
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.
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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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a vaspályákon guruló kocsikat. A legrégebbi városi tömegközlekedési eszköz, az omnibusz hamarosan
fel is adta a lóvasúttal folytatott versenyt, hiszen ez utóbbinak forgalma megbízhatóbb volt, egyenletes
sebességgel haladt és jóval kényelmesebbnek bizonyult a kötetlenül közlekedõ lovaskocsiknál. Egy ló-
vasúti kocsiban akár 28 személy is elfért, mert nem csak ülõ-, de állóhelyekre is lehetett jegyet váltani.
Emeletes és egyszintes, egy- és kétlovas kocsik jártak, a viszonylatokat a kocsikra kitûzött zászlókkal
jelezték. A Nyugati pályaudvar és a Közvágóhíd között fehér színût használtak, a Központi városháza
és a Városliget között piros–zöld sávos zászlót, a Ludovika és az óbudai Fõ tér közötti viszonylatban pi-
ros–sárga–kék színû lobogót. A lóvasúti kocsik között akadt zárt, és egyszerû ponyvával fedett, nyitott
kocsi is, aki spórolni akart az utazáson, választhatott a két típus között: a nyitott kocsi természetesen ol-
csóbban volt igénybe vehetõ.

A különbözõ fõvárosi sajtótermékek kitûnõ forrásul szolgálnak a lóvasút elterjedésének, népszerû-
ségének, majd a városi tömegközlekedésbõl való kiszorulásának nyomon követésekor. Természetesen
saját profiljuknak megfelelõen tálalták a témát, a politikai lapok például elsõsorban akkor tudósítottak a
lóvasúttal kapcsolatban, ha egy-egy újabb szakaszt átadtak a forgalomnak, vagy ha a lóvasút további
fejlesztésével, mûködtetésével, vagy éppen leállításával kapcsolatban pártpolitikai csatározásokra ke-
rült sor akár fõvárosi, akár parlamenti szinten és szintéren.2

„A pest–kõbányai lóvasúti pálya ünnepélyes megnyitása szept. 25-én délután történt meg. Lobogók-
és virágokkal díszített, csinosan öltözött személyzet által vezényelt kocsik röpítették a nagyobbára ható-
ság, sajtó és vállalat képviselõibõl álló társaságot a csinos kõbányai állomáshelyre, melynek megvá-
lasztása igen szerencsés már annyiban is, hogy mind a pesti portól, mind a kõbányai államvaspályai
bûzös állomástól jó távol és üde körzetû park közepén esik.”3

A legnagyobb sajtóvisszhangot (talán nem is véletlenül) az elsõ járat ünnepélyes megindulása vál-
totta ki. A Kálvin térrõl 1866. július 30-án induló öt feldíszített kocsiba délután 4 órakor a Deák térnél
Pest elöljáróságai, újságírók és családtagok is felszálltak és kezdetét vette a zenés utazás – az egyik ko-
csiban ugyanis egy cigányzenekar játszott. Kevesebb, mint 40 perc alatt jutott el a díszes társaság az El-
sõ Magyar Pesti Fiumei Hajógyár Társaság újpesti hajógyárához. Itt ünneplõ tömeg fogadta õket, majd
rövid vendéglátás után mindenki visszaült a kocsikba és este 6 órára a Kálvin (akkor Széna) téren foly-
tatódott az ünnepség.
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A lóvasút közvágóhídi végállomása az 1890-es években



A lóvasúton való viselkedés szabályait, azoknak alakulását hivatalos sajtóorgánumokból ismerhette
meg a budapesti közönség:

„A lóvasúti kocsikon egy idõ óta tudvalevõleg tiltva van a szivarozás. Minthogy e tilalmat senki sem
tartja meg, jövõre külön szivarozó osztályok fognak a kocsikon berendeztetni.”4

A kulturális és közmûvelõdési folyóiratok inkább életképeket közöltek a lóvasúti közlekedés min-
dennapjaiból. A korabeli élclapok sem hagyták szó nélkül a lóvasút megjelenését és elterjedését, s iro-
nikusan megrajzolt életképek, jelenetek helyszínéül használták:

„Egy indus herczeg e napokban igen kellemetlen tapasztalatokat tett Pesten… jelentkezett nála a bu-
dai lóvasút igazgatója, ki indus elefántokat szeretne kapni, hogy vagonjait a zugligetbe kiczipeltesse. A
herczeg azonban nem érzett kedvet az elefánt-kupeczség diszes állására.”5

„A lóvasút peronján utazik egy házaspár. Egy kanyarban kizuhan a feleség az utcára. A férj továbbra
is rezzenéstelen arccal áll a peronon. Mellette egy utas nem állja meg szó nélkül es megkérdezi: »Ké-
rem, uram, miképpen lehet, hogy az ön felesége épp most esett ki a lóvasútból, s önnek egy arcizma sem
rándul?« A férj fájdalmasan felelé: »Ugyan uram, bizonyara ön sem kacagna, ha így fájna a foga.«”6

A Pesti Közúti Vaspálya Társaság 1878-ban 110 000 forintért megvásárolta a budai lóvasutat és a két
vállalat egyesülésébõl alakult meg I879-ben a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT), amelynek
mûködési engedélyét 1917-ig meghosszabbította a fõváros. Tovább is meghosszabbította volna, ha nem
történik meg egy nagy jelentõségû áttörés: az árammal való közlekedési kísérletek sikerének következ-
tében a vasúti pályák villamosítása. 1888-ban megalakult a Budapesti Villamos Vasút Társaság, mely
elõször a Teréz körúton és a Baross utcában alsóvezetékes próbavonalat épített. A BVVT Rt. utasforgal-
ma 1889-ben 5,8 millió volt.7 1891-ben 6 millió, 1896-ban pedig már a 22,3 milliót is elérte az utasok
száma.8

A lóvasút hasonló sorsra jutott, mint annak idején az omnibusz: lassan, de visszavonhatatlanul ki-
szorult a tömegközlekedés piacáról. A statisztikai adatokkal és a bevétellel nem lehetett vitatkozni.
1898-ig minden lóvasúti viszonylatot a villamos vett át, csupán a Margitszigetre utazhatott azzal a
nosztalgiázni vágyó pesti lakos. Tehette ezt 1928-ig, amikor itt is eltûnt a múlt közlekedésének érdekes
emléke. A korabeli sajtó természetesen búcsút vett tõle, de érdekes módon nem volt nosztalgikus ked-
vében, inkább örömmel konstatálta a tényt, s azon morfondírozott, vajon a villamosok meddig tartják
magukat. Mi tudjuk, hogy a kötött pályás városi közlekedés nem ment ki a divatból, sõt, a további fejlõ-
dés elõtt szabad az út.

„Múzeumba kerül hát a lóvasut, a régi Pest romantikájának ittfeledett emléke. Múzeumban lett vol-
na a helye már húsz esztendõvel elõbb is, hiszen mialatt a lóvasut kényelmesen ballagott a Margitsziget
fái között, feltaláltak egyet-mást a közlekedés terén, de városunk bölcsei rendületlenül ragaszkodtak az
autó és repülõgép korszakában is a síneken döcögõ omnibusz romantikájához. Most végre – biztosan
nem kis önmegtagadás árán – szakítottak vele. Múzeumi látványosság lesz a komikusan kedves öreg al-
kalmatosságból, mely nyugdíjba helyezésének dátumával bizonyára csodálkozásba fogja ejteni egy ké-
sõbbi kor idevetõdõ turistáit, akik sehogyan sem tudják majd megérteni, hogyan használhatták közleke-
désre ezt a fura alkotmányt 1927-ig. De a pesti bennszülött akkor is tudni fogja, hogy ebben a városban
mindig tradíció volt ragaszkodni a romantikához, ahol a közönség érdeke modern intézményeket köve-
telt volna. Ez a múzeumba helyezett lóvasut: szimbólum, mely mindent megmond azzal, hogy csak most
helyezik múzeumba.”9

„Budapest ismét szegényebb lett egy romantikus emlékkel. (Mert igazán csak emléknek lehetett te-
kinteni a margitszigeti lóvasutat, amely félóránként üresen döcögött a sziget alsó végébõl a felsõsziget-
re.) A lovasut immár végérvényesen beadta a kulcsot. Tegnap óta naponta csak háromszor közlekedik,
szombattól kezdve pedig teljesen beszünik. Nem kegyelmeznek meg neki többé. A Margitsziget moderni-
zálódik. Az autóbuszközlekedés egyre tökéletesebb lesz. Nincs szükség a lóvasútra, amely még néhány
esztendõvel ezelõtt is zsúfoltan kocogott végig a szigeten. A lóvasút sinét a jövõ héten felszedik, hogy
még nyoma se maradjon a múlt század kedvelt közlekedési eszközének. Mennyi mulatság, jókedv, szere-
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lem tanúja volt ez a zöldre mázolt négykerekû alkotmány! Azt hittük: éppúgy hozzátartozik a szigethez,
mint a romok, a kolostor, amely árpádházi királyaink óta ellenállt a viharoknak, az idõ múlásának. Ha
üresen is szaladt keresztül a szigeten, jó volt nézni a fáradt, öreg gebét, amely húzta, keservesen vontat-
ta a kocsit. Jó volt nézni, egy darabka múlt volt, itt felejtett, élõ múltdarab abból az idõbõl, amikor még
Arany János írta õszikéit a sziget lombjai alatt. A ma délelõtti tavaszi napsütésben öreg emberek és
anyókák tipegtek a lóvasutállomás körül. Réveteg, könnyes pillantásuk búcsúztatta a lóvasutat, amely
most már végérvényesen csak emlék marad [...].”10

Gönczi Ambrus

A múzeumalapító Nagy Iván tudományos
munkássága*

A XIX. századi magyar mûvelõdéstörténet a polihisztorok korszaka volt: õk többféle tudományág-
hoz értettek, és mindegyikben maradandót alkottak. A hazai közgyûjtemények szempontjából meghatá-
rozó szerepet játszó Rómer Flóris természettudósból lett régész. Hatni tudott „a nemzet minden rétegére
és nem is volt tudományának buzgóbb terjesztõje, mint õ. Jól tudta, hogy tudományunk az emlékek meg-
óvása- és összehordásánál reászorul a nép minden osztályának gyámolítására” – olvashatjuk Hampel
József megemlékezésében. Herman Ottó önszorgalomból vált az egyik legnagyobb tudóssá, munkássá-
gát a néprajz, a nyelvészet, a régészet és a természettudományok egyaránt számon tartják és értékelik.
Gyûjteményeit az egykori Borsod-Miskolczi Múzeum õrzi, az intézmény 1953-ban vette fel a sokolda-
lú tudós nevét. A harmadik személy Jósa András. Krúdy Gyula szerint: „... a legjobb orvos fél-Magyar-
országon, akinek csodatetteit bízvást zenghetné lant, sok ezreket megmentvén a korai sírtól, szentanyá-
mat és engem is többször”. Jósa régészként és múzeumalapítóként is tevékenykedett.

Nagy Iván hatalmas tudását, a források értelmezésében való páratlan jártasságát már a kortársak is
elismerték. „Nyíltan kimondta, hogy elsõ sorban hitelességre törekszik, mely elõtt el kell némúlnia min-
den magánérdeknek” – emelte ki méltatója, Márki Sándor történész. „Nagy Iván neve hazánkban heral-
dikai és genealógiai gyûjtõnévvé vált; ki egymaga minden segítség és támogatás nélkül többet tett szak-
tudományunk népszerûsítésére és terjesztésére, mint egy egész társulat” – ezek a sorok olvashatók
Fejérpataky Lászlónak, a Nemzeti Múzeum egykori fõigazgatójának egyik ajánlásában.

Az életmû valóban impozáns. Már Szinnyei József összeszedte publikációs tevékenységét, majd
1994-ben Petrik Iván tett közzé egy terjedelmes jegyzéket, amit 2000-ben Méry Tünde pontosított. Te-
kintettel a kéziratban maradt kiadatlan munkáira, már-már hihetetlennek tûnik nem mindennapi munka-
bírása. Több száz cikke jelent meg az ország szinte összes említésre érdemes lapjában, a komolyabb,
nagy lélegzetvételû, tudományos publikációktól a kis ismeretterjesztõ „színesekig” minden mûfajban,
minden stílusban megnyilvánult. Mûveit már õ maga csoportosította: I. Életrajzok, II. Helyrajzok és ré-
gészet, III. Országos történetiek, IV. Irodalomtörténetiek, V. Czímer- és Pecsét-taniak, VI. Történeti
Emlékiratok s Levéltári búvárlatok, VII. Oklevéltaniak, VIII. Nemzéktaniak, IX. Szerkesztések, X. Na-
gyobb önálló kiadások.

Nagy Iván indíttatása a családi háttérnek köszönhetõ. A megyei levéltárnok apa, Nagy Ferenc korán
felfigyelt gyermeke tehetségére. „Kitûnt pedig vonzalmam a történeti tudományokhoz fõleg azután, mi-
dõn atyám látva, hogy a nemzeti kalendáriom olvasásából annak történelmi részét, fõleg az öszves me-
gyék felosztásait, székhelyeit, fõispánjait könyv nélkül tudom, egy Kis Tükör címû könyvvel ajándéko-
zott meg” – emlékezett vissza. Apja hivatali feladata hozzásegítette a paleográfiai ismeretek elsajátítá-
sához: „Késõbbi tanulmányaimhoz és elõmenetelemhez nagyon elõnyös körülmény volt az, hogy atyám-
hoz, mint megyei levéltárnokhoz temérdek mindenféle modorú levél és írás jõvén, kíváncsiságból is a
különféle modorú és gyakorta igen rossz írású leveleket is olvasgattam, mi által a különféle írásokban
koromat meghaladó jártasságot nyertem, mely évrõl évre mindinkább bõvült.”
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* Az írás a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma alapításának 125. évfordulója alkalmából 2016. március
18-án megrendezett emlékülésen elhangzott elõadás szerkesztett változata.


