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Budapest-térképek 
a XX. századból.

Irataim között kutatva, egy kis csomag 
akadt a kezembe. Kíváncsian bontot-
tam ki. Hét darab – részben megfa-
kult – budapesti várostérkép került elő 
belőle. Az első valószínűleg 1900 körül 
készülhetett, az utolsó azonban már 
biztosan 1996-ban. A különböző idő-
pontokban megjelent várostérképek 
jól tükrözik a főváros fejlődését, válto-
zásait. Ezért úgy gondolom érdemes 
ezeket a térképeket közelebbről meg-
vizsgálni. Mivel különböző történelmi 
időszakokban készültek, (1900, 1920, 
1938, 1956, 1981, 1989, és 1996.) ezért 
kartográfiai, névrajzi, turisztikai, politi-
kai és nyomdatechnikai szempontból 
is eltérnek egymástól. Tekintettel arra, 
hogy a teljes térképek közlésére – terje-
delmük miatt – lapunkban nincs lehe-
tőség, ezért csak a történelmi belváros 
bemutatására szorítkozom. Nézzük sor-
ban a térképeket!

Budapest 1900 körül
Az első térkép kicsi, mindössze 
34  ×  42  cm méretű. Nem található 
rajta keresőhálózat, ami arra utal, hogy 
nem turistacélokat szolgált. Nem tar-
tozik hozzá utcanévjegyzék, nincs 
rajta sem jelmagyarázat sem kolofon.1 
Valószínűleg könyvillusztráció célját 
szolgálta. Hátoldala üres.2

A térkép ismeretlen készítője négy 
színt alkalmazott a nyomáshoz (rózsa-
szín, sárga, kékeszöld és fekete). A sárga 
és a rózsaszín az egyes kerületek – jól 
látható módon való – megkülönbözte-
tését szolgálta. A vizek, erdők, temetők 
és mezőgazdasági területek kékeszöld 

1 Kolophon ókori görög város Kis-Ázsia 
(Törökország) nyugati partján. Kódexek, 
ősnyomtatványok végén, a mű készítésére 
és tartalmára utaló záradék. Könyveknél a 
címlap belső oldalán, vagy az utolsó oldalon, 
a kiadásra vonatkozó adatokat tartalmazó 
szöveg. Térkép esetén a térkép szélén talál-
ható utalás a készítőre, a kiadóra, esetleg a 
példányszámra, engedélyre, ill. a kiadás ide-
jére. (Akadémiai értelmező szótár, 1978.)

2 A térkép tartalma megegyezik az Eggenberg-
féle Könyvkereskedés kiadásában 1903-ban 
megjelent Homolka József által szerkesztett 

„Budapest székes-főváros és környékének 
térképe” című mű tartalmával, valószínűleg 
annak egy átszerkesztett változata. (Szer-
kesztőség)

színűek, míg a név-
rajz fekete.

A térkép kelet-
kezési idejét tar-
talmából próbál-
tam megállapítani. 
Már ábrázolva van 
rajta az 1896-ban 
átadott Andrássy-
úti kisföldalatti, 
ugyanakkor az 
1903-ban átadott 
Erzsébet híd még 
csak nyomvonalá-
val van feltüntetve. 
Ebből a két időpont-
ból arra a következ-
tetésre jutottam, 
hogy a térkép kelet-
kezésének ideje kb. az 1900-ra tehető. 
Méretarányát ismert térképi és hely-
színi hosszak hányadosából igyekez-
tem megállapítani. Számításaim sze-
rint ez kb. 1:20 000. A térkép Budapest 
közigazgatási határvonalát nem tün-
teti fel. Kiterjedését tekintve: északon 
az Óbudai-sziget déli csücske, keleten a 
zuglói református templom (épült 1893-
ban) határolja. Délen még éppen látható 
rajta az összekötő vasúti híd, míg nyu-
gaton a Marczibányi lőtér található.

A térképen szereplő utcanevek 
idézik a történelmi múltat. Kossuth, 
Rákóczi, Thököly hamvainak hazahoza-
tala miatt, néhány utcanév időközben 
megváltozott. A belvárosi Hatvani utcát 
1895-ben Kossuth Lajos utcára keresz-
telték. Azonban II. Rákóczi Ferenc és 
Thököly Imre hamvainak 1906-ban tör-
tént hazahozatala miatt átnevezett mai 
Rákóczi út még Kerepesi út, míg a mai 
Thököly út még Csömöri út néven sze-
repel a térképen. Megemlítem, hogy az 
Újvilág utca csak 1906-tól Semmelweis 
utca, míg a Koronaherceg utca 1923-tól 
(születésének 100. évfordulója alkal-
mától) viseli Petőfi Sándor nevét.

A térképen feltüntetett Váci körút 
1914-től a szövetséges II. Vilmos német 
császár nevét viselte 1945-ig, azóta 
Bajcsy-Zsilinszky Endre út. Megemlítem 
még, hogy a mai Károly körút a térké-
pen még Országút néven szerepel. 
(IV. Károly, legutolsó magyar király 
1916-ban történt megkoronázásának 

tiszteletére 1945-ig Károly király út 
volt. Utána Somogyi Béla út lett a 
neve 1950-ig, amikor is Tanács kör-
útra keresztelték. Ezt a nevet viselte a 
rendszerváltozásig.)

Budapest 1920-ban 
A következő várostérkép már egyértel-
műen (belföldi) turisztikai célokat szol-
gált. Idegen nyelvű szöveg nem talál-
ható rajta.(Figyelembe kell venni, hogy 
Trianon évében készült, és az első világ-
háború után elenyésző volt a külföldi 
turista Budapesten.) A térképet a Magyar 
Földrajzi Intézet Rt. adta ki 1920-ban. 
Mérete 80 × 84 cm 20 × 12 cm mére-
tűre hajtogatva. Méretaránya 1:25 000, 
rendelkezik keresőhálózattal. Lefedi az 
akkori főváros teljes közigazgatási terü-
letét. A jobb felső sarokban 1:10 000 
méretarányú – csak a belterületet ábrá-
zoló – melléktérkép található. A jobb 
alsó sarokban jelmagyarázattal kiegészí-
tett áttekintő van a főváros tíz kerületé-
nek elhelyezkedéséről. A füzet fedőlap-
ján Kogutovitz Manó3 neve szerepel.

A térkép hét szín nyomásával készült. 
Az erdők zölddel, a vizek és egyes kerü-
letek tömbjei kékkel, a domborzat 

3 Kogutovitz Manó (1851–1908) a magyar 
kartográfia megalapítója, nemzetközileg 
elismert tudós volt. Ő hozta létre a Magyar 
Földrajzi Intézet Rt.-t, melynek haláláig igaz-
gatója volt. Nevéhez fűződnek: falitérképek, 
atlaszok, földgömbök, turista-, és várostérké-
pek széleskörű elterjesztése.(Budapest Lexi-
kon, 1993.)

Budapest 1900 körül
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(árnyékolással és magassági adatokkal) 
és a tömbök kontúrja valamint a kiemelt 
épületek barnával, a névrajz feketével, 
míg a további kerületek váltakozva rózsa-
szín, szürke és okker színnel vannak 
lefedve. Budapest közigazgatási határán 
kívül is bemutat a térkép tizenhárom 
peremváros-, ill. községrészletet, egye-
dül Kispestet tünteti fel teljes terjede-
lemben. Az utcajegyzék külön füzetként 
csatolódik a térképhez, és 1640 utcane-
vet tartalmaz, de a peremhelységek utca-
nevei nem szerepelnek benne. Végül a 
jegyzék statisztikai adatokkal, szállodák, 
színházak, pályaudvarok, tanintézetek, 
kórházak és állami hivatalok címeivel 
van kiegészítve. A térképet és az utca-
jegyzéket a Franklin Nyomda állította 
elő 1920-ban. Hátoldala üres. (Ide kíván-
kozik megjegyzésem, miszerint az előző 
térkép még nem, ez a térkép sajnos már 
nem említi, hogy a Múzeum körút 1915 
és 1918 között Mehmed szultán nevét 
viselte, mivel Törökország az I. világhá-
borúban az Osztrák–Monarchia szövet-
ségese volt.)

Budapest 1938-ban
Tizennyolc évvel később – az utolsó 
békeévben – 1938-ban adták ki a követ-
kező térképet. Érdekessége, hogy kizáró-
lag idegen nyelvű (angol, német, olasz) 
változatban készült. 48 × 60 cm méretű, 
melyből a térkép maga 45 × 48 cm nagy-
ságú felületet tesz ki. Rendelkezik kere-
sőhálóval, de jelmagyarázat, melléktér-
kép és méretarány nem található rajta. 
A térképi és helyszíni hosszak arányából 
számítva 1:30 000 lehet a méretaránya. 

A térkép 12 × 20 cm méretűre van haj-
togatva. Mivel utcanévjegyzék nem kap-
csolódik hozzá, a keresőháló a fővá-
ros nevezetességeinek fellehetőségét 
segíti elő. Újdonság, hogy a térkép 16 
db, a főváros látványosságairól készített 
fekete-fehér fényképpel is ki van egé-
szítve. Hátoldalán a szöveges rész – a 
fényképek mellett – fürdők, szállodák 
(szobaárakkal), szórakozóhelyek, múze-
umok, követségek, sportlétesítmények 
stb. címeit is tartalmazza.

Az 1938-as év idegenforgalmi szem-
pontból kiugrónak számított. Ennek 
oka az volt, hogy Budapest két világ-
találkozónak is otthont adott. Itt ren-
dezték meg májusban a katolikus 
Eucharisztikus Világtalálkozót4 és 
augusztusban a magyar reformátusok 
első világtalálkozóját. Statisztikai ada-
tok szerint több mint 10 000 külföldi 
látogatta meg ebben az évben főváros-
unkat. A turisták utaztatásában újdon-
ságnak számított, hogy egy részük az 
előző évben átadott Budaörsi repü-
lőtérre érkezett, melyet a térképen is 
ábrázoltak.

A térkép majdnem 100%-ban ábrá-
zolja a főváros közigazgatási terüle-
tét. Csak egy kevés – Zugló és Kőbánya 
külső része – maradt le róla, de ezek 
a területek idegenforgalmi szempont-
ból érdektelenek voltak. A térképet a 
Fővárosi Tájékoztatási Iroda (Municipial 

4 Eucharisztia: oltáriszentség. A római kato-
likus világtalálkozón a Szentszéket Pacelli 
bíboros (későbbi XII. Piusz pápa) képvi-
selte. A záró körmenetet magyar részről 
Serédi Jusztinián hercegprímás vezette.

Information Office) adta ki. A térképen 
már tizennégy kerület szerepel, vala-
mint részlegesen néhány peremtelepü-
lés. Négy színben nyomtatták: fekete, 
zöld, kék és barna. A nyomda neve nincs 
feltüntetve. Hosszú idő után új Duna-
hidat avattak Budapesten. 1937-ben 
adták át a Boráros teret a Lágymányossal 
összekötő Horthy Miklós hidat (ma 
Petőfi híd). Érdekessége, hogy a budai 
hídfő északi oldalán állították fel a 
magyar tengerész hősi halottak emlék-
művét. A hidat 1945-ben a visszavonuló 
német csapatok felrobbantották. 1952-
ben újjáépült, de az emlékművet nem 
állították helyre.

Az 1938-as első bécsi döntés értel-
mében – olasz-német támogatással – a 
Felvidék egy részét Magyarországhoz 
visszacsatolták. Erre emlékezve döntött 
a Fővárosi Közgyűlés néhány közterület 
névváltoztatásáról. Ennek megfelelően 
a térkép az Oktogont Mussolini térnek, 
a Köröndöt Hitler térnek, a Nyugati 
teret pedig Berlini térnek tünteti fel. 
A II. világháború után ezek a közterü-
letek visszakapták eredeti nevüket.

Budapest 1956-ban
A következő várostérképem 1956-ban 
készült. Ebben az évben ünnepelte a 
M. Áll. Földmérés a fennállásának 100. 
évfordulóját. Az Út- és Vasúttervező 
Vállalat Vigadó téri székházának kul-
túrtermében rendezték meg az évfor-
dulóval kapcsolatos térképkiállítást. Itt 
mutatták be és árusították a Kartográfiai 
Vállalat (KV) által kiadott: „Budapest 
Belső Területe” elnevezésű térképet.

Budapest 1920-ban Budapest 1938-ban
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A továbbiak jobb megértése céljá-
ból ki kell térnem a polgári térképé-
szet II. világháború utáni helyzetére. Dr. 
Hegyi Gyula, a KV egykori igazgatója, 
erre az időszakra így emlékezett: „Mi 
okozta a térképek hiányát? Az, hogy az 
a két intézmény, amelyik a felszabadu-
lás előtt, polgári térképek készítésével 
foglalkozott, (Magyar Földrajzi Intézet 
Rt. és a Honvéd Térképészeti Intézet) 
a háború alatt olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, mely az ilyen irányú mun-
kát meg sem indíthatta [GK 1964/5].

A valóságos okokról Hegyi 1964-ben 
még nem beszélhetett. Két ilyen ok is 
volt: a térképek titkosítása és a térké-
pek beszolgáltatása. A titkosság alapja 
a hidegháború során kialakult mér-
hetetlen gyanakvás és bizalmatlanság 
volt. (Még az iskolai térképek haszná-
lata is gyanús volt.) Elrendelték, hogy 
a térképek és tervek készítésével, keze-
lésével és tárolásával foglalkozó válla-
latok titkos ügykezelést folytassanak, 
ún. TÜK-irodákat létesítsenek. Ezek 
felügyeletét 1949 és 1989 között a 
Belügyminisztérium látta el. A 70-es 
években enyhítettek a szigorúságon 
és bevezették a „Szolgálati használatra” 
minősítést, de a térképek kezelésének 
szabályai közel azonosak maradtak a 
titkos minősítésűekével. A rendszer-
váltáskor mindkettőt eltörölték [GK 
1990/5].

A másik ilyen akadályozó tényező 
– melyet Hegyi egy jóval későbbi cik-
kében is megemlített – az a térképek 
kötelező beszolgáltatása volt. 1949–50-
ben az az elképesztő helyzet állt elő, 

hogy békeidőben, 
büntetőjogi fele-
lőssége tudatában, 
mindenki köteles 
volt a birtokában 
levő várostérképet, 
turistatérképet, 
autótérképet az 
államnak beszolgál-
tatni. Ugyanekkor 
a rendszer betil-
totta a Magyar 
Földrajzi Intézet 
Rt. és a Magyar 
Földrajzi Társaság 
tevékenységét is. 
Ezáltal az iskolák-
nak (diákságnak) 
és a lakosságnak 

térképekhez való hozzáférését szinte 
lehetetlenné tette. [GK 1989/6].

Ezen a képtelen helyzeten igyeke-
zett a Nagy Imre vezette kormány vál-
toztatni azzal, hogy a 1092/54. (XI. 7.) 
sz. kormányhatározattal 1954. decem-
ber 1-jével megalapította a Kartográfiai 
Vállalatot, és megbízta a lakosság 
jobb térképellátásának biztosításával. 
Ugyanekkor helyreállította a Magyar 
Földrajzi Társaság működését is. A 
Magyar Földrajzi Intézet Rt. működé-
sét ugyan továbbra sem engedélyezte, 
de nyomdáját Ofszet Nyomda néven 
térkép-sokszorosításra felhatalmazta. 
(Ez fontos előrelépés volt, mert az 
50-es évek első felében térképet nem 
csak birtokolni, de – polgári vonalon 
– még sokszorosítani sem volt szabad 
[GK 1954/4. és 1989/6.].

Eme történelmi visszapillantás után 
rátérek magának a térképnek az ismer-
tetésére. Több dolog is feltűnt. A szer-
kesztő kerülte a „térkép” szót, helyette 
a „Budapest Belső Területe” kifejezést 
alkalmazta.5 Hiányzik a méretarány, 
amely ismert térképi és helyszíni hosszak 
hányadosából számítva kb. 1:20 000. Ez 
azonban változó lehet, mert a szerkesz-
tőnek „torzítva” kellett az egyes részeket 
ábrázolni. A jobb felső sarokban méret-
arány nélküli melléktérkép található a 
huszonkét kerület elhelyezkedéséről. A 
jobb alsó sarokban olvasható kolofon 

5 A Kartográfiai Vállalat hasonló címen éve-
ken keresztül javított kiadásokban jelente-
tett meg 1:15  000–1:17  500 méretarányú 
térképeket a főváros belső területeiről. 
(Szerkesztőség)

szerint: „Tervezte, rajzolta és kiadja az 
ÁFTH Kartográfiai Vállalata, Bp. 1956. 
Kiadásért felel: Somló József6 Műszaki 
vezető Jóny István. Sokszorosította az 
Ofszet Nyomda.”

A térkép rendelkezik keresőháló-
val. A térképlap mérete 48 × 64 cm, 
és 12 × 16 cm méretre van hajtogatva. 
Északon az Óbudai-sziget déli csücske, 
keleten az Újvidék tér, délen a Csepel-
sziget északi csücske, míg nyugaton a 
János Kórház határolja. A belső kerü-
letek teljes egészében, míg a perem-
kerületek csak részben vannak ábrá-
zolva. Az utcanevek a korszak politikai 
helyzetét tükrözik. A teljesség igénye 
nélkül néhány példa: (térképi név – 
mai elnevezés) Majakovszkij utca – 
Király utca, Engels tér – Erzsébet tér, 
Szamuely utca – Lónyai utca, Tolbuhin 
körút – Vámház körút, Molotov tér – 
Vigadó tér, Malinovszkij fasor – Szilágyi 
Erzsébet fasor. Az Andrássy7 utat 1949-
ben a Fővárosi Közgyűlés – 70. szüle-
tésnapja alkalmából – Sztálin útra vál-
toztatta. 1957-től Népköztársaság útja 
lett, majd a rendszerváltozás után ismét 
Andrássy út.

Hasonló sorsra jutott az Árpád híd is. 
1948-ban folytatták a háború alatt meg-
kezdett építést, és 1950-ben már mint 
Sztálin hidat adták át a forgalomnak. 
Ezen a néven szerepel térképünkön is. 
1957-től újra Árpád híd a neve. Miután 
1945-ben Budapest összes Duna-hídja 
elpusztult, ezért a Főváros egy egy-
szerűsített szerkezetű, ideiglenes 
híd (Kossuth híd) felépítéséről dön-
tött. A hidat 10 évre tervezték, 1946-
ban állították forgalomba és 1956-ban 
lezárták. Térképünkön azért szerepel 
nyomvonalával, mert csak 1963-ban 
bontották le. Emlékét a budai Duna-
parton tábla őrzi.

A térképkészítők a nyomtatás során: 
szürke, kék, vörös, sárga és fekete szí-
neket alkalmaztak. Sem domborzatáb-
rázolás, sem magassági adat a térképen 

6 Somló József (1921–2016) gyémántdiplo-
más mérnök. Egész életét a geodézia és a 
térképészet szolgálatába állította.(Nekrológ, 
GK 2016/2). Jóny István (1913–1968) 1936-
tól a HTI alkalmazottja. 1954-től a KV-nál 
dolgozott mint szerkesztő, később főmér-
nök. (Nekrológ, GK.1968/5)

7 Gróf Andrássy Gyula (1823–1890), a kiegye-
zés utáni első magyar kormány miniszter-
elnöke volt 5 éven át. 1872-ben a császár 
kinevezte az egész Monarchia külügyminisz-
terévé. 1879-ben visszavonult a politikától. 
(Ki-kicsoda, 1990)

Budapest 1956-ban
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nem található. A hátoldalon 1650 utca-
név, közlekedési vonalak, szállodák, 
színházak, múzeumok stb. vannak 
feltüntetve.

Budapest Közlekedési 
Hálózata 1981-ben
Gyűjteményemben hosszabb szünet (25 
év) következik. A Budapesti Közlekedési 
Vállalat (BKV) a KV-tól megrendelt egy 
vonalhálózati (tematikus) térképet, 
mely 1981-ben el is készült. Mivel utca-
jegyzéket nem tartalmaz, ezért kereső-
hálózat sincs rajta. Már használja a „tér-
kép” elnevezést. Méretarány nélküli, de 
összehasonlító hosszak hányadosából 
számítva kb. 1:75 000 lehet. Az utcane-
vek csak ott vannak feltüntetve, ahol 
tömegközlekedési járművek is halad-
nak. Domborzat nincs ábrázolva, magas-
sági adatok sem szerepelnek a térképen. 
Hiányzik a Hármashatár-hegyi vitor-
lázó- és a Budaörsi kisgépes reptér. A 
Ferihegyi repülőtéren csak az 1-es pályát 
ábrázolta a szerkesztő, holott ekkor már 
a 2-es pálya is készen volt.

A kolofon szerint a térképet a KV 
készítette 60  000 példányban, de 
kiadója a BKV, felelős vezető: Pásztor 
Gyuláné. Valószínűleg a KV nyomdájá-
ban sokszorosították, mert a hely nincs 
megjelölve. A térképet hat szín alkalma-
zásával nyomtatták: a tömbök felülete 
szürke, az autóbuszvonalak, az akkori 2. 
metró és a vízrajz kékkel, a névrajz és a 
kishajóvonalak fekete színnel, a troli és 
a korabeli 1. metró vörös, a kisföldalatti 
és a villamosvonalak narancs és végül 

a HÉV vonalai és a növényzet zöld 
színű. A közigazgatási határon kívül 
12 peremhelységet ábrázoltak rész-
ben, ahova a BKV közlekedett.

A térkép hátoldalán szerepel-
nek a különböző közlekedési ágak-
kal (metró, HÉV, villamos, autóbusz, 
trolibusz, libegő, hajó és fogaske-
rekű) kapcsolatos tudnivalók. A szö-
veges rész – szállodai címekkel kiegé-
szítve, – többnyelvű. A térkép mérete: 
48 × 55 cm, és 24 × 11 cm-re van hajto-
gatva. Jelmagyarázat a jobb felső sarok-
ban található.

Budapest 1989-ben
Közvetlenül a rendszerváltás előtt 
készült gyűjteményem utolsó előtti 
darabja: Nagy-Budapest várostér-
képe. Nagy méretű, 117 × 78 cm-es és 
13 × 26 cm-re hajtogatva. Készítette és 
sokszorosította a Kartográfiai Vállalat. 
Felelős kiadó: Domokos György igaz-
gató, műszaki vezető: Szép János főmér-
nök. Méretarány nem szerepel rajta, 
összehasonlító adatokból számítva 
1:50  000-nek adódik. Jelmagyarázata 
a magyarral együtt ötnyelvű. A térkép 
jobb felső sarkában melléktérkép talál-
ható a belvárosról és közvetlen környe-
zetéről. Becsült méretaránya 1:30 000. 
A nyomtatás során négy színt alkalmaz-
tak: fekete, vörös, sárga, kék, amelyek 
egymásra nyomásával, különböző rasz-
terek segítségével, több színhatást értek 
el. Így a vizek és az autóbuszvonalak vala-
mint a 2. metró sötétkék, az erdős és a 
parkosított területek sötétzöld, a névrajz 

fekete, a városhatár, a villamos és a troli 
vonalai, valamint az 1-es metró vörös, a 
kerületek felváltva rózsaszín, sárga, vilá-
goskék, lila és narancssárga színűek.

A térképről hiányzik a Budaörsi kisgé-
pes repülőtér, valamint a Hármashatár-
hegyi sportrepülőtér, viszont Ferihegy 
esetében már szerepel a 2-es pálya és 
gurulóútrendszere. A térkép tartal-
maz keresőhálót és magassági adato-
kat, de domborzatot nem. A jobb alsó 
sarokban négynyelvű jelmagyarázat 
és a metróvonalak hálózati rajza talál-
ható. Egyaránt szolgál belföldi és ide-
genforgalmi célokat. A hátoldalon az 
utcanévjegyzék több mint 2000 utcát 
tartalmaz, a peremtelepülések nélkül. 
Összességében ez a kiadás, a főváros 
rendszerváltás előtti korszakának leg-
részletesebb és legalaposabb térképe.

A rendszerváltozás, a polgári tér-
képészetben a korábban gyakorlattá 
vált korlátozó intézkedéseket (titkos-
ság, méretarány hiánya, torzított ábrá-
zolás, stratégiai helyek kifedése stb.) 
eltörölte. A piaci verseny megjelenése 
miatt megszűnt a KV monopóliuma. 
Sorban alakultak a térképkészítő iro-
dák, vállalkozások. A nemzetközi kap-
csolatokat (export-import tevékeny-
ség) már nem kötötték főhatósági 
engedélyhez.

Budapest 1996-ban
Gyűjteményem utolsó térképe az 1996-
ban megjelent Budapest városatlasz. A 
kiadvány B/5-ös méretű, puha fedelű, 
spirálozott, 178 oldal terjedelmű könyv, 

Budapest közlekedési hálózata 1981-ben Budapest 1989-ben
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amelyből 94 oldalt foglal el az 1:20 000 
méretarányú térkép. Ezt kiegészíti a hat 
oldalból álló, 1:13 500 méretarányú bel-
területi melléktérkép. Összességében 
ez a kiadvány egy díszes kivitelű, ház-
számozást is feltüntető, ún. négyszín-
nyomással előállított térképgyűjte-
mény. Az atlasz öt oldalon keresztül 
ismerteti a turisták számára fontos 
helyek címeit, telefonszámát és térképi 
fellelhetőségét. Az utcanévjegyzék 56 
oldalon keresztül, igen részletesen közli 
Budapest és az agglomeráció 19 tele-
pülésének összes utcanevét. Az atlaszt 
a Szarvas Térképészeti Ügynökség a 
Freytag-Bernt céggel együttműködve 

adta ki. Készült 
digitális techniká-
val. A kolofon vala-
mennyi szerkesztő 
kartográfus nevét 
feltünteti.

Összefoglalás
A XX. század viha-
ros történelme sok 
mindenre rányomta 
bélyegét. A politikai 
és társadalmi válto-
zások – egyebek 
mellett – érintet-
ték a bélyegkiadást, 
a pénzjegynyomta-
tást, és esetünkben 
a térképkiadást is. 

Míg a bélyegeket felülnyomták, a bankó-
kat kicserélték8, addig a térképeket ese-
tenként elkobozták, vagy torzították.

A hét darab várostérkép vázlatos 
ismertetésével kapcsolatban töreked-
tem a készítésével egyidejű történelmi 
változások rövid bemutatására is. Az 
első térkép még a Monarchia idejé-
ben készült, a második Trianon évé-
ben, a harmadik az utolsó békeévben. 
A negyedik térkép a bizalmatlanság 

8 Hazánkban kétszer volt csillagászati méretű 
infláció. Az I. Világháború után, 1920–1926 
között, amikor koronáról pengőre, majd a II. 
világháború után, 1945–1946 között, ami-
kor pengőről forintra tértek át. (Budapest 
Lexikon, Akadémia kiadó, 1993.)

légkörét, míg az ötödik és hatodik a 
hidegháború időszakát tükrözte. A 
hetedik térkép már a felszabadult-
ság és az európai újranyitás légköré-
ben készült. Visszatekintésem a térké-
pek segítségével talán visszaad valamit 
abból a történelmi hullámzásból, ami 
hazánkban 100 év alatt lezajlott.

Befejezésül tisztelettel mondok 
köszönetet kollégáimnak a segítségért 
és tanácsokért. Külön köszönöm dr. 
Papp-Váry Árpád lektori munkáját és 
biztatását. Nagy szükségem volt mind-
ezekre, mivel magam nem vagyok kar-
tográfus. Ezúton kérek elnézést, ha 
valamit szakszempontból helytelenül 
fogalmaztam.

Felhasznált irodalom
Budapest lexikon. (Akadémia kiadó, 1993.) 

Főszerkesztő Berza László
Hegyi Gyula: 10 éves a Kartográfiai Vállalat.

(Geodézia és Kartográfia 1964/5).
Hegyi Gyula: 25 éves a Kartográfiai Vállalat 

(Geodézia és Kartográfia 1979/6).
Hegyi Gyula: A KV alapítása és fejlődése. 

(Geodézia és Kartográfia 1989/6,1990/2.)
Papp-Váry Árpád: Negyven éves a KV. 

(Geodézia és Kartográfia 1995/2).
Székely Domokos: Nagy-Budapest 50 éves. 

(Geodézia és Kartográfia 2000/4).
Székely Domokos: Az Erzsébet-híd kettős jubile-

uma. (Geodézia és Kartográfia 2004/11). 
Balla György: Kogutovitz Manó.(Geodézia és 

Kartográfia 1969/1).
Zsámboki Sándor: Tájékoztató a térképek 

minősítéséről. (Geodézia és Kartográfia 
1990/6).

Dr. Székely Domokos

Budapest 1996-ban

Rendezvények

Testületi ülések

Az MFTTT intézőbizottságának 2019. 
április 23-i ülésén a következő napi-
rendi pontokat tárgyalták:
1. Tájékoztató a Társaság aktuális 

pénzügyi helyzetéről, a beszámoló 
és könyvvizsgálat előkészítéséről. 
Előadó: Dobai Tibor főtitkár és 
Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

2. A Társaság Vándorgyűlésének elő-
készítéséről. Előadó: Dobai Tibor 
főtitkár és Szrogh Gabriella ügyve-
zető titkár

3. Tájékoztató az Európai Föld-mérők 
és Geoinformatikusok Napja 

rendezvényéről. Előadó: Iván Gyula 
főtitkárhelyettes

4. Tájékoztató a CLGE szófiai esemé-
nyeiről. Előadó: Vidovenyecz Zsolt 
a CLGE magyar képviselője

5. Tájékoztató a Fővárosi és Pest 
Megyei Földmérő Nap rendezvény-
ről. Előadó: Hetényi Ferencné

6. Javaslat a 2019. évi Lázár deák 
emlékérem adományozására. 
Előadó: Tóth László IB-tag, az ad 
hoc bizottság elnöke

7. Javaslat a 2019. évi Márton Gyárfás-
emlékplakett adományozására. 
Előadó: dr. Mihály Szabolcs alel-
nök, az ad hoc bizottság elnöke

8. Tájékoztató az EMT földmérő-talál-
kozók emlékalbumáról. Előadó: 
Hodobay-Böröcz András

9. Egyebek
Az ülés napirendjének elfogadása előtt 
Ádám József elnök rövid tájékoztatást 
kért Zalaba Piroska osztályvezetőtől az 
állami térképészet, ingatlan-nyilván-
tartás és földügy területén végbement 
és tervezett szervezeti átalakításokról. 
(Erről rövid tájékoztató jelent meg a 
Geodézia és Kartográfia 2019/2. számá-
ban.) A minisztériumi szintű ágazati irá-
nyítás szervezeti és személyi kérdésekkel 
kapcsolatos döntéseiről még nem ren-
delkezünk hivatalos információval.


