
VÖRÖS KÁROLY 

B U D A P E S T L E G N A G Y O B B A D Ó F I Z E T Ő I 1903—1917* 
(Adalékok Budapest társadalomtörténetéhez a dualizmus korában I.) 

Tanulmányunk Budapest 1903., ill. 1910—1917. évi legnagyobb adófizetőinek élcsoport
ját vizsgálja azzal a céllal, hogy ennek eredményeképpen konkréten megismerjük egyrészt 
azokat a gazdasági tényezőket, melyek a kialakuló monopolkapitalizmus első évtizedében a 
budapesti tőkésvagyon legjelentősebb összetevőinek bizonyultak — másrészt a polgári tár
sadalomnak azt a rétegét, mely az így kialakult vagyon birtokában Budapestnek (és ezáltal 
nagy részben az egész Magyarországnak is) gazdasági életében ez években a vezető szerepet 
játszotta ; — s végül azt, hogy e réteg a kor budapesti várospolitikájára hogyan és milyen be
folyást gyakorolt. 

I. 
Vizsgálatunk alapját a főváros legnagyobb egyenes állami adót1 fizetőiről hivatalosan 

összeállított 1903., ill. 1910—1917. évi jegyzékek alkotják. E jegyzékek az arra az évre megálla
pított adóösszeg nagyságrendjében egyenként sorolják fel a főváros 1200 legnagyobb adózó
ját, nevén kívül mindegyiknek megadva foglalkozását, ill. — mint azt még látni fogjuk — 
inkább csupán azt a minőséget, melyben az adót fizette, valamint a kerületet, melyben adó
alapja után adózott, továbbá a megállapított adó konkrét összegét és végül azt a körülményt, 
ha az illető adózó a jegyzéken elfoglalt ranghelyéhez (élve az adózók egyes, elsősorban értel
miségi szakképzettséggel rendelkező kategóriái számára törvényesen biztosított kedvezmény
nyel) a megállapított adóösszeg kétszeres beszámításával jutott. 

* Módszertani kísérlet és előmunkálat egy nagyobb tanulmányhoz. 
1 E korban Magyarországon 12, ül. 16 adónem tartozott az állami egyenesadók körébe: földadó, 

házadó, kereseti adó, nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója (üzleti adó), tőkeka
mat és járadékadó, általános jövedelmi pótadó, bányaadó, nyereményadó, szállítási adó, fegyver- és 
vadászati adó, hadmentességi díj, országos betegápolási pótadó — a házadót azonban két, szinte külön 
adófajta teszi ki : a házosztályadó és a házbéradó, s az I—IV. osztályú kereseti adók is szinte külön adók
nak tekinthetők, lévén közülük az I. osztályú a munkás és legkisebb iparos, a I I I . osztályú a nagyobb 
iparosok, gyárosok, kereskedők, orvosok, ügyvédek, szabad foglalkozásúak, a IV. osztályú általában a 
fix fizetésesek adója. A I I . osztályú kereseti adó tulajdonképpen minden kereseti adóra még külön rá
épül, mint a személyes tevékenység megadóztatása. — Virilistáink a jegyzékekben feltüntetett adója e 
16 adó bármelyikéből, illetve azok bármilyen arányú kombinációjából összeállhatott, így a csak sommá
san megadott adóösszegekből azok összetevőinek teljes ismerete nélkül a vagyonalapot még megközelí
tően sem lehet megállapítani. Ehhez azonban még a foglalkozást, illetve általában az adókivetés alap
jául szolgáló tevékenységet megjelölő rovat sem ad támpontot, mivel nem tudhatjuk, hogy az itt meg
nevezett mellett még milyen további vagyonalapok álltak az illető rendelkezésére. S végül hozzájárulván 
ehhez a Magyarországon éppen az adókulcsok nagysága következtében katasztrofálisan leromlott adó
morál, könnyen látható, hogy virilistáink adóösszege további, az illető összegszerű vagyonára vonatkoz
tatott következtetésekre támpontot nem ad. — Az adórendszer hibáiról lásd: Hegedűs Lórándnak, a 
GYOSZ kiadásában 1906-ban megjelent Adórendszerünk betegségei (egyenesadók) с , a problémát vilá
gosan előadó munkáját. 
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1. A törvényhatóságok és községek legnagyobb adófizetőinek folyamatos jegyzékbe fog
lalását a különböző fokú (törvényhatóság, r. t. város, község) önkormányzati testületeket 
immár a polgári állam igényeinek megfelelően átszervező, kiegyezés utáni törvényalkotás, az 
1870. évi 42. és az 1871. évi 18. törvénycikkek rendelték el azzal a célzattal, hogy e jegyzékek 
szolgáljanak alapul az önkormányzatokat irányító képviseleti testületekben (törvényhatósági 
bizottság, r. t. városi, ill. községi képviselőtestület) ugyané törvények által a legvagyonosabb 
elemek számára biztosított, őket automatikusan, minden jelölés, választás kizárásával, csupán 
megfelelő vagyoni helyzetük, ill. az ezt kifejező állami egyenesadójuk összege alapján meg
illető, a testület tagságának felét jelentő tagsági helyek betöltéséhez. 

A politikai befolyást a legtöbb adót fizetők (értékképviselők vagy közkeletű néven virilis
ták) s személyükön át a vagyon számára ilyen nyersen biztosító törvények meghozatala ter
mészetesen nem ment ellenkezés nélkül. Az első ilyen törvényt, mely az államélet kulcsfon
tosságú középfokú önkormányzati szerveinek, a törvényhatóságoknak új szervezetét szabá
lyozta, a kiegyezés után összehívott első parlament, az 1869—1872. évi országgyűlés elé 
1870 májusában terjesztette be Rajner Pál belügyminiszter, indoklásában a polgári vagyono
sodásnak a politikai és önkormányzati életben már csak nagyarányú közteherviselésénél fogva 
is szükséges és méltányos súlyhoz juttatására hivatkozva. Hosszadalmas és itt nem ismertet
hető — bár önmagában is rendkívül jellemző és tanulságos — vita után, melyben az ellenzéki 
függetlenségi párt a legélesebben tiltakozott az „új oligarchia" létesítése ellen, a kormányon 
levő Deák-párt az év nyarára a törvényt nagy többséggel elfogadta, majd immár sokkal kisebb 
ellenállás után elfogadást nyert a vonatkozó részében ugyanezen elven alapuló községi tör
vény, az 1871. évi 18. te. is.2 

A virilizmus, mely ettől kezdve, egyes módosításoktól eltekintve, egészen 1945-ig rá
nyomta bélyegét a magyar polgári önkormányzatok életére, megalkotásának idejében még 
nem tekinthető egyértelműen káros vagy reakciós intézménynek. A feudális csökevények 
még rendkívül elevenen élő és ható (és nemzeti jelszavakkal az 1860 óta kibontakozó politi
kai mozgalmakba is beépülni képes) tényezők ekkor: kivált vidéken, ahol a nemesi szavazati 
jognak akkor birtokában levő nemesek számára személyükre szólóan még 1848 törvényhozása 
által is biztosított választójogot az 1867 utáni törvényhozás is érintetlenül hagyta, csupán 
az 1848—1872 között ténylegesen gyakorolt szavazati jog igazolását kívánva meg. Könnyen 
átlátható, hogy az ancien régime a választójog birtokában így minden vagyoni cenzustól füg
getlenül meghagyott kisnemessége és deklasszálódó középnemessége — városokban pedig a 
kibontakozó polgári átalakulás sok vonatkozásával nem kevésbé élesen szembenálló, reakciós 
céhes kispolgárság — nagy számbeli fölényének és szélesen kiágazó kapcsolatainak révén, a 
törvényhatóságokat már ekkor könnyen a legmaradibb reakció bástyáivá építhette volna ki. 
Velük szemben a számszerűleg még gyenge tőkés kereskedő és iparos polgárság ilyen privile-
gizálása pillanatnyilag kétségtelen pozitív jelentőségű lépés volt (ugyanúgy mint pl. a köz
igazgatás és bíráskodás ugyan-e törvényalkotásban történt s az ellenzék által ugyancsak heve
sen ellenzett szétválasztása is). Ami azonban a rendszert csakhamar, alig két évtized alatt való
ban a reakció útjára taszította, az a birtokon belül jutott helyi burzsoáziának a kapitalizálódni 
képes hajdani feudális erőkkel gyorsan létrejött és — a továbbra is fennálló ellentétek elle
nére is — a rendszer további demokratizálására irányuló minden (most már a haladó pol
gárság oldaláról is egyre sűrűbben jelentkező) törekvés elleni egyre szilárdabb szövetsége volt, 
amely leginkább az általános, titkos választójog követelésének hatására alakult ki. Ez az ön
kormányzatok politikai életét mind maguk a képviselőtestületek, mind a virilizmus nyomasztó 
túlsúlya folytán demoralizálódott választók vonatkozásában ettől kezdve teljesen elsekélye-
sítette s azt ugyanakkor egyre jobban részint az apparátus, részint a „hivatásos" várospolitiku
sok kezére adta. Vizsgált időszakunkra, a XX. század elejére így a virilizmus intézménye már 
egyértelműen reakcióssá vált. 

2 Az 1869. évi Ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi Naplók 
VIII. k. (IV. 29—VIII. 2 között passim a viták); Irományok VI. k. 576. sz. (Tisza Kálmán és 11 
Társa ellenjavaslata), 580. sz. (Madarász, Táncsics, Vidacs és 18 Társuk tiltakozása). 
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2. Mind ennek a bővebb ismertetése, a vizsgálatunk alapját biztosító intézmény megis
merésén túl, azért sem érdektelen, mert a virilizmus e merev rendjén 1918-ig egyetlen — ha 
gyakorlatilag teljesen nem is kihasznált — lazítást éppen Budapest polgárságának sikerült 
elérnie. Magyarország legmodernebbül polgárosult, a polgárosodásban élenjáró városának 
burzsoáziája számára a vagyon politikai befolyásának ilyen automatikus biztosításából szár
mazható veszélyek természetszerűleg legelőször kellett hogy feltűnjenek. A fővárosi törvény 
tárgyalásakor mind a városok közgyűlései, mind (1872 őszén a képviselőházhoz Wahrmann 
Mór által benyújtott folyamodványukban) Budapest polgárai — köztük számosan azok is, 
kiknek pedig a törvény kifejezetten előnyös lett volna — a virilizmus törvénybeiktatása ellen 
emelték fel szavukat.3 Tiltakozásuknak sikerült elérnie, hogy az 1872. évi 36. tc.-ben, mely az 
akkor egyesített főváros különleges jogállását szabályozta, a 36. § kimondta, hogy a 400 főben 
megállapított fővárosi törvényhatósági bizottság tagságának felét kitevő 200 virilista tagot 
nem automatikusan a legtöbbet adózók névjegyzékének élén álló 200 személy adja, hanem 
őket a legtöbb adót fizető 1200 személy közül a választóknak kell választaniok (ami azonban 
természetszerűen nem érintette valamely virilista szabad választás útján való esetleges meg-
választhatóságának lehetőségét). — Negyedszázad múltán a fővárosi bíráló választmány 
19/1897. sz. határozata kimondta, hogy valamely férj vagy atya a jegyzékbe való felvételéhez 
szükséges államadójába (a nők szavazati joga ekkor még nem lévén törvénybe iktatva) a fele
ség, valamint a kiskorú gyermek államadója is beszámítandó, ha azok vagyonát az illető férj 
vagy apa kezeli. Az 1356/1897. sz. közigazgatási bírósági döntés alapján a főváros igazoló 
választmányának 20/1902. sz. határozata a törvényt olyan újabb értelmezéssel egészítette ki, 
hogy az 1200 legnagyobb adófizető jegyzékébe csak azok a személyek vehetők fel, akik magu
kat a községi választók névjegyzékébe is felvétették ; ugyanebben az évben a bíráló választ
mány 2/1902. sz. határozata pedig a virilis választójog aktív s passzív gyakorlását függetlenné 
tette a megállapított adó tényleges befizetésétől azzal, hogy kimondta: az adó tényleges befize
tésére határidő megállapítva nincs.4 

3. Eltekintve attól, hogy az egyenes állami adónak a jegyzékbe való felvételhez szüksé
ges kimutatását végző fővárosi adószámviteli osztály munkájában, főleg a 80—90-es években, 
még igen sűrűn fordultak elő kisebb-nagyobb pontatlanságok, hiányosságok,5 — s még előbb : 
attól, hogy az egyenesadók végösszege (tekintettel összetevőinek rendkívül heterogén, eltérő 
adókulcsokkal számított voltára) korántsem fejezi ki pontosan a megadóztatott személy tény
leges vagyoni helyzetét s így segítségével a rétegeződés is csak bizonyos torzulásokkal vizs
gálható, — a virilizmus intézményének fővárosi ilyetén alakulása az 1200 virilista adatait tar
talmazó, elemzésünk alapjául szolgáló jegyzékek forrásértékét ezenkívül is eleve több szem
pontból korlátozza. 

a) így a jegyzékbe való felvételnél — és a sorrend megállapításánál — csak a székesfő
város területén fekvő ingatlan vagyon és a főváros területén élvezett jövedelem összes egyenes 
államadója és a személyes kereseti adó összege vétetvén tekintetbe (ideszámítva viszont 
— mint láttuk — a gyermek vagy feleség a választójogosult apa, ill. férj által kezelt vagyoná
nak adóját is), — a vizsgálat keretéből eleve kiesnek mindazon budapesti lakosok, kiknek 
adóalapja Budapest közigazgatási határain kívül fekvő ingatlan. — Szempontunkból ez első
sorban az akkori fővárosi határon kívül eső elővárosok (Újpest, Kispest, Pestújhely stb.) 
területén működő gyárak, ipartelepek, vagy egyszerűen csak telektulajdon ingatlanadóját 
máris leszámítja a számbajöhető adóösszegből. Az ebből eredő torzulást azonban úgy véljük 
nagyjából még ellensúlyozza az a körülmény, hogy egyrészt az ezekből élvezett jövedelmet 

3 A virilizmusnak a fővárosi törvényben kialakított fogalmáról ld. Gárdonyi Albert : A főváros egye
sítésére vonatkozó okmányok gyűjteménye, Bp. 1913, ahol szépen látható a kormányzat fokozatos hát
rálása az automatikus virilizmustól az 1000, majd 1200 virilis választó koncepcióján át a végül megvaló
sult szerkezetig. 96—98, 104, 147, 167, 180, 188, 196, 218—20, 222, 232—233,251—268.1. 

4 Erre Id. a Guthi Soma által szerkesztett Fővárosi Almanach Lexikon és Útmutató 1904. évi kö
tetét (138. 1.). 

5 Ld. erre a Fővárosi Levéltár Székesfővárosi levéltárában a tanácsi iratok között található, s a 
jegyzékek összeállításának hibáival foglalkozó jelentéseket. 
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— amennyiben budapesti lakosról van szó — már Budapesten adóztatták, és így ettől az 
illető budapesti adóalapja jelentősen még nem csökkent volna. Ettől tehát a jegyzéket a tény
leges vagyoni viszonyoknak még alapjában hű tükreként használhatnék. 

b) Lényegesen problematikusabb azonban a jegyzékbe foglalásnak az a már említett 
korlátja, mely a felvétel előfeltételéül az illetőnek a községi választók névjegyzékébe történt 
előzetes bejegyeztetését kívánja meg, tehát olyan aktust, amely végül is az érdekelt fél tet
szésétől függ. Ezáltal tehát jegyzékeinkből kiesnek azok, a különben vagyonilag megfelelő 
személyek is, akik városi képviselőválasztási jogukkal élni nem kívántak (s akiknek száma — 
mint azt a törvényhatósági választások iránt tanúsított, később még ismertetendő közöny igen 
szépen bizonyítja — már igen nagy lehetett). Ezek egy részét nyilván vagyonalapjuknak a 
fővárossal szorosan össze nem függő, vidéki eredete tartotta távol a választói névjegyzékbe 
való jelentkezéstől. A választói törvénynek az a rendelkezése ui., mely szerint mindenki csu
pán egy törvényhatósági bizottságnak lehet tagja, a vagyoni helyzet biztosítására és védelmére 
a virilista számára a (Budapesten kívül mindenhol máshol megfelelő vagyon alapján s válasz
tási kockázat nélkül elérhető) törvényhatósági bizottsági tagság által nyújtott kiváló lehetősé
gek révén, az érdekelteket elsősorban a vagyonalapjuk szerint helyileg számba jöhető törvény
hatósági bizottságok felé irányította. Ez (többek között) a többnyire a fővárosban tartózkodó 
nagybirtokos arisztokrácia túlnyomó részének a fővárosi virilisták soraiból való hiányát is 
magyarázza. Kétségtelen azonban, hogy bár ilyen szempontból elsősorban nyilván a főváros
sal közvetlenül össze nem függő vagyonalapok tulajdonosai maradtak ki a jegyzékből, hiányuk 
mégis egyrészt egy élesen körülhatárolt érdekkörű s éppen nem jelentéktelen réteg kiesését 
jelenti a város vezetőrétegének képéből — amellett a város hatósugarát a valóságosnál már 
szűkebbnek is mutatva. — Emellett egyes esetekben feltehetőleg a vagyoni helyzetükre vo
natkozó adatok nyilvánosságra hozatala érinthette kellemetlenül a vagyonok gazdáit — mivel 
a virilisták névjegyzékét, adóalapjuk összegével együtt, a választás előtt közszemlére tették, a 
900-as évek elejétől pedig már rendszeresen ki is nyomtatták. — Más esetekben, egyes számba
jöhető személyek hiányzásánál a politikai közömbösség mellett joggal tételezhetünk fel adó
eltitkolást is, jeléül annak, hogy birtokosa a közéleti dekórumot nem átallotta anyagi érdekei 
mögé helyezni. 

Elsősorban kétségtelenül érdektelenség, de emellett nem kis részben a fontosabbnak 
érzett vidéki adóalap, a vagyoni helyzet ismertté válásától való aggodalom vagy az adóalap 
egy részének eltitkolása végül is oda vezetett, hogy a jegyzékek teljessége rendkívül vitatha
tóvá vált. A budapesti cégjegyzéken vagy a nagybankok igazgatósági névsorán végigmenve 
nagyszámú, közismerten dúsgazdag, nagyjövedelmű személyt találunk, aki jegyzékünkről 
hiányzik. S ha elvben joggal tételezhetjük is fel, hogy legalábbis azok, kik magukat a jegyzékbe 
felvétették, azt azért tették, mivel befolyásuk biztosítását a várospolitikára szükségesnek 
érezték (ami pedig vagyonuknak és adóalapjuknak szorosan a fővároshoz kapcsolódott voltát 
sejtteti) — a jegyzékekből kibontakozó kép erős hiányain ez a valószínűség nem változtat. 
Olyan körülmény ez, mellyel a továbbiakban jegyzékünk felhasználása során feltétlenül szá
mot kell majd vetnünk. 

4. 1903, 1910—17: ebből a kilenc évből találtuk fel eddig a század első évei fővárosi 
virilistáinak névjegyzékeit.6 De még e 9 év évente 1200 — még ha jó részben nyilván állan
dóan azonos — személyének vizsgálata is technikailag olyan nagy feladatot jelentett volna, 

8 A Fővárosi Levéltárban a virilisták eredeti jegyzékeit többhetes kutatás után sem tudtuk meg
találni : ennek során a jelzetnek megfelelő helyen az anyag továbbvitelére utaló őrjegyeket, vagy egy
szerűen csak a jegyzékek elhelyezésére utaló feljegyzéseket találtunk (de jegyzékeket nem) : feltételez
hető, hogy a jegyzékek a budapesti Városházán 1945-ben elégtek. A névjegyzékeket 1903-ban a 4. jegy
zetben idézett Fővárosi Almanach közölte, 1910-től a továbbiakat az Igazoló Választmány által kiadott 
Budapest Székesfővárosban legtöbb államadót fizető 1200 választó... évi névjegyzéke с kiadvány tar
talmazza. A XIX. század fővárosi virilistáinak névjegyzékeit azonban egyes részleteitől eltekintve meg-
semmisülteknek tekinthetjük. (Tanulmányom már sajtó alatt volt, mikor Baraczka István, a Fővárosi 
Levéltár igazgatója felhívta a figyelmemet az időközben e'őkerült 1907—1908. évi nyomtatott viri
lista-jegyzékekre. Szívességéért ez úton mondok köszönetet.) 
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melyet minden külső segítség nélkül végzett, s amúgy is inkább kísérleti-módszertani jellegű 
kutatásaink során nem vállalhattunk el. Ezért az alábbiakban a 9 év virilistajegyzékeinek egye
lőre évenként csupán az első 200 szereplőre kiterjedő vizsgálatát vettük tervbe: azét a 200 
személyét, akik a törvényhatósági bizottság virilista részének összetételénél a többi törvény
hatóság esetén követett gyakorlat szerint Budapesten is ténylegesen bekerültek volna a tör
vényhatósági bizottságba. Ennek az elvnek határait csupán annyiban tágítottuk, hogy e 
200-on túlmenőleg felvettük még mindazokat a soronkövetkező, 200-nál magasabb rang
helyű személyeket is, akik bejuthattak volna az első 200 személy közé, ha onnan a tényleges 
vagyonuk alapján oda be nem sorolható, kétszeresen számított vagyonalappal rendelkező 
személyeket kihagyták volna.7 Ez utóbbiak számától függően vizsgálatunk évenként változó 
alsó határai tehát 1903-ban az első 241,1910-ben 266,1911-ben 255,1912-ben 216, 1913-ban 
224, 1914-ben 226, 1915-ben 240, 1916-ban 239 és 1917-ben 247 ranghelyig nyúlnak le. 
Mindazt, aki a jegyzékekben e rangszámon felül a vizsgált 9 évben ha csak egyszer is, de elő
fordult, felvettünk abba a végül is 707 főből összeálló, a jegyzéken való szereplés időtartama 
szerint tehát nagyon is heterogén csoportba, mely a továbbiakban mint Budapest virilistáinak 
ez évekbeni élcsoportja további vizsgálataink tárgyát fogja képezni. 

Ha általában az adóösszegnek a tényleges vagyoni viszonyok megállapítására való alkal
masságát — s a virilista jegyzékek teljességével kapcsolatban már konkréten is említett kétség
telen tökéletlenségei után, e 707 személy kiválasztásának módszerét is illetőleg — emelhetők is 
kifogások, melyek mind vizsgálati alapunknak csak egy aránylag szűk rétegre való korlátozá
sát, s e rétegből is a város ténylegesen leggazdagabb személyei egy részének a módszer 
(illetve a választott vizsgálati alap) hibájából való kimaradását hányhatják is szemünkre 
— ezzel szemben a következőket kell hangsúlyoznunk: 

a) Vizsgálatunk célja elsődlegesen nem a virilisták, hanem általában a főváros gazdasági, 
társadalmi és politikai vezetőrétegének megismerése volt. 

b) Ebből a szempontból a számba jöhető személyeknek a virilistajegyzék alapján tör
ténő kiválasztása egy olyan többszörösen rétegezett mintavétel első lépcsőjének tekinthető, 
ahol a kiválasztásnál alkalmazott egyik ismérv (ti. a virilisták sorába tartozás) szerencsés vé
letlen folytán már eleve egy, a vagyon, a sajátlagosan budapesti vagyonalap s ugyanakkor bizo
nyos feltehető várospolitikai érdeklődés alapján kialakult kész — ha nem is hibátlan — csopor
tosítás átvételét tette lehetővé. 

E csoportot végül is az első 200 egyszeresen számított adójú adózónak megfelelő rang
helyek mechanikus kiemelésével másodszor is rétegeztük. 

c) Mindezek együttes eredményeképpen létrejött élcsoportunkat ezek után teljességének 
természetszerű tökéletlenségei ellenére is joggal tekinthetjük a további vizsgálat megbízható 
és reális alapjának. Anélkül persze, hogy egy, a mintavétel határait szélesebb forrásanyagra 
kiterjesztő későbbi részletesebb vizsgálat jogosultságát, sőt szükséges voltát a legcsekélyebb 
mértékben is tagadni kívánnók — s annak hangsúlyozásával, hogy a tárgyalás során kiemelendő 
egyes személyek jelentőségét s kiemelésük okát nem önmagukban, saját anyagi viszonyaikban 
vagy társadalmi pozíciójukban láttuk, hanem abban, hogy a mintavétel során a vizsgált tár
sadalmi réteg valamely szempontból jellemző képviselőinek bizonyultak. 

II. 

Vizsgálatunk a következőkben természetszerűen irányul annak tisztázására, hogy az e 
707 személyt az élcsoportba juttató vagyoni, ill. jövedelmi alap milyen forrásokból jött létre : 
benne a burzsoá vagyonosodás legjellegzetesebb összetevői : az ingatlanbirtok, az ipari, keres
kedelmi, értelmiségi jellegű tevékenység — legalábbis az adózás alapján felmérhetően — 
milyen arányban, milyen súllyal vannak képviselve ? 

7 A már korábban is említett kétszeres beszámításra a választási törvény szerint az Akadémia tag
jainak, tanároknak, akadémiai művészeknek, tudósoknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, mérnököknek, 
sebészeknek, oki. gazdáknak és oki. erdészeknek és bányászoknak, valamint alkalmazásban álló lelké
szeknek, segédlelkészeknek, községi jegyzőknek, iskolai tanítóknak és oki. kisdedóvóknak volt joga. 
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1. E kérdésre a választ először a 707 személy foglalkozásaként a virilisták jegyzékén 
alkalmazott megjelölések csoportosításával kíséreljük meg megadni. 

1. tábla 
AZ ÉLCSOPORT FOGLALKOZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ 1200 LEGTÖBB ADÓT F I Z E T Ő 

NÉVJEGYZÉKÉNEK N O M E N K L A T Ú R Á J A ALAPJÁN 

Háztulajdonos 316 Orvos 24 
Gyáros 46 Gyógyszerész 4 
Építész 27 Ügyvéd 37 
Iparos 6 Mérnök 7 
Kereskedő 84 Közalkalmazott 19 
Vendéglős 12 Egy. tanár 5 
Fürdős 3 Közjegyző 3 
Fuvaros 2 Könyvkereskedő,- kiadó 1 
Bankár 24 Lapkiadó 10 
Rt. igazgató 17 Színháztulajdonos 2 
Igazgató, vezérigazgató 40 Tőkés, magánzó 5 

Egyéb 13 

összesen: 707 személy 

a) A táblázat (melyben — elsősorban az ipar, kereskedelem és a közalkalmazás terüle
tén — számos konkrétabb foglalkozási megjelölést egyelőre magunk vontunk össze általáno
sabb kifejezések alá —, míg a hitelügyi — bankár — és a bonyolultabb gazdasági szervezést 
sejttető foglalkozási kategóriák — igazgató, rt. igazgató stb. — eleve már a jegyzékekben is csak 
ilyen általános formákban voltak megadva) első látásra is az ingatlantulajdon hatalmas jelen
tőségét mutatja. Az ipari, kereskedelmi, hitelügyi tevékenységből származó vagyonalapok 
birtokosainak száma a háztulajdonosok számát együttesen sem éri el, sőt meg sem közelíti. 
Feltűnő ezenkívül az ügyvédek és építészek magas aránya: ügyvéd több van, mint igazgató, 
vezérigazgató, és az építészek száma több mint kétharmada a gyárosokénak és egyharmada a 
kereskedőkének. És ha más egyéb, még megfigyelhető torzulástól el is tekintünk, az így ki
bontakozó képet korántsem tarthatjuk jellemzőnek egy éppen gazdasági jelentősége révén 
néhány évtized alatt hatalmasra felnövekedett városra. Természetszerűleg merül fel tehát az 
igény, hogy a foglalkozások megjelölésére használt fenti, láthatólag nagyon is általános nó
menklatúrát felbontsuk és a mögötte megbúvó, a valóságban nyilván sokkalta differenciáltabb 
foglalkozás és vagyonalap szerinti megoszlást feltárjuk. 

b) Mivel azonban e 707 személy kiválasztása egy 14 évet átfogó periódus 9 esztendejé
ből történt, úgy véljük nem lesz haszontalan, ha még e vizsgálatot megelőzve élcsoportunk 
genezisének és ezáltal foglalkozási megoszlása sajátosságainak egyik magyarázatát is kere
sendő, fenti táblánkkal összehasonlítjuk a vizsgálati periódusból kiemelt 4 év évenként 1200 
virilistájának ugyanazon nómenklatúra ugyanolyan erős korlátai között vizsgálható foglalko
zási megoszlását és annak alakulását. (2. tábla). 

A táblázat elemzése a nomenklatúra pontosságával szembeni minden említett fenntartá
sunk mellett is annyit világosan érzékeltet, hogy 1903—1910 között a virilisták rétegét össze
tevő foglalkozási, ill. vagyoni-jövedelmi kategóriák egymáshoz viszonyított aránya elég je
lentősen megváltozott. Az 1910-re így kialakult arányok azután 1917-ig jelentősen már nem 
is változtak meg. 

A változás egyrészt a háztulajdon és a bonyolultabb gazdasági szervezési formák elő
térbe nyomulását sejttető igazgató, rt. igazgató, vezérigazgató megjelölésű állások arányának 
igen erős, és a háztulajdonéval ellentétben 1910 után is tovább tartó megnövekedéséből áll. 
— Másrészt legalább annyira feltűnő és jelentős a gyáros, és még sokkal inkább a kereskedő 
megjelölésű, valamint a kis-, kézmű- és vendéglátó ipari foglalkozási kategóriák arányának 
roppant visszaesése. Joggal tételezhetjük fel, hogy a főleg gyáros, gyárigazgató, gyártulajdo-
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2. tábla 
A FŐVÁROS 1200 LEGTÖBB A D Ó T F I Z E T Ő J É N E K FOGLALKOZÁS S Z E R I N T I MEGOSZLÁSA 

A NÉVJEGYZÉK N Ó M E N K L A T Ú R Á J A ALAPJÁN AZ 
1903 | 1910 | 1914 | 1917 

ÉVBEN, AZ ÉLCSOPORTBA B E J U T O T T (A) ÉS AZ AZON K Í V Ü L MARADT (B) SZEMÉLYEK S Z E R I N T 

A в A в A в A в 
81 302 144 471 112 470 102 456 81 302 144 471 112 470 102 

17 59 10 33 11 53 17 40 17 59 10 33 11 53 17 
9 30 14 16 6 17 14 19 

5 88 1 25 1 19 — 22 5 88 1 25 1 19 — 
52 161 18 98 16 102 21 91 
7 56 4 25 5 16 3 18 7 56 4 25 5 16 3 

3 2 2 1 — 1 — 1 
— 1 — 2 — 3 — 3 
— 11 — 7 1 6 1 4 
20 28 4 24 4 19 6 17 

1 22 11 12 9 21 10 38 
Igazgató, vezérigazgató ált. 5 10 11 35 14 44 21 61 

6 23 8 16 6 27 4 14 

1 13 1 10 2 8 1 7 1 13 1 10 2 8 1 

13 43 14 49 21 52 16 53 

1 5 5 2 2 4 5 5 

8 25 1 37 5 54 5 36 

1 14 5 23 1 23 4 16 

1 6 2 4 — 3 1 1 
Könyvkiadó, -kereskedő ... 1 6 1 1 1 3 — 4 

2 7 5 9 4 6 5 5 
2 — 1 1 1 1 1 1 

— 12 2 9 — 1 2 3 
2 27 2 24 4 18 8 35 

összesen ... 238 962 266 934 226 974 247 953 
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nos megjelöléseket összefoglaló ipari vezetői, gyáros kategóriák, valamint „bankár '-aink és 
„kereskedő"-ink jó része is a későbbi években részint az igazgató, rt. igazgató, vezérigazgató 
kategóriában, részint (főleg a kereskedők esetében) a háztulajdonosok között fog felbukkanni 
(mely folyamatnak személyekig lebontott vizsgálatába itt természetesen nem bocsátkoz
hattunk bele). De még ebben az esetben sem tudjuk tagadni a más foglalkozási kategóriák
ban feloldódni igen kevéssé képes kézműiparos és vendéglátóiparos 1903-ban még tekinté
lyes létszámú kategóriájának mindennél nagyobb arányú kiesését. S a kereskedők legalábbis 
jó részének eltűnését is vagyoni helyzetük hanyatlásával kell magyaráznunk. 

Hanyatlás, meg romlás fogalma alatt azonban — s ezt már itt hangsúlyozni kívánjuk — 
semmiképpen sem szabad e rétegek kifejezett tönkremenetelét, vagyonalapjuk, exisztenciá-
juk megsemmisülését érteni. Esetünkben úgy látszik, hogy sokkal inkább még csak relatív 
hanyatlásról beszélhetünk — arról, hogy e rétegek egyre kevésbé lesznek képesek lépést 
tartani a gazdasági fejlődés egyes területeken kibontakozó gyors ütemével, és a nyomában 
bizonyos társadalmi rétegekben jelentkező gyors vagyonosodással. Régi vagyonuk, jövedel
mük ettől még meg is maradhat — ám ez többé nem lesz elégséges ahhoz, hogy segítségével 
megkapaszkodhassanak a virilista jegyzék korábbi, élcsoportbeli ranghelyein. Amit igen vilá
gosan igazol az a körülmény, hogy — mint arra a későbbiekben még visszatérünk — míg 
7000 korona adóösszeg 1903-ban a 89. ranghelyet biztosíthatta birtokosának, addig 1910-re 
ez az összeg már csak a 194., 1917-re pedig már csak a 414. hely eléréséhez volt elégséges — 
ez, még ha figyelembe vesszük is az 1903 — 1910 között már kétségtelenül megfigyelhető pénz
romlást (s még inkább ezután a világháború alatt leplezetlenül kibontakozó inflációt), alap
jában mégis csak a virilisták sorai közé kétségtelenül új, nagyobb adóalapokkal rendelkező réte
gek benyomulását jelenti. 

c) A csak rendkívül sommás nomenklatúra korlátai, valamint az, hogy nem állt módunk
ban a kategóriák súlyának ilyen alakulását személyekig lemenő elemzéssel kísérni, egyelőre 
itt szükségszerűen lezárja fejtegetéseinket. Ám úgy véljük, mindezen arányváltozások és 
közvetlen okaik mögött — ha a nomenklatúra tökéletlenségeit és az elemzés ebből fakadó 
korlátait legmesszebbmenőén tekintetbe vesszük is — lehetetlen nem a monopolkapitaliz
mus Magyarországon éppen ezekben az években meggyorsuló kialakulásának hatását látnunk. 
Az összehasonlításból ha csak legnyersebb fő vonalaiban is elénk táruló konkrét képet a 
folyamat általános kísérőjelenségeivel együtt szemlélve: az egyéni tőkés vállalkozás lehetősé
gének beszűkülése, a részvénytársasági üzemi és vállalati forma jelentőségének és ezeken át 
nyilván a nagy bankok befolyásának is roppant erősödése (s az ilyen szervezetekre utaló 
állások számának jelentős megszaporodása, míg az egyéni cégbirtoklást sejttető kategóriák 
számának erős csökkenése) — ugyanakkor az ezzel lépést tartani nem képes kevésbé mozgé
kony burzsoá rétegek lassú kiszorulása a gazdasági élet irányításából (s a háztulajdoni vagyon
alapok arányának a virilisták teljes jegyzékén megfigyelhető erősödése, de az élcsoporton 
belüli csökkenése), ill. vagyoni helyzetüknek a virilisták közötti megmaradást tovább biztosítani 
egyáltalán nem képes alakulása (részben az egyéni kereskedők, másrészt a kézműiparosok és 
a vendéglátó iparosok számának csökkenésében észlelhetően) — mindez ennek a feltételezés
nek helyességét látszik igazolni. 

Élcsoportunk fenti, az adott nomenklatúra alapján sajátosnak tűnő megoszlását az így, 
ha csak igen korlátozottan is feltáruló fejlődés két ponton segít megérteni. Világossá lesz egy
részt, hogy élcsoportunk elsősorban az 1910 utáni évek virilistáiból alakulván, benne az 1910. 
után fejlődő foglalkozási, ill. vagyoni vagy jövedelmi kategóriák tagjai szükségképpen túlnyomó 
súllyal fordulnak elő. Másrészt, mivel a válogatás az 1200 főnyi jegyzék legfelső rétegére 
terjed ki, mely a nagy vagyon természetéből kifolyólag nyilván a virilisták legstabilabb adó
alapú elemeit foglalta magában, ez a körülmény az 1903—10 közötti nagy változás teljes 
érvényesülése elé az élcsoporton belül korlátokat állított. így az élcsoport egészében a fej
lődésnek nyilván tompítottabb, kiegyenlítettebb képét tükrözi. Olyan körülmény ez, mely 
csak még jobban aláhúzza annak fontosságát, hogy az élcsoportunk adóalapját kialakító 
tényezőket most már valóban minél konkrétebben igyekezzünk bemutatni. 
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2. Az ehhez szükséges elemzést az alábbiakban három vonatkozásban kívánjuk elvé
gezni. Élcsoportunk névsorát egyrészt az 1910. évi budapesti cégjegyzékkel, másrészt a buda
pesti ingatlanok ugyanez évi jegyzékével, harmadrészt a fővárosban székhellyel bíró pénz
intézetek és egyes nagyobb ipari részvénytársaságok igazgatósági és felügyelőbizottsági tag
jairól, elnökeiről és igazgatóiról szintén 1910-ben készült kimutatásokkal8 szándékozunk 
összevetni. 

A budapesti 1910. évi cégjegyzékkel (és egyes helyeken a lakjegyzékkel) való összevetés 
eredményeképpen az élcsoport tényleges foglalkozás, vagyon-, ill. jövedelmi alap szerinti 
összetételéről az alábbi táblázatot kapjuk: 

3. tábla 
AZ ÉLCSOPORT MEGOSZLÁSA T É N Y L E G E S FOGLALKOZÁS, VAGYON, I L L . J Ö V E D E L M I 

ALAP S Z E R I N T 

Ingatlantulajdon 
Földbirtok 
Házbirtok 

Ipar 
Gyáros, gyárigazgató ált 
Vas- és fémipar 

(Gyáros ált 
Vas- és ércbútorgyár 
Sodronyfonatgyár 
Acélredőnygyár 
Csavargyár 
Hangszergyár . . . . 
Ezüstárugyár 1) 

Gépgyártás 
(Gépgyár 7 
Fegyvergyár 1 
Villamossági gyár 1) 

Kő-, agyag-, üvegipar 
(Kőedénygyár 1 
Cementgyár 2 
Téglagyár 1) 

Faipar 
(Épületasztalosáru-gyár 3 
Bútorgyár 3) 

Bőripar : bőrgyár 
Textilipar 

(Textilgyáros ált 1 
Kékfestőgyár 3 
Konfekciógyár 4 
Zsák- és ponyvagyár 1) 

Papíripar 
(Dobozgyár 1 
Levélborítékgyár 1) 

Élelmiszeripar 
(Malom 7 

27 
121 

6 
7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

38 

Szeszgyár 5 
Szeszfeldolgozó gyár 8 
Sörgyár 8 
Cukorgyár 4 
Szalámigyár 2 
Konzervgyár 1 
Sütőipar 3) 

\ egy ipar 11 
(Vegyigyár ált 3 
Gyógyszergyár 2 
Gumigyár 1 
Szappangyár 1 
Aszfaltgyár 1 
Gázgyár 3) 

Sokszorosító ipar : nyomda 4 
Bánya- és kohóipar 9 
Építőipar : építőmester, építész, műépítész, 

építési vállalkozó 43 
Kézműipari jellegű ipar 5 

Kereskedelem 

Kereskedő ált 11 
(Kereskedő, nagykereskedő 7 
Áruház-tulajdonos 1 
Ügynök, bizományos 3) 

Terménykereskedelem 20 
(Termény-, v. gabonakereskedő 11 
Termény-, v. gabonabizományos . . . . 8 
Termény- és gyapjúkereskedő 1) 

Borkereskedelem 5 
Fűszerkereskedelem 13 

(Fűszer és csemege 8 
Fűszer és szesztermény 1 
Fűszer és festék 1 
Fűszer, liszt, termény 1 
Csemege 2) 

8 Budapesti cím- és lakásjegyzék XXII . évf. Bp. 1910. I. része a ház- és telekjegyzéket, V. része 
a nyilvános számadásra kötelezett vállalatokat (köztük a pénzintézeteket), VI. része a törvényszékileg 
bejegyzett közkereseti és betéti társaságokat és egyéni cégeket tartalmazza. 

153 



Állatkereskedelem 7 
(Borjú és marha 4 
Sertésügynök, sertésvágó 3) 

Szőrme és bőráru kereskedelem : 9 
(Szűcsáru 1 
Bőr 4 
Cipő 2 
Cipőfelsőrész 2) 

Fakereskedelem 6 
Szénkereskedelem 5 
Vaskereskedelem : vaskereskedő 9 
Szerszám és gépkereskedelem 5 

(Vas és szerszám 2 
Gazdasági gép 3) 

Gyógyszerkereskedelem 2 
Olaj-, festék-, zsiradékkereskedelem . . . . 3 
Textilkereskedelem 18 

(Textilkeresk. és bizományos 2 
Vászon 2 
Szövet, selyem, bélés, csipke 2 
Posztó 3 
Fehérnemű és divatáru 4 
Női ruha és divat 3 
Férfi ruha 2) 

Kézmííáru kereskedelem 14 
(Kézműáru ált 6 
Rőfös és kézműáru 2 
Norinbergi áru 3 
Díszműáru 1 
Paszomány és kárpitoskellék 1 
Szőnyegügynök 1) 

Papírkereskedelem 4 
Vendéglátóipar 20 

(Szállodás 10 
Vendéglős 5 
Kávéházas 3 
Mulatótulajdonos 2) 

Fürdőtulajdonos 3 
Színháztulajdonos és bérlő 2 
Sajtó- és könyvkiadás 14 

(Újságszerkesztő, laptulajd 9 
Könyvkiadó 5) 

Egyéb (1—1 bútor-, tej-, üveg-, mag-, 
zongora, konzerv, ásványvíz-keres
kedő, postaszállító) 

Közlekedés, szál l í tmányozás 

Budapesti Villamos vasutak 
Budapesti Helyiérdekű vasutak . . 
Vasútforgalmi Rt 
Vagonkölcsönző Rt 
Nagyfuvaros 
MFTR, Budapesti csavargőzös Rt. 

Hitelügy 

Takarékpénztári igazgató 
Bank rt. igazgató 
Magánbankár 
Biztosító int. igazgató ... 
Rt. igazgató ált 

Szabadfoglalkozású érte lmiség 

Ügyvéd 
Mérnök 
Orvos (egy. tanár is) 
Gyógyszerész 
Iskolatulajdonos . . . . 

Közalkalmazott 

Miniszter, államtitkár, főispán . . 
Miniszteri fogalmazói kari 
Polgármester, alpolgm., városbíró 
Királyi és MÁV mérnök 
MÁV elnök 
Bíró 
Nemzeti Múzeum igazgató 
Közjegyző 
Egyetemi tanár 

Egyéb 

ö s s z e s e n 

15 
28 
12 
5 
2 

61 
4 

34 
4 
2 

8 
7 
3 
2 
1 
6 
1 
4 
8 

12 

707 

Táblázatunkból a budapesti virilisták élcsoportjának tényleges foglalkozás, ill. jövedelmi 
vagy vagyoni alap szerinti összetételét illetőleg az alábbi következtetések szűrhetők le :9 

a) A táblázat helyesen tükrözi a városi burzsoázia főcsoportjait: a főváros kereskedelmi, 
és ennél szerényebb számban ipari alapú burzsoáziáját — az abszolút számban csekélyebb, 
ám e réteg tényleges létszámához képest az élcsoportban igen magas arányban szereplő és 

9 A táblázatban elsősorban a cégjegyzék adatai alapján állapítottuk meg a foglalkozást; amennyiben 
tehát az illető személynek e mellett bank- vagy egyéb érdekeltsége is volt, az táblázatunkon nem jut ki
fejezésre. Csupán ha a cégjegyzék nem adott felvilágosítást, kerestünk további támpontokat, végső fokon 
megelégedve a lakjegyzékben adott felvilágosítással is. Megemlítendő még, hogy egyes, gyakoribb ne
vek azonosításánál előfordulhat tévedés, bár ez az egész névanyagnak csak egészen jelentéktelen részét 
teheti. 
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bonyolultan differenciált gazdasági szervezeteket képviselő bankembereket —, végül az él
csoportba csupán háztulajdonuk alapján bejutottak még így is széles rétegét, valamint a 
szabadfoglalkozású értelmiség legfelsőbb kategóriáit: így elsősorban a modern burzsoázia 
elmaradhatatlan intellektuális kísérőit, a gazdag ügyvédeket. 

b) A táblázaton azonban az ipari burzsoáziát feltűnő módon nem mindig a főváros rep
rezentatív iparágai képviselik. Erre egyes gyártelepeknek, üzemeknek a főváros határán túli 
fekvése nem ad elégséges indokot, hiszen pl. a Salgótarjáni Kőszénbánya rt. bányái és kohói 
is a belőlük Budapesten élvezett jövedelmek alapján kerülnek be tulajdonosaik vagyonalap
jába. Különösen a főváros kibontakozó vas-, fém- és gépiparának szerepeltetését és súlyát 
nem érezzük teljesen arányban állónak már ekkori tényleges jelentőségével és jövedelmezősé
gével. Különösen akkor nem, ha ezzel szemben pl. a szesz- és söripar, vagy még inkább az 
építőipar (ideszámítva az építési vállalkozókat ugyanúgy, mint az építőanyag gyárosokat) 
magas arányát vesszük figyelembe. Olyan jelenség ez, mely a továbbiakban még bővebb ma
gyarázatot igényel. 

c) Kereskedelmi vonatkozásban — s második tanulságként — a táblázat jellegzetesen 
mutatja Budapest kereskedelmi központi funkcióinak, ill. az azt ellátó szervezetnek erőteljes 
megváltozását. Ezt az elsősorban kivitelre irányuló termény- és állatkereskedelem jelentősé
gének növekedése és ezzel párhuzamosan egyre inkább részvénytársasági formákban szer
vezett vállalkozások kezére jutása, az egyéni vagy családi tulajdonban maradt cégek számának 
pedig csak a legnagyobbakat megkímélő csökkenése jellemzi. Ezeknek az ágaknak így látszó
lag csekélyebb súlya az inkább behozatali cikkekkel (s velük jórészben inkább a helyi igé
nyeket kielégítően) kereskedő, az egyéni vagy családi vállalkozás formáját sokkal inkább meg
tartani képes ágazatok: a fűszer, a textil, a ruha, a divatcikk s a kézmű- és norinbergi áru 
kereskedőinek számszerűleg is jelentős szerepével összehasonlítva lesz jellemző. Mindkét 
oldalról nézve olyan helyzet ez, mely összhangban állva a főváros kereskedelmének e kor
szakra jellemző fejlődési irányával, a táblázat helyességét és a felhasznált forrásanyag e szem
pontból megbízható voltát igazolni látszik. 

d) A táblázatnak az ipari burzsoázia vonatkozásában tisztázatlannak látszó problémája 
— harmadik tanulságként — a hitelügyre vonatkozó adatok elemzése kapcsán világosodik 
meg. Ellentétben táblázatunk több más pontjával, itt a bankigazgatók stb. című rovatban 
nem alkalmaztunk további bontást, nem jelöltük meg, hogy e személyek milyen bankok, 
vállalatok igazgatósági tagjai. Egy-egy személy ugyanis ebben a kategóriában — anélkül, hogy 
ennek megállapításával elébe akarnánk vágni későbbi elemzésünknek — már több, nem
egyszer sok hitelintézetnek vagy ennek képviseletében különböző részvénytársasági alapon 
szervezett iparvállalatnak igazgatóságát vagy igazgatósági tagságát stb. viseli. Ez a körülmény 
— mely teljesen logikus következménye a finánctőke a hazai iparba történő, e korszakban már 
szélesen megvalósult beépülésének — tulajdonképpen eléggé megfoghatatlanná teszi a viri
lista jegyzéken ipari bázisúnak feltüntetett vagyonalapokat is. Ma már nem állapítható meg 
ui., hogy az adó alapjául megjelölt jövedelmek hogyan keverednek az illető személynek a 
finánctőke általa képviselt, más különböző behatolási területeiről származó jövedelmeivel. 
Legfeljebb annak alapos feltételezhetésével elégedhetünk meg, hogy mivel a banki eredetű 
jövedelmek az ingatlanokban, gyári berendezésekben és a gyár forgalmában bizonyos határig 
mindig könnyebben lemérhető és erősebben személyhez köthető ipari jövedelmekhez képest 
sokkal inkább titkolhatók voltak, az itt ipari eredetűnek jelölt adóalapok valóban elsősorban 
ipari eredetűek. (Ha nem is jelentik birtokosuknak egész vagyonát, ill. jövedelmét — amit 
annál is inkább több joggal tételezhetünk fel, mert későbbi elemzésünk során azt is látni fog
juk, hogy az ipari vagyon alapján adóztatott kategória több tagja is ugyanúgy bent ül más 
részvénytársaságok és hitelintézetek igazgatóságaiban, amint az előzőkben ennek fordítottját 
volt alkalmunk megfigyelni.) Végeredményként tehát Budapest iparát vagyonalapként jórészt 
már a budapesti hitelintézeteket képviselő személyek vagyonalapjában kell meglátnunk. 

e) A táblázat negyedik tanulságát akkor kapjuk meg, ha összevetjük a még csupán a viri
lista jegyzékek foglalkozási nomenklatúráit bemutató 1. táblázatunkkal, és ahhoz képest az 
ott háztulajdonosként megjelölt személyek kétharmad részének eltűnését, ill. sokkal konk-
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rétabb foglalkozási kategóriákba való feloldódását tapasztaljuk. E feloldódás — ismét anél
kül, hogy további részletes fejtegetéseinknek prejudikálni akarnánk — táblázatunk tanulsága 
szerint elsősorban a kereskedelmi foglalkozások csoportjára jellemző: a 139 kereskedő közül 
58-ról derül ki, hogy háztulajdonos is, míg az iparban a háztulajdonosok aránya jóval kisebb 
(154-ből 22), s a bankvonalon hasonló csekély (62 : 16) arányú. Ami mindenekelőtt azt jelenti, 
hogy a telektulajdon és háztulajdon hatalmas profitot kell biztosítson akkor, ha az aránylag 
magas és az objektum természetéből fakadóan eltagadhatatlan alapú házadó ellenére is a 
tőkések ilyen széles rétege számára érdemes házépítésbe invesztálni (amit pedig az építőipari 
foglalkozási kategóriának az élcsoporton belüli már többször említett igen jelentős képvise
lete is igazol). E folyamatnak egyes, sajátosan budapesti okaira még később visszatérve itt 
csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy a háztulajdon egy részének háta mögött Budapest 
kereskedelmi tőkéjének az iparfejlesztésbe való invesztálástól sokáig húzódozó, ipari tőkévé 
át nem is alakuló, hanem inkább ingatlanbirtokba áthúzódó része áll (mely tehát magának 
inkább a földjáradék egy fajtáját igyekszik biztosítani). E réteg a 80—90-es években — éppen 
a város hatalmas lendületű kiépülésének korában — még nem szívesen fektette tőkéjét hazai 
iparba, melynek jövedelmezőségét a magyar piacon a túlhatalmas osztrák—cseh iparral szem
ben, többé-kevésbé joggal, sokáig meglehetősen bizonytalankodva szemlélte. E nézetek bizo
nyos jogosultságát kétségtelenül nem lehet tagadni: nem véletlen, hogy egyes speciális ipar
ágaktól eltekintve a nagyobb vonalú, szélesebb hazai iparfejlesztést végül is csak a finánc
tőkének, a hatalmas összegek felett diszponáló részvénytársasági nagybankoknak anyagi 
támogatásával lehetett sikeresen megindítani. Addig azonban — hasonlóan ahhoz, ahogy a 
kor kistőkése pénzét előszeretettel halmozta fel improduktív takarékbetétekben — a nagy
kereskedő inkább a főváros nagy építkezéseibe kapcsolódott bele —, amit különben, főleg a 
kilencvenes évek elején, a nagybankok ilyen célra bőséges hitelnyújtásaikkal is jelentősen 
megkönnyítettek. 

De az, hogy ugyanakkor a csupán háztulajdoni vagyonalappal kimutatottak jó részénél is 
megállapíthatók kapcsolatok a gazdaság különböző más ágaival (egyrészt — mint majd látni 
fogjuk — többen közülük különböző bankok igazgatóságának tagjai, emellett kb. harmad
részüknél az ipar és a hitelügy felé mutató családi, rokoni vagy üzleti kapcsolatokat is találunk 
— jellegzetes módon sokszor olyanokat, hogy nagykereskedelmi vagy ipari cégek hajdani 
főnökei a cég vezetését fiaiknak, vejeiknek adva át, ők maguk a háztulajdon, aktív tevékeny
séget immár nem igénylő jövedelméből élnek) arra is mutat, hogy a háztulajdon sok ipari 
vagy banktőkés esetén mintegy különösen jól kamatozó tartaléktőke szerepét töltötte be, mely 
vállalkozásainak stabilitását s egyéni hitelképességét ugyanakkor megfelelően fokozta, s így 
az ingatlanbirtoklás másik irányzataival ellentétben éppen a további ipari fejlődés egyik 
emeltyűjévé vált. 

/ ) Tanulmányunk már eddigi eredményei is azt mutatják, hogy Budapest virilizmusát, 
legalábbis az élcsoport elemzésének tanulsága szerint, a különböző eredetű és jellegű vagyon
alapok az egyes személyek esetén erős összefonódottsága jellemzi, mely határozott profilú 
foglalkozási csoportok teljes pontosságú kialakítását nem is teszi lehetővé, ha annak arányai 
kétségtelenül jól felismerhetők is. Ám mivel annyit fenti vizsgálatunk is kimutatott, hogy e 
vagyonalapban a ház- és általában az ingatlantulajdonnak, ill. a banki eredetű jövedelmek
nek mekkora jelentősége van (sejttetve azt is, hogy ingatlantulajdonnal vagy bankból eredő 
jövedelemmel még ott is számolhatunk, ahol ez a virilizmus igazolásához kimutatott vagyon
alapban nem is kap említést) — a következőkben éppen ezért az élcsoport tagjainak előbb 
budapesti ingatlanvagyonát, majd bankkapcsolatait kívánjuk feltárni és bemutatni. S tekin
tettel a vagyonalapok összefonódásában a családi kapcsolatok nagy jelentőségére, harmadik
nak e problémára szeretnők majd — néhány példán keresztül — felhívni az olvasó figyelmét. 

III . 
A további vizsgálat alapjául Budapest 1910. évi ház- és ingatlanjegyzékét néztük végig 

a pesti oldal hét kerületének vonatkozásában. A budai oldal vizsgálatát elemzésünk amúgy is 
korlátozott keretei között egyelőre elhanyagolhatónak véltük, mivel — mint majd később 
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adatszerűen is látni fogjuk — a virilisták vagyonalapjában — kivált ingatlan szempontból — 
a budai oldal ekkor még általában is elég csekély szerepet játszott, és mert ennek megfelelően 
sajátosan budai származású budai lakos virilista is aránylag kevés volt. Vizsgálatunkat a ház-
és ingatlanjegyzék átvizsgálása során azonban nemcsak ebből a szempontból korlátoztuk. A 
vizsgálat a pesti oldal viszonylatában sem terjed ki egyébre, mint hogy minden külön ház
számmal jelölt ingatlant, valamint házszám nem létében (a külterületeken) a helyrajzi szám 
éppen alkalmazott legkisebb törtrészével még önállóan megjelölt telket egyetlen egységnek 
számított. Ez, tekintettel a telkek ill. telekrészek teljesen különböző méreteire és még inkább 
a telken álló épület nagyságának ki nem mutatott adataira, elég sommás és kevéssé pontos 
eljárásnak tűnhet. Ahhoz azonban, hogy a virilisták ingatlanvagyonáról valamilyen nagyvo
nalú és ha korlátozottan is, de bizonyos adatszerűségében pontos képet mégis csak kapjunk, 
ezt is elégségesnek érezzük. 

1. Vizsgálatunk eredményeképpen az élcsoport tagjainak ingatlanbirtoklásáról, ill. annak 
megoszlásáról az alábbi táblázatot állíthattuk össze: 

4. tábla 
AZ ÉLCSOPORT I N G A T L A N B I R T O K O S A I N A K MEGOSZLÁSA AZ 1910. ÉVI HÁZ- ÉS T E L E K 

JEGYZÉK ALAPJÁN 

a) 1— 2 db ingatlant bír 253 személy 
b) 3— 9 db ingatlant bír 151 személy, 683 db 
c) 10—19 db ingatlant bír 25 személy, 336 db 

Biehn János 13 db. Müller Vilmos 15 db. 
Clair Ignác 16 db. Paulheim József 14 db. 
Deutsch Károly 11 db. Quittner Zsigmond 10 db. 
Ehrenfeld Ignác 10 db. Radocza János 18 db. 
Goldmann József 10 db. Sámuel Lázár 11 db. 
Gschwindt György 17 db. Schenzer Ignác 13 db. 
id. Haggenmacher Henrik 16 db. Sigray Pál 15 db. 
Herz Ármin 16 db. Tóth László 11 db. 
Helvey Tivadar 10 db. Virava József 14 db. 
Klein Berthold 13 db. Wagner Jenő 13 db. 
Krayer Emil 11 db. Walla József 10 db. 
Linzer Imre 19 db. Weisz Jakab 16 db. 
Mérő János 14 db. 

d) 20— db ingatlant bír 18 személy, 700 db. 

Dreher Jenő 28 db. Salzer Ignác 29 db. 
Fleischl Sándor 58 db. Schmidl Miklós és László 123 db. 
Gregersen Guilbrand 47 db. Szajbély Gyula 61 db. 
Jordán Károlyné Planer Rozália 41 db. Táfler Kálmán 23 db. 
Latzkó és Popper cég 46 db. gr. Vigyázó Sándorné 41 db. 
Lindenbaum Mór 20 db. Wagner Géza 73 db. 
Luczenbacher Pál 42 db. Weisz Berthold és Manfréd 19 db.* 
Megyery Izidor 24 db. Wellisch Alfréd 25 db. 

Táblánk még e korlátozott keretek között is lehetséges kiegészítésének érdekében azon
ban az alábbiakban egy újabb táblázatban azt is kimutatjuk, hogy Budapest egyes kerületei 
közül az élcsoport tagjai melyikben bírtak ingatlant, minden személynek egy adott kerület
ben előforduló akárhány ingatlanra kiterjedő birtoklását egyetlen egységnek véve — külön 
megjelölve azonban azt, hogy közülük az egyes kerületekben hány esetben találkozunk 
egyrészt a (3—9 darabból álló kategóriában) legalább 3, másrészt (a 10-nél több darab esetén) 

* A két testvér 19 házat közösen, de 5 házat ezen kívül egyénileg birtokolt; — e két minőségüket 
szétválasztani nem tudván, soroltuk őket 19 ingatlannal is a 20 ingatlan felett birtoklók közé. 
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в А В А В 
5 4 — 1 — 
12 12 2 6 4 
24 14 3 11 5 
25 11 3 8 1 
10 12 2 4 2 
13 17 9 9 6 

mintegy 10-nél több ingatlan ugyanazon kerületen belüli birtoklásával. Ennek a vizsgálatnak 
eredményét alábbi táblázatunk mutatja: 

5. tábla 
AZ ÉLCSOPORTBÓL 3 - 9 | 1 0 - 1 9 | 2 0 -

DB I N G A T L A N T BÍRÓ SZEMÉLYEK AZ EGYES P E S T I K E R Ü L E T E K B E N AKÁRHÁNY 
I N G A T L A N N A L VALÓ ELŐFORDULÁSÁNAK (A), I L L . EZEK KÖZÜL AZ 

UGYANAZON K E R Ü L E T B E N (B) 
3-nál | io-nél 

TÖBB INGATLANRA K I T E R J E D Ő B I R T O K L Á S 
A 

IV. kerületben 29 
V. kerületben 42 

VI. kerületben 79 
VII. kerületben 88 

VIII. kerületben 61 
IX—X. kerületben 43 

E két táblázat elemzése és egybevetése első látásra is felhívja a figyelmet az élcsoport 
ingatlanbirtoklásának legfőbb jellegzetességére: arra, hogy eredményei többféle szempont
ból is csoportosíthatók. 

a) E vizsgálatok eredményeképpen elsősorban is az ingatlanbirtoklásnak a csoporton 
belüli mennyiségileg erős polarizáltsága, ill. az e szempontból való csoportosíthatás tűnik 
szemünkbe. Egyrészt míg az összesen 447 ingatlanbirtokkal rendelkező személy közül 253-
nak maximálisan is csak 506 darab ingatlan lehetett a tulajdonában, addig a többi 194-nek 
már 1719 darab, sőt ezen belül — s a polarizálódás itt válik valóban rendkívül élessé — 41 
főnek 1036, sőt 18-nak 700 darab ingatlana van. Táblázatunk világosan bemutatja az élcso
port ennek megfelelő rétegeződését. 

b) Vizsgálatunk második eredményeképpen, összevetve az ingatlantulajdonra vonatkozó 
mennyiségi adatokat 2. sz. táblánkkal, újból azt látjuk, hogy a háztulajdoni adóalappal meg
jelölt, s tényleg háztulajdonos személyek körén túl, elég népes az olyan tényleges ház-, ill. 
ingatlantulajdonosok csoportja, akik a virilisták jegyzékébe nem ingatlantulajdonból álló 
adóalappal kerültek be : táblázatunk további tanulsága az, hogy ezek között sokan nagyon is 
kiterjedt ingatlanbirtokkal rendelkeznek. 

c) Mindezek az egyes ingatlanok eltérő értékének igen kézenfekvő, és az ingatlantulaj
don alapján való csoportosításnak tulajdonképpen legtermészetesebb szempontjául szolgáló 
tenyéré, s végül is az ezen az alapon történő kategorizálás igényére hívják fel a figyelmet. 
Olyan körülményre azonban, mely ma már (még a telekérték állandó emelkedésétől eltekintve 
is) igen nehezen, tanulmányunk korlátai között pedig egyáltalán nem vizsgálható. 

Ám 5. táblázatunkat elemezve, és eredményeit a 4. tábla tanulságaival is kiegészítve, az 
élcsoportban az adóalapot kialakítani vagy legalábbis befolyásolni képes (tehát legalább három 
ingatlannal rendelkező) ingatlanbirtoklásnak két fő típusát azért felismerhetjük: egyrészt 
az elsősorban belterületre koncentrálódott, egy kerületben legfeljebb jól jövedelmező egyes 
házak vagy legfeljebb kisebb házcsoportok birtoklására korlátozódott tulajdont, másrészt 
nagy mennyiségű, egyelőre kevésbé értékes ingatlan főleg a külterületen felhalmozódó tulaj
donát. Szétválásukat az 5. táblán világosan láthatjuk: a 3—9 ingatlant birtoklók esetében 
jóval kisebb arányban találkozunk az egy kerületen belül csak három ingatlant is egyesíteni 
képes birtoklással, mint a két nagyobb, s mint majd látni fogjuk, főleg a külterületen birtokos 
kategória esetében. Különösen érdekes, hogy még e korlátozott keretek között is megfigyel
hetjük a területileg szétforgácsolt több ingatlanra kiterjedő birtoklásnak, főleg a belterületre 
jellemző voltát, és ugyanakkor spekulációs természetét. A IV. és a VIII. kerület esetében ui. 
— melyeknek ingatlanai a város nagy ütemű, nagy hasznot is biztosító kiépülésének idején 
már egyrészt be voltak építve, másrészt őket egyfajta, saját házában lakó városi — félig-
meddig patrícius jellegű, ill. (a Józsefváros esetében) kisvárosi — polgárság lakta (mely 
a továbbiakban is nehezen tette lehetővé a kerületben a tömeges jellegű ingatlanvásárlást) — 
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a több ingatlanra kiterjedő birtoklás viszonylag csekély. (S az objektív társadalmi helyzetnek 
táblázatunkon való ilyen visszatükröződéséből feltételezhető^hogy a táblázat összeállításá
nál alkalmazott módszer helyes képet eredményez más kerületek vonatkozásában is.) 

2. Természetesen nincs módunk rá, hogy e kétféle ingatlanbirtoklás típusnak természetét 
érzékeltetendő végigmenjünk az élcsoport akárcsak a 3—9 darabnyi ingatlannal rendelkező 
151 tagjának birtokviszonyain is. A fővárosi ingatlanbirtoklás teljességének (hacsak minta
vétel útján is, de a teljes mennyiségre kiterjedő) feltárása nélkül még a mienkénél részlete
sebb vizsgálat sem adna kielégítő képet. Ezért meg kell elégednünk azzal, hogy az élcsoport
nak e birtoklástípusait, ezeknek helyét a főváros ingatlanbirtoklásában és ezáltal egy kissé e 
vagyon természetét és jellegzetességeit is, részint egyes jellegzetes útvonalaknak, részint 
egyes konkrét birtokosoknak viszonylatában mutassuk be. 

Az újonnan épülő főváros legfőbb útvonalain, a Nagy- és Kiskörúton, és az őket össze
kötő sugárirányú útvonalakon e szempontból végigmenve, rögtön szemünkbe ötlik, hogy az 
élcsoport tagjai milyen jelentős szerepet játszanak az itt épült házak tulajdonosai között. 
A Lipót körút 32 házából 17, a Teréz körút 60 házszámából (melyekből a Nyugati pálya
udvar és a hozzácsatlakozó vasúti épületek komplexumát — összesen 8 házszámot — bizton 
leszámíthatunk) 17, az 58 házszámú Erzsébet kőrútból 25, a 87 házszámú József kőrútból 
19, és végül a Ferenc körút 46 házszámából 9 az ő kezükön van: 275 házszámból tehát 85, 
majdnem egyharmad rész. A Kiskörútból a Váci körúton 76-ból 27, a Károly körúton 24-ből 
9 (e 24-ből azonban a Városházához tartozó két házszámot csakúgy, mint a Múzeum kőrútból 
az Egyetem és a Múzeum 5 házszámát, a Vámház kőrútból pedig a Vásárcsarnok 2 ház
számát ugyancsak joggal leszámíthatjuk), a Múzeum körúton 31-ből 10, a Vámház körúton 
16-ból 5, összesen (a leszámíthatókat leszámítva) 138-ból 51 házszám, vagyis több mint 
egyharmad rész, az élcsoport tagjaié. És nem mása helyzet a kivezető főútvonalakon: az 
Andrássy út 132 házszámából (melyből 12-őt: állami tulajdonban levő, vasúti stb. épületeket 
itt is levonhatunk) 44, a Rákóczi úton 85-ből 34 — ám jellemző módon, a város kiépítésekor 
már kialakult Király utcán 110-ből már csak 23, ezzel szemben a most kiépülő Visegrádi 
utcán a belterületi rész 80 házszámából 32 az élcsoport valamely tagjáé. 

Összesen 274 ingatlan, az élcsoport kezén levő mintegy 2130 (ill. ebből a hármat és 
ennél többet birtoklók tulajdonát képező 1719) darab ingatlannak 13, ill. 16%-a, tehát 
mintegy Vß-od része már önmagában is adhat valamelyes képet a csoport ingatlanbirtok
lásának sajátos vonásairól. 

Ám e kép körvonalai csak még élesebbek lesznek akkor, ha e 274 darab mind belterületi 
ingatlant csupán a főváros belterületének az élcsoport tagjai kezén levő 1224 darabnyi 
ingatlanállományához viszonyítjuk: ennek a mennyiségnek részesedésük már csaknem % ré
szét, 22,3%-át jelenti.10 

Mindezek alapján tehát az élcsoport ingatlanbirtoklásának egyik fő jellegzetességét 
joggal láthatjuk a főútvonalak ingatlanainak nagyarányú megszállásában. Amiből pedig, ha 
ismerjük az ezekre az útvonalakra épülő házak számára az útvonalak gyors beépülését biz
tosítandó igen hosszú ideig tartó, ám meghatározott időpontig történő beépítést is megkö
vetelő adómentességet biztosító törvények hosszú sorát,11 egyrészt azt láthatjuk, hogy ezek 
az építkezések hosszú ideig az átlagos házbérből származó járadéknál valóban jóval magasabb 
jövedelmet biztosítottak tulajdonosaiknak, másrészt azonban azt is feltételezhetjük, hogy 
mivel a kedvezményeket gyümölcsözően csak az ezen útvonalakon minél gyorsabban meg
történt építkezéssel lehetett kihasználni, ezeket az ingatlanokat a beépítés időpontjában a 
város már legtőkeerősebb rétegei vásárolták meg és építették be, olyanok, akik megfelelő 
tőke birtokában nyugodtan számolhattak az építési költségek a házaikra vonatkozó minden 
kedvezmény ellenére is aránylag lassú amortizációjával. Mindennek részletes vizsgálatát, ez 
útvonalak egy további külön tanulmányban bemutatni tervezett sajátos birtoklás- és építés-

10 A belterület akkor a fővárosnak a mai fogalmaknál jóval szűkebben értelmezett területrészét je
lentette. Pontos topografikus körülhatárolását a Címjegyzék 14—16. lapján találhatjuk. 

11 így az 1875. évi 4., 1879. évi 42., 1880. évi 65., 1881. évi 36., 1882. évi 8., 1884. évi 18., 1893. 
évi 14., 1894. évi 20. és 1896. évi 23. te. 

159 



történetének és az ennek kapcsán elvégzendő társadalomtörténeti elemzésnek feladataként 
tekintjük. Ám azt a feltevésujiket már itt le kell szögeznünk, hogy az ingatlanbirtoklás és 
főleg a házépítés e jelentős kedvezményei nagymértékben hozzájárulhattak ahhoz, hogy a 
budapesti kereskedelmi tőke (egy részében még az ipartól bizonyos fokig elfordulva is, más 
részében pedig tőkéje egy részének megfelelő biztosítása s így ipari tevékenységének alátá
masztása érdekében) nagymértékben az ingatlanbirtoklás és házépítés felé fordult. 

3. Éppen ezért nem lesz tanulság nélkül való, ha a továbbiakban e belterületi bérház
birtoklás néhány jellegzetes, legnagyobb állománnyal rendelkező alakját és vagyonát közelebb
ről is kimutatjuk.1* 

a) A névsor elején Táfler Kálmánt kell megemlítenünk, Budapestnek az 1903., 1911. 
és 1915—1917. években (amikor ugyanis virilista lajstromokban egyáltalán szerepel) mind
végig (mégpedig egyszeresen számított adó alapján) első virilistáját. Táfler érdekes típusa a 
budapesti virilistának: egyrészt semmiféle közéleti szerepet nem játszik, másrészt semmiféle 
bank vagy egyéb ipari, kereskedelmi vállalkozás igazgatóságában vagy felügyelőbizottságá
ban sem szerepel. Jelentékeny házbirtokai jórészükben már a körutak építésével egyidejűek. 
Részben Ehrenfeld Ignáccal (Táfler felesége is Ehrenfeld lány, Karolin), olykor Stern 
Árminnal közös tulajdonban, nagyobbrészt azonban önállóan birtokolja csupán az említett 
főútvonalakon is nagyszámú ingatlanát. 1910-ben a Váci körúton Ehrenfelddel együtt a 48., 
és önállóan a 39. és 64. szám, ugyancsak Ehrenfelddel együtt a Király utcában a 21. szám 
és az Andrássy úton a 35. szám, utóbbi helyen önállóan még az 55. és 84. szám van tulaj
donában — a József körúton Stern Árminnal a 36/b-t, önállóan a 8., 10., 12. számú bérhá
zakat, a Rákóczi út 17. szám alatti ingatlant és a Ferenc körút 24. számot, továbbá ismét 
Stern Árminnal valamint saját gyermekeivel együtt ugyanott a 41. számú házat bírta. Emel
lett a VIII. kerületből övé volt még (részben meg nem nevezett birtokostársakkal közösen) 
a Conti utca 36, Karpfenstein utca 3, Német utca 3, Rökk Szilárd utca 25., a VII. kerü
letben a Dob utca 39. és 4L, a VI. kerületben a Rózsa utca 69., az V. kerületben pedig 
(Táfler Árminnal együtt) a Váci út 2. és 8. szám, és virilizmus szempontjából ideszámított 
még feleségének Arany János u. 22. szám alatti bérháza is: összesen 25, nagy értékű, 
magas beépítettségű, nagy kiterjedésű és legértékesebb objektumaiban 1910-ben még 
adómentes ingatlan. E vagyon értékét jól érzékelteti az, hogy a még adómentes ingatlan
okról így nem is szólva, Táfler adója, mely őt már 1903-ban is a virilista jegyzék élére 
állította, ekkor évi 50 675 korona volt — jellemző, hogy az utána (nem számítva a 
közbeeső 2—6. helyeket csak kétszeres beszámítással elérő Lánczy Leót, Breitner Zsigmon
dot, Szitányi Ödönt, Hatvani Deutsch Sándort és Gschwindt Györgyöt) következő egysze
resen számított helyen Ehrenfeld Ignácot találjuk. Táflerrel közösen birtokolt házai mellett 
övé a VI. kerületben az Andrássy út 86., a Felső Erdősor 46. és a Szondy utca 48. és 50. 
számú ingatlana, a VII. kerületben az Erzsébet körút 25—27. és a Thököly út 42., a József
városban pedig a József körút 14., Német utca 9., Rákóczi út 65. számú háza: Táfleréval 
együtt valóban roppant jelentős ingatlanbirtok komplexus. 

A Táfler—Ehrenfeld vagyon azonban egy harmadik szempontból is igen jellegzetes 
típust képvisel Budapest virilistáinak ingatlanbirtoklásában. Ez a jelentős vagyon ugyanis 
jórészében már burzsoá földtulajdon anyagi bázisán vagy legalábbis attól segítve jött létre. 
Azokban az években ugyanis, mikor Táfler és Ehrenfeld budapesti házai még inkább csak 
épülőben vannak, az 1895. évi Gazdacímtár Táflernek (ugyancsak Ehrenfelddel közösen) 

12 További fejtegetéseinkben a személyek funkcióinak, vagyonalapjának és családi kapcsolatainak 
megállapításához a következő főbb forrásmunkákat használtuk fel : Kempelen Béla : Magyar nemes csa
ládok I—XVI. k. Bp., 1908—1917. ; Kempelen Béla : Magyar nemesi almanach 1867—1909. Bp., 1910. ; 
Kempelen Béla : Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok I—III . k. Bp., 1937—39. ; A Királyi 
Könyvek ( 1867—1918). Szerk. és kiadta Gerő József. Bp., 1940. ; Zsidó Lexikon. Bp., 1929. ; Magyaror
szág monográfiája 1900—1932. Szerk. Geller János és Madarász Elemér. Bp. é. n. — Mindezen munkák 
személyekre bontottan vagy a személyek ABC rendjében vannak összeállítva, vagy a hozzájuk csatolt 
ABC rendes mutatók révén könnyen használhatók lévén, a rájuk való hivatkozást az egyes nevek esetén 
mellőzhetönek éreztem. 
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Tápiószelén 1808, Újhartyánban 2739, önállóan pedig Nagykátán 2032 katasztrális hold 
birtokáról tudósít. E mintegy 6600 k. holdnyi birtokból mintegy 4100 hold a szántó. A birto
kok bérbe vannak adva, rajtuk ekkor többek között négy lokomobilt, 85 ekét, 69 igásszekeret, 
422 marhát, 57 lovat, 456 sertést, 1335 juhot tart a bérlő. S ha tudjuk, hogy a Táfler család 
több tagja, így Táfler Adolf, Antal és Kálmán, valamint gyermekeik 1881-ben nevüket 
Györgyeire változtatták (amivel nyilván összefüggésben áll az is, hogy egyes ingatlanai esetén 
Táflert az ingatlanjegyzék még 1910-ben is Györgyei Táfler Kálmánnak említi), akkor ezt 
a Táfler házak mögötti földbirtok komplexust csak még jelentősebbnek láthatjuk. 1897-ben 
ui. Györgyei Illés (Táfler Adolf fia) Tápió-Györgyén 5672, anyja pedig Tápiószelén 2306, 
Farmoson további 1080 holdat, e két személy összesen tehát 9000 holdat birtokol. Táfler 
Kálmán házai mögött így végül is egy 15 000 holdas családi földbirtok komplexusnak, ill. az 
abból őreá eső résznek fővárosi házakba egészen egyedülálló mértékben befektetett jövedel
mei állanak. Tovább nyomozva visszafelé, kiderül azonban, hogy a budapesti virilisták jegy
zékén már 1873-ban is szerepel három Táfler: Izsák és Kálmán, két ház (Akácfa utca 49. és 
Király utca 19.) után 1987 Ft házbéradót és 143 Ft jövedelmi adót fizető háztulajdonosok és 
terménykereskedők (Kálmán emellett még igazgatósági tag a Pest-Budai Kézműves Bankban 
is), valamint Táfler E. Kálmán ugyancsak házbér (Váci út 50.) után 2020 Ft adót fizető 
háztulajdonos és pénzüzér. A lakjegyzék azonban ezeken kívül ismeri a virilistaként nyilván 
nem tartott Táfler Adolf magánzót is, a Lipótvárosi Takarék és az Első Magyar Kamgarn-
fonó igazgatósági tagját. Mivel ő a lakjegyzék szerint a Fő utca — ma Arany János utca — 
16. sz. alatt egy házban lakik Ehrenfeld Antal háztulajdonossal, személyében a Táfler— 
Ehrenfeld kapcsolatok egyik kiindulópontját láthatjuk. De mivel nyilván ő az a Táfler Adolf, 
ki 1881-ben nevét (Kálmánnal és egyébként, a lakjegyzéken bérlőként szereplő Antallal 
együtt) Györgyeire változtatja, ő a család a földbirtok felé forduló ágának megalapítója is. 
Utóbbit az a körülmény is igazolja, hogy 1872-ben éppen Tápiógyörgyén, tehát a Táfler 
birtokok központjában tudomásunk van már Táfler Adolf gőzmalmáról. Ha a család pesti 
kezdeteinek még tovább visszanyúló kutatása sem lenne tanulság nélküli, egészében azonban 
már e két, itt bemutatott generáció útja is rendkívül jellemzően (Budapesten talán a legtisztáb
ban) mutatja be a terménykereskedelemből felhalmozódott tőke részint a malomiparon át 
(egy további Táfler: József ui. 1873-ban a Victoria gőzmalom igazgatóságának volt a tagja) 
a földbirtok, részint (a budapesti helyi bankokon át is) a pesti házingatlan felé vezető útját. 
Mindezt azután nem kevésbé jellemzően egészíti ki az a körülmény, hogy az a T. A. kezdő
betűkkel jelzett, fővárosi többszörös háztulajdonos virilista, kit a század elején uzsorásko-
dásért kitiltanak a fővárosból, legnagyobb valószínűséggel szintén Taflerrel azonosítható, 
mint ahogy ő lesz az, aki — nyilván sikertelen tőzsdespekulációk után — a 20-as évek 
végén végül is szegényházban fogja befejezni életét. Olyan körképet szolgáltatva ezzel, mely 
az egyedi burzsoá vagyonosodás útja kutatásának során várható komoly tanulságokra, s így 
e kutatások nagy jelentőségére talán itt is felhívja a figyelmet. 

Táfler mellett a 20-nál több belterületi ingatlannal bírók csoportjában második leg
nagyobb birtokosként a két Weisz testvér: Weisz Manfréd és Weisz Berthold, egy összesen 
24 ingatlanból álló (19 esetén közösen birtokolt) komplexus tulajdonosai következnek, az 
ingatlantulajdonnak Táflerétől teljesen eltérő, a kereskedelmi és a belőle kialakult nagyipari 
tőkére egyaránt támaszkodó, azokkal összefüggésben kibontakozó genezisével. Ez is igen 
jelentős vagyon. Az V. kerületben a Hollán u. 3., Lipót krt. 4., 10., 12., a Nádor u. 58—60., 
a Pannónia u. 2/b, és 5., a Pozsonyi út 3. és a Tátra u. 3., 5. szám, a VI. kerületben a Pod-
maniczky u. 2—4., a Dessewffy u. 3. és a hozzácsatlakozó Váci krt. 27—29., valamint a 
Váci út 181., 185., 187. volt közös birtokuk. A VI. kerületben emellett Manfréd az Andrássy 
út 116. és a Lendvay u. 13., Berthold pedig a Király u. 98/a és 100. számú ingatlanokat ön
állóan birtokolta. Ezenkívül még egy közös házuk volt a Lónyay u. 41-ben. Berthold 1910. 
évi 24 438 korona adója, mely a 4. legnagyobb egyszeresen számított adóösszeg volt és 
Manfréd 15 990 koronás adója (a 14. egyszeresen számított adóösszeg) jellegzetesen mutatja, 
hogy az ingatlanvagyon még a már hatalmasra nőtt ipartelepek mellett is mekkora jövedelmet 
képes biztosítani egy olyan, hirtelen felnőtt városban, ahol a lakosság nagy része még mindig 
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igen nyomorult lakásviszonyok között tengődik — s egyúttal milyen alkalmas lehet az ipari 
és kereskedelmi tőke egy részének tartalékolására (amire éppen a Weisz testvérek — s később 
a két Haggenmacher már szerényebb — ingatlanbirtoklása adja a legjobb példát). 

Az a körülmény azonban, hogy a 10-nél több ingatlannal rendelkező személyek jegyzé
két az ingatlanjegyzékkel összevetve legnagyobb részük nagykiterjedésű ingatlanokkal első
sorban a város külső negyedeiben rendelkezik, csak annak jele, hogy sok ingatlan aránylag 
lassan amortizálódó bérházakkal való beépítése olyan nagy tőkebefektetést igényelt, amelyet 
csak igen kevés tőkés engedhetett meg magának. Az a további három nagyobb, valóban 
bérháztulajdonos, akit az alábbiakban még részletesen bemutatunk, e vagyonszerzés minden
esetre három újabb különböző típusát képviseli. Az azonban mindháromnál látszik, hogy a 
háztulajdon, ha a viriüzmusuk alapjául elsősorban ezt tartják is, nem áll önmagában, inkább 
— amint már az előzőkben is jeleztük — a kereskedelmi, ill. az ipari tőke befektetésének egyik 
sajátos állomása. 

E nagy ingatlanbirtokosok egyike, Klein Berthold 13 ház (Ferenc József krt. 18., Her
nád u. 13., Kertész u. 27., Telep u. 23., Thököly út 13., Baross u. 83., Bérkocsis u. 41., 
József krt. 62., Üllői út 21.) birtokosa. Klein, Táflerralés Ehrenfelddel ellentétben láthatólag 
elsősorban a belterület pereme felé eső területeken vagy a főutak belső mellékutcáiban vásá
rolt és építkezett (a Nagykörút esetén ui. a nagykörúti ingatlanok adókedvezményét kiter
jesztették az ennek során szabályozás alá vont egész területre is). Szemben a gyorsan épülő 
főútvonalakon az adókedvezmények fejében meghatározott bizonyos reprezentatív igények
kel, ilyenektől kevésbé kötve — ugyanakkor a beépített tér minél jobb kihasználására töre
kedve—, már inkább bérkaszárnyákat, mintsem bérpalotákat építtetett, és hogy számítását jól 
megtalálta, azt az élcsoportban egyszeri számítás mellett is végig jó ranghelye, magas adója 
bizonyítja. Amiben azonban nála is nyilván döntő része van annak, hogy Klein elsősorban 
kereskedő: 1874-ben textiláru bizományi üzletekkel kezd foglalkozni, igen gyorsan gazdag 
eredménnyel. 1910-ben már udvari tanácsos és a Kereskedelmi- és Iparcsarnok igazgatója 
— esetével a tisztán kereskedelmi eredetű, az iparba kevésbé bekapcsolódott tőke háztulaj
donná válásának mutatva be jellegzetes példáját. 

A bérháztulajdonos további jellemző típusa az ugyancsak főleg a belterület szélei felé 
vásárló és itt 15 ingatlannal rendelkező bátori Sigray Pál (Váci út 58., 68., Csanádi u. 3—4., 
Ügynök u. 22/a-b, 24., 26., 27., 29., Visegrádi u. 24., 25., 31., 33.). Sigray nagy jövedelmű 
ügyvéd (a 90-es évek közepéig tartja fenn irodáját) és többszázholdas középbirtokos, aki 
vagyonát arisztokrata családok jogtanácsosaként szerezte s jelentős bankérdekeltsége is van: 
a Pesti Hazai igazgatósági tagsága mellett két vidéki bankban is igazgatótagságot visel, őseit 
a XIII. századig vezeti vissza s presbitere a budapesti református egyháznak (ahol külön
ben ugyanúgy találkozhat az ott is vezérszerepet játszó Lánczy Leóval, mint a bankszakma 
tárgyalótermeiben): budapesti ingatlanai mögött (melyeket különben még csak részben 
építtetett be) más forrásból eredő jövedelem is áll — együttesen mindenesetre olyan összeg, 
mely képessé teszi őt, hogy pl. a budapesti református gimnázium számára 40 000 frt-os 
alapítványt tegyen. 

A bérházbirtoklás nem kevésbé jellegzetes alakja id. Haggenmacher Henrik. Az ő vagyo
nának alapja a Svájcból bevándorolt Haggenmacherek a Budapesti Gőzmalom Rt.-ból ki
induló, később több malomra is kiterjeszkedő részint ipari, részint kereskedelmi tevékeny
sége, melyben testvére, a műszaki irányítást ellátó Károly mellett ő elsősorban a pénzügyi, 
kereskedelmi teendőket intézi. És míg az így szerzett vagyon egy része a család második 
generációjában, if j . Haggenmacher Henrik sörgyári vállalkozásában növekedett tovább, addig 
más része az ipari vállalkozások alátámasztására és tartalékként házingatlanná változott az 
öreg Haggenmacher Kádár S. u. 7., Katona J. u. 26., Lipót körút 11., 13., 15., Andrássy út 
32., 36., 38., 40., 42., 44., 52., Teréz körút 17., Amerikai út 28., Szentkirályi u. 11. szám 
alatti bérházaiban — továbbra is háta mögött érezvén azonban a malmok és a sörgyár biztos 
támaszát. 

b) A legnagyobb, 10-en felüli ingatlantulajdonosok jegyzékét tanulmányozva és össze
vetve az ingatlanok jegyzékével, a továbbiakban az ingatlanbirtoklás már említett második 
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nagy válfajaként, már aránylag olcsó, csupa kültelki, egyelőre inkább üzleti telepnek használt 
vagy egyszerűen spekulációs szándékkal tartogatott, ám igen nagy kiterjedésű ingatlanbir
tokokkal találkozunk. A tulajdonosok között pedig a városi burzsoázia egy újabb jellegzetes 
típusa kerül előtérbe: az építész, építési vállalkozó, ill. a vele szorosan összeforrt építési 
anyag, főleg fakereskedő vagy építőanyag-gyáros. 

így találjuk meg, most már a kültelkeken szobi Luczenbacher Pálnak, a kor nagy fa-
kereskedőjének s a 80-as évekig az egyik legjelentősebb dunai magán hajózási vállalat tulaj
donosának elsősorban az V. kerület Angyalföld felé nyúló részein fekvő ingatlankomplexu
sát: a Visegrádi utca 28., 30., 32., 34., 36., 38., 93., 95., a Csáky u. 22., 24., 26., 33., 35., 37., 
39., a Csanádi u. 6., 8., 12., a Pannónia u. 7., 9., 11., 13., 15., 17. sz. telkeit, valamint a 
külső Váci úton, Ügynök utcában, Korall utcában is fekvő további néhány ingatlanát. De bér
háza van az Erzsébet tér 14-ben és a Podmaniczky u. 27-ben, s a Kertész u. 24., 26., 28. 
alatt is. A Gregersen Guildbrand nevén álló 47 teleknyi komplexus nagy része szintén az V. 
kerületben fekszik. Ebből 29 telek a Gregersen Guildbrand és fia vas-, fa- és építőanyag-áru 
cég nevén áll: ez főleg a Dráva—Vág—Kárpát—Pozsonyi utcák négyszögében található, ül. 
ahhoz csatlakozó telkek komplexusa. A vagyon másik része 16 telek, a IX. kerületben fek
szik és két kivételtől eltekintve Gregersen Béla ügyvéd nevén található: ezek a Lónyai u. 
29—35. közötti páratlan számok (köztük a család egy, a kor ízlésében fényesen berendezett 
városi palotájával), ill. a 44., 47. és 49. számok, valamint a Közraktár u. 14., 30., 32. számú 
telkei. A harmadik csoport (ismét a cég nevén) a Váci út 55—67. közötti páratlan számokból 
és a csatlakozó Hungária körút 106. számból áll, s „Fővárosi Kislakások" név alatt szerepel 
a címjegyzékben, tanúságaként a nagy építőanyag-kereskedő cég nagyszabású építési vállal
kozásának is. (Ugyanakkor Gregersen 1884-ben kelt saági előnevű magyar nemessége arról 
tanúság, hogy még az alig 35 évvel azelőtt Pestre érkezett svéd vállalkozó sem tudta magát 
kivonni a magyarországi burzsoá társadalom sajátos társadalmi értékrendjének hatása alól.) 

De megtaláljuk e területeken magukat az építészeket is. Az 1910-ben vágvecsei előnévvel 
nemesített Wellisch Alfréd műépítész és építési vállalkozó, királyi tanácsos, az Országos 
Középítési Tanács tagja, ugyancsak elsősorban az Angyalföldön 25 ingatlannal rendelkezik 
(Sziget u. 16., Visegrádi u. 53., 60., Gömbu. 3—23. közötti páratlan oldal, Lomb u. 2., 4., 
5., 6., Váci körút 73—81. közötti páratlan oldal), de háza van a Nagymező u. 49., Munkás 
u. 5. és a VIII. kerület Táncsics u. 7-ben is. Ám a család tagjai közül nem ő az egyetlen sem 
az élcsoportban, sem a nagy háztulajdonosok között: a család majd minden tagja valamilyen 
kapcsolatban van az építőiparral. így ugyancsak az élcsoportban találjuk meg Wellisch Gyula 
és Wellisch Sándor építőmestereket, közösen bírt 8 háztulajdonnal (Régiposta u. 2., Kádár 
u. 8., Király u. 88., Angyalföldi u. 11., Dob u. 31., Baross u. 47., Ráday u. 29.) — amellett 
nyilvánvaló a családi kapcsolat a Wellisch Náthán utóda (Wellisch Arnold és Adler József 
által bírt) épületfakereskedő, asztalos és ácsüzlet cég, sőt a WelHsch testvérek (Wellisch 
Lajos és Leó) gabona- és terménybizományos cég felé is ; a név azonosságán kívül a kapcso
latot világosan bizonyítja egyrészt az, hogy irodáik Ugyanabban a házban (Nádor u. 31.) 
találhatók, ahol a Wellisch Gyula és Sándor cég irodái, másrészt Lajos Sándorral, Leó Gyu
lával lakik azonos házban. 

Ugyanígy megtaláljuk az építészi kapcsolatokat dr. Wagner Géza (1886-ban apja — 
még a reformkor végén, pesti gyógyszertárát továbbfejlesztve alapított vegyianyag üzemével 
a pesti vegyipar egyik úttörője — zólyomi előnévvel kap nemességet) magánzó, ügyvéd s több
szörös igazgatósági tag esetében is. Csekély 73 ingatlana van, főleg az Angyalföldön: a Hun
gária körúttól kifelé eső, a Váci út és a Rákosrendező vágányerdeje által határolt jó fekvésű in
gatlanok mellett az Agyag utcában 5 db, a Futár utcában és a környék még néhány más utcá
jában (Máglya, Tahy, Balzsam stb. utcák) egyes ingatlanai vannak — ezenkívül a Jász u. 
58-tól kezdődőleg az utca végéig 23 további ingatlana van. De a város más részén övé a 
Baross u. 6., illetve másik oldalán Üllői út 12. számú nagy bérház komplexus is. (Különben 
ahogy Sigray a református, úgy Wagner Géza az evangélikus egyházban játszik jelentős 
szerepet.) Bátyja, Wagner Jenő szintén az élcsoport, szintén sok ingatlannal rendelkező tagja: 
ő, Emil testvérével közösen az apai szakmát továbbfejlesztve vegyészeti gyáros, de a Soroksári 
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úton műmalmuk is van. Wagner Jenő nevén emellett 13 ingatlant találunk: a Pozsonyi út 
13., 15., Nagy János u. 3., 5., Szabolcs u. 9., Haller u. 42., Mester u. 51., Soroksári út 30., 
32., Tóth Kálmán u. 15., Vaskapu u. 34., 35., 43. szám alatti ingatlanokat. Az építőmester
séget a családban az ugyancsak az élcsoportban szereplő Wagner Marcell képviseli: ő a 
Petirek és Wagner építőmester cég beltagja s csak egy háza van, ám ez a Rákóczi út 66-ban. 
A negyedik Wagnernek, Józsefnek viszont 8 háza van: ő háztulajdonosnak is jelzi magát 
[Üllői út 12., Bokréta u. 19., Gyep u. 12., Pápay I. u. 4., 8., Szent Benedek u. 3., Petőfi u. 
10. (ez a mai Kazár utca), Kecskeméti u. 6.] Az ötödik Wagnernek, Ödönnek, aki szintén 
az élcsoport tagja, háza nincsen, de az említett Emillel együtt beltag egy gyáripari betéti 
társaságban. 

S e legnagyóbbakon túl, még jó néhányan nem a város építésén meggazdagodva szereztek 
10-en fölüli ingatlanokat ? Walla József cementgyáros 10, főleg zuglói ingatlannal rendelke
zik, melynek birtokában 1910-re már nyugodtan kiválhatott rt.-vé átalakított, de nevét 
továbbra is viselő cementgyárából. Paulheim József szintén magánzóként van megjelölve 14, 
ugyancsak zuglói ingatlannal, de e ritka családnevet két jelentős építész is képviseli, akik 
Paulheim Franciska révén sógorsági kapcsolatban vannak az élcsoport egy további nagy, ha 
az ingatlanszerzésben nem is tevékeny építészével Hudetz Jánossal is : az apa nyilván ugyan
csak építőmesterségen szerzett ingatlanai majd az ő birtokukba fognak átmenni. Quittner 
Zsigmond műépítész ugyancsak 10, főleg zuglói ingatlannal bír, ugyanúgy, mint a József
városban és Kőbányán 13, főleg külterületi ingatlant birtokló Biehn János aszfaltgyáros. 

S hozzájuk csatlakoznak az ugyancsak kültelken nagy, de ezt az építőmesterekhez 
hasonlóan gyümölcsöztetni kétségtelenül még nem képes, ingatlanbirtokokkal rendelkező más 
szakmabeli tőkések is. így mindenekelőtt a Schmiedl testvérek: gazdag fűszer- és gyarmatáru
kereskedők és az Alexin margaringyár tulajdonosai, ők Kőbányán rendelkeznek roppant 
ingatlanokkal, a még csak helyrajzi számokkal jelölt alsórákosi réteken 21 telekkel, a Cziráky 
út 11—30. közötti mindkét oldali házszámaival, a Devecseri út egész páros oldalával (2—44.), 
de övék a Szolnok u. páratlan oldala az 1 — 19. szám között, a Kerepesi út páros oldala a 
166—192. szám között, és a Zalán utcában 15 telek stb. : összesen 123 darab kültelki ingatlan. 
A Morvaországból az 50-es évek elején Budapestre jött Fleischl terménykereskedő fia Sándor 
(szintén terménynagykereskedő) a VI. kerület kültelkén a Váci útból kiinduló 56 darab 
ingatlanból álló teljes Szekszárdi utcát megvásárolta. Szájbély Gyula tőkés, helyiérdekű 
vasúti igazgató a Zugló legkülső területein, a töltés körül vásárol ingatlanokat: a Szugló u. 
73—125. közötti páratlan oldalán, a Miskolci út, az öv utca s a Cinkotai út ehhez csatlakozó 
néhány helyrajzi számán s az ún. alsórákosi rétek ugyanazon helyrajzi számok (1993, 1994, 
1995/a) osztásából keletkezett több ingatlanrészén összesen 61 darab telek van tulajdonában. 
Latzkó (Hochstein) Károly, a Latzkó és Popper banküzlet beltagja 46 darab ingatlanból álló 
birtokát nem messze Szájbélyétől, a Hungária körutat a töltéssel összekötő hosszú Tihamér 
utca páros oldala (4—84. szám: 41 darab telek) alkotja, néhány ehhez csatlakozó ingatlan és 
az Andrássy út 7. sz. alatti bérpalota mellett. A tudós Jordán Károly, az egyetem Földren-
géstani Intézetének igazgatója (1900-ban Budapest első automobiljának tulajdonosa), anyja 
(az ugyancsak az élcsoporthoz tartozó Pláner Miksa bankár Róza lánya — vagy testvére ?) 
révén jut 41 angyalföldi telekből álló ingatlankomplexushoz: ez a Forgách, Lomb és Teve 
utcák, valamint a Váci út által határolt területen és a Tomori téren fekszik. Ugyancsak 41 
darabból áll Vigyázó Ferenc gróf, az egész élcsoporton belül feudális eredetét tekintve egye
düli telekkomplexusa. A birtok a X. kerületben a Hajcsár úti két ingatlanon kívül a Keresztúri 
út 164—290. számai között fekvő hatalmas kiterjedésű 31 házszámból áll, a belterületen 
csak a Károly körút és Múzeum körút sarkán álló, hatalmas, bár ekkor már teljesen elavult, 
de csak a 30-as években lebontott bérház volt a grófé. (Vigyázó háta mögött különben vidé
ken több helyen szétszórt óriási nagybirtok állott.) 

c) Képünk azonban az élcsoport ingatlanbirtoklásáról nem lenne teljes, ha már itt ki 
nem térnénk arra, hogy az élcsoport tagjai között szereplő virilisták mögött, nemcsak a 
Táflerek, Wagnerek, Wellischek esetén, hanem ennél sokkal gyakrabban is, nem egy esetben 
igen kiterjedt — ha valamely oknál fogva az élcsoportba vagy akár a virilista jegyzékbe is 
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már be nem jutott — rokonság áll. Az így előálló kapcsolatokat még később, más szempontból 
általában is tárgyalni fogjuk. Itt egyelőre csupán azokat az ugyancsak ingatlantulajdonos 
rokonokat kell megemlíteni, akik a ténylegesen birtokos személyével általában (kivéve a gya
kori, általános vezetékneveket) azonos vezetéknév, emellett esetleg azonos nemesi előnév, és 
a nemességadományozás kapcsán kimutatott rokoni kapcsolat, ill. ezek esetén még valamely 
közösen vitt üzleti vállalkozásban játszott szerepük, esetleg bizonyítható közös lakásuk alap
ján is az élcsoportban szereplő ingatlantulajdonos rokonának vélelmezhetők. Ha az ingatlan
birtoklás vonatkozásában e kapcsolatokat még szélesebb rétegekre kiterjedve is figyelembe 
vesszük, az élcsoport ingatlantulajdonosainak kapcsolatait még messzibb elágazásokban is 
figyelemmel kísérhetjük. Hogy csak néhány példát hozzunk fel: Paulheim József már emlí
tett rokonainak — de nemcsak az építészettel foglalkozó Istvánnak és Ferencnek, valamint 
Franciska férjének, Hudetz Jánosnak, hanem még Paulheim Jánosnak is — kezén összesen 
további 15 ingatlan van. A zólyomi Wagner család egyes további tagjai, köztük elsősorban 
Gyula még 17 ingatlant csatolhatnának a család élcsoportbeli tagjainak amúgy is összesen 95 
ingatlanból álló komplexusához. így növekedhetnék a Wellisch ingatlankomplexus is az él
csoporton kívül álló Manó és Arnold összesen 16 ingatlanával. Martiny Vilmos 5 ingatlanát 
Martiny Henrik 8 ingatlana növelhetné stb. 

Még távolabb vezetne, ha ismét a Táflerék esetében követett módszerhez hasonlóan, 
immáron esetleg szakszerű genealógiai kutatásokba is belebocsátkozva (melyeknek jelentősé
gét a tőkés vagyon kialakulásának vizsgálatában itt sem hangsúlyozhatjuk eléggé) nemcsak 
maguknak az érintett élcsoport tagoknak, hanem rokonaiknak vidéki, főleg földbirtoki kap
csolatait is ki akarnók mutatni. Pedig hogy e vonatkozásban milyen tanulságok rejtőznek 
még, azt akkor látjuk, ha csupán Pest és Fehér megye egyes nagyobb birtokosait véve szem
ügyre pl. az Ullmannok, nevét Szitányira változtatott ágának Fehér megyei (Baracs) közel 
3000 holdas vagy Dreher Antal sörgyárosnak ugyancsak Fehér megyei közel 9000 holdas 
birtokát, vagy a jelentős budapesti ingatlanbirtokkal rendelkező gavosdiai Sváb család fel
tehető rokonságának Pest megyei, három tagban összesen 6300 holdas birtokát tekintjük, 
— vagy a Budapesten ingatlantulajdon és különösebb bank vagy ipari kapcsolatok nélkül, 
miniszteri tisztviselőként is az élcsoportban szereplő, ám a Koppély-Harkányi családdal 
rokon Karsai Sándor Karsai néven előforduló rokonainak a Pest megyei Boldogon 4806 hold
nyi nagybirtokára bukkanunk. Mindezek a tetszés szerint szaporítható példák ebben a vonat
kozásban is a kutatás erőteljes kiszélesítésére, ugyanakkor rendszeressé tételére és új munka
módszerek kidolgozására kell, hogy figyelmünket felhívják. 

4. De visszatérve most már az élcsoport ténylegesen ingatlanbirtokos tagjaihoz: hossza
san sorolhatnók még a többi, akárcsak a 10 vagy még jobban leszűkítve csak a 20 teleknél 
többet bíró, fenti táblázatunkban részletesen felsorolt ingatlantulajdonosok és rokonságuk 
ingatlanait. Ám a felhozott példák, úgy véljük, elég meggyőzően bizonyítják a virilisták él
csoportja budapesti ingatlanbirtoklásának az alábbiakban summázható tendenciáit és tanul
ságait: 

a) E csoport ingatlanbirtoklása a belterületen egyrészt az egyes kerületekben szétszórt 
egyes kisebb, egy-két összefüggő vagy közel összefüggő házból álló együttesek formájában 
alakult ki — vagy az élcsoport esetén különös hangsúllyal érvényesülő egyes főútvonalakon 
koncentrálódik: általában újonnan beépíthető területeken, amit jellemzően igazol a már 
eleve beépített Belváros és részben Józsefváros csekély többes házbirtoklása. Az e csoport 
által megszerzett ingatlanok után elsősorban a házbér adja az adóalapként szolgáló jövedel
met ; — tulajdonosaik között pedig egyaránt megtaláljuk az ipartól távoltartott vagy önként 
távolmaradt kereskedő tőkést vagy az ipari tőkést, ki ha ugyancsak a kereskedelmi tőkéből 
kiindulva is, de vagyona egy részének tartalékolására vásárol az építkezésekre adott jelentős 
kedvezmények és a lakáshiány miatt igen magas lakbérek folytán egyaránt gyorsan amortizá
ló ió ingatlanokat. 

Az élcsoport egy elég élesen elhatárolható másik rétege a külterületen birtokol nagy, 
összefüggő, közvetlenül egyelőre nem hasznosítható, de kétségtelen spekulációs célzattal 



aránylag olcsón összevásárolt, kevéssé beépített telekkomplexusokat: ezek között sok az épí
tész, építési vállalkozó, olykor a telepigényes kereskedő. 

b) Az ingatlanbirtoklás az élcsoportban jóval kiterjedtebb az ingatlanbirtok mint elsőd
leges adóalap kereteinél. Itt is — ezúttal más oldalról — megfigyelhető az üzlettől vissza
vonult családfőknek sokszor a háztulajdonba való visszahúzódása (ami jól mutatja a háztu
lajdon tartalék szerepét), valamint az élcsoportbeli ingatlantulajdonosok szűkebb, de az 
élcsoportba be nem jutott családtagjainak, rokonainak is sok esetben ugyancsak kiterjedt, 
az élcsoportnak, illetve az általuk képviselt családnak a budapesti ingatlanbirtoklásban szer
zett súlyát tovább növelő ingatlanbirtoklása. 

c) És végül mindezeknek, tehát még csak az ingatlanbirtoklás ilyen összefüggései vizsgála
tának végeredményeképpen is már egyre inkább felismerhetővé válik az élcsoport azon jel
legzetessége, hogy benne tulajdonképpen egyre kevésbé különíthetők el egymástól élesen 
elváló vagyonalap szerinti kategóriák: — egyetlen, a Budapesten koncentrálódott magyar
országi kapitalizmus minden területéről, forrásából e csoport majd minden tagja esetén 
egyaránt, sokszor egyidőben táplálkozó, mint ilyen, a maga sokrétűségében is szilárd és alap
vető érdekeiben azonos csoport: egy kifejlett tőkés társadalom egyértelműen, minden feudá
lis csökevénytől mentes, egyértelműen tőkés uralkodó osztálya (kétségtelen erős helyi szí
nezete ellenére is) ennek az osztálynak összes, általában jellemző sajátosságaival kezd kibon
takozni előttünk. Eredményeként s mintegy talán legvilágosabb jeleként is annak az útnak, 
melyet a főváros társadalma a XIX. század közepétől kezdve, a feudális maradványokkal még 
bőven rendelkező magyar társadalomban megtett, s ezáltal a hazai polgárság számára példa
ként is abban a harcban, melyet a XX. század első évtizedeire a feudális maradványok vég
leges ledöntése és a polgári fejlődés teljes kibontakoztatása érdekében vívott. 

IV. 
Budapest virilistáinak és ezen belül az élcsoportnak a bankokkal, a kifejlődött monopol

kapitalizmus e legjellegzetesebb szervezeteivel való kapcsolata magában is külön tanulmány 
tárgya lehetne, hiszen az immár teljesen elterjedt részvénytársasági forma mellett, a finánc
tőke széles körű ipari behatolásának korában nyilvánvaló, hogy nemcsak élcsoportunk kimu
tatható bankkapcsolatokkal rendelkező tagjainak, hanem valószínűleg a részvényeket vásároló 
háztulajdonosoknak, kereskedőknek, értelmiségieknek jövedelmei is nem kis részben a ban
kokkal állnak összefüggésben. 

Tanulmányunkban nem vállalkozhatunk e kérdésnek teljes, kimerítő, annak minden 
részletét bemutató ábrázolására. Csupán az élcsoport legnyilvánvalóbb banki kapcsolatait 
szeretnők bemutatni, mintegy jelzendő a probléma rendszeres továbbkutatásának fontosságát 
is. Magát a problémát, a bankkapcsolatok kérdését ennek során két oldalról kívánjuk megkö
zelíteni: egyrészt a többszörös bankkapcsolatokkal rendelkező személyek, másrészt az egyes 
nagybankok oldaláról. (Megjegyzendő még egyrészt, hogy e vizsgálat során csupán a buda
pesti székhellyel bíró bankokra terjeszkedtünk ki ; adatainkat az 1910. évi budapesti cím- és 
lakjegyzék a Compassal egyező adatokat tartalmazó, megfelelő fejezeteinek alapján állítottuk 
össze ; — másrészt, hogy ennek során az elnöki, alelnöki, igazgatósági és vezérigazgatói állá
sokat vettük figyelembe, a felügyelőbizottsági és igazgatói állásokat csak annyiban, amennyi
ben a fent említett tényleges vezetőállások valamely betöltőjének máshol ilyetén szerepe is 
volt. Amikor tehát a következőkben külön megjelölés nélkül bankokról és bankkapcsolatok
ról beszélünk, azok alatt mindig csak az említett bankok, illetve pozíciók értendők.) 

1. Vizsgálatunk tanulsága szerint az élcsoport 707 tagjából 161 van bankokkal kapcso
latban: közülük azonban 33-an 2 és annál több, összesen 79 pozíciót — ezekből pedig 10-en 
3 és annál több: összesen 36 pozíciót tartanak elfoglalva. A bankokkal való kapcsolat tehát az 
élcsoporton belül aránylag széles, a csoportnak több mint 1/4 részére terjed ki. Ám már a 
ház- és telekbirtoklásnál is megfigyelt módon itt is erős a polarizáció: a kisebb-nagyobb kap
csolatok közül egyrészt a legszámosabb, másrészt a legnagyobb bankokkal való kapcsolatokat 
emelve ki és juttatva — még vizsgálatunk korlátozott lehetőségei között is — jelentőséghez. 
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A kapcsolatok sűrűségét tekintve az élcsoportból a vezető helyen az egyszerűség ked
véért együttesen tárgyalt két Madarassy Beck báró: Miksa és fia, Marcell áll: összesen 8 
(sőt, ha az élcsoporton kívüli Gyula unokaöccsük három érdekeltségét is hozzászámítjuk 11) 
budapesti pénzintézetben foglalnak el vezető pozíciókat. A bácsalmási eredetű, 1895-ben 
nemesített és 1906-ban bárói rangra emelt két Beck közül az atya, Miksa 1870, 32 éves kora 
óta a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank elnöke. A Niederösterreichische Escompt 
Gesellschaft által a Malvieux С. J., régi jóhírű pesti bankház bázisán alapított bank élére 
egyenesen a Malvieux cég íróasztala mellől került. Fia, Marcell báró ugyanitt, de emellett 
még a Magyar Telepítő és Parcellázó Bank Rt.-ben is igazgatósági tag. Az apa elnöke a Buda
pesti Giró- és Pénztáregyletnek is, és fiával együtt a Forgalmi Bank Rt.-nek, egyedül pedig 
a Magyar Agrár és Járadékbanknak is igazgatósági tagja, és a Magyar Általános Takarék
pénztár Rt. alelnöke. — Négy pénzintézet vezetőségében találjuk meg Silberberg Károlyt: 
alelnöke a Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rt.-nak, igazgatósági tagja a Budapesti Árufor
galmi, és az Óbuda-Újlaki Takarékpénztár Rt-nak ; emellett felügyelőbizottsági tag a Bel
városi Takaréknál. Az ekkor 59 éves Silberberg árubizományos nagykereskedő és gyárkép
viselő, valamint igazgatósági tag a Budapest—Újpest—Rákospalota Vasútban (az ún. BUR 
vasútba-n) és tulajdonosa a Cserhát u. 14. és Garay tér 16. és 17. számú ingatlanoknak. Ugyan
csak négy hitelintézeti pozíciója van Földiák Vilmosnak is : pénzügyi igazgató a MOKTÁR-
nál, felügyelőbizottsági tag a Földbirtok- és Telekbank- és a Magyar Kereskedelmi Rt.-nál ; 
igazgató a Központi Váltóüzlet Rt.-nál. 

Beck Marcell báró mellett még hat más személy rendelkezik legalább három bankpozí
cióval. Közülük legtekintélyesebb Hatvány Deutsch Sándor, a Hazai Bank alelnöke és a 
Pesti Hazai és a Budapesti Giró- és Pénztáregylet igazgatósági tagja. Horvát Lipót a Ma
gyar Általános Bank és Ingatlan Rt. elnöke, igazgatósági tagja a Magyar Általános Bizalmi 
Bank Rt.-nak és a Magyar Telepítő és Parcellázó Banknak is. Schmidt József a MOKTÁR 
elnök-vezérigazgatója, a Központi Váltóüzlet Rt. elnöke és a Budapesti Giró- és Pénztár
egylet igazgatósági tagja. Igen gyakori neve ellenére is feltételezhető, hogy az e név alatt 
szereplő öt ingatlanból legalább a három VI. kerületi (Dévényi u. 20., 22. és Liszt Ferenc 
tér 11.) az övé. Ugyancsak az említett Budapesti Giró-és Pénztáregyletnek, valamint a Hazai 
Banknak igazgatósági tagja a Pesti Hazai ügyvivő igazgatója, Wälder Gyula, és szintén három 
igazgatói pozíciója van Szitányi Ödönnek (ugyanabban a három bankban, ahol Walder is 
vezető pozíciókkal rendelkezik). Végül Fellner Henriket kell megemlíteni: ő az ügykezelésileg 
a Kereskedelmi Bankkal (melynek ügyvezető igazgatója) teljesen összeolvadt Magyar Helyi
érdekű Vasutak Rt.-nak is igazgatósági tagja, mint ahogyan a Bank megbízásából harmadik, 
ám alkalmi funkcióként ő az egyik felszámolója a Bank által alapított Budapesti Marhavásár
pénztár Rt.-nak. 

2. Már mint e számszerűleg legkiterjedtebb kapcsolatokkal rendelkező személyek és 
pozíciójuk felsorolásából láthattuk, a budapesti virilisták élcsoportjában igen kiterjedt és 
fontos pénzintézeti pozíciók birtokosai foglalnak helyet. Hogy azonban képünk más irányban 
is teljes legyen, vizsgáljuk meg konkrétan a főváros néhány nagy pénzintézetének vezetőségét 
is : bennük az élcsoport tagjainak arányát kutatva. 

Az egyenként már bemutatott tagok mellett az 1892-ben IV. kerületi polgárok által 16 
millió korona alaptőkével alapított Belvárosi Takarékpénztárban így találjuk mindenekelőtt 
Székely Ferenc vezérigazgatót, udvari tanácsost, tőzsdetanácsost, a Banktisztviselők Orszá
gos Egyesületének, és a bank által alapított István Téglagyár Rt.-nak elnökét. Az alapi szü
letésű fiatalember a Posner-féle Vonalazó Intézet könyvelőségéből indulva jutott a Takarék 
igazgatói székébe és az élcsoportba. Az alelnöki székben a már említett, 75 telekkel rendelkező 
Wagner Gézát és Bachruch Károlyt, az igazgatóságban maróthi Fürst Bertalant és Glück 
Frigyest találjuk az élcsoport tagjai közül. Bachruch (1850—1926) az egész vizsgálati perió
duson át, 1910—1917 között, végig egyszeresen számított adóalappal is a főváros első három 
virilistája között van. Váci utcai dúsgazdag ékszerész, ötvösműves, udvari és kamarai szál
lító, 1906 óta királykúti előnévvel magyar nemes, udvari tanácsos, a Ferenc József Rend 
lovagja. Óriási vagyonának (melyhez 9 értékes budapesti házingatlan — IV. Aranykezű. 7., 



Kristóftér 8., Szervita tér 8., V. Géza u. 5., VI. Teréz krt. 29., VII. Damjanich u. 16.,29., 31., 
VIII. Népszínház u. 11. — mellett Borsod és Szabolcs megyei, saját kezelésben tartott 
földbirtok is tartozik) a IV. Királyi Pál utca 13. alatti Ezüstárugyár az alapja, melynek kezde
teit azonban még apja, a morvaországi Raudnitzból előbb Selmecbányára (hol pipagyárat 
tartott fenn), majd onnan 1826-ban Pestre költözött Bachruch Albert ötvös vetette meg. 
Az ő Miatyánk utcai kis ötvösműhelyében már nemcsak — mint Selmecbányán a pipaku
pakokat — ezüstműves munkákat, hanem ékszereket is gyártottak. Károly 1869 óta vezeti az 
üzletet, maga is Nyugaton tanult ötvös (többi, ugyancsak az ötvös szakmát kitanult testvére 
Párizsban is telepedett le), a 80-as években már gyári jellegűvé fejlesztette az üzemet, melyet 
később rt.-vé szervezett át. 1903-ban már 120 munkással dolgozik: első munkásait a bécsi 
ezüstárugyárak kartellja ellenére, kétszeres munkabért ígérve csalta Bécsből Budapestre. 
A gyár készítette többek között a budai királyi palota ezüstjeit és a kalocsai székesegyház 
ezüst Szent István szobrát. Két lánya közül az egyiket gróf Széchenyi Bálint vette feleségül. 
Bachruch tevékeny részt vett a századelő fővárosi kölcsönkibocsátásában és a korábbi köl
csönök konvertálásában, ezzel jelentős segítséget adva a fővárosnak. — Glück Frigyes a 
fővárosban ránduló gentryk kedvelt szállodájának, a Rákóczi úti előkelő Pannoniának tulaj
donosa, a Ferenc József Rend lovagja, a Porosz Koronarend birtokosa, és a Vendéglős és 
Szállodás Ipartestület elnöke — Fürst Bertalan udvari tanácsos pedig textil-nagykereskedő és 
textiliparos. (Családjából különösen érdekes az 1898-ban megnemesített apa, Fürst Jakab 
alakja, aki a 70-es évektől kezdve jelentős szerepet játszott a hazai ipar fejlesztésében. Később 
a Hitelezői Védegyletet alapította, bojkottot kezdeményezett a magyar liszt ellen agitáló 
cseh kereskedelemmel szemben, ő a kezdeményezője a Magyar Tudakozó és Inkasszó Egy
letnek, jelentős része van a hazai kereskedelem balkáni piacainak megszervezésében. Élete 
végén a Kereskedelmi Múzeum igazgatója.) 

Hasonló kép fogad bennünket a következő nagyobb bank, az 1846-ban alapított Budai 
Takarékpénztárból 15 millió korona alaptőkével kialakult Egyesült Budapesti Fővárosi Ta
karékpénztár vezetőségének vizsgálatánál is. A 16 tagú vezetőség fele tagja az élcsoportnak, 
így mindenekelőtt az elnök, az akkor már 85 éves taktaharkányi Harkányi Frigyes báró. ő a 
reformkori Szeged a 40-es évek elején Budapestre áttelepült nagy terménykereskedő csa
ládjából, a Koppély családból származik. Apja a Wodianer családból házasodott Koppel 
Lipót terménybizományos, és szállítmányozási irodája van. Már 1867-ben magyar nemességet 
kap. A bárói rangot 1895-ben Frigyes fia nyeri el, aki pályáját 1867-ben a Kereskedelmi 
Minisztériumban miniszteri tanácsosként kezdi meg. A családnak jelentős földbirtokai is 
vannak, ám a vagyon alapja végig a hatalmas terménynagykereskedés, amely az 1870-es évek
ben egy darabig képviselőséget is megpróbált Frigyes bárót később a főrendiházba juttatja 
(János fia pedig a miniszteri székbe fog kerülni). 

Mellette a bank igazgatóságában Goldberger Berthold, Jálics Géza, Kollár Lajos, a már 
ismert nagy telektulajdonos, fakereskedő : szobi Luczenbacher Pál, Rupp Zsigmond és Tö-
möry Károly tagjai az élcsoportnak. Közülük az ekkor már 66 éves Jálics Budapest egyik leg
nagyobb borkereskedő cégében (Jálics A. F. és Tsai) főnöktárs, földbirtokos, az Osztrák 
Magyar Bank Váltóbírálóbizottságának tagja. — Kollár Lajos előkelő ügyvéd, udvari taná
csos: 1910 elején egy időre visszavonul a közélettől, mint a Budapesti Gázgyár igazgatója; 
— a kortársak különben őt tartják (törvényhatósági bizottsági tagként) a budapesti villamos 
átszállójegy atyjának. — Rupp Zsigmond udvari tanácsos és a III. osztályú Vaskorona Rend 
lovagja ekkor 82 éves, az elsőknek kinevezett királyi közjegyzők egyike, a közjegyzői törvény 
egyik alkotója. Kollárral együtt mindketten a II. kerületben rendelkeznek vagyonalappal, 
bár a végig az élcsoportba tartozó Kollárral szemben Rupp e csoportba csak egy esztendőre 
jut fel. — Tömöry Károly belvárosi vaskereskedő, a reformkor, majd a városegyesítés korá
nak egyik legjelentősebb, leggazdagabb, bankalapításokban is tevékeny kereskedő családjából; 
apja Schopper Jenő Ágost 1872-ben kap nemességet: ekkor változtatja meg német nevét is. 

Az élcsoport legerősebben talán az 1894-ben a Pesti Hazai és a Niederösterreichische 
Escompt Gesellschaft által alapított, ekkor 32 milliós alaptőkéjű Hazai Bank vezetőségében 
van képviselve, ahol 21 tagból 13-an tartoznak az élcsoportba. így mindenekelőtt a Bank 
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alelnöke, Hatvány Deutsch Sándor báró (még két, ugyancsak vizsgálandó nagybank igazgató
ságának is tagja). A család útja Aradról indul el, Deutsch Ignác 1852-ben Budapestre áthe
lyezett terménykereskedő cégével, mely később egyre bővülve Ignác fiának, Józsefnek 1879-
ben a nemességet, majd a főrendiházi tagságot is megszerzi. Az unoka, a kimért, kissé rideg 
modorúnak ismert Sándor báró, hatalmas méretekben bontakoztatja ki a céget, döntő szere
pet biztosítva számára elsősorban a cukoriparban. Rajta kívül a bank igazgatóságában az él
csoport tagjai közül ott látjuk az 1909-ben enyedi előnévvel nemesített Aich Ferencet, a 
magyar Serfőzők Országos Egyesületének elnökét, több sörgyári rt. igazgatósági tagját és a 
sörgyáros if j . Haggenmacher Henrik apósát. Itt van Baumgarten Lajos, a Bank későbbi igaz
gatója: apja még az Erzsébet Gőzmalom alapítói között szerepel, ő maga a Hazai Bankon 
kívül több más, a Bank által alapított ipari részvénytársaságnak is igazgatósági tagja, a VI. 
kerület Aradi u. 16., VIII. kerület Baros tér 4—5., József krt. 36., és IX. Ferenc krt. 39., 
tulajdonosa. Az igazgatóságban az élcsoport tagja még Chorin Ferenc, valamint Hajós József 
(a Pesti Hazai elnöke), Kelemen Gyula (ügyvezető igazgató), Szerb György udvari tanácsos, 
ügyvéd, a Pesti Hazai igazgatósági tagja és végül Szitányi Ödön, egyszersmind a Bank a fen
tiekben már említett vezérigazgatója és még további két vizsgálandó nagy bank vezetőségé
nek tagja, a Szenkirályi u. 6. sz. ház tulajdonosa. A reformkor nagy, és korunkban is tovább 
élő bankárcsaládjából, az 1825-ben szitányi előnévvel megnemesített Ullmannoktól szárma
zik, a Széchenyi kortárs Ullmann Mór unokája. Az élcsoport tagja még az igazgatóságban 
Végh Artúr. — A felügyelőbizottságban emőkei Emich Gusztáv udvari tanácsos, az Athe
naeum elnöke, a Ferenc József rakp. 16. és a Horánszky u. 16. sz. házak tulajdonosa, valamint 
Kléh László ügyvéd, a Pesti Hazainak is igazgatósági tagja, a Kálvin tér 3. sz. alatti ház tu
lajdonosa képviseli az élcsoportot. Kléh különben Kléh Istvánnak, a Pesti Hazai elnökének 
testvére. S az élcsoport tagja Szécsi Pál, Kelemen mellett a másik ügyvivő igazgató : az élcso
portba nem tartozó Kálmán testvérével együtt a Lehel u. 31, Aréna út 132., és 134., Pollák 
Gyulával együtt pedig a Csengeri u. 4/a, a Hungária körút 285—287., és a Százados u. 44. 
alatti ingatlan tulajdonosa. 

Ugyanígy megtaláljuk az élcsoport tagjait az ország egyik legnagyobb bankjának, az 
1867-ben alapított, ekkor 80 millió korona alaptőkéjű Hitelbanknak igazgatóságában is: 
innen a három ügyvezető igazgató: Barcza Károly (egyszersmind az Országos Raktárház el
nöke), Lukács József (kinek nevével még két másik nagy bank vezetőségében is találkozha
tunk) és Ullmann Adolf vezérigazgató, valamint Horváth Elemér miniszteri tanácsos tagjai 
az élcsoportnak. (Közülük Ullmann Adolf Ullman Mór György pécsi származású, később 
Pestre jött nagykereskedőnek, a Tőzsde 1889-ben baranyavári előnévvel nemességet nyert 
alelnökének 1918-ban majd bárósítandó fia.) 

Az a körülmény, hogy az összes budapesti nagyobb pénzintézet által közösen alapított 
Budapesti Giró- és Pénztáregylet vezetőségének az élcsoportba tartozó tagjainál olyan sok, 
eddig már előfordult névvel találkozunk, azt mutatja, hogy megvizsgált és az élcsoport tag
ságának jelentős befolyása által jellemzett bankjaink valóban a főváros legjelentősebb pénz
intézetei közé tartoznak. A Budapesti Giró elnöke, Beck Miksa, alelnöke, Ullmann Adolf s 
az igazgatóságban az élcsoportnak olyan, már ismert tagjai, mint Hatvány Deutsch Sándor, 
Luczenbacher Pál, Lukács József, Schmidt József, Szitányi Ödön és Wälder Gyula neve mel
lett már csak az 1904 óta siklósi előnévvel nemesített Tschögl Henrik (Gyula testvérével 
együtt fűszernagykereskedők) tűnik új névnek. így a 24 tagú vezetőség több mint 1/3-a 
élcsoportunk tagja. Ugyanígy nem meglepő, ha ezután a Pesti Hazai 22 tagú vezetőségében 
helyet foglaló 13 élcsoportbeli tag (Hajós József, Baumgarten Lajos, Bíró Zsigmond, Hatvány 
Deutsch Sándor, Kléh István, László Zsigmond, Sigray Pál, Szerb György, Szitányi Ödön, 
Unger Alajos, Végh Artúr igazgatósági tagok, Wälder Gyula ügyvezető igazgató és Kléh 
László felügyelőbizottsági tag) neve közül már csak Bíró Zsigmond, szentmártonkátai szü
letésű ügyvéd, László Zsigmond nyugalmazott miniszteri tanácsos, Kléh István udvari ta
nácsos (hajdani 48—49-es honvéd őrnagy és Szatmár megyei kormánybiztos, közmunka
tanácsi tag, a Bank elnökigazgatója) és Unger Alajos (régi előkelő lipótvárosi ügyvéd) nevével 
nem találkoztunk. Sigray Pál nevét még mint nagy angyalföldi ingatlan birtokosét ismerjük ; 



— különben most derül ki, hogy az ő két, vidéki (Kolozsvár és Érsekújvár) takarékpénztá
rakban viselt igazgatótanácsi tagsága a Pesti Hazai két affiliait bankjában való képviseletét 
jelenti. 

Schmidt József már ismert nevén kívül azonban a MOKTÁR vezetőségében új nevek is 
feltűnnek az élcsoport tagjai közül: a Bank 18 tagú vezetőségének felét téve ki. Közülük 
Kunz Jenő, a másik alelnök, régi előkelő belvárosi ügyvéd, királyi tanácsos, aki már három
szor volt főpolgármesternek jelölve, a Váci körút 76. és (felesége révén) a Múzeum körút 1. sz. 
ház tulajdonosa. Kunz 1903-, ill. 1910—14-ben kétszeresen számított adóval is stabilan az 
első húsz virilista között állt, és még 1916— 17-ben is a 32., ill. 34. helyet tartotta. Az igazgató
ságban Hauszmann Alajos műegyetemi tanár, a nagynevű építész, dr. Gschwindt György 
(győri előnévvel 1872-ben nemesített apja, az ismert szeszgyáros után a VIII. kerületben az 
Üllői út, Práter u., Kisfaludy u. környékén 17 ingatlan birtokosa) és Németh Titusz (fele
sége révén) az Aradi u. 74., és Király u. 32. sz. házak, maga jogán pedig a Vörösmarty u. 33. 
birtokosa, az Első Magyar Általános Biztosító felügyelőbizottsági tagja képviseli az élcsopor
tot. A Bank felügyelőbizottságából Heinrich Alajos (húsz éven át a nevét viselő vaskereskedő 
cég főnöke, most visszavonulva az egyik budai gyógyfürdő tulajdonosa) és az 1892 óta bagosi 
előnevű Pucher István építész, a város egyik legrégibb építési vállalkozója (apjának Pucher 
Józsefnek 9, neki 1 ingatlana — Andrássy út 110 — van) — az igazgatók közül a fentebb 
említett Földiák Vilmos mellett Körösi Imre, két budapesti ingatlan birtokosa, tagja az élcso
portnak. 

Befejezésül: a főváros másik legnagyobb bankjának, a Kereskedelmi Banknak 20 tagú 
vezetőségéből 11-en tagjai a virilisták élcsoportjának. A már említett Fellner Henrik ügy
vezető igazgatón kívül mindenekelőtt maga Lánczy Leó elnökigazgató, kétszeresen számított 
adójával a vizsgált perióduson át végig Budapest legelső virilistáinak egyike. Az igazgatóság
ban az élcsoport tagja Gajáry Ödön (szabadelvű politikus, neves publicista, az Az Újság meg
alapítója, képviselő, később főrend), gelsei Guttmann Vilmos báró (a nagykanizsai eredetű 
családból Henrik nagykereskedő már 1869-ben nemességet kap, 1904-ben pedig négy fiát 
bárósítják) földbirtokos, Heinrich Ferenc (a már említett Heinrich Alajos vaskereskedő cég 
egyik társtulajdonosa), haraszti Jellinek Henrik, a Budapesti Közúti Vasúttársaság igazgatója, 
Mezei Mór (zempléni származású ügyvéd, kereskedelmi jogász, a provizórium éveiben az 
Országos Izraelita Magyar Egylet titkáraként szerkesztett lapját nemzeties szelleme miatt 
betiltják, őt pedig katonai bíróság elé állítják ; — az emancipáció után a neológok egyik ve
zetője, majd az Izraelita Országos Iroda elnöke, két cikluson át lipótvárosi képviselő), 
Széchényi Béla gróf és a már jól ismert Weisz Manfréd. A felügyelőbizottságban az élcsoport 
tagjaiból Reimann Lázár udvari tanácsos és boglári Simon Jakab nagynevű terménykeres
kedőt találjuk meg. Mindezen urak közül (felesége révén) csak Heinrichnek van négy, 
Jellineknek, Reimannak, Simonnak és Széchényinek csupán 1—2 ingatlana. 

3. Ha a főváros e legnagyobb bankjai köré csoportosult élcsoport tagok e felsorolása és 
kapcsolataik bemutatása talán kissé hosszadalmasnak tűnt is, nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy az ő esetükben már tulajdonképpen az egész ország gazdasági életét irányító 
réteg egy sajátlagosan budapesti bázisú és kötődésű csoportjának tagjaival találkozunk — sok
kal inkább, mint a bankkapcsolatok nélkül, bármilyen nagykiterjedésű ingatlanaik ellenére is 
csak lokális érdekű ingatlanbirtokosok kategóriájánál. Mert ezek azok az emberek (ill. közülük 
elsősorban az aktív bankvezérek — és csak jóval kevésbé a sokszor csupán nevük vagy va
gyonuk jól hangzó stabilitása miatt odaültetett egyes igazgatósági és felügyelőbizottsági 
tagok) azok, akik Budapest gazdasági jelentőségét és súlyát az egész ország számára elsősor
ban teremtik meg és reprezentálják, és ők azok, akikkel, ha címjegyzékünket tovább nézzük, 
még többször is találkozunk az ipar mindazon nagy vállalkozásainak vezetőségében, melyet 
ezekben az években von magához vagy éppen hoz létre a karjait minden irányban kiterjesztő 
finánctőke, melynek kiterjedését és ipari kapcsolatait ma már világosan ismerjük. 

Ismét hosszasan sorolhatnók fel az élcsoport tagjainak a fővárosban összpontosult hazai 
gazdasági élet vezető ipari és egyéb pénzügyi szerveinek irányításában elfoglalt pozícióit: így 
a biztosító intézetek vezetőségében ülő 19 tagot. Közülük itt csupán az Első Magyar Általános 
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Biztosító és a Pannónia Viszontbiztosító igazgatóságában helyet foglaló Ormódy Vilmosra 
(egyszersmind a Magyar—Francia Biztosítónak és a Nemzeti Baleset Biztosítónak is elnökére) 
hivatkozunk. Nem vizsgáltuk — mert ezt is teljesen külön tanulmány feladatának éreztük — 
az élcsoport tagságának egyes nagy fővárosi ipari részvénytársaságok vezetőségében való je
lentős szerepét. Az a körülmény azonban, hogy már felületes áttekintés esetén is e csoportnak 
főleg malomipari kapcsolatai bizonyulnak jelentőseknek, a főváros a 70—80-as években a 
malomipar körül kialakult első nagyipari burzsoá generációjának leszármazottait is megláttatja 
az élcsoport egyes tagjaiban. Találunk élcsoportbeli tagokat a nagy bányák és kohóművek 
vezetőségében is (nyilván nem függetlenül banki kapcsolataiktól) — igen jellemző viszont, 
hogy az egyéni vagy családi tulajdonban levő nagy budapesti gyárak vezetői közül csak a 
szeszipar képviselőit találjuk meg jelentősebb számban soraikban. Ki kell azonban emelnünk 
emellett azt is, hogy a főváros nagy jövedelmű közúti közlekedési társaságaiban az élcsoport
nak igen jelentős szerepe van. A Ferenc József Földalatti Villamos Vasút Rt. 11 főnyi veze
tőségéből 9, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság 21 tagú vezetőségéből 10, a BUR Vasút 
vezetőségéből 5, a Budapesti Villamos Vasút Rt. vezetőségéből 8 tag tagja az élcsoportnak. 
Részint azonos személyek ezek: így Jellineket, a két Hűvöst, Lánczy Leót, Baumgarten La
jost kell kiemelnünk ; — szereplésük jele annak, hogy az élcsoport vagyonalapjának kialakí
tásában a város — nagyarányú kültelki telekspekulációkkal is összekötött — kifelé irányuló 
terjeszkedése ugyancsak nem kis szerepet játszott. 

Mindezek részletes vizsgálatát itt és ezúttal mellőzzük — úgy véljük, hogy a legjelentő
sebb bankkapcsolatok lehető részletes kibontása az élcsoportnak egy újabb jellegzetes — és 
mint látjuk, a legnagyobb ingatlanbirtoklástól eléggé határozottan elkülönülő, országosan is 
talán legjelentősebb — csoportját mutatta be, s a városból kinövő polgári vagyon és a mono
polkapitalizmus összefonódásának egy jellegzetes területét is. Ám ha a vagyonszerzésnek in
gatlanok és banki jövedelem alapján előálló forrásai elég világosan elkülönülnek is (jeleként, 
hogy csak kevés nagy ingatlanbirtokos rendelkezik jelentősebb bankkapcsolatokkal és for
dítva) — az, hogy a bankok vezetőségében helyet foglaló vagyonos polgárok vagyonképződése 
és a bankok között milyen kapcsolatok vannak, s a kialakult vagyonban mely vagyonalapokat 
kell elsődlegesnek tekintenünk, még a budapesti burzsoázia vagyonosodása útjának teljes 
vizsgálatán belül alapos, részben már genealógiai módszereket is felhasználó további kutatást 
igényel. 

V. 

Bár a banki és ebből kiágazó egyes ipari pozíciók esetén legalább olyan joggal lehetne 
még vizsgálni az élcsoport a vezetőségekben helyet foglaló tagjainak és a velük feltehetőleg 
közeli rokonság által összefűzött, (ezt többnyire már hasonló vezetéknevük által is sejttető) 
más vezetőségi tagoknak (nemegyszer a bank ipari vállalatok igazgatóságába kiküldött tag
jainak) ténylegesen fennálló s az élcsoport e banki kategóriájának hatáskörét a bankvonalon 
túl is kitágító kapcsolatait, mint arra az ingatlanbirtoklásnál tettünk kísérletet, — az alábbiak
ban ennél általánosabban kívánjuk felvetni az élcsoport tagjainak, ill. egyes kategóriáinak egy
más között sokszoros családi kapcsolatok által kiépült szoros — konkrét példán sajnos 
még kevéssé érzékelhető, kevéssé felkutatott — családi, rokoni összeköttetéseit. Olyan prob
léma ez, melyet ugyancsak feltétlenül vizsgálandónak érzünk főleg azért, mert véleményünk 
szerint e meglehetősen heterogén vagyonalapú élcsoportnak, ill. legalábbis az annak leg
magasabb szintjén elhelyezkedő rétegeknek, a magyar uralkodó osztályon belül határozott 
profilú egységes réteggé való összekovácsolódásához e kapcsolatok rendkívüli mértékben 
járultak hozzá. Amihez képest azt a körülményt, hogy ennek során egyes családok nagy va
gyona az osztozások során esetleg szétaprózódik — mivel ettől összességében többnyire még 
mindig az élcsoporton belül maradt, sokszor valóságos körforgást végezve ugyanazon család 
különböző generációi és ágai között —, társadalmi jelentőségében, az élcsoport egészének 
vagyoni viszonyait illetőleg még elhanyagolhatjuk. 
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1. Ezekre az élcsoporton belüli családi kapcsolatokra — hogy csak egy, nem is a legki
terjedtebb és legnagyobb vagyonokat egyesítő családi komplexusból vett példát hozzunk 
fel — igen jellemzőnek érezzük a maróthi Fürst család összeköttetéseinek alakulását. 

A fentebb már említett Fürst Jakab, felesége megyeri Krausz Ida révén megyeri Krausz 
Izidorral kerül sógorsági kapcsolatba — László fiának (ugyancsak az élcsoport tagjának) 
felesége pedig domonyi Brüll Laura, Domony Móric miniszteri tanácsosnak, később a 
MFTR vezérigazgatójának húga. Bertalan fiának szinóbányai Krámer Leó lesz a veje: az 
élcsoporton belül így egyetlen család máris három irányban építette ki kapcsolatait. De ha e 
kapcsolatot csak a megyeri Krausz vonalon kutatjuk is tovább, újabb kapcsolatokat látunk 
kibontakozni. Mert Krausz Izidor másik húga, Krausz Ida, Brüll Miksához menvén férjhez 
Brüll Laurának, a későbbi Fürst Lászlónénak ő lett az anyja. így e kapcsolatok köre máris 
bezárul, ill. kétszeresre erősödik. Az így kétszeresen összekapcsolt Fürst és Krausz család 
azonban Izidor harmadik nővére, Teréz által a Basch családdal (Teréz férje, Basch Gyula, a 
Lipótváros jeles ügyvédje, élcsoportunknak szintén tagja révén) kerültek kapcsolatba. A ne
gyedik Krausz lány, Róza házassága báró gelsei Guttmann Vilmossal — szintén az élcsoport 
tagjával — e kapcsolatokat még tovább terjesztette. Guttmann Vilmos Amália lányának első 
férje ugyanis báró Madarassy Beck Gyula lett. Hogy mindezen, végig élcsoportunk keretei 
között maradt, szélesen kiterjedő házassági kapcsolatok a bevont családok vagyoni viszonyait 
a hozományok és örökösödések révén hogyan fogták össze és olvasztották egybe, azt úgy vél
jük, nem kell bővebben magyarázni. Néhány fokkal magasabb szinten, a Weisz család rokoni 
összeköttetéseinek: a Weisz—Chorin—Kornfeld (és az abba bevont Heinrich) rokoni- és 
ennek kapcsán előálló vagyonkomplexusnak a közelmúltban közzétett adatai a probléma je
lentőségére még élesebben hívják fel a figyelmet. 

2. E kapcsolatok magyarázzák meg azután néha ismeretlen emberek váratlan felbukka
nását az élcsoporton belül. Stiller Mór ügyvéd, a fővárosi közélet terén kifejtett tevékenységét, 
melyért 1898-ban a III. osztályú Vaskorona Renddel tüntették ki, csakúgy mint a Kassa— 
Oderbergi Vasút és a Magyar Villamossági Rt. igazgatósági tagságát, valamint az Északma
gyarországi Kőszénbánya Elnökségét — s ezáltal az élcsoportba való jutását — nyilván nem 
kis mértékben köszönhette baranyavári Ullmann Saroltával kötött házasságának, mely őt a 
budapesti Tőzsde alelnökének vejévé, és a Hitelbank elnök-vezérigazgatójának sógorává tette. 
Ugyanígy magyarázhatjuk pl. Brichta Bódog ügyvéd és elég jelentéktelen ingatlanokkal ren
delkező háztulajdonos bekerülését az élcsoportba: ő Dán Fülöpnek, Budapest nagy szűcsáru 
kereskedőjének húgát vette feleségül. Schiffer Miksa, a 20-as években Budapest egyik leggaz
dagabb embere (1915-től már az első 30 virilista között) is úgy látszik, házasságával alapozza 
meg helyzetét. A fiatal mérnök a Grünwald családba nősül, és a Grünwald és Schiffer építési 
vállalkozó cég társtulajdonosa lesz. Felesége 1896-ban meghal, 1910-ben a közös cég már 
felszámolás alatt áll. Schiffer önállósítja magát és hatalmas építési vállalata ettől kezdve min
dent kezébe ragad : vasútépítéseket csakúgy, mint lakótelepek építkezését. Schiffer eközben 
nagybirtokokat is szerez magának és vezető szerepet játszik Budapest bankéletében is. Egyik 
leánya Wimpffen Ferenc grófné, másik Podmaniczky Attila báróné lesz, a harmadik Anda-
házy Kasnya Béla festőművésznek, a negyedik pedig Terbócz Imrének lesz felesége: e három 
utóbbi személy hosszabb-rövidebb ideig a Horthy-korszakban országgyűlési képviselőséget 
is viselt. Mint eddigi fejtegetéseink során már oly sokszor mondottuk: itt is hosszasan lehetne 
sorolni a már ismert egyes jellemző példákat — és még inkább azokat a problémákat, melyek 
e kutatások során még feltétlen megoldásra várnak. 

3. Végül — ha nem is szorosan ide tartozik —, ám a családi kapcsolatok alján is végül 
többnyire a családoknak anyagi és társadalmi emelkedésre irányuló vágya lappangván — itt 
említhetjük meg azt a körülményt, hogy Budapestnek, Magyarország legteljesebben kifejlett 
polgári társadalmának ez az új, immár teljesen burzsoá eredetű vezetőrétege (melyben alig 
maradt egy-két ember a még 1848 előtti, régi városi polgárságból, és melynek a régi város 
építészeti objektumait is eltüntető lázas és sikeres tevékenysége helyileg csaknem teljes ha-
gyománytalanságával is magyarázható) mindennek ellenére sem tudja — vagy talán nem is 
akarja — kivonni magát a magyar társadalomban a polgári forradalom végig nem harcolhatása 
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folytán bőségben megrekedt feudális maradványok és az ezek által befolyásolt társadalmi 
értékrendszer hatása alól. Élcsoportunk tagjaiból számosan a kapitalizmus gyors kibontako
zásának korában nemességet, az imperializmus korára, a kialakuló monopolkapitalizmus év
tizedeire már főnemességet, bárói rangokat szereznek maguknak. Az eddig megemlített 
egyes nevek jó részénél már utaltunk is erre a körülményre. Összességében és számszerűen 
vizsgálva e folyamatot, az derül ki, hogy 1867—1918 között élcsoportunk 707 tagjából (kik 
kb. 630—650 családot reprezentálnak) mintegy százan kaptak nemességet, kb. húszan báró
ságot — ami az élcsoport létszámának 17%-át jelenti. Ez a % persze nem jellemző az egész 
1200-as főnyi virilista csoportra, de kifejezi azt a tényt, hogy élcsoportunk annak a nagybur
zsoáziába tartozó elemeit fogja össze, olyan elemeket, melyeknél ráadásul megfigyelhető bi
zonyos közéleti érdeklődés és szereplési hajlam is. Ez az arány ilyen módon az élcsoportot ki
alakító módszerünknek is újabb igazolására szolgál. 

VI. 
Tanulmányunk első részében egy, a főváros 9 esztendőben 1200 legnagyobb adófizető

jéből kiválasztott élcsoporton keresztül kíséreltük meg bemutatni a fővárosi polgári vagyon 
eredetét, állagát, összetevőit és az ezt birtokló társadalmi réteg e vagyonokra felépülő, részint 
egymás közötti, részint e szűk körből kifelé is irányuló főbb összeköttetéseit, kapcsolatait. 
Az így kialakuló képből azonban hiányzott a mozgás: a tanulmány e részében még nem vizs
gáltuk meg azt, hogy e vagyon, legalábbis az adózás tanúsága szerint, mennyi ideig volt képes 
birtokosát megtartani a polgári társadalom vagyoni hierarchiájának csúcsain, mennyire volt 
képes birtokosainak kiváltságos helyzetét stabilizálni. E vagyonok birtokosainak az élcsoport
ban való megmaradási képességét, ill. azon belül ranghelyük stabilitását vizsgálva azonban a 
helyzetük alapjául szolgáló vagyon stabilitására vonatkozólag is képet nyerhetünk: olyan ké
pet, mely a bevezetésben a forrás értékével kapcsolatban már említett minden jogos (elsősor
ban a jegyzékbe történt felvételnek az érdekelt tetszésétől függő voltát hangsúlyozó) kifogás 
ellenére már eleve alkalmasnak látszik arra, hogy e vagyonokról és uraikról az első részben 
kialakult képünket továbbra is alapjában reálisan egészítse ki. 

1. Az első kérdésnek ennek során azt kell tisztáznia, hogy a vizsgált időszakban mennyi
ben volt stabil e csoportnak, ill. egyes rétegeinek összetétele, vagyis mennyiben alkották e 
csoportot, ill. annak egyes rétegeit hosszabb ideig ugyanazon személyek, s az esetleges válto
zásokban milyen szabályszerűségek figyelhetők meg. E kérdés vizsgálatát egy itt nem közölt, 
részletes táblázaton végeztük el. E táblázat maga azt mutatta, hogy 1903-ban, valamint 1910— 
1917 között évenként hány új, ott korábban nem szerepelt személy került a főváros első 
200-nak megfelelő számú legnagyobb adófizetői közé, másrészt ezek közül ki mikor, mely 
évben szűnt meg e csoport, ill. az egész 1200 főnyi virilista jegyzék tagjának lenni. E tábla 
tanulsága szerint az élcsoportban 8 év alatt (az 1910-ig az élcsoportból kiesett 1903. évi tago
kat nem számítva) 571 személy fordult meg. Ebből azonban csak 416 jutott be tényleges adója 
alapján megállapított ranghelyre, 77-en kétszeresen számított adó alapján a csoporton belül 
a valóságosnál jóval kedvezőbb ranghelyre kaptak besorolást, 78-an viszont egyszeresen szá
mított adóik alapján nem is kerülhettek volna be a csoportba. Mindez tehát egyrészt az e 
nyolc év alatt a város 200 ténylegesen legtöbb adót fizetője közé — hacsak egyszer egy évre 
is — bekerült személyek számát 493-ra redukálja, másrészt ezáltal arra enged következtetni, 
hogy az élcsoport tagsága 8 év alatt legalább egyszer, sőt kis részében kétszer is teljesen kicse
rélődött. S mivel ez utóbbi tétel e sommás megfogalmazásban nyilvánvalóan nem lehet igaz, 
— azt kell feltételeznünk, hogy a csoport stabilitás szempontjából rétegekre bomlott, s e 
rétegek tagsága e 8 esztendő alatt különböző mértékben — egyes rétegek esetén feltehetőleg 
kettőnél több ízben is — kicserélődött. 

a) E rétegek megállapításához a következőkben felhasználva említett táblázatunk vég
sorait, azt vizsgáljuk, hogy az egyes években az élcsoportba újonnan belépett személyek közül 
kiesettek száma hogyan alakult, és ennek megfelelően az illető évfolyamban belépett személyek 
csoportja évente hogyan és milyen ütemben apadt le — másképpen megfogalmazva: azt 
vizsgáljuk, hogy az egyes évek élcsoportja milyen évben belépett tagokból tevődött össze: 
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6. tábla 

AZ 1903 | 1910 | 1911 [ 1912 | 1913 | 1914 | 1915 j 1916 \ 1917 
ÉVBEN ŰJONNAN B E L É P E T T E K KÖZÜL AZ ÉLCSOPORT TAGJAI K Ö Z T M É G E L Ő F O R D U L Ó (A), 

ILL . K Ö Z Ü L Ü K I T T UTOLJÁRA SZEREPLŐ (B) SZEMÉLYEK SZAMA 

А В А В А В А В А В А В А В А В А В 

1910. évben 105 8 169 21 

1911. évben 97 19 148 56 25 5 

1912. évben 78 4 

74 8 

92 10 20 2 72 8 

1913. évben 

78 4 

74 8 82 11 18 2 64 15 33 8 

1914. évben 66 11 

55 1 

71 18 16 5 49 14 25 7 31 7 

1915. évben 

66 11 

55 1 53 6 11 1 35 6 18 5 24 6 

18 4 

66 14 

1916. évben 54 5 47 9 10 2 29 2 13 4 

24 6 

18 4 52 15 34 21 

1917. évben 49 38 8 27 9 14 37 13 36 

Táblázatunk elemzése elsősorban világosan elkülöníthetővé teszi a vizsgálati időszak 
stabilitásuk tartama szerinti egyes csoportjait. Az 571 személyből 84-}-(a vizsgálódásunkat 
záró 1917. év adatait — melyeknek további alakulását nem ismerjük és így mérvadónak még 
annyira sem fogadhatjuk el, mint a szintén csak két-három évig vizsgálható megelőző évjá
ratokéit — a többiekétől -j- jellel választva el) 36 csupán egy évig szerepelt az élcsoportban, 
101 -f-13 kettő, 354-37 három, 26+14 négy, 21+9 öt, 8+27 hat, 9+8 hét, 8+38 nyolc 
évig tudott megkapaszkodni; a többi 105 már mind 1903 óta kitartva, 1910 utáni fokozatos 
kiesésük éve szerint 9—15 évet töltött az élcsoport tagjai között. (Megjegyzendő ui., hogy az 
élcsoport tagságába beszámítottuk azokat az éveket is, melyek a két legtávolabbi élcsoport-
beli tagságot jelző év között esetleg az élcsoporton kívül teltek el: ilyen megszakítás azonban 
a vizsgált személyek között csak kevésnél volt megfigyelhető. Ennek következménye viszont 
az, hogy táblánk az 1910—17 közötti egyes évek élcsoportjának taglétszámát az azévi tényle
ges létszámnál magasabbnak mutatja: ezt az évenként nem túl jelentős többletet az élcso
portnak az illető években ténylegesen éppen nem szereplő, csupán számítási módszerünk 
folytán ekkor is kimutatott tagjai okozzák.) 

b) Az élcsoport 571 tagját ennek alapján, a vizsgálati időszak alatti stabilitásuk szerint, 
az alábbi három nagy csoportba oszthatjuk (számukat most már összevonva 1917 adataival 
is): 6 évig, vagy annál hosszabb ideig volt élcsoport tag 195 (közülük 87-nak útja az egész 
1910—1917 közötti vizsgálati periódust átfogja és 1917-ben még nem zárult le — a többi
nél az időtartam alapja az 1903—1910 között az élcsoportban, ha megszakítással is, de eltöl
tött 7 év, valamint 1910 után, kiesésükig eltöltött esztendők), 3—5 évig 142, 1—2 évig 
pedig 234 fő volt tagja az élcsoportnak. (Ehhez a 195 taghoz — gyakorlati megfontolások
ból — beosztottunk még további 11, gyakorlatilag nem kevésbé, bár mind a 6 évre nem ki
mutathatóan stabil virilistát, kiknek részben személyi, részben funkcióját illető kétségtelen 
stabilitása ezt a beosztást indokolttá tette, s ezzel az élcsoport e legstabilabb magvának reális 
képét is jelentősen segített kialakítani.) 

Ezek szerint az élcsoport legstabilabb magvának tekinthető, ott legalább 6 évet eltöltött 
tagok számaránya az egész csoporthoz mindössze mintegy 34%. A maradék 66% már csak 
hosszabb-rövidebb ideig, de a vizsgálati periódusban mindenesetre átmenetileg játszik sze
repet az élcsoport soraiban, ám úgy tűnik anélkül, hogy annak arculatára — egyes különleges 
kivételektől eltekintve — tartós hatást tudott volna gyakorolni. 

c) Hivatkozott, de nem közölt táblázatunk elemzésének második eredményét abban lát
juk, hogy felhívja a figyelmet a kétszeresen számított adóalappal rendelkezők kétféle rétegének 
stabilitása közötti jelentős és jellemző eltérésekre. Míg ugyanis a kettős beszámítással csupán 
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előnyösebb ranghelyhez jutott virilisták 2/3 részét megtaláljuk az e csoport szilárd mag vaként 
említett 195 személy között (e kategóriának 1/i részét alkotják), addig azok, akik kétszeres 
számítás nélkül egyáltalán nem is juthattak volna az élcsoportba, ott alig Y5 részben tudtak 
stabilan megkapaszkodni. S mivel tudjuk, hogy az előbbi kategória az adóalap nagysága sze
rinti évenkénti rangsornak a dolog természeténél fogva első negyedében szokott helyet fog
lalni, ilyen nagyarányú stabilitásából általában is már eleve a jegyzékek élén állók, tehát leg-

• nagyobb adóösszegeket fizetők kategóriájának különleges stabilitására következtethetünk — 
ami különben magában is elég természetes feltevés. 

2. A rétegek meglétének, nagyságuknak, élettartamuknak és jellegüknek megállapítása 
után az élcsoport helyzetét a 8 év évenkénti 1200 virilistájához viszonyítva is meg kell vizs
gálnunk. Ezáltal ugyanis legalább fővonalaiban rekonstruálni tudjuk azt az utat, melyen a 
virilisták 1200 főnyi jegyzékén belül az élcsoport kialakult, ugyanakkor ezáltal képet alkotha
tunk magunknak az élcsoportból kihullott elemeknek a virilisták tágabb csoportjában lehet
séges, gazdasági alapjukra nem kevésbé jellemző megkapaszkodási képességéről. Hivatkozott 
alaptáblánk végsorait felhasználva s párhuzamosan itt is bemutatva 6. táblánk adatait, a 
176. oldalon láthatjuk: 

Táblázatunkból világosan látjuk, hogy az élcsoport stabilitása e tágabb keretben sokkal 
nagyobb, mint a csupán 200 adózónak megfelelő csoporton belül: az 1200 virilista jegyzékén 
legalább 6 évig az 571 személynek már pontosan a fele, 286 fő maradt meg, s e növekedés 
gyakorlatilag teljes egészében a rövid élettartamú kategóriák rovására történt. 

E tanulság alapján úgy véltük, helyesen járunk el, ha az élcsoporthoz tartozás merev kri
tériumát fellazítva, a stabilitás szerinti további csoportosításban már megfelelően figyelembe 
vesszük a vizsgált személy a virilisták teljes jegyzékének keretei között eltöltött idejét is (s az 
élcsoport fogalmát ismét kibővítjük, bevonva abba az 1903. év után belőle kihullott 136 sze
mélyt is). így tehát második stabilitási kategóriánkban azokat fűzhetjük össze, akik az 1903., 
1910—12. évekből legalább három éven át úgy voltak tagjai az élcsoportnak, hogy 1910-től 
legalább hét éven át az 1200 virilista jegyzékén is szerepeltek. Harmadik stabilitási kategó
riánkban tekintet nélkül arra, hogy az élcsoportban mennyi ideig és milyen alapon: egyszeres 
vagy kétszeres adóbeszámítás alapján fordultak elő, azok sorolhatók, akik legalább 13 éven át 
voltak tagjai az 1200 virilista csoportjának is. E második, ill. harmadik kategória tagjainak 
száma 53, ül. 41 fő. 

A virilisták stabilitás szerinti negyedik csoportja most már félig-meddig magától ala
kult ki az 1910-től kezdve belépett összes többi személyből (305 fő) — ezen belül azonban 
külön ötödik kategóriát alakítottunk ki abból a 12 személyből, kik — tekintet nélkül az élcso
porthoz való tartozásuk, vagy akár a teljes jegyzéken való szereplésük időtartamára is — leg
alább egyszer, akár egyszeres, akár kétszeres beszámítás alapján, de elérték az 1—20. rang
helyet. Joggal tételezhetjük fel ugyanis, hogy ezek mögött az esetek többségében olyan 
vagyonalapnak kellett állnia, melynek megfelelő időtartamon át történő érvényesülését inkább 
valamely esetlegesség, mintsem magának a vagyonalapnak természetében rejlő ok akadá
lyozta meg. 

A hatodik csoportba, tekintet nélkül 1903. évi ranghelyükre, azok az 1903-ban az él
csoportba tartozó személyek kerültek, kik 1910-től kezdve már nem szerepeltek az élcsoport 
tagjai között, és a virilisták jegyzékén 13 évnél csak rövidebb ideig foglaltak helyet (102 fő). 

3. Az egyes stabilitási csoportokat így (immár nemcsak az élcsoportra korlátozódva, 
hanem a virilisták egész jegyzékét is figyelembe véve) elkülönítvén, kíséreljük meg az e cso
portokat végül is kialakító társadalmi mozgás szabályszerűségeinek összefoglalását is : 

a) A nagyjából ( néhány kiugróan nagy létszámú esztendő kivételével) azonos létszámú 
élcsoport alapját az 1903. év élcsoportjának és az ennek csökkenésével párhuzamosan 1904— 
1910 között az élcsoportba belépett újabb elemeknek 1910-ig megmaradt részei alkotják. En
nek 1910 után már évről évre figyelemmel kísérhető állandó továbbcsökkenésével kapcsolat
ban (melynek során azonban az 1903. évi rész 1910-ig eljutott maradványai a később beke-
rülteknél sokkalta stabilabbnak bizonyulnak) elsősorban a már a korábbi években is az 1200 
virilista közé tartozó elemekből évente új meg új személyek lépnek be. Az újonnan belépők 
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7. tábla 
AZ 1903. | 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916 | 1917. 

ÉVBEN Ú J O N N A N BELÉPETTEK K Ö Z Ü L A TELJES 1200 FŐS VIRILISTA JEGYZÉK TAGJAI K Ö Z Ü L MÉG E L Ő F O R D U L Ó (A), I L L . K Ö Z Ü L Ü K 
I T T UTOLJÁRA SZEREPLŐ (B) SZEMÉLYEK SZÁMA, ÖSSZEVETVE AZ I L L E T Ő ÉV AZ ÉLCSOPORTBAN M A R A D T TAGJAI LÉTSZÁMÁNAK 

HASONLÓ ALAKULÁSÁVAL (C, D) 

А В С D А в С D A В С D А В С D А В С D A B C D | A B C D | A B C D А В С D 

1910. 
évben 

166 105 
13 8 

169 169 
6 21 

«• 

1911. 
évben 

153 97 
11 19 

163 148 
17 56 

25 25 
3 5 

1912. 
évben 

142 78 
7 4 

146 92 
17 10 

22 20 
2 2 

72 72 
2 8 

1913. 
évben 

135 74 
18 8 

129 82 
7 И 

20 18 
— 2 

70 64 
3 15 

33 33 
3 8 

1914. 
évben 

117 66 
6 11 

122 71 
14 18 

20 16 
1 5 

67 49 
5 14 

30 25 
2 7 

31 31 
1 7 

1915. 
évben 

111 55 
3 1 

108 53 
9 6 

19 11 
1 1 

62 35 
4 6 

28 18 
3 5 

30 24 
1 6 

66 66 
6 14 

1916. 
évben 

108 54 
9 5 

99 47 
12 9 

18 10 
— 2 

58 29 
3 2 

25 13 
1 4 

29 18 
— 4 

60 52 
6 15 

34 34 
4 21 

1917. 
évben 

99 49 87 38 18 8 55 27 24 9 29 14 54 37 30 13 36 36 



nagy erőpróbája korszakunkon belül általában a 2—3. évben következik be: az 1.911. évi 
nagy 80 főnyi csökkenés oka még kiderítendő, az 1914. és 1916. éveikben (az előbbinél 62, 
utóbbinál 63 személy hullott ki az élcsoportból) azonban már nyilvánvalóan a világháború 
hatását láthatjuk. Az e válságokat túlélők számának csökkenése viszont a számukra már 
második vagy harmadik válság során sokkal lassúbb ütemű lesz. Akik tehát az újonnan 
belépetteknek ezen az első nagy erőpróbáján átmenve meg tudtak maradni az élcsoportban, 
azok a továbbiakban már elég szívósaknak bizonyultak: az utánuk jövő új belépőket megrit
kító évek őket már azoknál sokkal kevésbé érintik. 

b) A csökkenés üteme különben — elsősorban az élcsoportba tartozás említett első idő
beli szakaszában — úgy látszik, hogy e nyolc év alatt gyorsuló tendenciát mutat. Figyelmen 
kívül hagyva itt az élcsoport 1910. évi állományának 1904—1910 között összeállt, alkotó 
részeit illetően egyelőre szétbonthatatlan részét, 1911 25 belépője még csak a 3—4. év között 
feleződik, az 1912-ben belépetteknél ez a 3. évben, 1913 és 1914—1915 belépőinél pedig 
már a 2—3. év között megtörténik. 1916 és 1917 között 1 év alatt közel 40% az 1916-ban 
belépettek kiesése. Mindebben egyelőre ismét csak a világháborúnak a gazdasági élet moz
gását gyorsító hatását kell feltételeznünk. 

c) Végül a virilista jegyzék egészére kiterjedő vizsgálatunk azt állapíthatta meg, hogy 
az élcsoportnak legstabilabb magvánál jóval kiterjedtebb része az 1200 virilista jegyzékén 
még mindig igen szilárd pozíciót foglal el és stabilitása e szélesebb keretben általában is jóval 
nagyobb. Az élcsoportból 1910—1917 közt a második-harmadik években kihullottaknak 
jelentős része elég szívósan lesz képes megkapaszkodni az 1200 virilista között, sőt az 1914 
előtt kihullottak egy része innen a világháború éveiben még képes lesz az élcsoportba való 
visszajutásra is. A csupán az élcsoportot szemlélve sokszor oly hirtelen kihullás vagy várat
lanul magas ranghelyen történt belépés ennek az 1200 főnyi csoportnak keretei között vizs
gálva az esetek túlnyomó részében így már nem tűnik sem váratlannak, sem oly súlyosnak. 

4. Van-e határozott profiljuk ezeknek az így kialakult stabilitási kategóriáknak — fel
ismerhető-e alakulásukban valamely összefüggés, elsősorban az immár nemcsak a viriüzmu-
suk alapjaként kimutatott vagyonalappal, hanem ténylegesnek bizonyult főfoglalkozásukkal 
is: — ezt kíséreljük meg következő, a virilisták foglalkozási csoportjairól az előzőkben közölt 
3. számú táblázatunk főcsoportjait most már a stabilitási kategóriák bontásában bemutató 
táblázatunkon megválaszolni. 

8. tábla 
AZ ÉLCSOPORT EGYES, STABILITÁS S Z E R I N T K I A L A K U L T K A T E G Ó R I Á I N A K T É N Y L E G E S 

FOGLALKOZÁS S Z E R I N T I Ö S S Z E T É T E L E 

az 

Foglalkozás, vagyon, ill. jövedelmi alap I. I I . I I I . IV. V. VI. 

stabilitás szerinti csoportban 

Ingatlantulajdon 
Földbirtok 
Házbirtok 

Ipar 
Gyáros, gyárigazgató ált. 
Vas- és fémipar 
Gépgyártás 
Kő-, agyag-, üvegipar . 
Faipar 
Bőripar 
Textilipar , 
Papíripar , 

9 1 14 
25 16 2 55 2 

2 — 3 —. 
1 1 2 3 — 
1 

1 
— 7 

2 
— 

— 1 — 2 
1 
2 

— 

— — 1 

2 
1 
2 1 
2 

3 
21 
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8, táblázat folytatása 

Foglalkozás, vagyon, ill. jövedelmi alap 

Élelmiszeripar 
malom 
szeszipar 
söripar 
egyéb 

Vegyipar 
Sokszorosító ipar 
Bánya- és kohóipar 
Építőipar 
Kézműipar 

Kereskedelem 
Kereskedő ált 
Terménykereskedelem 
Borkereskedelem 
Fűszerkereskedelem 
Állatkereskedelem 
Szőrme- és bőráru-keresk. . . 
Fakereskedelem 
Szénkereskedelem 
Vas-, szerszám- és gépker. . 
Gyógyszerkereskedelem 
Olaj-, festék-, zsiradék-ker. 
Textilkereskedelem 
Kézműáru-kereskedelem • . . 
Papírkereskedelem 
Vendéglátóipar 
Fürdőtulajdonos 
Színháztulaj d. és bérlő 
Sajtó- és könyvkiadás 
Egyéb 
Közlekedés, szállítmányozás 

Hitelügy 
Takarékpénztári igazgató . . . 
Bank r. t. igazgató 
Magánbankár 
Biztosítóint. igazgató 
Igazgató ált 

Szabadfoglalkozású értelmiség 
Ügyvéd 
Mérnök 
Orvos (egy. tanár is) 
Gyógyszerész 
Iskolatulajdonos 

Közalkalmazott 
Egyéb 

Ös 

I I . I I I . IV. V. 

stabilitás szerinti csoportban 

1 
3 
1 
4 
4 
1 
3 
18 
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2 
10 
3 
2 
3 
5 
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24 
1 
6 
3 
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4 
5 
4 
5 
3 
4 
14 
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3 
5 

6 
3 
1 
4 
3 
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4 
4 
1 
4 
1 

3 
2 
2 

3 
16 
3 
1 
1 

27 
3 
17 
1 

22 
10 

293 12 
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a) A stabilitási csoportokat kialakító ismérvek elemzése világossá teszi, hogy a csopor
tok állománya végül is az élcsoportban lezajló két, ellentétes irányú mozgás eredményeképpen 
alakult ki. Ennek során egyrészt még 1903 élcsoportjának és 1910 részben még 1903-éval 
azonos tagokból álló állománya csökken le fokozatosan, egészen a végig megmaradni képes 
I. csoportig (melynek során először az élcsoportba 1910-ben és utána visszatérni már nem 
képes 1903. éviek hullanak ki — VI. csoport —), majd fokozatosan további rétegek (II. és 
III. csoport) — s mely folyamatokkal ellentétben megindul egy ellenkező irányú mozgás: 
további új évfolyamok folyamatos belépése az élcsoportba. Az újonnan belépettek, megfe
lelően az e csoportot kialakító ismérveknek, a IV. csoportban fognak elhelyezkedni, annak 
teszik egyre nagyobb részét. 

Világos ennélfogva, hogy ha a stabilitás fenti vizsgálata során még csak elvontan kialakí
tott csoportoknak immáron konkrét társadalmi-gazdasági bázisa iránt érdeklődünk, vagyis 
arra leszünk kíváncsiak, hogy mely vagyonalapok, jövedelmek, foglalkozások biztosították a 
személy legnagyobb stabilitását, e választ elsősorban e két nagy csoport elemzéséből kap
hatjuk meg. 

b) Előre kell azonban bocsátani, hogy e két fő tendencia kétségtelen megléte, és ebből 
társadalmi alapjuk joggal feltételezhető bizonyos eltérései ellenére sem szabad mereven fel
tételeznünk azt, hogy az élcsoportba tartozás stabilitásának bármely foka feltétlen és szoros 
összefüggésben áll a vizsgált személy vagyoni és foglalkozási viszonyaival és azok alakulásával. 
Hiszen nyilván kevéssé valószínű, hogy (pl. csak az V. stabilitási csoportban maradva) 
Haggenmacher Károly, Leipziger Vilmos, Léderer Gusztáv, Stern Ármin, Hatvány Deutsch 
Károly vagy Ullmann Adolf vagyoni viszonyai az élcsoportból vagy akár a virilisták teljes 
jegyzékéről való távollétük éveiben is döntően megváltoztak volna — s nem tartjuk való
színűnek azt sem, hogy a VI. csoportban Gregersen Guildbrand 1910 utáni kiesése a cég 
jelentős hanyatlását mutatná. Sokkal inkább kell feltételeznünk egyes személyek elhalálozá
sát (ami főleg az 1903—1910 között az élcsoportból kiesett személyek nagy részénél s rész
ben a VI. csoport egyes rövidebb életű tagjainál is feltételezhető). Más részük esetében pedig 
joggal számolhatunk azzal, hogy egyszerűen a választói névjegyzékbe nem vétették fel magu
kat, amivel az éppen Táfler Kálmán tagságában megfigyelhető több éves hiatus válik meg-
magyarázhatóvá, és amire a törvényhatósági választásokkal szemben megfigyelhető általános 
közöny elegendő indítékot is látszik nyújtani. A névjegyzékbe különben magukat felvétető, de 
az élcsoportból kihullott személyek élcsoportbeli tagságát befolyásoló vagyonváltozásoknál 
pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a ranghelyet végül is az adó alapján állapí
tották meg, ami még a bevallás őszintesége esetén is természetszerű függvénye volt a nem 
egyenletes ipari vagy kereskedelmi forgalomnak, járadékosok esetében az osztalékok alakulá
sának; építési vállalkozóknál ezt erősen befolyásolta és fluktuálóvá tette egy-egy nagyobb 
objektum megépíttetése, mely egy adott évben jelentősen kiugraszthatta az illető adóját, 
így a stabilitás szerinti fenti kategóriákat kialakító tényezők közé a vagyoni viszonyok, va
gyonalapok valóban (legalábbis az adóösszegnek mint forrásnak már említett korlátai között) 
objektív változása mellett nem csekély súllyal az illető személynek a várospolitika iránti érdek
lődését, annak befolyásolására irányuló, látszólag sokban szubjektív igényét (ám távolabbi 
perspektívában magát az ezen igényt kialakító, a személy vagy akár egy egész réteg vonatko
zásában is már ismét objektív gazdasági-politikai tényezőket) is be kell számítanunk. 

c) Ám az I. és IV. csoportoknak csupán legjelentősebb foglalkozási kategóriáikban: a 
kereskedők, gyárosok és bankárok kategóriáiban való, most következő elemzése azt is meg
mutatja, hogy az esetlegességeket leszámítva is, a két csoport egymástól nemcsak a stabilitás 
eltérő mértékében különbözik: s hogy (legalábbis részben) maguk ezek az eltérések e csopor
tok gazdasági-társadalmi alapjának eltérő voltában gyökereznek. Ennek érzékeltetésén kívül 
e két nagy csoport összehasonlító bemutatása arra is alkalmas lesz, hogy az eddig külön feje
zetekben már bemutatott ingatlanbirtokosok és bankárok mellé most kellően megvilágítva 
oda állítsa a főváros kereskedelmének és iparának legjelentősebb vagyoni alapokkal rendel
kező képviselőit is, ezáltal tévén teljessé az élcsoport legstabilabb magvának legfőbb össze
tevőiről kialakuló képünket. 
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Az összehasonlított két stabilitási csoport közül az elsőben, jelentős mértékben már 1903 
óta előfordulóan, s ugyancsak jelentős részben 1917-ig az élcsoport tagjaként, 1910—12 
körül bekövetkezett esetleges kiesése után is legalább a virilisták jegyzékén kitartani képesen, 
Budapest nagy burzsoáziájának magvát: a legnagyobb finánctőkéseket és a hozzájuk kapcso
lódott rétegeket találjuk. Bankárai között sok már az előzőkben részletesebben ismertetett 
személy, Lánczy Leó, Szitányi Ödön, Földiák Gyula (a többszörös igazgatósági tag, bank
bizományos Földiák Vilmos rokona, a Szondy u. 62., 70., Munkácsy Mihály u. 31., Erzsébet 
királyné út 10., 12., Jósika u. 5. sz. házak tulajdonosa), Wälder Gyula, Tolnay Lajos (vasúti 
mérnök, majd a MÁV vezérigazgatója — nyugalomba vonulása után a Budapesti Takarék
pénztár és Zálogkölcsönző Intézet elnöke). Egyesek közülük ha 1903—1917 között esetleg 
hosszú évekig hiányzanak is az élcsoportból, de 1917-re újból megjelennek, mint Schlesinger 
Berthold Mór, 3 ház tulajdonosa, a nevét viselő betéti társaság és váltóleszámítoló üzlet cég
birtokosa, vagy Lukács József, az Angol—Osztrák Bank vezérigazgatója: valamennyien jelen
tős képviselői a szervezetileg a fővárosban összpontosuló hazai finánctőkének. 

Az első csoport kereskedői között a főváros leghagyományosabb kereskedelmi ágainak, 
s az ezeket bonyolító legrégibb, legkiterjedtebb, legvagyonosabb, eddig is egyéni vagy családi 
cégként megmaradt cégeknek képviselőit találjuk. A terménykereskedők közül e csoportban 
foglal helyet a Somogy megyei születésű, boglári előnevel megnemesített Simon Jakab udvari 
tanácsos, a budapesti Tőzsde alelnöke, a KSH értékmegállapító bizottságának tagja, a III. 
o. Vaskorona Rend, a koronás arany Érdemkereszt, a kétszeres Signum Laudis tulajdonosa, 
az Adria Tengerhajózási rt., az Erzsébet gőzmalom, a Magyar Keleti Tengerhajózási rt., a 
Teudloífés Dittrich gépgyár és a Gresham biztosító igazgatósági tagja, a Kereskedelmi Bank 
felügyelő bizottsági tagja és last but not least a boglári takarék elnöke — a főváros törvény
hatósági bizottságában (stílszerűen párosítva) a közraktári és szépművészeti bizottságok tagja. 
De mellette ott találjuk a főváros terménykereskedelmének többi nagy alakját is : dr. Strasser 
Imrét, tőzsdetanácsost (az ő Strasser I. Henrikkel, Alfréddel és Rudolffal közösen bírt gabona
kereskedésén túl e szakmában még Strasser Izidor, Dávid, Ede, Ottó, Sámuel s Gyula nevé
vel is találkozunk: egyesek közülük teljesen önállóak, mások összefogva egymással hoznak 
létre cégeket; rajtuk kívül Strasser Sándor és Alfréd zsákokat is kölcsönöznek, Izidornak 
földbirtoka is van) ; a számunkra már nagy ingatlanairól is ismert Fleischl Sándort, továbtá 
Keller Antalt (ki nyilván rokonságban van az élcsoporton kívül álló lókereskedő Keller Bélá
val, a borjúbizományos K. Miksával, s az ugyancsak terményekkel kereskedő K. Zsigmond
dal), valamint Hirsch Jakabot (a név elég sűrű előfordulása ellenére is feltehetően azonos a 
Hirsch Jakab és fia terménykereskedő cégnek a Budapesten lakó Lajos Emil, Náthán és 
Albert, valamint a mannheimi H. Oszkár és a müncheni H. Miksa mellett egyik tulajdono
sával), Bien Sámuel gabonabizományost, Sándor Pál tőzsdetanácsost, a Schlesinger és 
Pollakovits terménybizományos cég beltagját, a század elején a Lipótváros országgyűlési kép
viselőjét. A nagy kereskedőházak e képviselői között a borkereskedelmet Abelesz Zsigmond, 
Altstock Gyula és (az egy Zwack-kal közösen cégbirtokos) Gruber Ármin, a bőrkereskedel
met a két Riesz testvér, az élőállat-kereskedelmet a marhával és borjúval kereskedő Politzer 
Gusztáv és Leblang József képviseli (utóbbi mellé 1917-ben még két fia — vagy testvére? — 
is felzárkózik: a 3 ember egyenként azonos összegű adója ekkor összesítve 90000 К : nagyobb 
még a jegyzék élén álló Tarier adójánál is). S ebben a legnagyobb stabilitású csoportban talál
kozunk esetei Herzog Péter báróval, az 1886-ban nemesi, 1904-ben bárói rangra emelt dús
gazdag termény- és gyapjúkereskedővel, aki — a kereskedelmi tőke bankalapító tevékenysé
gének klasszikus példájaként — fia, Mór Lipót báró (a későbbi híres műgyűjtő) neve alatt a 
Herzog M.L. és Társa banküzletet is alapította —, ám ugyanakkor láthatólag ingatlanokba is 
invesztált, birtokában lévén az V. kerületben a Balaton utca 18., Báthory u. 12., Kálmán u. 
9., Lipót krt. 19—21., Kádár u. 64—66., fiával együtt pedig az Andrássy út 93., a Damjanich 
u. 32. és a Baross u. 78. sz. alatti ingatlanok. Herzog Péter felesége Schweiger lány volt, 
feltehetően Schweiger Mártonnak, a hazai zsidóság egyik századvégi jeles vezetőjének — 
sokáig az Országos Iroda elnökének — leánya ; felesége többi leánytestvérei (vagy unoka
húgai ?) révén így a báró részint az újpesti Arányiakkal, részint a híres majolikagyáros fővárosi 
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Fischer Ignáccal, részint beckói Bíró Károllyal, a kor neves építészével — Arányit kivéve 
mind élcsoportunk tagjaival — került családi kapcsolatokba: ezeket továbbra is az élcsopor
ton belül fiának házassága a Hatvány Deutsch, leányainak házassága pedig részint a báró 
Orosdy, részint a gavosdiai Sváb család felé tágította tovább, unokájának br. Weiss Alfonz
zal kötött házassága révén egészen a nagy csepeli iparmágnásokig elérve. 

De nemcsak a terménykereskedelemnek: itt az első csoportban találjuk meg a város 
egyéb nagymúltú kereskedelmi ágazatainak még a XX. század elején is jelentős egyéni cégeit 
is : a norinbergi és díszműáru szakmában Breitner L. Zsigmondot és Kertész Tódort ; a nagy 
kézmúárukereskedőket: Pauncz Sándort, Hecht Adolfot, Brust Dávidot, Müller Vilmost: 
érdekes megfigyelni, hogy az utóbbit kivéve e szakma régi nagy cégeinek helyiségei hogyan 
tömörülnek össze az Erzsébet téren, illetve annak legszorosabb környékén. S a textilszakma 
régi cégeinek képviselői is e csoportban szerepelnek: a maróthi Fürst testvérek, vászonkeres
kedők ; a posztó- és bélésáru, szövet, szőnyeg, selyemszakma olyan tekintélyes tagjai, mint 
Schwartz Lajos vagy Ledermann Mór posztókereskedő ; utóbbi e szakmában az ország első 
cégének tulajdonosa (1913-tól végig a város első 20 virilistája között található), valamint 
Szénásy Gyula és Baróti (Becker) Károly, híres szövet-, selyem-, illetve fehérnemű és divat
áru kereskedő cégek tulajdonosai ; a nagy ingatlanai kapcsán már említett Klein Berthold s 
a Belváros két előkelő szabóságának és ruhaüzletének tulajdonosai: Holczer Sándor és Stern 
Károly. S még szintén a ruházati szakmából, az élcsoport e legstabilabb magvában találjuk 
Dán Leót, es. kir. udvari szűcsöt, az 1835-ben Puchóról a fővárosba jött s ott 1860-ban céget 
alapító Sámuel fiát, a Ferenc József Rend lovagját, és a kereskedelmi közélet számos fontos 
funkciójának betöltőjét. 

Felsorolásunkat végül az első stabilitási csoport néhány speciális területen tevékenykedő, 
jellegzetes tagjának alakjával zárhatjuk. Egyikük Bosnyák Izsó, a Magyar Kereskedelmi Egy
let ráckeresztúri születésű elnöke, a Nagymező u. 12. és Andrássy út 66. alatti Gólya áru
házak tulajdonosa, és Hopp Ferenc, keleti műkincsek nagynevű gyűjtője, a hajdani híres 
optikus Calderoni cég ekkori tulajdonosa. Szintén nagy vagyonok stabil birtokosai, ugyanúgy, 
mint az előzőkben felsorolt kézműáru- vagy textilkereskedők: s igen jellemzőnek érezzük, 
hogy e klasszikusan városi jellegű kereskedelmi ágakban — szemben a terménykereskedők
kel vagy nagyiparosokkal — még azonos vagyoni alap mellett is — jóval ritkábban találko
zunk nemesítést kérő családokkal. 

Az ipari eredetű vagy vonatkozású vagyonalapokat nézve négy név már önmagában is 
bizonyíthatja, hogy az I. csoport valóban a főváros, illetve a fővárosban központtal bíró nagy
ipar legjelentősebb vállalkozásait és személyeit fogja össze: a már a bankkapcsolatoknál is 
említett Bachruch Károly ezüstárugyáros, Hatvány Deutsch Sándor báró, valamint a leg
nagyobb ingatlantulajdonosok közt is megtalálható Weiss Manfréd és az idősebb Chorin 
Ferenc (ekkor a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. alelnöke) nevei ezek. 

De e csoportban találjuk még többek között dr. Bayer Dezső gyógyszergyárost (ő egri 
születésű gyógyszerész, főhercegi udvari szállító, a magyarországi Gyógyszerész Egylet 
elnöke ; Bellatiny Braun Rudolffal közösen alapított, gyógyszerkülönlegességeket gyártó és 
forgalmazó vállalatukból fog majd kinőni később az ország egyik legnagyobb gyógyszergyára 
— ekkor az általa feltalált Purgó már országosan ismertté teszi nevét, ha későbbi életrajzai
ban — úgy látszik, kissé szégyenlősen — erre már nem is hivatkozik), és Budapest ugyancsak 
hagyományos nagy szesz- és söriparának jelentős alakjait: Tószegi Freund Vilmost, a Kőbá
nyai Serfőző alapítóját; dr. Grauer Vilmost, a sziléziai eredetű nagy szeszfőző dinasztia 
egyik tagját, a Budapesti Szesz- és Likőrgyárosok, Kimérők és Készítők Ipartestületének elnö
két (likőrgyára mellett ügyvédi képesítése is van és egyik vezető alakja a budapesti Izraelita 
Hitközségnek) ; Grünfeld Gusztáv likőrgyárost, és az 1884-ben illenczfalvi előnévvel neme
sített Linczer Imre szeszgyárost (egyszersmind terménykereskedőt) is. Azt már részletesen 
nem is említve, hogy e csoportba tartoznak a Budapest közúti közlekedését lebonyolító két 
nagyvállalatnak igazgatói: haraszti Jellinek Henrik és botfai Hűvös József — valamint a 
legnagyobb ingatlantulajdonosként 4. táblánkon felsorolt személyek mintegy kétharmad része 
és Budapest legnagyobb építészei. 
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Neveket, üzemeket, vállalatokat és családi kapcsolatokat soroltunk fel — de úgy vél
jük, ezután minden kommentár nélkül könnyű átlátni, hogy a főváros és részben az egész 
ország gazdasági életének milyen jelentős része volt letéve e valóban most már csak 206 főre 
szűkült, stabilitását tekintve azonban a legszilárdabb csoport tagjainak a kezében. Olyan ha
talom és befolyás ez, melynek bemutatása amellett, hogy Budapest legnagyobb ingatlanbir
tokosainak és legkiterjedtebb bankkapcsolatainak bemutatása után a főváros kereskedelmi és 
ipari vezető személyeinek bemutatását is lehetővé tette, azt is sejtteti, hogy legalábbis e sta
bilitási kategóriának, ha csupán az egyes foglalkozási kategóriák létszámának egymás mellé 
állításával nem is eléggé érzékelhetően, de e kategóriák tartalmi elemzése után igen határozot
tan felismerhető sajátos profilja van. 

d) A IV. stabilitási csoport esetén az I. csoportétól erősen eltérő stabilitás azonban nem 
jelent annyira és mindenben alapvetően eltérő gazdasági bázisú, társadalmi helyzetű réteget, 
mint azt a stabilitás és gazdasági alap egyszerű mechanikus összefüggését feltételezve s kivált 
az I. csoport ilyen határozott jelentős vezetőszerepe után hihetnők. Nem szabad ugyanis 
szem elől tévesztenünk, hogy végülis egy 800 000 lakosú nagyváros (s egy 20 milliós ország 
egyetlen gazdasági központja) mindössze 9 évből kiválasztott 200 legnagyobb adófizetőjének 
csoportján belül vagyunk. Olyan körülmény ez, mely e csoporton belül eleve valószínűtlenné 
tesz minden általános, nagyobb arányú, minőségi alapú megoszlást — anélkül azonban persze, 
hogy egyes rétegek gyorsabb fluktuációjában vagy az egész csoport foglalkozási, illetve jöve
delem vagy vagyonalap szerinti kategóriáinak arányában bizonyos jellegzetes szabályszerű
ségek érvényesülését tagadhatnék. 

S valóban, a IV. stabilitási csoport alaposabb vizsgálat után az élcsoporton belül csak 
rövidéletű s még a virilistajegyzék tagjai között sem sokáig szereplő nevei nagyjából két cso
portra oszthatók. Egy részük kb. a világháborúig kiesik a csoportból — másik részük köz
vetlenül a háború előtt, de legnagyobbrészt a háború alatt jut az élcsoport tagjai közé. A csu
pán a vizsgált periódus közepén előforduló személyek száma viszont csekély. 

Hogy az ilyen megoszlásnak mik a konkrét határai (és egyáltalán: egyes személyek a 
stabilitás szempontjából miért szorultak a IV. csoportba), jelenlegi ismereteink alapján nem 
tudjuk megállapítani. Csak általánosságban hivatkozhatunk az adóeltitkolást megkönnyítő 
vagyonalapokra, várospolitikai közönyre és világháborúra: s mindazokra az objektív és szub
jektív (ám jórészt szintén objektív alapúnak feltételezhető) tényezőkre, melyeket a fentiekben 
— a stabilitási kategóriák körvonalainak határozatlanságáról általában szólva — már elmon
dottunk, melyek azonban itt már csak a vizsgálandó személyek nagy száma miatt is külö
nös erővel érvényesülnek. 

Mert a bankemberek közül e csoportban, méghozzá az 1914-ig kiesettek soraiban s elég 
magas ranghelyszámok alatt (tehát elég hátul) olyan nevekkel találkozunk, mint a két mada-
rassi Beck báróéval, malomszegi Elek Páléval, Hajós Józseféval, vagy szinóbányai Krámer 
Jakabéval stb. — akik tényleges vagyoni helyzetük alapján alacsonyabb ranghelyszámmal, 
s az I. csoportban is helyet foglalhattak volna; — az iparból pedig olyan nevek viselőit látjuk 
itt, mint báró Kornfeld Pált (Kornfeld Zsigmondnak, a Hitelbank elnökének a Bank érde
keltségébe tartozó Ganz gyár vezérigazgatóhelyettesévé lett fiát), megyeri Krausz Izidort, 
a Gizella gőzmalom elnökét és ismert szeszgyárost (Wahrmann Mór vejét, ki Thurn-Taxis 
Egon Miksa herceghez hozzáment lányának 6 millió korona hozományt adott), Burghardt-
Bélaváry Konrád főrendházi tagot, a Pesti Hengermalom rt. elnökét, Rock István gépgyárost, 
a Láng gyár két testvértulajdonosát, Láng Lászlót és Gusztávot, a szeszgyáros két Zwack 
testvért, Mauthner Mihály bőrgyárost stb. 

De ha kihullásuk és eddig is többször jelentéktelen ranghelyük magyarázatául eltitkol
ható adóalapjukra vagy politikai közönyükre hivatkozunk is — a kérdés még mindig nyitva 
marad: miben különböztek tehát adóalapjuk összetevői az I. csoport hasonló jellegű vagyon
alapjainak összetevőitől és mi volt az oka (és az esetlegességen túlmenően volt-e egyáltalán 
oka) hirtelen várospolitikai közönyüknek? Olyan kérdések ezek, melyekre éppen úgy csak 
hosszas kutatások alapján válaszolhatunk, mint arra, hogy a világháború alatt meglepő nagy 
számmal (s jórészt előzetesen a virilista jegyzéken sem szerepelve) az élcsoportba belépett 
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bankigazgatók (1914-ben 4, 15-ben 5, 16-ban 4 s 17-ben 2) esetén valóban a világháború 
által felszított konjunktúra és spekuláció kellett ahhoz, hogy az élcsoportba jutás anyagi szín
vonalát elérjék? S bár a nagyipar 1914 körül és azután belépő egyes vezetőinél a világháború 
hatását joggal gyaníthatjuk (lévén elsősorban élelmiszeripari üzemek és szénbányák kép
viselőiről szó), a virilisták jegyzékén ugyancsak többnyire csak rövid előzetes szereplésük 
nem teszi lehetővé számunkra, hogy pusztán kisebb stabilitásuk miatt gazdasági alapjuk ter
mészetének vagy vagyonuk méreteinek az I. csoportétól való valamely alapvető vagy legalább 
lényeges eltérését tételezzük fel, bennük pedig a burzsoázia valamely, az I. csoportétól eltérő 
típusának képviselőit lássuk. A IV. csoport e tagjai az I. csoportéval lényegében azonos, az 
egész perióduson át ugyanazon, egyenletesen szilárd és erős gazdasági-társadalmi bázissal 
rendelkeznek. 

E csoport sajátos — ha ugyan ilyen módon nem is annyira feltűnő — profiljának meg
ismeréséhez azonban nem a gazdasági élet itt előforduló vezetőinek elemzésén át jutunk el, 
sokkal inkább akkor, ha meglátjuk, hogy csoportunk csekély stabilitását a tagjai közül az 
élcsoport ranghelyeinek vége felé elhelyezkedő, ha kétségtelenül még ugyancsak igen jómódú, 
de az élcsoport vezetőihez: királykúti Bachruch Károlyhoz vagy báró esetei Herzog Péterhez, 
Lánczy Leóhoz képest már csak közepes helyzetű kereskedők, a házbéreknek a háború alatti 
emelésével az adókategóriák határainak a konjunkturális kereskedelmi vagy ipari ágazatok 
által diktált rohamos emelkedését utolérni már nem képes kisebb háztulajdonosok, az élcso
portban való stabil benntmaradáshoz szükséges állandó egyenletes nagy jövedelemmel már 
nem rendelkező, s e helyükre is többnyire adójuk kétszeres beszámításával jutott értelmiségiek 
(ügyvédek, közalkalmazottak) e csoportban aránylag nagy száma okozza. Olyan réteg ez, 
mely aránylag magas adójával nagy részében végig tagja a virilisták csoportjának: s hogy ezek 
az adók milyen nagyok (s mögöttük aránylag mekkora kereset áll), akkor látjuk, ha tudjuk, 
hogy a budapesti 200. adófizető 1910-ben 6880 К adót fizetett, míg a kisebb taglétszámú tör
vényhatósági bizottság révén nyilván a budapestinél alacsonyabb ranghelyű kassai, kolozsvári 
vagy újvidéki utolsó, legkisebb adójú virilista 1593,1784, ill. 1456 К adó után már tag lehe
tett a város törvényhatósági bizottságában.13 Budapesten azonban ez, az élcsoport alsóbb 
ranghely kategóriáiban elhelyezkedő réteg, jóval magasabb adóalappal is, az adókategóriák a 
konjunkturális (és inflációs) jövedelmekkel együtt állandóan emelkedő tendenciája mellett az 
élcsoportot így már csak ritkán, mindössze egy-egy alkalommal és ekkor is csak rövidebb 
időre tudja elérni. Pontos körülhatárolása a vagyoni viszonyok olyan részletes, személyekig 
lemenő elemzését kívánja meg, melyet elvégezni itt nem áll módunkban s melyet a 3. tábla 
csupán az egyes foglalkozási kategóriák tagjainak létszámát megadó adatai nem is képesek 
kimutatni. 

Ez a réteg népes és kiterjedt, és sokan vannak benne, akiknek időnként egy-egy nagyobb 
üzlet vagy megrendelés elégséges ahhoz, hogy az élcsoportba jussanak, ám egy-két gyengébb 
év vagy az adókategória határösszegének emelkedése márki is ejti őket onnan: helyükbe min
dig akad új, az adókategóriák emelkedésével lépést tartani képes tag akár a virilista jegyzék 
régebbi, akár valamely konjunktúra folytán arra újonnan rákerült tagjai közül. Jól mutatja 
ezt a háborús viszonyokra jellemző kereskedelmi ágak a virilisták jegyzékén előzőleg nem is 
igen szerepelt képviselőinek gyors betörése az élcsoportba: 1915—16-ban pl. 2 szénkereskedő, 
1917-ben egy konzervárus, 1916—17-ben 3 fakereskedő lép be így, de hasonlóan kerül az 
élcsoportba egy zsák- és ponyvakereskedő, csokoládé- és gyarmatárukereskedő stb. Ami azt 
mutatja, hogy szemben az élcsoport a főváros kétségtelenül legnagyobb burzsoáziájának tag
jait, legnagyobb finánctőkéseit tartalmazó I. stabilitási csoportjával, a IV. csoportban ugyané 
rétegnek még kikutatandó okokból csak ide sorolható, ám anyagilag ténylegesen nyilván az 
I. csoporténál semmivel sem gyengébb egyes elemei mellett az élcsoport már alsóbb szintjein 
elhelyezkedő, s ott is csak — kivált a háborús viszonyok között — időlegesen megkapaszko
dásra alkalmas vagyonalappal rendelkező elemeket is találunk. Ám hangsúlyozni kell: az a 

13 A vidéki virilisták adataira Id.: A magyar városok országos kongresszusának iratai П.: A ma
gyar városok statisztikai évkönyve, I. szerk. Thirring Gusztáv, Bp., 1912. 566. lapon közölt táblázatot. 
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AZ ÉLCSOPORTBA T Ö R T É N T BELÉPÉSKOR E L F O G L A L T 

Az egyes belépési ranghely kategóriák 

Belépés éve, ill. periódusa 
és ranghely kategória 

1911. 1912. 1913. 

А В С D E A В С D E A B C D E 

1910: 
A, 1— 20 
B, 2 1 — 50 
C, 51—100 
D , 101—200 
E, 201—266 

17 1 1 
1 24 1 
1 3 42 
1 2 4 83 — 

3 45 

S 3 5 
5 5 3 5 1 
1 8 7 6 — 
2 4 11 27 2 
1 3 4 11 2 

S 2 3 3 — 
4 6 3 7 — 
2 5 10 5 — 
1 6 8 22 1 
1 1 2 6 6 

1911—14: 
A, 1— 20 
B, 2 1 — 50 
C, 51—100 
D, • 101—200 
E, 201— 

13 — 

— 4 1 1 — 
17 — 1 

— 1 — 47 — 
— 2 2 3 10 

3 1 — — 1 
— 5 3 2 1 
— 1 / 4 6 — 
— 2 5 45 9 

1 1 2 4 i » 

1915—17: 
A, 1— 20 
B, 2 1 — 50 
C, 51—100 
D, 101—200 
E, 201— 

összesen : 20 30 50 100 55 20 30 50 100 16 20 30 50 100 24 

(Ranghelykategóriák : A = l - 2 0 , В = 2 1 - 5 0 , С = 5 1 - 1 0 0 , D = 1 0 1 - 2 0 0 , E = 2 0 1 - ) 

körülmény, hogy vagyonalapjuk e felemelkedésnek képességét — ha csak rövid időre is — 
de biztosítja számukra, őket sokkal inkább kapcsolja az élcsoport legstabilabb magvát alkotó 
legnagyobb burzsoáziához, mint ahogy csekélyebb stabilitásuk attól elválasztja, amit a 
vidéki városok virilistáinak vagyoni viszonyaira utaló néhány adat is eléggé érzékeltetni 
képes. 

5. Élcsoportunknak az egész virilistajegyzékben elfoglalt helyét megvizsgálva, követ
kező lépésként most már az élcsoport egyes vagyoni kategóriáinak a csoporton belüli stabili
tását kívánjuk vizsgálni. 

Ennek érdekében egy itt terjedelme folytán nem közölhető részletes táblát készítettünk, 
mely az élcsoport minden egyes tagját a belépés időpontjának megfelelően kialakított 3 
periódus (1910-ben, 1911—14-ben, 1915—17-ben belépettek) valamelyikébe sorolva, a továb
biakban 1917-ig évről évre végigkísérte annak az élcsoport egyes ranghelyei közötti vándorlását. 

E táblát az alábbiakban a ranghelyeknek az 1-20., 21-50. , 51 — 100., 101 —200., 201 -
csoportokba történő összevonásával mutatjuk be (9. sz. tábla), hogy pedig a kétségtelenül 
mechanikusan alkalmazott ranghelyek szerinti csoportosítás mögött álló tényleges gazdasági 
alapot némileg érzékeltessük, ezután közöljük az adóösszeg és a ranghelyek azoknak meg
felelő kategóriáit egybevető táblázatot (10. sz. tábla).14 

14 Ha tudjuk, hogy az adókategóriákat határoló összegek emelkedése az 1910-es évektől nem kis 
mértékben arra a körülményre vezethető vissza, hogy a l l . jegyzetben felsorolt törvények által engedé
lyezett házadó-mentességek ezekben az években kezdtek lejárni, és ilyen módon a legnagyobb háztulaj
donosok adója rohamosan megnövekedett, hajlamosak lennénk az adókategóriák ilyen változását csak 
formális értékű változásnak tekinteni. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy — mint lát-
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RANGHELY K A T E G Ó R I Á K STABILITÁSA 1910-1917. 
9. tábla 

eloszlása az A --E ranghelyek között az 

1914. 1915. 1916. 1917. évben 

A B C D E А В С D E A В С D E А В С D E 

7 4 2 
3 6 3 
1 3 8 
1 4 8 
1 1 2 

1 — 
6 1 
7 1 

23 5 
6 4 

5 4 2 1 — 
2 2 8 5 1 

— 14 8 — 
1 6 4 17 8 

— 2 1 3 1 

4 
3 

1 

6 
3 
2 
4 

2 
7 

6 
2 

1 
5 
9 

3 

1 
8 
1 

5 6 2 1 2 
1 2 6 6 3 
1 3 2 10 1 

— 2 8 10 6 
— 1 4 4 — 

5 1 — 
— 62 

1 2 13 
— 2 9 

1 1 3 

1 — 
8 1 

45 7 
3 7 

1 4 1 1 1 
— 1 12 12 2 

1 2 3 23 4 
2 4 — 

4 
2 

1 
2 

1 
1 
1 

2 
2 
7 
9 
1 

9 

5 

1 
4 
1 

5 1 1 1 — 
2 — 3 2 — 

4 14 1 
1 — 5 16 4 
2 3 — 

— 8 — 1 — 
13 2 — 

2 23 — 
—23 

2 

1 
6 
4 
1 
1 

7 
2 

1 
3 

52 
2 

3 
20 

— 10 2 2 — 
— 49 4 — 
— 1 4 24 7 

3 25 

20 30 50 100 26 20 30 50 100 40 20 30 50 100 39 20 30 50 100 47 

10. tábla 
ADÓÖSSZEG ÉS RANGHELY KAPCSOLATA AZ 1200 LEGNAGYOBB A D Ó F I Z E T Ő JEGYZÉKÉN 1903, 

1910-1917 . 

Az adóösszeg kategóriának megfelelő ranghelyek az 

kategória 1903. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1 1917. 
(ezer korona) évben -

- 4 1 6 1 - 2 0 0 
- 5 123-160 
- 6 9 0 - 1 2 2 1 9 4 - 2 0 0 1 9 1 - 2 0 0 1 7 5 - 2 0 0 
- 7 6 8 - 8 9 1 4 6 - 1 9 3 140 -190 1 3 6 - 1 7 4 1 6 4 - 2 0 0 
- 8 5 4 - 6 7 1 1 2 - 1 4 5 1 0 7 - 1 3 9 107 -135 1 3 6 - 1 6 3 1 5 5 - 2 0 0 
- 9 4 2 - 5 3 85 - 1 1 1 8 0 - 1 0 6 8 9 - 1 0 6 1 0 5 - 1 3 5 1 2 3 - 1 5 4 2 0 0 1 9 9 - 2 0 0 
- 1 0 3 1 - 4 1 5 6 - 8 4 5 5 - 7 9 5 2 - 8 8 6 2 - 1 0 4 8 0 - 1 2 2 1 1 8 - 1 9 9 1 3 4 - 1 9 8 1 5 1 - 2 0 0 
- 1 2 , 5 21 - 3 0 4 0 - 5 5 3 9 - 5 4 3 7 - 5 1 3 8 - 6 1 5 7 - 7 9 7 7 - 1 1 7 8 2 - 1 3 3 1 0 0 - 1 5 0 
- 1 5 1 6 - 2 0 2 5 - 3 9 2 3 - 3 8 3 1 - 3 6 2 8 - 3 7 3 9 - 5 6 5 4 - 7 6 5 3 - 8 1 6 6 - 9 9 
- 1 7 , 5 1 2 - 1 5 1 7 - 2 4 1 7 - 2 2 2 1 - 3 0 2 3 - 2 7 3 1 - 3 8 3 9 - 5 3 4 2 - 5 2 5 1 - 6 5 
- 2 0 9 - 1 1 8 - 1 6 8 - 1 6 1 4 - 2 0 1 5 - 2 2 1 7 - 3 0 2 4 - 3 8 2 6 - 4 1 3 3 - 5 0 
- 2 5 6 - 8 5 - 7 5 - 7 7 - 1 3 7 - 1 4 1 2 - 1 6 1 7 - 2 3 1 9 - 2 5 2 4 - 3 2 
- 3 0 2 - 5 2 - 4 3 - 4 3 - 6 2 - 6 5 - 1 1 1 0 - 1 6 8 - 1 8 1 3 - 2 3 
- 4 0 — 1 1 - 2 2 1 2 - 4 6 - 9 5 - 7 7 - 1 2 
- 5 0 1 1 1 1 - 5 1 - 4 1 - 6 

hatjuk — ezáltal a jegyzékeken nem álltak elő hatalmas és jelentős hézagok: a házadó emelkedéséből 
előálló, megnövekedett adótételek közé, velük együtt emelkedve szervesen épültek be egészen más jel
legű, elsősorban a háborús gazdasági élet rövidzárlataiból abnormisan megnövekedett adóalapoknak 
megfelelő adók. És mindemellett természetesen figyelembe kell venni az 1916-tól kezdve már érvénye
sülő inflációt is. 



A táblázatok elemzése — figyelembe véve egyrészt az általánosabb következtetések le
vonásához kétségtelenül rövid vizsgálati periódust (s különösen az ennek jelentős részében az 
általános törvényszerűségek érvényesülését nagyban módosító világháborús esztendőket), 
másrészt az adóösszeg alapulvételéből szükségképpen előálló, már említett torzulásokat — a 
következő, ilyen körülmények között részleteiben csupán korlátozottan, ám a tendenciát 
illetőleg egészében érvényes tanulságokat nyújtja: 

a) Ami első tanulságként az egyes ranghely kategóriák első előfordulásuk időpontjában 
meglevő állományának az egész élcsoporton belüli stabilitását illeti, azt állapíthatjuk meg, 
hogy közülük 1910 és 1917 között — többé-kevésbé természetesen — az első kategóriák 
bizonyultak a legstabilabbnak, így kivált az 1—50. ranghelyek gazdái, a 10I-nél magasabb 
rangszámúak rétegében viszont már erős a ranghely szerinti fluktuáció. Mindez megfelel an
nak, amit az előzőkben a nagyburzsoázia stabilitásáról mondottunk. 

b) A továbbiakban ugyancsak a 10. tábla alapján, azt vizsgálva, hogy az élcsoport egyes 
tagjai a vizsgálati periódusban mennyiben tudták megtartani belépő ranghelyüket, illetve az 
ennek megfelelő kategória tagságát, második tanulságként azt látjuk, hogy az egyes ranghely 
kategóriák kezdő állománya fokozatosan lemorzsolódik. A 10. táblán minden kategória min
den évi adatsorában kurzívval szedett szám a kategóriából az illető évre is a maga eredeti 
kategóriájának megfelelő ranghelyen maradt egyedek számát mutatja. Ebből azt látjuk, hogy 
mind 1910, mind a következő periódusok minden kategóriájára a lassú deklasszálódás nyomja 
rá bélyegét; még a felső kategóriákra is, melyek ha belül maradnak is az élcsoporton, eredeti 
ranghelyükhöz képest mégiscsak a hanyatlás jeleit mutatják. S ami az 1910 után következő 
periódusok ilyen szempontú alakulását illeti, a helyzet ezekben sem más: a fluktuáció: a 
régebbi tagok kiesése, alacsonyabb kategóriákba jutása, helyükbe pedig az élcsoportba egye
nest újonnan belépettek, vagy legalábbis felfelé törekvők bekerülése, e periódusokban is 
ugyancsak élesen megfigyelhető — most már gyorsítva a világháború nyilvánvaló hatásától. 

S bár ebben az egész folyamatban az alacsony rangszámú kategóriák nagyobb stabili
tása ezek után is kétségtelen, általában mégis az is jellemző, hogy az élcsoport tagjai túl
nyomó többségünkben nem belépéskori kategóriáikban érik meg 1917-et, vizsgálati peri
ódusunk utolsó évét. Ám az is kétségtelen — és ez kategóriáink elemzésének végső, és talán 
egyik legfontosabb tanulsága, hogy többnyire az így előállt hanyatlással megürült rang
helyek sem valamely, az élcsoport alsó kategóriáiból meginduló, felfelé irányuló kiválasztódás 
révén kerülnek betöltésre, hiszen valamennyi kategóriánál útjának hosszabb-rövidebb 
stabilitás utáni hanyatlását észlelhetjük. Az utánpótlás így inkább az élcsoporton kívülről 
jön, ha többnyire az előzőleg már az 1200-as keretben előfordult virilisták közül is. Mert 
az élcsoportból kihullottak már nehezen tudnak visszakerülni, kísérletük ritkán sikerül, és 
valamely alacsony kategórián túl többnyire a jobbik esetben sem jut. 

c) Ami ezután harmadik tanulságunkat illeti : összhangban a stabilitási kategóriákat és ki
vált az I. és IV. csoportokat összehasonlítva elemző előző fejtegetéseinkkel, azokat mintegy 
megerősítve ismét azt látjuk, hogy az élcsoportnak legkevésbé a ranglista alsóbb fokán sze
replő rétegei képesek megkapaszkodni élcsoportbeli ranghelyükön éppúgy, mint onnan ki
esve, a virilisták teljes jegyzékén magán. E helyeket ők is — kivált a világháború konjuktúrá-
jában — még lejjebbről, a virilista jegyzéknek is az alsóbb rétegeiből, vagy még azon is 
kívülről jött, mozgékonyabb vagyonalapú elemeknek kénytelenek átengedni, ugyanúgy, 
mint ahogy — mint láttuk — az élcsoport első ranghelykategóriáiban megürült helyek is 
sokkal inkább ezeknek benyomulása által, mintsem az élcsoport alsóbb rétegéből töltődnek 
fel. Olyan tanulság ez, mely elég világosan sejtteti, hogy az élcsoport alsóbb, kevéssé 
stabil ranghelykategóriáinak — lényegében tehát IV. stabilitási csoportunk egy részének — 
anyagi alapjában már valóban észrevehetők, s e réteg stabilitását befolyásolni képes mértékben 
találhatók őket az I. csoport tagjaitól immáron minőségileg is megkülönböztető elemek. Amit 
a 10. táblát vizsgálva pl. 1910 112 alatti ranghelyének adóösszegét az első 16 ranghely adóösz-
szegével egybevetve rögtön meg is érthetünk. Hiszen a 112. ranghely adójának az első 16 
ranghely adója minimum két és félszerese, de az első ranghely esetén már ötszöröse. Olyan 
differencia ez, mely ha 1915-re már csak háromszorosára csökken is (ami azt mutatja, 
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hogy a világháborús fejlődés legalább az élcsoport alsó kategóriájában bizonyos felfelé való ki
egyenlítődést hozott létre), már elégséges ahhoz, hogy ennek alapján az élcsoport ilyen alsóbb 
kategóriáit mégse erezhessük a finánctőke vagy a nagyburzsoázia olyan képviselőinek, mint 
a ranglista első helyein állókat. 

d) S ami végül a ranghelykategóriák és az adó összefüggéseiből immár az élcsoport, sőt 
a virilista réteg egészét illető negyedik tanulságként is kínálkozik: 10. táblánkból elég világo
san megmutatkozik, hogy Budapest igazi vezetőrétege : finánctőkései és azok kapcsolt részei 
még a virilisták 1200 főnyi csoportján belül is aránylag milyen polarizálódás eredményekép
pen állnak az élen. Hiszen 1910-ben Budapesten a 200. ranghely 6880 korona adóösszeget 
fizet, a 16. hely adójának egyharmadát, az első hely adójának pedig egyhetedét. A teljes viri
listajegyzék alján az 1200. adózó viszont már ennek is csak %-ét, 1610 koronát fizet. Ami elég 
jól érzékelteti, hogy Budapest tanulmányunkban vizsgálni tervezett nagyburzsoáziája nem
csak a város egész népességéhez, de már legnagyobb adófizetőinek teljes csoportjához viszo
nyítva is aránylag mennyire vékony réteg. Tükörképeként annak a hazai kapitalizmusnak, 
mely végül is csak egy igazi nagyváros létrehozatalára volt képes, ami mellett még a nagyság
rendben közvetlen utána következők is messze elmaradtak — a főváros nagyburzsoáziája is 
ilyen módon, még objektív ismérvek alapján és mechanikusan kiválasztott élcsoportunkon 
belül sem tudja annak kereteit egészen szorosan kitölteni. Olyan végeredmény ez, melynek 
hitelességéhez persze éppen vizsgálatunk korlátozott alapja folytán egyelőre még sok szó is 
férhet, de amelyet arányaiban, úgy véljük, akkor is megtalálunk majd, ha egy további kuta
tásban a vizsgálat körét a virilisták jegyzékére magukat beírató személyeken túl is képesek 
leszünk kiterjeszteni. 

VII. 

Tanulmányunk befejező részében azt kívánjuk bemutatni, hogy a főváros virilistáinak 
így összetevődött élcsoportja mennyiben volt képes a várospolitika befolyásolására, ill. hogy 
a törvényben számukra biztosított törvényhatósági bizottsági tagságokat a teljes „választó
közönség" bizalmából végül is e csoportnak mely tagjai tudták megszerezni. E kérdést egy
részt az élcsoport, másrészt a teljes 1200 főnyi virilista réteg viszonylatában egyaránt meg 
kívánjuk vizsgálni. 

1. Hogy azonban az így kialakuló kép jellemző voltát helyesen tudjuk értékelni, előbb 
meg kell ismerkednünk a virilisták választásának rendszerével. 

a) A törvényhatósági bizottság szabad választás alá tartozó tagsági helyein az egyes 
kerületek egy, nagyjából a népesség számának megfelelő arányban kidolgozott kulcs alapján 
osztozkodtak: ezt az arányt utoljára 1897-ben állapította meg a közgyűlés. Nem volt ilyen 
egyszerű a helyzet a virilisták esetén, mert — mint arra már tanulmányunk bevezetésében 
utaltunk is — az adóalapul szolgáló vagyon eloszlása a kerületek között természetesen nem 
mechanikusan követi a népesség számának területi megoszlását. Ezért a kerületek képviselői 
választásonként (a törvényhatósági bizottság tagjainak fele minden három évben kilépvén, 
három évenként került sor 100—100 viriUsta választására is) összeülve, bizonyos alapelvek 
szerint, a kerületeknek az előző periódusban bírt szavazatszámát is tekintetbe véve, meghatá
rozták az illető kerület virilista tagsági és póttagsági helyeit. Korszakunkon végig (a világ
háború alatt választás nem lévén, az 1912-ben megválasztott személyek még 1917-ben is 
megtartották helyüket — gyakorlatilag tehát 1903—1912 között) ennek megfelelően a man
dátumok számának kerületenkénti megoszlását a 11. sz. táblázat mutatja. 

Amiből egyrészt világosan látszik a város egyes kerületeinek a vagyonalap kialakításában 
nem azonos jelentősége — másrészt az, hogy e négy választáson összesen 4 x 100 virilista 
tagsági hely sorsa kellett, hogy eldőljön. 

b) A törvény világos rendelkezései a választás módját illetően azt írták elő, hogy a vá
lasztóközönségnek a virilistákból választandó 100 tagot a virilisták teljes 1200 főnyi csoport
jából kell kiválasztania. Annak azonban, hogy a választó elé egy 1200 neves jegyzéket rakja
nak, csekély haszna és nagy technikai nehézségei lévén — ugyanakkor a törvény rendelkezé-
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il. tábla 
A TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS PÓTTAGOK SZÁMA KERÜLETEK 

SZERINT 
A v i r i l i s t á k s o r á b ó l v á l a s z t o t t 

Az összes választók 
sorából választott 1903. évi 1906. évi 1909. évi 1912. évi 

tagok száma évente 
1903-1912 Rendes tag Póttag Rendes tag Póttag Rendes tag Póttag Rendes tag Póttag 

1900|l903 1900 | l903 1903 1906 1903 |l906 1906 1909 1906 1909 1909 1912 1909 1912 

I. 20 15 1 _ 4 1 4 2 _ 4 3 3 3 3 5 2 1 

II. 20 6 11 _ 4 10 3 2 1 3 5 _ 3 5 3 3 — 
III. 20 2 3 _ 2 3 3 2 2 3 _ _ 2 _ 4 1 1 

IV. 24 14 15 _ 10 16 13 8 3 13 15 _ 10 14 12 8 2 

V. 22 18 15 _ 8 14 19 6 3 19 20 2 6 19 15 2 2 

VI. 24 14 16 _ 7 19 17 _ 8 17 19 3 6 22 17 2 7 

VII. 24 13 15 _ 8 14 21 _ 11 21 15 5 8 15 2 3 5 8 

VIII. 24 8 16 1 1 15 15 _ _ 15 17 _ _ 17 15 _ — 
I X - X . 22 9 8 _ 4 8 5 _ 2 5 6 1 1 5 6 1 1 

összesen : 200 100 100 1 4 9 100 100 2 0 30 100 100 11 39 100 100 24 26 

seit sem akarván módosítani —, a törvényhatósági bizottság kebelében egy hivatalosan 
„magánjellegű csoportosulás"-ként kezelt bizottság, az ún. 45-ös választmány alakult,15 mely 
mint afféle nem hivatalos jelölő bizottság, összeállította a virilista névjegyzékeknek azt a 100 
nevét, amely ezután a szavazócédulákra végül is rákerült. A választók azonban természetesen 
nemcsak e 100 ember közül választhattak, mert lehetőségük megmaradt arra, hogy a jegy
zékre még a napokon át közszemlére kitett 1200-as jegyzék bármely más tagját is felvegyék. 

c) Ilyenfajta módon előállható várospolitikai földcsuszamlásoktól azonban a városveze
tésnek nemigen kellett tartania. A törvényhatóság választásai iránt ugyanis — noha két napig 
tartottak — az érdeklődés a dualizmus egész korszakában igen csekély volt. Míg Budapesten 
1904-ben 58 522 országgyűlési képviselő választót írtak össze, addig a községi választók név
jegyzékére 1903-ban csak 34 345 fő tartotta érdemesnek felvétetni magát, a tényleges válasz
táson pedig összesen csupán 19 825 választó vett részt, a lehetséges létszámnak tehát alig 
Y3-a (az 1901. évi országgyűlési képviselőválasztás részvételi aránya 50% volt) — s ez az 
Уз sem tartotta szükségesnek minden esetben, hogy a virilista jegyzékre is szavazatot adjon. 
A 900-as évek elején a 800 ezer lakosú nagyváros egy-egy törvényhatósági bizottsági virilista 
helyéhez már 6—700 szavazat is elégséges volt: olyan körülmény ez, mely egyrészt az így 
megválasztott személy bárkivel szemben érezhető felelősségének elaltatására is igen alkalmas 
volt, másrészt helyes és reális színben mutatja be számunkra a megválasztottak, és a rájuk 
szavazó társadalom kapcsolatainak értékét is. 

2. E kitérés után három kérdést szándékozunk vizsgálni: azt, hogy a végül is megválasz
tott élcsoportbeli tagok 

hányan vannak és milyen stabilitási csoportból állnak össze, 
milyen foglalkozásúak, ill. mi a vagyoni vagy jövedelmi alapjuk, 
és a bizottsági tagságban a vizsgált periódus alatt hány esztendőt töltöttek el? 

15 A 45-ös bizottságra ld. Guthi a 11. jegyzetben említett munkájának 153. lapját. A bizottság 
eredetileg a törvényhatósági közgyűlés által választott bizottsági tagok és tisztviselők választásának 
mintegy jelölő bizottsága volt és ennek során erőteljesen a kerületi érdekek képviseletének volt a fó
ruma. A közgyűlési virilis tagok jelölésének jogát bizonytalan, hogy hogyan szerezte meg magának.) 

188 



a) Az első kérdésre megkapjuk a választ, ha az élcsoport névsorát a fővárosi törvény
hatósági bizottság e ciklusokban működött tagjainak jegyzékével összevetjük.16 Eszerint az 
első stabilitási csoport 205 tagja közül 92, a második csoport 54 tagjából 23, a harmadik 
42 tagjából 18, a negyedik 289 tagjából csak 42, az ötödik és hatodik 12, ill. 105 tagjából pedig 
3, ill. 28 tagot választottak be a törvényhatósági bizottságba: összesen 206 személyt. E 206 
személyből 188 az egész perióduson végig tagja volt a bizottságnak, s közülük csupán 18-nak 
megbízatását nem újították meg 1906 után is. 

A számba jöhető és választható 400 személy közül a választás tehát 206 esetben az élcso
port tagjainak kezébe juttatta a virilista mandátumot, s mivel, mint látni fogjuk, egy tagot 
többször több lustrumra is megválaszthattak, e 206 hely szükségképpen ennél jóval több le
hetséges mandátumot takar. Ami első tanulságként máris azt mutatja, hogy a 45-ös bizottság 
még az 1200 virilista igazán nem túl nagy csoportján belül is előszeretettel tette le a főváros 
sorsát azok kezébe, akiknek megfelelően stabil vagyonalapja a vizsgált periódus alatt legalább 
egyszer lehetővé tette azt, hogy a virilisták első 200-nak megfelelő ranghelyére bejuthassanak 
(s még ezek csoportján belül is különös súlyt biztosítva a fentiek alapján a nagyburzsoázia 
legjellegzetesebb képviselőiként tekinthető személyeket összefogó I. stabilitási kategóriának, 
melynek 203 tagjából 90 kapott mandátumot). Olyan körülmény ez, mely az élcsoportunk 
összeállításánál követett eljárást ismét igazolja: egyszerű mintavételi szempontunk alapján 
kiválasztott személyeink jórészt valóban a főváros a várospolitikát befolyásolni igénylő leg
jelentősebb vagyonalapjaival bírtak. 

b) Ám alábbi táblázataink azt is meg fogják mutatni, hogy az élcsoporton belüli stabi
litási kategóriák a választásnál már milyen erősen eltérően érvényesültek és ez milyen ténye
zőkre vezethető vissza. 

12. tábla 
AZ ÉLCSOPORT A TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGBA BEVÁLASZTOTT TAGJAINAK 

MEGOSZLÁSA FOGLALKOZÁS, I L L . JÖVEDELMI VAGY VAGYONI ALAP ÉS AZON B E L Ü L A 
STABILITÁS SZERINTI CSOPORTOK S Z E R I N T 

Foglalkozás, vagyon, ill. jövedelmi alap I . I I . I I I . IV. VI. 

stabilitás szerinti csoportban 

Összesen 

Ingatlantulajdon 
Földbirtok 
Házbirtok 

Ipar 
Gyáros, gyárigazgató ált. 
Vas- és fémipar 
Gépgyártás 
Kő-, agyag-, üvegipar . . 
Faipar 
Bőripar 
Textilipar 
Papíripar 

1 
4 

1 

2 

1 

2 

1 

— 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

— 1 

1 
— — — — — 

3 

11 

1 
2 
3 
1 
1 

16 A közgyűlés tagjainak, köztük a virilistáknak is, életrajzi legfontosabb adatait a Guthi-féle idé
zett vállalkozásnak 1904-től kezdve 3 évenként rendszeresen megjelenő kötetei közlik, sajnos igen vál
tozó részletességgel, ám—az adatok maguktól az érdekeltektől származván — nemegyszer szinte iróniá
nak ható értékelésekkel és jelzőkkel. — A közgyűlés teljes tagságára igen jól használható az 1872—1930 
közötti közgyűlési tagok teljes jegyzékét és tagságuk időhatárait közlő összeállítás a György Endre által 
szerkesztett Amíg városatya lettem с kötet (Bp., 1931) függelékében. 
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12. tábla folytatása 

Foglalkozás, vagyon, ül. jövedelmi alap II . I I I . IV. V. V I . összesen 

stabilitás szerinti csoportban 

Élelmiszeripar 
malom 
szeszipar 
söripar 
egyéb 

Vegyipar 
Sokszorosító ipar 
Bánya- és kohóipar 
Építőipar 
Kézműipar 

Kereskedelem 
Kereskedő ált 
Terménykereskedelem 
Borkereskedelem 
Fűszerkereskedelem 
Állatkereskedelem 
Szőrme- és bőráru-keresk. . . 
Fakereskedelem 
Szénkereskedelem 
Vas-, szerszám- és gépkeresk. 
Gyógyszerkereskedelem . . . . 
Olaj-, festék-, zsiradékkeresk. 
Textilkereskedelem 
Kézműáru-kereskedelem . . . . 
Papírkereskedelem 
Vendéglátóipar 
Fürdőtulajdonos 
Színháztulaj d. és bérlő 
Sajtó- és könyvkiadás 
Egyéb 
Közlekedés, szállítmányozás . 

Hitelügy 
Takarékpénztári igazgató . . . 
Bank rt. igazgató 
Magánbankár 
Biztosítóint. igazgató 
Igazgató ált 

Szabadfoglalkozású értelmiség 
Ügyvéd 
Mérnök 
Orvos (egy. tanár is) 
Gyógyszerész 
Iskolatulajdonos 
Közalkalmazott 
Egyéb alkalmazott 

Ös 

3 
2 
1 

11 

17 
1 

3 
1 
4 

93 22 19 

9 
1 

45 29 
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13. tábla 
AZ ÉLCSOPORT A TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGBA BEVÁLASZTOTT TAGJAINAK 

MEGOSZLÁSA B I Z O T T S Á G I T A G S Á G U K KEZDŐ PERIÓDUSA ÉS AZON B E L Ü L S T A B I L I T Á S U K 
KATEGÓRIÁJA S Z E R I N T  

az abban bizottsági tagságukat megkezdő 

I II I I I IV V VI 

stabilitási csoportba tartozó személyek száma* 

— 6—1 
— 4—1 

1—0 — 
1—0 2—1 
— 1—0 
— 1—0 

— 4—0 
— 1—0 
— 3—0 
— 4—1 
— 1—1 
— 1—0 

1—1 1—1 
3—1 29—6 

* A — jellel elválasztott második szám a belépettek közül 1912 után is tagként szereplő személyek számát 
jelenti. 

A két táblázat, különösen ha összevetjük őket az élcsoport egyes stabilitási csoportjainak 
egészét foglalkozási kategóriák szerint kimutató 8. táblázatunkkal, rendkívül sokoldalú össze
hasonlításra és elemzésre nyújt lehetőséget — melyek azonban különösebb kommentárt 
nem igényelnek. Mint legfontosabb tanulságra azonban néhány körülményre felhívjuk a 
figyelmet. 

A közgyűlés virilistáinak legnagyobb része a kereskedők, ügyvédek, gyárosok, építészek 
és bankemberek, nagyságrendben is a fenti sorrend szerint következő csoportjaiból áll 
össze — a csupán háztulajdoni vagyonalappal rendelkezők csaknem teljes hiányával. Az él
csoporton belüli 145 főnyi létszámukhoz képest itteni 10 tagságuk valóban elenyésző, és 
erősen háttérbe szorul a háztulajdonnal elsődleges adóalapként csak a virilista jegyzékben 
kimutatott, különben más jövedelem- és vagyonalappal is bíró személyek rétege is. Mindez 
elég természetesen látszik következni a polgári vagyon egyes elemeinek eltérő mozgékony
ságából, szervezettségéből — ám mindaz, amit a legnagyobb ház- és ingatlantulajdonosok 
ismertetésénél egyrészt a kereskedelmi tőkével, másrészt egyéb sok ágú kapcsolataikkal kap
csolatban láthattunk, biztosíthat arról, hogy a háztulajdon a közgyűlésben nagyon is megta
lálta a maga természetes képviselőit, mint ezt nemsokára a telekértek-emelkedési adó beve
zetése körüli éveken át tartó huza-vona bizonyítani fogja. 

c) A kereskedők és ügyvédek legnagyobb részét, az építészeknek pedig csaknem teljes 
egészét (nagyjából belső arányainak megfelelően, sőt az ügyvédek esetén ezt erősen meg is 
haladva) az első stabilitási csoport adta. Benne az ügyvédek erős szereplése jellemzően mu
tatja, hogy a gazdasági élet vezető pozícióit betöltő, és így a várospolitikával még közgyűlési 
tagságának esetén is kellő súllyal foglalkozni nem mindig képes nagyburzsoázia, helyzetének 
megerősítésére hogyan használja fel az ügyvédek — mint bankkapcsolataink tárgyalásánál 
láttuk — bizonyos kategóriáiban tőle sokszor jelentős függésben levő csoportját. A bizottság 
ügyvédi foglalkozású tagjainak elmélyültebb elemzése az őket a nagyburzsoáziához fűző kap
csolatok e szempontjából még igen kívánatos. 

Kezdő periódus 
és 

1873—75 
1876—78 
1879—81 
1882—84 
1885—87 
1888—90 
1891—93 
1894—96 
1897—99 
1900—02 
1903—05 
1906—08 
1909—11 
1912—13 

Összesen 

4—3 
3—2 
5—4 

3—2 
2—1 
5—3 

13—9 
10—9 
8—6 
8—6 

11—9 
11—11 
10—10. 
93—75 

1—0 

1—1 

2—2 
2—1 
1—1 
1—1 
2—2 

2—2 
6—4 
3—3 
1—1 

22—18 

1—1 

1—0 
1—1 
1—0 

2—0 

1—1 
5—2 
2—2 
1—1 
3—2 
1—1 

19—11 

1—0 

1—1 
1—1 
1—1 

4—2 
5—3 
3—3 
8—6 
3—3 

13—13 
44—36 

191 



Ugyancsak az ügyvédek vonatkozásában tartjuk feltűnőnek, hogy a negyedik stabilitási 
kategória közgyűlési helyeinek arányát szintén meghaladó mértékben küldött ügyvédeket a 
közgyűlésbe. Ennek részletesebb vizsgálata — ugyanúgy, mint a közgyűlés virilista tagságá
nak a különböző várospolitikai (ekkor részben még mindig erősen a kerületi, helyi érdekek 
alapján is szervezett) csoportokhoz és pártokhoz való viszonya — további részletes elemzést 
kíván: ennek táblázatunk csupán kiinduló pontjául szolgálhat. Az ügyvédek (és az e csoport
nál ugyancsak elég nagy súllyal mandátumhoz jutott közalkalmazottak) kiterjedt szereplésé
nek magyarázatára a IV. stabilitási csoport tagságának talán kisebb közéleti rutinját hozhat
juk fel, ami a jelölteket összeállító 45-ös bizottságot természetszerűen a tárgyalóképes elemek 
jelölése felé hajtotta — amellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kerületek kü
lönböző városi pártköreiben (a VIII. ker. Hűvös-párt, a VII. kerületi Ehrlich-párt, a IX. 
kerületi Springer-párt stb. helyi vezetőikről nevezett körében, a belvárosi Sas körben vagy 
a demokrata párt szervezeteiben) kialakuló mozgalmi életben ezeknek az ügyvédeknek bőven 
lehetett alkalmuk magukat megismertetni, sőt bizonyos népszerűségre is szert tenni. Minden
esetre e súlyukra igen jellemzőnek érezzük, hogy a IV. stabilitási csoport 14 építészéből csak 
1 jut a közgyűlésbe, míg 26 ügyvédéből 8. 

Ha az egyes stabilitási csoportokra jutó közgyűlési mandátumok időtartamát elemezzük, 
abban az 1900-as évek elejének változatlan tagsága mellett is igen figyelemreméltónak érez
zük, hogy a VI. stabilitási csoportnak, melyben, mint láthattuk, még a 80—90-es évek buda
pesti nagyburzsoáziájának egy szívós rétege tömörült, még ezekben az években is milyen erős 
közgyűlési képviselete van. Régi nagy kereskedők, építészek (és érdekes módon sok orvos), 
találhatók itt, kik azonban, ha sokszor esetlegességek folytán is, de 1903 után az élcsoportban 
már nem fordulnak elő, 1906 után pedig jórészt a virilisták jegyzékéről és a közgyűlés tagsá
gából is eltűnnek — részben elhalálozás folytán is. 

d) összevetve most már mindhárom táblázat eredményét, megállapíthatjuk, hogy az 
élcsoport a főváros közgyűlésén legstabilabb kategóriáinak erős túlsúlyával szerepel, ami bi
zonyos fokig a hosszú időtartamú, szinte már örökösnek is tekinthető virilista bizottsági tag
ságok nagy arányához vezet. 1912-ben a virilisták részén 47,20 évnél régebbi közgyűlési tag
sággal bíró közgyűlési tag dönt a város sorsa felett, s ezek legnagyobb része — az első világ
háború alatt választás nem lévén — még 1917-ben is befolyásolja a várospolitikát. A, virilisták 
kiválasztásánál e stabilitás világosan látható igénylése (és a vele járó konzervativizmus) így a 
fővárosi burzsoázia adott osztályszerkezete mellett is a reálisnál nagyobb teret, jelentősebb 
súlyt fog biztosítani a városigazgatás az egyrészt — politikai elveiben — még inkább óliberá-
lis, ám másrészt — politikai gyakorlatában már (ennek logikus következményeképpen — s 
ugyanakkor sajátos, de ugyanolyan logikus módon ellentéteképpen is) konzervatív nagy
burzsoázia által történő befolyásolásának. Olyan fejlődés ez, melyhez ha a kiesett idősebb ta
gok helyére lépő póttagoknak a választók közönye folytán állandósuló további bennmaradását 
is hozzászámítjuk, a közgyűlés színvonalának is bizonyos süllyedését kell hogy eredményezze. 
Bárczy István polgármesterségének eredményeit ilyen körülmények között különösen nagyra 
kell értékelnünk — még ha meg kell látnunk azt a segítséget is, amit a már a monopóliumokat 
képviselő, így politikai elveikben már sokkal kevésbé liberális, ugyanakkor várospolitikai 
gyakorlatukban sokkal nagyobb vonalúnak bizonyuló csoportok részéről kapott. 

3. Fejtegetéseink befejezéseként nem lesz érdektelen, ha bemutatjuk a közgyűlés néhány, 
még 1912-ben is megválasztott leghosszabb, legalább 30 éves tagsági időre visszatekintő, az 
élcsoporthoz tartozó szereplőjét. Példájuk jellemzően fogja megmutatni, hogy még a régi, az 
egyesítés kori városi közgyűlés tagságából milyen elemek voltak képesek 30 éven át is meg
maradni a csekély számú választótestület bizalmából — esetleg közben éppen ennek révén 
válva virilistává. Olyan kép ez, mely a századelő fővárosi közgyűléséről a fentiekben kiala
kult kép perspektíváit kissé kitágíthatja a XIX. század utolsó negyede, a rohamosan kifej
lődő nagyváros e hőskora felé is. 

E csoport tagjai között, nem meglepő módon, szép számmal találkozhatunk már a fen
tiekben előfordult nevekkel. Rupp Zsigmond, Stiller Mór, Mezei Mór, Sigray Pál, Wagner 
Géza, Kunz Jenő nevével már a nagy ingatlantulajdonosok, nagybankok igazgatósági tagjai-
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nak sorában találkozhatunk. Valamennyien még a 70-es években (nagy részükben már 73-ban) 
lettek tagjai a bizottságnak. Az újonnan felbukkanó nevek közül elsősorban Radocza János 
ügyvéd, háztulajdonos nevét kell megemlíteni, ő udvari tanácsos, a BUR Vasút igazgatósági 
tagja, 18 budapesti (főleg angyalföldi) ingatlan birtokosa, egyike a Terézvárosi Kaszinó 
vezérférfiainak. Kétszeresen számított adójával 1903 és 1917 között (1903. évi 115. ranghe
lyétől eltekintve) mindvégig az első 50 virilista között volt. — Gundel János háztulajdonos, 
szállodás és vendéglős az 1860-as években jött Bajorországból Budapestre. Korunkban már a 
Vendéglősök Országos Szövetkezetének elnöke, 1876 óta a Szállodás és Vendéglős Ipartár
sulat elnöke, a Ferenc József Rend lovagja. — 1876 óta tagja a bizottságnak Thék Endre, 
Magyarország legnagyobb faáru-gyárosa, udvari tanácsos, a Ferenc József Rend lovagja, a 
III. o. Vaskorona Rend tulajdonosa, az Országos Iparegylet alelnöke stb. — kisvárdai elő
névvel magyar nemes. — Ugyancsak 1877 óta tag a bizottságban Freund Vilmos háztulajdo
nos. A paksi születésű fiatalember a zürichi Műegyetemen szerzett építészi képesítést: ko
runkban közmunkatanácsi tag, fürdőtulajdonos és mint műépítész a budapesti virilisták 
egyik sokat foglalkoztatott építésze. — 1879-től 1918-ig ül benn a közgyűlésben Belitzay 
Béla, a kor híres bábsütő és viaszgyertya öntője, az arany Érdemkereszt tulajdonosa — és 
egészen más jellegű vagyonalappal botfai Hűvös József, a Városi Villamosvasutak elnöke. 
Hűvös ügyvédként kezdte pályafutását, majd a törvényhatósági bizottságba választatván, ő 
honosította meg az iskolaszéki választások a fővárosban végül is elfogadott rendszerét és a 
kerületek a közgyűlés előtti értekezleteit. A várospolitikában mindvégig igen élénk szerepet 
játszik: a józsefvárosi liberális polgárságnak, a Hűvös-pártnak ő az elismert vezére. Udvari 
tanácsos, 1897-ben botfai birtokának (születési helye, Nagykanizsa közelében) előnevével 
kapott nemességet. Fia, a rendkívül muzikális, több nagysikerű balettet és operettet kom
ponáló Hűvös Iván fogja majd követni a Villamos Vasút elnökségében; — a család erős 
művészi hajlamai az irodalommal foglalkozó Kornél és a jónevű szobrász, Hűvös László 
munkásságában fognak közéleti gondoktól mentesítve továbbélni. — Az 1873-tól megsza
kítatlan tagsággal rendelkező közgyűlési képviselők közül még Rock István gépészmérnök
nek, a sokáig az ő nevét viselő gépgyár alapítójának, később részvénytársasági formában igaz
gatósági tagjának nevét kell megemlíteni. Rock műszaki vonalon elismert szaktekintély, 
műegyetemi vizsgabiztos és az Iparegyesület igazgatósági tagja. Rendelkezik a közéleti de
kórummal is: a III. o. Vaskorona Rend és a Ferenc József Rend lovagja, a koronás arany 
Érdemkereszt tulajdonosa, aki kelenföldi előnévvel magyar nemességet is kap. — Ennek a 
láthatóan igen sokféle elemből összetevődő, mondhatjuk örökös virilista közgyűlési tagságnak 
utolsóként kiemelendő jellegzetes alakja dr. Hegedűs János orvos: már a szabadságharcban 
egészségügyi szolgálatot teljesít (ami az újonnan alakuló honvédségben főtörzsorvosi rangig 
juttatja), 1869-ben egyik alapító tagja a Magyar Vöröskeresztnek, tagja az Országos Egészség
ügyi Tanácsnak, ő is jellegzetes közéleti személyiség: Budán már 1873 előtt is városatya volt. 
Jellegzetes függetlenségi politikus, akinek alakja elválaszthatatlan volt a régi Krisztinavárostól. 

* * * 
A virilisták itt vizsgált élcsoportjának kutatása során több fontos kérdést kétségtelenül 

nem tudtunk a maga megérdemelt teljességében kibontani, vagy jelzésen túlmenőleg akár
csak fővonalaiban is vázolni: gondolunk itt elsősorban az élcsoport és általában az egész viri
lista réteg eredetének, és a régi, 48 előtti vagy akár a városegyesítés korabeli fővárosi polgár
sághoz való viszonyának még feltétlenül vizsgálandónak érzett kérdéseire, valamint e réteg 
többé-kevésbé az egész polgári társadalom számára mintegy mintaként szolgáló, Ambrus 
Zoltán, Molnár Ferenc vagy Gábor Andor által oly sok oldalról s oly éles bírálattal elénk állí
tott életformájának és életvitelének bemutatására. 

Ám úgy véljük, hogy az élcsoport vizsgálata alapján — megfelelve a tanulmányunk ele
jén felvetett három kérdésre — sikerült bemutatnunk a fővárosi tőkés vagyon legjelentősebb 
összetevőit, s a vagyonosodásnak mindazon, legalábbis főbb útjait és módozatait, melyek a 
fővárosi burzsoázia vagyoni alapjainak kialakítása során általában szerepet játszanak, és me
lyeknek döntő részük volt abban, hogy Budapest (ha fejlődésében némi torzulásokkal, s 
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összetevőinek még az általában megszokottnál is kevésbé egyenletes érvényesülésével is) 
a dualizmuskori Magyarországnak valóban gazdasági központja és valódi világváros legyen. 
És általában s egyes jellegzetes alakjaiban egyaránt, talán sikerült ábrázolni a főváros nagy
polgárságát is (benne a hazai finánctőke legjelentősebb alakjaival), mely ezekben az években 
e vagyonoknak elsősorban volt birtokában. A budapesti várospolitikára gyakorolt befolyásuk 
ábrázolásában azonban meg kellett elégednünk csupán e réteg közgyűlési képviseletének be
mutatásával — a várospolitikára gyakorolt tényleges befolyásuknak konkrét példákon való 
elemzése már túlment volna tanulmányunk keretein. 

És mindennek summájaként, e válaszokon túlmenőleg, talán sikerült bemutatnunk azt is, 
hogy már a tárgyalás során többször hangoztatott sejtésünk indokolt volt: e réteg esetében 
valóban, az élcsoportig vezető különböző utak, vagyonosodásuk különböző alapjai és össze
tevői és sokszor éles érdekellentéteik ellenére is túlnyomórészt valójában egyetlen, az üzleti 
mellett nem utolsósorban sokszoros és az üzleti kapcsolatokat kiegészítő családi kapcsolatok 
által is szoros egységbe kovácsolt, egységes burzsoá vezetőréteggel, Magyarország legjobban 
kifejlett, feudális csökevényektől legkevésbé — legfeljebb egyes csoportjainak nemesi cím 
iránti előszeretetétől — befolyásolt, kapitalista alapú társadalmának valódi burzsoá vezető
rétegével állunk szemben. E réteg — mint záró fejtegetéseink mutatják — aránylag bármeny
nyire vékony is (amiben joggal láthatjuk a magyar kapitalizmus a városfejlődés vonatkozásá
ban csupán egy nagy város teljes kifejlesztésére képes korlátozottságának — bár e város mére
teiben ugyanakkor erejének is — társadalmi vetületét), a főváros politikájára is igen jelentős 
befolyást tud gyakorolni. 

Olyan tanulságok ezek, amelyek egyrészt a hazai kapitalizmus kialakulásának történeté
vel foglalkozók figyelmét fokozottabban — és most már a vidéki városok vonatkozásában is — 
e problémák minél mélyebb kutatására irányíthatják, másrészt bizonyos fokig talán némi 
utat is mutatnak az e kutatások során követendő módszereket illetőleg is. (Hiszen, ahogy a 
vagyon végül is személyek kezén halmozódik fel és személyek tevékenységének terméke, úgy 
kialakulásának útját sem lehet az őket kialakító személyek útjától elválasztva szemlélni.) 
Teljes munkát még e szűk terület vonatkozásában, és még megközelítően sem végezhettünk. 
A feladat újszerűsége, az előzetesen megoldandó aprólékos részkutatások tömege, és a kutató 
tapasztalatlansága egyaránt szolgáljon mentségül megoldásának nyilvánvaló hibáira. 
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K Á R O L Y V Ö R Ö S 

L E S P L U S G R A N D S C O N T R I B U A B L E S 
D E B U D A P E S T D E 1903 À 1917 

(Contribution à l'histoire de la société de Budapest à l'époque du dualisme. I.) 
L'étude est un essai méthodologique et le travail préliminaire d'une étude plus impor

tante ; elle procède à l'examen d'un groupe des plus grands contribuables de Budapest à 
partir les listes officielles publiées en 1903 et de 1910 à 1917 sur les 1200 personnes les plus 
imposées de la capitale qui s'étaient fait inscrire parmi les électeurs municipaux. 

L'auteur choisit les cca 230 contribuables figurant, chaque année, aux premières places 
des listes, par ordre d'importance de l'impôt payé, sans prendre en considération, combien 
de fois figuraient-ils à ces premières places: en tout, 702 personnes. Il procède à l'examen 
détaillé de ce groupe, en analysant leurs professions respectives, la base de leur fortune ou 
de leur revenu, leurs attaches familiales, et, finalement, leur stabilité, c'est à dire la question 
à savoir, pendant combien de temps réussissaient-ils à rester dans le groupe durant la période 
étudiée, et à garder leur rang original sur la liste. 

Cette analyse permet à l'auteur de présenter les types caractéristiques de la possession 
des fortunes immobilières dans la capitale, et les plus grands hommes de finances avec leurs 
larges relations bancaires. Il présente aussi les plus grands commerçants et industriels 
figurants dans le groupe, soulignant toujours les attaches familiales compliquées et larges 
qui les reliaient étroitement les uns aux autres. 

L'auteur finit par examiner, en quel nombre et suivant quelle catégorie de fortune ou 
de profession les membres du groupe entrèrent-ils dans le conseil municipal. En résultat 
de cet examen, il conclut que le groupe étudié, quoiqu'il n'ait formé la totalité complète 
de la couche dirigeante de Budapest, la représentait avec une exactitude approximative. 

Cette couche dirigeante était assez mince: ceux qui y figuraient durant toute la période 
étudiée n'en composaient qu'un tiers, ou, avec une certaine amplification, les deux cinqui
èmes. C'étaient les plus grands capitalistes financiers de Budapest, avec leurs attaches, et 
les membres de la grande bourgeoisie commerçante, industrielle ou propriétrice foncière. 
Quant aux couches inférieures du groupe étudié, d'ailleurs peu nombreux, leurs membres 
se changeaient assez vite (l'étude démontre des périodes de choc), quoique par rapport 
aux villes de province, ils se recrutaient aussi parmi de très grands contribuables (ce qui 
montre, d'ailleurs, l'importance économique de la capitale). Même ceux qui sortirent du 
groupe, réussirent à rester dans le groupe complet des 1200 plus imposés, de même que les 
nouveaux membres du groupe se recrutèrent parmi ces derniers — sauf les années de guerre 
quand les conjonctures élevaient dans le groupe d'élite des personnes qui, jusque là, ne 
s'étaient pas inscrits parmi les électeurs municipaux (condition préalable de figurer sur la 
liste des plus imposés) ou qui possédaient une fortune moins importante. 

Une partie considérable du groupe, si elle n'en sortit pas, descendit néanmoins à un 
rang inférieur à celui qu'elle avait occupé au moment d'y entrer. La raison en était que les 
revenus de certaines catégories, grâce aux conjonctures et à l'inflation, montèrent sensible
ment, et la somme de l'impôt en tant que condition d'appartenir au groupe montait aussi, 
de sorte qu'il y eut de moins en moins de contribuables qui pussent satisfaire à ces condi
tions. Leurs places furent occupées non pas par ceux qui sont montés des catégories inféri
eures, mais par des hommes nouveaux qui sont entrés de dehors dans le groupe. 

Les bases des fortunes en possession de la couche dirigeante étaient souvent très com
plexes — il s'agissait de revenus d'origine bancaire, commerciale ou intellectuelle, allant 
souvent de pair avec des biens immobiliers ou des propriétés terriennes. L'on peut bien 
observer la transformation d'une partie du capital commercial en propriété bâtie dans les 
cas des capitalistes qui ne pouvaient plus faire la concurrence à des grandes banques qui 
commençaient à monopoliser l'activité industrielle. Il y a eu en même temps des cas où 
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c'étaient des capitalistes financiers qui avaient achetés des biens fonciers pour mettre leur 
capital en réserve. Pour encourager la construction de la ville, des lois assuraient d'impor
tantes exemptions d'impôt pour les immeubles construits le long des grandes artères, si 
bien que les capitaux y investis étaient vite amortis. Les capitalistes relativement petits du 
groupe — avec beaucoup d'entrepreneurs de bâtiments parmi eux — s'étaient, par contre, 
souvent procuré de grands ensembles de terrains à bâtir dans la banlieu, avec, visiblement, 
des intentions de spéculation. 

Les attaches familiales de la couche dirigeante étaient très étroites, ce qui a accéléré 
encore, dans une ou deux génération, l'union des bases de fortune. 11 est caractéristique que 
cette couche dirigeante, complètement différente de celle d'avant 1848, et composée surtout 
des descendants des grands marchands de blé et des capitalistes de l'industrie minotière 
de province immigrés dans la capitale dès les années 40 du siècle précédent, s'efforçait, 
avec une ambition remarquable, de se procurer les titres de noblesse (voire, dès les années 
1900, de la haute noblesse). 

L'étude constate finalement que les places du conseil municipal étaient en partie, occu
pées par les membres de ce groupe. Beaucoup parmi eux en restaient titulaires depuis 20 
ou 30 ans, voire même depuis la réunion de Buda et de Pest (1873), bien que cela soit facile 
à expliquer par la faiblesse de l'intérêt témoigné à l'égard des élections municipaux et par 
le fait que 700 ou 800 voies suffirent pour obtenir les places réservées, dans le conseil muni
cipal, aux grands imposés. L'article souligne le caractère négatif de ce phénomène de point 
de vue de la politique urbaine. 

En conclusion, l'article souligne que le groupe étudié, malgré les raisons différentes 
de l'enrichissement de ses membres et l'intérêt souvent divergeant de ses couches diverses, 
formait, en fin de compte, une classe dominante homogène et bourgeoise, conforme à la 
société de caractère purement bourgeois et exempt d'éléments féodaux de la capitale, société 
différente de celle de la totalité du pays, et formée grâce à l'importance économique excep
tionnelle de la capitale. Affirmant l'importance de l'examen de cette couche dirigeante, 
l'auteur souligne finalement l'intérêt des enquêtes sur les attaches familiales et l'importance 
de l'élaboration des méthodes y relatives. 
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TARJÁNYI SÁNDOR 

A F Ő V Á R O S I M U N K Á S S Á G H E L Y Z E T E ÉS 
F O R R A D A L M A S O D Á S A AZ E L S Ő V I L Á G H Á B O R Ú 

A L A T T 

A múlt század utolsó negyede a kapitalista főváros kialakulásának időszaka. A gyáripar 
a szélesedő belső piacra támaszkodva, kihasználva a főváros kedvező tőke- és hitelviszonyait 
— a jelentős bankok itt találhatók —, a városi adottságokat, a kiépített vasúthálózatot, a keres
kedelmi központ jelleget, mely egyaránt megkönnyítette a nyersanyag beszerzést, és a kész 
termékek értékesítését, nem utolsósorban a tömegesen jelentkező olcsó munkaerőt, addig 
nem tapasztalt fejlődést ért el. 

A századfordulón a főváros az országnak már nemcsak igazgatási és politikai központja, 
hanem az ország gazdasági életének is meghatározója. A gyáriparban foglalkoztatottak majd 
%-e a fővárosban dolgozik. 

A főváros fejlődését a demográfiai adatok szemléletesen mutatják. A három város: Buda, 
Pestés Óbuda — egyesítése idején a mai város lakossága 300 000, 1910-ben már több mint 
egymilliószázezer. A főváros népességének szaporodása 3—4-szerese volt az országos átlag
nak. 1880—90 között 36,6%-os a fejlődése az országos 9,1%-al szemben, 1890—1900 kö
zött 44,8%-os a 8%-kal szemben.1 

Ez a szinte amerikai ütemű növekedés elsősorban betelepülésből adódott és csak mintegy 
1/3-ad részben a természetes szaporulatból. 1910-ben a peremvárosok nélküli főváros 880 371 
lakójából csak 311 107 budapesti születésű, a többi az ország különböző, sőt a Monarchia 
más területéről származott.2 Ez az adat jellemzően mutatja, hogy néhány évtized alatt a fej
lődő kapitalista ipar milyen mérvű munkaerőre támaszkodhatott és ezzel összefüggésben 
milyen belső piac biztosította a termékek megvásárlását. 

Jórészt ebben az időben alakultak ki vagy indultak rohamos fejlődésnek a főváros körüli 
települések is. Kispestnek pl. 30 000, Erzsébetfalvának 31 000, Újpestnek 55 000, Rákospa
lotának 25 000 lakója van már 1910-ben. A mai Budapesthez tartozó települések lakossága 
227 257 már ekkor,3 egy emberöltővel előbb még csak néhány tízezer, pl. Újpest lélekszáma 
6722, Rákospalotáé 3458 a kiegyezés idején. Kispest és Pesterzsébet lakossága ekkor még csak 
néhány száz. 

összehasonlításul néhány város adatai: a főváros a XVIII. század végén (Buda és Pest 
együtt) 47 290, Debrecen 29 153, Pozsony 26 898, Szeged 21 519, Szabadka 20 708. 1830-
1910 között az arány még erősebben a főváros javára billent. 1830-ban 13 városa van az or-

1 Farkasfalvi Sándor : Bp. gyáripara az 1921—26-os években. Bp., 1928. Statisztikai Közlemények. 
56. 12—15. o. 

2 Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve 1913—1920. XII. évf. Bp., 1932. Későbbi helyes
bítés után a pontos szám: 881.601. 

3 Az 1910-es népszámlálás adatai. Bp., 1912. I. 190—98. o. 
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