
Egyesülés kérdőjelekkel, avagy gondolatok Pestről Budára 

A tegnapi novemberi napot bizonyára aranybetűkkel írja majd be a krónikás az egyesített, eddig 
is csak a Duna által elválasztott testvérvárosaink emlékkönyvébe. Ahogy a széles 
olvasóközönségünk már tájékozódhatott múlt heti lapszámunkból, e hó 17. napján1 tartották a 
Főváros Tanácsának díszközgyűlését, ahol a már október 25-ei napon elfogadott határozatok 
rögzítettenek. Sokan már most felemlegetik Ráth úrnak, az új főpolgármesternek, hogyan 
bizony az volt az egyesülés valódi napja, de a tanács tiltakozni méltóztatott, mivel azon a 
kormány tagjai is megjelenvén, még nemzetünk legjelesebbje Deák Ferenc is megtisztele az 
ülést,2 azt a látszatot kelthetnők, hogy a város ezen urak felügyelete alatt munkálkodna a 
fejlődésének fundamentumain, ezt így határozottan visszautasíttathatták. Számos lapok adtak 
hangot a városok jeles polgárainak szólásra az elmúlt években, az okból, hogy megosszák 
becses gondolataikat a városrészek problémáiról. Mi nem kívánjuk újra boncolni e kérdést, de 
néhány felvetést megfontolás tárgyává téve, hívjuk fel a nemes közönséget arra, hogy hallassa 
szavát továbbra is a város szépítése, építése érdekében. A tavaly elfogadást nyert rendezési terv 
alapján úgy tűnik, hogy Reitter úr csatornaterve a feledés homályos ködébe került, miközben 
megismerhettünk oly elképzelést, mely Pesten állandó Világkiállítást visionálna!3 Utóbbi 
lázálomnak bizonyára sok ellenzője lenne a pesti oldalon, hiszen a honpolgárok panaszai 
alapján a város így is élhetetlen! Nem megoldott a csatornázás, az esővíz elvezetés a sétálók 
nyakába kerül, a szűk utcákon szabályozatlan a fogatok közlekedése, nincs elég hely a 
gyalogforgalomnak, a szemét szállítása s, tárolása megoldatlan!4 Az utcákon a bűz az úr, 
miközben a budai rész, ennél borzalmasabb! Elmaradott volta, lehúzza Pest nyüzsgő, fiatalos 
báját, a szőlőművesek mondják majd meg, hogy mi fejlődjön a rohamosan iparosodó másik 
oldalon? Még magyarul sem tudnak, a budai közgyűlés tagjaiban a német nyelv hangosabb volt, 
mint a magyar.5 Mi lesz vajon ebből? Tekingethetünk e majd át a modern oldalról a falusias 
világra vagy a tervezők óhajtása szerint egy nagyváros egységes képe kezd majd formálni 
szemünk láttára? Nagy kérdések ezek, melyek az új Tanácsot majd komoly munkára és 
elmesúrlódásokra késztethetik! A város még május hó 29-én megalkottatta új jelképeit is, 
melyen a pesti képviselők túlsúlya miatt lett kialakítva, azon módozattal, hogy Pest címerpajzsa 
fölülkerekedvén uralkodik Budán, míg a szegényes Ó-Budának egy újabb nyitott városkapu 
jutott az egyesített szimbólumon.6 Ebből bizonyára még évtizedes viták fognak származni, 
pedig oly jó lenne már békességen nyugvó, fejlesztő munkára terelni a szót. Ebbéli 
reményünkkel áldjuk meg a Fővárosunk új közhivatalát és kívánalmunk szerint leendjenek és 
várják őkelmüket eredményes városszépítkezésekben gazdag évek. 

 

 

 
1 1873. november 17-én tartották a Fővárosi Tanács díszgyűlését, mely csak rögzítette és hivatalossá tette az 
1872. XXXVI. tc.– ben foglaltakat, Budapest létrejöttéről. https://mult-kor.hu/szechenyi-vetette-fel-elsokent-
buda-es-pest-egyesitesenek-otletet-20151117,  
2 U.o. Deák Ferenc is részt vett a október 25-ei ülésen. 
3 Tomsics Emőke: Valóság, tervek, ábrándok 
Civil vélemények és elképzelések Buda-Pestről az 1860-as években, EPA Budapesti Negyed 2007/2 szám 
http://epa.niif.hu/00000/00003/00040/tomsics.html Blána Szilárd „fejlesztési terveiről”, aki állandó 
világkiállítást szeretett volna Budapesten létrehozni. 
4U.o.  
5 http://ujkor.hu/content/buda-tehat-pest-reszere-csak-teher-a-varosegyesites-kerdojelei,  
6 https://budapest.hu/Lapok/Fovaros/Jelkepek.aspx, A címertervek és azok magyarázata 



 

 

 

http://ujkor.hu/content/buda-tehat-pest-reszere-csak-teher-a-varosegyesites-kerdojelei, 
Szetkirályi Mór és báró Podmaniczky Frigyes az egyesítés két emblematikus alakja az 
Akadémiával és a Lánchíddal. 

 

https://budapest.hu/Lapok/Fovaros/Jelkepek.aspx, A fővárosi címer hivatalos terve 1873-ban. 
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