven volt. A gazdasági hivatal s az anyagszertár esetében nem 
is lehetett másképpen, de a házinyomda is szükséges részét alkotta az 
egykori fővárosi igazgatásnak, melynek félig üzem-, féhg a belső igazgatás 
érdekeit szolgáló vállalkozási jellegét jól kifejezi az, hogy a házinyomdát 
a községi háztartás keretében kezelt intézmények közé sorolták be. 
A házinyomda nem túl régi vállalkozása a székesfővárosnak, 1910-ben 
is csak kb. 200 000 P-t te t t ki a szükséglete. 1914-ben azonban már ez az 
összeg 750 000 P-re emelkedett. Az első világháború után a házinyomda 
költségvetése négyszerese, sőt 1931-et követőleg csaknem ötszöröse lett 
a világháborút megelőző keretnek. 

Az önálló vagyonkezelésű üzemek közös vonása az, hogy kiadásaik 
(és bevételeik) njoLegyenesen emelkedtek a válságos 1931—34. évek 
átlagai szerint. Legnagyobb az emelkedés a gázműveknél, amelyek akkor 
kezd a fővárosi lakosság háztartási szükségletének fontos kielégítő
jévé válni, s melyeknek világítási gázszolgáltatása mellett fűtési és ener
giaszolgáltató jellege is mindinkább kidomborodott. Sőt az igazi fejlő
dést a Gázművek a „Trieszti Légszeszgyár" budapesti üzemének egykori 
nívójáról éppen azzal tudták elérni, hogy szolgáltatásaikat a hatósági 
kezelés mellett általánossá tudták tenni, — ha árszabásukban még elég 
sokáig a magánvállalkozótól örökölt vonásokat őrizték is meg. 

A vízművek látszólag mostoha elbánásban részesültek. Az 1926—30. 
években csak árnyalatnyilag volt több a kiadási előirányzatuk, mint az 
1914. évben. Az 1931—34. években sem láttuk a nyomát olyan fejlődés-
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7. A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSE AZ 
INTÉZETEK, KÖZMŰVEK 

1914. ÉS AZ 1926—1934. ÉVEKBEN 
ÉS ÜZEMEK KIADÁSAI 

Cím 
Jk Âkiatségvetési 

±, iHetőleg cím 
megnevezése 

1914 
1926 —1930 1 9 3 1 - 1 9 3 4 

évek á t laga 

Pengőben 

1914 

1 9 2 6 -
1930 

1 9 3 1 -
1934 

évek á t laga 

%-ban 

1914 

1926 — 
1930 

1 9 3 1 -
1934 

évek á t laga 

1927 

I. 
I I . 

III. 
IV. 

I. 
I I . 

III. 

IV. 
V. 

VI . 

VII. 
VIII. 

IX. 

Intézetek, közmüvek és üzemek 
I. Fejezet 

A községi házt. keretében 
kezelt intézm. 

Házinyomda 
Anyagszertár , 
Gazd. hivatal 
Pedagógiai filmműhely és 
raktár 

ÖSS2 

II. Fejezet. Önálló vagyonkezelésű 
intézm. A) Közművek 

Elektromos művek 
Gázművek 
Vízművek 

B) Közlekedési vállalatok 
Autóbuszüzem 
Budai hegypálya 

C) Gyógyfürdők és gyógyforrások 
Szt. Gellért gyógyfürdő és 

szálló 
Rudas gyógyfürdő 
Széchenyi gyógyfürdő 
Ásványvízüzem 

750 520 
464 000 

1 214 520 

9 349 642 

2 910 257 
980 706 
957 !37 
300 360 

266 336 

5 148 460 

39 843 747 
24 984 004 
9 493 668 

4 596 453 
116 120 

1 784 921 
397 819 

1 365 164 
728 842 

3 432 354 
1 7Ï9 379 
1 201 816 

67 115 

6 420 664 — 

1.57 
o,53 
0,52 

0,16 

2,78 

1,81 
0,90 
0,63 

0,04 

33.7 
42,0 

3.38 28,3 
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7. A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSE AZ 1914. ÉS AZ 1926—1934. ÉVEKBEN 
INTÉZETEK, KÖZMÜVEK ÉS ÜZEMEK KIADÁSAI 
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nek, amely nagyarányú, s akkor is már nagyon szükségessé vált beruhá
zásokban jelentkezett volna, s amelynek böjtjét azután nagy felújítási 
beruházások formájában már az új idők városgazdálkodásának kellett 
kibírnia. 

Az elektromos müvek bevételei és kiadásai 1914-ben még nem szere
peltek a főváros költség-előirányzataiban, s a megváltás lebonyolításának 
műve éveken át húzódott. Az 1926—30. évek költségvetési átlagai azon
ban már világosan megmutatták azt a hatalmas jelentőséget, melyre az 
tizem a főváros gazdaságában szert tett , s amely az 1931—34. években még 
fokozódott. Az akkor kerek számban 4.5 millió P kiadási (ill. bevételi), 
előirányzat ennek az üzemnek a második helyet biztosította. 

Ezekben az években már tisztán kibontakozott az az elrendeződés, 
amely a fővárosi üzemek háztartási szerepkörében mutatkozott: a közle
kedési rt., az elektromos művek, a gázművek, valamint a községi élel
miszer-árusító üzem kimagaslóan nagy szerephez jutot tak az üzemek mun
kásságában és pénzügyileg jelentősek voltak. Az első csoport mögött 
a vízművek, az autóbuszüzem, a községi lóhúsüzem stb. foglaltak helyet, 
míg a kisebb jelentőségű üzemek sorában jó néhány hamarosan meg is 
szűnt azok közül, amelyek költségvetési előirányzata az 1 millió, vagy 
éppenséggel a 100 000 P-t sem érte el. 

A közlekedési vállalatok csoportjában üzemként a főváros költség
vetései az autóbuszüzemet és a budai hegypályát tar tot ták nyilván 
(a Beszkártról mint részvénytársaságról már korábban szóltunk). 
Az autóbuszüzemnek a világháború előtt nem volt elődje, s ezért csak 
azt említjük meg, hogy a 30-as évek válsága ennek az üzemnek a költség
vetésében is lanyhulást jelentett, noha viszonylag nem akkora mértékűt, 
mint pl. a budai hegy pálya költségvetése, amelynek a gyönyörű város
képet rontó rozogaságán nem sokat segíthetett az a rendkívül alacsony elő
irányzat, amellyel 1931 után az üzem költségeit fedezni kívánták. 

Az önálló vagyonkezelésű intézmények harmadik csoportja a gyógy
fürdők. Közülük ebben a minőségében 1914-ben még csak a Rudas 
gyógyfürdő volt hatósági kezelésben, melynek csodálatos gyógyító erejét 
azonban sem az első világháború előtt, sem azt követőleg nem aknázta 
ki megközelítőleg sem a főváros régi magisztrátusa. Csip-csup kis javítások 
azoknak a költségvetési tételeknek az összegében is benne foglaltatnak, 
amely táblázatunkban is szerepel. De jól emlékszünk arra a nagy neki
buzdulásra és nagyhangú fogadkozásra, amelynek kíséretében az egykori 
Tabán bájos és sajátos utcáit éppen a fürdőváros kialakítása érdekében 
halálra ítélték, hogy azután azt a jó időszakot elszalassza a főváros, amidőn 
még aránylag egyszerűbb probléma lett volna a beígéri fürdőközpont kiépítése. 

A Gellért Gyógyfürdő és Szálló, amelyet háborús romjaiból csak 
nemrégiben építettek teljesen líjjá, a húszas évek végén és a harmincas 
évek elején nagyjában egyforma költségvetési kereteket töltött ki, s bár 
valaha a tervek arra irányultak, hogy a Lágymányos Duna-parti szegle
tében világvárosi jellegű hotelt és fürdőt építsenek, sok dolog akadályozta, 
hogy az egyébként józan elgondolások már akkor megvalósuljanak. 
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A Duna-balparti városrésznek vezető gyógyfürdője megfigyelé
sünk időszakában a Széchenyi Gyógyfürdő, melynek lehetőségei szintén 
nagyarányúak, messzemenőek voltak. Ezeket azonban költségvetési korlá
tozásokkal nemigen lehetett biztosítani. 

A közélelmezési intézmények sorában a székesfőváros üzemei között 
minden kétséget kizárólag a községi élelmiszerárusító üzem — amely kez
dettől fogva szálka volt a magánkereskedelem és a mögötte álló érdekcsopor
tok szemében — már a húszas évek végén nagyarányú üzleti vállalkozás 
formájában lépett elénk. Az üzem arányai a harmincas évek elején sem 
csökkentek, bár gazdasági okoknál fogva az üzem kiadásai (és bevételei) 
szükségszerűen megcsappantak (ha nem is túl nagy arányban) az előző 
időszakhoz képest. A harmincas évek eleje volt ti. az az időszak, amikor 
a mezőgazdasági termeivények ára mélyszintre zuhant, s e szabály alól szinte 
egyetlen olyan cikk sem volt kivétel, amely az üzem üzlethelyiségeiben vagy 
árudáin át a fogyasztóközönséghez eljutott. 

A községi kenyérgyár közületi jellegét és hasznosságát világosan 
megmutatta az a tény, hogy vizsgálataink két időszaka közül a második
ban a gyár kiadásai jó 20%-kal emelkedtek. Minek volt ez a bizonysága, 
ha nem annak, hogy a főváros lakosságának vékonypénzű rétegei szívesen 
vásárolták a kenyérgyárnak a magánsütőipar által árusított kenyérnél 
számottevően olcsóbb termékeit? De az üzemi költségvetések bevételeinek 
és kiadásainak az általános gazdasági pangással való összefüggését a köz
élelmezés terén mindennél jobban igazolja a községi lóhúsüzem költség
előirányzata, amely — mint táblázatunk mutatja — 1926—30-ig a 2 
millió pengőt nem érte el, a következő időszakban azonban már 3,1 
millió P-nél is több volt. Mind a nyers lóhúsnak, mind a tartósított 
áruknak jó elkészítése, illetve olcsósága miatt nagy kereslete támadt 
ezekben az években s azután is hosszú időn át. Sokan, kiknek meg
romlott kereseti viszonyaik miatt nem telt egyéb hús vásárlására, szívesen 
léptek be ennek az üzemnek helyiségeibe, vagy álldogáltak árusító-
bódéi előtt. 

A központi anyagbeszerző és elosztó vállalatok mindhárom egysége 
tipikusan olyan volt, amelynek fennállása nem ígért e vállalatoknak tar
tós és biztos jövőt. Különösen a községi műszerüzemre, valamint a gyógy
szerüzemre áll ez. A vegyes intézmények közé sorolt vállalatok között 
azonban van néhány, amelyne - egykori költségvetéséhez néhány szót 
mégis hozzá kell fűznünk. A Tattersallnak és a lóvásártelepnek egykori 
dicsőségéből 1931—34-ben már csupán romjai maradtak. A városi színház 
sem tudta megtalálni ebben az időben még azt a helyet a főváros, sőt országunk 
művészeti életében, melyre pedig hivatott volt, s amelyet a legutolsó idők 
fejlődése kapcsán meg is szerzett. A bérleti rendszerrel való új meg új 
kísérletezés ártott a művészi színvonalnak és a gazda (főváros) figyelmét 
elvonta attól, hogy a nagy épületkolosszus ,,színháziasításának'' céljaira 
áldozatokat hozzon. A hirdetővállalat jobb kilátásait a két évcsoport 
átlagának számai bizonyítják. A községi temetkezési intézet pedig a sok 
magánvállalkozó idején oly gyakran előfordult s a közönség körében méltán 
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megbotránkozást keltő vállalati gesztiek helyett a községesítés útjára térő 
vállalati forma pénzügyi megalapozottságát is igazolta. 

Említettük fentebb, hogy táblázatunk harmadik fejezetét a rész
vénytársaságok alkották a két világháború közötti Budapest életében. 
Ezek között döntő súllyal esett latba a Budapest Székesfővárosi Közleke
dési Rt., melynek megszervezése és fejlesztése a főváros műszaki adminiszt
rációját alapos próbára tette. 

A főváros egyik legnagyobb problémája volt tulajdonképpen, hogy 
a már kezdetben is 60, ill. 51,8 millió pengős költségvetéssel dolgozó nagy 
vállalat műszaki és gazdasági irányítását miként tudja összhangba hozni. 
Természetesen a fővárosi forgalomnak akkor még kisebb terjedelme miatt 
nyílt volna alkalom arra, hogy a távolabbi jövő közlekedési politikáját 
szolgáló terveket dolgozzanak ki és valósítsanak meg. Milyen régi gondolat 
volt a gyorsvasút megépítésének ügye ! Ebből bizony semmi sem lett s a nor
mális felújítások terén is halmozódtak az elmaradások. A dolgozó lakosság
nak érdekeit annyira szolgáló csepeli gyorsvasútnak a gondolatát is csak 
az új Budapest, Nagy-Budapest váltotta valóra. 

Évtizedek óta szüksége lett volna Budapest közönségének arra, 
hogy sok külföldi város és Magyarországon is jó néhány vidéki város 
mintájára létesítsenek a fővárosban is „községi" takarékpénztárt, s ezen 
az intézeten át történjék a főváros pénzgazdálkodása, amely idővel fon-
tosabb hitelműveletek alapja is lehetett. A húszas évek végén a fővárosi 
községi takarékpénztár még csak kialakulóban volt, az 1931—34. évek
ben azonban már tekintélyes forgalmat bonyolított le, ami a további 
fejlődést is sejtette. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a közvetlen 
lökést a Községi Takarékpénztár megalapítására nem a régi tervezgeté
sek, hanem egészen más, külső körülmény adta meg. Valójában ti. arról 
volt szó, hogy az ún. Egyesült Fővárosi Takarékpénztárt fizetésképtelen
ség fenyegette. Ezt a nyilvánvaló állapotot akarták egyes ügyes közben
járók elkerülni azzal, hogy keresztül tudták vinni a pénzügyi vezetésnél 
és a fővárosnál, hogy ezt a takarékpénztárt átvette és újra üzlet
képessé tette. Az egykori idők sajtóközleményeiből arról is értesülhet
tünk, hogy a főváros vezető körei azért is vállalkoztak szívesen a 
mentőakcióra, mert a Községi Takarék igazgatósági tagjaiként rend
kívül nagy összegű igazgatósági tantièmeket kaptak. Úgy hírlett pl., 
hogy a polgármester részére, aki az igazgatóság elnöke volt, 50 000 
pengő tantièmet számoltak el, amelyet ugyan a polgármester személye
sen nem vett fel, de számlája javára írták. De hiszen az többé-kevésbé 
mindegy. Az viszont nem mindegy, hogy a Községi Takarékpénztárban 
a fővárosi érdekeket más vezetők is hasonló dicséretre méltó „önzetlen
séggel" látták el. 

Részvénytársasági formában működött a fővárosi vásárpénztár is, 
melynek legbiztatóbb korszaka az 1926—30. évek voltak, — később 
a vállalat kiadásai erősen csökkentek, majd ez a vállalkozás ugyancsak 
rossz befektetésnek bizonyult a főváros szempontjából. Vagy talán nem is 
annyira rossz befektetésnek, mint a rossz vezetés és a főváros érdekeivel 
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ellentétes irányítás révén sok millió pengős kár leírásáról kellett a főváros 
vagyonának, háztartásának terhére gondoskodni. 

Az Iparosok Országos Központi Szövetkezetének fővárosi testvér
vállalata volt a Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt., melynek 1931—34. évi 
kiadásai megint azt bizonyították, hogy a megingott gazdasági helyzet mel
lett az iparosság rászorult elemeinek mennyire megnövekedett a hitelszükség
lete, emlékezetes, hogy akkoriban az országos intézet helyzete is csak
nem teljesen felborult, és csak erélyes szanálási akció mentette meg a 
két vállalatot a felszámolástól, hogy azután később egy évtizeden keresz
tül jól végezzék törvényes előírás szerinti munkásságukat. 

Részvénytársulati formában alapították a Budapest—Gyöngyös-
Városi Szénbánya Vállalatot is, — egyik első kísérletét annak, hogy 
a barnaszén felhasználásával segítsék elő hatékonyan a főváros energia
szükségletének ellátását. Ismeretes azonban, hogy ez az üzem csak a leg
újabb években épült ki, s lett komoly tényezője energiagazdálkodásunknak. 
Korábban nem volt más, mint egy ígéret, illetőleg az után következő 
kérdőjel. 

A válság idején jórészt közellátási érdekek hozták létre a Magyar 
Sertéshizlaló és Húsipari Részvénytársaságot, s abban a főváros irányító 
szerepét. A piaci helyzetnek gyakori bizonytalansága kényszerítette ki 
azt, hogy a fővárosi lakosság támogatására biztosítsanak elegendő hízó-
sertés-állományt. Erre a vállalatra komoly szerep hárult a 40-es évek aggá
lyossá vált közellátási helyzetében. 

Mindezek az adatok kb. tájékoztatnak arról, hogy a kommunális 
intézmények és vállalatok körének kiszélesítésére Budapesten már ebben 
a korszakban is törekvések jelentkeztek. A fővárosnak a kommunális 
üzemekkel kapcsolatos tevékenységében világosan észrevehető, hogy 
a főváros vezetősége kénytelen volt ezen a téren a munkásság követelé
seivel is számolni, bár az azóta lezajlott évtizedek kutatásai azt való
színűsítik, hogy annakidején a városházán a munkásságot olyan szociál
demokrata városatyák „képviselték", akik a kulisszák mögött nem egy 
kérdésben jól megértették egymást az uralmat gyakorló városházi veze
tőkkel. Afelől azonban semmi kétség nem foroghat fenn, hogy ez utóbbiak 
is hívei voltak a kommunális érdekeltségek kiterjesztésének, ha másért 
nem, azért, hogy híveik számára jó pozíciókat szerezzenek (nemegyszer 
félig-meddig szinekúrákat), s a városházi kurzus nyilván azért is felcsa
pott a kommunalizálás hívének, mert ezáltal a liberális bank-, ipari és 
kereskedelmi érdekeltségek szerepét vélték háttérbe szorítani vagy leg
alább kisebbíteni, — ahova az ő hatáskörük nem érhetett el. 

* 

Több ízben esett már szó arról, hogy 1914 után a közbeeső évek 
átugrásával 1926—34-ig a főváros költségvetési kiadásai és bevételei 
évenként miképpen alakultak. Azt hiszem tehát, nem végzek felesleges 
munkát akkor, ha adatgyűjteményemnek ezt a részletét szervesen is 
beiktatom tanulmányaim anyagába, jelezve, hogy adatközlésem csak 
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8. A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSEI AZ 1914. 
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1 668 152 
665 538 

4 752 733 70 244 033 
2 825 965 
5 221 175 

4 572 565 

1 975 4°5 
1 97 8 933 

96 212 327 

6 904 561 

1 172 066 
928 837 

858 966 
652 850 

1 855 552 
99 621 680 
2 394 691 
8 798 496 

2521 113 
2 678 216 
2 033 657 

6 904 561 

123 516 124 

10 230 641 

1 126433 
1 278 843 
1 014 601 
722 861 

2 223 554 
113 676 307 
2 341 5 6 1 

9 895 424 

3 909 200 
2 850 105 
2 374 041 

141 412 930 

1 222 414 
2 901 464 
1 x43 433 
831 225 

2 440 772 
141 271 319 
2 283 596 
9358915 

6 895 710 

3 191 532 
2 803 849 

174 344 329 

10 230 641 

11 377209 

11 377 209 

12 237 154 

2 201 400 

14 438 554 

3 618 386 

101 485 437 
56 195 120 

161 298 943 

4 295 824 

101 692 457 
60 349 864 

166 338 145 

5 232 170 
113 145 277 
62 409 562 

180 787 009 
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É S 1926—1934. ÉVEKBEN 

tel 
1929 

p e n g ő 

I 121 432 
3 090 410 

1 215 808 
954 953 

5 096 849 
138 094 611 

2 495 305 
10 168 172 

7 188 967 

3 320 131 
4 934 260 

177 680 898 

13 132 724 

2 501 650 

15 634 374 

6 081 390 

131 453 454 
68 073 771 

205 608 615 

1930 

" 1 638 638 
3 249 298 

3 647 267 
953 640 

5 215 607 
138 185 070 

2 389 779 
10 395 357 

8 688 599 

3 343 667 
2 931 765 

180 638 687 

14 217 767 

2 828 486 

17 046 253 

6514534 

134 753 743 
70 806 581 

212 074 858 

1931 

1 477 052 
1 848 245 

3 281 414 
1 004 049 

4 003 749 
137 882 544 

2 121 117 
10 338 495 

8 265 943 

2 956 954 
2 904 286 

176 083 848 

14 483 098 

2 970 684 

17453782 

6 880 060 

141 071 229 
65 665 721 

213 617 010 

1932 

1 321 372 
1 761 100 

1 400 370 
893 747 

4 882 697 
124 532 863 

2 114 425 
9 690 084 

13 759 105 

2 547 990 
2 823 823 

165 727 576 

14 049 043 

14 049 043 

5 959 098 

136 925 492 
58 751 898 

201 636 488 

1933 

1 189 411 
1 010 776 

1 224 868 
882 096 

4 810 428 
n i 816 217 

2 201 590 
8 888 242 

14 271 856 

2 081 380 
2 707 034 

151 083 898 

12 306 541 

12 306 541 

6 492 124 

119 613 141 
53 762 461 

179 867 726 

1934 

1 071 196 
2 265 317 

1 171 660 
691 679 

2 295 588 
99 536 639 
2 011 609 
8 701 702 

14 151 300 

1 903 875 
2 564 102 

136 364 667 

10 322 283 

10 322 283 

6 351 374 

109 088 770 
50 583 061 

166 023 205 
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8. A FŐVÁROS KÖLTSÉGVETÉSEI AZ 1914. 

A költségvetési 
fejezet, illetőleg cím 

megnevezése 

K i a -

1914 1926 1927 1928 

I. Rész 
Községi háztartás 

Igazgatás 
Út- és csatornaépítés . 
Városépítés és tűz

rendészet 
Közjogi szolgáltatások 
Közgazdaság és 

közlekedés 
Pénzügy 
Közoktatás 
Közélelmezés 
Közjótékonyság, 

szociálpolitika és 
közművelődés 

Közegészség és köz
tisztaság 

Városgazdaság 

I. Rész összesen 

II. Rész 
Különálló alapok 
Székesfővárosi köz

kórházi alap 
Székesfővárosi alkal

mazottak segítőalapja 

II. Rész összesen 

III. Rész 
Intézetek, közművek és 

üzemek 

A községi háztartás ke
retében kezelt intézm. 
önálló vagyonkezelésű 

intézmények 
Részvénytársaságok . . 

III. Rész összesen 

11 973 176 
8 465 793 
1 834 868 
3 160 922 

302 284 
30 115 110 
23 110 208 
3 321 716 

4 978 932 
6 885 159 
2 033 427 

96 181 595 126 601 658 

21 781 217 
17 103 419 

3 001 954 
1 284 770 

632 199 
24 503 823 
31 694 991 
5 163 016 

7 531 787 
10 636 803 
3 267 679 

25 305 725 
19 032 194 

3 166 822 
2 542 249 

1 122 335 
21 534 828 
34 960 622 
5 403 4° 8 

11 384 079 

12 929 088 
4 026 745 

141 408 095 

27 010 261 
24 252 712 

4 001 603 
3 245 883 
2 097 933 
38 189 914 
37 4*5 7°7 

5 353 532 

14 819 136 

13 613 890 
4 102 255 

6 904 561 

6 904 561 

10 230 641 

10 230 641 

11 377209 

11 377209 

174 102 826 

12 220 978 

2 201 400 

14 422 378 

3 618 386 

101 485 437 
56 195 120 

161 298 943 

4 295 824 

101 692 457 
60 349 864 

166 338 145 

5 232 17a 
113 145277 
62 409 562 

180 787 009 
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ÉS AZ 1926—1934- ÉVEKBEN 
(Folytatás) 

d ás 
1929 1930 1931 1932 1933 1934 

pengő 

29 233 821 
20 726 748 

30 504 564 
20 976 161 

30 333 676 
18 443 106 

26 181 628 
15738011 

24 233 344 
11 542 115 

24 454 676 
10 189 509 

4 789 611 
6 313 490 

4 996 936 
6 343 131 

4 501 576 
6 448 099 

4 322 652 
4 927 427 

3 791 621 
4 848 853 

3 463 424 
5 020 782 

2 O43 889 
25 IO4 674 
45 017 863 
6 411 326 

1 506 657 
25 034 163 
46 085 888 
6 610 367 

1 414 921 
29 595 750 
43 449 037 
6 502 429 

1 053 955 
38 107 983 
36 366 838 
6 075 768 

942 944 
34 176 889 
32 823 148 
5 671 280 

933 299 
29 039 425 
32 620 471 
5 446 909 

15 814 414 17 036 680 17 274 547 17 293 626 18 265 772 19 247 059 

17 524 957 4 698 634 
16 893 198 
4 649 566 

13 447 266 
4 672 595 

11 410 201 
4 255 038 

10 656 362 
4 091 963 

10 142 442 
4 113 727 

177679427 180 637 311 176 083 002 165 733 127 151 044 291 144 671 723 

13 I29 245 
2 501 650 

M 207 439 
2 828 486 

14 480 959 

2 970 684 

14 043 074 12 344 994 12 028 576 

15 630 895 17 035 925 17 451 643 14 043 074 12 344 994 12 028 576 

6 081 390 

131 453 454 
68 073 771 

6 514 534 

134 753 743 
70 806 581 

6 880 060 

141 071 229 
65 665 721 

5 959 098 
136 925 492 
58 751 898 

6 492 124 

119 613 141 
53 762 461 

6 351 374 
109 088 770 
50 583 061 

205 608 615 212 074 858 213 617 010 201 636 488 179 867 726 166 023 205 
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a főcsoportokra terjed ki, noha rendelkezésemre állnak nem csupán 
a költségvetési fejezetek, hanem a címek adatai is mind a tíz évre vonat
kozólag. 

Azok az adatok, amelyek közlését mégis szükségesnek véltem, az 
588—591. lapokon elhelyezett 8. sz. táblázatokban foglalnak helyet. Jel
lemző vonásuk az, hogy az alapok s a háromfelé tagolt intézetek, közmű
vek és közüzemek bevételeinek és kiadásainak összege a már fentebb kifej
tett magyarázat szerint egyezik. A községi háztartás f ontosabb költségveté
si fej ezeteinek kiadási és bevételi előirányzatára viszont ez nem áll, bizony
ságául annak, hogy a főváros háztartásának különböző ágai az általunk 
közelebbről tanulmányozott években is jellegzetesen eltérnek egymástól. 

Hogy az adatsorok eltérő hullámzását érzékeltessük, néhány grafi
kont is szerkesztünk majd arra vonatkozólag, hogy az egyes háztartási 
fejezetek bevételeinek és kiadásainak mozgása mennyiben volt ellentétes 
vagy megközelítőleg hasonló. 

A közigazgatási (községi háztartási) bevételek fő összege az 1926— 
30-as években szakadatlanul emelkedett, és bár a kulmináció 1930-as 
adatát ez az érték már 1928-ban is csaknem elérte, 1931-től kezdve kife
jezetten csökkentek ezek az előirányzatok, — 1933-ban nagyon számot
tevően, oly módon, hogy 1934-ben a bevételek előirányzata alig volt 
több, mint 1926-ban. Amit tehát az átmenetnek bizonyult gazdasági fellen
dülés nyújtott pár év alatt a főváros háztartásának, azt ugyancsak néhány 
esztendő múltán csaknem teljes egészében el is vette a gazdasági hanyatlás. 

Az általános irányzat alól a költségvetés harmadik részébe tartozó 
intézetek, közművek és üzemek sem vonhatták ki magukat, s bár ezek 
költségvetési bevételeinek előirányzata látszólag szilárdabb volt, mint 
a közigazgatásé (itt ti. még 1931-ben is némi fejlődés mutatkozott), 
a következő években a gyors zuhanás itt sem maradt el. 1934-ben már 
csak jelentéktelen összeggel volt több az üzemek stb. bevételi előirány
zata, mint 1926-ban. 

A kiadások költségvetési előirányzata ugyanahhoz a gondolatsor
hoz vezet, mint a bevételeké. Figyelemre méltó azonban, hogy a köz
igazgatás kiadásainak előirányzata jóval inkább megtartotta még 1934-
ben is korábbi kereteit, bár az előirányzat ebben az évben is — akárcsak 
1926-ban — hiánnyal zárult. A válságos időkben a főváros költségvetésé
ben is érvényesült az a szabály, hogy bizonyos körülmények között semmiféle 
költségvetési mesterfogással sem lehetett a kiadások normális fedezetét elő
teremteni, s ekkor hitelműveletek lebonyolítása volt az egyetlen eszköz, 
mellyel a költségvetési célok elérését mégis biztosítani lehetett. 

Az imént már említett grafikonok közül elsőnek a közigazgatási, 
valamint a közüzemi stb. bevételek hullámzásának idősorait rajzoljuk 
fel. A kiadások adatainak grafikus ábrázolásáról itt lemondunk, a már 
ismert indokolás alapján. Az 593. oldalon található 5. grafikonból 
rögtön szembetűnik az a nagy pénzügyi erő, amelyet a főváros gazdál
kodásában a közüzemi tevékenység jelentett már a húszas évek végén 
s a harmincas évek elején. 
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A községi háztartás közigazgatási fejezeteinek alakulását a bevéte
lek és a kiadások frontján egyaránt figyelemmel lehet kísérni adatsoraink
ban. Táblázatunk anyaga sok érdekes mérlegelésre nyújt módot, de azokat 
tömören összefoglalva beérjük azzal, hogy a legjellemzőbb költségvetési 
fejezetek bevételeinek és kiadásainak tízéves alakulását ábrázoljuk grafi
kusan. Bizonyára jó nyomon járunk, midőn elsőnek az ún. pénzügyi és 
a közoktatásügyi költségvetési fejezetek bevételeinek és kiadásainak idő
sorokban kifejeződő változásáról szólunk röviden. 

Bevett! 
millió P 

220 . 

110 . 

100 . 

no . 

180 . 

170 . 

leo • 

150 . 

IkO . 

no . 

no. 

110 . 

100 . 

90 _.. 
Í91k 1926 1927 1923 1929 1950 1951 1952 1955 19bk 

5. A főváros háztartási és üzemi bevételei 

A pénzügyi bevételek 1928-ig emelkedtek, azután lassan, majd 
1932 után gyors ütemben csökkentek. 1934-ban szinte pontosan annyit 
lehetett előirányozni ennek a költségvetési fejezetnek javára, mint 1926-
ban. A bevételi adatok grafikonja tehát itt kifejezetten lejtő görbéhez 
ju t t a t bennünket. A kiadásoknál a helyzet lényegesen más, minthogy 
az 1914. évi elég magas összegű kiadásokhoz képest 1926—27-ben nagyot 
esett e kiadások előirányzata, és bár 1932-ben hirtelen megélénkült, 
a következő években megint jóval mélyebb szinten helyezkedett el. 
Nyilván a megindult kölcsöntörlesztések j átszottak j elentős szerepet abban, 
hogy 1932-ben a pénzügyi természetű kiadások csaknem az 1928. évi 
csúcspontot érték el. Ha később némileg enyhült is a nyomásuk, 1934-ben 
szinte azonos magasságot értek el, mint 1914-ben. 

Tanulmányok Budapest múlt jából 593 



A közoktatásügyi bevételek előirányzata kevésbé volt mozgalmas, 
mint a pénzügyi bevételeké. Grafikonunk szerint szinte kiegyensúlyozott
nak mondható az előirányzatuk, amely sohasem érte el az 1914. évi maxi
mumot, majd a 30-as években annál jóval alacsonyabbra süllyedt. 
Beszéltünk már erről a fejlődésről, amely azért érdemel figyelmet, mert 
a közoktatásügy kiadási előirányzatai J926—34-ig minden egyes évben messze 
felette voltak az első világháború kitörésének évéről ismert előirányzatnak. 

Pénzügyi bevétel Közoktatásügyi bevétel 
és k iadás millió P és kiadás millió P 

Wh 2G 21 28 29 30 3í 32 33 19ih 

6. A pénzügyi és közoktatásügyi bevételek és kiadások alakulása 

Közben az 1929—31. években kétszer, vagy legalábbis csaknem kétszer 
akkora volt az összegük, mint 1914-ben. A közoktatásügyi kiadások ösz-
szege tehát szintén lejtő görbe alakot vett fel. Ám itt a kulmináció elég 
tartós volt, s legalább a 30-as évek első felében még a legrosszabb dotációjú 
években is csaknem felényivel haladták meg az idetartozó költségek az 1914. 
évi előirányzatokat. 

Az igazgatási s a közjótékonysági (szociálpolitikai és közművelődési) 
bevételek és kiadások idősorait is grafikonban foglaltuk közös keretbe. 

Az igazgatási bevételek előirányzata mindvégig elég jelentéktelen 
volt. A kiadások azonban 1914 után évről évre egyenes vonalban, roha-
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7- A főváros igazgatási és szociálpolitikai bevételei és kiadásai 

zata ne lett volna évről évre magasabb. 1934-ben — mint ezt a grafikon 
jól érzékelteti — ötször akkorák voltak ezek a kiadások, mint 1914-ben. 
Ennek a látszatfénynek rendkívül szomorú árnyékáról már esett szó. 

Még három költségvetési fejezetnek a 30-as év körüli alakulásáról 
szólunk: a közélelmezési, a. közegészségügyi és köztisztasági, továbbá 
az út- és csatornaépítési bevételek, ill. kiadások változásáról. 

leghelyesebb, ha elsőnek az út- és csatornaépítési költségvetési 
fejezet számait kommentáljuk. 

Világos, hogy 1930-ig az ide sorolható bevételek összege nagy ará
nyokban növekedett: több mint kétszeresére emelkedett, azután erősen 
zuhant. De az 1934. évben már újra meghaladta az 1914. évi előirányzatot. 
Az út- és csatornaépítés kiadásai egy nagy nekiiramodás után szintén már 
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mosan emelkedtek 1930-ig, sőt 1931-ig, s a következő három évben is 
aránylag csak kis mértékben csökkentek. 

Az egyetlen szóval szociálpolitikainak nevezhető bevételek idősorának 
ábrázolása szinte egyedülálló képet mutat ; ezek a bevételek 1926—27-ben 
ugyan mögéje estek az 1914. évieknek, 1928 után azonban olyan nagy 
arányokban kiterebélyesedtek, hogy megfigyelésünk utolsó éveiben több mint 
háromszor annyi összeget képviseltek, mint 1914-ben. A kiadásoknál még 
erőteljesebb a szociálpolitikai kiadások szerepe és fejlődése. Az 1914 
utáni időszakban egyetlen év sem volt 1926-tól fogva, melynek előirány-



1928-ban elérték csúcspontjukat, s még két éven át elég magas szinten 
maradtak, — azután feltartózhatatlanul jelentkezett a válságos évek 
költségvetés-átalakító hatása. Az 1934. év kiadási előirányzata már alig 
volt több, mint az 1914. évé. Ügy látszik, hogy a főváros vezetősége és a 
városi számszéken keresztül a főváros pénzügyeire ekkor már nagy befolyást 
gyakorló államhatalom azt a kényelmes utat választotta, hogy a gazdasági 
válság éveiben azokat a bár igen nagy jelentőségű községi feladatokat szorí
totta háttérbe, melyek fontosságát pedig saját maga is már pár évvel korábban 
elismerte, mikor a költségvetési fejezet dotációját az egykori összeg három
szorosára növelte. 

Tanulságosak a közélelmezési bevételek és kiadások adatai is. 
Az 1927. évben a bevételi csúcshoz közelítő előirányzat még két éven át 
ki is éleződött, majd csökkent ugyan, de az 1914. évi nívót 20 évvel 
később is erősen túlszárnyalta. A köz vágóhidak, vásárok stb. bevételei 
mint elsőrendűen az életfenntartás elemi szükségleteivel összefüggő bevételek 
a főváros lakosságának magánháztartási viszonyaiban nyilván ezekben 
az években is ugyanolyan súlyosan estek latba, mint korábban néhány éven 
keresztül. Ez annál figyelemre méltóbb, mert a közélelmezési kiadások 
összetételében az a szabály, hogy ezek 1930-ig az egykori időkhöz mérten 
ugyan számottevő haladáson mentek keresztül, s az ide tartozó költsé
gek elég merevek is voltak, de az a rendszer is mindig érvényesült, hogy 
a közélelmezés a főváros háztartásának sokkal kevesebb költségébe került, 
mint amennyi bevételt hozott a háztartás javára. 

Utolsónak a közegészség és köztisztaság költségvetési bevételeinek 
és kiadásainak adatsoráról emlékezünk meg. Ezeknek a bevételeknek 
a szintje 1930-ig szintén gyorsan emelkedett, főképpen 1928-tól kezdve, 
később azonban, különösen 1933-at követőleg, gyorsan visszaesett. Jól 
tudjuk azonban, hogy e költségvetési fejezet kiadásainak java részét nem 
azonos forrásból származó bevételek fedezték, hanem közháztartási bevé
telek. Nem is lehet másképp: 1926—29-ig a közegészségi és köztisztasági 
kiadások az 1914. évieknek (folyamatos fejlődés után) csaknem három
szorosára emelkedtek, s bár a hanyatlás, mely a 30-as évek elején mutat
kozott, szembeszökő volt, mégis meg kell állapítanunk, hogy ezeket 
a kiadásokat nem lehetett szinte mindenáron mérsékelni. Megfigyelésünk 
utolsó esztendejében is csaknem azonos szinten mozogtak — jóval maga
sabban, mint 1914-ben. 

* 

Azt hisszük, hogy az e tanulmányba foglalt statisztikai anyag
felhasználása és tanulságainak áttekintése megérte a fáradságot. Vizsgá
lódásaink számos érdekes, adalékszerű tanulságot hoztak. S ami a leg
fontosabb, sikerült így megteremtenünk tisztán a községi háztartási 
statisztikai mérlegelések segítségével és a sokféle motívum feltárásával 
az összeköttetést a világháborút megelőző, valamint az első világháborút 
követő mozgalmas évek háztartási eseményeivel. 
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J E G Y Z E T E K 
1 Ha ezt a félmillió forintos szükségletet a fentebb közölt 153 916 F t kiadás

sal hasonlítjuk össze, nyilvánvaló, hogy Pest városának jelentős egyéb bevételi 
forrásokkal is kellett rendelkeznie a Schanis által felsoroltakon kívül. Valószínű, 
hogy a kiadások egy része átfutó tétel volt, s természetesen a bevételeké is. Egyéb
ként azonban a „királyi" városokról az 1843-ban az országgyűlés elé került törvény
javaslat csak a már 1820 körül is kialakult gyakorlatra támaszkodhatott, mikor 
úgy rendelkezett, hogy a városok közgazdálkodása elsősorban a magánértékek 
(ingó és ingatlan vagyon) jövedelmén alapul, s városi adót csak akkor lehet a váro
sok lakóira kivetni, ha ezek a jövedelmek a városi közcélokra nem bizonyulnak 
elegendőeknek. Adókra (helyi adókra, pótlékokra s különösképpen fogyasztási 
adók után kivetett pótlékokra stb.) minden bizonnyal Pest város egykori ház
tartásában is szükség volt, s ugyanúgy arra is gondolni kell, hogy a főváros legalább 
időleges kölcsönműveletekhez is folyamodott. 

2 L. A községek háztartása és pótadójuk (az 1881. évi jóváhagyott költség
vetések alapján). Hivatalos Statisztikai Közlemények 1883. 

3 "h. a Városi Szemle 1913. évi külön számát, melyBudapest 40 éves fejlődésé
nek legfontosabb kérdéseit mind sorra vette. 

4 A Magyar Statisztikai Közlemények új sorozata 58. kötetének a szövegét e 
tanulmány szerzője írta. 

5 Közgazdasági Szemle 1932. évfolyama 536—597 1. Az előadás anyagát 
szintén e tanulmány szerzője dolgozta ki. 

6 Magyar Statisztikai Közlemények 39. és 40. ̂ kötetei. 
7 L. a Magyar Statisztikai Közlemények Új Sorozatának 93. kötetét, 

melynek tanulságát Szigeti Gyula foglalta össze. A Magyar Statisztikai Közlemé
nyek 115. kötete utóbb az 1940. évi községi háztartási anyagot dolgozta fel; e mű 
bevezetését Gidófalvy Elemér írta. 

8 I t t említem meg, hogy a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal kiadásában a 
„Magyar városok statisztikai évkönyveinek" sorozatában 1934-től kezdve 1942-ig, 
majd pedig az 1946/47 és az 1947/48. évekről 9 kötetnyi rendkívül nagy értékű 
forrásanyag jelent meg a magyar városok háztartási viszonyai címen. Tervbe vették, 
hogy a magyar városok egyéb gazdaságtársadalmi viszonyairól hasonló kötetek 
készülnek s kerülnek a nyilvánosság elé. Úgy látszik azonban, hogy az utóbbi 
terveknek (népmozgalmi, közoktatásügyi stb. kötetek) szerkesztése akadályokba 
ütközött, s az évkönyvekben csupán a városháztartási adatok kerültek a közönség 
elé. A kiadványok első kötetét látta el tudományos kommentárral dr. Bene Lajos. 
A későbbi évek adatai azonban — bármennyire nagy értékűek — máig is nélkülö
zik a céltudatos összefoglalást. Ez azonban semmit sem változtat azon a kötele
zettségen, hogy a közvetlen előző korszak statisztikai és kritikai szempontokból 
eléggé meg nem világított költségvetési adattárát a városgazdaság érdekei szem
pontjából méltassuk. Ezzel válik majd lehetővé az, hogy a főváros háztartásának 
az első világháborút megelőző évekre vonatkozó anyagát a két világháború előtti, 
majd a világháborús korszak, sőt az utána következő évek háztartási statisztikai 
adataival is összehasonlítsuk. Ez a célkitűzés azonban egyelőre a távolabbi jövő 
feladata. 

9 A táblán közölt adatokra vonatkozólag néhány megjegyzést kell tenni. 
Az eredeti pénzegységekben feltüntetett számokat összehasonlítás céljából a táb
lázat — mint ezt a tanulmány szövege is hangsúlyozza — pengőértékekre is át
alakítja. Ez úgy történt, hogy a hivatalos statisztika részéről régebben korona
értékre történt átszámításokat a korona/pengő viszonylat 1,16-os szorzószámával a 
táblázat továbbfejlesztette. Ez az eljárás, amint erre egyik lektorom, Varga István 
professzor is figyelmeztetett, nem tökéletes, mert a múlt század 90-es, éveinek elején 
végrehajtott valutarendezés előtt a „forint" bizonyos ingadozást ['mutatott, s 
1857 óta elvileg is kb. 5%-kal magasabb volt, mint az új forint értéke, mely a táb
lázat anyagában szereplő pengőértékek kiszámításának alapjául szolgált. A kezdeti 
időkre vonatkozó ingadozás nem veti el az egységes átszámítási mód jogosultságát, 
mely természetesen 1898-ig az 1 : 2 forint/korona alapon épült fel, s logikusan az 
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1899 óta felsorolt koronaértékeknél is 1915-ig mindig ez az arány található. Az 
1915 utáni években 1916—1925-ig, a Főváros Statisztikai Hivatala az illetékes 
pénzügyi hatóságok által megszabott módon értékelte át a papírkorona-értékeket 
stabil koronaértékekre, melyeket azután a táblázat pengőértékekben fejezett ki. 

10 Felmerülhet a kérdés, vajon helyes-e ilyen nagy időtartamot átfogó szám
sor mediánját kiszámítani. Felfogásom szerint igen, mert bár — ha az adatsort 60 
éven túl tovább vezetnők — a médián értéke természetesen megváltoznék, az adott 
esetben azonban a 60 évet lezárt egésznek kell tekintenünk, melynek sem kezdeti, 
sem záró évét nem tolhatjuk el. Egy történelmi egész esetében pedig az]idő-mediánok 
kiszámítása tanulságos eredményhez vezet: a hegytető felé történő menetelésben 
mintegy a pihenőhelyet jelzik. 

D. Laky 

CONTRIBUTIONS TO T H E DEVELOPMENT OF T H E MUNICIPAL ECONOMY 
OF BUDAPEST WITH SPECIAL REFERENCE TO T H E YEARS 1914—1934 

The treatise, beside publishing some interesting data in connexion with an 
earlier period — the beginning of the 19th century — is concerned with a sixty 
years' period of the development of Budapest's economy (1874—1934). However, 
the data of fifty years are dealt with according to the most important historical 
changes. 

The real aim of the treatise is to investigate the characteristic economy of 
the post-war years 1926—30 and 1931—34 in contrast to that of 1913, the year 
prior to the breaking out of World War I. I t is intended to prove how much the 
different means of statistical method help the understanding of the changes in the 
highly important municipal investment policy. 

The incomes and expenditures of the capital are placed beside each other 
in five years' averages; and together, with the ratios of development the different 
means of relating to the number of population are also used. 

The object of the remarks following the statistical records is, first of all, to 
explain and compare the averages; the two groups af data representing the years 
1926—30 und 1931—34 being subject to entirely different economic influances. 
The author takes the opportunity to criticize the municipal economy of the con
temporary income and expenditure department. The treatise aims at full under
standing of the changes of municipal economy also by presenting the material of 
the tables in a diagrammatic form. 
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SZABOIXS OTTÓ 

Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első 
évtizedében 

I. 
BEVEZETÉS 

Budapest lakosságának összetételét vizsgálva figyelemre méltó adat 
tűnik szemünkbe. Az első világháborút követő években a főváros kereső 
lakosságának több mint 20%-a tisztviselő, számuk meghaladj cl cl SZclZ-
ezret. Ezzel a város lakóinak második legnagyobb rétegét alkotja, csupán 
a munkásság szerepel előkelőbb helyen a statisztikai kimutatásban. 

Kz a jelenség már önmagában is — ha a tisztviselőknek a város 
életében betöltött szerepétől el is tekintünk — arra késztet bennünket, 
hogy behatóbb vizsgálat alá vegyük a tiszt viselőréteget, számának ala
kulását, növekedésének okait és forrásait, összetételét és életviszonyait, 
politikai arculatát, szerepét a főváros életében. 

Nem puszta történelmi statisztikát akarunk adni az olvasó kezébe, 
a történelmi statisztika adatait és eszközeit csupán felhasználni kívánjuk 
a kérdés többoldalú bemutatásához. Bzért a régi, polgári módszerekkel 
felvett statisztikai felmérések adatait csupán ott elemezzük, vagy kísé
reljük meg átcsoportosítani, ahol a téma szempontjából szükséges. 

A polgári történetírás alig, a marxista történetírás pedig egyáltalán 
nem foglalkozott e réteg történetével. Pedig ilyen vizsgálatok hiányában 
nem lehet teljes képet rajzolni az ellenforradalmi Magyarország, s külö
nösen nem Budapest történetéről, gazdasági, társadalmi, politikai és 
kulturális életéről. Ehhez a munkához kíván szerény segítséget nyújtani 
jelen tanulmányunk. 

Tanulmányunk elkészítésénél nagy nehézséget okozott a témára 
vonatkozó marxista irodalom hiánya. Forrásként a népszámlálások ada
tain és a „szellemi munkások" 1928. évi felmérésének adatain kívül 
elsősorban Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának Statisztikai 
Közlemények címen közrebocsátott kiadványait, s polgári szerzők egyéb 
munkáit használtuk. Ezek a publikációk felfogásukban lényegesen eltér
tek a miénktől, statisztikai felvételük módja és csoportosításaik módszere 
gyakran szinte megoldhatatlan feladatot jelentett a réteg marxista fel
fogású differenciálásánál, de gazdag anyaguk mégis lehetővé tette a 
főváros tisztviselőrétegeinek áttekintését. Ahol az említett munkák az 
adatok tekintetében is hiányosnak bizonyultak, levéltári anyag felku
tatásával kíséreltük meg az adatokat pótolni. 
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