
MiKoViny sáMuel munkásságát számon tart- 
ja a térképészeti, a földmérő, a vízügyi és a bá- 
nyászati szakma is. CsiMa péter célja a könyv 
megírásával az volt, hogy rámutasson Mikoviny 
úttörő szerepére az építészet, a tájépítészet és  
a településrendezés terén.

Mikoviny tevékenységének jelentős részét 
ugyan korábban már jól dokumentálta néhány 
magyar és szlovák monográfia, arra azonban 
eddig nem irányult különösebb figyelem, hogy 
munkáit milyen jól összhangba lehet hozni a ma 
megszokott tájtervezési módszertannal. Kiváló 
matematikai, kartográfiai, sőt tájképrajzoló ké- 
pességei révén, igen alapos terepismeretek után 
készített tervei jelentős számban megvalósultak, 
az elkészült mesterséges tájelemek sok helyen ma 
is fontos részét képezik az adott táj szerkezeté-
nek és hasznosításnak. Csima áttanulmányozva 
40 fennmaradt kéziratos tervlapot, nagyszámú 
kéziratot, jelentést több esetben megállapíthat-
ta, hogy a történelmi Magyarország első tájter-
vezési, településendezési, térségfejlesztési, lát-
ványterve és megvalósíthatósági tanulmányterve 
Mikoviny nevéhez fűződik.

A könyv szerzője szisztematikusan végigjár-
ta a neves előd egykori munkáinak helyszíneit 
és fényképekkel illusztrálta lassan már három-
száz évvel ezelőtt készített víztározók, csator-
nák, utak, épületek mai állapotát, környezetét. 
Mikoviny rendkívül precíz tervrajzai ugyanis 
többnyire nem pusztán domborzathű topográfiai 
rajzolatok, hanem azokon sokszor felismerhetők  
az egyes épületek, a földhasználati típusok, a köz- 
lekedési hálózat minősége is. Munkáit épp ezért 
lehet valódi tájléptékű terveknek tekintetni, mert 
mindig egységben szemlélte a megvalósítandó 
műszaki, építészeti objektumot a táji környe-
zettel, azaz mai értelemben vett tájbaillesztési 
munkát végzett. Terepbejárásai során figyelmet 
szentelt a régészeti emlékeknek (pl. Brigetio)  
a gyógyforrásoknak (pl. Dunaalmás) és érzékelte 
a területhasználati konfliktusokat is, pl. a vizi-

malmok vízvisszaduzzasztó hatására elmocsa-
rasodó földek problémáját.

1735 után MiKoViny sáMuel tevékenysé-
gének fő színtere lakó- és tervezőirodájának 
színhelye, Selmecbánya volt. A város környéki 
nemesérc bányák kitermelő kapacitásának növe-
léséhez egyre több vízre volt szükség. 1737-1746 
között 10 víztározó tó kialakításához, javításához 
készített tervet, abból öt valósult meg. A tavak 
igen bonyolult hidrológiai hálózatot alkotottak, 
több esetben, pl. át kellett vágni a vízgyűjtők 
határát, vizet juttatva a Garam vízgyűjtőjéről az 
Ipoly felé. Az 1993-ban elnyert Világörökségi 
rang elsősorban ezt a kiemelkedő műszaki konst-
rukciót méltányolta. Mivel Mikoviny terveinek 
megvalósítása jelentős anyagi forrásokat igé-
nyelt, nem volt közömbös a befektetés (több-
nyire a bécsi Udvari kamara) megtérülésének 
kérdése. Mikoviny rendkívül pontos hidrológiai 
számításai mellett – a tározható víz mennyisége  
a különböző tervvariációk esetén – igen gon-
dosan megadta a beépítendő anyagok költsé-
gét, valamint az építkezés munkaerő igényét is. 
Ezeken a nagy műszaki létesítményeken néha 
több ezer (!) munkás dolgozott, s a munka fel-
ügyeletét, irányítását is nem ritkán ő látta el.

Selmecbányához kötődik Mikoviny egyik 
unikális szakmatörténeti munkája a Kálvária-
hegy komplex tájépítészeti terve. A hegy ter-
vezett átalakításának látványrajza az első ilyen 
magyarországi munka, ahol az épületeken, stá-
ciókon kívül a gyalogút mellé telepítendő hárs-
fasorok elrendezését is ő rajzolta meg. Ezekből 
a hársfákból van néhány még ma is élő példány.

Tájalakító munkásságának másik legismer-
tebb eredménye a Tata környéki mocsár lecsa-
polása. Minthogy itt különösen fontos volt a 
vízállásos földek használhatóvá tétele, az Al- 
más-Tata-Szőny közti mocsárvidékről készített  
tervrajzon differenciált jelkulcsot alkalmazott. 
A szántók, legelők, kaszálók, szőlők és erdők 
szemléletes elkülönítésével példát adott a 30 év- 
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vel később kezdődő első katonai felmérés mód-
szertanához. A Mikoviny tervei által megvaló-
sított tájléptékű beavatkozás mind a mai napig 
befolyásolja a tájszerkezetet. Terepbejárása során  
ő még feltérképezhette a brigetioi római légiós  
tábor és város maradványait, a vízvezeték nyom-
vonalát, boltíves akvadukt építményeket, fürdő-
épületeket, őrhelyeket. Ez a leírás és térképe-
zés az első szakszerű munka volt a történelmi 
Magyarország ókori emlékeiről. (Sajnos később 
a szőnyi olajfinomító pontosan az egykori tábor 
helyén épült fel.) Brigetio építéséhez annak ide-
jén a mocsárvidéket átszelő töltésutat építet-
tek a gerecsei kőbányáktól. Ennek a töltésnek 
a karbantartására eredetileg két vízáteresztő  
is készült, ami azonban Mikoviny korában már  
eltömődve megakadályozta a vizek Duna felé 
történő lefolyását. A mocsár lecsapolására Miko- 
viny a két régi áteresz megnyitása mellett két 
lecsapoló csatornát tervezett és azok megépíté-
sét is irányította.

MiKoViny sáMuel tevékeny részt vállalt  
néhány közút, híd és csapadékvizet elvezető 
csatorna tervezésében is, amelyek részben ma 
is működnek. Például egy pozsonyi városi csa-
torna, a Vág/Dudvág menti mocsarak között 
elhelyezkedő Lipótvárat elérő töltésút, egy ko- 
máromi cölöphíd, stb. Dolgozott a szolnoki és  
a pesti sóraktárak építésén is. Időnként munka-
kapcsolatban volt Bél Mátyással is, kulturtörté- 
neti jelentőségű rajzokat készített Szlkenó- és  
Vihnyefürdőről, Rózsahegyről, Besztercebá-
nyáról. Rendkívül érdekes az 1731-ben meg-
rajzolt Jászberény sziluettképe, ami a Jászság 
térkép mellékrajzaként jelent meg. Az 1720-as 

években építészeti feladatokat vállalt a szomszé-
dos bányavárosokban, Körmöcbányán és Besz- 
tercebányán, s ezek az épületek többnyire ma 
is állnak.

1735-től a selmecbányai bányatiszt képző 
iskola első – alapító tanára, ottani oktatatói tevé-
kenysége még évtizedekig hatott az iskola, majd 
az akadémia szellemiségére. Sokrétű feladatait 
jellemzi, hogy 1744-45-ben a sziléziai porosz 
ellenes háború során az északi határőrvidék 
erődítési munkáinak is egyik felelőse volt, mint 
hadmérnök őrnagy. Életének utolsó évében meg-
bízást kapott arra, hogy vegyen részt a budai vár 
újjáépítésében. Ez a feladat minden bizonnyal 
életművének egyik csúcspontja lehetett volna, ha 
a túlfeszített munka miatt meggyengült egészsé-
ge 52 éves korában pontot nem tesz így is pél-
dátlanul eredményes munkásságára.

CsiMa péter hitelesen bizonyította, hogy 
MiKoViny sáMuelt méltán tekintheti a tájépítész 
szakma is olyan előfutárának, akinek megvaló-
sult tervei mai értelemben vett szisztematikus  
tájvizsgálaton alapultak és ma is kielégítik a tu- 
datos tájalakítással szemben támasztott követel-
ményeket. A szerző a hazai forrásokon túl tanul-
mányozta a Szlovákiában és a Bécsben fellelhető 
dokumentumokat, ami által korrigálni tudott 
néhány korábbi monográfiában megjelent hibás 
adatot. Az igényes kivitelezésű könyv módot 
adott az egykori – néha igen megviselt állapot-
ban lévő – tervrajzok élvezhető minőségben tör-
ténő bemutatására, a helyszínek mai állapotának 
dokumentálásával pedig érzékeltetni tudta az 
évszázadokat átfogó tájfejlődési tendenciákat.

Csorba péter 
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