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MM iskolcz, Borsod vármegyé-
ben, nagy és népes szaba-
dalmas koronai város,

Pesthez 18, Debreczenhez 10, Kassához
10¼ mfdnyi távolságra a diósgyõri
völgynek keleti szélén. Vidéke kies, leve-
gõje egészséges. Maga a város a Tetem-
vár és Avashegy közt fekszik, északról s
délrõl szelektõl védve, nyugotról a diós-
gyõri völgynek, keletrõl a Sajónak sza-
bad sík tér nyilik. Határkiterjedése
13,000 hold körül terjed, mellybõl 3227
h. szántóföld, 2349 h. rét, 3033 h. legelõ,
2040 h. szõlõ, 675 h. belsõ telek, 861 hold
használaton kivüli, mihez számitandók
még az utczák, utak, folyók stb. Szántó-
földei általában elsõ osztálybeliek, s Jó-
zsef csásár alatt tett vizsgálat szerint leg-
szebb, legsikeresebb buzát termik egész
országban, mit ugyan ma már a bánáti-
ak és bácskaiak nehezen engednek meg.
Az emelkedett és hegyes részeken azon-
ban jó borttermõ szõlõhegyeken kivül
sovány homokos részek is találtatnak. E
borok jóságára különösen hatnak a jó
száraz pinczék. A határon és városon
keresztül folyik a Szinva és Pecze patak.
Mindenik több malmokat hajt, különö-
sen a Szinva malmai a város közepén je-
lesek. A város Ó és Uj részbõl áll, de
egybefügg vele az avasi hegy alatt fekvõ
Mindszent helység is. A város fõbb
utczái, kivált az uj részen tágasok és
rendesek, nagyobb részt ki is vannak kö-
vezve, s éjelenkint több lámpák által vi-
lágittatnak; ellenben az ó részen szûkek,
rendetlenek; e felett sárosak, különösen
a minoriták zárdája körül, hol a Pecze
folyása az utczát több helyt egészen el-
mosta, gyakran kocsival járhatlanok is.
Az udvarok a város belsõ részeiben szû-
kek a házak a szélsõbb részeken több-
nyire nádasok, ellenben az uj részen s a
város fõbb utczáin, kivált pedig a piacz-
utczán és környékén derék cserepes és
emletes épületeket is láthatni.

Különös ékességére fog szolgálni a vá-
rosnak a most épülõ magyar-szinház,
mellynek alapját István nádor tette le
1847. sept. 3-án körutazása alkalmával.
E város a megyének székhelye, egyszers-
mind Borsod, Abauj alsó része, Torna,
Gömör, Zemplén vármegyéknek közép
pontja lévén, meglehetõs élénkséget mu-
tat. Lakosok száma 29,612, u. m. 5213
rom. katholikus, 164 görög katholikus,
18,062 reformatus, 1351 evangelikus, 478
óhitü görög, 3944 zsidó, ebbõl Mind-
szentre esik 521 romai kath., 76 görög

kath., 29 ágostai, 14 óhitü, 82 zsidó. –
Uralkodó nyelv a tõs-gyökeres magyar,
azonban kevés számmal németek és tó-
tok is találtatnak.

A nép foglalatossága föld-kert mive-
lés, fuvarozás, kereskedés, fõkép a szõlõ-
mivelés; kézmüvesek következõ számmal
találtatnak: magyar-szabó 55, legény 24,
inas 37, német-szabó 41, legény 75, inas
30, tímár 150, (ebbõl azonban mestersé-
göket 70-en követik), legény 25, inas 13,
asztalos 37, legény 24, inas 60; kötélgyár-
tó 11, legény 10, inas 3, gombkötõ 7, le-
gény 1; szûrszabó 35, legény 17, inas 11;
gubás 74, legény 25, inas 24; szûcs 37, le-
gény 16, inas 6; hentes 24, legény 11, inas
2; szappanos 4; csizmadia 250, s mind
ezen kézmüvességeknek helyben vannak

czéheik; ezenkivül a különbféle mester-
séget ûzõk és kontárok száma összesen
1213-ra megyen. A nõk különösen jó ke-
nyérsütõk. Van egy keményitõ s burnót-
gyár, a kõedénygyár azonban jelenleg
nem dolgozik. Van két piacz, u.m. fõ-
piacz, hol a hetivásárok esnek, és gabo-
na piacz s ezt számos kereskedõ boltok
ékesítik, s köztök van 2 gyógyszertár is;
a tetemvári piaczon fa árultatik. Heten-
kint kétszer esik hetivásár, melly kivált
gabonára nézve nevezetes.

1829-ben a tanodának eddig volt
„gymnasium” neve királyi jóváhagyás
mellett „lyceumra” változott. Az egyhá-
zon kívül, melly fenállása óta gondosan
ápolá ez intézetet; fõ pártfogói voltak ez
oskolának egyebek felett a Négyesy, Sze-
pessy és Dõry családok dicsõ emlékû
õsei, ujabban Vay Ábrahám, mint az
egyház és lyceum fõgondnoka. Mintegy
3300 darab könyvbõl álló közkönyvtára,
mellyet az egyház régibb könyvtárának
1706-ban lett megégése után, idõrõl idõ-
re gyûjtögetett, majd leginkább megnö-
vekedék a b. e. Óvári Fodor Miklósnak
1823-ban végrendeletileg adott 600, s
1846-ban Losonczy Józsefnek 230 da-
rabból álló gyûjteményével. Tõkéje e
könyvtárnak mintegy 2500 vfrt, melly-
nek nagy részét 1700 vfrtot Óvári Fodor
Miklós végintézetileg adta. Ennek kama-
taiból, valamint az évenkint az oskolába
újonnan bevett vidéki tanulók beiktatá-
sakor egyszer mindenkorra fizettetni
szokott 1 vfrtnyi dijból, s a bölcsészeti
pályára lépõk 2 vfrtnyi törvény aláirási
dijából, végre az egyház segedelmezésé-
bõl fedeztetnek nem csak az évenkint
történni szokott, s a jövedelem (mintegy
320 vft.) csekélységnél fogva csak kevés-
re szorítkozható könyvszerzési költsé-

Borsod–Abaúj–Zemplén Vármegye címere

Egy ország, egy nép, egy város, vagy bármely kisebb település, ha
elfelejti múltját, elveszett a jövõnek is. Ezért idézzük vendéglátóink

városának hajdanvolt emlékeit. 



Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 7-8. szám (2012. július-augusztus) 199

gek, hanem a természettani mûszertár
kiadásai is. Mintegy 450 magyar, több-
nyire szépirodalmi tárgyú munkákból
álló könyvtára a tanulók ugynevezett
„olvasó társulatának,” melly e társulat
keletkezte óta a benne résztvenni akarók
által minden évben fizettetni szokott 1
pfrt. részvétdijból fedezi könyvszerzési
kiadásait.

A Növelõ intézet. Alapittatott 1844-
ben gr. Vay Ábrahám és más lelkes jólte-
võk közalapitványaik nyomán, Óvári
Fodor Miklós 5000 vfrt k. alapitványa is
ez intézet javára fordittatván; megnyilt
1846. sept. 1-én, elsõ tanitó lévén benne
Karacs Teréz. Tanittatik itt 3 éves fo-
lyamban vallás és erkölcstan, magyar és
német nyelvtan, szónoklat, irás és fogal-
mazás, számvetés, föld és állodalom-rajz,
természettan, természet és történetrajz,
egészségtan, háztartás tudomány, illendõ

viselet, éneklés, nõi varrás és himzés, a
fõtanitónõ és két segéde által (1847-ben)
79 növendéknek.

Köszhasznu intézetek közt fõhelyen
áll a miskolczi takarék pénztár, melly-
nek forgalma 1847-ben 398,401 frt. 37
kr. volt, továbbá a tiszamelléki költsö-
nös tûzkármentõ társulat, melly Abauj,
Borsod, Gömör és Torna megyékre ki-
terjed. – A társulatok közt fog helyet
egy nemzeti és egy polgári casino, a több
kereskedelmi s gyári társulatokat nem
emlitve. A nõegylet hivatása különféle
jótékony czélokra közrehatni, jövedel-
meit tagok részvényeibõl, adományozá-
sokból s általa rendezett bálokból veszi.
– A megyei rabdolgoztató intézet, melly-
ben a rabok különösen épületfa készi-
téssel foglalkoznak.

Csak 42 év hija az ezer esztendõnek,
mióta a magyar nemzet e szép hazát el-
foglalá. – Miskolcz nevezete ezen idõvel
egykoru; a mint ez hazai legrégibb törté-
netirónk az 1173-ban uralkodásra lépett
III-dik Béla névtelen jegyzõjének mun-
kájából – mit a magyaroknak Ázsiából e
honba lett kijövetelérõl irt – kitetszik.
Midõn t. i. Árpád vezér seregével a Sa-
jón ott, hol a Szinva beleszakad, által-
jött, s egész a Tiszáig lenyult táborával,
egy hónapig mulatván e vidéken, Bunger
vezérnek ajándékozta e földet.

Miskolcz történetét 3 idõszakra lehet
osztani. – Az 1-sõ idõszak tart a magya-
rok megtelepedésétõl egész 1703-ig, mi-
kor Miskolcz magának a város lakosai-
nak minden uradalmi jövedelmekkel
együtt zálogba adatott. A 2-dik idõszak
tart 1703-tól az 1755-ben költ Grasalko-
vich féle szerzõdésig. – A 3-dik pedig a
nevezett szerzõdéstõl a jelen idõig.

Miskolcz a hazának csaknem minden

szerencsétlenségeiben osztozott. 1241-
ben IV-dik Béla király alatt az ide nem
messze lévõ Muhi pusztán (hol késõbb a
már elpusztult Muhi nevû város épitte-
tett), a tatárokkal történt szerencsétlen
ütközet után egészen elpusztíttatott, la-
kosai a diósgyõri erdõkbe menekültek, s
csak akkor jöttek elõ rejtekhelyeikrõl,
midõn a vad tatárok e felégetett, felpré-
dált honból már kitakarodtak. Késõbb a
Mátyás király által legyõzött cseh rablók
pusztitásainak, az 1526-diki mohácsi ve-
szedelem után pedig a királyi szék felett
versengett I-sõ Ferdinand és Zápolya Já-
nos csatázásainak sulyát Miskolcz nem
kis részben érezte.

1560-ban Miskolczon s a körültefek-
võ helységekben iszonyu nagy jég, s kõ-
esõ esett, melly nemcsak a reménylett
termést, hanem a házakat is elpusztitot-
ta. – A levegõbõl ekkor lehullott ember-
fõnyi nagyságú kövek közül egy darab
az akkor uralkodott I-sõ Ferdinand ki-
rálynak küldetett.

Az 1586-iki jegyzõkönyv igy szóll: Za-
bari Demeter fõbiróságában olly nagy
drágaságot eresztett ránk õ felsége, hogy
a buzának mérték szapuját (szapu 2 vé-
kát tesz) adták 2 frtért, azonfelül olly
nagy éhség volt, hogy az emberek a meg-
döglött barmokat megnyuzták s meget-
ték, sokan fûvet ettenek, végre ezen drá-
gaságban illyen dolog is történt, hogy az
ember az õ gyermekét megölte s eltemet-
te, mire az éhség vitte.

1596-ban elfoglalván a Törökök (Bor-
sod vgyéhez tartozott, s még 1717-ben is
gyülése helyül szolgált történeti neveze-
tességû) egri várat, s magokat ott meg-
fészkelvén, még azon évben Miskolczot
egészen elpusztitották. Az erdõkbe me-
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nekült lakosok visszatértökkel, a
mennyire lehetett helyrehozták ugyan a
várost, de ezután is majd száz évig sa-
nyargatták borzasztó módra a törökök,
mindaddig, míg I-sõ Leopold király alatt
a már Bécset is 300 ezernyi sereggel ost-
romlott Karamustafa nagy vezér onnan,
a segítségül jött vitéz Szobieszky János
lengyel király, a szász, bajor választó, s
más német fejedelmek hadai, s a magyar
seregek által 1693-ban el nem veretett, s
ezen gyõzedelem folytán 1686-ban sep-
temb. 2-kán Buda várából, s késõbb az
egész országból ki nem ûzettek.

1682-ben a törökjárás miatt igen
nagy inségben volt az egész város; birán-
kat, predikátorainkat, deákinkat szeke-
rekre rakatván, a táborra gyalázatosan
hurczolták, onnan is nagy kedvkeresés-
sel szabadultak; itthon városunkban ne-
hány hites embereinket erõsen megkö-
tözvén, ló mellett pórázon egész éjjel
hurczolták, kínozták, melly nyomoru-
ságtól istenjóvóltából oltamazza a követ-
kezendõ birákat.

1685-ben a török császár vetett Mis-
kolcz városára 1000 kila buzát vagy lisz-
tet, hogy Budára szolgáltassanak, mellyet
sok költséggel, fáradsággal megszerzette-
nek; ekkor olly nagy drágaság volt, hogy
4 forinton felül is járt a búza, még csak
kaphattak, - sokan a nagy drágaságban
éhen haltak; - jó, magabiró emberek
ebet, macskát a nagy éhségben megette-
nek, a pogányságnak rettenetes nagy szo-
rongattatása miatt, mivel az esztendõs
rendes buzabeli adón felül 1200 kila bu-
zát és 200 kila zabot e mostani nagy
szükségben hirtelen meg nem adhatván,
az egri tömlöczbõl szakadatlanok voltak
hiteseink, egyik a másikat váltván, né-
mellyek pedig jámbor szolgálatjokat éle-
tek elfogyásával pecsételték be.

1687-ben nov. 11-én Isten õ szent fel-
sége majd minden emberi reménység fe-
lett városunknak az elmult évi fõbiráját
Török István uramat az egri tömlöczbõl,

ellenségébõl tá-
masztván gyámolt,
szabaditotta ki.

De nemcsak a
törökök, hanem az
azokkal szövetke-
zett, s I-sõ Leopold
uralkodása alatt
fellázzadt kuruc-
zok, de a királyi
seregek is – nép
nyelvén labanczok
– nem kis mérték-
ben adóztatták
Miskolczot.

1685-ben egy
Murányi nevû hadnagy beütvén a város-
ba, az elmult évben fölkért pénznek
megvétele végett a várost feldulta, szol-
gabiró uramat esküdtjeivel s nehány ta-
nácsbeliekkel együtt megfogván, rútul
megvervén, illetlenül szidalmazván,
elvitték õket; mindaddig odatartván,
meddig az adósságot utánnok vitték,
mellyért fizettünk nekik nyargalót töb-
bet harmadfélszáz forintnál, azonkivül
a sok rettenetes kár a szegénységen.

1672-ben jul. 30-án a város majd na-
gyobb része földig égett, a Czikó utcza
egyik része a derék utcza a város végéig,
a Szirmai utcza egészen, mellynek szer-
telen égése miatt kisded gyermekek, szo-
posok és élemedett emberek is betegesek
évén, utczákon megégtek, s a lakosoknak
is többnyire minden javok.

1679-ben nagy pestis uralkodott Mis-
kolczon.

1691-ben majus 23-kán a rendkivül-
való esõk, égszakadások miatt a Szinva
és Pecze vize megáradván rettenetes
nagy zugással házaknak, malmoknak,
hidaknak rontásával éjjel 10-12 órákig
annyira rontotta szegény puszta váro-
sunkat, hogy a Toronyalja és Papszer
utczákon kívül az egész városon kevés
ház maradott, melly az árviztõl meg nem
tölt volna, javainkat elhordotta, marhá-
inkat megölte, a la-
kosok közül is so-
kan a vizbe halta-
nak. A felsõ hegye-
ken levõ szõlõhe-
gyeinket a rettene-
tes zápor és kõesõ
annyira elrontotta,
hogy a földet is el-
mosta.

1703-ban I-sõ
Leopold király
Miskolczot 25 évre
minden uradalmi
j ö v e d e l e m m e l
együtt az 1715-ik

évi 104-dik törv. czikkbe is beigtatott
41,000 frtért magának a városnak elzá-
logositotta. A jegyzõkönyv szerint ez év-
ben „kerittetett be a város tövissel a ku-
ruczság ujabb feltámadásának alkalma-
tosságával,” kiktõl a város a következett
években is sokat szenvedett.

1813-ban ujolag folyamodott a nemes-
ség s nagy summának ajánlása mellett
kérte magát a bizonytalanságból s ezen
ingatag helyzetbõl kivétetni, de kedvezõ
válasz helyett a kir. fiscus által perbe fo-
gatott, mellynek czélja nem csak a kivál-
tás, hanem a nemességnek földesuri ter-
hek alá vetése: még pedig a város a
mennyiben nem urbéri, hanem majorsági
telkekbõl áll, nem az urbéri törvény, ha-
nem szabad tetszés és önkény szerint va-
ló robotozásra s adózásra szoritás volt.

A mint a királyi városság iránti akara-
tát a nemesség kinyilatkoztatta, a per ide-
iglenesen õ felsége által 1830-ban felfüg-
gesztetett, s jó darabig hallgatásban volt
ez ügy, míg a meghatalmazott testület nem
folyamodott, ekkor õ felsége által elsõben
m. n. lónyai Lónyay János kir. tanácsos,
ki is miután a buda-pesti árviz károsul-
tak ügyébeni megbizás által akadályozva
lõn, helyébe kir. tanácsos m. szilasi és pi-
lisi Szilasy József õ nagysága azon utasí-
tással, hogy a ládházi rész jószágot min-
den feltétel nélkül elvevén, Miskolcz az
uradalmi jövedelmek száztól ötös kamat
tõkéjének lefizetése mellett kir. várossá
emeltessék, királyi biztosnak kinevezte-
tett. Ki is 1841-ik évben Miskolczra meg-
érkezvén munkálkodását megkezdette. –
Azonban a munkálat még 1848-dik évre
sem fejeztetvén be, a martiusi nagy ese-
mények a királyi várossá lételt szükségte-
lenné sõt lehetetlenné tették; miután Mis-
kolcz nemzeti képviseletével a nagyobb
városok sorába számittatván, külön két
képviselõ választására képesittett.

Fényes Elek: Magyarország 
geographiai szótára, 1851 
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