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Lantos Antal: Kerületünk 
története térképeken.

Budapest XVI. kerülete. Budapest 
Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 
Corvin Művelődési Ház, Budapest, 
2015. p. 89. CD-melléklettel, 23×33,5 
cm. 2500 Ft.

A szerző vezetésével hosszabb ideje 
rendszeres helytörténeti kutatás 
folyik a kerületben. Eredményeiket 
helyi kiállításokon és könyvek-
ből ismerhetik meg az érdeklő-
dők. Jogos a lakosság kíváncsisága, 
mert a mai kerület négy település, 
Cinkota, Rákosszentmihály, Sashalom 
és Mátyásföld fővároshoz csatolásá-
val jött létre 1950-ben. Igazi város-
központ a mai napig sem alakult ki 
a területen. A városépítészeti, fotós 
kerületismertetők megjelentetése 
után Lantos Antal vezetésével az 

ezredfordulón kezdték meg a térké-
pek kutatását. 2003-ban 74 térképből 
álló kiállításon mutatták be gyűjtésük 
első eredményeit. Ezen anyag bővíté-
sével született meg a jelen kiadvány.

A könyv 89 térképet tartalmaz. 
Az első térkép a Váci Egyházmegye 
térképe 1672-ből. Ezen a térképen 
Cinkotát torony nélküli templom 
jelöli. Majdnem száz évvel később, 
1768-ban készült egy kéziratos 
birtoktérkép szintén Cinkotáról. 
Szentmihály puszta neve és rajza 
Grassalkovics Antal uradalmi térké-
pének a nyugati szélén jelenik meg 
először, 1800-ban. A III. katonai fel-
mérés 1882. évi térképén tűnik fel 
Sashalom neve. A század utolsó negye-
dében jelentős parcellázások folytak 
Szentmihályon és Mátyásföldön. Ezek 
nyomán kerül fel Mátyásföld neve a 
III. katonai felmérés 1882. évi színes 
térképére. Az új parcellák megköze-
líthetősége is segítette a Budapest–
Szentmihálypuszta közötti lóvasút és 
a Cinkotára vezető HÉV-vonal megszü-
letését. Az első világháború alatt kiépí-
tették a mátyásföldi repülőteret.

A XX. század elejétől a főváros hatá-
rában lévő nagyközségekről, elsősor-
ban oktatási céllal, egyre több színes 
térképnyomat készült. A mai kerüle-
tet alkotó, négy korábbi nagyközsé-
get együtt szemléltető színes térkép 
1949-ben látott napvilágot. A térkép 
címe Budapest és közvetlen környé-
kének várostérképe. A következő 
évben a Nagy-Budapestet létrehozó 
1949. évi XXVI. törvény melléklete-
ként közzétették Budapest új hatá-
rát és kerületi beosztását (utcarajz 

nélkül) szemléltető áttekintő vázlatot. 
Még ebben az évben Irmédi Molnár 
László és Jäger Károly szerkesztésé-
ben megjelent Nagy-Budapest rész-
letes (1:30 000), színes várostérképe. 
A kerületi kiadvány szövege Irmédi 
nevét hibásan Imrédy-Molnárnak írja. 
Ez a részletes térkép ábrázolta először 
együtt az új XVI. kerületet.

A kerületi kiadvány oldalanként 
egy, vagy ritkán két térkép fénykép-
másolatát mutatja, kiegészítve a tér-
kép rövid leírásával. (A könyv oldal-
számának és a térképek számának az 
egybeesése véletlen.) Az eredeti tér-
képek gyakran nagyon nagy méretűek 
ezért erősen kicsinyítve kerültek be 
a könyvbe. Megemlítünk egyetlen 
példát. Az 1:28  800 méretarányú 
topográfiai térkép eredeti nagysága 
48,4×74,4 cm. A könyvben szereplő 
másolat 12,8×20 cm. A könyv szerzője 
törekedett arra, hogy ha lehetséges, 
akkor a térképnek csak egy kisebb 
részét mutassa be, de még ilyen ese-
tekben is a nevek és kisebb részletek 
kiolvasása nehézségbe ütközik, külö-
nösen a kéziratos térképek esetében. 
A térképek elemző olvasását a könyv-
höz mellékelt CD teszi lehetővé. Nem 
könnyű és időt rabló a könyv szöve-
ges leírását a CD-n lévő térképen 
megkeresni és a látottakat elemezni. 
Szerencsére egy idő után a térképek 
szépsége, az érdekes információk fel-
ismerése elfeledteti a nehézségeket, 
és marad az öröm, a térképek csodá-
latos világának a szemlélése.

Dr. Papp-Váry Árpád 
professor emeritus
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Szélrózsa: Klinghammer 
István 75. Születésnapjára

2017 márciusában megjelent az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatika 
Tanszék folyóiratának,  a 
Térképtudományi Tanulmányoknak 
(Studia Cartologica) a 15. száma. Az új 
kötet megjelenését az inspirálta, hogy 
munkatársai szerették volna méltón 
megünnepelni Klinghammer István 
térképész professzor 75. születésnap-
ját. Professzor úr életének jelentős 
része az 1953-ban alapított tanszék-
hez kötődött és jelenleg is kötődik: 
1966-ban végezte el a térképész sza-
kot és tanársegédként kezdett tanítani. 
1971-től adjunktusként, 1980-től egye-
temi docensként, majd 1994-től egye-
temi tanárként oktatott és kutatott a 
Térképtudományi – majd később 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
– tanszéken, melyet 1987-től 18 éven 
át vezetett is. 2011-től professor eme-
ritusként közreműködik a tanszék 
tevékenységében. Kutatási és oktatási 
tevékenységét elsősorban a tematikus 
kartográfia témakörében végezte, a 
nevével fémjelzett iskolát megte-
remtve Magyarországon.

A 15. kötet kizárólag tanszéki kol-
légák által írt tanulmányokat tartal-
maz. A 126 színes oldalon tíz olyan 
tanulmány olvasható, melynek szer-
zői képviselik a kollégák idősebb és 
fiatalabb nemzedékét, és szinte vala-
mennyien büszkélkedhetnek azzal, 
hogy Klinghammer professzor tanít-
ványai voltak.

A tanulmányok címei tükrözik az 
általa sok-sok évig vezetett tanszék 
sokszínű oktatási és kutatási tevé-
kenységét, melyek átölelik a kartográ-
fia széles spektrumát.

A kötet egy izgalmas témával kez-
dődik: Albert Gáspár és kutatócso-
portja egy webes felmérés eredmé-
nyeit mutatja be, az eltérő képességű 
térképolvasók számára készíthető 
dinamikus térképek szerkesztéséről. 
Ezután a „Tájrendszerek a kartográfiá-
ban” című írásában Faragó Imre kifejti, 
hogy a „táj” fogalma nemcsak a föld-
rajztudomány, hanem a térképészet 
és más tudományterületek (néprajz, 
történettudomány stb.) kutatásinak 
témája is. Ugyanakkor a térképészet-
ben a tájábrázolás összegzi más tudo-
mányok tájszemléletét is.

A hagyományos vetülettant Györffy 
János képviseli tanulmányával, amely 
„A Föld alakjának megjelenése opti-
mális torzulású képzetes hengervetü-
letekben” címet viseli. A szerző egy új 
módszert ismertet, amely csökkenti 
a vetületi torzulásokat, és ezzel egy-
idejűleg a maximális görbületek csök-
kentésén keresztül kedvezőbb alakúvá 
teszi a térkép kontúrvonalát.

Irás Krisztina a fiatalabb nemzedék 
képviselője a kötetben, aki időszerű 
témát ismertet: a térinformatikai isme-
retek lehetséges bevezetését a közok-
tatásba, ezen belül az elvi nehézsége-
ket tárgyalja, egy tananyagstruktúrát 
vázol fel, és a projektmódszer alkal-
mazásának módját javasolja az idősebb 
korcsoportoknál.

Az ezt követő oldalakon teljesen 
más témával találkozunk. Márton 
Mátyás bevezeti az olvasót a földrajzi 
köznevek szófajváltásába és nyelvi 
funkciójának megváltozásába a név-
ben elfoglalt helyük szerint.

A következő három tanulmány a 
térképtörténet különböző területe-
ire vezet bennünket.

Jesús Reyes dolgozatában magyar 
térképtörténet egy kevésbé ismert pil-
lanatát idézi fel: mi volt Raisz Erwin 
első fiziografikus térképe, és hogyan 
kapcsolódott ez a térkép, illetve Raisz 
munkásságának egy része a kubai 
térképészethez.

A második tanulmány címe „Régi 
térképek a magyar őshazakutatásban”, 
szerzője Draskovits Zsuzsanna és 

Tardy János. Ebben a térképészeti filo-
lógiának olyan szegmenséről írnak, 
ami a magyarokkal és a rokon népek-
kel kapcsolatos névrajzhoz kötődik.

A harmadik térképtörténeti tanul-
mányban Török Zsolt Győző a leg-
nagyobb magyar glóbuszt, vagyis az 
1966-ban készült, 212 centiméter 
átmérőjű, műanyag domborművű óri-
ásföldgömb kartográfiatörténeti jelen-
tőségét mutatja be. Külön érdekesség, 
hogy ennek a földgömbnek a készíté-
sében, akkor még hallgatóként, maga 
Klinghammer István is részt vett.

A következő szerző, Ungvári 
Zsuzsanna, a tanszék legfiatalabb mun-
katársa, aki a „Szintvonalak automa-
tizált, horizontális generalizálása az 
elméletben és a gyakorlatban” című 
írásában összefoglalja az utóbbi évek-
ben elvégzett kutatásait.

Végezetül a jelenlegi tanszékve-
zető, Zentai László „Visegrádtól a kar-
tográfia 2.0-ig” című tanulmányában 
az 1990-es évek elejének térképésze-
tét hasonlítja össze a mai kartográ-
fia irányvonalaival, miközben visz-
szatekint a tanszék történetének egy 
jelentős momentumára, az 1993-ban 
Visegrádon megszervezett ICA egye-
sített bizottsági ülésre.

A kötet címe összefoglalja mind-
azt, amit Klinghammer István szak-
mai tevékenysége jelent a tanszéknek, 
azt az iránymutatást, melyet profesz-
szor úr adott és ad munkatársainak és 
hallgatóinak.

Ha egyetlen mondatban akarjuk 
összefoglalni Klinghammer István élet-
útját, akkor a bécsi Műszaki Egyetem 
professzorának, a Nemzetközi 
Térképészeti Társulás volt elnöké-
nek, Georg Gartnernek azokat a sza-
vait kell idéznünk, melyeket a Magyar 
Tudományos Akadémián megtartott 
2016-os Térképészeti Tudományos 
Napon mondott: „A térképtudomány-
nak országosan és világszerte elis-
mert vezetőkre volt és lesz szüksége. 
Magyarországon Klinghammer István 
szorgalmasan és odaadóan teljesítette 
ezt a feladatot.”

Horváth Ildikó, 
Reyes Nunez José Jesús 

ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék


