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Miskolcz régi térképeken 
1759–1963.

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Miskolc, 2015. p. 111. 
28×41 cm.

Anonymus 1210 körül írt króni-
kájában már megemlíti Diósgyőr és 
Miskolc nevét. A honfoglaláskor a terü-
let Bors vezér nemzetségéhez került, 
akinek Mikóc nevű fia után kapta 
a nemzetség szálláshelye a Miskolc 
nevet. 400 évvel később a nemzet-
ség akkori feje csatlakozott a Károly 
Róbert elleni felkeléshez. A felke-
lés elbukott, a családfőt fej- és jószág-
vesztésre ítélték. A terület királyi bir-
tok lett. A települést Nagy Lajos király 
1365-ben mezővárosi rangra emelte. 
A királyi privilégium elnyerésének 
650. évfordulójának a megünneplése, 
a kerek évforduló alkalmából jelent 
meg ez könyv, amelyik a térképek 
segítségével mutatja be a város terüle-
tének gyarapodását, utcarajzának vál-
tozásait. A könyvet 500 példányban 
sokszorosították, és ajándéknak szán-
ták a városba látogató ismert szemé-
lyek részére. A könyvben szereplő tér-
képeket a Hermann Ottó Múzeum, 
a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára és 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár anyagai közül válogatták 
össze a szerkesztők. Mellékletként 

négy részre hajtogatott színes város-
térképet illesztettek a könyvbe. A tér-
képet Ader Károly városi mérnök szer-
kesztette és a miskolci Ny. Ferenczi B. 
kőnyomda és műintézet sokszorosí-
totta 1885-ben, azaz a térkép egyértel-
műen helyi alkotás.

A térképek előtt a polgármester 
Krizsa Ákos üdvözlő szavai és a város 
történetének leírása olvasható. Ezt 36 
térkép másolata követi. A nagy méretű 
album két-, egy- és féloldalas térképe-
ken szemlélteti a város térrajzának ala-
kulását. A nagy méret lehetővé teszi, 
hogy kisebb nagyítóval is tanulmá-
nyozhatók a térképek legapróbb rész-
letei is. A térképek sora Görög 1810. 
évi Magyarország térképével, majd a 
mai megyét alkotó egykori vármegyék 
(Borsod, Abaúj, Zemplén, Gömör és 
Kishont, Torna) térképeivel és az első 
katonai felmérés városkörnyéket ábrá-
zoló szelvényével indul. Az ország és a 
környezet bemutatása után következ-
nek a várostérképek szigorú időrend-
ben. A várost és a város egyes részeit 
szemléltető térképek között, a kro-
nologikus sort követve elhelyezték 
a település tágabb környékét bemu-
tató katonai felmérések szelvényeit, 
a kataszteri felmérések lapjait vagy a 
város határterületeit bemutató rajzo-
kat is. A címben szereplő két évszám 
a könyvben lévő első és utolsó város-
térkép megjelenésének dátuma. 1759-
ben Grassalkovics Antal megbízásából 
M. Hugó Hazäel szervita szerzetes, püs-
pöki geometra készített színes kézira-
tos térképet a városról. 1963-ban a 
Kartográfiai Vállalat jelentette meg 
Miskolc mai városterülettel majdnem 
azonos nagyságú területet szemléltető 
várostérképét. Ötletszerűen még két 
várostérképet emelünk ki a szép tér-
képek sorából. Mindkét térkép már a 
helyi turizmus, a városlátogatók segí-
tésére készült. Az egyiket Lippay Béla 
szerkesztette 1910-ben, címe a „város 
belterületének kalauzoló térképe”. A 
másik címében nincs külön megjegy-
zés, de a Turistaság és Alpinizmus egye-
sület kiadásában jelent meg 1928-ban 
és egyik tervezője dr. Vigyázó János a 
Magyar Turista Szövetség társelnöke. 
A kiadvány méretaránya 1:10 000.

A térképek után külön fejezet ismer-
teti a bemutatott térképekre vonatkozó 
adatokat: a térkép címe, őrzőhelye, bib-
liográfiai adatai és a tartalom rövid 
leírása. Külön rész tárgyalja a térképé-
szek életrajzát. Ebben a részben 15 tér-
képész munkásságát ismertetik. Sajnos 
a válogatás szempontjairól nem tájé-
koztat a kiadvány. A könyvben bemuta-
tott térképek között több olyan is van, 
ahol a térkép feltünteti készítőjét (pl. 
Strzélany János 1881, Deutsch Ármin 
1900), de nevük nincs a felsoroltak 
között. A felsorolt 15 nevet megke-
restük Raum Frigyes: A magyarországi 
földmérők és térképészek fontosabb 
életrajzi adatai (Budapest, 1987) és 
Karsay Ferenc: Magyar jeles térképé-
szek és földmérők lexikonja (Budapest, 
2009) című munkákban. A rövid élet-
rajzi leírások alapján, Miskolc térképe-
zésében kimagasló szakemberek sajnos 
kimaradtak ezekből az összeállítások-
ból. Ezek közül feltűnő Adler Károly 
(1849–1905) és Domby István neve. 
Adler Miskolcon született, 1872-ben a 
pesti műszaki egyetemen diplomázott, 
majd 20 éven át, 1880–1900 között a 
város főmérnöke volt. Mellékelt nagy 
térképe mellett még egy várostérképe 
és a város határtérképe (1883, 1885), 
valamint szabályozási terve (1884) sze-
repel a könyvben. Szabályozta a Szinvát, 
és több középületet tervezett. Domby 
szintén miskolci születésű földmérő, 
a Szepesi Kamara mérnökeként készí-
tette el a város térképét 1817-ben.

A mai Miskolc is, sok nagyváros-
hoz hasonlóan, az idők során fokoza-
tosan magába olvasztotta a környék 
településeit. Néhányat megemlítve: 
Diósgyőr, Görömböly, Lillafüred, 
Tapolca, Hejőcsaba, Bükkszentlászló 
stb. Az album végén külön fejezet fog-
lalkozik az egyes városrészeket alkotó 
hajdani falvak bemutatásával. A köny-
vet angol nyelvű összefoglaló zárja. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, 
nagyon szép kiadvánnyal, térképes 
történelmi ismertetéssel emlékezett 
meg Miskolc, várossá válásának kerek 
évfordulójáról.

Papp-Váry Árpád 
professzor emeritus

Könyvismertetés
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Időpont Nemzetközi eseménynaptár

2017. május 6-8, 
Kairó, Egyiptom

X. Mobil Térképezési Technológia konferencia.
A Tudomány, Technológia és Tengeri Szállítás Arab Akadémiája, Calgary Egyetem.

Honlap: http://mmt2017.aast.edu/

2017. május 8-12, 
Tshwane, Dél-Afrikai 

Köztársaság

XXXVII. Nemzetközi Szimpózium a Környezet Távérzékeléséről.
Szervezők: Dél-Arikai Nemzeti Űrügynökség,  

A Környezet Távérzékelésének Nemzetközi Központja (ICRSE),  
Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS).

Honlap: http://isrse37.org/

2017. május 17-19, 
Wroclaw, 

Lengyelország

EUREF 2017 Szimpózium.
Szervező: Wroclawi Környezeti és Élettudományi Egyetem,  

Geodéziai és Térinformatikai Intézete.
Honlap: http://www.igig.up.wroc.pl/euref2017/

2017. május 29 – június 2, 
Helsinki, Finnország

A Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG) munkahete és közgyűlése.
Szervezők: FIG, Finn Felsőgeodéziai és Kataszteri Földmérők Szövetsége,  

Finn Földmérők Szövetsége.
Honlap: http://www.fig.net/fig2017/

2017. július 2-7, 
Washington DC, USA

XXVIII. Nemzetközi Kartográfiai Konferencia.
Szervező: Nemzetközi Térképész Szövetség (ICA).

Honlap: http://icaci.org/icc2017

2017. július 29-30, 
Kobe, Japán

Műszaki Szeminárium a Vonatkoztatási Keretrendszerekről.
Szervezők: Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG) 5. (Helymeghatározási és Mérési) Bizott-
sága, FIG Ázsia és a Pacifikus Térség Kapacitás Fejlesztési Hálózata (FIG AP CDN), együtt-

működve a Japán Földmérők Szövetségével, A Nemzetközi Felsőgeodéziai Szövetséggel 
(IAG), az ENSZ Globális Térbeli Információs Menedzsment Szakértői Bizottságával (UN-

GGIM) és a Nemzetközi GNSS Bizottsággal (ICG)
Honlap: http://www.fig.net/organisation/comm/5/index.asp

2017. szeptember 14-16, 
Bukarest, Románia

GeoPreVi 2017
A Bukaresti Építőmérnöki Egyetem Geodéziai Karának tudományos konferenciája. 

Szervezők: Bukaresti Építőmérnöki Egyetem Geodéziai Kara, együttműködésben a Román 
Földmérők Uniójával, a Román Magánföldmérők Szövetségével, a Nemzetközi Földmérő 

Szövetség (FIG) 7. (Kataszter és Földügyi Menedzsment), 8. (Területrendezés és Fejlesztés) 
és 9. (Ingatlanok Értékelése és Menedzsmentje) Bizottságával, valamint a Román Kataszteri 

és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökséggel.
Honlap: http://www.geoprevi.ro

2017. szeptember 18-22, 
Wuhan, Kína

ISPRS Térinformatikai Hét
Szervező: Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS),  

együttműködésben a Wuhani Egyetemmel és a Kínai Tudományos Akadémiával.
Honlap: http://gsw2017.3snews.net/

2017. szeptember 26-28, 
Berlin, Németország

Intergeo
Szervező: Német Földmérési, Térinformatikai és Földügyi Menedzsment Társaság (DVW)

Honlap: http://www.intergeo.de/

2017. október 18-20, 
Lisszabon, Portugália

Ingeo 2017, VII. Nemzetközi Mérnökgeodéziai Konferencia.
Szervezők: A Pozsonyi Műszaki Egyetem Földmérési Tanszéke,  

valamint a Portugál Nemzeti Építőmérnöki Laboratórium.
Honlap: http://ingeo2017.lnec.pt/

2017. október 18-21, 
Canakkale, Törökország

Nemzetközi Szimpózium a Térinformatikai Alkalmazásokról  
a Földrajzban és a Földtudományokban
Szervező: Çanakkale Onsekiz Mart Egyetem

Honlap: http://isggg2017.comu.edu.tr/


