
Gyáni Gábor 

BUDAPEST „TAPASZTALAT TÖRTÉNETE" 

Budapest modern kori történetében 1873 talán az egyik legfontosabb fordulópont, 
mivel végérvényesen csupán a városegyesítéssel dőlt el, hogy az alkotmányos 
önállóságát 1867-ben részben visszaszerző Magyarország politikai központja 
ettől fogva Pest-Buda lesz. 1873 más szempontból is kivételes jelentőségű a város 
életében. A közigazgatási tekintetben egymástól elkülönülő három város, Pest, Buda 
és Óbuda közös adminisztratív és fizikai (infrastrukturális) keretbe foglalása nyitotta 
meg az utat a későbbi évtizedek hihetetlenül gyors urbanizációja előtt. Az ekkortól 
felgyorsuló nagyvárosi fejlődés eredményeként Budapest a dualizmus végére közel 
egymilliós metropolisszá nőtte ki magát. 

A három település fővárosként történő egyesítése - óhajként - félszázaddal 
korábban is megfogalmazódott. Széchenyi a Budapest kifejezést használva 
(1831) arról elmélkedett, mi kell ahhoz, hogy valódi főváros váljon az egyesített 
Budapestből. „Buda-Pest fekvése kies, s olyan, mely egyesítő középpontnak sok 
tekintetben helyesnek látszik. Ha azonban a két város s annak körvidéke természeti 
mibenlétében hagyatik, egyesítést, ítéletem szerint, csak századok lefolyta esz
közölhet; mely századokban viszont annyi egyesülés elleni erő is fejlődhetik ki, hogy 
Buda-Pest hihetőleg soha nem léphet ki a provinciális városok sorábul, s egyesítő 
pontul nemigen fog szolgálhatni. A kérdés tehát abban forog, vagy inkább az a 
feladás: kinyomozni, a két testvérváros mily kifejlésre képes."1 

I. 

Az 1870. évi X. törvény nyomán (ez a rendelkezés hívta életre a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsát) a három testvérvárost egységes várostervezési projekt fogta egybe, 
közigazgatási egyesítésük azonban néhány évet még késett. A Közmunkatanács 
fő feladatának tekintette, hogy elvégezze a településeket egymástól elválasztó 
és árvizeivel azokat folyton veszélyeztető Duna szabályozását, valamint hidakat 
építsen a folyó fölé. Fontos feladata volt továbbá a főútvonalak megnyitása, a 
főváros egész területét átfogó szabályozások és a telekpolitika irányítása, az építési 
előírások kidolgozása és foganatosítása, valamint számos más várostervezési feladat 
ellátása is. Ez a munka több évtizedet követelt ott, ahol - mint Széchenyi korában, 
az 1830-as években és persze azt követően még jó ideig - a modern infrastruktúra 
nyomokban is alig létezett. „Budapest vőlegénye", báró Podmaniczky Frigyes nagy 
hévvel vetette bele magát a nagyváros-teremtés grandiózus munkájába, amikor 
1873-ban alelnöki minőségben a Közmunkatanács operatív vezetőjévé nevezték ki 
(1905-ig töltötte be ezt a posztot). Egyszer, amikor az 1880-as években felmerült, 
hogy esetleg le kell majd mondania a hivataláról, amire azonban végül nem volt 
hajlandó, így vallott az őt ebben az időben jellemző ethoszról. „Természetes tehát, 

1 SZÉCHENYI 1995. 9. p. Vö. CSORBA 1993. 20. p. 
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hogy én, aki annyira csüngöttem s csüngök most is fővárosunk emelésén s biztos 
jövőjének megalapításán, nem valék képes megbarátkozni azon gondolattal; hogy a 
munkát félbe hagyva, a vezetésem alatti hatóságra s reám bízott teendők tisztességgel 
való bevégzése elől mintegy megszökjem. Hisz akkortájt sem a főváros építkezési 
szabályzatának kérdése, sem a vízvezetéki, sem a csatornázási ügy, sem a közúti 
vaspálya hálózatának végleges megállapítása még csak alapjaiban sem volt eldöntve. 
[...] Az előkészület stádiumában volt még akkoron a Duna-szabályozás... , még 
tényleg folyamatba sem tehettük a Nagykörút megnyitásának... fontos ügyét. [...] Az 
Andrássy út telkeinek eladása és kiépítése még nem volt befejezve. [...] Az Operaház 
építése éppen akkor fejeztetett be [1884 - Gy. G.], de annak teljes részletes bevégzése 
s a felülvizsgálat s a leszámolás, még a távoli jövőben derengett."2 

A nagyszabású építkezések egy sor kitűnő hazai és külföldi építészt vonzottak 
Budapestre. Ennek volt köszönhető, hogy a tömeges építkezések ellenére a 
főútvonalak lakóépületei a historizmus színvonalas alkotásaiként épülhettek meg. 
A mellékutcák kialakítása során ugyanakkor már jóval kevésbé érvényesült ez az 
építészeti igényesség. Hauszmann Alajos, számos kiemelkedő középület tervezője 
jegyzi meg naplójában: „Az 1872. évben megindult a budapesti Sugár-úton - a 

2 PODMANICZKY 1984. 471-472. p. 
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j elenlegi Andrássy úton - a nagyméretű építkezés... [A] Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
ugyanis elsősorban a Sugár-út kiépítését tartotta legfontosabb feladatának, és mivel 
annak szabályozása Lechner Lajos pályanyertes tervei szerint már megtörtént, a régi 
házak kisajátítását pedig már végrehajtották, a Tanács szerződést kötött az Állami 
Magyar Municipális Hitelintézettel és az Erlanger Bankkal az út kiépítése ügyében. 
A Hitelintézet technikus igazgatója Koch Henrik építész lett, aki engem arra szólított 
fel, hogy az építési iroda vezetését vegyem át; de mivel e tisztséget tanári állásommal 
nem tartottam összeegyeztethetőnek, Petschacher Gusztáv bécsi építészt nevezték 
ki erre az állásra, aki több külföldi, leginkább bécsi építésszel Budapestre jött, hogy 
a nagyarányú városépítés munkájában közvetlenül részt vegyen. Petschacher, aki 
itt megtelepedett, nagy tehetségű építőművész volt, aki csakhamar tért hódított és 
számos kiváló alkotást létesített. Művészetéért rajongott, és meggyőződését senkivel 
szemben nem áldozta fel..."3 A bécsi születésű építész művészi állhatatosságára 

3 HAUSZMANN 1997. 31-32. p. Az 1890-ben viszonylag fiatalon, 45 éves korában meghalt „műépítész", 
aki maga a Teréz körút 24. számú, vagyis nem a saját tulajdonában álló (József körút 27. számú) 
bérházban lakott, felesége, Weninger Irma révén nagypolgári (bankári) családi kapcsolatokkal is 
rendelkezett; sógora volt Weninger Vince bankigazgatónak. BFL IV 1411 b. Petschacher Gusztáv 
Ede hagyatéka, 1890. 
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Hauszmann példaként idézi, hogy Petschacher - az építészeti kérdésekben egyébként 
szuverén megrendelővel - János Salvator főherceggel, a későbbi Orth Jánossal is 
szembeszállt a „stílusok dolgában". 

A fővárosi rang elnyerése, a városok egyesítése, valamint a nagyszabású 
infrastruktúra-fejlesztés - mind-mind szorosan hozzátartozott Budapest dinamikus 
népességnövekedéséhez. A kortársak által is amerikai üteműnek tartott növekedést 
jól mutatja, hogy 1869-ben a három város együttes népességszáma 280 ezer fő, egy 
évtized múlva viszont százezerrel múlta felül ezt a számot, a millennium idején, az 
1890-es évek derekán pedig egyenesen 600 ezren laktak Budapesten. Az intenzív 
bevándorlás eredményeként Budapest népessége az 1870-et követő negyedszázad 
során több mint a duplájára emelkedett.4 A város népessége így nagyrészt 
elsőgenerációs városlakókból állt. Már pusztán ezért is elementáris, mélyen felkavaró 
élményt jelentett a város lakói számára a napról napra kibontakozó új nagyvárosi 
architektúra és térszerkezet, az ehhez szabott modern életforma. A város régi és 
új lakói egy gyökeresen új mentális rend szabályait, a modern fizikai környezet 
esztétikáját és etikáját kezdték megismerni, megszokni és végül elsajátítani. A 
születőben lévő nagyvárosi modernitás tapasztalata érthetően lebilincselte tehát a 
korabeli budapesti flâneurt, akinek vitális „város-élményét" egy 1870-es évekbeli 
napló segítségével követjük most nyomon. 

KATUS 1991. 19-35. p. 
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Az Erzsébet téri kioszk, 1870-es évek 
Fénykép, Klösz György felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár 

A Csorba házaspár szűnni nem akaró éber figyelemmel kísérte a város viharos 
építészeti gazdagodását; semmi áron sem mulasztották volna el, hogy azon nyomban 
személyesen is ne győződjenek meg az újdonságokról s ami a legfontosabb: be
nyomásaikat a naplójukban is rögzítették.5 Az 1873 tavaszáról való bejegyzés szerint: 
„A Lipót [ma Váci] utcában megnéztük az Új Városházát", melynek építése ekkor 
valójában még be sem fejeződött. Egy 1874 januári bejegyzés pedig arról tudósít, 
hogy „melegen felöltözve útnak indulánk a lóvonatú kocsin a városba. Az Erzsébet 
téri kioszkot megszemlélve átmentünk a Dorottya utcára." A Hauszmann Alajos által 
tervezett, azóta viszont elpusztult kioszképület mindössze néhány hónappal korábban 
készült el. Gyorsan reagált a házaspár a Petőfi Sándor utcai főpostára is, melyről 
azt jegyzik meg: „nagyszerű épület". Néhány héttel később: „Elmentünk a szép 
Vámházig", vagyis az Ybl Miklós, a kor legjelentősebb magyar építésze által tervezett, 
szintén még csak félkész neoreneszánsz Duna-parti palotáig. 1875 márciusában 
pedig felkerekedtek, hogy megtekintsék az akkor elkészült Új Városháza (mint írják: 
„nagyon szép") belvárosi épületét. Két hónappal később viszont a külváros felé 
vették útjukat. „Együtt mentünk a Viola utcán ki a Duna mellé..., ahol a vasúti hidat 
néztük meg. Innen a vágóhídhoz mentünk megkérdezni, mikor lehet bemenni. Akár 
most is monda [az] egyik őr. Na jó, akkor menjünk be; egy szolga vezetett minket... 
Megmutatott mindent; az istállókat, vágóhidat, próbavágóhidat - ez különösen díszes 

3 TÁNCSICS - CSORBA 1994. passim. „Kószálásaik" során szerzett város-élményükről bővebben GYÁNI 
1998. 62-74. p. 
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- stb. Borravaló adás után eljövénk." A budapesti Marhavágóhíd - a látogatás idején 
- még vadonatúj, hiszen az épületegyüttes 1872 nyarán készült el véglegesen. 

Nem csak a középületek, de a városkép más meghatározó elemei, így a bérpaloták 
is élénken foglalkoztatták naplóíró családunkat. „A Mária utcán mentünk végig a 
Bodza térre, s azután át az Akácfa utcára, hol egy gyönyörű házat láttunk, mely belülről 
remek szobrokkal volt ékesítve. Pompás ház, a Szandház szobrász testvéreké. Kiérve 
a Terézvárosi templomhoz, láttuk az új iskolaépületet, olyan tornyosforma, mint a 
Stein-ház. A Király utcában megnéztük a majd 2 millióba került Dobler-féle házat 
[ma Király utca 28.], mely a volt Bácskai-udvar helyén épült. Ez is remek épület... 
[, később] mentünk megnézni a Sugár úton az 5 új házat. [...] Gyönyörű paloták. 
Láttuk s néztük az Octogont is [az Andrássy út és a Nagykörút találkozási pontja 
- Gy.G.] 4 ház, azazhogy nagyszerű, pompás 4 palota az 8 szöget képezve..." Az új, a 
nagyvárosi küllemű Budapesttel teljes mértékben azonosuló, identitásukat a várossal 
szorosan egybefűző budapesti polgár város-imázsáról árulkodik a beszámolójukat 
lezáró felkiáltás: „óh mily fenséges szép lesz 5-6 év múlva ez a Budapest." 

A korabeli percepció azonban nem volt mindig ennyire egyöntetű. A lapok 
némelyike - a Csorba házaspárral egybehangzóan - dicsérte ugyan a főposta új 
épületét, de rögtön hozzá is fűzte. „Van fölséges postapalotánk. De a ki gyönyörködni 
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A Fővámpalota dunai homlokzata, 1878 körül 
Fénykép, Klösz György felvétele. BTMKiscelli Múzeum Fényképtár 

akar benne, annak hányat kell feküdnie; máskép meg nem látja abban a sikátorban 
hova az épület homlokzata néz."6 Hasonló kritika érte a szűk Váci utcába beszorított 
Új Városházát is; az épület elé - éppen ebből a megfontolásból - a város vezetése 
új teret kívánt nyitni, amire azonban végül nem került sor. A Duna-parti vámház 
megítélése is megosztotta a közvéleményt. A minisztérium egyik főtisztviselője 
szerint ez „a nagyszerű épület a főváros történetében korszakot jelző", mások 
szerint azonban igencsak rossz helyre került, és ők teljesen elhibázottnak tartják 
annak városképi helyét. A népszerű vicclapban írták róla: „És van kevésbé pompás 
vámpalotánk az alsó Dunaparton. De annyira víz-szélen, hogy a ki Pesten meg akarja 
bámulni, annak át kell sétálni Budára."7 

De miért okozott problémát, ha történetesen át kellett menni Budára Pest látványa 
végett? A kérdés jogosnak tűnik, mivel nem egészen magától értetődő, hogy a 
közigazgatásilag eggyé vált Pest és Buda más téren is egységet alkotott volna. 
Pestet és Budát ugyanis nem csak a Duna, de emellett sok más egyéb is határozottan 
elválasztotta egymástól akkoriban. A népességszáma alapján gyorsan növekvő, 
korábbi németes jellegét mindinkább levetkőző kereskedővárossal, vagyis Pesttel a 
zömmel német népességű hivatalváros Buda állt még ekkor is szemben. A nagyvárosi 

6 Idézi FABÓ 1998. 175. p. 
7 Idézi FABÓ 1998. 176-177. p. 
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A Duna Gőzhajózási Társaság rakhelye a Lánchíddal, 1878 körül 
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fejlődés (már 1873 előtt is) többnyire csak Pestnek kedvezett és ez a helyzet 1873 után 
sem módosult érdemben. Valójában nem történt meg az igazi elegyedés a főváros két 
része között, noha 1849 óta állandó híd is összekötötte már őket egymással. Jól tudták 
ezt a várostervezés korabeli szakemberei is. A főváros szabályozási tervét 1871-ben 
elkészítő Országh Sándor meg is jegyzi: „Különös gondot kellene továbbá fordítani 
arra is, hogy Buda és Pest utcái, melyeket a közöttük keresztülfolyó Dunafolyam 
bizonyos mértékben elválaszt egymástól, de amelyeket e folyó tulajdonképpen csak 
annál szorosabban egyesít, a jövőben egy városnak lesznek tekintendők." 

A két város közti közvetlen fizikai kapcsolatot negyedszázadon át kizárólag 
a Lánchíd biztosította. Ezzel magyarázható, hogy éppen a Lánchíd volt az, ami 
az egységes város szimbólumává lett, s az is, hogy a Lánchidat tették meg a 
szabályozási munkák térbeli középpontjának. „Az egységes egészbe egyesített 
városok tulajdonképpeni középpontjának a Lánchidat kell venni, ezért a pályázóknak 
különösen ajánljuk, hogy a két Duna-partot fel- és lefelé egyaránt ettől a középponttól 
kiindulva osszák be" - szögezte le Országh.8 

A tervezői akarat azonban egyáltalán nem mondható mindenhatónak, hiszen több 
minden is gátolta, hogy a Lánchíd maradéktalanul meg tudjon felelni ennek a rá osztott 
szerepnek. 1874. januárjában például több száz budapesti polgár memorandumot 

KoHUTl971.99.p. 
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fogalmazott, melyben azt követelték a fővárosi képviselőtestülettől: töröljék már el 
végre a Lánchídon 1849 óta kötelezően előírt hídvámot. „Miután a testvérvárosok 
immár ténylegesen egyesítettek és a hídvám az 'egy és ugyanazon város' közepette 
egy ép oly képtelen, mint igaztalan és közkárú, s így a főváros méltóságával, sőt 
becsületével épen meg nem egyezhető intézmény".9 A dolog lényegét illetően 
a hatóság egyetértett a lakosokkal, mert elismerte: „Mindenki tudja és érzi azt, 
hogy a fővárosnak a Duna által elválasztott két részét összekötő lánchíd a fennálló 
hídvám miatt oly terrénumot képez, a mely a főváros egységét megszakítja..."10 

Ennek ellenére a hatóság nem pártolta a hídvám javasolt megszüntetését, mivel 
azt - szerintük - a budapestiek közül rendszeresen csak egy meghatározott 
kisebbség használja; méltánytalan lenne tehát, vélték, ha az ő kedvükért mindenkit 
megadóztatnának a hídvám (ami ráadásul állami és nem városi jövedelemforrás) 
megváltásával. A hivatal szerint a hidat főként azért használják, mert „az emberek a 
hídon vagy élvezeti vagy üzleti célból járnak". Márpedig „a kik a keresett élvezetért 
a hídvámot kénytelenek fizetni, e terhet könnyen és igazságosan elviselhetik, a kik 
pedig üzlet miatt használják a hidat tagadhatatlan, miszerint azok azt haszonért teszik 
és a hídvámban viselt teherért üzleti költségeikkel egyaránt megtérítést nyernek..."11 

Sőt, „a hídvám jövedelmet mintegy 30%-ig idegenek nyújtják". Ebben - ismerjük el 
- volt is némi igazság, mint ahogy abban is egyetérthetünk a hivatallal, hogy a pestiek 
Budára valóban többnyire csak kirándulás céljából rándultak át hébe-hóba. 

A naplóíró Táncsics Eszter és férje, Csorba Géza „üzleti" céllal például soha 
sem használta a hidat, legföljebb akkor, ha „szórakozni" vágytak (ismerős, netán 
rokon családok meglátogatása végett), esetleg azért, hogy a budai hegyekben 
tegyenek kirándulást. „A Fürdő [ma József Attila] utcán kimentünk a hídhoz s 
azon át Budára; ott ismét vasútra ültünk, azaz, hogy szegény Géza csak állt... 
Laszlovszkynál [a mai Zugligeti úton álló major, amely akkortájt a kirándulók első 
állomása volt - Gy.G.] leszálltunk s megnéztük ama helyet, hol 2 év előtt ültünk. 
Mentünk felfelé, kerestük ama fát, melynek tövében Géza mamája ült jó kora 
reggel. 12 órára értünk fel a Disznófőhöz... [Később] felmentünk a Normafához... 
[majd] megnéztük a Harangvölgyet. Fácántól [ez egy vendéglő - Gy.G.] lefelé jövet 
megfájdult a gyomrom s egész hazáig mindig fájt... A budai hídfőtől gyalog jövénk 
az Erzsébet térre..."12 

A híd tehát kétségkívül összekötötte, egyúttal azonban el is zárta egymástól a 
város egymással szembenálló két felét. A szegényebb sorsú budapestiek kétszer is 
meggondolták, hogy pénzt adjanak egy ilyen átkelésért; helyette inkább az olcsóbb 
hajó („propeller") szolgáltatását vették igénybe. Csorbáék a naplóban említett 29 
budai kiruccanásuk során csak minden második alkalommal használták a hidat, 
ellenben nyolcszor a hajót részesítették előnyben. A Lánchíd forgalmát utóbb, 
tehát a második Duna híd, a Margit híd átadása után (1876) is még mindig erősen 
korlátozta a hídvám. A XX. század elején a fővárosba költöző és többnyire pénztelen 

9 Uo. 1971.18. p. 
10 Uo. 18-19. p. 
11 Uo. 20. p. Bővebben vö. GYÁNI 1998. 26-31. p. 
1 2 TÁNCSICS - CSORBA 1994. 44^45. p. 

341 



GYÁNI GÁBOR 

A Margit híd Pest felől, 1880 körül 
Fénykép, ismeretlen felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár 

Bartók Bélának is komoly gondot okozott a hídpénz leszurkolása gyakori budai 
„üzleti" átruccanásai alkalmával. Kitörő örömmel fogadta tehát, amikor 1903-ban 
átmenetileg felfüggesztették a hídpénz szedését, amiről nyomban be is számolt egyik 
anyjához írt levelében. „Ex lexben vagyunk már! Ez rám nézve is haszonnal jár, most 
ingyen mehetek át Budára (a hol annyiszor van dolgom) mert most - azt mondták 
- nem kell hidvámot fizetni. Mihelyt egy kis időm lesz, tizszer megyek át és vissza a 
Lánchídon, hogy megspóroljak 20 krajcárt, a mit kellene fizetnem, ha nem volnánk 
ex lexben."13 

II. 

Budapest társadalma - a nagyvárosi fejlődés jeleként - idővel egyre jobban 
polarizálódott; ezt még fokozta is, hogy az 1880-as évektől Budapest kezdett 
gyárvárossá átalakulni. Ekkoriban a város aktív népességének a négyötöde, 1890-
ben pedig a kétharmada állt proletárokból. A magyar társadalom vagyoni és egyéb 
elitjei egyaránt a fővárosban koncentrálódtak. Ez okból pedig hallatlanul felduzzadt 
Budapesten a házicselédség, amely a tehetős középosztály és a nagypolgárság 
háztartásaiban képviselte a proletár elemet. 

13 LÁSZLÓ 1974. 31-32. p. 
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A belsőleg meglehetősen tagolt nagyvárosi társadalomban természetes dolognak 
számít az egyenlőtlenségek nyilvánvaló térbeli kifejeződése. Nem meglepő tehát 
Budapest esetében sem a szegregáció ténye, bár a magyar főváros e téren nem 
követte túl mechanikusan a nyugat-európai metropoliszokat, ahol (kivált Londonban 
vagy Párizsban) szélsőséges méreteket öltött az osztályok lakóhelyi elkülönülése. 
Ennek ellenére Budapesten is úgyszólván mindennapi tapasztalattá lett az egyes 
társadalmi, felekezeti és etnikai csoportok térbeli szóródása. Éppen ezt a fajta 
tapasztalatot fejezte ki a mássággal szemben a korban oly gyakran megnyilvánuló 
(szándékos) vakság, vagy ellenkezőleg: az idegenséget látva az iránta megnyilvánuló 
fokozott érdeklődés (és csodálkozás), rosszabb esetben a mássággal szembeni 
kifejezett utálkozás. Mindez a város mentális térképének ismert és ismeretlen tájakra 
történt feldarabolódásából eredt. Különösen tipikusnak mondható az alsó, a szegény 
rétegek által lakott városrészek mentális eltávolítása a középosztály és a felsőbb 
körök részéről. Ezek a „veszélyes helyek"-ként is elkönyvelt térségek legföljebb csak 
- mintegy néprajzi érdekesség gyanánt - kerültek be a jobb módú családok szellemi 
látókörébe, feltéve, ha észrevették egyáltalán a létezésüket.14 

Kiss József költő, az első kifejezetten modernista irodalmi folyóirat, A Hét 
alapító főszerkesztője (1889-1921) Eugen Sue Les mystères du Paris mintájára 
írt Budapesti rejtelmek című, 1874-ben (álnéven) megjelent budapesti ponyvája is 
bővelkedik a percepció ilyesféle megnyilatkozásaiban.15 Buda gellérthegyi részén 
feküdt a XIX. század elején épült Tabán, amely falusias kinézetével és lakóinak 
kirívó szegénységével,16 valamint azzal tette magát széles körben is ismertté, hogy 
hangulatos kocsmái és kisvendéglői folytán a főváros kedvelt mulató negyedéül 
szolgált. Kiss a tabáni image-nek azt a középosztályi szempontból mondhatni 
természetes „olvasatát" rögzítette regényében, amely a városrészt a szegénység 
ezoterikus világaként ábrázolja. „ARáczfürdő háta mögött kezdődik a számkivetettek 
telepe. Keskeny, piszkos sikátorok közt visz az út a hegy lejtőjén lefelé. A hegybe 
rovátkolt durva lépcsőfokokkal párhuzamban emelkednek a házak mindkét felől. [...] 
Csupa apró házacskák ezek, újabb és régibb keletűek, odaragasztva a vén Gellért 
bordáihoz. Egynémely oly roskatag, oly gyönge, hogy e támasz nélkül talán már 
összeomlott volna. Többnyire földszintes házikók, de akad emeletes is. [...] A sötét, 
piszkos, kábító bűzű udvarra számos alacsony ajtócska nyílik. Itt emberek laknak. 
Ha egy-egy ajtó történetesen nyitva áll, az enyhítő félhomályban láthatsz képeket, 
minőket a költő fantáziája sohse fest. Élő borzalmakat látsz, melyek hetekig zavarni 
fogják éji álmodat. Beteg, kiaszott alakok beesett szemüregekből vetnek reád egy 
közönyös pillantást; ha éhesek volnának, tán másképp néznének, de ők nem éhesek, 
ők csak betegek! Ott feküsznek ketten-hárman egy vackon, míg a szűk helyen még 
három, négy alak ül, vagy áll, vagy sürgölődik. Ezek elrejtik arcukat előled, te pedig 
ne kívánd látni. Jobb így."17 

A „mentális térkép" fogalmának budapesti alkalmazásához vö. GYÁNI 1998. 34-40, 55-56. p. 
A mű születését, irodalmi kontextusát és fő tartalmi jegyeit elemzi CSÁSZTVAY 1997. 243-265. p. 
A városnegyed társadalmi karakteréről bővebben GYÁNI 1992. 139-146. p. 
SZENTESI [KISS] 1874. 1. rész. II. köt. 21-22. p. 
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A Ráczfürdő és környéke, 1890 körül 
Fénykép, ismeretlen felvétele. BTMKiscelli Múzeum Fényképtár 

A Tabán kocsmáiban gyakran mulató Krúdy Gyula, „a magyar Proust" viszont 
- az irodalmi impresszionizmus városi poézisének megfelelően - a városrészt 
már szinte idilli színben tűntette fel. „Alant a Tabán havas háztetői, mély udvarai 
esti aluvásukat kezdték, mintha éjszakára elúsznának valahová messzire a 
tündérmesékbe. Egy varrógép pergett egy féldiónyi házikóban, és egy sikátorban 
kis fekete kutya a katonagomb nagyságú sápadt holdat ugatta a torony mögött."18 

Krúdy - John Lukacs szerint - „gyakran írt a városról, arról, amilyen 1900 táján 
volt. Sajátos, lírai stílusában, olyan mélységekről és olyan kifejező zeneiséggel, 
ahogyan sem azelőtt, sem azóta, és talán - nem, egészen bizonyosan - sohasem fog 
írni senki".19 Az azonban kétségtelen, hogy nem Krúdy az egyedüli, aki fájlalta, hogy 
az egyébként valóban nyomorúságos nagyvárosi falut, Tabánt a két világháború közt 
végérvényesen lebontották. 

Az elit éppúgy szociális rezervátumban élt, mint a szegények óriási tömege, 
és kívülről nézve olybá tűnt, mint egy időlegesen itt időző előkelő idegen. Külön 
húzódott az arisztokrácia, amely a XIX. század közepétől mind nagyobb számban 
költözött Budapestre, ahol a nagypolgárság is fokozatosan kialakította a maga exkluzív 
lakónegyedeit. „A Múzeum kert volt a mágnásnegyed központja" - emlékezik egy 

KRÚDY 1956. 329. p. Krúdy Budapest-imázsáról FÁBRI 2001. 25-61. p. 
LUKÁCS 1991. 26-27.p. 
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Festetics Tasziló herceg palotája, 1870-es évek 
Fénykép, Klösz György felvétele. BT MKiscelli Múzeum Fényképtár 

herceg, aki szüleivel együtt maga is itt élt. Miután sorba veszi az arisztokrácia sűrűn 
egymás mellett sorakozó palotáit, végül a legszebb, az Ybl Miklós által tervezett 
Festetics-palota leírásával érzékelteti a negyed hűvösen arisztokratikus jellegét. 
„Festetics Tasziló herceg egyemeletes szürke palotája... előtt vagy másfél méterrel 
a hercegi azilumjogot jelző láncok érik a földet oroszlánfejjel díszített alacsony 
vaspillérek között. Mikor gyermekkoromban néha átugrottam ezeket a láncokat, 
nem sejtettem, hogy - legalább elvileg - Festetics herceg 'pallosjoga' alá kerültem. 
A hercegek hajdan láncokkal vették körül palotájukat és aki a láncokon belül volt, 
annak élete-halála felett ők ítélkezhettek. [...] Persze ez a jog a mi korunkban már 
régen nem létezett, és minthogy Festetics Tasziló grófot 1910-ben Ferenc József 
emelte hercegi rangra, így ez csak egy szimbolikus történelmet idéző emlék volt. A 
palota melletti kertet szép magas rács védte hercegi címeres kapuzattal."20 

Ha nem is védte lánc a külső betolakodóktól a nagypolgárság hasonlóan fényűző 
otthonait, ám ezeket az Andrássy út külső, a Városligethez közeli szakaszán, az 1870-
es évektől egymás mellett felépülő palotákat is kellőképpen elsáncolták (előkerttel és 
kerítéssel) a nagyvárosi (az utcai) nyilvánosságtól. Az út ezen szakaszán - tehát a Baj za 
utcától kezdődően - az 1883-1884. évi lakójegyzék tanúsága szerint villatulajdonos 
volt Hieronimy Károly vasúti vezérigazgató, Bródy Zsigmond lapszerkesztő, Rieger 

ODESCALCHI 1991.1. köt. 58-59. p. 
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Sugár úti villa, 1878 körül 
Fénykép, Klösz György felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár 

György gőzmalmi igazgató, Kornfeld Zsigmond, az Általános Hitelbank igazgatója 
Weiss Miksa nagykereskedő, Rausch Ferenc gyáros és még számos «LJSotofc 
család. A századelőn (1910-es adatok szerint) a tőkés nagypolgárság képviselői 
mellett mind több a nagybirtokos, az arisztokrata, sőt az állam!fötisLLdő is" WUák 
tirlajdonosai között. Példaként említhetjük gróf Széchenyi Lászlóné földbirtokost 
T i ? r y > bertKeVéS,grÓf A p p 0 n y i S á n d 0 r t ; a z á , l a m i hivatalnokok között 
m i n L Í r T f ^ , k Ö Z t g,rÓf ? S á k y A l b e r t V 0 " v a l l a s - é s közoktatásügyi miniszter. S természetesen az üzleti élet vezéregyéniségei továbbra is szép számmal 
képviseltettek magukat e helyen: Weiss Manfréd mellett megemlithe^ük Sopp 
l t u l n a f k e r e s k j d 0 Í ' OtoMstón Henrik cementgyárost, Babocsay Ármin építési 
vállalkozót, vagy Hoffman Vilmos gyarmatáru nagykereskedőt. Mindez azt jelenti 
hogy am,g az 1880-as évek derekán az Andrássy út Körönd és Városiét k S 
^T^lml (Vagy,1S n e m CSak a V Í U a k ^«ionosai) közel kétharmad részben, 
addig 1910-ben immár háromnegyed részben a nagypolgárság, a nagybirtokosok és 
az állami tisztviselői elit tagjaiból rekrutálódtak.21 gyoinoKosoK es 

A villák tulajdonosai és/vagy lakói többnyire nem állandó jelleggel lakták az 
epületeket, inkább csak a nyári hónapokban használták azokat, vagy reprezentáció 
21 ~ 

Az adatok forráshelye: Budapesti czim- és lakjegyzék 1883-84, 1910. Továbbá HÍDVÉGI 1993 
185-190. p. 
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(estélyek, bálok) céljából vették őket igénybe. Az építészeti szempontból is 
kifejezetten választékos negyed22 szembetűnő zártsága és elkülönülése ugyanakkor 
mély nyomokat hagyott a budapestiek „mentális térképén". Köd az Andrássy úton 
című írásában Kóbor Tamás, a naturalista író, aki a századforduló Budapestjét 
plebejus és egyúttal zsidó szemmel figyelte és ábrázolta tárcák, novellák és regények 
hosszú sorában,23 némi megdöbbenéssel konstatálta: az Andrássy úti paloták felett 
is úrrá lesz időnként a prózai, az alantas köd. „Csak olyan a köd itten, mint másutt. 
De előttem különös, hogy az Andrássy úton egyáltalán van köd. Úgy érzem, hogy az 
a külvárosokba, a szűk és piszkos utcákba való, ahol az emberek nem törődnek az 
időj árassal, j ó és rossz időben azt a ruhát viselik, amelyik éppen van - ahol a szegénység 
szemérmesen megvonul, és ha ráborul az a nedves, sűrű fátyol, elrejtőzhetik mögötte 
a világ szeme elől." Ám nem teljesen rendjén való ez ott, ahol a gazdagság fitogtatása 
a legfontosabb. „Aztán elgondolom, hogy mióta olyan szépre épült az Andrássy út, 
nagyon sűrű lett nálunk a köd... Pedig ez a mi Andrássy utunk mutogatásra készült. 
Sugáriránya egyenesen a világvárosok sorába vezetett bennünket. Ezek a büszke, 
magas paloták hirdetik a mi kultúránkat, a mi művészetünket és - gazdagságunkat. 
Mi látszik ebből most? - Hat lépésnyire a sima aszfalt, hat lépésen túl szürke 
pára, mely eltakar mindent. Két sor vörösen lobogó gázláng jelöli az utat, de alig 
egy kőhajításnyira. Ha elfelejtem, hogy két végtelen palotasor közt járok, mi sem 
emlékeztet rá. Sőt, úgy érzem, nincsenek is itt paloták."24 

Nemcsak a társadalmi osztályok, de az egyes felekezetek és etnikumok is gyakran 
hajlanak a térbeli elkülönülésre. Nyilvánvaló ez a törekvés a Budapesten különösen 
nagyszámú, a XX. század elején a népesség közel egynegyedét alkotó zsidóság 
esetében. Igaz, a pesti zsidóság - belső társadalmi rétegződésének megfelelően 
- idővel lakóhelyi szempontból is széttagolódott, hogy ezáltal is mérsékelje korábbi 
gettószerű elkülönülését.25 Nem sokkal az emancipáció törvénybe iktatása (1868) 
után azonban ez a belső differenciálódás még nem volt, nem lehetett széles körben 
érzékelhető tapasztalati tény. így könnyen előfordulhatott, hogy a zsidónegyed 
éppúgy az idegenség benyomását keltette a kívülállóban, mint a proletár nyomorával 
olyannyira mellbevágó Tabán. Az Oktogonról - tudósít a Csorba házaspár naplója az 
1870-es évek derekáról - „kimentünk a Hermina térre [a mai Opera helyén volt - Gy. 
G.], a zsidófészekbe. Jaj! mennyi zsidó volt ott. Átmenvén a téren, egy utcában a 
Duna fürdőt láttuk. Csinos helyiség, de kár, hogy ott van, ahol van..., mendegéltünk a 
3 dob [a mai Dob - Gy.G. ] utcában, hol egy igen szép hotel épült; nem tudom ugyan 
ki fog oda szállani, hacsak a zsidók nem. E hotel mellett mindjárt egy más 3 emeletes 
gyönyörű épület van. Kár ebbe a ronda kis utcába."26 

Szociálisan és etnikailag egyaránt idegenül hat tehát a város egy-egy pontja az 
oda alkalomadtán betévedő „idegen" szemében. Ez a sajátosan nagyvárosi tapasztalat 
szüli a korabeli város-imázs megannyi belső feszültségét. A már idézett napló írója 

Az egyes villákat egyenként tárgyalja és elemzi GÁBOR 2002. 44—63. p. 
Kóbor Budapest ábrázolását behatóan elemzi SÁNTA 2001. 99-167. p. 
KÓBOR 1894. 3. p. 

Vö. ZEKE 1990. 162-183. p. 
TÁNCSICS - CSORBA 1994. 172-173. p. 
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kifejezetten sajnálkozik rajta, hogy a szép és ragyogó Budapestből olykor még az 
általa nem különösebben kedvelt helyi zsidóság életterébe is jut valami kevéske. 
A rosszallás, a ressentiment érzése nem ritkán a többi „kisebbséggel" szemben is 
megnyilvánul; aminek az az oka, hogy a zsidóságén kívül másmilyen felekezeti 
és etnikai enklávék is léteztek a városban. A XIX. század végén a reformátusok 
40%-a koncentrálódott például három egymással szomszédos pesti kerületbe;27 a 
budapesti szlovákok szegregálódását pedig valamelyest érzékelteti, hogy a Vsebecny 
Slovensky robotnicky spolok nevű, 1899-ben alapított szlovák egyesület szervezői 
javarészt (fele részben) egyetlen ház lakóiból kerültek ki.28 

Budapesten - a többi európai metropolisszal egybevetve - ugyanakkor kisebb a 
szegregáció korabeli mértéke. Ami azzal függött össze, hogy akár egy épületen belül 
sem volt ritka a határozott társadalmi keveredés. Ez persze nem feltétlenül vonta maga 
után a társadalmi érintkezés kivételesen nagy nyitottságát, a máshol tapasztaltaknál 
jóval demokratikusabb voltát. Nem, hiszen az egy házban élő, egyúttal azonban 
igencsak eltérő társadalmi státusú bérlők - az egymás közti érintkezésben - a diszkrét 
és finom megkülönböztetések alkalmazása révén mindig aggályosan érvényesítették 
az őket megillető (vagy inkább csak elvárt) társadalmi tekintélyt. így volt ez még 
olyankor is, amikor pedig a bérház egyöntetűen középosztályi családokat tömörített 
falai között. „Ezek a társadalmi megkülönböztetések - dokumentálja egy memoár 
szerzője - a legjellegzetesebben mutatkoztak meg magában a nagy, négyemeletes 
házban, ahol laktunk. [...] Alattunk is orvos lakott, dr. Köves nevű őszülő ember, de 
nem tanár, sem kórházi orvos, hanem egész nap otthon rendelt. Köveséket zsidóknak 
tudtuk, de egyebet róluk alig. [...] Apám dr. Kövest igen derék embernek tartotta, 
kolléga úrnak szólította, magázta, ő tanár urazta, néha a liftben, a lépcsőházban 
beszélgettek - de több alig történt húsz éven át. [...] Felettünk ügyvéd lakott, dr. Sebők. 
[...] Sebőkék nem voltak zsidók, mégsem érintkeztünk velük, mert másként éltek, mint 
mi, s ezt otthon, főként anyám és a cselédek, olykor megbotránkozva tárgyalták. [...] 
Nem, Sebőkék nem voltak 'unzereinerek', ezt mi gyerekek is éreztük."29 

Másként alakult persze a helyzet a proletárok által benépesített bérkaszárnyákban, 
ahol az egységesen szoba-konyhás bérlemények szociálisan homogén lakóközösséget 
zsúfoltak össze. Ok, főként a nők és a gyerekek, feltűnően nagy szociabilitásról tettek 
tanúbizonyságot a házon belüli nyilvános és félnyilvános terek (kapubejárat, udvar, 
lépcsőház, körgang) biztosította keretek között. Lakbérsztrájkok idején, vagyis az 
1910 körüli években például különösen szilárddá lett a lakók közti szolidaritás, 
mint ahogy a Hétház, az 500 bérlőnek és mintegy kétezer embernek otthont adó, 
jellegzetes angyalföldi épületkomplexum esete is kézzelfoghatóan bizonyítja. 

A bérhátralékosokra kirótt szankciók úgyszólván kikezdhetetlen egységbe 
kovácsolták a ház bérlőit. „Az egyre ismétlődő kilakoltatások folytán a Hétházban 
egy-egy lakásban húsz-huszonöt ember él most együtt, akik behurcolkodtak egymás 
lakásaiba" - szól a korabeli beszámoló.30 A meglévő, bár persze jóval szerényebb 
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Tüntetés a lakbéruzsora ellen a Szigony utca egyik bérházában, 1910 
Fénykép, Müllner János felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár 

mérvű társadalmi különbségeket figyelmen kívül hagyó, egységben fellépő 
lakóközösségek élete mondhatni gyökeresen megváltozott a lázadások hónapjaiban. 
„Vándorértekezletekkel, szónoklatokkal és énekszóval kezdődött, s elsején a lakók 
egyöntetűen megtagadták a házbérfizetést" - emlékezik Kassák Lajos, a Hétház 
akkoriban még proletár sorsú lakója. A Hétház lakósztrájk-mozgalma hamarosan 
valóságos karnevállá változott. „Nemsokára megkezdődött a macskazene a házakban. 
[...] Házról házra jártunk, Silberstein ('a mozgalom lelke') szónokolt, a férfiak az 
udvar közepén álltak, és munkásdalokat énekeltek, az asszonyok főzőkanalakkal, 
rossz fazekakkal, ócska pléhdarabokkal siketítö lármát csaptak a folyosókon. így 
tartott ez tíz, tizenegy óráig, aztán szétszéledtünk, bebújtunk a fészkeinkbe, hogy 
eltegyük magunkat másnapra."31 

III. 

A lakóház ugyanakkor elsősorban a magánélet szent birodalma, még ha időn
ként (mindenekelőtt lakbérsztrájkok idején) és helyenként (mindenekelőtt a bér
kaszárnyákban) nagyobb tér is nyílik itt a nyilvános élet számára a máshol megszokottnál. 
A nyilvánosság azonban elsősorban a mindenki számára korlátozás nélkül egyaránt 
hozzáférhető utca világához tartozik szorosan hozzá, a nagyvárosi utcához, amely 

3 1 KASSÁK 1974. 616., 620. p. 
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miután a köz semleges terévé változott, legföljebb funkcionálisan vehető majd birtokba. 
A nagyvárosi nyilvánosság - különösen az utcai szociabilitás - ettől fogva szinte kötelező 
erővel ölti magára a, fegyelmezett és személytelen viselkedés imperatívuszát, melynek 
érvényesítéséért olykor városi szabályrendeletek is, többnyire viszont íratlan szabályok 
kezeskednek. „A művelt embert a műveletlentől - szól a XX. század eleji viselkedési 
útmutató - utcán, villamoson, autóbuszban, cukrászdában, vendéglőben, színházban, 
hangversenyen elsősorban az különbözteti meg, hogy a művelt ember viselkedése 
tartózkodó, másodsorban pedig az, hogy feltűnést sosem kelt." Ez az ethosz hatja át 
a polgárt, aki immár csak közlekedési célból, testi és lelki mozgásra és levegőszívásra 
használja az utcát, mivel: „Az ucca minden egyéb célra való felhasználása a jónevelés 
törvényeibe ütközik". Apolgár így ahhoz tartja magát, hogy: „Mivel az ucca... nem a mi 
kizárólagos tulajdonunk, beszélgessünk halkan és mellőzzük a széles gesztusokat".32 

A visszafogott, helyesebben a megregulázott nyilvánosság nagyvárosi terében nyer 
nagy jelentőséget az intelligens tekintet, ami ahhoz segít hozzá, hogy megfelelően 
eligazodhassunk az idegenek kaotikus világában. Az viszont, aki legalább egy időre 
ki szeretné magát vonni az utcai nyilvánosságból, alkalomadtán visszahúzódhat 
a félnyilvánosság egyik-másik terébe (így beül például egy kávéházba). Ám a 
nyilvános és a félnyilvános közti határvonal meghúzása felettébb kényes és egyúttal 
roppant nehéz feladat. Ezen okból ragaszkodott az 1880-as évek elején a budapesti 
kávésok ipartestülete ahhoz, hogy a kávéház (étterem, cukrászda) kapjon már végre 
felhatalmazást az üzleti célból lefoglalt járdarész bekerítésére; hiszen - érveltek 
- így védheti csak meg azt „a helyet a kíváncsiak szemei elől". Ez egyszersmind 
„kényelmessé teszi az utczán való üldögélést, melyet sokan kerülnek, ha mindenki 
által láttatnak". A rendőrség ellenben, bár végül arra kényszerült, hogy visszakozzon, 
ellenezte ezt a megoldást, mert „az utcza áttekintése, ezen bekerítés által igen 
megnehezíttetik, sőt lehetetlenné tétetik".33 

A magán- és a közszféra szétválása megadja a lehetőséget arra, hogy az 
idegenek idegenekkel elvegyülve nap mint nap létrehozhassák a nagyváros köztéri 
nyilvánosságát. Ebből azonban közvetlenül még nem következik, hogy az informális 
szociabilitás nyomban és maradéktalanul kiszorulna az utcáról. Podmaniczky 
például épp egy utcai találkozásnak tulajdonítja, hogy az 1870-es évek elején vezető 
állami tisztségbe nevezték ki. „Reggelenként, mikor esetesén más végzendőm nem 
volt, a Steingassner-kávéházban elköltendő reggelimet megelőzőleg, a Duna-parti 
corsón szerettem fel s alá járni. E sétáim közben gyakran találkozám Szlávy József 
akkori miniszterelnökkel, aki hasonlag nagy kedvelője a reggeli üdítő mozgásnak. 
Szlávy József mindenért, ami Budapest szépítését érintette, rendkívül érdeklődött s 
e nyomon haladó eszmecseréink közben pendíté meg a Királyi Várkert bővítését, 
az annak alját elfoglaló házsor eltávolítása képében. Nagy hévvel felkarolt eszméjét 
egészen a magamévá tevém, mely közelebbi ismerkedésnek köszönhetem talán 
részben azt, hogy utóbb... Szlávy József miniszterelnök által 1873. március 8-án a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnöki állásra neveztettem ki."34 

Idézi GYÁNI 1998. 53-54. p. 
Idézi GYÁNI 1998. 54. p. 
PODMANICZKY 1984. 433-434. p. 
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Az utca, és kivált az eltömegesedő Körút és Sugárút azonban kétségkívül 
megritkítja, s egyúttal elszegényíti a nyilvánosság keretei közt létrejövő informális 
társas érintkezést. A „veszélyesen" vegyes összetételű utcai „társadalom" strukturált 
világáról sokan és sokféleképpen beszéltek ekkoriban, Kóbor Tamás sem mulasztotta 
el, hogy 1901-ben megjelent Budapest című regényében ne ábrázolja e közkeletű 
jelenséget. „Ha kisüt a nap, százával hemzsegnek az utcán. Ki tudná őket mind 
elsorolni? Ott látod a hajdan kartonruhás dohánygyári leányt, aki beleunt a munkába, 
és szeretne kalapot viselni. A blúza rikító, vadonatúj kasmír, a szoknyája olcsó ternó, 
melynek kapcsain keresztül látni a durva, piszkos alsószoknyát, a cipője ócska, s 
nagy keze durva cérnakesztyűbe van bújtatva. [...] Ott van teljes szegénységében 
a gouvernante, erősen befűzve, titokzatos mosollyal az ajkán és olyképpen 
lesütött szemmel, hogy mindent meglát és mindenkihez beszél. A házikisasszony, 
akit hazulról elüldöz a szegénység, a foglalkozásos szerető, éktelenül drága, 
részletfizetéses ruházatban, mely messziről kiáltja, hogy aki viseli, megvásárolható. 
A hagyományos vidéki úrinő, aki elvesztette pénztárcáját, s noha estére várja az urát, 
mégis rászorul addig valamelyik úr szívességére. [...] És beletarkul a sokaságba a 
keresett hanyagsággal, lehetetlen színösszetételekben kiöltözködött színinövendékek 
serege, akik kettesével, hármasával, szerepet vagy kottát szorongatva tüntető 
kacagással kényszerítik magukra a figyelmet, mert azt hiszik, hogy nagy dolog 
színinövendéknek lenni."35 

Az író szemei előtt ily módon felvonuló tarka (belvárosi) utcai népről persze 
csak annyi tudható meg, amennyi a puszta látvány alapján kiderül róla. Az utca terét 
kitöltő, azt elárasztó nagyvárosi nyilvánosság kizárólag a vizuális kommunikáció 
számára férhető hozzá, mivel beszédre, verbális érintkezésre nem adódik többé mód. 
De mennyire megbízható vajon a kizárólagosan vizuálisan megalapozott (társadalmi) 
tudás akkor, amikor a modern nagyvárosban a társadalmi heterogeneitás a legfőbb 
szabály. Ráadásul a nagyvárosban éppen a látszatok tudatos - olykor manipulatív 
- használatán múlik az egyéni érvényesülés végső sikere. Nem kétséges, a vizuális 
informálódás önmagában elégtelen; mivel azonban másfajta kognitív eszköz 
rendszerint nem áll a nagyvárosi ember rendelkezésére, idővel kellő jártasságra tesz 
szert abban a tekintetben, hogy vizuálisan tájékozódva is képes legyen a társadalmi 
tér pontos jelentésének a helyes értelmezésére. Az idegenek tömegeit rendszerezve 
közvetlenül is segíti őt a nagyvárosi népesség „szabályszerű" térbeli eloszlásának, 
a szegregációnak a ténye. Ha pontosan tudja, hogy ki rendszerint hol lakik és adott 
helyen rendszerint ki lakik, könnyen és viszonylag megbízhatóan meg tudja fejteni 
a jelek pusztán csak látható rendszerét. Akkor támadnak komolyabb nehézségei, 
amikor a lokalizált voltukban helyesen megragadott elemek összekuszálódnak 
ebben a csak vizuálisan hozzáférhető nyilvános térben. Ez olykor még a Kóbor által 
úgyszólván szociografikus hűséggel leírt Koronaherceg (ma Petőfi Sándor) utcában, 
a belváros korabeli fő bevásárló negyedében is előfordulhatott, de igazán gyakran 
azokon a köztereken került rá sor, mint amilyen a városi közpark is. 

A belvárosi utcák elsőrendűen a vásárlás, a fogyasztás lehetőségével vonzották 
magukhoz főként a nőket, valamint a tehetősebb családokat. „A Váci utcában 
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351 



GYÁNI GÁBOR 

Monaszterly és Kuzmiknál néztünk batisztot, onnan a Kristóf térre mentünk, Úri 
utcában [ma Petőfi Sándor utca] pár helyen, a Vőlegénynél [divatüzlet a Váci utcában 
- Gy.G.] is voltunk, onnan a Kellerhez és Zsitvayhoz küldtek [divatüzletük a Szervita 
téren állt - Gy.G.]. Nem volt semmi ízlésünkre való és drága volt. Innen a Szerviták 
templomába mentünk, hol azonban csak pár percig maradtunk. Átmentünk a Váci 
utcába, az Udvari nőhöz [ez a divatüzlet a Váci utca és Vörösmarty tér sarkán állt 
- Gy.G.]. Ott volt nagy választék és olcsóbb."36 

Az 1870-es éveket idéző „útibeszámoló" később sem veszti el az érvényét, 
noha a nagyvárosi fejlődés idővel modernizálta, egyúttal térbelileg is kibővítette 
Budapest kereskedelmi infrastruktúráját.37 A korzózás, a nagyvárosi magamutogatás 
ezen fontos megnyilvánulása úgyszintén az üzletekkel és kávéházakkal zsúfolt 
belvárosi térben, rajta kívül a Duna-parti sétányon kínált kitűnő alkalmat a 
nyilvánosság zavartalan élvezetére. „A vásárló asszonysereg ilyenkor már átváltozott 
sétáló társasággá. Megindult a korzó. Föl-alá az utcán, kettesével, hármasával és 
magánosan. Tarka, színes, csábító látomások váltakoznak. Mintha bemutatnák most. 
Amit előbb beszereztek: a hölgyek megjelenése ragyogó. Természetes, hogy akad aki 
megbámulja. A férfiaknak errefelé semmi dolguk, de ők ilyenkor szintén sétálnak. 
Meg-megállnak, különösen a Szervita tér és a Kígyó tér [ma a Ferenciek tere egy 
része] sarkán, és defilíroztatják maguk előtt a sétáló szépségeket. Ezek nemigen 
bánják. Hiszen arra valók, hogy megbámulják őket. Amellett ők is látnak. Titkos 
ismeretségek kötődnek a távolból. [...] Polgárlányok itt vetnek csodálóan ellenséges 
pillantásokat az arisztokrácia hideg szépségeire, akik fogataikon hajtanak keresztül a 
polgári pompázok sorfalain, egy-egy üzlet előtt lebegő léptekkel leszállván."38 

Amíg a korzózás a középosztálybeli hölgyeknek, addig a kávéházak látogatása 
jószerivel a középosztály férfi tagjai számára nyújtott feltétlen szórakozást. Ha 
viszont együtt korzózott a család, akkor rendszerint közösen ültek be a sok budapesti 
kávéház valamelyikébe (számuk a XIX-XX. század fordulóján 500-600 körüljárt). A 
XIX. században a nők egyedül - kísérő nélkül - nem voltak szívesen látott vendégei 
a kávéházaknak, hiszen könnyen prostituáltnak nézték volna őket. A kávéház, ez a 
jellegzetesen félnyilvános hely tehát a férfiak territóriuma volt, akiknek szinte teljesen 
ki is töltötte a teljes hétköznapi életét; nem múlhatott el ugyanis a nap anélkül, hogy ne 
élvezték volna e hely vendégszeretetét. A kávéház roppant nagy vonzerejét növelte, 
hogy az új, immár csak a napilapokból beszerezhető információkra oly mértékben 
szomjas modern polgár egyedül a kávéházban juthatott hozzá a hazai, valamint a 
külföldi lapok széles választékához. A Csorba házaspár - a naplóban dokumentált 
- 470 napból 83 alkalommal vette igénybe összesen 22 (!) kávéház szolgáltatásait, 
egyúttal 70 alkalommal esik szó a naplóban utcai korzózásukról. A kettő gyakran 
össze is kapcsolódott egymással. Egy ilyen, tehát a kávéházban végződő Duna
parti korzózásról szól a következő bejegyzés. „Mi a Redoute [a Vigadó elődje, 
Csorbáék megszokásból itt a régi nevet használták] felé irányzók lépteinket, melynek 
kávéházába betértünk. Ott egy ablakfülkében helyet foglalva... rengeteg sok újságot 
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olvastunk." Más alkalommal pedig, amikor a Duna jeges áradása tartja izgalomban 
a várost. „Elmentünk Eszterrel a Dunához. Lassan emelkedik. Nyugtalanságom 
ösztönszerűen hajtott be a Vigarda kávéházba. Esti lapokat kértem."39 

Ám a nagyváros szocio-fizikai struktúrája még a korzó világára is erősen 
rányomta a maga bélyegét. Molnár Ferenc 1901-ben megjelent regényének orvos 
hőse úgy próbálta - társadalmi státusában - azonosítani a kivizsgálás céljából előtte 
megjelenő pácienst, hogy elsőként az illető külső fizikai megjelenését vette tüzetesen 
szemügyre; majd ezt követően képzeletben belehelyezte őt a város nyilvános terébe. 
Egyszerre élt tehát az „idegen" azonosításának azzal a két kognitív technikájával, 
melyet a szakirodalomban az „appearential ordering" (a kinézet utáni rendszerezés), 
valamint az „ordering by spatial location" (a térbeli elhelyezkedés utáni rendszerezés) 
kifejezéssel szoktak illetni.40 

„Egy ifjú állt előtte, övig meztelenül. Nagy karosszéken hevert indigókék kabátja 
és rózsaszínű, kék csíkos inge. Öltözéke tehát arra engedett következtetni, hogy 
bankhivatalnok, ötven-hatvan forint fizetéssel, s mind indigószínű kabátját, mind 
gyönyörű ingét hitelbe vette. Maga a fiú terjesen jelentéktelen figura volt. Olyan 
rendes Váci utcai és Andrássy úti arc, aminőt vasárnap délelőtt ezen a két korzón 
százával látni. Természetesen különbséget kell tenni a Koronaherceg utcai korzó ifjai 
és amazok közt; a Koronaherceg utcaiak barnára égett szép szál legények, diszkréten 
öltözködnek, de alapjában véve éppúgy viselkednek az utcán, mint a Váci utcaiak. 
Onnan ismerni meg őket főleg, hogy a homlokuknak csak az alsó, a szemöldök fölé 
eső részét égette le a nap. A felső fele tiszta fehér. Ez az evezősegyletek kis sapkáitól 
van. A Váci utca és Andrássy út ifjai vagy egészen fehér, vagy egészen barnára 
sült homlokkal járnak. Őket ugyanis nem veszik be az evezősegyletekbe. Ez azért 
van, mert ők nem tartoznak a pápa alá, bár leghőbb vágyuk ez volna. Szegények, 
ők minden lehetőt elkövetnek: nem járnak a zsidó templomba, megmagyarosítják 
a nevüket, szidják az izraelitákat, barátkoznak szegény, eladósodott káplánokkal, 
agrárius, klerikális elveket vallanak, s maguk közt ők is alakítanak evezősegyleteket 
szalonképes hiten levő elnökkel s merev exkluzivitással - de mindhiába. [...] Az 
indigó kabát és a gyönyörű ing tulajdonosa ehhez a csoporthoz tartozott. A homloka 
egészen fehér volt..."41 

Merőben másféle volt a budai korzó társadalmi képlete, melynek szintúgy 
szigorú magatartási elvárásai a csendes, konzervatív, hivatalnok jellegű (és egyúttal 
keresztény) társadalomban megszokott mércékhez igazodtak. Fikciós megjelenítése 
Krúdynál olvasható. „A hervadt fák alatt szerelmesek mendegéltek, férfiak, komoly, 
megfontolt, mondhatni Ferenc József-kabátos urak - itt-ott szürke bajusz - , oldalukon 
a pesti asszonyka vagy leányka, aki elégedetlenül és rosszkedvűen lépkedett hódítója 
oldalán. [...] Igen gyakran mutatkozott a tavalyi divat a Budán sétáló hölgyek 
ruházatán, sőt általában mindnyájan olyanformák voltak, mintha az 'Elhagyott 
menyecske' neve alatt ismerkedtek volna az apróhirdetések között."42 
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A pesti Vigadó, 1860-as évek 
Fénykép, ismeretlen felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár 

A középosztályétól élesen elkülönülve élte a maga külön társas életét az az elit, 
melynek világáról - olykor még a túlzásoktól sem visszarettenve - így számolt be 
a korabeli névtelen krónikás. „Ha van Budapestnek oly Operaháza, oly Nemzeti 
színháza és oly Népszínháza, a melynek ugy műélvezetét mint fényes berendezését 
irigyli tőlünk nem egy nemzet fia: nemcsak oly Redouteja [a Vigadó a Duna parton 
- Gy.G.] van, minőt szintén e czélra alig lát az ember egyebütt földrészünkön; de 
van Budapestnek oly dúsan virágzó egyleti és társulati élete is, a mely száz meg 
száz góczpontban foglalkoztatja majd anyagi, majd közművelődési, majd ismét 
közjótékonysági czélokra a vagyonosabb elemeket. [...] Valaki kiszámította, hogy 
Budapesten annyi egylet és társulat van, miszerint egy művelt vagyonos budapesti 
lakos az esztendő egész szorgalmi ideje alatt reggeli 8 órától esti 8 óráig minden 
egyes nap, minden órájában találhat magának oly választmányi vagy közgyűlést, a 
hol magát a közügy javára értékesítheti."43 

A nagyvárosi nyilvánosság további jellegzetes színtere a közpark, melynek - a XIX. 
század eleje óta - a Városliget a fő letéteményese. „Kétszer hetenként értem jött Katinka 
kocsin, és kirándultunk a Városligetbe, ott, ahol nagy, sűrű fák körítettek egy szép rétet, 
ahol lövölde állott egyszer: kivált hétköznapokon, csendes, üde hely volt ez..."44 - szól 

A budapesti társaság 1886. 465^166. p. 
KÁNYA 1998. 49. p. 
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a belvárosi polgárlány visszaemlékezése az 1840-es évekre. A dualizmus idején, midőn 
az Andrássy út teljes kiépítésével a (beépített) város elérte végül a parkot, modern 
közparkká fejlesztették a Városligetet. Az is közrehatott ebben, hogy olyan funkciók 
betöltésére is alkalmassá tegyék, amilyeneket az 1885-ben megrendezett Országos 
Iparkiállítás, vagy az 1896-ban sorra kerülő millenniumi kiállítás támasztott vele 
szemben. A század végén úgy vette végül birtokába a város népessége a parkot, hogy a 
szegregálás „technikáját" alkalmazva mégsem elegyedett egymással túlzott mértékben. 
A kisajátítás és a megosztás párhuzamosan alkalmazott eljárásai szabták meg a park 
különös használatának a módját; ez azt eredményezte, hogy ez a látszatra demokratikus 
nyilvános tér sem teremtette meg a sokféle társadalmi réteg egymásközti keveredésének a 
tényleges lehetőségét.45 „A tisztásnál, hol a szökőkút löveli ívalakban sugarait, megoszlik 
[a Városligetbe érkező - Gy.G.] tömeg; az elegancia a Stefánia-útra, a középosztály a 
tó kis szigeteire, a mulatni vágyó naiv ünnepi publikum az élvezetek eldorádójába: a 
tűzijátéktérre siet. De a szökőkút környékének is megvan a közönsége...: ünneplő ruhába 
öltöztetett gyermeksereg. A padokon svájci bonneok. [...] Ott lenn a tóparton ezrével 
nyüzsög a tömeg. Egész regatta úszik a felkavart vízben s vállalkozó, nyalkán kiöltözött 
kereskedő segédek. [...] röpítik imádottjaikat a széles facsolnakon... A nagy ladikokban 
egész csoport inasgyerek rakodik be. [...] A szigetről valami keringő dallamos ütemei 
hangoznak ki s benn a fehér asztalok körül százával ülnek a Terézváros mamái eladó 
lányaikkal... Fehér mellényes nagykereskedő dandyk lejtenek el nagy Széchenyink 
szobra mellett. [...] Túl a fasorban tódul a tömeg a Wurstlprater [a Vurstli] felé. A 
hadsereg az uralkodó elem itt." S tovább, a tömeggel zsúfolt zajos, poros tűzijátéktér, 
ahol „bódék sűrűn állnak egymás mellett, cirkusz, gyorsfényképező, lövölde, óriásdáma, 
automata színház, ringlispiel békésen megférnek egymás mellett." Túl a vasúti töltésen 
a zöldben a fűre telepedve népes családok hűsölnek, itt „a külváros szűk utcáinak lakói 
boldogan uzsonnáznak a szabadban. [...] Ezeknek elég szórakozás ez is, kiszabadulni a 
pincelakások nedves gőzéből... és színi egyszer egy héten az isten adta szabad tavaszi 
levegőt.[...] Másforma az élet ott, hol a fenyvesek sötét zöldje mellett a divatos Stefánia-
út porondja fehérlik. Ez már úribb és az igazán úri világ felkapott sétáló és néző helye. 
Nem a nyár verőfényes ünnepnapjainak, hanem a tavaszi szép délutánok és alkonyok 
óráiban. Nagy divat ott kocsikázni, lovagolni, sétálni vagy a kocsikázókat, lovaglókat és 
sétálókat a kirakott székekről nézni, bírálni..."46 E székek és padok használatáért, tegyük 
rögtön hozzá, fizetni kellett. 

A Városliget úgyszólván egyezményes „felosztása" a köztér-használat békés 
(hallgatólagos konszenzuson nyugvó) gyakorlatára utal. Nincs, helyesebben nem volt 
ez azonban mindig így. Amodern nagyváros egyik állandó meghatározó jegye ugyanis, 
hogy könnyen szolgál a társadalmi konfliktusok féktelen megnyilvánulásainak 
terepéül. Ami közvetlenül a tömegek feltűnő nagyvárosi koncentrációjából, valamint 
abból fakad, hogy a nagyvárosi társadalom mindig módfelett polarizált; végül az is 
hozzájárul ehhez, hogy a nagyváros (kivált a főváros) a központi állami hatalom 
szimbolikus és egyúttal persze tényleges székhelye is. A köztér fizikai birtokba 
vétele ezáltal óhatatlanul és szinte mindig határozott politikai jelentésre és kivételes 
politikai jelentőségre tesz szert, amit a nagyvárosi ember sohasem téveszt szem elől. 

45 Bővebben GYÁNI 1998. 74-85. p. 
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A városi tér ennek folytán szinte észrevétlenül, ám annál határozottabban átalakul 
egyfajta színházzá; ez azzal jár, hogy a városi publikum két külön közösségre válik 
szét: egyik oldalra kerülnek a nézők, a többé-kevésbé passzív megfigyelők (velük, mint 
a korzó szemlélődőivel, korábban volt már szerencsénk találkozni); a másik oldalra 
kerülnek ugyanakkor a (köz)szereplők, akik színészként működnek közre az éppen 
aktuális „darab" szerepeiben.47 A kettőjük együttes részvételével lepergő „színjáték", 
az ennek megfelelő szereposztás triviális tapasztalatát a XIX. század végén különösen 
gyakori nyilvános ünnepélyes temetési ceremóniákon éppúgy átélhetik az érintettek, 
mint az ekkor még viszonylag ritka nyilvános pártpolitikai rendezvényeken; a 
jelenlévők többsége itt is, ott is lényegében „passzív" megfigyelőként képviselteti 
magát - ezt fejezi ki az ott és akkor tanúsított magatartása, és ennek felel meg, ezt 
szólaltatja meg az esemény átélése során szerzett élményvilága. 

Deák Ferenc 1876. február 3-iki nagyszabású temetési szertartásával, az 
esemény szemlélőjeként átélt élményekkel szemléltetjük az imént taglalt nagyvárosi 
tapasztalati univerzumot - erről Csorbáék naplója vall igen beszédesen. „A 
Kerepesi úti [ma Rákóczi út] boulevard-ra mentünk. [...] Az ablakok kezdtek 
már benépesülni; a gyászlobogók lengtek, a gyászdíszítések igen jól vették ki 
magukat; a nagy nézőközönség a katonasorfal mögött húzódott meg, az állványok, 
lajtorják, fák vasrácsai, a háztetők megteltek nézőkkel, illetve mégcsak kíváncsi, 
türelmetlen... közönséggel." Ám ezután kezdődik csak „az előadás" a „közönség" 
„szórakoztatására". Nem marad végül adós a napló írója azzal sem, hogy kiértékelje 
a nap folyamán tapasztaltakat. „A mamáékhoz átmenve részleteket beszéltünk a 
soha nem látott nagyszerű, pompás temetési szertartásról, főleg a menet gazdag 
látványosságáról."48 így fest tehát - persze csak az utcai néző (a szemlélődő) 
szemszögéből - a nemzet nagyjától vett végső búcsú nyilvános rituáléja. A vele 
kapcsolatos tapasztalat azért tud egyáltalán bekerülni (az adott módon) a nagyvárosi 
személyiség látókörébe, mert a szóban forgó nevezetes esemény a város, színpadként 
szolgáló, nyilvános terében „előadott" látványosság rangjára emelkedett. 

S mi a helyzet vajon a nyilvános előadás „előadóival", ők mit élnek át az „előadás" 
közben? Budapesten a századfordulón, és különösen a XX. század első másfél 
évtizedében feltűnően megsokasodtak az óriási tömegeket megmozgató, nemegyszer 
véres eseményekbe torkolló tüntetések és zavargások. Korábban főként az egyetemi 
diákság használta fel e célra az utcai nyilvánosságot, midőn a függetlenségi eszme 
nevében protestált, vagy az 1880-as évek elején az antiszemita tüntetések alkalmával. 
Az 1890-es évektől, vagyis a felnőtt férfi választójog mind gyakoribb követelése 
jegyében azonban többnyire már az ipari proletariátus törekedett a köztér átmeneti és 
szimbolikus kisajátítására; így nyilvánította ki és tette nyilvánvalóvá önnön politikai 
akaratát és félelmetes erejét.49 

A „vérvörös csütörtök" néven ismert, 1912. május 23-án és 24-én lezajlott 
zavargás volt a legszámottevőbb ezek sorában: százezres tömeg vett rajta részt, és 

Idézi GYÁNI 1998. 83-84. p. 
A koncepcióhoz vö. SENNETT 1998. Különösen 212-237. p. 
TÁNCSICS - CSORBA 1994. 329. p. 

Vö. GYÁNI 1991. 345-355. p. 
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Felfordított villamos a Nagymező utcában, 1912. május 23. 
Fénykép, Müllner János felvétele. BT M Kiscelli Múzeum Fényképtár 

a megmozdulást végül csak reguláris haderővel tudták végérvényesen felszámolni. 
A zavargás, melynek végeztével 184 sebesültet és négy halottat számoltak össze a 
hatóságok, térbeli koreográfiáját tekintve a szokványos nagyvárosi mintát követte. 
A tömeg a külvárosokból egyöntetűen áramlott befelé azért, hogy hatalmába kerítse 
a város belső negyedeit, elsősorban a parlament előtti hatalmas teret. S csak midőn 
e törekvése meghiúsult, csapott át az offenzíva defenzívába: a tüntetők ezt követően 
visszaszorultak a munkásnegyedekbe, a kül- és elővárosokba, melyeket teljesen 
kisajátítottak maguknak - barikádokkal védve azokat a hatalom erőivel szemben. A 
barikád szimbolikus válaszvonalat képezett a kül- és a belváros, a polgári (vagyis a 
hatalommal azonos) világ és saját szűkebb világuk között. 

A tüntetés, a többség számára, a május elsejékhez fogható keretek közt vette 
kezdetét, melynek immár megszokott térbeli rendje - a XX. század eleji nyomtatott 
városkalauz leírása szerint is -„hagyományosan" állandósult. „Kora délután 
gyülekeznek a munkások ipari szakmák szerint zászlókkal és jelzőtáblákkal 
rendszerint a Tisza Kálmán [ma Köztársaság - Gy.G.] téren s innen vonulnak hosszú 
menetben a Rákóczi úton, Körúton és az Andrássy úton keresztül a Városligetbe, 
melynek háta megett a tágas vendéglőkertet egészen lefoglalják. Itt ünnepi beszédeket 
tartanak majd zene, ének, tánc és társasjátékok fejezik be a vörös ünnepet."50 

Idézi GYÁNI 1998. 100. p. 

357 



GYÁNI GÁBOR 

Az újkeletü szokások és a friss hagyományok, úgy tűnik, a nagyvárosban is 
felettébb makacs dolgok, hiszen a „vérvörös csütörtök" résztvevőjeként az eseményt 
elbeszélő Kassák így kezdi beszámolóját. „A Tisza Kálmán téren volt a találkozó. 
Korán ebéd után már tömve volt a térség, a mellékutcákban sötét, nagy csoportok 
álldogáltak, a rendezők loholtak ide-oda, oszlopokba állították a tömegeket, s fél 
kettőkor vörös zászlókkal és jelmondatokkal teleírt táblák alatt elindult a menet. 
Az első zászlók árnyékában haladt a pártvezetőség, utána következett a végtelen 
munkástábor, szakmai csoportokba rendezetten. Ki a körutakra. Négyes sorokban, 
hármas oszlopban hullámzott az áradás. A tömegben zenekarok dolgoztak. Valóban 
olyan volt ez, mint a munka hadserege, fáradhatatlan lelkesedéssel, ostromlásra 
készen. [...] Az útvonalon végig az üzletek zárva vannak, kíváncsi urak és hölgyek 
állnak a kávéházak hatalmas üvegei mögött, s fönt a házak emeletein megteltek a 
balkonok, a nyitott ablakokból előrehajolnak az emésztő polgárok, lornyónokkal és 
gukkerekkel értékelik a tömeget."51 

Az iménti, némileg regényes előadás plasztikusan érzékelteti, hogy ez alkalommal 
gyökeresen felcserélődtek néző és előadó szokványos, régről ismert szerepei: a 
nagyvárosi nyilvánosságot korábban rendszerint nézőként élvező alsóosztályok 
tömegei ugyanis ezúttal a színjáték főszereplőivé léptek elő, hogy „strukturált 
tömeg"-et alkotva bámulatot, egyúttal persze páni félelmet is keltsenek az őket 
csendesen szemlélő polgárokban. 

* * * 

A modernitás korának kezdetét a XIX. század elejére-közepére, arra az időre 
szokás datálni, amikor egy sor területen egyszerre és párhuzamosan sorsdöntő 
változásokra került sor az iparosodás, a gyáripari fejlődés, valamint a robbanásszerű 
urbanizáció következtében. Mindezek hatására, meglepően rövid időn belül, 
gyökeresen átalakult a munka és a lakóhely egymáshoz fűződő kapcsolata, és 
átrendeződött a közösségi kapcsolatok rendszere (beleértve az egyén és az állam 
kapcsolatát) is: kialakultak a ma jól ismert modern városi életkeretek. Ezen 
fejlemények okairól és tárgyi összetevőiről sokat értekeztek már a „hosszú XIX. 
század" történetét elbeszélő munkák szerzői. Keveset foglalkoztak viszont azzal a 
nem kevésbé fontos kérdéssel, hogy mi történt eközben az emberek fejében. Roppant 
keveset tudunk így ma még mindarról, amit a történelmi léptékű változások részesei 
egyáltalán észrevettek mindeme folyamatokból (a percepcióról), valamint arról, 
hogy az utókor által forradalmi változásként számon tartott történéseket miként 
tudatosították a szóban forgó fejlemények részesei (magáról a mentalitásról). 
Alapos vizsgálatot kíván tehát, hogy milyen tapasztalatok kísérték, miféle élmények 
formálták a „nagy átalakulás" objektív folyamatát. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
második legnagyobb metropolisza, Budapest különösen alkalmas egy ilyen vizsgálat 
céljaira, mivel a város viharos urbanizációja kivételesen gazdag tárházát nyújtja ezen 
történelmi tapasztalatoknak. 

KASSÁK 1974. 752-753. p. 
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BUDAPEST „TAPASZTALAT TÖRTÉNETE" 

History of Experiencing Budapest 

The account given on the development of Budapest into a metropolitan domain 
focuses on the experiences shared by those who practically created and at the same 
time lived in the city at the formative period of its transformation during the late 
19th and early 20th century. First the experiences of the city builders (town planners, 
architects) are presented by sounding the vice-president of the Board of Public 
Works, and one of the most eminent architects of the city. Not less important is that 
how the average city dweller has perceived the permanently changing physical image 
of Budapest. The latter is shown by citing several characteristic entries from the diary 
kept by a young Budapest couple in the mid-1870s. 

A second consideration may be to assess the perception of social differentiation in 
the urban space. In examining the social map of contemporary Budapest, the author 
tends to confront the various images cherished in terms of the same socio-physical 
units of the city (Tabán), or the perception of otherness manifesting itself either 
socially, ethnically or confessionally. The rule of always keeping in mind the fine and 
subtle distinctions and conventions among the members of the diverse social groups 
remained in valid even in the tenement houses where the social mix of the tenants 
was the most frequent pattern. 

With greater emphasis on the rigid threshold between the private and public 
domain, the street was able less and less to accommodate the varied manifestations 
of urban social life. Therefore, the precise knowing of who is who and what is what, 
the ordinary urbanité meets in his daily life is increasingly surrendered to the power 
of intelligent gaze which is able to decipher the latent meaning both of the strangers' 
behaviour and that of the events taken place around him. The practice of „reading 
the text of the city" is amply illustrated by excerpts taken by contemporary fictions, 
diaries and memoirs. The notion of the city as theatre, a realm where the more or 
less passive spectators (flâneur) encounter with „actors" who are at the centre of the 
theatrical performance of city life is also described by some examples, the burial of 
a great politician, the dramatic events of a mass riot and the May Day ceremony of 
the labouring classes. 

The conclusion drawn points to the relevance of gaining a much better 
understanding of the specific modes of experiencing the material evolution of 
urbanisation process. 
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írás Katalin 

ATERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD 
SZÍNHÁZI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

A színházi részvénytársaság megalakulása 

1923 októberének végén Az Est című napilap színházi rovatában az alábbi néhány 
soros hír jelent meg: „A tavalyi szezonban hat-nyolc kabaré működött Budapesten, 
viszont az idén két éttermes kabarén és az Andrássy-úti Színházon kívül még nem 
nyitottak ilyen mûintézetet. Ez a „kabaréínség" nem sokáig tart már, két szervezésben 
levő kabaré ma döntött a megnyitó napjáról. Mint értesültünk, a Salamon-Nagy Endre 
kabaré e hónap 31-én tartja első előadását és az Apollo Színpad pedig november 
17-én nyitja meg kapuit."1 

A Teréz körút és a Gyár (ma Jókai) utca között, a Nyugati pályaudvar közelében 
álló bérház földszintjén nem ez volt az első ilyen jellegű vállalkozás. 1912-ben 
Ferenczy Károly színész vezetett rövid ideig kabarét, s utána a mindössze két hónapig 
fennálló Pesti Kabaré működött a helyiségben. A kedvező fekvésű színházterem 
újbóli kihasználása 1916-ig váratott magára, mikor is Sziklay Kornél, a Vígszínház, 
a Magyar és a Király Színház népszerű komikusa igazgatásával nyílt meg az Érdekes 
Kabaré. Sziklay a Teréz körútra új bejáratot nyittatott, amely a későbbi vállalkozások 
szempontjából jó döntésnek bizonyult. A körúti főbejárat jelentősen emelte a 
műintézet presztízsét azzal, hogy a hátsó, kis utcák helyett a forgalmasabb, szebb 
és tisztább Nagykörút felé fordult. Ennek ellenére a színház csak egy évig állt fent, 
s az új tulajdonos Intim Kabaré néven működtette tovább. Az Intim Kabaré volt az 
első, hosszabb ideig fennmaradni képes színház, 1917 decemberétől 1923 márciusáig 
szórakoztatta nézőit. A folytonosság és a színvonalas műsor a kabarét ismertté és 
népszerűvé tette, s ez az ismertség az újonnan megnyitott Terézkörúti Színpadnak is 
hasznára vált.2 

Az Intim Kabaré bérlője, Leopold Gyula lemondása után Roboz Aladár a Magyar 
Királyi Államrendőrség budapesti főkapitányságától előzetes engedélyt kért és kapott 
„cabaré előadások tartására".3 így már a vállalkozás formális megalakulása előtt 
megnyithatta színházát. Roboz Aladár neve nem volt ismeretlen a főváros színházi 
és filmművészeti életében, noha fivére, Roboz Imre, a Vígszínház 1926-1939 közötti 
bérlő igazgatója emlékét jobban számon tartja az utókor. 

Roboz Aladár 1895-ben született, középiskolai tanulmányai befejeztével rögtön 
besorozták, s a hadseregből hadnagyi rangban szerelt le 1918-ban. A fővárosba 
visszatérve még ez évben megalapította a nyári szezonokban működő Margitszigeti 
Színpadot (más néven Sziget Színpadot), s az 1920-as évek elején a filmgyártásba is 

1 Az Est, 1923. október 23. 
2 ALPÁR 1978. 23. p. 
3 BFL VII. 2.e 222. folio 
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