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A SZÜLETŐ NAGYVÁROS
JAN NERUDA (1834–1891) CSEH ÍRÓ PESTI LEVELEI 1869-BŐL

„Hol a homoksivatag volt, ott most új város terül…”
(Jókai Mór)

Pest a 19. század második felében a technika és a kapitalista vállalkozás gyors fej-
lődésének és térnyerésének köszönhetően egyre nagyobb léptékkel rótta a fejlődés és
az átalakulás útját. „Pest a szó magasabb értelmében kapitulummá fog válni” – írta
1847-ben Kemény Zsigmond1 a Pest-Budára készülő, írói ambíciókat dédelgető Szász
Károlynak, és az 1870-es évektől kezdődően a századforduló időszakára a jóslat egy-
re inkább igazolódni és beteljesülni látszott. Budapest a gründolást követő időszak-
ban mind az urbanizáció, mind a polgári átalakulás terén modern, európai rangú
nagyvárossá fejlődött, s utolérte az európai fővárosok – London, Párizs, Berlin – so-
rát. Mind a hivatalos sajtó,2 mind a várossal ekkor – az 1870-es évek elején – ismer-
kedő Mikszáth Kálmán,3 vagy a város későbbi krónikása, Krúdy Gyula4 már nagynak
látta ezt a várost, melynek dinamikus fejlődése olyan prosperitást eredményezett a
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A 19. század második felének jelentős cseh írója, Jan Neruda (1834–1891) ez
utóbbiak közé tartozik, akinek 1869-es Pestről szóló leírása (Levelek Pestről) – egyé-
ni látásmódján kívül – nemzeti színekkel telítődik. A cseh szín származásából, a ma-
gyar Pest magyarosodó jellegéből fakad, hiszen útirajzában a ’60-as években újból
feléledő és feltámadó nemzeti öntudat cseh nézőpontjából többek között a magyarok
magyarrá s egyben nemzeti szimbólumává váló fővárosát ábrázolja. Sőt, mivel koráb-
ban Nyugat-Európában tett utazásokat, ez a nézőpont valamelyest egy nyugati rálá-
tással, összehasonlítási alappal is gazdagodik.

Neruda esetében külön kuriozitás még, hogy írói vénája fogékony volt a városi
élet bemutatása iránt, hiszen mint Prága szülötte, prózai műveinek jelentős részét szü-
lővárosának, s azon belül gyermekévei és fiatalsága helyszínének a Kisoldalnak (Ma-
lá Strana) szentelte. Máig népszerű novella- és elbeszéléskötete, Kisoldali történetek
(Malostranské povídky, 1878)8 Prága ezen ősi, a Hradzsin tövében elhelyezkedő ke-
rületének mindennapi életét és jellegzetes figuráit vonja be az irodalom körébe. Hősei
kispolgárok, akiknek többsége a megszokott életmód, illúziók, eszmék, szokások és
értékek rabságában szenved, és képtelen arra, hogy az őket ért kihívásokra egziszten-
ciájukat megváltoztató vagy előmozdító válaszokat adjon. Nemcsak szemlélte, de tu-
datosan kutatta is ezeknek az embereknek a mindennapi életét és életük helyszíneit,
hogy a kor irodalmi irányzatának, a romantikát felváltó realizmusnak megfelelően
minél hűebb és hitelesebb képet fessen róluk, azzal együtt, hogy tollát nem a tudo-
mányos, hanem az irodalmi ábrázolás igénye vezette.

város történetében, ami mérföldes előnyt és egyre nagyobb kontrasztot jelentett a vi-
déki városokkal, és időnként önmagával szemben.

A 19. század derekára a II. József által megindított, de leginkább József nádor ál-
dásos városszépítő és -fejlesztő tevékenységének, valamint, hozzá hasonlóan, Széche-
nyi István eszmei és gyakorlati propagandájának és elképzeléseinek köszönhetően az
egyre dinamikusabban fejlődő Pest vált az ország első városává, aminek alapját el-
sősorban a város földrajzi fekvéséből adódó kereskedelmi hagyomány teremtette
meg. Nemcsak Pozsonytól vitatta el politikai, kulturális téren a fővárosi szerepet, ha-
nem jobbparti testvérvárosától, a középkori tradíciókra visszanyúló, rezidenciális és
kormányzati szerepet játszó Budától is.

Mindebben fontos szerepet játszott a természetes városfejlődés, a fent említett sze-
mélyek, közülük is Széchenyi abból a szempontból, hogy míg József nádor a város-
nak egy összmonarchiai (Gesamtmonarchie) kormányzati szerepet szánt, addig ő, aki
a nemzet méltóságának a visszaállításán fáradozott, Pestet Budával együtt nemzeti
fővárossá kívánta emelni. Közismert a grófnak egy angol szájába adott kijelentése,
hogy „fővárosotok nevét Budapestre kellene változtatni, melly kevés év, sőt hónap
mulva olly megszokottan ’s könnyen hangzanék mint Bukarest; ’s igy két város egye-
sülne, melly most nem legjobb szemmel nézi egymást. Milly haszon áradna ezen
egyesülésbül, milly virágzó fővárosa lenne Magyarországnak rövid idő mulva!”5 A
tényleges egyesülésre ezt követően még közel negyven évet kellett várni, de a „leg-
nagyobb magyar” által elhintett gondolat ott élt a korabeli közvéleményben, és a kor-
társak úgy tekintettek a Duna-menti ikervárosokra – elsősorban a Budával szemben
rohamosan fejlődő Pestre, mint az ország leendő fővárosára.

Hasonlóképpen ítélte meg a két város viszonyát a századfordulón Mikszáth is:
„Budának múltja Pestnek jövője van”6, véleményét a korábbi évtizedek tapasztalatai,
a polgárosodás és az urbanizáció formálták, amelyek a vidékies, falusias jellegű vá-
rosból modern nagyvárost generáltak.

Kivételes és kiváltságos helyzetben voltak azok, akik a városnak ezt az átalaku-
lását – a maga fény- és árnyoldalaival együtt – átélhették, s maguk is kisebb vagy na-
gyobb mértékben részeseivé válhattak ennek a változásnak. Az utókorra hagyomá-
nyozódott tapasztalataik – írott vagy képi formában – nemcsak a város életének min-
dennapjait ábrázolják, hanem az átalakulás, a nagyváros és a nemzeti főváros meg-
születésének tanújelei is egyben. Ezek a különböző műalkotások, túl az esztétikai
élvezeten, társadalom- és művelődéstörténeti szempontból is fontos információkat
szolgáltat(hat)nak, azzal együtt, hogy többnyire egy szubjektív szűrőt jelentenek. Az
egyéni látásmód és szubjektivitás azonban nem jelenti a realitás elvesztését, a valós
folyamatok torzítását – „nem mond ellent a valóságnak, csupán nem jelent teljessé-
get.”7 Külön érdekességet, kuriózumot jelentenek ezek közül azok a városrajzok,
amelyek idegen ajkú írók, költők, utazók tolla alatt születtek. Ezek a leírások többé-
kevésbé – finoman kitapintható vagy nyíltan kimondott – etnikai, nemzetkarakte-
rológiai színekkel is gazdagodnak, ami a nagyvárosi fejlődéssel együtt magyarosodó
Pest-Buda esetében érdekes megállapításokat, felfedezéseket hordozhat, olyanokat,
amelyek az itt élők számára megszokott, természetes, és így figyelemre sem méltatott
jellemző vonások voltak.
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ságokat mutatta fel, amelyeket Neruda számára is láttatni engedett magából: a válasz-
tásoktól hangos, magyarosodó, nagyvárosias arculatát.

A dualizmuskori választási küzdelmeket mindig nagy feltűnés és pezsgő, mozgal-
mas élet kísérte a városban, hiszen a pártokká szerveződő különféle politikai irány-
zatok mind verbális, mind vizuális téren megnyilvánuló, a megnyerés és a meggyő-
zés célját szolgáló, mutatós propagandaháborút folytattak egymással. „Mikor aztán a
képviselő-választás ideje közelít – írta a budapesti életet kiválóan ismerő Jókai Mór
–, akkor politikai klubbá alakul át minden egyesület. Nincs kávéház, vendéglő, a hol
egyik vagy másik jelöltnek a pártja tanyát ne ütne, s ezt jelzi a kapu fölé kitűzött nagy
nemzetiszín zászló, a jelölt nevével.”11 A pesti kocsmákat, vendéglőket ilyenkor kor-
tesek lepték el, akiket Neruda az írásában – mint magyar sajátosságot – külön ki is
emelt, és élénk színekkel jellemzett. Az utcákon nemzeti színű zászlós felvonulások
zajlottak hangos éljenzéssel, a zászlón a jelölt nevével, mások pedig a pártjuk és je-
löltjük színét mutató tollat tűztek a kalapjuk mellé.

A dualizmuskori választások közül természetesen mindegyik fontos és meghatá-
rozó jellegű volt, mégis jelentőségét tekintve az 1869-es kiemelkedett ezek közül.
Nemcsak azért, mert a kiegyezéssel megszülető dualizmus első választása volt, ha-

Prágáról szóló történetein kívül külföldi rajzai és tárcái a világirodalom legjobb
útirajzaival veszik fel a versenyt, amelyekben a kitűnő megfigyelőképesség tudo-
mányos és művészeti ismeretekkel ötvöződik. Ezek közé tartozik az az írás is, ami az
1860-as évek legvégének Pestjét ábrázolja.

Leendő fővárosunkat 1869 tavaszán kereste fel, szűk két év elteltével a kiegyezés
után, abban az időszakban, mikor Magyarországon 1865-öt követően ismét választá-
sok zajlottak, amelyre a hazai közvélemény élénk várakozásokkal tekintett, s ami a
maga nemében, az éles politikai küzdelmeken kívül, bizonyos értelemben látványos-
ság, parádés politikai reprezentáció is volt. Aki gyermekfejjel látott először ilyet, an-
nak egy életre szóló élmény maradt. „Még ma is látom magam előtt az akkori Pest
teretarálta9 utcáinak kortesmozgalmakkal, lovas bandériumi vonulásokkal, nemzeti-
zászló-lengésekkel felabajgatott kusza, tarka, zajos, diorámáját.”10 Az író, költő, pub-
licista, a népnemzeti irodalmi irányzat egyik utolsó képviselőjeként számon tartott
Kozma Andor (1861–1933) írta ezeket a sorokat az 1917-es önéletrajz-töredékében,
amelyben a várossal még gyermekként megismerkedő író, gyermekszemmel láttatja
az 1860-as évek végének Pest-Budáját. Az azóta megélt változás tapasztalatának bir-
tokában visszaemlékező író számára Pest ebben az időben ugyanazokat a sajátos-
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és várakozás-, valamint feszültségekkel teli küzdelemről, ami végül Jókai győzelmét
hozta. Beszámolójának középpontjában a választási jelenetek és városi életképek áll-
nak, karikírozva benne a magyarság politika iránt megnyilvánuló élénk és erőteljes
szimpátiáját.

Ami pedig Neruda érdeklődését ezzel együtt s ezen túlmenően felkeltette, az maga
Pest volt, mint nemzeti fővárossá váló város.

A ’60-as években a Habsburg Birodalom cseh oldalán nagy tüntetések zajlottak a
cseh nemzet jogaiért, ugyanúgy, mint Magyarországon Pesten, de amíg a magya-
roknak az 1867-es kiegyezéssel sikerült visszanyerniük állami önállóságuk jelentős
részét, addig ez a cseheknek továbbra is csupán vágy maradt. Érezte, tudta ezt Neruda
is, érezte és ostorozta a hazai viszonyok zártságát, korlátoltságát, az ebből fakadó hát-
rányokat és lemaradást, annak a szárnyalásnak a hiányát, ami leginkább az önálló,
öntudatos és büszke nemzetek sajátja. A feltámadó nemzeti öntudat időszakában ma-
gától értetődően kiemelkedő szerep illeti meg a fővárost – vagy ha ilyen nem létezik,
akkor a megteremtés szándékát. A fővárost az ország sajátjának érzi, mint a nemzeti
élet természetes központját, a nemzet szuverenitásának, valamint egyediségének kife-
jeződését. Nerudát valószínűleg elsősorban ez vonzotta hazánkba és Pestre, érdek-
lődve figyelte, milyen az, ha egy nemzet visszanyeri önállóságát, milyen távlatok és
lehetőségek nyílnak meg előtte. Magyarországi útján leginkább az ösztönözte, hogy
mit kell, és mit érdemes tenni saját nemzete jövőjének érdekében.

Neruda írásának egyik érdekessége éppen ezért az 1869-es választásokról szóló
színes beszámoló, továbbá a fejlődésnek induló Pest-Buda arculatán megnyilvánuló
finom kontraszt, a kis- és nagyvárosi vonások együttélésének megragadása. A beszá-
molóban még bőven megjelenik a múlt, a kisvárosi jelleg, de már felsejlik és kitapint-
ható a jövő – egy európai nagyváros megszületésének a lehetősége. A múlt és a jövő
egymás mellett való érzékeltetése – nemzeti színezettel átszőve – adja Neruda, a jó
tollú, realista író írásának ízét és zamatát.15

A nagyvárosi fejlődés sajátja, hogy a város egyre nagyobb mértékben elhatároló-
dik a természettől, kinő belőle, és föléje kerekedik. A természetnek az ember igényei
szerint történő átalakítása és legyőzése részben a város létrejöttében realizálódott.

Egy korabeli tudósítás szerint a nagyvárosi jelleget azok az építészeti, infrastruk-
turális és területi változások adják, amellyel az ember egyre inkább birtokba veszi, és
átalakítja az ősi természetet vagy a természetadta lehetőségeket. Mindez valahol ott
kezdődik, mikor az „...őz-lakta regényes helyeken a szakadatlanul előrehaladó ember
telepedik le.” A császárváros Bécs – mert a tudósítás erről a dualizmuskori vetély-
társról szól – egyre inkább a nagyváros jellemző jegyeit ölti magára, „...napról-napra
megszerzi magának a nagyváros minél több jellegét: terjed, szépül, gyarapszik, nyuj-
tózkodik, fejlik.”16 A városban vagy annak peremén, gyárak, füstölgő kémények épül-
nek, a természet erőit a Duna szabályozásával, a vízvezeték-rendszer kiépítésével az
ember egyre jobban megzabolázza. De a nagyvárost nemcsak a kőrengeteg és a füs-
tölgő kémények jelentik, hanem a higiénikus és esztétikus környezet megteremtése is.
A város tartozékai a rendezett parkok és terek, a rózsakertek és a hattyúnépes tavak,
a csinos és elegáns utcák, korzók, valamint a magasba szökő házak, a reprezentáns, a
művészet fenségét tükröző középületek, paloták.

nem azért is – s ezen van a döntő hangsúly –, mert a választás a kiegyezés, és az en-
nek nyomán megszülető dualizmus legitimációját vagy elutasítását jelentette, azaz,
hogy Magyarországon többségben vannak-e, és a kormány, a Deák-párt szilárd bázi-
sát alkotják-e azok, akik az Ausztriával megszülető kompromisszum konszolidáció-
ját kívánják. „Magyarországnak először nyílt alkalma arra, hogy a fejlődés lehetősé-
geit tartósan szabályozni kívánó kompromisszumról nyilatkozzék.”12

Valószínűleg maga az esemény is motiválta Nerudát, hiszen, ha hihetünk Mik-
száthnak, a választási küzdelem több bécsi tudósítót is Pestre vonzott.13 Neruda írásá-
nak függelékeként ott szerepel magyarországi kortársának, Jókai Mórnak az 1869-
ben elért választási sikere, amikor is mint balpárti (balközép) jelöltnek, Pesten a
terézvárosi választókerületben sikerült legyőznie Gorove István hivatalban lévő mi-
nisztert. Jókai indulása és győzelme a korabeli közvélemény részéről is élénk vára-
kozást és nagy feltűnést keltett, így Neruda figyelmét sem kerül(het)te el. Ahogy az
előbb idézett Kozma Andor is visszaemlékezett rá, „a Terézvárosban volt akkor is a
legnagyobb hűhó és felfordulás. Ott Jókait választották meg, mint balpártit.”14 Neruda
leírása azonban nem a választási adatokról szól, hanem a választás napján zajló heves
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Az érdeklődők 1869-ben meglepve tapasztalták, hogy a szomszédos Bécs mennyit
fejlődött az elmúlt nyolc esztendőben. A belvárost félkörívben övező Glacis, az egy-
kori városfalak és árkok helyén egy új városrész, egy hatalmas, új zóna volt születő-
félben: a Ringstrasse és környéke. Reprezentatív palotái, rendezett parkjai, épületei,
fákkal szegélyezett utcái a párizsi boulevardok hangulatát idézték.17 Bécs nemcsak
követte, de némely vonatkozásban meg is haladta francia mintáját, aminek alapján
méltán illeszkedett az európai nagyvárosok sorába. A kérdés az, hogy vajon az e sor-
ban helyet kérő, születő magyar nemzeti főváros, Pest – Neruda írásának és értéke-
lésének függvényében – rendelkezett-e már az 1860-as évek végén a nagyvárosokra
jellemző koordinátákkal?

Pest ebben az időben az építési láz hevületében égett. Az 1857-es évek pénzügyi
krízisének dekonjunkturális időszakát követően a városban az építési kedv egyre na-
gyobb lendületet vett, amely eltartott egészen az 1870-es évek közepéig. Mindez
nemcsak az építőipar fejlődését, de az építkezések gyors ütemű előrehaladását is je-
lentette.18 Ezt az az igény is elősegítette, amelyet elsősorban Pest – s hozzá hasonló-
an az ország – közönsége támasztott a főváros szépítése és csinosítása érdekében,
hogy az ikervárosok minél előbb a nemzet tükörképévé és reprezentáns fővárosává
váljanak.19

A nagyváros arculatának egyik legszembetűnőbb és legjellegzetesebb vonása, – és
határának mutatója is egyben – a külsőleg viszonylag reprezentatív, számos család
befogadására alkalmas két-, háromemeletes házak megjelenése, valamint a város be-
építettségének mértéke. Már az 1860-as évek közepén feltűnt, hogy a város dimen-
ziói kezdtek megváltozni, s egy emberöltő alatt annyit fejlődött, hogy annak már lát-
ható nyomai voltak, és a végletek és ellentétek kialakulásában öltöttek testet. A bel-
városban többemeletes házak épültek, a külvárosok viszont továbbra is szegényes,
falusias jelleget hordoztak.20 A képlet az 1870-es évek elején sem sokat változott. „Ím
előttünk az ó Pest zugszerűsége, vidékies kicsinydedsége, hol emeletes házak tövé-
ben viskók terpeszkednek” – az ekkor már pár éve itt élő, hírlapírással foglalkozó
Vajda Viktor (1834–1916)21 meglátásai ezek, akit jó néhány kortársához hasonlóan,
valószínűleg az érvényesülés vágya hajtott föl Pestre. A magyar társadalomról szóló
bírálatában a város Janus-arcúságát hangsúlyozta, de egyben meglátta azt az ígéretes
lehetőséget is, ami a fejlődés és az európai nagyvárossá válás szempontjából benne
rejlett. „Ez az új Pest, – írta a Lipótváros rendezett utcái és házai kapcsán – és nagy-
szerűséget ígér, sőt helyenként már most is magán hordja annak jellegét.”22 A sokak
által emlegetett belváros ekkor már nem csupán a középkori városfalon belüli hagyo-
mányos közigazgatási térséget jelentette, hanem azokat levetve és kivetkőzve, az
azokkal szomszédos, elsősorban északi, lipótvárosi területet is, melynek irányába a
városközpont súlypontja egyre inkább eltolódott. Fejlődésében nem a már kialakult
térszerkezet, hanem az épületek nagyságrendje változott meg leginkább, amely az
idegen szemlélő számára a külvárosok földszintes házaival szemben mind városképi-
leg, mind esztétikailag éles kontrasztot mutatott. Pest két-, három-, sőt négyemeletes
házai közül a legtöbb a Belvárosban, illetve a Lipótvárosban koncentrálódott, míg a
földszintes épületek közül ebben a két városrészben írták össze a legkevesebbet, el-
lentétben a külvárosokkal, ahol az egyemeletes és földszintes házak dominanciája
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kémények sűrűsége és elsősorban magassága mellet a régi, barokkos templomépü-
letek szinte eltörpültek. Pest a Dohány utcai zsinagógán, amely 1854–1859 között
épült, az egyetemi, a belvárosi, a 18.–19. század fordulójáról származó józsefvárosi
és terézvárosi templomon kívül nem rendelkezett jelentősebb egyházi építménnyel.
1851-ben elkezdődött ugyan a reprezentatív jellegű lipótvárosi templom (Bazilika)
építése, de a munkálatok pénzhiány miatt elhúzódtak, a kupola 1868. januári beom-
lását követően pedig közel hét évig szüneteltek. A hiányt és az ezen való változtatás
szükségességét természetesen felismerte a véleményének hangot adó városi közön-
ségen kívül a város építészeti arculatáért felelős Fővárosi Közmunkák Tanácsa,26 vagy
a várost bemutató és propagáló Jókai Mór is, aki az 1870-ben megjelenő Magyaror-
szág képekben című honismertető album Budapestről szóló részében a város szépsé-
gét messzemenően emelő templomok hiányát panaszolta fel. „Pest egyházai a város
nagyszerűségéhez igen kis mérvűek; egy olyan monumentális építészeti remekmű,
minő a kassai székesegyház, emelhetné az első tekintet megragadó méltóságát. A
most épülő lipótvárosi dom némileg pótolni fogja e hiányt, csakhogy az is szomorú
lassúsággal épül.”27 Mindezek után nem csoda, ha az egy évvel korábban idelátogató
Neruda is elmarasztalólag írt a város egyik patinájának számító templomállományról,
és jelentékteleneknek ítélte a meglévő pesti templomokat, amelyek szerinte semmi-
vel sem gazdagítják Pest városképi arculatát. Kivételt szerinte a zsinagóga képezett,
de homlokzatát ennek is esztétikailag élvezhetetlennek tartotta. Ezen kívül írásában
említette még a Nemzeti Színházat és a Lánchidat, mint a pesti városkép ekkor már
meghatározó és nélkülözhetetlen elemeit.

uralkodott.23 Pesten a sűrű beépítettség határa nagyjából a mai Nagykörút mentén
húzódott, amelyen kívül főleg kertes épületek vagy telkek, illetve az ipari fejlődést
jelző létesítmények: malmok, műhelyek, gyárak, vágóhidak helyezkedtek el. Neruda
1869-ben nemcsak a belváros és a külvárosok ellentétére figyelt fel, de az építkezé-
sek nagymérvű ütemét is tapasztalta. „Gyors iramban folyik az építkezés. A belváros-
ban nyugati mintára hatalmas bérházakat emelnek, a külvárosokban egész negyedek
épültek kis, földszintes házakból, amelyekben egy-két, legfeljebb három család fér el.
Légiószámra állnak már ezek az izléstelen kis házikók.”

A nagyvárost azonban nemcsak az épületek száma, az emeletek magassága emeli
a vidéki kisváros(ok) fölé, hanem azok jellege, funkciója is, azaz a középületek, ame-
lyek elsősorban a szellemi élet magasabb, nívósabb színvonalát szolgálják, másrészt
a kultúra, a szórakozás, a közlekedés, a gazdaság, az egészségügy, a közigazgatás és
közbiztonság megnövekedett igényeit elégítik ki. A látványos építkezések ellenére a
város ekkor még kevés, valóban meghatározó jellegű középítményt mondhatott ma-
gáénak. A legtöbbet Neruda ott említi az írásában, de közülük alig nyerte meg vala-
melyik a tetszését. „Bátran állíthatjuk egyelőre, hogy Pesten nincsenek szép épületek.
A Nemzeti Múzeum görög, az Akadémia reneszánsz stílusban épült és ennél a kettő-
nél akár meg is állhatunk.” Ezen kívül megemlítette még a Vígadót, amelynek a vona-
lait durvának találta, az épületet pedig súlyosnak és nehézkesnek ítélte,24 valamint az
újonnan elkészülő, a város és az ország kapitalista fejlődését talán leginkább kifeje-
ző, és a nagyvárosra jellemző élénk gazdasági élet sine qua non-jának számító taka-
rékpénztárt,25 amelyről ugyancsak lesújtó véleményt alkotott, mert a drága kivitelezés
ellenére nem látott benne semmi olyan különlegességet, ami alapján részévé válhat-
na Budapest építészeti hagyományának.

Pest egyházi épületei a városkép átalakulásával nem tudtak lépést tartani. A nagy-
városi jelleget mutató többemeletes házak, valamint a hazai ipar fejlődését jelző gyár-
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nütt. […] Mit használ egy szép palota létrejötte, ha az utca tekervényes avagy épen
görbe voltán nem kivánnak segíteni, és mit ér az oly telek beépitése, mely egy fensé-
ges köztér alkotására sokkal több célszerüséget nyujtana”30 – az előbb idézett Vajda
Viktor szavai ezek, aki a várossal szemben maga is kritikai észrevételeket támasztott.
Pest építészeti arculatából a nagyvároshoz illő esztétikumot hiányolta. Úgy látta,
hogy a nagyvárosi arculathoz, légkörhöz önmagukban még nem elegendőek a gyor-
san szaporodó, csupán a növekvő lakásigényt kielégítő, többemeletes, reprezentatív
épületek megléte, mert ahhoz éppúgy hozzátartoznak a kényelmes parkok, sétányok,
terek kialakításai is. Ezek nemcsak a városba szoruló, vagy a városban élő emberek
mindennapi életét teszik kellemesebbé, hanem a város esztétikai megjelenését is
nagyban előmozdítják. Ezt a kiforratlanságot, és magát a születést, a keletkezést érzé-
kelteti Nerudának az a zseniális és igen találó hasonlata, amelyben a várost egy olyan
fiatal óriásnak láttatja, mely még „hányja-veti magát”, amely még „személyiségnél-
küli, jellegnélküli, formátlan hústömeg.”31 Mint az a fiatal költő, aki belső hevülettől
égve, az Olympos csúcsára kívánkozik, de még lázasan keresi a saját hangját, egyé-
niségét, azokat a tónusokat, amelyek majd csak őreá lesznek jellemzők, amelyek
egyéniségét, egyediségét fogják majd adni. Ilyen fiatal óriás Neruda szemében Pest,
mely város kétségkívül ott lesz az európai rangú fővárosok sorában, de még ahhoz
mind infrastrukturálisan, mind esztétikailag fejlődnie kell, amire Neruda itt tartózko-
dását követően az utókor szemszögéből visszatekintve – a fővárosi látképpályázat
célkitűzését vagy a Kálvin tér átalakulását véve alapul – megközelítőleg még tíz-
tizenöt évet kellett várni.

Az emeletes és a földszintes házak viszonylag gyors ütemű szaporodása ellenére
Pest a 19. század második felében, és 20. században egy jellegzetes, a nagyvárosok-
ra jellemző problémával s egyben kihívással találta szembe magát: a mindig égető és
megoldásra váró lakáskérdés, azaz a lakásszükség enyhítése és a lakásreform sarka-
latos feladatával. „A legfontosabb megoldásra váró feladat – az író szerint – egyelő-

Ha az épületek többsége nem is nyerte el a cseh író tetszését, vele együtt bátran
állíthatjuk, hogy ezek már a születő nagyváros középítészeti előhírnökei voltak. Az
1865-re elkészült Akadémia és a már több mint két évtizede álló Múzeum (1847) a
tudomány reprezentatív fellegvárai voltak, a szintén 1865-re felépült Vigadó28 pedig
a főváros kulturális életének színvonalas központját jelentette, amelyek a megnö-
vekedett, s több szempontból is megváltozott igények és városi kultúra szolgálatában
álltak. A korabeli véleményekkel egybehangzóan többnyire ez a három épület adta
ekkoriban Pest meghatározó középületeinek összességét.29 Mindez már jelezte a vá-
rosfejlődés, az urbanizáció irányát, de egyben azt is mutatta, hogy a város ennek az
útnak még csak a kezdetén állt. A nagyvárosi fejlődés további szakasza majd azokban
a középítkezésekben követhető nyomon, amelyeket maguk a nagyvárosi igények, va-
lamint országos, társadalmi érdekek hívtak életre. Ilyen beruházásoknak számítottak
az Opera, Zeneakadémia, a színházak, egyetemek, iskolák, művelődési intézmények
épületei, valamint azok a városképi elemek – szobrok, parkok, terek –, amelyek a
kényelem mellett a kellemes városi környezet elengedhetetlen tartozékai voltak.

Pest arculatának az átalakulását a városban élők is tapasztalták. Felfigyeltek a bel-
város és a külvárosok egyre nagyobb ellentétére, valamint igény támasztottak arra,
hogy a város ne csak a mindennapi élet szükségleteit elégítse ki, hanem esztétikai él-
vezetet is nyújtson, és építészeti hagyományt teremtsen. „Pest épül, de nem szépül,
mert új házai a jövőre való tekintet nélkül jőnek létre, a Lipótvárost kivéve minde-
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küdtek, a város országos jelentőségű főerei, a Váci körút (ma Bajcsy-Zsilinszky út),
a Kerepesi (ma Rákóczi), Üllői utak pedig télen szinte járhatatlannak bizonyultak.37

Neruda sem felejtette el megemlíteni a Széchenyi által is elmarasztalt és írásban meg-
örökített, vendégmarasztaló pesti port és sárt, mely a csapadéktól és a széltől függő-
en a pesti polgárok mindennapi életének már-már megszokott és bosszantóan méltat-
lan részévé vált,38 a városlátogató idegeneket viszont minden korban kifejezetten kel-
lemetlenül érintette,39 az urbanizáció előrehaladtával pedig egyre inkább nyugtalaní-
tó és aggasztó volt. Ennek kapcsán utalt, iróniával kevert humoros hangnemben, Ma-
gyarország – benne Pest – úthálózatának a kiépítési módjára, ami szerinte nem más,
mint a kocsikerekek által ledöngölt és kitaposott földút. A nagyvárosra jellemző út-
burkolás – vagy ahogy akkoriban nevezték: boulevardirozás – amelyet a város köz-
ponti és ipari jellege, a megnövekedő áruforgalom, valamint a közlekedési és köz-
egészségügyi szempontok sürgettek, csak Neruda itt tartózkodását követően, az 1870-
es években kezdődött, amikor is a mai Kiskörút vonalát, valamint a beletorkolló, már
meglévő nagyobb főutakat (Kerepesi, Üllői út) díszburkolattal, fasorral látták el.40

A pesti rakpart építési munkálata Neruda látogatása idején már javában folyt, de
nem sokkal azelőtt vette kezdetét. A fővárost 1838 óta égető probléma, az árvíz meg-
akadályozására és a Duna szabályozására ugyan születtek különböző tervek, de a
tényleges beruházások elkezdésére csak az 1860-as évek elején került sor, először a
Lánchídtól északi majd déli irányba. Ennek eredményeképpen a pesti oldalon a Mar-
git-híd és a Fővámház között kétszintű függőleges partfalak létesültek. A kiépítés
nemcsak a Duna folyásának szabott bizonyos mértékben határt, de konszolidált kere-
tek közé szorította azt a városi vásári forgatagot is, mely Neruda idején még a víz-
mosta parton kezdődött.

A nagyváros karakterisztikus vonásának elengedhetetlen része az első tömeg-
közlekedési eszköz megjelenése, majd folyamatos elterjedése. Az első lóvasút, ame-
lyet Neruda látott, és ott szerepel az írásában is, nem sokkal az író látogatása előtt,
1866. július 30-án gördült végig ünnepélyesen az egykori Széna tér (ma Kálvin tér)
és Újpest között, hogy aztán később – néhány éven belül – a fejlődés jeleként és az
igényeknek megfelelően újabb szárnyvonalakkal egészüljön ki. 1869-re már a mai
Rákóczi út és Üllői út mentén a Városliget és Kőbánya felé is kiépültek a vonalak,
közvetlenebb és gyorsabb kapcsolatot teremtve a különböző városrészek között. De
mit is jelentett a lóvasút a főváros életében? Míg korábban a különböző fogatok és
bérkocsik kielégítették a pesti lakosság közlekedési igényét, addig a 19. század má-
sodik felében a nagyvárossá duzzadó balparti város már új igényeket támasztott a (tö-
meg)közlekedéssel szemben. A nagyvárosi fejlődés, ami éppúgy jelentette a forgalom
és a város területi növekedését, mint ahogy a gazdasági és társadalmi viszonyok átala-
kulását, a „városon belüli olcsó, gyors és nagy tömegek szállítására alkalmas, rend-
szeres közlekedés megteremtését követelte meg. Az élet olyan városi rétegek számá-
ra is szükségessé tette a viszonylag gyors helyváltoztatást, melyek nem tarthattak
saját fogatot, és nem vehették rendszeresen igénybe a drága bérkocsikat.”41 S amíg
ezek az omnibusszal együtt kisüzemnek számítottak, hiszen nem igényeltek jelentős
beruházásokat, addig a lóvasút már egy igazi nagyvároshoz méltó nagyüzemi minő-
séget jelentett. Egyrészt megalapításához már nem volt elegendő egyetlen ember,

re az, hogy a rohamosan növekvő lakosságot egyáltalán fedél alá juttassák.” Nem
véletlen, hogy ebben az időben látott napvilágot egy pesti magánzó tollából az a röp-
irat is,32 amely éppen ezt a problémát vázolta, és kereste egyben rá a megoldást, vagy
Mikszáthnak az a levele, amelyben a nagyvárosi jelleg – valószínűleg az író akkori
pénztárcájához mérve – részben a szűkös lakásviszonyokban, illetve a drágaságban
öltött testet.33

A 19. század dereka után megnövekedő pesti lakosság átlagosan már egyre sű-
rűbben lakott lakásokban élt, ami nemcsak közegészségügyi szempontból jelentett
veszélyt, de alkalmat adott a különböző lakásuzsorákra is. Pest lakossága az 1780-as
évektől kezdődően átlagosan 11%-kal emelkedett évenként. Az 1860-as évek köze-
pétől kezdve ez az emelkedés – a bevándorlásoknak köszönhetően – egyre nagyobb
lendületet vett, és 1869-ben a lakosság már meghaladta a kétszázezer főt.34 A lakások
számának emelkedése viszont a nagymérvű építkezések ellenére sem tudott kellő lé-
pést tartani ez utóbbi évek lakosságszámának gyorsszerű növekedésével, ami az egy
házra eső lélekszám emelkedését eredményezte. Míg 1866-ban átlag huszonhat lélek
jutott egy házra, addig 1869-ben ez a szám már harmincegyre nőtt,35 s így nem vélet-
len, hogy a nagyvárosra jellemző lakásínség mellett a lakbérek is a magasba szöktek.
Ez utóbbi, egy év leforgása alatt, 1868-ról 1869-re 13%-kal emelkedett.36 De nemcsak
a belvárosi, hanem a külvárosi házak lakbérei is drágák voltak: „egy egyszerű ágyra-
járó – Prágában »hatosos«-nak hívják őket, – a Terézváros vagy a Ferencváros leg-
félreesőbb utcájában tíz-tizenkét forintot fizet a szállásért havonta, a lakásokat túlfi-
zetik” – írja Neruda, aki szerint mindenki ott talál magának szállást, ahol a város erre
alkalmas helyet biztosít: „a munkásság számára hanyatt-homlok építik a »munkás-
lakásokat«, a kishivatalnokok ezrei a kiterjedt budai szőlők faházaiban találnak la-
kásra.”

A nagyvárosi drágaság azonban nemcsak a lakbérekben öltött testet, hanem az üz-
lethelyiségek árában is, mely szintén drasztikus emelkedést mutatott. Egy-egy belvá-
rosi üzlethelyiség ára az író tapasztalata szerint „tízezresenként szökell a magasba”.
Ez a drágaság a lakbérekkel együtt benne Amerika hangulatát idézte. „Akárcsak
Amerikában” – a leírás jellegzetes, többször visszatérő fordulata, ami a város fejlődé-
sének állandó jelzője is lehetne, magában foglalva a fejlődés, a prosperitás, a lehető-
ségek kiteljesedésén túl ennek az árnyoldalait is: a részvétlenséget, a bűnözés, a sze-
génység, a kétes egzisztenciák megnövekedését.

Egy város urbanizációját természetesen nemcsak a földfelszín felett emelkedő
épületek jelezték, hanem a felszínen, illetve az alatta folyó munkálatok is: az utca-
kövezés, a rakpartépítés, a különböző vezeték- és csatornahálózat kiépítése, valamint
a tömegközlekedés megindulása. Pest Neruda idején ebből a szempontból még mesz-
sze elmaradt a nagyvárosi színvonaltól. Nem véletlen, hogy az író úgy emlegette Pest
kövezett utcáit, mint az óriás testére szabott túl rövid nadrágot, mely „meztelenség
bizonyos mértékig hasonlatossá teszi a többi magyar városhoz”, azaz még mindig
kisvárosi jelleget kölcsönöz a balparti városnak. 1867 körül – a közíró, várospolitikus
Országh Sándor, a város építészeti fejlődését koordináló Fővárosi Közmunkák Ta-
nácsa előadójának visszaemlékezése szerint – Pesten csak a város belső, jelentősebb
utcái voltak kikövezve, míg a többiek burkolatlanul vagy elhanyagolt állapotban fe-
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szamarakon hordta szét az ivóvizet Pesten, jelentős vagyont szerzett vele és mivel
családja nem volt, minden pénzét kriptára és sírkőre áldozta; a pesti új temetőben áll
ez a büszke emlékmű, rajta a megboldogult vízhordó arcmása s jobbra, balra hordói,
szamarai.” Munkájukat a nagyvárossá duzzadó Pest lakossága igényelte és éltette, s
addig őrizte meg az alakjukat, míg a város infrastrukturálisan is valódi nagyvárossá
nem alakult. Mert a dunavizes emberre – miként a kortársai is érezték – csak addig
volt szüksége a városnak, amíg állandó vízművei fel nem épültek, és a vízvezeték-há-
lózat el nem érte a háztartások többségét. Amikor Pest közműhálózata is nagyvárosi
színvonalra emelkedett, átvette azoknak a helyét és szerepét, akiket a városi fejlődés
hívott életre, de a nagyvárosi színvonaltól elmaradó infrastruktúra tartott életben:
„[…] a vízhordó tán csak Pesten virágzik, mert Európa többi fővárosában a vízveze-
tés fölöslegessé tevé ez emberséges munkásokat” – írta a korabeli publicista nem fe-
lejtve el közben azt sem, hogy Pest még távol állt attól a színvonaltól, mely a duna-
vizes foglalkozását fölöslegessé tenné: „úgy reméljük vagy félünk tőle, hogy bátran
húzhatja még szekerét jó darabig.”44 Nem véletlen, hogy egy negyedszázaddal ké-
sőbb, amikor Pest egyre inkább és egyre több téren nagyvárosi jelleget öltött, Jókai,

hanem társakat kívánt, másrészt a lóvasúthálózat kiépítése nagyobb beruházásokat
követelt: sínpályákat kellett lefektetni, indóházakat építeni, telkeket vásárolni, váltó-
lovakat tartani, ami részvényeseket, különféle érdekeltségeket hívott életre. A lóvas-
út nemcsak abban jelezte a nagyvárosi fejlődést, hogy a felduzzadó lakosság kénysze-
rítő hatása alatt jött létre, hanem abban is, hogy egyrészt benne nagyobb vagyonok
koncentrálódtak, másrészt pedig – ha nem is a szó szoros értelmében, de – profitori-
entált üzletemberek, kapitalista vállalkozók vállalkozói készsége testesült meg benne.
A lóvasút tekintetében a leendő főváros viszonylag előkelő helyet foglalt el az euró-
pai városok között, hiszen a kontinensen nyolcadikként nálunk indult el ez a tömeg-
közlekedési eszköz, amely amellett, hogy a nagyváros hívta életre, maga is a városfej-
lődés egyik fontos tényezőjévé vált. A következő állomást a villamosított vasútvo-
nalak és a földalatti megjelenése jelentette, ami viszont már Budapest modern nagy-
városi fejlődésének folyamatába illeszkedett.

A születő nagyvárosok egyik legnehezebb problémája mindig is a vízellátás, a kel-
lő vízszükséglet kielégítése és a csatornázási kérdések megoldása volt. Pest sem volt
ez alól kivétel, s bő húsz esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a víz- és csatorna-
hálózat konszolidált formát öltsön a fővárosban. Már 1857-ben elkezdtek foglalkoz-
ni a városi vízvezeték ügyével, de ennek kézzel fogható eredménye sem ekkor, sem
később, a ’60-as évek elején nem született. Az 1866. évi kolerajárvány ugyan ösztön-
zően hatott az ideiglenes vízmű megépítésére, de a végleges csak 1904-ben készült el
Káposztásmegyeren. Az azonban, hogy az 1860-as évek környékén már elkezdtek
vele foglalkozni, Pest városi fejlődéséről árulkodott. Az infrastruktúra hiánya viszont
számos, a nagyvárosi életvitelt kiszolgáló foglalkozást hívott életre, amely sok em-
bernek jelentett biztos megélhetést, a tehetősebbeknek esetleg szerény vagyonosodá-
si lehetőséget.

Jellegzetes személy volt ezek között a dunavizes ember, aki a reformkortól kezd-
ve a 19. század végéig megszokott figurája volt Pest-Buda, majd Budapest minden-
napi életének. Foglalkozásuk s egyben feladatuk a háztartások naponkénti vízszük-
ségletének a Dunából származó kielégítése volt. Feltehetően a pesti kutak salétromos
vize kényszerítette a lakosságot arra, hogy mosásra, főzésre a Duna vizét használja.
Kezdetben az asszonyok hordták puttonyokban a vizet, később már szekeret, taligát
is használtak a szállításnál, hogy növekvő munkájukat megkönnyítsék. 1825-ben tűnt
fel Pesten először az ilyen vízhordó ember, aki „egy szamár fogatú, két kerekű tali-
gán a’ legtávolabbi részeire is a’ városnak elhordta a vizet.”42 Az 1850-es évek köze-
pén huszonhárman űzték ezt a foglalkozást. A konkurenciaharcot elkerülve felosztot-
ták egymás között a város területét, s azon belül ki-ki a maga módján és a maga esz-
közeivel: egy-két szamárral vagy lóval vontatott taligán, vagy csak szamárháton edé-
nyekben, puttonyokban szállították egész évben a Duna vizét a város különböző utcá-
in, a lakásokba, miközben ajkukon a „Donauwasser” (Duna-víz) szónak a felismer-
hetetlenségig torzult „Tónavósz”, „Tana vósz” kiáltása hallatszott. Az általuk szállí-
tott víz, pontosabban a puttony ára az emeletek magassága szerint, valamint a Duná-
tól való távolság függvényében emelkedett. Alakjuk nem kerülte el Neruda figyelmét
sem, sőt egyikőjükkel kapcsolatban már-már legenda számba menő – de a vagyo-
nosodást illetően nem minden valós alapot nélkülöző43 – esetet említett: „Másvalaki
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hogy az ilyenkor Pesten megforduló szekerek számát 15000-re tehetni.”48 Neruda
ugyanúgy megtalálta és megörökítette a vásárt és szereplőiket, mint Jókai, aki színes
tárcáiban maga is tollhegyre tűzte egy-két karaktervonással megrajzolt alakjukat.
„Keresztülverekedve magunkat az említett utcákon egészen a dunapartra, még tar-
kább, színesebb kép tárul elénk. A földön áruhalmazok, körülöttük élénk forgolódás.
Kanavászkötegek mellett pántlikacsomók, vas- és faedények hegyei mellett pénz-
tárcák, piperecikkek és játékok szomszédságában talicskák, apró hagymák tömegei”
voltak láthatók. A cseh író élénk és eleven képet festett arról a városi forgatagról, ami
vásárok idején a Duna-part és a Belváros között fekvő nagyobb utcákon és tereken
ütött tanyát, nem is beszélve a város leglátogatottabb piacos helyéről, a Lánchíd és a
Ferencváros között elterülő Duna-parti szakaszról, ahol egész évben zajlott a kereske-
dés, a szüntelen jövés-menés, a különböző élelmiszereknek és áruknak ki- és berako-
dása. A különböző hajók gyomrából ilyenkor számtalan, hatalmas mennyiségű áruk
halmazai kerültek elő: a napfényben megcsillanó piros és sárga almák tömegei, a bú-
za aranyhegyei, vagy a savanyúkáposztával teli hordók, illetve a haltól duzzadó hálók
sorai. Maga a leírás valószínűleg egyben választ is ad arra, minek köszönhették ezek
a vásárok népszerűségüket. Mi vonzotta az emberek többségét akkor – s minden bi-
zonnyal ma is – a vásárokra? A mindennapi életszükségleteket kielégítő friss áru, és
ennek a látványa, a piacon zajló eleven, nyílt kereskedelmi élet, valamint egyes élel-
miszereknek a piacot elárasztó illata, mely már önmagában is csábító, vásárlásra in-
gerlő és ösztönző volt. „Néhány […] hajó rakománya savanyúkáposzta, ha az ember
végignéz a hordók végtelen során, összefut a nyál a szájában. Tovább, egy csomó tel-
jesen lapos hajó; tele vannak nyílásokkal, körülöttük halászok emelnek ki erőlködve

aki maga is személyesen ismerte és megörökítette ezeket az embereket, már csak
nosztalgiával tudott visszagondolni rájuk, tisztában lévén azzal, hogy a fejlődés amel-
lett, hogy új dolgokat hoz létre, egyben régieket emészt el és gyűr maga alá. „Ugyan-
azokban a gyors változásokban, a melyek a fővárost magát átalakították, idomult át a
várossal együtt a budapesti élet is” – írta Jókai, majd így folytatta érezve az idő és a
haladás átalakító, átformáló erejét: „Az új találmányok és intézmények korában
egész, hajdan híres, néposztályok elmúltak. […] a »Donauwasser«-es emberek, kik a
lakosságot hangos kiabálással figyelmeztették a friss dunai moslék beszerzésére; az-
után az ürmös borukról és gorombaságukról híres korcsmárosok, – mind, mind el-
tűntek.”45

A cseh író azonban nemcsak a pesti utca markáns figuráját fedezte föl Pesten, ha-
nem a többi, nagyvárosi életet kiszolgáló személyt is, és jellegzetes gyülekező és elő-
fordulási helyüket: a piacot és vásárt. A különféle árusok, kofák, akik néha a hazai
gyümölcstermesztést és értékesítést inkább akadályozták, mint elősegítették volna, a
város mindennapi életének jellegzetes és rendszeres szereplőivé nőtték ki magukat.
Jelenlétük már a század első felében kimutatható Pesten, s számuk is jelentős lehe-
tett,46 a város fejlődésével viszont tovább fokozódott, olyannyira, hogy később egye-
sek már a város elengedhetetlen tartozékaiként, egyedi sajátosságaként tartották szá-
mon őket.47

A balparti város az újkorban, egészen a 19. század fordulójáig, mindig is híres volt
vásárjairól, mely nemcsak országosan, de a Duna révén európailag is ismert és láto-
gatott volt. „Az ily pesti vásárokra átalán véve egész csapatja jön a’ szekereknek,
melyek fa edényeket, abroncsot, cserép edényt ’s kézmüvi tárgyakat hoznak: ugy,
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árúczikke pompás kirakatú boltokban kinálkozik; útczai bódék nincsenek többé”53 –
írta egy negyedszázaddal később a prosperitásba vetett bizalommal az emlékiből élő
Jókai, megjósolva egyben azt is, hogy rövid időn belül a Duna-parti forgatag is a
nagyvárosi fejlődés martalékává fog válni: „S nem sok idő fog bele telni, hogy
Budapest elveszíti egyik legfestőibb sajátosságát: a dunaparti gyümölcs- és baromfi-
vásárt is, mihelyt az új közárúcsarnokok életbe lépnek.”54 1891-ben határozta el a
városi közgyűlés, hogy hét vásárcsarnokot építtet, s 1897. február 16-án öt vásárcsar-
nok (Központi Vásárcsarnok, Rákóczi téri, István – később Klauzál – téri, Hunyadi
téri, Hold utcai Vásárcsarnok) kezdte meg a működését. Rendeltetésük ugyanúgy a
piac, mint a közönség igényeinek a kiszolgálása volt, de már konszolidált, a város fej-
lődése által megkövetelt körülmények között. Az eredmény szinte borítékolható volt.
Az áruk látványa és az illat továbbra is megmaradt, de maga a piaci élet vesztett el
valamit a vitalitásából. Ahogy a századfordulón írták, „...nincs itt lárma, csak valami
tompa zsongás. Ami hangosabb szó hallatszik, az is elvész a nagy, magas térben. Hol
egy kocsit gurítanak ki eladott gyümölcscsel megrakva, hol egy kis hulladékhordó
talyigát. Mert nálunk rend van és tisztaság.”55 A vásárcsarnokok egyrészt megszüntet-
ték a legforgalmasabb nyílt piactereket, amelyek mellett vagy környékén épültek fel,
másrészt megtisztították a város utcáit és tereit az árusoktól és az utánuk maradó sze-
méttől, valamint biztosították az élelmiszer-egészségügyi ellenőrzést. Az összponto-
sítás az eladók közötti versenyt fokozta, a főváros élelmiszerellátásába bevonták a

egy-egy többmázsányi gyönyörű hallal teli hálót; minden egyes hajón ezerszámra van
hal. […] Még odébb egy hajón minden elképzelhető »ennivaló« megtalálható; egy
egész falu küldte ki közös erővel a pesti vásárra.”

A Belvárosba vezető utcák azonban nemcsak a negyedévente tartott vásárok alkal-
mával népesültek be, hanem a heti- és napivásárok idején is, amikor a piac szintén
kiterjeszkedett egészen „a városi tanács épületéig (a régi Városháza előtti tér és kör-
nyéke – a mai Pesti Barnabás utca, Piarista köz, Belvárosi templom környéke), elfog-
lalva minden útjába eső teret és utcát.” A vásárok kofái és kereskedői ilyenkor a már
jól ismert, megszokott módon sorakoztak egymás mellett. A leírásában ott látjuk a vi-
rágárusnőket, a mögöttük elhelyezkedő vajaskofákat, tejesasszonyokat akik „tulaj-
donképpen tejfölt árulnak; olyan sűrű, hogy késsel lehet vágni és falapátkákkal rak-
ják át a vásárlók edényeibe”. Itt vannak az „ízletes liptói túróval, a »brindzával«
(kecske- és juhtejből előállított sajt) kereskedők”, a közelükben helyet foglaló mol-
nárok, pékek, kenyérsütő asszonyok, akiknek kenyereik akkorák, „akár a malomkö-
vek”. De nem maradnak ki a képből a szalonna- és füstölthús-árusok vagy baromfi-
val, tojással kereskedők sem, akik rozoga kocsikon szállították fel nagymennyiségű
portékáikat.

Pest leglátogatottabb piacos helyei a leírásban is szereplő helyszínek voltak: a Du-
na-part, a régi Városháza előtti tér, valamint az Országút (a mai Kiskörút vonala),49

ahol a vásárok mellett heti és napi élelmiszerpiacok fedezték a város egyre nagyobb
élelmiszerellátását. Pesten – ahogy az író is megállapította – szinte egész évben tar-
tott a vásári forgatag, hiszen a négy országos jelentőségű vásár50 mellett ott voltak a
kisebb heti vásárok, a kedden és pénteken zajló különféle kereskedések, amelyek
meghatározott ritmusban tagolták a város mindennapi életét. Ha nem is olyan mélyen,
mint Jókai51 vagy később Mikszáth,52 de Neruda is fölfedezte, kitapintotta Pest napi
életritmusát: a reggeli vásárlást követő és felváltó Duna-parti társaséletet. „Kilenc
órára – írja Neruda – vége a piacnak, eltünnek a szegényes, fehér daróc-zubbonyok,
és a sétáló hölgyek selyemruhái suhognak végig a dunaparton.”

A főváros 19. század második felében egyre jobban megerősödő politikai, gazda-
sági jelentősége egyre nagyobb tömegeket vonzott a városba, aminek következménye
a már jelzett lakáshiány mellett a növekvő élelmiszerszükséglet lett, mely vonzotta és
egyben el is tartotta a város környékén élő őstermelőket. De a dunavizes emberhez
hasonlóan ugyanúgy elenyészett, pontosabban konszolidáltabb formát öltött az a
színpompás vásári forgatag is, amely a Duna-parttal együtt Pest utcáit és tereit népe-
sítette be, és mindig nagy látványosságul szolgált. Pest urbanizációja és a 19. század
végén elterjedő közegészségügyi szemlélet elsöpörte ezeknek a szereplőknek a jelen-
tős részét, másokat pedig az 1890-es évek közepére felépülő vásárcsarnokok falai kö-
zé vagy a bérházak földszintjének utcai kirakatai mögé, illetve a külvárosok kevésbé
konszolidált nagy tereire kényszerített; a kereskedők hangos kiáltásait pedig a bolti
ablakok, utcai portálok csendes kínálata váltotta fel. „Maguk a híres pesti vásárok is
elhalványultak már, melyek még harmincz évvel ez előtt is festői életképet alkottak a
fővárosban. A város legnépesebb tágas útczái két oldalt végig be voltak építve vásári
bódékkal, melyeknek eszterhéja alatt a bel- és külföld kalmárai kinálták a portékái-
kat, kiki a saját nemzeti viseletében. Ma már minden nap vásár van, s a világ minden
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nyek közt«. Hiába kiáltasz segítségért, a házakból lábát sem teszi ki senki és a pan-
dúr – nos, ki a pandúr!?” Prágai kollégájával ellentétben, aki – Neruda írásaiban –
személyesen ismeri a Malá Strana-i lakosok egy részét s bizalmas viszonyban áll
velük, a magyar pandúr egy szenvtelen, érzéketlen figura, aki számára a pesti élet már
nem tartogat új dolgokat. Nappal, kedvenc tartózkodási helyén, az előkelő Lánchíd
környékén látható, míg éjszaka, mikor szükség volna rá, nyomára sem lelni.56 Akad
köztük – a korabeli botrányok és kritikák alapján valószínűleg nem is kis számban57

– korrupt, a hatalmával visszaélő személy, aki a lakosság oltalmazása helyett, inkább
a zaklatásával foglalkozik, és saját zsebre dolgozik, kiváltképpen akkor, ha „áldo-
zatai” szegény, az önvédelemre kevésbé képes, idegen ajkú emberek. Az író maga is
tanúja volt egy olyan jelenetnek, ahol a közbiztonságra ügyelő személyek, a pandú-
rok, hatalmukkal visszaéltek. Mindez az Újpest felé vezető országúton történt, mely-
nek oldalába „akárcsak a hörcsögök, gödröt ástak maguknak s azt deszkával elfedték.
Azt vigyázták innen, mi történik az országúton és valóban – rögtön észrevették, hogy
egy jámbor szlovák halad arra, megállították, felkapaszkodtak a szekerére s elvették
minden szénáját, a saját lovaik számára. Nem verték meg, csak megfenyegették, mert
a tót atyafi ostorával idejében meglegyintette sovány gebéit és könnyes szemekkel
továbbhajtott. Hát csak hívd a pandúrt!”

Pest nagyvárosi hangulatát a városban élő és megforduló sokféle etnikum látvá-
nya is fokozta, mely a vidékről újonnan felkerülő személyekben az előbb említett
nagyvárosi idegenszerűség és létbizonytalanság érzését is növel(het)te. A német pol-
gárság megszokott része volt a városnak, hiszen Pest és Buda lakosságának többsége
még a 19. század közepén is német ajkú volt, s csak a század utolsó harmadában –
miként Neruda is kitért erre – kezdett a város egyre nagyobb tempóban magyarosod-
ni, és látványosan is magyar jelleget ölteni. Míg a Pesten található szlovákok és cse-
hek – akik iránt az író különös érzékenységet tanúsított, s büszkeséggel töltötte el
szorgalmuk, nemzeti öntudatuk – az iparosodás és az építkezési munkálatok, addig a
szerbek a kereskedelmi tevékenység tanújelei voltak. Látványuk, amellett, hogy meg-
szabták a város életritmusát, mutatta Pest növekvő vonzerejét, hiszen a fővárosi lét a
beilleszkedni tudók számára sokszor társadalmi, gazdasági, hivatali, politikai emel-
kedéssel járt együtt, ami természetesen a szerencsén, a szorgos munkán kívül leg-
többször a kapcsolati tőkén is múlott.

A nagyvárossá válás mentális tükörképe egyrészt az egyre szembeötlőbben meg-
nyilvánuló társadalmi különbségek létrejötte, valamint a városban tömörülő különfé-
le társadalmi osztályok és rétegek egymástól térbelileg elkülönülő területi elhelyez-
kedése, azaz a szegregáció. S bár igazán látványossá a nyugat-európai nagyvárosok-
ban vált, de finomabb és tompultabb formában ott volt az ezek nyomába lépő, és mel-
léjük felzárkózó Pesten is.58 Neruda idején még korántsem beszélhetünk szegregáció-
ról, de, mint a modern nagyvárosokra jellemző lehetőség, már csírájában felsejlett. Az
éles és nagyarányú társadalmi különbségek már Pesten is megjelentek függetlenül
attól, hogy ez a későbbiek folyamán valóban a nyugat-európaihoz hasonló vagy attól
eltérő formát öltött-e magára. Az itt lakók már Nerudát megelőzően is tapasztalták, és
némi humorral átszőve bemutatták, hogy a nagyváros a végletek és ellentétek színhe-
lye. „Gazdagság és nyomor egy s ugyanazon házban tanyáznak egymásmellett.

távolabb eső vidékeket is, a bizonyos napokra korlátozódó vásárt pedig állandósítot-
ták és az időjárás szeszélyeitől megkímélték.

Infrastrukturálisan Pest a századforduló vége felé vált igazán európai rangú nagy-
várossá. Amit Neruda látott, az még a nagyvárosi fejlődés korai stádiuma volt, amely-
ben Budapest közműhálózata és a várost kiszolgáló személyzete még lépéshátrány-
ban volt a lakosságszámban megnövekedett és a nagyvárosi miliő egyes részleteit
már felmutató fővárosi élettel szemben, amelybe nemcsak az eddig említett, külső,
látható és látványos dolgok tartoztak bele, mint az épületek, utcakövezések, hanem
azok az életmegnyilvánulások és életérzések is, amelyek a nagyváros belső jellegét,
miliőjét adták. Ez utóbbi közé tartozott az a személytelenség és közömbösség, mely
sok, a nagyvárossal ismerkedő ember – legyen az valós vagy egy író tollán megszü-
letett, de valamelyest a valóságból merítkező fiktív személy – élettapasztalatává for-
málódott. „Közönyös a világ…” – írta Arany János 1851-ben, mely közöny a kis-
városok, falusias települések közvetlenségével és személyességével szemben, ha né-
mi túlzással is, de a nagyvárosi jelleg sajátja. Akik nem itt születtek, a fővárossal
újonnan ismerkedők többsége egy emberibb, bensőségesebb kapcsolatra vágyott,
azokra a közvetlen társas konvenciókra, illetve mindennapi érintkezési formákra,
amelyeket a nagyvárosi környezeten kívül már megszoktak és elsajátítottak. Idegenül
álltak a nagyváros számukra roppant méreteivel szemben, támpontokat kerestek ben-
ne, és olyan kapcsolatokat próbáltak meg kialakítani, amelyek a biztonság érzését
nyújtották. Egyrészt, hogy megtalálják a nagyvárosi légkörben saját helyüket és iden-
titásukat, másrészt pedig – az előzővel összefüggésben – hogy el ne vesszenek benne.
A kisváros polgárának egyik legjellegzetesebb élménye a nagyvárossal szemben az
átláthatóság volt. Az ember itt ritkán érezte magát idegenül, mert itt mindenki min-
denkit – személyesen, névről – ismert, itt az egyénnek alig volt titka, rejtett magán-
élete mások előtt. Nem rejtőzhetett el a „világ elől”, nem burkolódzhatott anonimi-
tásba, mert a város polgárainak élénk tekintete és figyelme mindenhova elért, és min-
denre kiterjedt. Az emberek itt szinte a születéstől a halálig ismerték egymást, tudták
a másik származását, sorsát, életútját, családi kapcsolatait, foglalkozását, karrierjének
emelkedését, viselt dolgait, az őt ért szerencsét és szerencsétlenségeket. A nagyvá-
rosban ezzel szemben a hivatali életet is jellemző személytelenség uralkodott, ahol a
legtöbb ember idegenül állt egymással szemben, egyrészt a város méreteinél fogva,
másrészt leginkább talán abból adódóan, hogy a fővárosban sok volt az átutazó, sze-
rencsét próbáló, ideiglenesen itt tartózkodó, ágyrajáró vagy szállást bérlő személy. A
nagyvárosi – akár az emberi környezet, akár a hivatal részéről áradó – személy-
telenség Neruda figyelmét sem kerülte el. Pesten nemcsak a város gyors fejlődése,
vagy a horribilis árak idézték fel benne Amerika hangulatát, hanem az ezzel szorosan
összefüggő és együttjáró közbiztonság megoldatlan és hiányos állapota is. Az éjsza-
kai élet kapcsán a következőket írta: „...éjjel ne nagyon járj egymagadban, kerüld a
rombadőlt épületeket és pénztárcád biztonsága szempontjából mindig üdvös lesz, ha
revolvered kezed ügyében van. Megeshetik veled, hogy valami hivatásos munka-
kerülő, aki az akasztófára úgy néz, mint a megszokott, házkörüli szerszámra, bortól
feltüzelve rádugrik, beléfordít a sárba, s a nyakadra lép – másnap aztán szép csend-
ben elkaparnak. Elhaláloztál »ismeretlen helyen« s hivatalosan »ismeretlen körülmé-
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kellő hátteret biztosítani. A balparti városnak megvolt ez az előnyös tulajdonsága, –
miként Neruda írta honfitársairól – „aki vállalkozó szellemű, élelmes és szorgalmas,
a rohamosan növekedő Pesten könnyen érvényesülhet. A cseh segédek nagyon kere-
settek s jól meg is fizetik őket, a cseh mestereknek élénk forgalmú, jövedelmező üze-
meik vannak a belvárosban, a cseh vendéglősöknek mindenütt jólmenő vendéglőik
vannak, még a kedvelt Városligetben is. Ebben a bugyborékoló életben egyik-másik
ember különös úton-módon jut el a jóléthez.” Az író egy sváb vendéglős esetét hozta
példának, aki úgy tett szert jelentősebb vagyonra, hogy – a szokástól eltérően – me-
zítláb szolgálta ki a vendégeket, s ezt a szokását később is megtartotta, látva, hogyha
cipőt húz, a „vendégjárás” megritkul. Viszont szomszédja sem volt rest a vendéglő
közelségét és népszerűségét kihasználni, mert a sajátját a következőre keresztelte át:
„Vendéglő a mezítlábas vendéglős szomszédjához”, s miként Neruda megjegyezte,
„neki is jól megy a sora.” Egy kisvárosban egy ilyen felszolgálás valószínűleg meg-
vetést, szóbeszédet, esetleg kiközösítést keltett volna,63 a nagyváros viszont megtűr-
te, sőt kimondottan igényelte az ilyen „vállalkozó” szellemű egyéneket, akik éreztek
magukban annyi merszet, hogy változtassanak a hagyományon, az általános konven-
ciókon.

Az üzleti vállalkozás leleményessége és az ebből adódó gyorsabb meggazdagodás
lehetősége általában a nagyvárosok, de még inkább a nagyvárossá alakuló, nagy-
várossá vedlő települések sajátjának számított, ahol a változás, a fejlődés, a még ki

Sokszor az első emeletben lakodalom, a másodikban keresztelő, a harmadikban
halott. A pap akár ki se mozduljon a házból. Ez Pesten sincs másképp, s hazánk fővá-
rosa mentől inkább szépül, terjed s lakosiban szaporodik – az ily ellentétek mind
sürűbben vannak napirenden.”59 A belváros és a külvárosok épületeinek kontrasztján
kívül az utcák is a szembetűnő ellentétekről árulkodtak. Pest legelőkelőbb utcája, a
Váci utca Neruda leírásában nemcsak a leggazdagabbaknak adott helyet, hanem a
legszegényebbeknek is, akiket a városi hatóság – Nyugat-Európával ellentétben –
megtűrt a város szívében. S ha még ehhez hozzávesszük azt, hogy ezeknek többsége
– miként a leírás mondja – „Catilina-szerű egzisztencia”,60 azaz valószínűleg koldus,
utcagyerek, csirkefogó volt, máris egy nagyvárosi hangulat csap meg bennünket, és
egy nagyvárosi forgatag kellős közepén érezhetjük magunkat, mely az író állítása sze-
rint az amerikai New York városképéhez hasonlatos: „Az elegancia választékos, de a
meztelenség és a rongyok egyenjogúak vele, együtt járnak a gazdag Váci-utcán. […
] Mint mondom, éles ellentétek, egymás mellett gazdagság és szegénység, elegancia
és csavargó élet. Mintha csak a newyorki gazdag Broadway és nyomorúságos környe-
zetének leírását olvasnád!”

Természetesen a nagyváros jellemzői közé tartozott az anyagiságnak, a pénznek
az előtérbe kerülése és dominanciája is. Ez nemcsak a látványos takarékpénztár építé-
sében vagy a különféle vásárokban jutott kifejezésre, hanem azokban az üzleti vállal-
kozásokban is, amelyek egy-egy család – tudatos vagy véletlenszerű – financiális
gyarapodásához vezet(het)ett. A leírásban még nem nagyvárosi bankárokkal vagy
körmönfont üzletemberekkel találkozunk, hanem azok egyszerű előfutáraival: jól ke-
reső cseh mesteremberekkel, segédekkel, vendéglősökkel, akiknek a város több pont-
ján vannak jól menő üzleteik. Nem nagytőkések ők, kispolgári vállalkozók, akik – ki
tudja – húsz-harminc esztendő elteltével, a város fejlődésével együtt maguk is a ki-
alakuló pénzarisztokrácia egy-egy megbecsült tagjaivá válnak. Mások a mértékek és
mások a személyek, mert mások a város dimenziói, fejlődési mutatói is. Az író révén
egyszerű üzleti, vállalkozói fogások részeseivé válhatunk, amelyeket később, a fejlő-
déssel együtt járó, nagyobb tőkét igénylő – de egyben talán nagyobb kockázatot is
jelentő – ügyes üzleti befektetések, a kapcsolati vagy a politikai tőkéből származó
előnyös vállalkozások – korabeli pesti szóhasználattal élve geschäftelések – váltanak
majd föl. A nagyvároshoz kötődő vállalkozói szabadság viszont már Neruda idején is
Pest egyik jellegzetessége volt, szemben azokkal a kisvárosokkal, amelyeket a tes-
pedtség, a bezártság, a korlátoltság uralt.61

Mozdulatlanság, megmerevedettség jellemezte általában a kisvárosok légkörét,62

amelyek gúzsba kötötték az egyént és az életet, és elzárták az egyéni kiteljesedés út-
ját. A kisváros zárt világában az egyénnek kevés lehetősége volt a változásra és a vál-
toztatásra. Aki nem lépett ki ebből a világból, annak születéstől kezdve „előre elren-
delt” volt itt a sorsa a társadalmi és a hivatali életben egyaránt, amelyet maga nem
vagy csak alig tudott befolyásolni. Voltak, akik megpróbáltak ez ellen lázadni, sor-
sukat a saját kezükbe venni, de ha a helyi környezetben maradtak, a lázadás eleve ku-
darcra ítéltetett. A nagyváros ezzel szemben a vállalkozó szellemű embereknek ked-
vezett, akik képesek voltak és mertek is a változtatásra, az újszerű dolgok kipróbá-
lására, meghonosítására, természetesen egy olyan légkörben, amely képes volt ennek
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dél felé, mintha keresztül akarna rohanni az egész prérin, – akarom mondani a ma-
gyar Alföldön, – amely valahol a Balkánon végződik.”

A város fejlődését és egyben életét jelentősen befolyásoló másik tényező, mely
szorosan összefügg az előbb említett földrajzi elhelyezkedéssel, a kereskedelem volt.
Pest a Dunántúli- és Északi-középhegység, valamint az Alföld találkozása mentén ki-
alakuló vásárváros-vonal települései közt helyet foglaló város, amelynek kereskedel-
mi és gazdasági lehetőségét tovább növelte és megsokszorozta az Európa nyugati és
déli részeivel összeköttetést biztosító Duna. Mindezek a 19. században együttesen
emelték a várost a többi magyarországi település fölé. Már az 1809-ben megjelenő el-
ső magyarországi statisztikai kézikönyv az ország kereskedelmi központjaként emlí-
tette Pestet,67 amelyet a 19. század második felében meginduló iparosodás még to-
vább erősített. A város az itt összefutó vasútvonalak révén, ami a gyáripar fejlődését
is elősegítette, az ország mezőgazdasági termékeinek feldolgozójává és értékesítőjé-
vé vált. „A vasúthálózat Pesten fut össze, a hatalmas, méltóságteljes Duna kereske-
delmi szempontból úgyszólván felbecsülhetetlen” – írja Neruda, majd pedig később
így folytatja: „Trieszt után Pest Ausztria legnagyobb kereskedővárosa. Időszaki gyap-
jú-, len- stb. vásárai alkalmával minden vendégfogadója megtelik idegen kereskedők-
kel. Sőt, nyugodtan állíthatjuk azt is, hogy Pest Ausztria második legnagyobb kikötő-
városa, amely mellett az üres, elhagyatott Fiume – bár tenger partján fekszik és gyö-
nyörűszép kikötője van – kihalt. Pestre még maga Velence is, a tenger volt – ma nyug-
díjazott – királynője, joggal lehet féltékeny.” Miért? Elsősorban a változatos és áru-
tól gazdag hajói miatt, mely vitorlások, gőzösök és halászhajók éppúgy benépesítik a
Dunát, mint a pesti Duna-partot, a leendő főváros kikötőjét. Ez a látványos keres-
kedelmi élet biztosította a város számára azt a vitalitást, mely a többszöri természeti
és történelmi katasztrófákat követően nemcsak talpra állni segített, de a megújulás-
hoz is jelentős mértékben hozzájárult. Ezt az életerőt Neruda is megérezte. Egyrészt
önmagában, már csak azért is, mert az egyesülés, és az azt megelőző időszakban,
valószínűleg fokozottabban nyilvánult meg, mint máskor. De mivel az író jól ismer-
te a város viharos múltját és történetét, átérezhette akkor is, amikor a múlt borzalmas
képsorai mellé a jelen látványát állította. „Pest környékén megfordult jóformán vala-
mennyi európai nép és mindazon ázsiai is, amely valaha Európába tévedt. […] Ha
nem dúlt háború, tűzvész pusztított, vagy óriási árvíz, amely a város háromne-
gyedrészét elborította, vagy még nagyobb éhinség.” Mindezek ellenére a város –
ahogy az író látta – rohamosan nőtt és terjedt, helyet kérve magának a többi európai
főváros sorában.

Az író lépten-nyomon tapasztalta a nagyarányú változást, Pest városképi arcula-
tának az átalakulását, a kereskedelmi élet lendületes iramát, de tudta azt is, hogy egy
ilyen nagyarányú prosperitást csakis egy, a szabadságát és önállóságát visszanyerő
város, ország és nemzet tud véghezvinni. Látta azt a jótékony hatást, fellendülést, ami
a neoabszolutizmus nyomása alól felszabaduló nemzet és a Habsburg Birodalom kö-
zötti kiegyezésnek, és az ennek nyomán visszanyert – némileg ugyan korlátozott mér-
tékű – szabadságnak volt köszönhető. Megérezte a nemzetben azt a fellángoló büsz-
keséget és határtalan önbizalmat, amelynek magas hőfoka többek között az újonnan
visszanyert szabadságból táplálkozott. „»Magyar!« Ejtsd ki ezt a szót lágyan, hogy
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nem forrottság sok új – sokszor kétes – üzletnek vagy szerencsét próbáló egyénnek
nyújtott szállást. A fejlődő Pest vonzotta a különféle szerencsét próbáló egyéneket,
akik – vélt vagy valós – tehetségük révén megpróbáltak több-kevesebb sikerrel érvé-
nyesülni ebben a nagyvárosi forgatagban. Pest ekkor a megvalósítható álmok, a self-
made manek városának számított, a vállalkozói szabadságot jelentő „amerikai álom”-
nak magyar köntösben, ahol az üzleti siker érdekében természetesen nem ártott, ha a
szerencse és tehetség mellé kitartó munka, szorgalom és jó pénzbeosztás is társult.
Neruda írásában láthatunk köztük alkalmi költőt, vagy hazáját elhagyó, Pesten lete-
lepedő, tehetségét eredményesen kamatoztató cseh karikaturistát,64 akik egyaránt jól
érezték magukat „ebben az »amerikai« környezetben.”

A város növekvő gazdasági szerepének és fejlődésének az előbbinél kézzel-
foghatóbb és konkrétabb jele volt a Neruda által is említett munkaerőhiány, mely
minden bizonnyal mind az ipar, mind a kereskedelem területét érintette. Munkásokat
elsősorban a megnövekedett árucsere-forgalom és a nagyvárosi építkezés igényelt.
De melyek voltak azok a tényezők, amelyek Pestnek ezt a dinamikus fejlődését elő-
segítették?

Neruda – előzetes ismeret és személyes tapasztalat révén – írásában kiváló érzék-
kel mutatott rá azokra a mozzanatokra, amelyek a város dinamikus fejlődésének és
prosperitásának a mozgatórúgói voltak. Nem említ hatalmas, gazdag pártfogót: csá-
szárt vagy királyt, uralkodói udvart, központi hatalmat vagy akaratot, amelyek egy-
egy európai nagyváros fejlődését jelentős mértékben előmozdították, de szól azokról
a földrajzi és gazdasági tényezőkről, valamint arról a nemzeti érzületről, esetenkénti
összefogásról, mecenatúráról, amelyeknek a főváros ténylegesen köszönhette meg-
születését. Mert ezt a fővárost – ahogy Hanák Péter megfogalmazta65 – leginkább az
oppozíció, a Béccsel, a Habsburg abszolutista uralkodói hatalommal szemben és elle-
nében megnyilvánuló függetlenedési és önállósulási szándék hívta életre, és az oppo-
zícióból megszülető nemzeti érzés, a nemzeti összefogás és adakozás tette naggyá.
Ahogy Hanákot megelőzően Jókai is büszkén írta: Budapest a „nemzeti életerőnek a
műve”.66 Látta és megérezte ezt Neruda is, aki a város előnyös földrajzi helyzetén
kívül különös figyelmet szentelt annak a nemzeti büszkeségnek, mely ekkor a ma-
gyarokat jellemezte, és a magyarokból áradt. Látta, hogy a polgárosodás programja
mellett mennyire fontos szerepet játszott ekkor nálunk a nemzetállam-építés eszméje
is. S ami ezen túlmenően még az író zsenialítása, hogy iróniával színezett írásában
láttatni tudta mindennek a fény- és árnyoldalait: a nemzeti büszkeségből fakadó te-
remtőerőt, és ennek negatív túlburjánzását: a túlzásokba eső délibábos gondolkodást.

A cseh író szerint Pest fejlődése elsősorban a város előnyös földrajzi fekvéséből
adódott. Míg Buda növekedését mindig is gátolta és lassította a Budai-hegyvidék, ad-
dig Pest területi gyarapodását és terjeszkedését a földrajzi viszonyok nem korlá-
tozták, sőt előnyösen befolyásolták. Mivel észak, kelet és dél felé semmilyen hegy-
vidék nem határolta, nyugodtan terjeszkedhetett ezekbe az irányokba, s a 19. század
vége felé hamarosan elérte Újpest és Kőbánya határát. Olyan szembetűnő lehetőség
és fejlődés volt ez, hogy Neruda figyelmét sem kerülte el, s írásában kétszer is kitért
erre. A legplasztikusabb képet a következő sorai adják: „Pest nő, az északi hegyvidék
utolsó nyúlványaitól, a budai domboktól nekifutva úgy terjeszkedik, vágtat kelet és

118



kints Pesten, mindenütt az ország címerét és zászlaját látod. A feketesárga zászlót –
mint ismeretes – csak Budán tűzik ki, mégpedig csakis akkor, ha a király a várban tar-
tózkodik. A »cs. és kir.« felirat már sehol máshol nem látható, csupán a trafikokon.”

Mit mondhatunk befejezésképpen Neruda írásával kapcsolatban? Nemcsak azért
érdekes és figyelemreméltó ez a városleírás, mert egy nyugatról jött, nyugat-európai
tapasztalatokkal felvértezett és látásmóddal gazdagodott író keze alatt születik meg,
hanem azért, mert képes a várost a maga változó dinamizmusában ábrázolni és bemu-
tatni, s ezzel együtt érzékeltetni a város talán egyik legfontosabb sajátosságát: a moz-
gást, a változást, az állandó átalakulás és megújulás folyamatát, azaz magát a
(fő)városi életet.

A kiegyezést megelőzően Pest utcáinak jelentős része télen járhatatlan volt, a Du-
na-part csúnya, piszkos helynek számított, ahová a város szemetét rakták le, a Teréz-
várost keskeny, szűk és bűzös utcák szőtték át, amelyek a betegségek és járványok
melegágyául szolgáltak, a Városligetben pedig szúnyogok tanyáztak. Neruda idején
kezdett ez a város egyre nagyobb mértékben átalakulni. Már nem különleges ese-
mény és nem is olyan ritkaság – persze a belvárosban – a két-, három-, sőt négy-
emeletes házak megjelenése, már épül az ideiglenes vízmű, felmerül a csatornázás
kérdése is, de megépítése még egy jó ideig várat magára (1891–1906), két év múlva
pedig rendezni kezdik a mai Kiskörút területét. Pest nagyvárossá kezd válni, amit je-
lez a lakosságszám növekedése és vele együtt a lakáshiány megjelenése, valamint a
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rózsák, pacsirtadal és Petőfi vágyó szerelme remegjenek benne – mondd ugyanakkor
hatalmasan is, hogy a győztes harcos ereje, a »Szózat« halálos elszántsága zendüljön
meg benne – mondd ki mindenekelőtt úgy, hogy erkölcsi értelme jó negyedóráig has-
son, melynek folyamán a gondolat villámfényénél eszedbe juthat mindaz, ami a vilá-
gon szóra érdemes, akkor majdnem oly büszkén ejtetted ki a »magyar« szót, mint
maga a magyar, de még mindig nem olyan büszkén. A magyar érzi ugyan, hogy még
nem a világ ura, de egy percig sem kételkedik abban, hogy rövidesen az lesz.” Az oly-
kor csípős nyelvű író, amellett, hogy csodálta a magyarokat, akik bámulattal töltötték
el, magától értetődően irigyelte is őket. Irigyelte az elszántságot, az önérzetet saját
nemzetére gondolva, mely a Habsburg Birodalom keretei között már jó ideje elvesz-
tette az önrendelkezés jogát és lehetőségét. Ahogy írásának egészéből kitetszik, egy
jóleső sóvárgást, egy jóindulatú irigységet érezhetett a magyarok iránt. Nem tőlünk
sajnálta mindezt, hanem saját nemzetének szerette volna tudni. „Bár adna az Isten ne-
künk is hasonló büszkeséget és önbizalmat!” – sóhajtott fel többször is írásában ehhez
hasonlóan, máskor pedig a szabadság üdvös hatását említette: „[…] és az önkormány-
zat ugyancsak meghozza gyümölcseit.”

Közismert, és többek által felemlegetett tény, hogy a városnak nem volt magyar
jellege.68 A kiegyezés környékén Pest-Buda csaknem minden második lakosa német
anyanyelvű volt. Az utcákon német feliratokat lehetett olvasni, és a város egész terü-
letén német szó hallatszott. „Ha nekünk, vidékről jött magyar gyerekeknek Pesten
magyar beszéd ütött az utcán fülünkbe, boldogan figyelmeztettük rá egymást, mint
ritka csodára”69 – írta a már idézett Kozma Andor. Ahogyan ő, úgy Neruda is észre-
vette, sőt, minden bizonnyal kíváncsian szemlélte és figyelte, hogy a város nemzeti
jellege ebben az időszakban hogyan kezd megváltozni. Az ekkor magas hőfokon égő
magyar nemzeti törekvések, amelyeknek megvoltak a maguk reprezentációs meg-
nyilvánulásformái, a század ‘50-es éveinek végén a ‘60-as évek elején kezdtek fel-
lángolni. Egy-egy tüntetésen, jelentősebb demonstráción kívül, amelyek a ‘60-as
évek elejének Pestjét jellemezték, megmutatkozott mindez a város külső szimbólu-
mainak felcserélődésében, valamint a magyar és a német lakosság számarányának
megváltozásában. A korábban minden téren megnyilvánuló német dominancia helyét
egyre inkább a magyar kezdte felváltani. Az utcán egyre több magyar szót lehetett
hallani, az utcákat és tereket magyar elnevezésekkel illették, az öltözék és a bolti fel-
iratok a magyar jelleget hangsúlyozták. Az egyesek által pozitív, mások által viszont
pejoratív értelemben használt magyarkodás – ahogy ezt többször nevezték – leg-
inkább Pestet jellemezte.70 Ha látványos is volt, elsöprő erejűnek korántsem nevez-
hető, hiszen a német etnikum jelenléte a statisztikai adatok71 vagy az őket kiszolgáló
kulturális infrastruktúra – a Neruda által is felemlegetett, a magyarok részéről már
nem szívesen látott Erzsébet téri Német Színház (Deutsches Stadtheater) – függ-
vényében még az elkövetkező tíz-húsz évben is viszonylag jelentősnek mondható.

Az író természetesen fogékony volt Pest nemzeti jellegének külső megnyilvánu-
lásformáira, és írását átszövik azok a megfigyelések és kommentárok, ahogy szemé-
lyesen megtapasztalta és megélte a város magyarosodási folyamatát. „A városi kocsi-
sok és szolgák nemzeti viseletben járnak, a palota előtt álló portásnak süveg van a fe-
jébe nyomva, a vasúti kalauz kabátján vitézkötés, ajkán magyar szó. Bármerre is te-
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városi élet és életritmus átformálódása. A cseh író soraiban ott érződik a múlt, de a
jövő, a modernítás irányába mutató fejlődés és változás lehetősége is, mely – bátran
állíthatjuk az utókor tapasztalatával felvértezetten – nemcsak lehetőség, de kifejlődés
is volt egyben. Pest az 1860-as évek végén egy olyan köztes stádiumban volt látható,
melyben már túllépett a provinciális kisvárosi jellegen, azzal együtt, hogy némely
vonatkozásban még őrizte azt, de még messze állt attól, hogy európai értelemben vett
modern nagyvárosnak lehessen nevezni. Ez utóbbi majd csak a századforduló idősza-
kára válik realitássá. Még húsz, harminc esztendő kell ahhoz, hogy az 1860–70-es
években elkezdett, elgondolt vagy tervbe vett vállalkozások beérjenek, és az ekkorra
már Budapestté váló főváros a modern nagyvárosok sorába lépjen.

Pest az 1830–40-es években fejlődött mind kulturális, mind politikai értelemben
országos jelentőségű várossá, ami elsősorban Széchenyi nagyarányú és – az építé-
szettől kezdve a társasági életig bezárólag – szerteágazó kezdeményezéseinek volt
köszönhető. De ugyanezt az emelkedést szolgálta Vörösmarty Pestre költözése, és a
körülötte csoportosuló irodalmi és kulturális élet ugyanúgy, mint politikai téren az
országgyűlés Pozsonyból Pestre történő áthelyezése. S bár a levert szabadságharc és
az ezt követő neoabszolutizmus időszak részben visszavetette ugyan a város prospe-
ritását, de a gazdasági fejlődés természetes menetét már nem volt képes megállítani,
s ha lassabban is, de nőtt a város gazdasági ereje és befolyása, hogy az 1860-as évek-
től kezdve és a kiegyezést követően – most már a szabadság légkörében – az ország
nemzeti fővárosává váljon.

Pest Neruda látogatása idején a szabadságát visszanyerő ország prosperáló városa
volt, mely félreismerhetetlenül több tekintetben is egy köztes állapotban leledzett.
Némely jellegében már nagyvárosnak számított, de még távol állt attól az esz-
ménytől, amelyhez napról-napra közelebb próbált jutni. Ezt fogalmazta meg Neruda
idején Neruda leírásánál sokkal tömörebben, de hozzá hasonlóan a Magyar Bazár
publicistája is, aki a következőket írta a születőfélben lévő világvárosról: „valóban,
adjuk a világvárost. A fiatal Pest hatalmasan tanulja szerepét.”72

De ez a köztes állapot többet is jelent önmagánál, van ennek egy önmagán túlmu-
tató jelentésárnyalata is, mely a cseh írónál éppen a Nemzeti Színház belső terének
kiképzése kapcsán fogalmazódott meg: a keleti és nyugati párhuzam. „A pestiek –
ahogy írta – még nem döntötték el, Kelethez vagy Nyugathoz csatlakozzanak-e. Ta-
lálkozol itt mind a kettővel. A magyar Nemzeti Színháznak például párizsi módra bal-
konja van, de földszintjén már korántsem párizsi módra, állóhely is található.” Tuda-
tosan vagy akaratlanul – írói érzékenységének és talán éleslátásának köszönhetően –
Neruda is ráérzett arra a máig ható ősi, nemzeti dilemmára, mely a magyarság kelet-
ről hozott és nyugatról átvett értékei közt feszül. Levethető-e teljes egészében, átfor-
málható-e a nyugati civilizációs vívmányoknak és igényeknek megfelelően a magyar-
ság évszázados, génjeiben rejlő nemzeti karaktere, vagy nem, s mindig is felszínre
tör-e az az egyesek által pogánynak vagy barbárnak mondott, mások által viszont ősi,
mitikus erőként magasztalt habitus, mely valamelyest egyéniségünk és egyediségünk
mérföldköve is egyben. Ott feszül ez a kérdés is a Neruda-írás szövetében, mely
addig is és azóta is – leginkább a nemzet traumája vagy sorsfordulója idején – meg-
fogalmazódott, és megfogalmazódik újra meg újra.
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ziger Jahren enstand auf den am Donauufer entstandenen Grundstücken die Pester Hotelreihe,
die Vorstädte blieben die bescheidenen, viel vernachlässigter aussehenden, dörflichen Teile
Pests. Beifall des Verfassers haben nur wenige Gebäude der Stadt gefunden: die Ungarische
Akademie der Wisseschaften, das Nationalmuseum und die Synagoge in der Dohány Gasse.
Dagegen gefielen ihm die Pester Redoute, eine herausragende Schöpfung der romantischen
Architektur, nicht besonders.

Pest spielte eine führende Rolle in Ungarn sowohl im Handel und als auch in der Industrie,
aber das städtische Leben und die Infrastruktur folgte dieser Entwicklung nur mit Verzögerung.
Ein bedeutender Teil der Bevölkerung lebte in überfüllten Wohnungen, und es war allgemein
bekannt, daß man in Pest hohe Wohnungsmieten zu bezahlen hatte.

Trotz des ernsthaften Fortschritts waren die Wasserversorgung und die Kanalisation zurück-
geblieben, die Merheit der Straßen ungepflastert.

Neruda wurde auch darauf aufmerksam, wie die anfangs mehrheitlich deutschprachige Stadt
nach und nach ungarisch wurde. Das zeigte sich in den ungarischen Straßennamen, Auf-
schriften, Kleidungen, Sprachen, in der Zusammensetzung der städtischen Gesellschaft und im
kulturellen Leben der Stadt.

In Nerudas Werk spielen der ungarische Nationalstolz, die er einmal mit gutmütigem Neid,
ein anderes Mal mit Ironie darstellt, eine wichtige Rolle.
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ZSOLT DUBNICZKY

DIE ENTSTEHENDE GROßSTADT (JAN NERUDAS BRIEFE AUF PEST)

ZUSAMMENFASSUNG

Jan Neruda (1834–1891) war ein bedeutender tschechischer Journalist, Dichter und Schrift-
steller in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er reiste in den sechziger und siebziger Jahren
durch verschiedene Teile Österreichs (Wien, Graz) und Europa. Er besuchte auch Deutschland,
Frankreich, Italien und Griechenland. Zu dieser Zeit – im Jahre1869 – reiste er nach Ungarn,
worüber er interessante Reisebilder verfasste (Briefe auf Pest).

Er schrieb über die zukünftige, nationale Hauptstadt Ungarns, Ofen und Pest, und über die
ungarische Parlamentswahl in Ungarn und in der Theresienstadt (Vorstadt Pests), wo sein
Zeitgenosse, Mór Jókai einen Aufsehen erregenden Erfolg erzielt hatte. Aber er schrieb über
keine Wahldaten, er interessierte sich nicht so sehr für die Wahlergebnisse, wie für den in den
Wahlen zum Ausdruck kommenden ungarischen Charakter. In seinen Reisebildern sind der
ungarische politische Geist, die Parteienkämpfe und Parteiwerbungen dargestellt, wie sie sich
zur Zeit des Ausgleichs von 1867 einem aufmerksamen ausländischen Beobachter präsentiert
haben.

Ausserdem schrieb er darüber, wie sich die Hauptstadt Ungarns, Pest etwickelt hat. Pest
entstand zu dieser Zeit als eine Stadt großer Gegensätze: es war zugleich Groß- und Kleinstadt.
Hier waren Eleganz, Reichtum, Armut und für die Großstadt bezeichnende Gleichgültigkeit
gleichzeitig vorzufinden, wie Neruda gesagt hat: „ganz wie in Amerika”.

Die zu Ende der sechziger Jahre bebauten Innenstadt und Leopoldstadt, die das Zentrum
Pests bildeten, stand in starkem Kontrast zu den ärmlichen Vorstädten, in erster Linie zur Jo-
seph- und Franzstadt. Im Zentrum wurden drei- und vierstöckige Häuser gebaut, in den sieb-

130



132


