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Hiába várták Váczott az első mozgonnyal érkezőket. 

Mivel a’ Pesti Hírlap már kiadott egy czikket a’ vonatutról, ezért mi 

most a’ Váczi Hölgyegylet elnökének, Kaszab Borbála kisasszonynak 

a’ beszámolóját íránk le, ami megmutatja, hogy a’ váczi honpolgárok 

mily lelkesedéssel szerették volna fogadni az utazó kompániát. Ezzel 

az ujságczikkel kívánjuk elmondani azt is, hogy a’ kisasszonyok is 

bátran vállalkozhatnak arra, hogy a’ friss híreket ne csak olvassák, 

hanem ujságunkba meg is írják. 

 

1846. julius 16-án délután nagy ünnepelés keretében adatott át Magyarhon első vaspályája. Az 

első vonat délutáni négy óra után indult el a’ Pesti Indóházból, s a’ terv szerint fél hat tájban ért 

volna Váczra. Ám hiába vártam a’ Pestről érkezőket a’ fogadósok vezetőjével, Draskóczy 

József urammal. Az első mozgonyok ugyanis már öt órakor Váczott voltak, az urak pedig József 

nádorral egyetemben a’ hirtelen kigyulladt Tabánba siettek rögvest oltani.  

Örömmel tudatom a’ pestiekkel, hogy a’ tűzvészben egyetlen ember sem sérült meg, ám néhány 

becsületes váczi mesterember elveszítette vagyonát, amiért sürgetős gyűjtést indítanunk a’ 

károsultak megsegítésére.  

Viszont meg szükséges említenem, hogy mi, vácziak zokon vettük a’ Pesti Hírlapban közölt 

rajzot. Felhívom a’ tisztelt Olvasóközönség figyelmét, hogy semmi szín alatt ne higgyen ennek 

az ábrázolásnak, s legfőképpen az az alatt közölt csalárd állításoknak! Ott ugyanis az vagyon 

írva, hogy mialatt a’ pestiek rendíthetetlenül oltották a’ tabáni tüzet, a’ vácziak sokasága a’ 

vasuti állomáson volt! Nem tűrheténk ezt a’ méltatlan hazugságot! Egyetlen váczi polgár 

cselekvőkészsége sem vonható kétségbe! Tudvalevő, hogy bár előzőleg a’ polgárok valóban 

összegyűltek, a’ tűz hírére a’ Tabánba siettek! Ott pedig minden munkára fogható ember a’ tűz 

oltását segítette, ezalatt az asszonyok a’ leégett házakból megmentetteket s a’ gyermekeket 

vitték oly helyre, hol bajuk nem eshetett. 

Még egyszer megkérném hát Önöket, hogy ne hagyják magukat becsapni a’ valótlanságokat 

állító lap s az abban látható, nyilvánvalóan rosszakarattal meghamisított ábra által! 
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S azt, hogy mind a’ pestiek, s mind a’ vácziak a’ Tabánban voltak, az is igazolja, hogy nékem, 

s Draskóczy uramnak, kiknek meg lett parancsolva, hogy maradjanak a’ vasuti állomáson, csak 

a’ mozgonyvezető segédjével volt szerencsénk szót váltani. Tőle kérdezősködtem hát afelől, 

hogy mi, s hogyan történt. 

 

 „Pesten már délutáni három órakor nagy volt a’ mozgolódás az Indóháznál. Én persze vagy 

huszadmagammal, no meg a’ jó Pesti Ferencz urammal, akinek azon dicsőség jutott, hogy a’ 

pestieket először Váczra fuvarozza, már ott voltam kora pirkadattól. Egyetlen minutát sem 

pihentünk!  

Különben azt tudni illendő, már ha valakit az ilyesfajta dolgok lázba hozának, hogy a’ sínek 

Walesből és Poroszországból hozattattak, maguk a’ mozgonyok, a’ Buda, meg a’ Pest viszont 

belga gépek. Hogy rá voltunk-é szorulva a’ külhoni iparosok munkájára? Azt én ugyan meg 

nem mondhatám, tán még egynéhányan meg találnának agyalni.  

Arról viszont szívesen regélék, hogy a’ munkánknak meg is vala a’ gyümölcse, hisz négy óra 

után egy fertállyal a’ mozgonyok már huzták is Vácz irányába a’ hét waggont, előttük az udvari 

kocsival. Ezt a’ szép, hét waggont! Ezek oly módon képzeltetnek el, hogy szépszerivel 

kettőszázötven urat is lehet ám bennük utaztatni! Ezen urak mostan majd’ mind a’ főherczeg 

családjából voltak! Amelyek meg nem, azok is olyan nemes emberek, hogy tán bizony a’ földet 

nem érte a’ lábuk, a’ waggonra is a’ hintóból léptek fel! Az udvari kocsiban meg maga József 

nádor, főméltóságu felesége, s kisebb családja utazott. S egyesek még azt is mesélik, hogy maga 
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Széchenyi István grófuram és Kossuth Lajos uram e jeles napra megfeledkezett vitájukról, s 

mindketten ott voltak a főherczeg kíséretében. De én magam bizony ezt nem láttam, hisz elég 

volt nekem a magam dolga, így e hírt megerősíteni nem tudom. 

No de útközben megálltunk Dunakeszin, ám a’ hölgyek módfelett izgatottak voltak, látni 

kívánták már uti czélunkat, így alig telt bele tíz minutába, folytattuk is utunkat. Több mint 

három magyar mérföldet is megtehettünk óránként, hisz Pestről számított ötvenkilencz minuta 

mulván, a’ vártnál két fertályórával hamarább megjövénk.  

De mikor megjövénk, képzelhetik! Egy lélek sincs itt a’ fogadásunkra, Pesti uramnak forr a’ 

feje, mi kérdezősködénk, hogy mi vagyon itten? Hát erre kiabálnak: most szalasztottak valami 

sihedert, hogy ég a’ város! Igaz, hamarjában kiderült ám, hogy nem az egész város, csak a’ 

mesteremberek házai, de a’ mi urainknak nem kellett több, hamar odasiettek, s sürgetősen 

megkezdték a’ tűz oltását. Én magam viszont sajnos nem meheték velük, hisz e drága külhoni 

gépezeteket magukra ugyan nem hagyhatám!” 

 

(Ezen ábrázolaton látható Heves nevezetű gőzgépezet nem a’ tisztelt Olvasóközönség 

megtévesztésére vagyon közölve, csupán segít képzeletet alkotni a’ nálunk járó Buda és Pest 

mozgonyok kinézetéről. A’ két pesti gép ugyanis egy s ugyanaz mása a’ Hevesnek.) 
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Így mesélt nékünk Kazár uram, kit végtére is meg tudtunk kérni, hogy ama félelmetes 

mozgonyoktól öt-hat öllel arrébb egynéhány minutára ugyan álljon be a’ fényírógép elé vélem, 

s Draskóczy urammal. 

 

Draskóczy uram elmondásából megtudhatánk, hogyan várták, illetőleg várták volna a’ váczi 

fogadósok s korcsmárosok a’ pesti utazóközönséget. 

„Felettébb csalódottan állék most itt. Jó fogadós s korcsmáros társaimmal már majd’ nyár eleje 

óta készülénk erre a’ nagyszerű eseményre! Mennyit vitatkoztunk az ételsoron, hogy mit 

tálaljunk a’ pestieknek!  Végtére is gulyást főzénk, meg erős huslevest marhakonczcal! Jó 

borsos mártást, fiatal zöldhagymát meg eczetes tormát hozzá, s juhturós galuskát is a’ 

könnyedebb gyomruaknak! A’ galuskához még jóféle paprikást is szinehusából, azonkivül 
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fogast, vizát meg más ízes sülteket, császárhust, vesepecsenyét is! Mellé a’ legjobb váczi 

borunkat kínáltuk volna, három hordót is csapra vertünk, s még szódavizet is hozattunk, mert 

azt hallottuk, Jedlik Ányos urunkat is az utasok között tisztelhetjük! A’ hölgyeket pedig 

különféle teákkal, csokoládélevessel, s a’ czukrászdáink híres süteményeivel vártuk volna.” 

Végtére pedig hölgytársaimhoz kívánék egynéhány szót szólni. Tudomásomra jutott, hogy 

rosszakaróim már készültek, hogy köszörüljék rajtam a’ nyelvüket, azt illetően, hogy ily jeles 

eseményen kalap nélkül, s feltűzetlen hajjal jelenék meg. Ugy vélekedék, hogy minekutána még 

a’ hajadon kisasszonyok közé számítom magam, nyugodt szívvel járhaték hajadonfővel, s 

feltűzetlen hajjal. De hogyha vasutra szállanék, amit reménylek a’ közeljövőben teljesülni, 

feltűzném fürtjeim, s kalapot is tennék, mert ugy 

hírlik, a’ mozgony füstjében akad korom is, ami ellen 

ajánlatos ily módon védekezni.  

Kíváncsi vagyok, mit szólanának a’ váczi hölgyek, ha 

férfiruhában, s rövidre vágott hajjal jelennék meg, 

mint ama hírhedett franczia kisasszony, aki 

tudvalevőleg a’ mi Liszt Ferencz urunk baráti 

kompániájába tartozik. Megnyugtatám őket, hogy én 

csupán az írásban veszek példát George Sand 

kisasszonyról, de ruházkodási tulzásaiban követni 

nem akarom.  

Ezuton ajánlom a’ pesti és a’ váczi hölgyeknek is 

magazinunk csodás divatrajzait, amelyek közül a’ 

legfrissebbeket itt közlöm, a’ régebbieket pedig a’ 

„Hogy öltözzön egy honleány utazáshoz?” czím alatt 

nézhetik meg. 

Befejezésképp pedig nem utasíthatám vissza, hogy emlékeztessem Önöket, hogy minden 

kisasszonynak éppoly honleányi kötelezettsége támogatnia a’ magyar vasutat, mint a’ 

zeneköltészetet, kiváltképp Magyarhon legnagyobb büszkeségét, Liszt Ferenczet! Közszájon 

forog, hogy a’ lángész zeneköltőnk is szívesen választja a’ vaspályát az utazáshoz.  

Az az ideám támadt továbbá, hogy a’ pesti s váczi hölgyeknek fel kellene szólítaniuk a’ nemzet 

koszorus költőit, hogy szálljanak le a’ négyökrös szekérről, szálljanak helyette vonatra, s 

énekeljék meg e nagyszerű utazás élményét. 
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Hölgyeim! Csak buzdítani tudom Önöket, hogy teljes szívükkel pártolják a’ magyar vasutat, 

mely közelebb hozza Pestet Váczhoz, így mi nemcsak Liszt Ferencz urunk hangversenyére 

juthatunk el, hanem meglátogathatjuk a’ Nemzeti Színházat, sőt, a’ pest-budai közönséget Vácz 

meglátogatására is csábíthatjuk, reklamírozhatjuk a’ váczi fogadósokat, s azoknak szíves 

vendégszeretetét, hiszen mi magunk sem akaránk lemaradni Pestről! 

Mily szerencsés is az, akinek ily páratlan kalandban lehet része! 

 

Kaszab Borbála, a’ Váczi Hölgyegylet elnöke 
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