
175 éve jelent meg az elsõ magyar nyelvû
bányászati szakmunka
Szentkirályi Zsigmond bányamérnök munkássága

A „magyar bányászatot mint eszmét s törekvési czélt Szentkirályi tûzte ki és jelölte meg, az elméket e
fölött gondolkodásra õ vezette, hirlapi és társadalmi nyilvános eszmecserét az õ müvei idézték elõ, szó-
val: az erdélyi magyar bányászatban reformmozgalmat és elevenséget õ teremtett.” Jakab Elek
(1820–1897) történész méltatta így akadémiai emlékbeszédében komjátszegi Szentkirályi Zsigmondot,
a XIX. század magyar bányászatának valóban egyik legnagyobb alakját. Ki volt ez az ember, ki volt ez
a tudós hazafi, aki kapcsolódva a reformkor törekvéseihez 175 éve megjelentette a magyarországi bá-
nyászirodalom elsõ magyar nyelvû szakkötetét?

A pályakezdés évei
Szentkirályi Zsigmond 1804. május 14-én látta meg a napvilágot Kolozsváron komjátszegi Szentki-

rályi Mihály és Radnótfáy Nagy Mária gyermekeként. Édesapja nagy mûveltségû, tekintélyes városi ta-
nácstag, táblabíró és országgyûlési követ volt. Zsigmond róla, édesapjáról, egyúttal példaképérõl ké-
sõbb a következõ sorokat írta naplójában: „Isten bizonyságom, hogy példásabb erkölcsû embert, dere-
kabb férjet és atyát, hûbb és munkásabb tisztviselõt, mint õ, soha nem ismertem; méltán áll szomorú je-
lentésében, mit tisztviselõ társai közakarattal írtak és adtak ki, hogy Kolozsvár derekabb polgárát soha
sem fogja temetni.”

Szentkirályi középiskolai tanulmányait, valamint a jogot a kolozsvári királyi líceumban végezte. Ezt
követõen szülõvárosában maradt és 1821. szeptember 3-án a királyi fõkormányszék szolgálatába lépett.
Öt évvel késõbb áthelyeztette magát Nagyszebenbe, az erdélyi kincstár központjába, ahol bányagya-
kornokként kezdte meg bányászpályafutását. Hivatali esküjét 1827 márciusában tette le, majd nem sok-
kal késõbb beiratkozott az európai hírû selmeci bányászakadémiára, ahol 1829 áprilisában szerzett kitû-
nõ diplomát.

Miután immár a bányamérnöki szakképzetsége is
megvolt, az Erdélyi-érchegységbe, az Ompoly völ-
gyében fekvõ Zalatnára került, ahol 1831. augusztus
31-én az ottani bányatörvényszék ülnökévé nevezték
ki. Szentkirályi a következõ másfél évtizedet Zalat-
nán, az erdélyi bányászat központjában töltötte,
amely ez idõ tájt, az 1830-as, 1840-es években élte
virágkorát. Jelentõs fejlõdésnek indult a bányászat és
a kohászat, melynek során Zalatna számos újítás és
reform kiindulópontja lett. Szentkirályi olyan nagy-
szerû tudós bányászokkal dolgozhatott itt együtt,
mint pl. Bartha Gyula, Bölöni Mikó Samu, Császár
Zsigmond, Debreczeni Márton, Nemes János vagy
Reinbold Antal. Nemcsak a tudományos, de a társa-
dalmi élet is pezsgõ volt Zalatnán, amit jól mutat,
hogy 1838-ban a városban magyar kaszinó (olvasó-
társaság) alakult, melynek keretében hírlapokat, fo-
lyóiratokat járattak, és könyvtárat létesítettek. Szent-
királyi alapítója és tevékeny tagja lett e kaszinónak,
csakúgy, mint a szintén 1838-ban életre hívott
hangászati egyesületnek.

Bányatörvényszéki mûködésén túl zalatnai évei alatt részt vett egy német–magyar bányászati szótár
elõkészítésében is. A Magyar Tudós Társaság elnöke, gróf Teleki József 1841. július 2-án írt levelében
fölkérte gróf Nádasdy Ferenc kincstári elnököt, hogy a bányászati szaknyelv megmagyarosításában tá-
mogassa a társaságot. Nádasdy ezt követõen az Erdélyben használatos szakszavak és kifejezések össze-
gyûjtését kérve levelet intézett az e tárgyban jártas bányatisztekhez, így Szentkirályihoz is. E felhívást õ
augusztus 12-én vette kézhez és a kívánt Szógyûjteményt 1841. október elején személyesen adta be az
elnöknek. Nádasdy végül a kincstárhoz beérkezõ szógyûjtemények megvizsgálásával és összeszerkesz-
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tésével Debreczeni Márton kincstári tanácsost bízta meg. Debreczeni 1842-ben három szótár-
szerkesztményt is készített. Az egyik a Bányászati müszótár címet viselõ, töredékesen (ld. A–T) fenn-
maradt német–magyar szakszótárban, rubrikákra osztva szerepelnek az egyes szógyûjtemények. Ebbõl
kiderül, hogy a legnagyobb gyûjtést Szentkirályi Zsigmond végezte.

Szentkirályi Zsigmond Zalatnán alapított családot. Ujvári Jozefát, Ujvári Ádám zalatnai uradalmi
gondnok leányát vette el feleségül (1835), akitõl négy gyermeke született: Vilma, Endre, Gyula és Ida,
akik közül az elsõ kettõ még kisgyermek korában meghalt. Elsõ feleségét 1846-ban vesztette el és
ugyanebben az évben új állomáshelyre, a Krassó megyei Moldvabányára került, ahol bányamester és
bányatörvényszéki elnökhelyettes lett. Itt újra megházasodott: 1847 tavaszán nõül vette Hoffman Ádám
bányabirtokos Amália nevû leányát. E házasságból kilenc gyermeke született: Lajos, Ákos, Gyula, Je-
nõ, Gejza, Kálmán, Irma, Ilka és Etelka, akik közül az elsõ három korán meghalt. Szentkirályiról, az
emberrõl az õt személyesen ismerõ életrajzíró a következõ képet nyújtja: „Mint ember, mûvelt, õszinte;
társalgása, modora megnyerõ, ismerete sok, fölfogása gyors, itélete határozott; ha ellenvéleménye volt
elõadásában kimélõ, önvédelmében bátor és önmérséklõ. Irodalmilag mûvelt alakban fejezte ki gondo-
latait a legközönségesebb vitakérdésekben is, a mi sokak felett elõnyt adott neki. Logikája s az ellenér-
vek ügyes visszaverése egy hosszas élet tapasztalatai által gyakorlott elmés észjárásról tett
tanubizonyságot.”

A magyar bányászati szakírás úttörõje
Szentkirályi Zsigmond ezekben az években írta azokat a munkáit, melyekkel alkotó részese lett a

magyar reformkornak. Ezek közül a fõ mûvének tekinthetõ, Az erdélyi bányászat ismertetése, nem-
zet-gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben címet viselõ könyvének írását valamikor 1837–38-ban
kezdte el, és az elõszó végén szereplõ dátum szerint 1839 decemberében fejezte be. A kötet végül
1841-ben jelent meg Kolozsváron. Mûve tudományos jellegét erõsítve, Szentkirályi sorait számos he-
lyen lábjegyzetekkel is ellátta, adatai lelõhelyeit feltüntette. Ez a tudományos munkák tekintetében a
XIX. század elsõ, sõt, második felében sem volt még egyértelmû és szigorú követelmény és fõként nem
általános gyakorlat. Emellett jellemzõ, hogy mondandója alátámasztására példákat és párhuzamokat
hozott, elsõsorban a nyugati világ országainak gazdaságából, mindenekelõtt az iparilag legfejlettebb
Angliából és Amerikából (USA). Célja e munkájával, miképpen az elõszóban írta, egyrészt az volt,
hogy az erdélyi bányászatot azokkal is megismertesse, akik azt még „a maga valóságában” nem ismer-
ték, másrészt pedig a döntéshozók figyelmét szerette volna felhívni vele „némelly tennivalók iránt”.
Könyvét tehát korántsem csupán udvariasságból ajánlotta hg. Lobkovitz Ágostonnak, az udvari kincs-
tár elnökének. Munkája egyik jegyzetében azt is elárulta, hogy mûvét a széles nagyközönség mellett fõ-
ként a nagyági bányásziskolának szánta, amelynek létrehozásában néhány évvel korábban maga is te-
vékeny részt vett.

A kétkötetesre tervezett munkának végül is csak az elsõ része je-
lent meg, mely az erdélyi bányászatot nemzetgazdasági szempont-
ból mutatta be. Az erdélyi bányászat köz- és magánjogi ismertetése
címet viselõ második kötet töredékes maradt és nem került kiadás-
ra.

Szentkirályi mûve elsõ, rövidebb részében (az elsõ három feje-
zetben) általános közgazdasági alapeszméirõl írt, melyeket aztán a
második részben az erdélyi bányászatra alkalmazott (miközben ter-
jedelmes statisztikai adatsorokkal mutatta be annak állapotát).
Munkája elõszavában megadta e gazdasági eszmék néhány forrását
is: „Azokban, miket nemzet-gazdasági elõfigyelmeztetés gyanánt
beszöttem, kevés eltéréssel gróf Sodent követém, – a bányászat
nemzet-gazdasági hasznainak fejtegetési módjában pedig némi
részben Deliust és Weissenbachot.” Ezen kívül, miként már Jakab
Elek megállapította, gróf Széchenyi István nagy mûvei (a Hitel, a
Világ és a Stadium) is jelentõs hatással voltak Szentkirályi közgaz-
dasági gondolkodására. Felfedezhetjük nála pl. a Széchenyi-féle ki-
mûvelt emberfõ eszméjét, amikor rögtön munkája elején azt olvas-
hatjuk, hogy „értelmi kifejlõdés s pallérozottság” kell a vagyoni
gyarapodás elérésére. Továbbá a szükséges tudás, a szakértelem
megszerzése mellé még a szorgalmat állította, és persze az állam –
és benne az egyén – szabadságát és függetlenségét, mint azon szük-
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séges kellékeket, melyekben „központosul a nemzetek anyagi s szellemi ereje”. Hangsúlyozta, hogy az
anyagi és szellemi erõk „kifejlését” megfelelõ törvényhozással kell elõmozdítani. Szentkirályi könyvé-
ben egyértelmûen kijelentette, hogy elveti azt a gazdaságpolitikát, amely egyszerûen az állami kincstár
megtöltésén alapul. Ezzel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a kincstár feltöltésének alapja mindig a na-
gyobb adó, amely leginkább a társadalom – nagyobbik részét kitevõ – szegényebb rétegeit terheli, és
akiknek túlzott megadóztatása – mint írta: „az ipar s szorgalom lankadtságát szokta maga után huzni”.
Nézete szerint a nemzetgazdaság akkor fejlõdik, ha nem a kincstárban halmozzák fel a pénzt, hanem a
nemzet egyes tagjainak kezei közt engedik „az árbecsesítés körforgásában”, a kereskedésben azt gya-
rapítani, megtöbbszörözni. Ez ad lendületet a gazdaságnak és jólétet az embereknek. Végül a közgazda-
sági tételt, hogy „a kincstár megtömése a nemzetet naggyá, tehetõssé nem teheti”, a szerzõ a
XVI–XVII. századi Spanyolország és Portugália példájával támasztotta alá. Ugyanakkor szükségesnek
vélte a bányászat és kohászat területén (is) az állami beavatkozás általános és kimódolt rendszerét,
melynek ellenõrzõ és ösztönzõ, tehát segítõ – indirekt és nem pedig direkt irányító – szerepet szánt a
magánbányászatokkal szemben. Ezt elképzelése szerint a kincstárnál egy külön osztály végezte volna;
a technikai fejlõdésben jelentõs eredménnyel járhatna ez a rendszer, de pl. megkerülhetetlen a
„státusbeavatkozás” a rablómûvelés elleni fellépés esetében is. Úgy gondolta továbbá, hogy a gazdaság
különbözõ ágazatai közötti bizonyos arányosság eredményezi „a nemzet anyagi erejének” növekedését.
Ahol a gazdaság élénksége „valamelly termesztési osztály körében központosítva van”, ott a nemzeti jó-
lét nem biztosítható. (Pozitív példaként Angliát hozta föl.) Gazdasági gondolkodásában a köztehervise-
lés, egyúttal a haszonból való közös részesülés alapelv. Ezzel kapcsolatosan kijelentette: a jobbágyi
jogállás megváltoztatásával „a nagyobb rész” vagyonosodna, „melly nélkül köznemzeti tehetõség nem
képzelhetõ”. Mûve elején ugyanezt így fogalmazta meg: „Nagy vagyonok csak kevés számu birtokosok
közti összehalmozása, a nemzet-gazdaság elveivel nem egyezik meg.” Ennek kimondása után a magán-
birtok mellett érvelt: az ember termesztõ ereje saját birtokán mutatkozik meg a legjobban, ami magából
az emberi természetbõl következik, amiért is a földet minél több személy között kell felosztani, de fi-
gyelve arra, hogy „igen nagy eldarabolása” ne történjék meg.

Szentkirályi kötetének második részében, ez utóbbi eszmét a bányászatra alkalmazva, javasolta a
föld szabaddá tételét, a bányaiparnak a regalitás viszonyából törvény által, a földesúri függés alól örök-
váltság útján való „kiszabadítását”. Ezzel kapcsolatosan a földesúri hatalom alól (majdan) felszabaduló
és bizonyos népességszámot elérõ bányászhelységek szabad városi státuszba emelését indítványozta,
továbbá Déva és Zalatna városoknak az országgyûlésben külön, és általában a bányász érdekeknek a
törvényhozásban szakemberek általi nagyobb mérvû, erõteljesebb képviseletét. Megoldandó feladatnak
tekintette a bányászati köz- és magánviszonyok végleges törvényi rendezését, a bányatörvényhatóság a
polgáritól való teljes elkülönítését, a bányarendõrség létrehozását. Véleménye szerint nagyobb hang-
súlyt kell helyezni az „alsóbbrendû bányatisztek” oktatására: az 1835-ben megnyílt nagyági aknászis-
kola mellett még egy középszintû bányásziskolára, valamint a szegények tanulásának megkönnyítésére
további nagyszámú ösztöndíj alapítására volna szükség. (Bányászati tanintézmények felállítására pél-
daként Oroszországot említette, ahol 20 évvel korábban számos bányásziskolát hoztak létre az Urál-
ban.) Szentkirályi továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy az alapképzésen túl gondot kell fordítani a
magasabb fokú és folytonos továbbképzésre, amit – Széchenyit követve – bányászati kaszinók létesíté-
sével kívánt elérni. Mint írta, a bányászati akadémiák csak „elõkészületül” szolgálnak és az ott szerzett
ismeretek tulajdonképpen csak „az élet gyakorlati játékszínén magasztosulnak valódi tudománnyá”. A
bányászkaszinók sürgõs létesítését szerinte az indokolja, hogy a selmeci bányászakadémia távol esik
Erdélytõl, és így nem szolgálhatja az „önmûvelés” és tudományos munka célját, márpedig a legkitû-
nõbb „elméleti sikerek” is rövid idõ alatt veszendõbe mennek, ha az ismeretek gyarapítását szolgáló se-
gédforrások hiányoznak. Fontosnak tartotta ezeknek a bányászati egyesületeknek életre hívását még a
közösségi szellem kialakítása miatt is, hogy a munka eredményessége érdekében helyre álljon végre „a
bizodalom felsõbbek és alsóbbak közt” és szétoszoljon a „tudományi s mûvészeti misticizmus gõg felle-
ge”. Négy pontban fogalmazta meg a bányászati kaszinók feladatát: 1. folyamatos figyelése a külföldi
és hazai publikált „jelesb elmeszüleményeknek, észrevételeknek, s felfedezéseknek”; 2. a közre nem bo-
csátott kísérletek és találmányok feltárása; 3. a bányászatban dolgozók és aziránt érdeklõdök összejöve-
tele „gondolatcsere, viták s tanácsadás és vevés” céljából; 4. az ezen az utakon szerzett adatok és tudni-
valók idõszaki megjelentetése. Szentkirályi szerint az elsõ a szakkönyvek és -folyóiratok beszerzésé-
vel, a második bel- és külföldi levelezéssel, a harmadik egy egyesület létrehozásával, a negyedik folyó-
iratok kiadásával érhetõ el. Mindezt egy központi bányászati kaszinó keretében lehetne megvalósítani
(elkezdeni) – vélte –, melyet az erdélyi bányászat központjában, Zalatnán kellene létrehozni, a már léte-
zõ, és fentebb említett zalatnai olvasótársaság hathatós segítségével, célirányos tevékenységével. A nép
tudásvágyának felébresztését a „népszerû” oktatás keretében, a középfokú és felsõfokú bányászkép-
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zést, valamint a folyamatos ön-, illetve továbbképzést nemzetgazdasági vetületében tárgyalta és tartotta
döntõ fontosságúnak annak fejlõdése szempontjából.

Szentkirályi Zsigmond munkájában leszögezte azt is, hogy bár a gépesítés miatt nõtt a munkanélkü-
liség, a technika tökéletesebbé vállása így is „a nemzeti-gazdaság kivánatjával igen is megegyezõleg
mulhatatlan.” Ezt David Hume (1711–1776) közgazdász, filozófus Angliára vonatkozó statisztikai szá-
mításaival támasztotta alá. A növekedõ népességszám véleménye szerint leginkább „a gyárak erõmûvi
tökélyesbülésének” köszönhetõ. Tehát a nemzetgazdaság érdeke és egyben a közjóé, hogy az „erõ-
mûvi”, azaz gépesített alkalmazásban az erdélyi bányászat is lépjen elõre, a brit és amerikai példák nyo-
mában.

Bár számos gazdasági gondolkodó gyakorolt hatást gondolatvilágára – miként jeles bányatörténé-
szünk, Faller Jenõ (1894–1966) megjegyzi –, azokat õ a hazai bányászatra vonatkoztatva „addig soha
nem hallott elgondolásaival teljesen egyedülálló a maga nemében”. Szentkirályi e konkrét alkalmazás-
ban mindenképpen újszerû és saját korát jóval megelõzõ elgondolásai és célkitûzései közé tartozik pl.,
hogy már az 1830-as évek végén kimondta a kollektív szerzõdések kötésének szükségességét: „A bá-
nyamunkások és bányatulajdonosok közötti viszonynak jövõben nem gazdai hatalmúnak, hanem szerzõ-
dési jellegûnek kell lenni.” Talán elsõ volt Magyarországon, aki hangsúlyozva a tapasztalatcsere fontos-
ságát gyakori üzemi értekezletek tartását, üzemek szervezését, „vegytani ércfeldolgozó és kohókisérleti
segédintézetek” felállítását, a kísérletek és találmányok publikálását ajánlotta. A mûszaki fejlesztés vo-
nalán tehát mintabányák („mustrabányák”) létesítését indítványozta, hogy azok kor- és mintaszerû be-
rendezésében „a haladó technikai tökélyesedés szellemében” nemcsak a bányatechnikusok, hanem az
egyszerû „bérmunkások” is megtalálják a bányászat legújabb technikai vívmányait, munka- és eljárás-
módjait. Ezeknél a bányáknál közérthetõ oktatással az újítások a bányásznép számára is könnyebben el-
fogadhatóakká (az elõítéletek feloldhatóakká) válhatnának. A „mustrabányák” felállítása az állam fel-
adata lenne (de nem kizárólagosan). Szentkirályi különösen fontosnak tartotta, hogy ezek a legelmara-
dottabb érclelõhelyeken mûködjenek. Elképzelése szerint az ilyen bányákban dolgozó „megfelelõ”
szakembereknek magas fizetést és a nyereségbõl bizonyos százaléknyi részesedést adnának. A minta-
bányákon kívül a szétszórt bányaüzemeknek nagy, központos altárók („istolyok”) útján való egyesíté-
sét, valamint az égetõ energiakérdés erõmûvekkel, pl. magasan telepített, hegyi tavakban tárolt erõvíz-
zel való megoldását tekintette a honi bányászat sürgõs feladatának. Nemzetgazdasági szempontból
vizsgálva több oldalt szentelt Szentkirályi a jó (állapotú) úthálózat szükségességének taglalására. „Jól
épített s jól fenntartott utak nélkül, a bányász helységeknek egymást közti, s körülvidékekkeli közlekedé-
se egyáltaljában terhessé, az év némely szakaiban pedig csaknem lehetetlenné válik.” Az utak „rossza-
sága” miatt a termelés összességében költségesebbé válik. Ezzel kapcsolatban az volt a véleménye,
hogy az útépítéshez és -karbantartáshoz járuljon hozzá mindenki, aki hasznot húz belõle. Tehát az eddi-
gi gyakorlattal szemben ne robottal építsék az utakat, hanem az egyes útszakaszokat községenként
osszák fel, és ezután õk építsék és tartsák karban. Mindezen munkákat pedig a tartományi és a kincstári
pénztár fizesse.

Szentkirályi a bányászat fontosságáról értekezve – mintegy konklúzióként – megállapította, hogy „a
nemzet-gazdaságon kívül egy neme sincs a szorgalomnak hazánkban, melly többeknek adna közelebbi
és távolabbi keresetforrást, mint a bányászat”, valamint „a bányászati szorgalmon kívül felesleget a
szorgalom más nemei hazánkban csak igen kevés részben termesztenek”. E megállapításokkal párhuza-
mosan Széchenyihez és sokakhoz hasonlóan kritikával illette a magyarországi ipart és kereskedelmet és
utalt a gazdasági árufüggés veszélyére, mûve befejezõ részében a következõképpen fogalmazva: „a
mûipar s kereskedés hanyagsága…, mellyeknek nagyobb elõhaladását s nagyobb élénkségét lényeges
változások nélkül bajosan remélheti pénzügyi állapotunk, – melly hogy most is nem a legkedvezõbb, a
kamat magosságán kívül a kamat-fordúlat közönséges lassusága s bizonytalansága is nyilván mutatja,
sajnálatra legméltóbb lenne, ha ebben is a bányászat fel nem segítene, s az ércz- és ásványnemek meg-
szerzésében is más nemzetek egyedáruságától függenénk”.

Szentkirályi kötete, mint látható, nagyon fontos forrása a XIX. század elsõ fele magyar közgaz-
daságtörténetének, bányászattörténetének. A bányajogi és statisztikai tekintetben is jelentõs munkának
azonban mindenképpen van honismereti jellege is. A 239 oldalas mûben ugyanis számos helyen talál-
hatunk helytörténeti vonatkozású adatot, megállapítást, elsõsorban az Erdélyi-érchegység bányászhely-
ségeivel kapcsolatosan. A kötet jelentõsége, tartalmán túl abban állt, hogy ez volt az elsõ magyar nyel-
ven megjelent bányászati szakmunka és az egyik elsõ közgazdasági témájú könyv Magyarországon.
Egészen addig csak latin és német nyelvû szakirodalom létezett hazánkban, és az oktatás is német nyel-
ven folyt. A fentebb hosszasabban taglalt munka azonban nem az egyetlen lépés volt Szentkirályi részé-
rõl a magyar bányászati szakírás kialakítása útján, követték újabbak is.
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Szélesebb rétegekhez is szólva

Másik meghatározó mûve: Erdélyi bányászkalendáriuma, mely elõször 1844-ben jelent meg (szin-
tén magyar nyelven). Az elsõ évfolyamot még kettõ követte. (1846-os harmadik évfolyamát Erdélyi
Bányász Almanach címen adta ki.) 1845 januárjában, mikor gróf Széchenyi Istvánnak mint a Magyar
Tudós Társaság másodelnökének megküldte a kalendárium elsõ két évfolyamát, Szentkirályi a követ-
kezõképpen fogalmazta meg e sorozatának a célját: „a nyelv mellett magát, ezen honi bányászati ipar-
ügyet is elõmozdítandó, eltõkélém magamban, évenként bányászati Almanachot adni ki magyar nyel-
ven: melly naptárral s több illy nemü tudnivalokkal összekötve a bányászi köznép elõtt ez egy okból is
kapossá válna, – de a mellett egy felöl azon sajátságos szerkezet, mellyben honunk bányászati ipara
mozog, annak fény és árnyékoldalait, s az illetõ felsõségi szabályozásokat is idõnként felfedezze s köztu-
domásra juttassa, – a honi bányászati ipar statistikájához adatokat szolgáltasson, – a bányászati bir-
tok-változások kimútatását idõrõl idõre adja, – de egyszersmind bányászati vállalatainkat a nem-
bányászokkal is megismertesse, – más felöl tudassa legalább csak kijelölésekben mind azt, mi ezen
iparágat illetõleg akár szoros tudományi akár gyakorlati tekintetben, új és követésre méltó Europa-
szerte idõnként történik, – igy a bányászi köznépen kivûl egyéb állapotunknak is hasznos kézi könyvül
szolgáljon.” A kalendárium három részbõl áll. Az elsõ részben maga az aktuális évi naptár szerepel, ki-
egészítve azt az erdélyi törvénykezési szakaszok, illetve a törvényszünetek idõpontjainak megjelölésé-
vel. A „mérték s pénzügyi tudnivalók” között Szentkirályi közölte a mértéktárat (amit a Házisegédbõl
vett át), a fontosabb pénznemeket, azaz az aktuális valutaárfolyamokat és a kamattáblát. Ez az õ idejé-
ben jelentõs tettnek számított. Például a nép már régóta panaszolta, hogy az arany-ezüstváltásnál be-
csapják. Szentkirályi bányásznaptára említett részében, ezen indokolt sérelmet orvosolandó közzétette
az arany-ezüst beváltás árszabályait, sok visszaélés útját vágva el. Ezeken kívül az ismeretterjesztõ bá-
nyászkalauzban iskolaügyi statisztika is olvasható volt (Szemere Bertalan Utazás külföldön c. munká-
jából átvéve), valamint mesék és versek, mint az egyéb kalendáriumokban általában. A bányászkalen-
dárium második részét a tiszti tár képezte, benne a teljes erdélyi közigazgatás tisztviselõ karával, termé-
szetesen a kincstári, illetve a bányászati igazgatás, vagyis a Cs. K. Udvari Pénz- és Bányászatügyi
Kincstár, a K. Hazai Kincstártanács és a Bányászati Feltörvényszék tisztségviselõinek részletes felsoro-
lásával. A harmadik, Bánya s kohászati ipart, jog- s igazgatási ügyet érdeklõ ismeretek és tudnivalók tá-
ra címet viselõ részbõl tudhatták meg az olvasók az érctermelés vagy éppen a bányász személyzet sta-
tisztikai adatait, a bányászatra vonatkozó törvényeket, rendeleteket, értesülhettek többek közt a
bányabirtokossági változásokról, a legújabb kísérletekrõl és találmányokról, valamint a legfrissebb
nemzetközi és hazai szakirodalomról. Ebben a részben hívta fel Szentkirályi a figyelmet a bányaipar
okozta betegségekre, megismertetve olvasóival e betegségek gyógymódjait is.

E komoly tudományos tartalommal rendelkezõ kalendáriumokat egyrészt Szentkirályi saját mûvei,
másrészt külföldi szakfolyóiratokban található cikkek magyar kivonatai töltötték ki. Ezek a cikkek, is-
mertetések bár leíró jellegûek voltak, azaz kommentárt, javaslatokat nem tartalmaztak, mégis a szer-
kesztõ a megjelenõ témákkal világos útmutatást (ösztönzést, biztatást, figyelmeztetést stb.) nyújtott,
követve mindazt, amit 1841-ben megjelent fõ mûvében már részletesebben kifejtett. A Szentkirályi-féle
bányászkalendáriumot tehát tulajdonképpen Az erdélyi bányászat ismertetése szerves folytatásaként
kell látnunk. Ezt Jakab Elek (1877-ben) a következõképpen fogalmazta meg: „Törekvéseiben tisztán
felismerszik bizonyos tervszerûség és logikai menet. Elsõ nagyobb mûvével az ország közvéleménye
elõtt és a bányász-élet felsõbb köreiben kívánt nemzetgazdasági eszméinek útat készitni; a másodikban
a bányászat közjogi kérdéseit fejtette ki a közhatóságok, a bányászati igazgatás hivatali körei és a na-
gyobb bányabirtokosok érdekében, mindkettõvel idõhöz kötött hatást gyakorolva az illetõ körökre. Igen,
mert a könyv tárgya elvontabb szokott lenni, komolyabb a kidolgozás, hosszasan készül, aránylag keve-
sen olvassák s hatása az olvasás idejéhez arányul. A naptári mû-termék ellenben hatását minden körök-
re kiterjeszti, a gondolkodást és reflexiót, az érdeklõdést és öncselekvõség nemes ingereit folytonos
hatásuvá teszi, mindig ébren tartja s az ismeretek után fölébredt vágynak új meg új táplálékot ad. A nap-
tár a legjobb közvetitõ olvasmány a komolyabb tudományos ismeretek terjesztésére. Míg ez eszközzel
élés Szentkirályi ügyes tapintatáról tesz bizonyságot: addig a három évfolyam végigpillantása arról fog
meggyõzni, hogy elõtte az ismeretterjesztés egyetlen gyakorlati útja és csatornája sem volt ismeretlen és
nem maradt megkiséreletlen, a mi által az erdélyi bányászat emelése, a kincstári hatóságok és bányatu-
lajdonosok felvilágositása és az ügynek megnyerése, mint szintén a bányász nép értelmesebbé tétele is
eszközölhetõ volt.” A célt tehát, amit Szentkirályi kitûzött eddig ismertetett munkáival, kortársa szerint
elérte.

Mûvei a tudományos életben nagy figyelmet és elismerést váltottak ki. A legnagyobb elismerés két-
ségkívül az volt, hogy 1845. november 22-i ülésén a Magyar Tudós Társaság a törvénytudományi osz-
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tály ajánlatára „tetemes szótöbbséggel” Szentkirályit levelezõ tagjává választotta (a volt selmeci diákok
közül egyébként elsõként). Akadémiai székfoglalóját A bányászi Regalitásról címmel tartotta meg. Az
Akadémián kívül munkássága elismeréséül a Magyar Királyi Természettudományi Társaság 1844. ok-
tóber 8-án rendes tagjává választotta, Hunyad megye pedig már korábban abban a megtiszteltetésben
részesítette, hogy táblabírájává nevezte ki.

A szabadságharc hivatalnoka

Szentkirályi Zsigmond az 1848–49-es szabadságharcban más-más állomáshelyeken, de tovább vi-
selte hivatalát, mindvégig kiállt a magyar kormányzat mellett. 1848. április 8-án Moldvabányáról
Oravicára helyezték, ahogy az errõl szóló hivatalos irat fogalmazott: „több hivatali tekintetbõl s neveze-
tesen a magyar nyelvnek a hivataloknál felsõbb helyen kívánt alkalmazhatása szükségénél fogva, az ot-
tani bányaigazgatóságnál megürült egyik ülnöki hivatal ideiglenes viselésére hivatott meg”. Szentkirá-
lyit 1848. május 15-én már Pesten találjuk, a bányapolgárok Kossuth által összehívott értekezletén mint
a bánsági rézbányászat képviselõjét. Az értekezletnek, mely õt jegyzõjévé választotta, egyik legmegha-
tározóbb személyisége lett. E tanácskozás nyomán vetette papírra 1848 nyarán Néhány törvényjavaslat
a bányaipar ügyében címû 50 oldalas röpiratát, melyet 1849 májusában adott ki nyomtatásban. A pesti
értekezletet követõen oravicai munkáját már nem sokáig végezhette, mert május 31-én Kossuth Lajos
pénzügyminiszter újabb feladattal bízta meg, ti. a „Részek” visszacsatolásán munkálkodó országos bi-
zottsághoz rendelte, hogy bányabiztosi minõségben ahhoz csatlakozva vizsgálja meg a körösbányai te-
rület helyzetét, és biztosítsa a kincstári kezelés fennakadás nélküli mûködését. Szentkirályi 1848. július
végéig maradt Körösbányán, majd miután a körösbányai bányaigazgatóságot kivonták az oravica-
bányai igazgatóság fennhatósága alól, visszatérhetett állomáshelyére. December 25-ig dolgozhatott
Oravicán mint helyettes bánsági fõbányanagy, amikor is az egész bányaigazgatóság pénz- és levéltárá-
val, valamint összes hadianyagával együtt menekülni kényszerült. Ezért Dezsán cs. kir. biztos 1849 ja-
nuárjában állásából felfüggesztette és fizetését beszüntette.

Szentkirályi szülõvárosába, Kolozsvárra ment, ahol Csány László teljhatalmú országos biztos – az
erdélyi kincstári ügyek rendezését segítendõ – Debreczeni Márton pénzügyminiszteri tanácsossal
együtt maga mellé rendelte. Idõközben azonban Duschek Ferenc pénzügyi államtitkár Gränzenstein
Gusztáv bánsági fõbányaigazgatót küldte Erdélybe a kincstári, illetve a bányászati ügyek rendezésére.
Az így elõállott helyzetben Csány úgy döntött, hogy a három említett személy választmányilag dolgoz-
zon együtt. Ez a hármas bizottság aztán gyors munkát végzett, mert már 1849. április 20-án elkészült a
Szentkirályi és Debreczeni által fogalmazott és aláírt rendezési terv (a munka kidolgozásában résztvevõ
Gränzenstein néhány nappal korábban Nagyváradra utazott). A rendezési tervet elkészültének napján
Csány László kormánybiztos körrendeletben adta ki. Végrehajtását Szentkirályi és Debreczeni azonnal
megkezdte. A kormány azonban helyesebbnek látta ezt a munkát egyetlen felelõs személyre bízni. A
választásnál elõször Gränzenstein Gusztáv jött számításba, a megbízatást azonban végül – miniszteri
biztosi minõségben – Debreczeni Márton kapta meg 1849. április 28-án. Szentkirályi Zsigmond a to-
vábbiakban segédként vett részt az erdélyi kincstári, illetve bányarendezésben, Debreczeni mellett dol-
gozva, de mint írta: befolyása ezt követõen a rendezés gyakorlati megvalósítására „paralysalva lön”.
Ebben a helyzetben mellõzöttnek és haszontalannak érezte magát és ennek hangot is adott Csány Lász-
lónak – immár közlekedésügyi miniszternek – 1849. május 16-án kelt levelében: „Fáj a lelkemnek, pe-
dig, ha meggondolom milly hasznos, és bizonnyal nem mindennapi szolgálatot tudnék tenni hazámnak e
téren is, és mégis mellõztetem, s fogok mellõztetni minden bizonynyal a mellett, hogy legnagyobb ellen-
ségem által sem kétségelhetõ, hogy mindig tiszta, és a legnagyobb akadályok között is az alkot-
mányosságtol el nem tér sok évi hivataloskodásom némi méltánylatot csakugyan érdemelne.” Ugyaneb-
bõl a levelébõl tudjuk meg Szentkirályi óhaját, tervét: az igazságügyi minisztérium bányászati szakér-
tõje kíván lenni, mivel ott is „szükség van bányajogtanban jártas egyénre”. Ezért megkérte Csányt,
hogy járjon közbe érte ebben az ügyben Vukovics Sebõ igazságügyminiszternél. Ez az óhaj azonban
nem teljesült, mert a szabadságharc alatti utolsó megbízatását Debreczeni Márton miniszteri biztostól
kapta a következõ feladattal: „hogy miután pénzügyminiszteri rendeletnél fogva az erdélyi részekben a
jövedelmek külön nemére eddig létezett tartományi fõ és fiókpénztár, ugy a kamarai fizetõ-hivatal julius
végével megszüntettetvén, ezek teendõit aug. 1-tõl kezdve az igy újonnan alakitott álladalmi fiókpénztár
fogja teljesiteni: õ egy számvevõségi tiszttel az egyes pénztárkészleteket, követeléseket, tartozásokat,
könyveket és irományokat, a leltári czikkekkel együtt számbavevén, az újonnan alakult álladalmi fiók-
pénztárnak adja át s illetõ átadási oklevelek egy példányát a pénzügyminiszterhez terjesztés végett hoz-
zá küldje be.”
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A bányakapitányságtól a polgármesteri székig

A világosi fegyverletétel után Szentkirályi visszatért állomáshelyére, Moldvabányára, állásából
azonban felfüggesztették, és csak miután a temesvári cs. kir. haditörvényszék igazolta, foglalhatta el
1850 decemberében hivatali helyét mint bányanagy. 1854. július elsején a bánsági cs. kir. kapitányság
ideiglenes vezetésével bízták meg, majd 1855-ben helyettes erdélyi bányakapitánnyá nevezték ki, és
még ebben az évben Zalatnára költözött. 1859. május 3-án erdélyi bányakapitányként bányatanácsosi
rangot kapott. Visszatért tehát Zalatnára, ahol pályája elsõ másfél évtizedét töltötte. Akkor Zalatna vi-
rágkorát élte, 1855-ben viszont az 1848 októberében elpusztított bányaközpont újjáépítése várt rá.
Szentkirályi Zsigmond tíz éven keresztül dolgozott ezen az embert próbáló nagy feladaton. A helyi bá-
nyászat újjászervezése során feltámasztotta a zalatnai kaszinót, alapszabályt készített számára és egé-
szen nyugdíjba vonulásáig elnöke volt.

Az erdélyi bányászat újjászervezése mellett Szentkirályi Zsigmond az 1850-es és 1860-as években
komoly szerepet játszott az országos bányatörvények és rendeletek megalkotásában. Ott találhatjuk ke-
ze nyomát az 1854-es osztrák bányajogi nyíltparancsban, mely Magyarországon és Erdélyben kötelezõ
érvénnyel (bányatörvényként) került bevezetésre. E nyíltparancs erélyes végrehajtásáért a bécsi köz-
ponti kormányzat abban az elismerésben részesítette, hogy e bányajogi rendelkezések általa készített
végrehajtási utasítását a birodalom egész területén követendõvé tette. Szentkirályi késõbb részt vett az
1859-es Bánya-alapszabályzat kidolgozásában, csakúgy, mint az 1867-es revideált alapszabályzat elõ-
készítésében. Ennek kapcsán a Kolozsvári Közlöny 1867. május 2-i számába írt rövid, Az erdélyi bánya-
ügyrõl c. cikkében a következõképpen fogalmazta meg a (bánya)törvénykezésre vonatkozó ars poeti-
caját: „Bányatörvények hozatalában fõczél nemcsak a jelen, hanem a jövendõ is, mit mi bányászok, a
bányászat megörökösitésének nevezünk, és e szerint természetes, hogy oly külön érdekek, melyek midön
némelyikünknek a jelen szûk határai közt kedveznek, az utánunk következõket fogják végeredményben
sujtani, irányadók a bányatörvényhozásban nem lehetnek; törvények pedig általában, melyek virtuális
jogok, s ezeken alapuló igényeket sértenek a nélkül, hogy azért teljes kárpótlást adnának, törvényeknek
csak a szó betüértelmében nevezhetök, mert törnek, de nem a jogbölcselem megtisztult fogalmai sze-
rint.” Egyszóval a közjó hosszú távú biztosításában látta a törvénykezés lényegét. Nála pedig, a reform-
kor számos politikusához és gondolkodójához hasonlóan ez már nemcsak egyes társadalmi rétegek, ha-
nem az egész nemzet javát, érdekét szem elõtt tartó jogalkotást jelentett.

Erre a második zalatnai idõszakra esik, hogy a bécsi földtani intézet az osztrák összbirodalom ás-
ványtûzanyagi londoni kiállítása elõmozdításáért 1862. május 12-én levelezõ tagjává választotta. Meg-
becsültségét jelezte az is, hogy az erdélyi udvari kancellár 1861 februárjában kinevezte õt a közelgõ er-
délyi országgyûlés elõkészítése végett létrehozott ún. Negyvenes-tanács tagjává. Elismertségérõl Jakab
Elek a következõket írta: „A hol hivatalos körökben vagy a sajtó terén a magyar s különösen az erdélyi
bányászat ügyérõl eszmecsere, vita és tervezés folyt vagy törvény által bármely irányban változtatás
történjék, Szentkirályi az illetékes elhatározás tényénél 20 év alatt mindig ott volt, meghivatva a kor-
mány, elküldve a bizalom vagy rábiratva saját ügyszeretete által.”

Szentkirályi 1865. április 9-én ment nyugdíjba. A zalatnai hivatali kar „mint tisztelt és szeretett fõnö-
kétõl, a ki a szorgalomban példát adott, a hivatal nehéz teendõi közt mint világító szövétnek, bölcses-
séggel vezette, örök tiszteletök felõli õszinte biztositása kifejezésével” búcsúzott el tõle. Zalatnáról
visszatért szülõvárosába, Kolozsvárra (a Belsõ Magyar utca 411. sz. alatt lakott), ahol élete utolsó éveit
töltötte, továbbra is tevékenyen. 1865 végén és 1866 elején például cikksorozatot írt X. Y. álnév alatt,
Vázlatok életbevágó társadalmi bajainkról s azok orvoslásáról címmel. E nemzetgazdasági tanulmá-
nyokban a társadalom igazságtalanul nagyarányú gazdasági, illetve vagyoni szétszakítottságának okait
fejtegette és választ keresett arra, hogy milyen intézkedésekkel lehetne orvosolni a fennálló helyzetet. A
társadalom problémáinak megoldására fogékony Szentkirályit Kolozsvár társadalma hamarosan felelõs
beosztással ruházta fel: 1867 augusztusában, a város úgynevezett „alkotmányos” újjászervezésekor,
elõször városi képviselõvé, majd augusztus 29-én Kolozsvár polgármesterévé választották. Errõl halála
után a Kolozsvári Közlöny így írt: „E nemzetség sokáig viselte itt az elsõbb hivatalokat. A nép annyira
hozzá volt szokva, hogy midön a néhai a közelebbi években bányakapitányi hivatalából nyugalomba
Kolozsvárra jött és sokan a polgármesterségre kijelölték, csaknem önként nyerte meg a közvéleményt és
a többséget.” Ebbõl a nekrológjából derül ki az is, hogy a város közügyeire nagy befolyással bíró Szent-
királyi kezdeményezte és hívta életre a kolozsvári fogyasztó-egyesületet is. A polgármesteri esküt
1867. december 28-án tette le. Mindössze azonban csak néhány hónapig állt szülõvárosa élén. A tevé-
keny Szentkirályi nem sokáig bírta a politikai pártharcokat és betegsége miatt végül 1868. július 8-án
lemondott tisztségérõl.
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Tétlenségrõl azonban szó sem lehetett, és bár beteg volt, tudásával továbbra is rendelkezésre állt. A
kormány igénybe is vette a nyugdíjas Szentkirályi szakismereteit. Amikor például a földmûvelésügyi,
ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1869 tavaszán létrehozott egy szûk körû, a legtekintélyesebb bá-
nyászszakemberekbõl álló bizottságot a magyar bányajog megállapítására és a magyar bányatörvény
tervezetének kidolgozására, Szentkirályi a bizottság több ülésén részt vett, és azokon elvi, módosító in-
dítványokat tett. Néhány hónappal késõbb pedig a pénzügyminiszter a kolozsvári m. kir. pénzügyigaz-
gatóság adófelszólamlási bizottságának tagjává nevezte ki õt (1869. szeptember 20.).

Szentkirályi Zsigmondnak ez volt az utolsó megbízatása, mert néhány hónappal késõbb, élete 66.
évében, 1870. április 16-án este 11 órakor elhunyt, miként gyászjelentése fogalmaz: „hosszas sorvasztó
betegség után”. Temetésére április 19-én délután 4 órakor került sor a Házsongárdi temetõben, melyen
„Kolozsvár minden rendü és állásu mivelt közönsége nagy számban jelent meg”. Kopott terméskõ obe-
liszkje ma is áll a temetõ II. b parcellájában.

Befejezésül a Faller Jenõ 1954-ben megjelent tanulmányában olvasható felszólítást, célkitûzést
idézném: „Szentkirályit tehát – annyi más értékünkhöz hasonlóan – újra életre kell hívnunk…” Életre
kell valóban hívni õt ma is aktuális, örökérvényû gondolatai miatt, életre, mert munkássága – amellyel
azok közé tartozott, akik hozzájárultak a modern Magyarország alapjainak lerakásához – példaértékû
lehet minden magyar ember számára.

Debreczeni-Droppán Béla

Irodalom. Debreczeni-Droppán Béla: Szentkirályi Zsigmond akadémikus, a magyar nyelvû bányászati szakírás
úttörõje. In: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. 2. köt. Kolozsvár, 2004. 33–48.; Jakab Elek: Em-
lékbeszéd Szentkirályi Zsigmond lev. tag fölött. Bp., 1877; Faller Jenõ: Megemlékezés Szentkirályi Zsigmondról
születésének 150 éves évfordulója alkalmával. In: Bányászati Lapok. 9. (87.) évf. 1954. 11. sz. 608–612.

A százötven éves pesti lóvasút és sajtója
Százötven éve indult meg a lóvasút a fõvárosban és ez a közlekedési jármû igen hamar nagy népsze-

rûségre tett szert. A Pesti Közúti Vaspálya Társaság Pest, a mai Kálvin tér és a mai Újpest–Városkapu
metrómegálló közötti viszonylatát már két év múlva a Budai Közúti Vaspálya Társaság által júniusá-
ban elindított vonala is követte a és között, illetve ugyanekkor a Lánchíd budai hídfõ – Óbuda Fõ tér
viszonylatban.

A lóvasút ekkor már mintegy 60 éve ismert eszköz volt Európában, hiszen személyszállításra elõ-
ször 1803-ban Angliában használták. A Surrey Iron Rail nevû társaság indított menetrendszerû lóvas-
útjáratokat. Magyarországon elõször 1827-ben Pest és Kõbánya között próbálták ki a lóvasúti techni-
kát, de a vállalkozás rövid életûnek bizonyult, a fapálya nem bírta a terhelést.

1846-ban a városok közötti teherszállításra és tömegközlekedésre is próbát tettek hazánkban, ami-
kor megnyílt a Pozsonytól Nagyszombatig, majd Szeredig a lóvasúti összeköttetés. A gõzmozdonyok
által vontatott vasúti vagonok, vagyis a nagyobb terhelésre és rövidebb menetidõre képes gõzvontatás
azonban az 1870-es évek elejére teljesen kiszorította a lovak húzóerejére alapozott szállítmányozást.

A nagyvárosokban a gõzmozdonyok használatát többször is kipróbálták, de a nagy zaj, a füst, s leg-
inkább a közutaknak vasúti kocsikkal való terhelhetõsége a városi közlekedés terén nem tette lehetõvé a
gõzerõ bevetését. Ezért azután a villamos áram tömegközlekedésbe való integrálása idejéig, az 1870-es
és 1890-es évek között mintegy 20 évig, a lóvasút jelentette a tömegközlekedés legnagyobb kapacitású
lebonyolítóját. Budapesten sem volt ez másként. A lakosság már az építkezés megindulásától nagy ér-
deklõdéssel figyelte az eseményeket. A korabeli napilapok és folyóiratok is visszatükrözték, sok eset-
ben erõsítették és tovább fokozták ezt a kíváncsiságot. 1868-ban már több mint 33 ezer utasa volt a több
tucat kocsit mûködtetõ két vállalkozásnak. A megnyitás után néhány nappal már szabályozni kellett az
egy kocsin utazók számát, szeptemberben a lóvasút igazgatósága jegypénztárakat állított fel, és a vago-
nokba ez után csak a jeggyel rendelkezõk szállhattak fel.1

A közönség szívesen utazott ezen a módon, a vállalkozás kitûnõen jövedelmezett. A viteldíj az elsõ
osztályon 20 krajcár, a másodikon 15 krajcár volt. Az üzemet eleinte bérelt lovakkal bonyolították le, de
késõbb a társaságok a fogatozást saját kezelésük alá vették. 1868-ban 177, 1870-ben pedig 500 ló húzta
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1 A Fõváros tömegközlekedésének másfél évszázada. I. kötet. BKV, Bp., 1987–1989. 65–83.


