
L E V E L E K A R É G I P E S T R Ő L 

13. Septembris 1826. 
Szeretett, kedves Barátom! Ennek előtte egy esztendővel, mikor 

Bihar vármegyében jártam ottani atyámfiait meglátogatandó, a sors külö-
nös kedvezése folytán szerencsém volt Veled megismerkednem és szíves 
barátságodat megnyernem. Ezen barátságot mind charakterünk, mind 
vélekedéseink különös egyezése néhány hétig tartó együttlétünk alatt 
igen szorossá tevé, s ma is elérzékenyedéssel gondolok azon kedves na-
pokra, melyeket társaságodban tölték. 

28. Augusti kelt és tegnap kézhez vett igen kedves leveledben méltán 
veted szememre, hogy olyan sokáig hallgattam, de mentsen különböző 
környülállásaimmal és ügyvédi professiómmal járó nagy elfoglaltatásom. 

Ne vedd dicsekvésnek, de örömmeel mondhatom, hogy fiatalságom 
ellenére (tudod, most multam huszonnégy esztendős) választott pályá-
mon szép előmenetelt tettem és, noha Pesten kétszáz prókátor lakik, dol-
gom elég akad. Már eddig is több nagyúri familiák processusaiknak vite-
lét reám bízták, s így kis successióm jövedelmét is hozzá véve úri módon 
élhetek fővárosunkban, ahol bizony elég nagy a drágaság. 

Hogy eddigi mulasztásomat jóvá tegyem, egymásután több levele-
met fogod venni, melyeknek rövidsége ellen nem leszen panaszod, hacsak 
hosszúsága ellen nem. 

7-a hujus megérkezett kedves nagybátyám, boldogult édes anyám 
testvérbátyja, Dunántúlról, nem ugyan more patrio lóháton, mint Gva-
dányi híres nótáriussa, hanem tulajdon hintaján, mert az öreg úr, mint 
afféle tehetős nemes ember, nem igen szeret postakocsin utazni. Te nem 
ismered, de megszeretnéd, ha ismernéd. Hatvan esztendeje ellenére még 
ugyancsak fiatal ember, akiben sok ugyan a conservativismus, de még 
több a tűzes magyarság és lelkesedés nyelvünk és literaturánk ügye iránt. 
Húsz esztendeje, hogy nem volt Pesten, most valami dolga akadván a 
Helytartó Tanácsnál, maga jött fel elintézése végett, de még inkább azért, 
hogy megnézze fővárosunk előre menetelét. 

Te még nem jártál Pesten, mint afféle erdélyi fi, aki egy kissé — 
ne tagadd — lenézi a mi német fővárosunkat s méltán büszkélkedik 
Kolozsvár igazi magyarságával és culturájával, de meg fogod engedni, 
hogy én is szeressem a miénket és én is büszkélkedhessem vele. Szeret-
ném, ha te is megismernéd már egyszer, azért, hogy kedvet kapj reá, leírom 
neked a maga mivoltában. Nagybátyám látogatása kedvező alkalmatos-
ságot szolgáltat erre, mert nem kell egyebet tennem, csak elmondanom 
neked, miként jártam be vele a két várost a mult napokban. Azt hiszem, 
nem veszed rossz néven ezt a furcsaságomat, de jobb és alkalmatosabb 
themát most nem is találhatnék. Egyébiránt jól ismerlek, hogy olyan 
ember vagy, akit minden interessál, így tehát az én tudósításaimnak is 



766 
örülni fogsz. Azt is előre bocsájtom, hogy nemcsak a városról fogok írni, 
hanem literaturabéli dolgokról s egyebekről is, mert tudom, mennyire 
szeretsz az effélékről hallani. 

Nagybátyám sétáink közben gyakran bocsájtkozott reminiscentiákba 
a régi Pest városról, amilyennek ő még 1800 elején ismerte, mikor itt 
fent járt. Akkor még csak harminc ezer lakosú kis város volt jórészt 
alházakkal, vagy egy emeletesekkel. A Dunaparton az egyetlen kéteme-
letes ház a Kemnitzer-ház volt a hajóhid mellett, melyben, mint mondá, 
igen díszes kávéház volt, ahol ebédelni is lehetett. A Neugebäude még 
egészen a városon kívül állott homokpuszta közepén. A Neustadt (a mai 
Leopoldváros) akkor kezdett épülni, tizenöt évvel azelőtt még nyoma 
sem volt. Akkor a Váci-utca végén álló Váci kapunál végződött a város 
arrafelé. Az Új piacon1 már akkor kétemeletes házak valának, sőt volt 
egy-két háromemeletes is. A német Theatrum a Duna partján állott, ala-
csony, kör-formájú, dísztelen épület (erre én is jó emlékszem), jóval 
odébb pedig volt egy Kasperle-Theatrom. A város erdejét akkor kezdték 
ültetni, az Orczy-kert azonban már akkor szép promenád vala. Buda keve-
set változott azóta, de Pest annál többet. 

Lakosainak száma ma már több, mint hatvan ezerre rúg, tehát meg-
duplázódott huszonöt év alatt (Budának harminc ezer lakosa vagyon, de 
a katonasággal együtt). 

Halld már mostan, miként hurcoltam meg a jó öreget a városban 
és mit tapasztaltunk vándorlásunk közben. Egy kis mappát is rajzoltam 
ide csak úgy nagyjából, hogy jobban láthasd utunkat. 

Szállásom, miként tudod, a Dunasoron van ( három szobámért 250 
váltóforintot fizetek). Ablakaim a Dunára nyílnak, melyen vígan kelepel-
nek a vízi malmok s koronként gabonás dereglyék úsznak végig lovaktól 
vontatva. A tulsó parton a vén Gellérthegy emelkedik zöld és sziklás 
oldalával, tetején a csillagvizsgáló toronnyal, tövében alacsony házak so-
rával. Nagy barlangja és alatta a Blocksbad (Sáros fürdő) is ide látszik. 
Ez rosszhírű, piszkos fürdő, hova két krajcár megfizetése után mehet be 
az ember. Csak a köznép látogatja. Lakásom előtt vannak kikötve a 
révészek csolnakjai, melyeken télen-nyáron általkelhetünk Budára. 

Nagybátyám nálam volt szállva; hintaját, lovait, kocsisát a széna-
piaci Két oroszlán fogadóban szállásoltam el. Jól kinyugodván magát, 
a fürge öreg fölkerekedett velem 8-án reggel, s mivelhogy nagy sétáló, 
gyalog indultunk neki a városnak. A dohány-Magazin és a sóház mellett 
elhaladván (ezek mögött van a Molnár-tó,) hová télen a vízi malmokat 
vontatják,2 a Mészáros-utcán3 át a nagy Széna piacra4 jutottunk, hol a 
mostani kicsiny calvinista templom helyett — mint hallom — nemsokára 
egy igen szépet és nagyot fognak építeni. Innen a széles Országúton5 

sétáltunk tovább, mely a város régi falainak helyén húzódik egészen a 
Szén-, vagy Zsidó-piacig.6 Itt az Országúton van muzeumunk, gróf Szé-
chényi Ferenc alapítása, nem valami díszes épületben.7 A földszinten 
vannak az antiquitások és a remek bibliotheka, melyeknek leírásával már 
nem untatlak, de megemlítem, hogy szerencsések voltunk látni a nagy-
tudományú Horvát István professort, a Széchényi országos bibliotheka 

1 Erzsébet-tér. — 2 Kb. a mai közraktárak helyén. — 3 Vámház-körút. — 4 Calvin-
tér. — 5 Múzeum- és Károly-körút. — 6 Deák Ferenc-tér. — 7 Kb. a mai épület helyén. 
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custosát, amint a kapun kilépett. Vállas, testes kis, eleven szemű férfiú, 
negyven esztendős elmúlt, Köszönésemet nyájason viszonzá, mert annak 
idején az Universitáson tanítványa valék, s azóta jól ismer. Diplomaticai 
leckéi közül soha egyet el nem mulasztottam, mert ebbe a száraz stu-
diumba is annyi érdekes és tanulságos beszédeket tudott szőni a magyar 
históriából, hogy sokszor szájtátva hallgattuk és csodálva-csodáltuk ren-
geteg tudományát, és lelkes magyarságát. Sok ezrekre menő bibliothekája 
van s dicsekedve emlegette, hogy háromszázezer régi diploma fordult meg 
kezén. Tavaly egy kis munkát adott ki ilyen címen: Rajzolatok a ma-
gyar nemzet legrégibb történeteiből, mely előbb a Hazai és Külföldi Tudó-
sítások mellett árkusonként jött ki (ott olvashattad). Csudálatos dolgo-
kat ír benne, hogy a legrégibb népek tulajdonképpen mind magyarok vol-
tak, de ezt már neki sem hiszem el. Más tisztelői is azt tartják, hogy 
tűzes magyarsága ebben túlságosan elragadta. 

A múzeum oldalán láttuk odébb az Universitás szép fűvész (bota-
nicus) kertjét, mely fallal van bekerítve, de a bejárás azért szabad. Ez is 
érdemes a megtekintésre. 

Az Országúton túl van a Józsefváros, amelyen semmi látnivaló sin-
csen. Inkább falu, semmint város. Sok benne a kert, újonnan épült plébánia 
temploma nagy és szép. Jeleseink közül itten lakik Fáy András Tavasz-
utcai házában,8 melynek végében kellemes kert van emeletes házikóval. 
Nyaranta ebben szeret dolgozni a nagyérdemű hazafi, s csak a szomszédos 
mocsár bűze és szunyogjai ellen panaszkodik. 

A Hatvani-utca9 szögletén megállván és a Kerepesi-úton végig tekint-
vén, messziről láttuk a városi ispotálynak (Bürgerspital) kétemeletes 
nagy épületét és csinos kis templomát. Ez a tizennyolcadik évszázad végén 
épült. 

A Hatvani-utcából jobbkéz felé nyíló Újvilág-utcában10 van az Arany-
sas-fogadó, a sarkon pedig az úgynevezett jezsuita-házban az Universitás 
orvosi fakultása. Sötét, elég szennyes épület kis termekkel az auditórium 
számára, s három szobában elhelyezett anatómiai és pathológiai múzeum-
mal. Az Újvilág- és Vármegye-utcák sarkán áll Pest vármegye székháza, 
igen régi, XVII. évszázadbeli egyemeletes, dísztelen épület. 

A Hatvani-utcában legszebb ház a kis Grassalkovich-palota igen ékes 
barokk-stílusú portáléjával. Mutattam nagybátyámnak Kulcsár István 
szerkesztő házát is, ahol a literátorok és tudósok mindig szívesen látott 
vendégek. Kulcsár, noha némelyek ravasz embernek tartják, s nem sze-
retik, a magyar literaturának és theatromnak lelkes pártfogója. 
Híres cigányunk, Bihari is sokat köszönhet jóakaratának. Mult hóban, 
Szent István napján nagy literátori vendégséget adott, mint hallottam, 
illusztris vendégei voltak: Horvát István, Kisfaludy Károly, Kölcsey, 
Szemere, Vörösmarty, Vitkovics, Thaisz szerkesztő, prépost Fejér György 
és mások. 

A Gránátos-utcán11 át az Invalidusok palotájához érkeztünk. Óriási 
kaszárnya ez, melyet még III. Károly építtetett. Most a rokkant kato-
nákon kívül katonaság lakik benne s több katonai hivatal is van itt. Or-
szágút felé eső része most épül. Igen impozáns ós díszes három nagy 

8 József-utca 16. — 9 Kossuth Lajos-utca. — 10 Semmelweis-utca. — 11 Vármegye-
utca. 
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kapuja. A középső kapu fölött különösen szépek a földgolyóbist tartó 
Atlasznak, meg a háborúnak és békének szobrai. 

Kiérvén a Szerviták piacára s megkerülvén a szervita atyák templo-
mát és klastromát, az Urak-utcájába12 fordultunk. 

Ez az utca a Váci- és Nagyhíd-utcák13 mellett Pestnek legszebb és 
legélénkebb utcája. A sok járókelő és kocsi egészen megzavarták örege-
met, aki ugyancsak panaszkodott a nagy lármára. A tudós Schams Pestről 
írt német könyvében említi, hogy Pest utcáin különösen hetivásárkor 
ezer kocsi is megfordul! Az Úri-utca kövezve lévén, a sok szekér bizony 
nagy zörgéssel jár rajta végig. A háziurak legtöbb helyen kő- vagy már-
ványlapokkal rakatják ki a gyalogjárót, ami nagyban emeli az utca szép-
ségét. Ez persze csak a népesebb utcákban van így, mert a külső városi 
utcák csak igen fogyatékosan vannak, vagy egyáltalában nincsenek 
kövezve, s így borzasztóan porosak, vagy sárosak. Néhol, nagyobb esőzés-
kor, vagy télvíz idején bokáig ér a sár. 

A kereskedők boltjai igen szépek, egyetmást vásároltunk is bennök. 
Sajnos, a boltosok még mindig németek s kevesen tudnak közülük magya-
rul, ami nagybátyámat nagy méregbe is hozta. Bizony nem tagadhatni, 
hogy Pest még német város. Az utcák nevei ugyan már magyarul is fel 
vannak írva a sarkokon, de különben a deákul és magyarul beszélő deák-
ságot és kevés nemességet kivéve az utcákon, boltokban, fogadókban, kocs-
mákban és kávéházakban mindenütt csak német szót hallani, mintha 
Bécsben, vagy más német városban volnánk. Ez bizony nagy szomorúsága 
a mi magyar szivünknek. Az Űri-utca végén van a postahivatal is, ahonnan 
öt-hat levélhordó hordja szét a leveleket. A főposta-hivatal egyébiránt 
Budán a Vizivárosban van s egy kisebb a Várban. Itt lehet helyet rendelni 
a postakocsikra. Bécsbe kétszer indul hetenként, szerdán és vasárnap, 
Kassára, Zimonyba és Kolozsváron át Brassóba kéthetenként indul egy. 
Ezt vedd jól az eszedbe és ülj fel rá Kolozsvárott mihamarább, hogy öle-
lésedre siethessek. 

Itt van Trattner János könyvnyomtató nagy házában könyvnyomtató 
műhelye, melyben tíz sajtón dolgoznak. Ő is szívesen látja házánál a 
literátorokat, főképpen azokat, akiknek munkáikat kiadja, s akik a Tudo-
mányos Gyüjteménybe szoktak írni. 

Kiérve a barátok terére, figyelmeztettem nagybátyámat a franciská-
nusok templomára, amely a barokkstílusban van építve. 

Hogy ne csodálkozzál a szép mesterségekben való eme járatosságo-
mon, tudnod kell, hogy megismerkedvén Dunaiskyval, a jeles képfaragóval, 
tőle beszélgetés közben igen sokat tanultam, s azóta egészen más szem-
mel nézem a mesterségbeli alkotásokat, mint annak előtte. 

A templommal átellenben láttuk a Curia épületét, mely száz eszten-
deje áll már fenn. Mellette van Eggenberger József könyvesboltja, mely-
ben nagybátyám, aki sokat olvas, különösen télen, egynéhány ujonnan 
kijött magyar könyveket vásárolt, nevezetesen megvevé az idei Aurorát 
és Hébét, Vörösmarty Zalán futását, Balla Károly Hősregéit, Kisfaludy 
Sándor Gyula szerelmét és Eredeti magyar játékszínét. 

A franciskánusok klastromában van elhelyezve az Universitás biblio-
tékája, melyet megtekinthettünk. A hatvanezer darabból álló nagyszerű 

12 Koronaherceg-utca. — 13 Deák Ferenc-utca. 
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könyvgyűjtemény egy márványpadlós, húsz ablakos, emeletes szálában 
van elhelyezve, lent harminc, fönt a gallérián huszonnyolc nagy szekrény-
ben. Két nagy glóbus, szobrok és aranyozott urnák díszesítik még a szá-
lát, amely mellett olvasó-szoba és régi pénz-gyüjtemény is van. 

A Kecskeméti-utcán át a Seminarium-piacra14 értünk, hol Pestnek 
legszebb temploma a seminariumi (régen paulinus) templom áll barokk-
stílusban építve, mely a XVII. évszázad végén emeltetett. Díszes kapuján 
át belépve, megcsodáltuk az aranytól és márványtól fénylő templomot, a 
Bergl János ausztriai képíró által festett fresko-képeket a mult évszá-
zadból s a gyönyörű faragott padokat. Emellett emelkedik a Seminarium-
utcában15 a mai seminarium s a piac felé a régi seminarium, melyet II. 
József császár építtetett. Most ez az Universitas, ahová én is jártam. 
Igen tanulságosak az itt levő zoologiai, mineralogiai és physikai gyűjte-
mények meg a chemiai laboratorium. Az Universitásnak most több, mint 
ezer tanulója van. 

Szemben a Rác-utca16 sarkán van a zálogház (valaha clarissa apácák 
klastroma), amelyet diák koromban magam is frequentáltam egynéhány-
szor. Odább a Pattantyus utcában (Schützengasse)17 van az új célba lövő 
ház szép görög portáléval és oszlopokkal. Tágas szálája is van, amelyben 
táncolni is szoktak. 

Délre járván az idő, a Rác-utcán végig ballagtunk hazafelé. A 
Kereszt-utcán18 átmenve mutattam Vitkovics Mihálynak szép, dupla, fran-
cia tetejű úri házát, nem messze a rác-templomtól, amely híres literatori 
vendégségeiről. A tiszteletreméltó Virág Benedek, Horvát professor, Kis-
faludy, Szemere Pál rendes vendégei és mások is. Maga Vitkovics rác létére 
a legderekabb magyar, aki jó egri bor mellett gyönyörűen énekli a magyar 
nótákat. 

A Leopold-utcán19 át hamar otthon voltunk s ebédhez ültünk, mely 
gazdasszonyomnak becsületére vált. 

További viselt dolgainknak krónikáját legközelebbi levelemben kapod, 
légy addig türelemmel és szeresd barátodat. 

Szinnyei Ferenc. 
(Folytatjuk.) 

17 14 Egyetem-tér. — 15 Papnövelde-u. — 16 Szerb-utca, ma Nándorfehérvár-utca. — 
Királyi Pál-utca. — 18 A mai Veress Pálné-utcának Papnövelde-utcáig terjedő része, 

onnan a Sebestyén-térig Zöldfa-utcának hívták. — 19 A mai Váci-utcának az Irányi-utcáig 
terjedő része. 
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