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Gy itött egy egé sz é leten át
Ké tszdz é ve szüIetett Rupp Jakab, Budapest els  tudós helqtörté né sze

I /é Rtelenül szeré ny ember volt, é lete vé gé n mé gis
Vná.esi rangra ámellek, öregkorában is jobban
szeí etett né metül levelezni magyar barátaival, tudo-
mányos módszerrel mé gis   í rta meg el ször a ma-
gyarságára annyira büszke fóváros hel}törté neté t, ma-
gyar nyelven termé Szetesen- Ké tszáz é ve, l800, április
l3-án született Rupp |akab,

Thallócza Laios számára, aki l879-ben, az öreg tudós
halálakot összefoglalta a Rupp é leté re vonatkozó köz-
ismeretet, komoly nehé zsé get okozott, hogy eleget te-
gyen a magyar nacionalizmus elvárásainak, Hogy is
lehetett volna Rupp magyar, amikor a századforduló
Budáján született, amely városbó1 é pp egy é vtizeddel
azel tt akarta II. ]ózsef a legné metebb magyar várost
csinálni? Az idetelepí tett hivatalok azóta is folyama-
tosan vetté k fel a zömmel né met po]gárságból ki-
emelkedni vágyó, hivatalnoki ambí cióval megáldott
polgárokat, é s sokkal inkább segí tetté k az itteni ma-
gyarok né met asszimiláció ját, mintsem Viszont, Apia,
aki a századvé gé n Pestr l költözött át Budára,
mé szárosmesterké nt megengedhette magának, hogy
fiát taní ttassa, í gy a fiatalember Budán, VáCott é s Po-
zsonyban tanult, né metül é s latinul.

,.Idegen leveg  köré ben nevelkedve, más anyanyel-
v  polgári elem közepett, neglven esztendeig oly hi-
vatalban szolgált, ahol a gé pies munka vala a f 
eré ny" - í rta vé lhet en a levé ltárra gondolva Thalló-
czy, Rupp ugyanis 182l-ben került a budai magyar ka-
mara irattárába, ahol meglehet sen unalmas munka
é s lassú , fokozatos el menetel várt rá.

Egyetlen szenvedé lye az é remgy jté s lett, Alapos
ember ]é vé n, aZ összegy itött pé nzeket tí pusonké nt,
kibocsátóké nt rendezte, é s negyvené ves korára olyan
tudást halmozott fel, hogy megí rta bel ie az els  ma-
gyaloí szági pé nztörté neti munkát - latinul,

Buda l849-es ostroma anyagilag teliesen tönkre-
tette, Városi házát az osztrák katonaság gyú itotta fel,
külterületi sz l jé t a honvé dsereg pusztí totta el, Ek-
kor már családos ember volt, a tú lé lé shez pé nzzé
kellett lennie é remgy jtemé nyé t. Fájdalmas volt
megválnia szeretett pé nzeit l, Fel is hagyott a gy j-
té ssel, Mivel a Habsburg-kormányzatnak továbbra is
szüksé ge volt a szorgalmas é s ké pzett hivatalnokok-
ra, Rupp egyre emelkedett a szamárlé tlán, kancellis-
tából í rnok lett, majd sorjegyz . Közben az irattárból
elkezdte kigy iteni a lakóhelye mú ltjára vonatkozó
adatokat, Rómer Flóris, a kiváló archeológus figyelt
fel erre a gy jt munkára, akt Toldy Ferencce] ekkor
már fáradhatatlanu] agitáIt azé rt, hogy kulturális
é letünk maradé ka ne t niön el az id  süIlyeszt jé ,
ben. Ez a sors Várt volna Rupp gy itemé nyé re is, ha
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nem válik fontossá egy konkré t ügyben: az emlé ktáb-
lák ügyé ben,

l8ó3-ban az Akadé mia kilencedik nagy€y lé sé n
Aránui Lajos javasolta, hogy a külföldi városok mintá-
jára a jelent sebb budai házakat is jelöljé k meg em-
lé ktáblákkal. ,,Mibe kerülne, ha azon helyekre, hol egy
ré gi templom, vát em]é koszlop állott, Iegalább egy
emlé kk  figyelmeztetné  ene az utódokat. E mozgalom
cé lú l azt l Zi ki: hazánkban Budapest legyen az els ,
mely ilyen emlé kszer  táblákkal bebizonyí tsa mú |t
iránti kegyeleté t."

!lhatározták, hogy minden nagyobb mulalozáskor
.Ura legkisebb pé nzé rmé b l egyet mindenki erre a
cé Ira áldoz. Lassan gy lt a né gyszáz forint, amelyb l
hú sz emlé ktáblát lehetett felállí tani, a bizottságban
Henszlmann lmre ké pviselte az é pí té szetet, Toldy Fe-
renc ké szí tette a táblák felifatait, wenul Gusztáv fel-
adata volt, hogy a törté nelmi hiteleSSé get ellen rizze,
Magát a tervet viszont Rupp lakab el zetes gy lt -
munkáiára alapozták: ,,Hogy a budai várban a XVII. sz,
ele|é ig lakházakat bí ró lrí rneves fé tfiak, f mé ltóságú ,
egyházi é s világi hivatalnokok é s testületek tartózko-
dási helyeit alapos adatok után kinyomozhassuk - í rta
az Archeológiai Közlemé nyekben -, szüksé ges kell 
táié kozódás avé gett, hogy a piaczokról, utczákí ó] é S
templomokról ré gi eJnevezé seikkel együtt, rövid hely-
raizi áttekintetet e] bocsássak, Hogy magát az ügyet
tehetsé gem szerint el mozdí thassam, ké sz vagyok
magam összeállí tásábó1, melynek adatait hiteles ok-
mányokból é s je|esebb í rókból szerkesztettem, min-
dent a Bizottság elé be terjeszteni," A köVetkez  ké t
é vben ké t hosszabb közlemé nye |elent meg a város
törté neté r l- Ez mindenké pp ú  jdonságnak számí tott,
mert a törté neti topográfia nem számí tott tudomány-
nak, viszont a töIté né szek tovább]é pé sé hez, az okleve,
lek növekv  mé rté k  feldolgozásához egyre inkább el-
engedhetetlen volt,

l8óó-ban elkezd dött a táblák faragására, mé gpe-
dig nem márványból, mert az repedezhet, hanem a
legkemé nyebb sósktlti k b l, A táblák ma is ott van-
nak mé g tóbb helyen a Várban, a Vörös Sú n házon, az
Úri utcában é s a Bé csi kapu té ren, Jellegzetes, met-
szett sarkú , megbarnult báJák. Ra|tuk a ház törté neté t
megörökí t  hosszú  leí rás alatt aZ öt bet  - a
M,TA,R.B. - az Akadé mia ré gé szeti bizottságát jelöli,

Buda-Pest é S környé ké nek helyraizi törté nete (ké t té r,
ké ppel) 18ó8,ban 1elent meg Eggenberger Ferdinánd
könyvárusnái, Mí g Magyarország általános tórté neté r l
teljes leí rások voltak, ,,Buda é s Pestre Vonatkozólag pe-
dig számos becses adat találtatik - szól a bevezet  -,



f városainknak tel jes, többnyire ismeretlen kú tf k hasz-
nálatával ké szült helyrajzi törté nete mé g hiányzott," A
honfoglalástól a tizennyolcadik századig terled  feldol-
gozás f leg az egyházak törté neté n é s birtokain keresz-
tül rekonstruálja a város helyeit, Stí lusa JóÉ ai, Edtyó's ko-
rában vitathatatlanul nehé zkes, Gnldry Iswán pedig a
hasonmás kiadás utószavában felhí via a figyelmet a
tartalom egyenet]ensé geire is. F leg BudáIól ]ehetett
összegy jteni az adatokat, Rupp jobban is ismerte saját
Városát, Munkáia ennek ellené re felbeCSülhetetlen é rté -
k ; egybeköti aZ eredeti iratok tartalmát a már lé tez 
feldolgozásoké val, Összefoglalja a budai é s pesti bí rák
né vsorát l54l -ig, s hihetetlen mennyisé gben közöl ada-
tokat az é pületek é pí té se é s tulaldonlása vonatkozásá-

A haza szeletete hait minket el re - eZ volt a cí me a
Hadtörté neti Mú zeumban nemré g lezailott tudomá,
nyos emlé külé snek é s megnyitott kiállí tásnak, Mind,
kett  tárgya a 250 eSZtendeie elhunyt MiftOlinU Sámue]
munkássága volt, (A ré gebbi lexikonok Mikovinyi né -
Ven emlí tik.)

Kerek é vfordulóla van a születé sé nek is, hiszen
1700-ban látta meg a napviJágot. ÁbeifalVán, (mai
Szlovákia, Abelová). Tudjuk azt is, hogy a hí res poli-
hisztor, a BóI Mátyás igazgatta besztercebányai gim-
náZiumban tanult, Matematikai é s raiztehetsé gé vel
már ott kit nt társai közül, Bé csben, Altdorfban é s
Jé nában vé gzett fels  fokú  tanulmányokat, aztán
maga is polihisztolké nt í í ta be nevé t a törté nelem-
be.

Felsorolni is hosszú , mi mindennel foglalkozott -
sikeresen - rövid három é vtized alatt, A szász herceg
udvari matematikusa volt; Pozsony vármegye mé rnö-
keké nt vizsgálta a csallóközi áradások okát; eiké szí tet-
te a tatai tó szabályozási tervé t (ottani mocsárlecsa-
polási munkálatai befe|ezté vel a f csatolnát Miko-
viny-ároknak nevezté k el a helybé liek), Felvidé ki uta-
kat é pí tett; lehet Vé  tette a tutaiozáSt a Garamon; ki,
dolgozta egy Duna-Tisza-csatorna terué t, Ré gé szeti
kutatásokat Vé gzett Sz nyné l; ólomkohót é pí tett, S  
ké szí tette a budai kiráiyi Vár ú iiáé pí té sé nek tervé t, fu
osztrák örökösödé si háború ban hadité rké pé szké nt ke-
veredett a csatába. Az Oderánál az   irányí tásával ver,
té k vissza a tüzé rek a poroszok támadását. A selmec,
bányai bányatisztké pz  els  tanáraké nt matematiká-
ra, mechanikára, hidraulikára oktatta a diákokat, Hid-
raulikai gé peket tervezett é s é pí tett Pozsonyban s Bu-
dán. Meghatározta a té rké pé szetben roppant fontos
hosszú sági fokot, a pozsonyi meí idiánt. Hé tmillió
köbmé ter befogadóké pessé  g  ví ztározót é pí tett Sel-
mecbánya közelé ben a bányamunkákhoz. Ez a maga
m fajában a legnagyobb volt az akkori világban, Több
száz té rké pet ké §zí tett Magyarország különfé le terüle-

ban is, Egy korabeli recenzió szerint ,,a fáradhatatlan
szerz , aki m vé t kritikai pontossággal összeállí totta
nem politikai é s hadi viszontagságait, topographiai
mú ltiát ismerteti f városunknak elmondván minden
egyház, zárda, közé plület), pa]ota, tekinté lyesebb ma-
gánház törté neté t,"

Nem Volt í ró é s nem Volt tudóS. Szorgalmas é lete
során azonban összegy jtött mindent a f VáIos törté -
neté vel kapcsolatban, Valakinek ezt a munkát is elkel-
Iett Vé geznie,

szatucsek zoltán

A NEPSZABADSAG
Budapest mellé kleté b l

teir l, köztük azokról a megyé kr l, amelyek Bál Mátyás
Nltitia Hungaiae nlvae historim qmqraphim cí m  várme-
gyé nké nti országiSmertet jé ben Szerepeltek 1té rké peit
,,magyar ingenieur"-ké nt iegyezte), Európában a legel-
s k között dolgozta ki a korszer  té rké pké szí té s ada,
tait.

Ebbé ]i elveit máig é rvé nyes módon foglalta össze
é iete utolsó é vtizedé ben - furcsa mdon harmadik sze-
mé lyben fogalmazva meg mondandóját, ,,Az alsóma-
gyarországi bányavárosok els  kamarai geometriáia,
királyi mé rnök,  rnagy, Mikoviny Sámuel tisztelettel
el telieszti, hogy 20 é wel ezel tt bels  indí ttatásból,
igaz hazaszeretetb l elhatározta, hogy hazálának iavá-
ra az egé sz Magyar Királyságot geometliailag fölmé ri,
azt asztí onómiai é szlelé sek ú tján lögzí ti, é s vala-
mennyi megyé |é r l gondos té rké pet ké Szí t, melyeken
minden város, kasté iy, falu. birtok, hegysé g, domb,
völgy, szántó, minden egyes folyó, tó, mocsá1 ország-
ú t, hágó, hí d, ú t é s egyé b jelensé g, valamint neveze-
tessé g, mind valóságos helyzete é s mé rete szerint
lesz feltüntetve: ú gy, hogy ezek a té rké pek különösen
hasznosak lehetnek a fels  kormányhivataloknak, me-
lyeknek az esetleges ügyinté zé sekné l a dönté sekhez
szüksé ges alaposabb tájé kozódást ]ehet vé  teszik,-.
Szeretné  feltárni minden járásban, megyé ben é s vidé ,
ken, hogy melyek figyelemre mé ltó termé szeti adott-
ságaik, helyzetükb l, fekvé sükb l fakadó el nyeik, mi,
lyen erdeik, hegyeik, ásványaik, bányáik, folyóik van-
nak, illetve lehetné nek, é s miké nt tudnánk ezeket a
legkönnyebben é s legeredmé nyesebben kiaknázni,
ugyanakkor megmutatni azt is, hogy az egyes vidé kek
miben szenvednek hiányt, é s hogyan lehetne ezt föl,
számolni,"

Úgy halt meg, hogy megfázott, é s tüd gyulladást
kapott, amikor a Yág szabályozási munkálatait ellen-
 rizle. Azon fáradoztak, hogy megvé djé k Trencsé nt a
folyó áradásátóL

D. Gy.

Mikoüny, a ,,magyar ingenieur"
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