
Ez lenne ma Budapest? 

 

Amikor ezen cikksorozatot terveztük, az lebegett a szemünk elött, hogy Magyarország 

minden lakója tisztába legyen azzal, hogy miképp alakult hazánk központjának helyzete. 

Bőven van miről írjunk hiszen már 6 éve nem beszélünk külön városként Pestről, Budáról és 

Óbudáról. 

Előző számunkban egy interjút olvashattak Ráth Károly főpolgármester úrral, amiben 

Budapest külkapcsolatairól, valamint eddigi munkásságáról kérdeztük. Jelenlegi cikkünkben 

sem fogunk jelentősen eltérni az előző témától. Azt szeretnénk most megírni, mik a 

legszembetűnőbb feljlesztések mikkel a turisták, avagy a helyi lakosok találják szembe 

magukat minden egyes nap.  

Szeretett fővárosunk megalakulásának éve számunkra az egyik legszebb és egyben az egyik 

legkegyetlenebb esztendő. A „Fekete péntek” néven elhíresült tőzsdekrach ebben az évben 

pusztított Bécsben, maga alá temetve a pesti tőzsdét is. Szerencsére kormányunk 

kellőképpen odafigyelt a takarékosságra, mi több megnyerte a nemzetközi piacvilág bizalmát 

s így megőrizhettük a hitelképességünket. Szlávy József miniszterelnök úrnak sikerült is 

kölcsönt felvenni a Rothschild csoporttól, ami lehetővé tette országunk és egyben Budapest 

fejlődését.  

Fővárosunkról bátran kijelenthetjük, hogy Magyarország iparának és modernkori 

kultúrájának a központja. Ezt csak támogatja, hogy az évek során rendkívüli nagy kulturális 

fejlesztésen esett át. Az 1875-ös év egy meghatározó esztendő a város életében, hiszen 

ekkor nyitotta meg kapuit a Népszínház. A Nemzeti Színház ezen okból átadta a könnyebb 

műfajokat az újonnan megépült színháznak. Ebben az évben a Nemzeti Színház épületét 

átalakították és kibővítették. Ott a továbbiakban főleg drámai színműveket játszanak majd. 

Az említett színház operai célokra viszont nem a legmegfelelőbb, sőt akusztikai adottságai 

sem tökéletesek. Ebből kifolyólag elkezdték építeni az Operaházat, amin még a mai napig is 

keményen dolgoznak. Várhatóan öt éven belül látogatható lesz.  

A zenei oktatásról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen szintén négy éve nyílt meg az 

Országos Magyar Királyi Zeneakadémia. Első elnöke a világhírű, mélyen tisztelt virtuózunk, 

Liszt Ferenc. Korábbi hazai tehetségeink csak külföldön tudtak tanulni, de ma már itthon is 

elsajátíthatják a legfelsőbb zenei tudást. A növendékek számának jelentős megemelkedése 

okán jövőre átköltöznek egy tágasabb létesítménybe, mely a Sugár úton helyezkedik el.  

Az elmúlt években több probléma is adódott a közlekedéssel kapcsolatban. Folyamatos 

fejlesztésekkel ezeket a nehézséget is sikerült megoldani. A neves építész, Eiffel cége által 

tervezett Nyugati pályaudvarunknak nemcsak vázszerkezete technikai bravúr, de tökéletesen 

szolgálja ki az utazóközönséget. Bár még most is folynak kisebb-nagyobb igazítások az 

épületen, de lassan már három éve élvezhetik az utasok e lenyűgöző építményt. Sikerült 

megoldani a Pest és Buda közötti vasúti kapcsolatot is a déli vasúti összekötő híd 

megnyitásával.   



Budát számos ember választja kirándulás céljából. Ezt főként Svábhegyről lehet elmondani, 

mely rohamosan fejlődik, sorra épülnek a szebbnél szebb villák. Ezen okból 1874-ben 

átadatott a Svábhegyi fogaskerekű vasút, így a kirándulók gyorsabban és kényelmesebben 

eljuthatnak a fővárosunkat övező gyönyörű hegyvidékre.  

Minden adott tehát, hogy a Budapest a híres világvárosok sorában kiemelkedő helyett 

foglaljon el. A következő részben a turisztikai tényezőket elemezzük, valamint azt, hogy 

miként alakul a város népessége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodalomjegyzék: 

 

Ennek cikknek a megírásához kizárólag írott forrást használtunk fel. 

 

A kép linkje: 

https://www.google.com/amp/s/varosban.blog.hu/2013/11/17/140_eves_budapest_fotok_a_varos

_gyermekkorabol%3flayout=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


