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A (város)térképek az elmúlt évtizedek és századok történetének sajátos forrásai, 

amelyek az „egyszerű" írott emlékanyagot jól kiegészítik, sőt sok esetben (kü-

lönösképpen valamely terület, utca, épület lokalizálásakor) a pontos adatokat csak 

belőlük ismerhetjük meg. Elemzésükkel az egyes középületek, utcák és terek elhe-

lyezkedését, nyomvonalát, fejlődését és változását, egy adott terület vagy város 

múltját, átalakulását, növekedését is kutathatjuk és vizsgálhatjuk. A térképek, csak-

úgy mint számtalan dokumentum, a sokszorosító eljárások megfelelő fejlettségéig 

unikális dolognak számítottak, jelentős részük kéziratban maradt, egy-egy gyűj-

temény féltett kincseivé váltak, és állagvédelmi okokból a nagyközönség ritkán 

vagy soha nem jutott hozzájuk - talán nem is hallott róluk. 

Ezen az ismeretlenségbe zártságon kívánt változtatni a Budapesti Történeti Mú-

zeum (BTM) munkatársa, Holló Szilvia Andrea, amikor az újkori Budapest fej-

lődését két évszázad térképeinek válogatott gyűjteményén keresztül bemutatva, a 

növekedés és átalakulás lépcsőinek alapos elemzésével egyszerre készített hely- és 

térképtörténeti összefoglalót. Az igényes kivitelű, számtalan színes képpel illuszt-

rált album a Budapest-rajongók és a szenvedélyes térképgyűjtők számára egyaránt 

csemegét jelenthet napjaink mindent elárasztó ponyvairodalma között. 

A kötet anyaga teljes egészében a Budapest Történeti Múzeum újkori osztá-

lyának gyűjteményén alapul. A bevezetőben a szerző 1686-tól, Buda török alóli 

felszabadításától kezdve 1896-ig, a millennium évéig nyújt rövid áttekintést a város 

fejlődéséről, ismertetve az egyes korszakokban született térképeket is (kik készítet-

ték, milyen igény hívta létre azokat stb.). Ezt követően húsz, eltérő részletességgel 

készült térképen keresztül mutatja be a várost és egyben a különféle térképtípusokat 

is. A válogatást az 1686-ban készült ostromtérkép vezeti be, és a kötetet lezáró -

rendkívül modernnek tűnő - millennáris madártávlati térképig egyaránt helyt kap 

az összeállításban határtérkép, város(rész)térkép, bel- és külterületről készült fel-

mérési térkép, átnézeti térkép, szabályozási térkép. 



Az egyes tételekhez készített összefoglalót a térkép „bibliográfiai" leírása indít-

ja, ezt követi a szerzőről, a térkép készítéséről majd a korabeli város fejlődéséről 

szóló ismertetés, melynek alapjául az adott térkép részletes elemzése szolgál. A 

térkép közzétett fényképén kicsinysége miatt olvashatatlan, de érdeklődésre szá-

mot tartó részek felnagyítva külön is megtalálhatók. Egyes nagyobb méretű tér-

képek esetében a kihajtható (A/3 méretű) térképreprodukció szintén a könnyebb 

használatot segíti. 

A hasonlójellegű munkáknak nemcsak az a célja, hogy egy várostörténeti dol-

gozatot szép színes fényképekkel illusztráljanak, hanem egyben (sőt talán elsősor-

ban) a térképeket teszi kutathatóvá, kiváltva ezzel a sokszor amúgy is rossz állapotú 

térképek számára akár végzetessé is válható állandó mozgatást, kiállításra szál-

lítást; ugyanakkor bővíti azok körét, akik a térképet alaposan megismerhetik, és 

kutatóként vizsgálataikhoz a térképek nyújtotta információkat felhasználhatják. 

Az ilyen, tudományos igényeket is kielégítő szakmunka kritériumainak a kiad-

vány jelen formájában több szempontból még nem felel meg. Sajnálatos, hogy az 

egyes térképek elemzésénél több esetben a cím nem pontos, olvasati és nyelvtani 

tévesztés és szókihagyás egyaránt előfordul benne. Csak sejthető, mert a követ-

kezetlenség miatt biztosan nem állítható, hogy a szerző a betűhív címleírásra töre-

kedett. Ez esetben a helyes cím(rész)ek a következők lettek volna (aláhúzva a 

könyvtől eltérő, helyes olvasatok): GrundLage der Attaques vor Ofen biB den 15. 

Augustr 1686., (1. térkép), [...] Leonardo Waczpaur Ordinis Servorum [...] (4. tér-

kép), [...] zuersehen ist. (6. térkép), PLAN der beyden Königl[ichen] freyen Haupt-

stiidte Ungerns OFEN und PEST seiner Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog 

JOSEPH Palatin von Ungern Gewidmet in aller Unterthánigkeit von Johann v. 

Lipszkv Kfaiserlich-1 Kföniglicheml Husaren Obrist. WIEN PEST 1810. (8. tér-

kép), PLAN DER KÖ1NIGLICHEN1 FREISTADT PEST aufgenom[m]en und ge-

zeichnet von Ignatz Hayek Fáhnrich von Ezterhazy Inf[anterie] Regiment (9. tér-

kép), [...] kisebbitet térképe. (14. térkép), Plan von Pest-Ofen sammt den neu pro-

jektirten Brücken, der Donaure-gulirung, Bahnhöfen, Boulevards und öffentlichen 

Bauten. 1870. (18. térkép). Ugyancsak hiányolható, hogy a nyomtatott térképek 



kiadási helye akkor sincs fel-tüntetve, mikor ez a térképről leolvasható lenne (8., 

15., 18. térképek). 

Bár egyes térképek a jobb olvashatóság érdekében kihajtható nagyméretű for-

mában szerepelnek a kötetben, mégsem alkalmazza ezt az eljárást a szerző az egyik 

legérdekesebb tételnél, Vasquez gróf színes kőnyomatos térképénél, és emiatt a 

gerinchez közeleső részek csak a könyv szétfeszítésével válhatnának olvashatóvá 

(34-41. pp.). Ugyanez a hiba megismétlődik az 5. és 7. térképnél is. 

Sajnos a nagy méretek miatt sokszor még az A/3 méret sem bizonyult elegen-

dőnek ahhoz, hogy a térképek „olvasható állapotban" kerüljenek be a válogatásba. 

Nem olvashatók az egyes elemek az 1., 8., 11. térképeken. 

Ugyancsak a szerző hibájául róható fel, hogy önkényesen hol a teljes jelma-

gyarázatot megadja fordításban (2., 5. térkép, ez lenne a helyes megoldás), hol csak 

kivonatos formában, vagy a térképi jelekből és számokból az általa érdekesnek ítélt 

részeket közli (3., 4., 6. térkép). Szintén nem tud mit kezdeni a könyv használója 

az 56. oldalon közölt, pusztán illusztrációként mellékelt térképpel, az ahhoz tartozó 

jelmagyarázat hiányában. 

A recenzens saját kutatásai során részletesebben megismerkedhetett Lipszky 

János életével és munkásságával, így Pest-Buda térképének készítési körülményei-

vel is, és nyugodtan állíthatja, hogy ezen (8.) térkép elemzése, a felhasznált szaki-

rodalom (Csendes, Fodor) bizonyos adatai nem teljesen pontosak. Lipszky János 

nem 1809-ig volt aktív katona, hanem nyugállományba vonulásáig, 1813-ig (ezt 

Holló is megemlíti néhány sorral lejjebb, 24. p.). Mind szakmai felkészültsége, 

mind az a lehetőség, hogy térképének elkészítéséig egyéb katonai feladatoktól fel-

mentve, 1799-1807 között kisebb megszakításokkal folyamatosan Pesten tartóz-

kodhatott, biztosították számára, hogy ne csak mint szervező, előkészítő vegyen 

részt a munkálatokban, hanem valóban őt tekinthessük a térképek szerzőjének (eh-

hez lásd Lipszky önéletírását: Fons 1994/1. sz. 52-78. pp.). 

Lipszkynek nem jelent meg 1805-ben Pest-Buda-Óbudát és környékét ábrázoló 

munkája, amit 1810-ben sokszorosítottak — mint azt Holló írja. Valójában már 

1802-ben elkészült Buda és Pest két szabad királyi városok térképével, erről készült 



a Főszállásadómesteri Hivatalban egy másolat 1805-ben (lelőhelye a Hadtörténeti 

Intézet Térképtárában G h I 71. szám alatt) és az 1810. évi nyomdai sokszorosítás 

is. A vázlatot (1805) és a kiadást (1810) összevetve megállapítható, hogy nem 

készülhetett a második az első alapján, mert annál sokkal részletesebb: valószínűbb 

az, hogy mindkettő ugyanazon eredeti alapján készült. 

Sajnos a térkép méretei miatt még a közzétett A/3-as nagyságban sem használ-

ható kutatási célra, ezért jobb lett volna önállóan, a könyvhöz mellékletként csa-

toltan megjelentetni. Az olvashatatlanság miatt a hozzá készült számmagyarázat 

(benne az egyes utcák és épületek elnevezésével) közlésétől joggal tekintettel Hol-

ló Szilvia Andrea. Megjegyzendő azonban, hogy az azonosításhoz a 349 számból 

Lipszky 307-nek a feloldását is megadja, ami csak sajátos számítás (H. Sz. A.) 

szerint tekinthető háromnegyed résznek! A térkép és a hozzátartozó névanyag ku-

tatható formában való megjelentetése továbbra is várat magára. 

Szólni szükséges még az irodalomjegyzék összeállításának hibáiról is. Nem ne-

vezhető szerencsésnek, hogy a kötet végén, pusztán abc-rendben felsorolva szere-

pelnek a felhasznált irodalom tételei. Ez így olyan, mintha egy lexikonban nem az 

egyes szócikkek után, hanem a kötet végén alfabetikus sorrendben követné egy-

mást minden könyv, cikk, stb. Hasznos volna az egyes térképek elemzésénél meg-

adni a felhasznált irodalmat, ezzel is segítve a kutatók munkáját. Csak formai ész-

revétel, hogy Magyarországon a könyvészeti leírásnál egyetlen város nevének rövi-

dítése lehetséges (ez viszont kötelező), és ez Budapest: Bp. (ld. MSZ ISO 690:1991. 

Bibliográfiai hivatkozások). Teljesen kiírva már a Budapest című folyóiratra gon-

dolunk. A periodikákból idézett cikkek, tanulmányok esetén az oldalszámot is cél-

szerű feltüntetni. 

A könyv használatához nagy segítséget nyújtana vagy egy összesített, vagy egy 

tematikus személy- és helynévmutató (benne utcák, terek, épületek is), amely sa-

jnos jelenleg hiányzik a kötetből, nehézkessé téve a benne való tájékozódást. 

A felsorolt kisebb-nagyobb hiányosságok kiküszöbölésével alkalmassá válhat 

a könyv arra, hogy ne csak szép kivitelű értékes ajándék, hanem a helytörténeti 



kutatók alapvető kézikönyve legyen, amit e sorok írója egy javított második kiadás 

formájában nagy örömmel fogadna. 

A Budapest Történeti Múzeum munkatársai és személy szerint Holló Szilvia 

Andrea mindent megtettek azért, hogy a könyv megjelenése igazi ünnepe legyen a 

szép könyvek kedvelőinek. A kötet bemutatójával (1994. december 3.) egyidőben 

kiállítást rendeztek a BTM Kiscelli Múzeumban azon térképekből, amelyek a válo-

gatás anyagát alkották, majd a kiállítás megnyitóját követően kastélybeli koncertre 

invitálták az érdeklődő látogatókat. A kultúrális értékek összekapcsolásával a szer-

vezők példaértékű harmóniát teremtettek a történelmi források, a szép könyvek és 

a komolyzene valamint azok kedvelői között. 

Reisz T. Csaba 
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r 
Szerzőink figyelmébe 

1. A kéziratot számítógépen (IBM) elkészítve, lemezen kérjük benyújtani. Mellé-
keljék egy példányban a kinyomtatott anyagot is, ez segít a szerző formai elkép-
zélésének megvalósításában (mit kíván aláhúzni, táblázatba szerkeszteni stb.) 

2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, önálló szövegként a dolgozat végéhez 
csatolva készüljenek (nem a dolgozatba beleszerkesztve, lap aljára vagy az írás 
végére tördelve!) 

3. A kéziratban az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti 

előfordulásának kivételével - római számmal tüntessék fel. 

4. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) a 0.5-1.5 íves kéziratokat 

tekintjük, (egy ív kb. 22 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés). 

5. A kézirat lapjainak számozása folyamatosan és arab számokkal történjék 

6. Idegen nyelvű forrásokból az idézeteket magyarra fordítva kérjük, és csak olyan 
esetekben eredeti nyelven, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

7. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat ké-
rünk (csak a szerző nevét kurzíváljuk, összeállítókét és a címet nem!) 

8. Recenzió esetében pontos bibliográfiai adatok szükségesek (szerző, szerkesztő, 
válogató, kiadó, megjelenés helye, éve, száma, sorozat, terjedelem is), idegen-
nyelvű kiadvány esetén a cím magyar fordítása is. A recenzió max. 5 kéziratoldal 
terjedelmű legyen. 

V J 


