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erősödik a verseny a geopark cím elnyeréséért. A pályázat sikere szempontjából fontos kérdés, 
hogy milyen jogi státuszú szervezet terjeszti fel a Bakony-Balaton Geopark tervezetét. A 
beszélgetés végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy további párbeszéd szükséges a 
Novohrad-Nógrád már kialakult, és a kialakítás alatt álló geopark szervezői között, hogy átadják 
tapasztalataikat a Bakony-Balaton Geopark sikeres pályázatához. 
 

 
 

Dr. Szilassi Péter, Szeged 
 
 
 

 
Két évszázad Pesten és Budán 

 
Barta Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos 
András (szerk): A világváros Budapest két 
századfordulón, Napvilág kiadó, 2010. 
 

 

 
 

 
 Az ország fővárosáról könyvet írni mindig jó és sikerre ítélt vállalkozás. Ha ezt 
történelmi, vagy bármilyen más évfordulóhoz kötik még nagyobb érdeklődés várható. A 
Napvilág kiadó gondozásában megjelent kötet, mint azt címében olvasható: a „világvárosról”, 
Budapestről szól. Az évfordulók, amihez a szerkesztők hozzárendelték a város fejlődését az 
elmúlt két századforduló. A gazdasági, politikai és társadalmi fejlődés folyamata nagyon eltérő 
volt a két időszakban. A szerzők (Barta Györgyi, Beluszky Pál, Fleischer Tamás, Földi Zsuzsa, 
Frisnyák Zsuzsa, Gál Zoltán, Katus László, Keresztély Krisztina, Kőszegi Margit, Nagy Mariann, 
Pfening Viola, Sipos András, Szabó Julianna, Tiner Tibor) az elmúlt két századforduló 
Budapestjének leírására tesznek kísérletet.  
 
  Budapest, mint főváros 1872 óta létezik. Az akkori uralkodó ez év december 21.-én írta 
alá a három település (Pest, Buda és Óbuda) egyesítéséről szóló törvényt. A történelmi kor, a 
dualizmus időszaka, a korabeli várospolitika és városfejlesztés eredményei mind a mai napi 
nyomon követhető a fővárosban. A két századforduló más-más országterületen „érte” 
Budapestet. Egészen más volt a történelmi helyzet, más volt a gazdasági, politikai és társadalmi 
háttér.  
 Az első fejezet két tanulmánya elemzi az ország, s annak fővárosa helyzetét a 20. és 21. 
század fordulóin. Áttekintik Budapest helyzetét a Monarchiában (Beluszky P.), illetve Földi 
Zsuzsa írása bemutatja a globalizáció hatásai Budapesten. A két tanulmány segítségével képet 
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kaphat az olvasó a 19. és 20. század fordulójának magyarországi és budapesti „városi 
viszonyairól”. 
 
 A könyv további fejezetei témakörönként mutatják be a várospolitikát, a városfejlesztést 
meghatározó folyamatokat. A négy fejezet sorra veszi a gazdaság, a kommunikáció és 
közlekedés, a társadalom, valamint a városfejlesztési politika egyes részeit. Az itt található 12 
tanulmány – különböző színvonalon ugyan – segíthet az olvasónak abban, hogy jobban megértse 
a két századforduló Budapestjét. Az ábrák, térképek és fényképek színvonalassá teszik a könyvet. 
A kevés kritikával, de gazdagon bemutatott statisztikai adatok számszerűsíthetik a leírtakat. 
 
 A könyvet érdemes mindazoknak olvasni, akik a 19. és 20. század Budapestjéről többet 
szeretnének tudni. Átfogó ismereteket kaphatunk a várost alapvetően meghatározó 
folyamatokról.  

 
 

Dr. Izsák Éva, Budapest 
 

 
 

Atlasz kicsiknek és nagyoknak 
 

Rácz Ildikó, Dr. Szilassi Péter, Szlukovényi 
Bea, 2009: Magyarország képes földrajzi 
atlasza, Gulliver Kiadó. 

 

 
 

 
A mai atlaszdömping idején egy igazán különleges földrajzi atlasszal lepett meg 

bennünket a Gulliver Kiadó. Az eredendően gyermekek számára megjelentetett kötet 
képzeletbeli utazásra hívja az olvasót keresztül kasul Magyarország páratlan szépségű vidékein 
és méltán híres városain.  

 
A harminc fejezetből (témakörből) álló atlasz földrajzi, biológiai, néprajzi, művészet- és 

kultúrtörténeti ismeretek tárháza. A kötet tematikája Európából kiindulva, annak szűkebb térsége 
a Kárpát-medence általános bemutatásán át hazánk régióinak sokszínűségét villantja fel, 
kiemelve egy-egy jellegzetes épületet, szokást, a tájra jellemző viseletet vagy egy-egy különleges 
tárgyat.  

Minden témakört középen egy szépen megrajzolt térképpel dolgoznak fel a szerzők. A 
térképeket az ahhoz kapcsolódó, jól megválasztott színes rajzok teszik szemléletessé, amikhez 


