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ABSTRACT
The paper presents the history of Temesvár’s / Timişoara’s maps. The first plans left in the manuscript
have been concisely presented and then the maps that were printed during the years 1850–2010 have been
thorougly presented.
KIVONAT
A cikk végigköveti Temesvár várostérképeinek történetét. Röviden összefoglalja a még kéziratos városalaprajzokat, térképeket, kitér a már nyomtatásban megjelent egyszerűbb alaprajzokra, majd ismerteti a város
felméréseit és részletesen bemutatja az ezek eredményein alapuló, 1850–2010 között nyomtatott modern várostérképeket, ezek típusait és érdekességeit.
AZ ELSŐ ISMERT TEMESVÁR-TÉRKÉPEK
Temesvár első alaprajzai (kis engedékenységgel mondhatjuk térképei) még nem jelentek meg nyomtatásban, csupán kéziratos rajzok voltak. Napjainkig elég kevés maradt fenn. Ismeretesek Ottendorff Henrik
színes, kéziratos Temesvár-alaprajza 1663-ból (Ottendorff kéziratának végső formáját 1667-ban kapta), egy
alaprajz 1696-ból, Radogna Meimar nagyon vázlatos, szintén kéziratos alaprajza 1699-ből, a Luigi Ferdinando
Marsiglinak tulajdonított alaprajz a XVII. század végéről.

1. ábra
Heinrich Ottendorff alaprajza 1663-ból.
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2. ábra
A L. F. Marsiglinek tulajdonított alaprajz.

Mindezek katonai célokat szolgáltak. Elég vázlatosak és nem felmérések alapján készültek. Az első,
méréseken alapuló Temesvár-alaprajz, melyről tudomásunk van, 1551-ben készült. Erről Gismondo (Sigismondo) de Pratovecchio, pisai építész jelentéséből tudunk, melyet Temesvárról küldött Habsburg Ferdinánd
királynak. A levélben említett alaprajz sajnos elveszett. A XVII–XVIII. század folyamán nagyszámú városábrázolás jelent meg a Kis-Temes (később Bega) partján elterülő hadászati fontossággal bíró várról és városról.
Ezek egyáltalán nem voltak térképek, hanem veduták és elég szerény alaprajzok, viszont többé-kevésbé rálátást adtak a várra és a városra (ld. Jancsó Árpád – Balla Loránd: Temesvár régi ábrázolásai, valamint Jancsó
Árpád – Balla Loránd: Timişoara veche. Imagini de epocă 1–3). Az alaprajzokat már a későbbi térképek előfutárainak tekinthetjük.
A XVIII. század elején megsokasodtak a török uralom alól való felszabadításra tett kísérletek. Végül a
császári seregek, élükön Savoyai Eugén, Pálffy János, Alexander von Württemberg és más hadvezérekkel,
felszabadították Temesvárt és ezzel a középkori Magyarország minden részén megszűnt a török uralom. Az
1716-os felszabadítás óriási, európai jelentőségű esemény volt, melyről számos röpirat, könyv, röplap számolt
be. Legtöbbjüket vár- és városábrázolások, valamint alaprajzok illusztráltak. Az 1716-os ostromot, valamint
az ezt követő időszak városalaprajzait a „Memorabilia anno MDCCXVI” című könyvemben tettem közzé.
Bevonulása után Savoyai Eugén és az általa kinevezett kormányzó, Claudius Florimundus de Mercy
hozzálátott a szétbombázott, kiégett vár és város újjáépítéséhez. Hadmérnökök mérték fel a régi várat és készítettek róla alapos, részletes térképet. Közismert Perrette mérnökszázadosnak, Győr és Temesvár erődítési főmérnökének két „nagyon pontos felmérés alapján készített” Temesvár-térképe 1716, illetve 1717-ből, (Plan de
Temeswar leue tres Exactement par Le Sieur perrette Capitain Ingenieur en Chef au service de Sa Majesté
Imperial et Catolique dans les forteresses de Raab et de Temeswar). Mindkettő kéziratos és Bécsben található.
Ezeknek a pontos felméréseken alapuló térképeknek alapján készült a már rézlemezre metszett, majd kinyomtatott Temesvár-térkép, melynek címe: PLAN DE TEMISVAR / PLAAN DE TEMISVAR. A térkép kiadója
Isaac van der Kloot (Hága, 1729). Később Jean Nealure újból kiadta 1747-ben. Nagy mérete miatt (98,00 x
70,50 cm) négy lemezről nyomtatták. A térképet bekötötték Jean Rousset de Missy „Histoire militaire du
prince Eugène de Savoye,…, Vol. II.” című kötetébe.
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3. ábra
Perrette mérnökszázados térképe 1716-ból.

4. ábra
A J. R. de Missy könyvében megjelent Temesvár-térkép.
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Nem élethű, viszont nagyon közkedvelt és sok példányban jelent meg Georg Matthäus Seutter Temesvár-térképe. Első kiadását (1724) követően újabb és újabb levonatokat készítettek. Halála után a céget fia,
Albrecht Carl Seutter, majd annak halálát követően (1762) két veje: Tobias Conrad Lotter és Johann Michael
Probst irányította. A Lotter által kiadott metszeteken megjelenik ennek neve.

5. ábra
Georg Matthäus Seutter térképe Tobias Conrad Lotter kiadásában.

Az 1716-os felszabadítást követő 1718-ban aláírt pozsareváci (passarowitzi) béke szentesítette a Habsburgok felségjogát a Maros–Tisza–Duna–Erdélyi Kárpátok között elterülő területre, melyet ekkortájt neveztek
el Temesi (vagy Temesvári) Bánátnak. Ezután a bécsi hadvezetőség egy hatalmas vár építését határozta el. A
vár tervrajzainak garmadája maradt ránk. Ezek a kéziratos alaprajzok és térképek azonban titkosak voltak. A
nagyközönség nem juthatott hozzájuk. Az első nyomtatott térképek, melyek részletesebben mutatják be a várost, a XIX. század közepén jelentek meg. Több ilyen kéziratos és nyomtatott várostérképet közöltem a temesvári hidakról és a Bega történetéről szóló könyveimben.
NYOMTATOTT TÉRKÉPEK AZ ELSŐ KORSZERŰ FELMÉRÉSIG
Temesvár új várának első, könyvben megjelent alaprajza 1839-ben jelent meg Anton von Hammer
„Geschichte der Pest, die von 1738 bis 1740 im Temeswarer Banate herrschte” című könyvében. A nagyon
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leegyszerűsített, kőnyomatos alaprajz a könyv 84. és 85. oldala között található. Az alaprajz feltünteti az új
Habsburg-vár, valamint a régi, törökkori vár kontúrját is.

6. ábra
Az A. Hammer könyvében megjelent Temesvár-térkép

Nem tulajdonképpeni várostérkép a Wilhelm Ramming könyvében („Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849., Pest, Gedruckt bei Landerer und Heckenast, 1850”) megjelent, 1:28 000 léptékű, SCHLACHT von TEMESVÁR / den 9. August 1849 című csatatértérkép, azonban rajta részletesebben ábrázolták Temesvárt a külvárosaival együtt. A várat és várműveket (katonai titok) viszont csak egy kör ábrázolja. A
forradalom után, még az osztrák abszolutizmus alatt jelentek meg a város első nyomtatott, részletes térképei. Egyikük a várat csak jelképesen, egy csillagkontúrral szemlélteti, de a külvárosokat részletesebben mutatja be. Ez a
térkép 1852-ben készült Walzel Ágost Frigyes pesti kőnyomdájában és a „Rückblicke...” melléklete. Kissé változtatott kartussal Johann N. Preyer is közli 1853-ban megjelent Temesvár-monográfiájában. Szintén a Preyermonográfiában találjuk a Belváros első részletes, nyomtatott térképét, melyen feltüntették a házhelyeket is. Sajnos
nem írták be az utcaneveket.
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7. ábra
Temesvár térképe J. N. Preyer könyvében

8. ábra
Temesvár belvárosának térképe J. N. Preyer könyvében
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Az említett térképek kőnyomással (litográfia) készültek. Ez a nyomtatási mód, melyet 1798-ban a német
Alois Senefelder talált fel, végig uralta a XIX. századot, mert sokkal olcsóbb volt a rézkarcnál vagy rézmetszetnél, a rajzokat, térképeket pedig sokkal gyorsabban tudták elkészíteni. A kőlapot először káliumhidrogénoxaláttal, (mely betömte a pórusokat), majd egy vékony, fekete színű gumiarábikum réteggel vonták be.
Az eredeti rajz vonalait a gumiarábikumon keresztül bekarcolták a kőbe. Ebből fakadóan, természetesen sokszorozottan állt fenn a hibázás lehetősége is. Így is gyakorta egy-két hónap keserves munkája után fejeztek be egyegy nyomásra előkészített kőlemezt. Ezután olivaolajjal itatták át a kőlapot, azután pedig vízzel lemosták a gumiarábikum réteget. A nyomdafestéket, mely behatolt a mélyedésekbe, tamponnal vagy bőrborítású hengerrel
vitték fel a kőlemezre. Ezután a kőlapra helyezték a papírt, melyet hozzápréseltek. A mélyedésekben lévő nyomdafesték a kőlapról a papírra került. A kőnyomásnak több fajtája ismeretes, azonban a térképek nyomtatásánál a
fentebb leírt, kőbe karcolás (Steingravur) technikáját használták, mert így éles vonalakat és kontúrokat kaptak.
A város fejlődése, gyarapodása, az ipar, a kereskedelem, a közlekedési utak kiépítése, a piaci kapcsolatok erősödése mindinkább háttérbe szorította Temesvár katonai jellegét. A várfalak és bástyák útját állták a
fejlődésnek, béklyóként ölelték körül a belvárost. A várfalakon kívül rohamos léptekkel fejlődtek a külvárosok. Sokáig a vársík talpvonalától 500 öl távolságra nem volt szabad épületeket emelni. A tilalmi sáv szélességét a XIX. század második felében 300 ölre csökkentették. A várostervezés, a telkek tulajdonviszonyának
pontos rögzítése szükségessé tették a részletes felméréseket és a térképi ábrázolást.
1876-ban a temesvári térképészeti hivatal pontos mérések alapján elkészítette a város első részletes térképét. Ezt 1878-ban adta ki a város térképészeti hivatala „Temesvár szab. kir. város Gyár- József- Majorok
külvárosokkal és Rudolfsheim helységgel együtt Magyarországi Temes megyében 1876. Lépték 1 bécsi hüvelyk = 40 öl. Kiadta a m. k. térképtár. Temesvár 1878ik évi Áprilhó 12.én Melzer Adolf térképtár vezető”
címmel. A térképszelvények (72,50 x 59,00 cm) a temesvári polgármesteri hivatal levéltárában találhatók.
Ennek alapján készültek aztán az első részletes térképek a városról. 1881-ben jelent meg a temesvári
Beránek kőnyomda szép és pontos térképe a Józsefvárosról és a Gyárvárosról. A teljes várost bemutató korszerű, részletes várostérképek szintén az 1880–1890-es években jelentek meg. Ilyen a Beránek J. kőrajzoló
műintézet és a Beyer Róbert kőnyomdai műintézet által nyomtatott „Temesvár szab. kir. város hiteles tervrajza”. Mindkét térkép nagyméretű (110 x 70 cm), léptékeik 1:5 760. Részletes várostérképek, jól látszanak az
utcaelnevezések, fel vannak tüntetve az épületek, házszámokkal, kiemelve a középületek, a lóvasút vonalai, a
vasutak.

9. ábra
A Józsefváros részletes térképe
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10. ábra
A Beránek-féle részletes várostérkép

11. ábra
A Beyer Róbert kőnyomda által készített részletes várostérkép
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A várostérképekre mind nagyobb szükség volt a polgári közigazgatásban is. Ennek ellenére részletesebb
várostérkép Temesvárról csak az 1880-as években jelent meg. Oka a város erős katonai jellege lehetett, hisz
Temesvár az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legnagyobb erődítménye volt. Stratégiai fontosságát azonban
a XIX. század végére elveszítette és 1892-ben Ferenc József király aláírta a Temesvár erődjellegét megszüntető dokumentumot. Lebontották a városkapukat és a bástyák, várfalak nagy részét. A város pár éves szívós harc
után megváltotta a felszabadult katonai területeket és áruba bocsátotta a telkeket. Temesvár elindult a nagyvárossá válás útján.
Szintén az 1880-as évek végén jelentek meg a városkalauzok, melyekhez kőnyomatos térképeket fűztek.

12. ábra
A sok példányban, több kiadást (1889, 1891) megért Berán Oszkár-féle városkalauz térképe
Külön érdekesség Ybl Lajos és Kovács-Sebestény Aladár kőnyomatos városszabályozási térképe 1893-ból.

13. ábra
Ybl Lajos és Kovács-Sebestény Aladár városrendezési térképe 1893-ból
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A XIX–XX. század fordulóján megjelent városismertetők és monográfiák is tartalmaznak várostérképeket. Legtöbbjüket két temesvári kőnyomda: a Beránek J., valamint a Beyer Róbert litográfiája állította elő. A
Beyer Róbert kőnyomda térképét külön tárképlapként is forgalmazta a kiadó, a temesvári Polatsek-féle
könyvkereskedés 1904-ben. Szép, jól megrajzolt Temesvár-térkép található a Pallas Nagy Lexikonában is
(1897). Ugyancsak jó Temesvár-térképekkel találkozhatunk Karl Baedecker különböző években kiadott útikönyveiben is. A Baedeckerek térképeit az Eduard Wagner és Ernst Debes lipcsei térképészeti intézetében
készítették.

14. ábra
A Pallas-lexikon szép Temesvár-térképe

TEMESVÁR KORSZERŰ FELMÉRÉSE ÉS TÉRKÉPÉNEK ELKÉSZÍTÉSE
A várfelhagyás után szükség volt egy minden igényt kielégítő korszerű, várostérkép elkészítésére, mely
alapján elkészíthették a Temesvárt nagyvárossá tevő új városfejlesztési tervet. A város felmérése és a korszerű
várostérkép elkészítésére a város vezetősége a budapesti Szesztay László királyi mérnököt kérte fel, aki 1901.
augusztus 1-én kezdte meg a munkálatokat. Az elkészült városfelmérési munkát 1904 májusában vette át Temesvár mérnöki hivatala. A felmérés eredménye három terjedelmes szekrényt töltött meg. A térképek nyomdai kivitelezését a Magyar Királyi Állami Nyomda 1905 februárjában fejezte be. Szesztay László munkájáért
100 000 forintot kapott.
Ezen mérések után készítették el a vázlatokat, majd a térképeket.
A térképeket a céljuknak megfelelően, különböző méretarányban rajzolták meg. Az utcákat 1:200
léptékű szalagtérképeken ábrázolták, az egész város összefüggő térképe pedig 1:1 000 méretarányban készült. A város területének ábrázolása 35 térképszelvényre fért rá. A térképlapokat megrajzolásuk előtt üvegre ragasztották. Így küszöbölték ki a hő és nedvesség papírra kifejtett hatását, ennek méretváltozását. Az 1:1
000 léptékű szelvényeken kívül az értékesebb területekről, telkekről 1:200 méretarányú részlettérképek is
készültek. Ezeket nem üvegre ragasztott papírlapokra, hanem 1 mm vastagságú kartonlapokra rajzolták. A
pontosság és a későbbi felhasználás megkönnyítése céljából a részlettérképekre feljegyezték az ábrázolt
idomok számadatait is.
A fent említett térképeken kívül 1:2 000 léptékű térképeket is készítettek. A várost 12 ilyen szelvény
(lapmérete 100,00 x 73,00 cm) fedi le.
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Az egész várost ábrázoló 1:5 000 méretarányú térkép két szelvényes.
Szesztay mérései alapján a Magyar Királyi Állami Nyomda elkészített egy 1:20 000 léptékű „Temesvár
és környéke” című átnézeti térképet is.
A térképeket a Magyar Királyi Állami Nyomdában sokszorosították, a nemrég bevezetett új eljárás, az
úgynevezett algráfia (aluminográfia, alumíniumnyomat) technikával. Az eljárást Joseph Scholz alkalmazta
először Mainzban, 1872-ben és akkortájt Magyarországon még csak az államnyomdába vezették be. Az algráfia a síknyomás egyik fajtája. Eljárása hasonló a litográfia (kőnyomat) útján készült sokszorosításhoz, azzal
a különbséggel, hogy a kőlapot alumínium lemez helyettesíti. Előnye, hogy a vékony és könnyű lemez könynyebben kezelhető. Az algráfia technikájával az eredeti rajzot egy másolókeretben ráhelyezték egy fényérzékennyé tett alumíniumlemezre, melyet nap- vagy pedig műfény segítségével megvilágítottak. A lemezt vegyi
kezelésnek vetették alá. Az „előhívás” után a vonalak reliefként jelentek meg a lemezen. A kőmetszés aprólékos munkáját pár perc alatt elvégezte a fény és a vegyszer. Az így elkészült nyomólemezekről már tetszőleges
számú másolatot lehetett készíteni.
Habár a korabeli jelentések szerint Temesvár térképeiről elegendő példány készült, a történelmi változásoknak, a selejtezéseknek „hála” a közkönyvtárakban, levéltárakban csak nagyon kevés példány maradt
ránk.
A topográfiai felmérés és az ennek alapján elkészített térkép alapján Szesztay László elkészítette Temesvár városbővítési tervét is.
Temesvár első korszerű felméréséről bővebben írtam a Heti Új Szó 2007. január–februári számaiban,
valamint a kolozsvári Műszaki Szemle 2007/35. számában.

15. ábra
A Szesztay László által készített 1:20 000 méretarányú átnézeti térkép

MÁS, 1920-IG MEGJELENT TÉRKÉPEK
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A Szesztay-féle városbővítési tervet Szilárd Emil, városi főmérnök és Bríger József, városi mérnök dolgozta át 1912–13-ban. Erre főként az 1905-ben megszerzett és a város tulajdonába átkerült volt katonai területek telekrendezése miatt volt szükség. Az új városrendezési tervet 1913-ban hagyta jóvá a városi tanács. Ennek 1:10 000 léptékű térképét 1913-ban nyomtatásban is megjelentették (nyomta Uhrmann Henrik könyvnyomdája). A Szesztay, illetve a Szilárd-Bríger várostérkép évtizedekig tett jó szolgálatot.

16. ábra
A Szilárd Emil városi főmérnök és Bríger József városi mérnök által készített Temesvár-térkép.

Külön érdekességet jelentenek a közkézen nem forgó, mégis nyomtatott térképek, melyeket a várfelhagyás utáni telekátadási-átvételi tárgyalásoknál használtak a katonai és polgári hatóságok.
Jelent meg várostérkép nagyméretű megyetérkép melléktérképeként is. Nagyon ritka és érdekes az
1896-os törvényhatósági közúti forgalomszámlálás eredményét megjelenítő Temes megyei térkép Temesvár
melléktérképével. Szintúgy az 1910-es térkép a városon áthaladó törvényhatósági utakkal.
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN
Az első világháború után Bánát kétharmadát, Temesvárral együtt Romániához csatolták. A magyar és
német nyelvet a román váltotta fel. Az 1920-as évektől kezdve csak ezen a nyelven jelentek meg a város térképei. Az első fellelt román nyelvű Temesvár-térkép 1920-ban készült. Ezt nyomták újra 1922-ben és feltüntették rajta a város fő kereskedelmi pontjait, utcáit. Egyik példányát Bukarestbe küldték, a másikat a város
levéltárában helyezték el. Nagyon szép az 1926 körül, a lugosi Sidon kőnyomdában készített várostérkép. Az
1930-as évekig a régi térképeket használták, melyeken megváltoztatták, románosították a régi utcaneveket és
elvégezték a kisebb módosításokat, például új utcák vagy közintézmények felrajzolásával. A város lakossága
azonban annyira hozzá volt szokva a régi utcanevekhez, hogy a városkalauzok külön közölték az új, román
utcanevek mellett az utcák régi, magyar és német utcaneveit is.
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17. ábra
Az első román nyelvű várostérkép Temesvárról

18. ábra
Nagyon szép kivitelezésben, a lugosi Sidon nyomda által rajzolt és nyomtatott várostérkép kb. 1926-ból
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Néha évenként változtattak utcaneveket. Nagy gyakorisággal jelentettek meg várostérképes utcanévjegyzéket is. Több alkalommal megtörtént, hogy ezekhez nem nyomtattak új térképet, hanem az előző évit
kötötték be az utcanévjegyzék-füzetbe, ahol azonban feltüntették azokat az utcákat, melyek időközben új nevet kaptak (például az 1937-es utcajegyzék-füzetben is az 1936-os térkép található, vagy pedig az 1947-es
térképet ragasztották be az 1948-as utcajegyzék-füzetbe, viszont a térkép margójára nyomtatták az időközben
megváltoztatott – királyságból az ország népköztársaság lett – utcaneveket).
1930-ban jelent meg egy elég szerény kivitelezésű várostérkép egy háromnyelvű városkalauz mellékleteként.
Az ország vezetése, tudomásul véve, hogy nagyon sok város és más fontosabb település, főleg az
Ókirályság (azaz a Román Királyság, a „Regát”) területén lévő, nem rendelkezik használható, korszerű várostérképpel, elrendelte (a vonatkozó törvény: „Legea pentru organizarea administraţiei locale”) a városok felmérését és városbővítési térképének elkészítését. Azokban a városokban, melyek már rendelkeztek korszerű felméréseken alapuló térképekkel, el kellett végezni ezek kiegészítését és aktualizáslását. Ezt Temesváron a városháza keretében működő műszaki osztály beosztottjai végezték el. A törvényt megelőzve, már 1929–1930ban a műszaki osztály a külvárosokban kibővítette a háromszögelési és sokszögelési hálózatot (90 új háromszögelési és 432 új sokszögelési pontot határozván meg). Ezek alapján elkészítették a város külterületeinek is
részletes térképeit, melyeket csatlakoztattak a már meglévő 1:5 000 és 1:1 000 léptékű várostérképekhez.
Az említett törvény életbe lépésekor tehát Temesvár szerencsés helyzetben volt, hisz a meglévő Szesztay–Szilárd–Bríger térképeket kellett naprakésszé tenni, az 1929–1930-as években pedig, mint láttuk, már
elkészítették a külterületek részletes térképeit is. Az új várostérképet a város műszaki osztálya készítette el
Dionisie Balosu és Toma Darabas mérnökök vezetésével. Az 1:14 000 méretarányú nyomtatott térkép 1931ben látott napvilágot a temesvári Pregler kőnyomdában.

19. ábra
A D. Balosu és T. Darabas által készített
és a temesvári Pregler kőnyomda által rajzolt és nyomtatott várostérkép 1931-ből.
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1934 körül egy érdekes városkalauz jelent meg, melyben külön-külön lapon vannak a városnegyedek
térképei. E térképeknek különlegessége, hogy az utcákat nem két párhuzamos, hanem csak egy vastagított
vonallal jelölték.
Az 1936-ban készített Emil Grădinariu-féle várostérképet több városkalauzba is bekötötték.
1940 és 1948 között az Institutul Cultural de Vest – magyarul Nyugati Kultúrintézet – (melynek igazgatója Ion-Stoia Udrea volt) által kiadott várostérképek és kalauzok uralták a piacot, de e térképek minősége
nem vetekedhet a Balosu–Darabas-féle térképével. Az 1941-es térképnek ismerjük fekete-fehér és színes (piros) kiadását is. E városkalauzokat tanulmányozva nyomon követhetjük az 1940-es évek fordulatokban (és
pálfordulásokban) oly gazdag történéseit: megjelenik Hitler és Mussolini neve, aztán 1948-ban újra nyomdafestéket lát a már 1947-ben kiadott kalauz füzete, a szintén 1947-ben készített térképpel, melynek margójára
azonban már a kommunista hatalom által adott új utcanevek kerültek. A térkép kartusában fekete tussal felülnyomták a kegyvesztett, rendszerellenes Ion-Stoia Udrea nevét.
Az Institutul Cultural de Vest várostérképeinek és utcanévtárainak utolsó kiadásaival egyidőben jelentek meg a polgármesteri hivatal műszaki osztálya által készített 1:15 000 léptékű várostérképek. A műszaki
osztály térképészeti irodája Ioan Sarmeş mérnök irányításával 1945-ben újra bejárta (reambulálta) és felújította a meglévő várostérképet. Elkészültek az 1:1 000-res léptékű lapok (melyeket még az 1980–1990-es években is használtak), az 1:10 000 léptékű térkép (nem találtam nyomtatott változatát, csak egy pauszról készült
másolatot), valamint a Tóth Ágoston (románosítva: Augustin) által rajzolt, majd nyomtatott térképek 1:15 000
léptékkel.
Ennek az időszaknak az utolsó részletes várostérképe 1949-ben jelent meg. Tíz év csend után jelentették
meg Temesvár új utcanévjegyzékét és térképét. A következőig is sokat kellett várnia annak, aki annak idején
nem jutott hozzá az 1959-es kiadáshoz. Ez az utcanévjegyzék 1966-ban jelent meg füzet és térkép formájában,
majd egy összehajtogatható térképlapként, melynek hátoldalára nyomtatták a betűrendes utcanévjegyzéket.
Tizennégy éven át, 1980-ig volt minden temesvárinak féltett kincse az 1966-os várostérkép, hisz a mind
jobban erősödő diktatúra nem nézte jó szemmel és a cenzúra egyáltalán nem, vagy pedig nagyon nehezen
engedélyezte térképek és várostérképek kiadását. Boldog volt, aki megszerzett egy-egy, az idegenforgalmi
hivatal által kiadott kis várostérképet. 1980-ban a helyi vezetés sugallatára a megyei tervező vállalat elkészített egy várostérképet, melyet a helyi Banat Nyomdaipari Vállalat nyomtatott ki. A térkép hátoldalán utcanévjegyzék volt. Vitték, mint a cukrot. A térképen nincs méretarány, kiadása miatt azonban sokan kaptak fegyelmit.
A rendszerváltásig nem is készült komolyabb várostérkép. Az 1980-as térképet félig titokban, utcanévjegyzék nélkül még kinyomtatták, de már nem került kereskedelmi forgalomba. Csak a „főnökök”-nek jutott
belőle, vagy pedig azoknak, akiknek volt ismerősük, barátjuk a nyomdában.
1990 UTÁN MEGJELENT TÉRKÉPEK
1990 után eltörölték a cenzúrát, egyre-másra jelentek és jelennek meg a különböző, várostérképpel ellátott városismertetők, városkalauzok, különálló várostérképek. Mindjárt 1990 után az 1980-as várostérkép némileg aktualizált változata jelent meg, aztán az IPROTIM (Temes Megyei Tervező Vállalat) által készített
várostérkép és annak különböző kiadók által piacra dobott változata.
Közismert, profi térképkiadók is készítettek várostérképeket Temesvárról. Külön kiemelném a Cartographia Temesvár-térképét, mely részletes, könnyen áttekinthető, igényes, komoly munka, immár két kiadást
és több utánnyomást ért meg, nincsenek rajta reklámok. Klasszikus várostérképek még az Alfacon, AMCOPRESS, és a Grai kiadó térképei.
A temesvári polgármesteri hivatal a kolozsvári Schubert & Franzke kartográfiai cégnél rendelte meg a
város 1:17 000 léptékű térképének elkészítését. Ennek első kiadása 2007-ben, a második 2010-ben jelent meg.
A térképet a polgármesteri hivatal égisze alatt működő Turisztikai Infocentrum ingyenesen az érdeklődők
részére bocsátja.
Az Infocentrum kisebb méretű, szintén ingyenes térképlapot is kiadott a városba látogatók részére.
Ezen nincsen sem utcanévjegyzék sem reklám.
Külön kategóriát képeznek az ún. városkalauzok, melyek általában egy-egy áttekintő térképet és több
részlettérképet tartalmaznak. A könyvben ezeket is bemutatják a borító vagy/és címlap, az áttekintő térkép és
egy-két részlettérkép közlésével.
A temesvári Nicu Dărăştean képzőművész, grafikus megrajzolta Temesvár első 3D térképét (elkészítésére jónéhány évvel ezelőtt én is ösztökéltem a tehetséges rajzolót). A térkép kiadási jogát a „Where to Go
Timişoara” vette meg és közölte külön térképlapon, a belvárost ábrázoló részt pedig a „Where to Go
Timişoara” című időszakos kiadvány középső, kettős oldalán.
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A Temesvár-térképek kutatását a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Unger Mátyás Szakalapítványa és a Domus Hungarica Scientiarum et Artium támogatták. Köszönet az illető kuratóriumoknak a
megelőlegezett bizalomért.
Természetesen itt nincs elegendő hely egy könyvnyi anyag közlésére. A Temesvár nyomtatott térképeit
részletesen ismertető, gazdag képanyaggal ellátott terjedelmes könyv 2011 végén jelent meg. Megrendelhető a
szerzőnél.
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