
Testet öltött az új főváros, BUDAPEST! 

Létrejött a sokak által régóta várt Budapest. Bár a város január elsejei hatállyal már egyesült, 

hivatalosan 1873 november 17-én került az irányítás az új önkormányzat kezébe. Az új fővárost 

eme, három eddig is létező település alkotja: Buda, Pest és Óbuda. Az egyesített városok közös 

kormánya a Pesti Vigadóban tartotta meg első ülését. Megválasztották a főpolgármestert, a 

polgármestert, illetve az első alpolgármestert. Ezek után egyesítették a három város 

közigazgatását is. A főpolgármester Ráth Károly lett, polgármesterré pedig Kamermayer 

Károlyt választották. Végül, de nem utolsó sorban az első alpolgármester posztját Gerlóczy 

Károly fogja betölteni.  

Érdekesség, hogy a város gyakorlati vezetője Kamermayer Károly, a főpolgármesteri poszt 

csupán ellenőrző szerepet lát el. A volt honvéd főhadnagy, Kamermayer Károly sokak örömére 

vezető pozícióba került, így nagyobb befolyása lesz az új főváros alakulásában.  

A májusban történt bécsi-, illetve pesti tőzsdekrach ellenére is fejlett maradt az ország két 

legnagyobb városának gazdasága, így egyesíteni lehetett őket (Óbudával együtt).  Az egységes 

kormány egy fontos mérföldkő Budapest világvárossá növekedésében. Azonban még van hova 

fejlődnie a már csaknem 300 ezer lakost számláló fővárosnak. Becslések szerint ez a szám 

hatványozottan fog növekedni, ugyanis csupán a lakosság 40 százaléka helyi születésű. Ez azt 

jelenti, hogy rengeteg a vidékről bevándorló paraszt. További tényező a rohamos 

gyarapodásban, hogy a lakosság több mint 70 százaléka beszél németül, így az is nyilvánvaló, 

hogy német anyanyelvű embereknek is vonzó a költözés.  

A három város közös fejlődése feltétlenül szükséges volt, mivel Nyugat-Európa nagyvárosai 

akkora tempóban fejlődnek, hogy külön-külön nem lehetne tartani a lépést velük. A közel egy 

évig tartó tárgyalások és előkészítések gyümölcse megérett, és az új testület átveheti az 

irányítást.  

A kiegyezés óta több mint 500 pénzzel foglalatoskodó hitelintézet jött létre, azonban ezek a 

vállalkozások nem végeztek semmilyen tevékenységet, kizárólag betétet gyűjtöttek és 

részvényekkel üzleteltek. Ez a jelenség megfigyelhető az egész világon, nem csak hazánkban 

jellemző. Ilyen, és ehhez hasonló vállalkozások túlszaporodása vezetett végül „Fekete 

Péntekhez”. A gazdasági élet megállt, rengeteg bank csődölt be, a külföldi tőke pedig 

rohamosan áramlott ki az országból. Azóta a gazdaság némileg helyreállt, de ezt igazán az 

egyesülésnek köszönhető új erőforrások és az egység fogja orvosolni.  
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