
L E V E L E K A R É G I P E S T R Ő L 
(Folytatás.) 

20. Septembris. 1826. 
Kedves Barátom! Multkori levelemben elmondottam, miket láttunk 

az első napon, most halljad következő napi tapasztalásainkat. 9-a hujus 
kocsiba ültünk, mert nagybátyám megeléglé a gyaloglást a köveken, más-
reszt azt akará, hogy Jancsi kocsis a Két Oroszlán udvarán túl is lásson 
valamit. Ha kedvünk tartotta, persze le-leszálltunk közben, mikor az 
öreg úr közelebbről akart látni valamit. 

Megindultunk tehát és a Leopold-utcán át egyenesen a Rózsa-piacra 
hajtattunk, mely a Sebestyén-piaccal majdnem egy térre egyesül. Az utób-
bit egy Szent Szebestyén-szobor (statua) ékesíti, bár nem nagyon, mert 
igen rossz szobor. 

Megemlítendő, hogy újabb időben erősen renoválják a régi házakat, 
és kevés van, amelyen ujítás nyomai ne látszanának. A Városház-utcán 
át a Városház-piacra jutottunk, amelyen egy Szentháromság-szobor áll 
az 1738-dik évi pestis emlékére. A városháza tornyos, régi épület, amely 
nem méltó a szép Pesthez. Tornyáról az őr minden fertály órában „Gelobt 
sei Jesus Christus"-t kiált, ami megint csak a város német voltát bizo-
nyítja. Ugyanitt van a piarista atyák klastroma és gimnáziuma, melynek 
én is tanulója valék pár esztendőkkel ennek előtte. Akkor a nyolcszáznál 
több diákot egy director és hat professor tanította. 

Most a Váci-utcába léptünk. Valóban léptünk, mert leszállottunk a 
kocsiról, hogy a gyönyörű boltokat közelebbről láthassuk. A boltoknak 
arany-betűs, fekete címtáblái és különböző színű csíkos vászon-ernyői igen 
kellemetes látványt mutatnak. Különösen szépek a selyem és módi-árus 
boltok, a bécsi porcellán-fabrika boltja, Dannhauser bútoros és Lechner 
órás boltjai. Itt vagyon a Korona-kávéház, mely igen látogatott, fő-
képen görög kalmárok kedvelik, akik hosszú török pipáikat szíva itt 
beszélik meg egymással ügyes-bajos dolgaikat. Ennél fényesebb a Hét 
választó (Die sieben Churfürsten) fogadó kávéháza, a legszebb Pesten, 
hová csak úri nép jár. Mi is betértünk egy kis gyomorerősítőre s elnéztük 
egy darabig az augsburgi Allgemeine Zeitungot, az Ofner Pesther Zeitun-
got s a Pressburger Zeitungot olvasó tubákosorrú, gazdag német Spiess-
bürgereket, a Magyar Kurirt s a Hazai és Külföldi Tudósításokat olvasó, 
pipázó magyar urakat. Nb. a kávéházakban és kocsmákban megtömött 
pipák állanak készen a vendégek számára, bár legtöbben magukkal hordják 
pipájukat. Pesten különben körülbelül harminc kávéház van. 

A Hét választó nagy szálája, mely újonnan van diszítve, igen szép. 
Télen itt tartatnak a maskarás és egyéb bálok. Ilyenkor gyönyörködve 
szemlélhetjük a karzatról a ragyogó viaszgyertyák százai által megvilá-
gított táncolók tarka csoportjait, amint a theatrumi orchestrum muzsi-
kájára lejtik a menuetet, ecossaiset, quadrillet, mazurt és egyéb tánco-
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kat. A nagy szála körül, melyben ezer ember is megfér, vacsoráló- és egyéb 
szobák is vannak. 

A Váci-utcában láthatjuk legjobban a legújabb módit a járókelők 
ruháin. A módi, mely itt a bécsi Modejournal után igazodik, nem engedi, 
hogy a szép magyar öltözet közönségessé legyen. Az asszonyok, de a fér-
fiak is kapnak az újságon és folytonosan változtatják ruháik szabását. 
A női ruhákról, kalapokról nem is szólok, az utóbbiak formája esztendőn-
kint ötször is változik, de a férfiruhákkal sincs különben. A frakk meg 
kabát majd szűk és rövid, majd bő ós hosszú, hol zsinóros, hol széles 
bársonygallérja van. Ugyanígy változik a kalapok formája: ma alacsony, 
holnap magas, ma széleskarimájú, holnap alig van karimája. Nagy a luxus, 
az asszonyok valódi indiai shawlokban páváskodnak, még a szolgálók is 
úgy akarnak öltözködni, mint asszonyaik. Nagybátyám hol nevetett, hol 
bosszankodott a sok furcsa öltözetű gavalléron és dámán. 

A Váci-utca a tágas Theatrum-piacra1 vezet, ahol a városi német 
theatrum, a Magyar Király-fogadó s az idomtalan ós dísztelen harmincad-
épület (Dreysigstamt) áll. Ez már a Leopoldváros. A nagyon rosszul köve-
zett, poros és sáros téren fiaker állomás is van, mint több más helyen is 
a városban. A pesti fiakerek elég csinosak, lovaik is elég jók. A Várba 
menetelért 2 frtot, a Város erdejébe, vagy az Orczy-kertbe 1 frtot, s ha 
valahol időznek, fertály óránkint 10 krt kérnek. 

A theatrum gyönyörű épület, 1812 óta áll fenn és Európa egyik leg-
nagyobb színháza, háromezer ember fér bele, sőt jóval több is, ha szük-
séges. Frontján kiugró, hatalmas tornác van, hogy esős időben is kényel-
mesen be lehessen ülni a hintókba. E fölött Apolló ós három múzsa együtt, 
jobbra és balra a fal fülkéiben még négy múzsa szobrai állanak. Három 
nagy kapu vezet a tágas előcsarnokba s innen széles lépcsők és folyosók 
az ülőhelyekhez. A loge-k négy sorban vannak egymás fölött. Van nagy 
szála benne, amely két emelet magos, itt festik a decoratiokat. Garderobe-
ja igen dús, a scena masinériái igen tökéletesek, csak két nagy hibája van 
ennek a nagyszerű játékszínnek, hogy rossz az akusztika benne, és hogy 
télen igen hideg. Legnagyobb hibája azonban az, hogy német, s a magyar 
theatristák csak néha-napján játszhatnak benne. Az ország fővárosában 
magyar játékszín mindezideig nincsen, és ki tudja, mikor leszen. Ti az 
erdélyi fővárosban előbbre vagytok, nektek már régtől fogva megvan a 
magyar theatromtok. 

Amint a népes és szép boltokkal ékes Nagyhíd-utcából a kis Miatyánk-
utcába2 fordultunk, Kisfaludy Károllyal találkoztunk, kinek szállása éppen 
itt van a két utca sarkán. Róla még utóbb többet írok neked. A kis utcács-
kán át az Új-piacra3 értünk, mely óriási nagyságú térség szép, legtöbb-
nyire háromemeletes házakkal körülvéve, különben nincs kövezve, s ezért 
valóságos homokpuszta. Itt tartatik az országos vásár, amikor a térség 
el van lepve deszkasátrakkal, melyek utcákra osztva egész kis városnak 
látszanak. Egy fő- és két keresztutca hat részre vágja s mindegyik rész-
ben megint öt kisebb köz van. Minden utcának neve is van (Wiener-, Pala-
tin-, Schuster-, Tuchmacher-Gasse stb.). 

1 Vörösmarty-tér. 
2 Ma is így hívják. 
3 Erzsébet-tér. 
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A József-piac ennél sokkal kisebb és csinos, egyforma nagyságú házai-

val kellemes a szemnek, csak a harmincadház rútítja el. Ezen két piac és 
a II. József császár által építtetett Neugebäude között épült új városrész 
igen rendes és szép. Utcái egyenesek, szélesek, szellősek, a nagy házaknak 
tágas udvarai, kényelmes, világos lépcsői, újdivatú, magas ablakai vannak. 

A Neugebäude rengeteg nagyságú épület, most kaszárnya és hadi-
szerek magazinja. Tulajdonképen négy szögletépületből áll, melyeket falak 
kapcsolnak egybe, így tulajdonképen nincs is bevégezve. Mivégre építtette 
II. József, ma se tudjuk bizonyosan. A falai mentén ültetett akácfák alatt, 
főként tavasszal sokan sétálnak. 

Innen haza hajtattunk s ebéd utáni sziesztánk végeztével a Város erde-
jébe kocsiztunk a Király-utcán át. Ennek sarkán áll az óriási br. Orczy-
féle ház, melynek majdnem háromszáz lakója van, s mely több, mint negy-
venezer forintokat jövedelmez. 

A Terézia-város utcái piszkosak és nem valami illatosak. Itt lakik a 
legtöbb zsidó. Ez a kiskereskedés centruma s a legtöbb fabrica is itt van, 
úgymint bőr-, bútor-, selyem-, kalap-, és egyéb fabricák. A Király-utca leg-
szebb és legnépesebb utcája, bár ez is elég piszkos. Külső részei még elég 
falusiasak, mindenfelé gyümölcsös- és szőlőskerteket, meg mezőséget látni. 

A Király-utca folytatásaként szép, dupla vadgesztenye-allée vezet a 
Város erdejéig. Az alléé végén nagy, kerekformájú füves térség van, ettől 
balra tavat látunk két kis szigettel, ezek egyikére vasdrótból való híd 
vezet. Ezt az idén csinálta egy bécsi szitásmester. Vannak itt hintók, 
kerengőjáték (Ringlspiel), csúszó-út, táncra való hely a nép mulatságára, 
a tüzijátékok is gyakoriak. Különben a fák még nem nagyok, s az egész 
Város-erdő csak esztendők múlván lesz igazán szép. 

Innen a kishíd-utcai4 Vadászkürt fogadóba hajtattunk, hová meghív-
tam egynéhány barátomat vacsorára, hogy nagybátyám jól elbeszélget-
hesse az estét. 

Vacsora alatt az öreg arról tudakozódott, hogy mekkora ára van egy 
és más dolognak a pesti picon. Elmondtuk neki, hogy egy font marhahús 
15 kr., egy pár csirke 1 vfrt., egy mázsa debrői dohány 35 vfrt., egy pár 
lud 2 vfrt., egy öl fenyőfa 25 vfrt., a jobb fajta budai vörösbor akója 
40 vfrt. és így tovább, s nagybátyám nem győzött a drágaságon álmél-
kodni. Azon is elcsodálkozott, hogy Pesten körülbelül 800 kocsma és 
sörmérés van. Ennek oka pedig az, hogy mindenki mérheti a maga 
borát házában. 

Később a jó bor mellett hatalmas politizálásba elegyedtünk. Nagy-
bátyám konzervativizmusát mi fiatalok nagyon ostromlottuk. Ő azt tartja, 
hogy a mostani diétának legfőbb célja ősi, nemesi konstituciónk megvédel-
mezése és régi épségében való fenntartása, mi azonban ezt nem tartjuk ele-
gendőnek. Országunknak haladnia is kell s feudális konstitucióját előbb-
utóbb meg kell változtatnia. Ezt vallják a pozsonyi diétán felvilágosodot-
tabb követeink. „Előbb-utóbb mindnyájan fizetni fogunk", mondogatják. 
Egyikünk Wesselényit magasztalá, kinek sokkal tartozik Magyarország. 
Őnélküle a diétán az ifjú és dús mágnások tüze sohasem kapott volna jó 
direkciót s egészen elhült volna. Ő tartja bennük a lelket esze és tiszte-
letet parancsoló karaktere által. Másikunk erre gróf Széchenyi Istvánt hozá 

4 Türr István-utca. 
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elő, ki tavaly azt a nagyszerű fundációt tevé a magyar tudós társaság fel-
állítására és a diétán magyarul beszél. 

A diéta egyébként nagyon is soká húzódik és eddig kevés jót hozott 
AZ országnak. Most aztán Bécsnek szidására fordult a szó s ebben mind-
nyájan egyetérténk. Bécs nem akarja nemzetünk javát, sőt ahol teheti 
kárunkra van. Ő Felsége a Párisból hozott milliókból a bécsiek mulatsá-
gára öt miliót ajándékozott, nekünk semmit sem juttatott. Bezzeg, ha 
annak idején a francia császárhoz pártolunk, mi lett volna a dinasztiából! 
Akkor jó volt a magyar hűség, jó volt a vérünk és pénzünk, ma már mind-
ezeket elfeledték. Ausztria elnyom bennünket s nem akarja, hogy palléroz-
tatásunkban előmenetelt tegyünk. Konstituciónkat gyengíti és a vámokkal 
csak szegényekké tesz bennünket. Mindezeken eléggé elkeseregtünk. A ma-
gyar mindig elkeseredik, ha politizál: Így van ez már száz esztendők óta. 

Hazahajtatván, nagybátyám látta, hogy az utcák világosítása is jobb, 
mint régen volt. A belső- és Leopold-városnak minden utcáját világítják, 
a külső városokban persze csak a népesebbeket. Az olajlámpások, melyek 
többnyire a házak falába elősített rudakon vannak harang-formájú üvegek-
kel, alkonyattól éjfélig, sőt egy és két óráig is égnek, kivévén mikor hold-
tölte van. Ma már több, mint ezer lámpás világítja a várost! 

Legközelebb folytatom majd mondanivalómat. Élj szerencsésen! 
Szinnyei Ferenc. 

(Folytatjuk.) 




