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Bevezetı 

 

A dolgozat célja leltározni, rendszerezni azon térképeket, amelyek ábrázolják Kolozsvárt.  

Primer forrásaim voltak a térképtárak. Átvizsgáltam a két legnagyobb, budapesti 

(Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, Hadtörténeti Intézet Térképtára) és a két 

kolozsvári (Központi Egyetemi Könyvtár Térképtára és Cholnoky Jenı Térképtár) térképtár 

katalógusait, digitális kiadványaikat. 

A budapesti Országos Széchényi Könyvtár Térképtára tartalmazza a legtöbb általános 

térképet a Kárpát-medencérıl, így a Kolozsvár korai térképi ábrázolásában fontos szerepet 

játszó 16–18. századi országtérképekbıl itt található a legtöbb. A győjtemény hasonlóan 

gazdag a késıbbi ország- és megyetérképekben, azonban ezeket már nem vizsgáltam. A 

térképtárból, az önálló munkák között több mint harminc nagyméretarányú várostérképet 

azonosítottam a városról, elsısorban a dualizmus idıszakából és fıleg a jelenbıl, 

természetesen ezeken kívül jelentıs számban vannak térképmellékletek a könyvtár más 

győjteményeiben.1 A Hadtörténeti Intézet Térképtára a Kárpát-medencére vonatkozó 

topográfiai térképek viszonylatában a legfontosabb győjtemény Magyarországon. E 

győjtemény és digitális kiadványai tehát kiemelkedık a Kolozsvárra vonatkozó 18–20. 

századi osztrák, majd magyar topográfiai térképek szempontjából.2 

A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Térképtárában szintén több mint harmincat 

azonosítottam, a dualizmustól a jelenig (nem számolva a könyvek mellékleteit). A kolozsvári 

Cholnoky Jenı Térképtár is tartalmaz közel 10 várostérképet, fıleg a dualizmusból, olyat is, 

amelyet más térképtárban nem találtam meg.3 A kutatás fontos szegmense a magyar 

kataszteri térképek és a román topográfiai térképek vizsgálata, ezek a fenti győjteményekben 

alig jelennek meg, így ıket sok egyéb helyrıl kutattam fel. 

Szekundér forrásként térképtörténeti, helytörténeti munkákat használtam. Kiemelem a 

régebbiek közül Jakab Elek várostörténeti munkájának térképmellékletét és Szabó T. Attila 

tanulmányát (Jakab 1870, 1888; Szabó T. 1946), a kortárs munkák közül térképgyőjteményt 

                                                 
1 Az OSZK Térképtárának digitalizált állományai következı címen érhetıek el: 

http://www.topomap.hu/webshop/index.php?menu=oszk 
2 A győjtemény topográfiai térképeinek jelentıs részét adta ki az Arcanum kiadó DVD-n, georeferált formában 

az utóbbi években: Arcanum 2007a, Arcanum 2007b, Arcanum 2008. 
3 A Cholnoky Térképtár honlapja, digitalizált térképekkel: hagyatek.cholnoky.ro 
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adott közre a Mózes Huba és Turánitz Lajos szerzıpáros, illetve Asztalos Lajos (Mózes–

Turánitz 1993, Asztalos 2004). 

A térképek válogatása esetében a következı szempontokat vettem figyelembe. 

A korai térképek (a kezdetektıl a 18. századig) kevésbé részletesek, itt Kolozsvár 

ábrázolása jelmódszerrel, azaz településjellel történik. Az ilyen térkép kétféle információt 

közöl. A jel Kolozsvár rangját, méretét érzékelteti. A jel melletti név a város megnevezését 

adja meg, a térképszerkesztı szerint. Ezek többnyire országtérképek, közülük csak a 

fontosabbakat említem meg. A 18. századtól már egyre rendszeresebb a részletes ábrázolás, 

így ezt követıen már nem foglalkoztam az országtérképekkel. 

A késıbbi térképek (elvétve a 17. századtól, tömegesen csak a 19. század közepétıl) 

már részletesebbek, így számunkra ez a térképek érdekesebb része, esetükben a teljességre 

törekedtem. Kolozsvárt már nagyméretarányú alaprajzos ábrázolással tüntetik fel, azaz 

felületi módszerrel. Az alaprajzos ábrázolás sokkal gazdagabb információmennyiséget 

hordoz: a vizek, a növényzet, az utcahálózat, a beépítettség és a határok elhelyezkedését 

tudjuk meg. A térképek névrajza is sokkal gazdagabb: a település neve mellett leolvashatjuk a 

városnegyedek, utcák, vizek, erdık, dőlık neveit is. Célom volt minél többet összegyőjteni, 

alsó méretarány-korlátként 1: 50 000 mellett döntöttem, így a topográfiai felmérések 

felmérési szelvényei is bekerültek a listába. Nagyobb részük kb. 1: 10 000-s méretarányú 

várostérkép, de fontosak a többnyire 1: 20 000-nél kisebb topográfiai térképek és leginkább 

az 1: 1000-s vagy 1: 2880-as méretarányú kataszteri térképek is. Csak önálló megjelenéső 

térképekkel foglalkoztam, néha tárgyalok mellékleteket is. Nem foglalkoztam tematikus 

térképekkel. 

A következıkben történeti koronként csoportosítom eredményeimet, minden fejezet 

rövid várostörténeti felvezetıvel kezdıdik, majd a térképeket sorolom fel, esetenként 

mőfajonként csoportosítva. A dolgozat végén felsorolom, számozva a nagyméretarányú 

Kolozsvár térképeket kronológiai sorrendben, megadva a fontosabb térképtárakban 

jelzeteiket, illetve reprintjeik forrásait. Az egyéb felhasznált irodalom ez után következik, 

ábécé-sorrendben. 

Remélem, hogy a munka hasznos lesz bármilyen térképtörténeti, helytörténeti vagy 

történeti topográfiai kutatásnak, pl. utcanévváltozások vizsgálata stb. 
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Az ókori római Napoca (106–271) 

 

A mai város térségét 106-ban hódította meg a Római Birodalom. A dák nevet átvevı, római 

alapítású Napoca elsı írásos említése a Napoca és Potaissa közötti római út menti ajtoni 

mérföldkıvön látható, amely 107 és 110 közötti. A mai belváros jelentıs részén fekvı 

település a II. század végén már colonia volt, azaz a legmagasabb városi rangú település, több 

mint 10 ezer lakossal, Dacia Porolissensis tartomány közigazgatási központja. A település a 

IV. században elnéptelenedhetett. (Köpeczi 1986: 49, Gaal 1992: 5–7, Asztalos 2004: 8–12) 

Ebben az idıszakban élt a görög kartográfia legismertebb nagysága, Klaudiosz 

Ptolemaiosz, a Római Birodalomhoz tartozó egyiptomi Alexandriában. Egyik fı mőve a 140–

150 környékén készült, nyolckötetes Geografiké Hüfegészisz, amely többek között az akkor 

ismert világ 8000 településének földrajzi koordinátáit adja meg. Az eredeti mővet 13–15. 

századi bizánci másolatok és 15. századi latin fordítás kiadásaiból ismerjük. (Stegena 1985: 

27–29, 53–55; Papp-Váry 2002: 11, 66–67). 

Az adatai alapján megszerkesztett 26 lapos világtérkép kilencedik lapján megjelenik 

Dacia tartomány. Jellel jelöli a fontosabb településeket, ilyen Napoca, szomszédságában 

Potaissa (Torda) és Porolissum (Mojgrád). Legközelebbi folyók az Aluta (Olt) és a Tibiscum 

(Tisza), távolabb a hegyeket oldalnézetes ábrázolással jelölte. (Lásd 1. ábra). 

 
1. ábra. Részlet a 2. századi Ptolemaiosz-térkép 1490-es római kiadásából. 

Forrás: Nordenskiöld 1889. 
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A római kartográfia ma legismertebb eredménye egy térképes útleírás (itinerarium), a 

győjtıjérıl elnevezett Tabula Peutingeriana. A ma ismert egyetlen másolat 3–4. századi 

állapotokat tükröz leginkább, 12. századi kiegészítésekkel. (Stegena 1985: 31–32; Papp-Váry 

2002: 11, 68–69) 

Napoca a nagyobbik, rajzos településjellel van jelölve, akárcsak Porolissum és 

Apulum (Gyulafehérvár). Az útvonal mentén a két legközelebbi kis település Potaissa 23, 

illetve Optatiana (Zutor) 16 római mérföldre4. (Lásd 2. ábra). 

 
2. ábra. Részlet a 4. századi Peutinger-térképbıl. 

 

Kolozsvár a magyar középkorban (896–1526) 

 

A kora középkorban rövidebb–hosszabb idıre telepedtek meg e térségben gepidák, szlávok, 

majd a honfoglalástól a magyarok (ez utóbbiak a Kövespad és Farkas utca környékén). 

Valószínőleg a kolozsmonostori bencés apátság környékén alakult ki az elsı település; ez a 

Magyar Királysághoz tartozó, 11. században megszervezett Kolozs vármegye egyik 

központja lett. 1173-as az elsı írásos említése (Clus), nevét szláv–német, illetve magyar 

eredettel is magyarázzák. Az 1241-es tatárjárást követıen újraépül a település, elıbb az Óvár 

területén, majd kiterjeszkedik a Belváros területére. Nevei Kolozsvár (elıször: Kulusuar 

1246-ból) és Klausenburg (elıször: Clusenburg 1348-ból) párhuzamosan. Latin Claudiopolis 

nevének elsı említése késıbbi, 1573-as. A tatárjárást követıen a magyar lakosok mellett 

                                                 
4 1 római mérföld = kb. 1480 méter. 
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szászok költöznek ide. 1316-tól város, 1405-tıl szabad királyi város. Erdély vezetı települése 

Brassóval és Nagyszebennel együtt. Megépül a római katolikusok gótikus Szent Mihály-

temploma, és két másik temploma, továbbá a városfalak (közel 3 kilométer hosszúságban), 

kialakul a mai utcahálózata, fennmaradt ez idıszakból több lakóház is (pl. Mátyás szülıháza). 

Lakossága a 15. században 6000 fı, felerészt szász és magyar, a városfalakon kívül kevés 

román. (Gaal 1992: 7–12, Györffy 356–360, Szabó 2003: 284–286, Asztalos 2004: 13–18, 

27–29) 

Az európai keresztény középkor világtérképei az OT-térképek voltak. Ezek közül egy 

10. századi angolszász térkép jelöli legkorábban a magyarokat a Kárpát-medencében: 

Hunorum gens a felirat (Stegena 1985: 87). A legnagyobb ismert ilyen térkép az 1230 körül 

készült ebstorfi, amelyen Magyarországgal kapcsolatban csak a neve (Vngaria) és pár folyója 

jelenik meg (Papp-Váry 2002: 70–71). E térképek közül a legrészletesebb az 1450-es 

években készült Fra Mauro-féle velencei világtérkép, ezen már több magyarországi helynév 

megjelenik (pl. Pozsony, Székesfehérvár). Sallai János ezen a térképen azonosította a Kolozs 

vármegyére utaló nevet (Sallai 1995: 19). 

A tengeri tájékozódás térképei a portolán térképek voltak. E térképek fıleg a 

partvidéket jelölték, de volt olyan is, amely a szárazföldet is kidolgozta valamelyest. Legjobb 

esetben is csak 1-2 tucat helynevet tartalmaznak Magyarország területérıl. Az 1320-as évek 

végi Angelino Dalorto (Dulcert)-féle térképen jelenik meg elıször Erdély neve. A 

legrészletesebbnek tekintett Abraham Cresques-féle 1375-ös katalán atlaszon közeli városok 

Várad és Temesvár, illetve Erdély megjelenik latin, magyar és német néven. Azonban 

Kolozsvár hiányzik e térképekrıl is. (Irás 2010, Papp-Váry 2002: 74–75) 

Már a reneszánszhoz sorolható három, az elızıeknél sokkal részletesebb térkép. Az 

elsı Nicolaus de Cusa német humanista 1458-ban készült Germania térképe, amelynek szélén 

Erdély is megjelenik (latin és német névvel), illetve a környékrıl egyértelmően azonosítható 

Várad és Brassó, de Kolozsvár nem (Gróf 2005: 284). A Mátyás király udvarában is 

tevékenykedı firenzei Francesco Rosselli Magyarország-térképe nem maradt fenn, de 1490-

es Közép-Európa térképe Erdélyt tekintve az elıbbihez hasonló részletességő: Erdély, Brassó, 

Várad és Szeben a környék nevei. (Stegena 1985: 88–89) 

Ebben az idıszakban kerül a napvilágra a latin világ számára a kortárs térképeknél 

részletesebb és pontosabb, egy évezreddel korábban kidolgozott Ptolemaiosz-munka. Elıbb a 

ptolemaioszi térképek jelentek meg sorra, majd a korabeli ismeretek ötvözésével jelentek 

meg az új térképek. A legrészletesebb, Magyarországra vonatkozó példa az Itáliában dolgozó 

német Henricus Martellus munkája. 1490-es térképe messze részletesebb a korábban 
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említettekhez képest. Ezen már egyértelmően megjelenik Kolozsvár, feltehetıen Coloswar 

felirattal, a Tisza és a Kárpátok között még vagy egy tucat más helységnév között. A korábbi 

bizonytalan jelölésekhez képest ezt a térképet tudom megnevezni Kolozsvár elsı térképi 

ábrázolásának. (Papp-Váry 2002: 76–77) 

 

Kolozsvár az Erdélyi Fejedelemségben (1526–1690) 

 

A mohácsi vészt, majd Buda török kézre kerülését követıen Magyarország keleti 

országrészeibıl alakul ki az Erdélyi Fejedelemség (1571-re). Ennek Kolozsvár elsırendő 

városává válik: míg a fejedelmi székhely Gyulafehérvár, és gazdaságilag inkább 

Nagyszebené és Brassóé a vezetı szerep, addig Kolozsvár a kulturális központ (pl. rövid 

ideig egyetem is mőködik a városban), sıt számos országgyőlés helyszíne. A 17. század 

közepén már 9000 lakója lehetett. E két században a szászok szinte teljesen 

elmagyarosodnak, így lakossága többnyire magyar. Fıtéri temploma a protestánsoké volt. 

Ebbıl az idıszakból ismeretes Kolozsvár elsı metszete: Georg Houfnagel 1617-es munkája. 

(Gaal 1992: 13–15, Asztalos 2004: 18–19) 

 
3. ábra. Részlet Lázár 1528-as Magyarország-térképébıl. 

Forrás: lazarus.elte.hu 

 

Az esztergomi érsek titkára, Lázár által szerkesztett Magyarország-térkép még a 

mohácsi vész elıtt készült, de 1528-ban nyomtatták ki (Lázár 1528). Ez az elsı magyar 
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térkép, és az elızı, külföldön készült térképekhez nagyságrendbeli elırelépést jelent.5 A 

térképen Kolozsvár jelölése: az oldalnézetes jel mellett megjelenik a magyar Coloswar és 

alatta a német Clausenburg felirat. Közelében Szamosfalva, Kolozs, Bonchida azonosítható. 

A városon keresztülfolyik egy folyó, amelynek futása megegyezik a Kis-Szamoséval, de neve 

nincs megadva. (Lásd 3. ábra). 

Még Lázár térképénél is több helységnevet tartalmaz a brassói Johannes Honterus 

Erdély-térképe, amelyet 1532-ben nyomtattak ki (Honterus 1532). A szász humanista 

térképén a városnak csak a német neve jelenik meg (Clausemburg), újdonság a város 

folyójának a térképi megírása: klein Thymes. (Lásd 4. ábra). 

 
4. ábra. Részlet Honterus 1532-es Erdély-térképébıl. 

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára. 

 

Lázár és Honterus térképét követıen készül el a bécsi Wolfgang Lazius térképe, 

1556-ban nyomtatták ki. Kolozsvár ismét a lázári két névvel szerepel, közelében 

Kolozsmonostor, Gyalu ábrázolása az újdonság, sajátosan a város folyójának neve 

Wizzafoglyosomos, azaz Visszafolyó-Szamos. Újdonság a Kolozs megyenév feltüntetése: 

Com. Colosse. (Papp-Váry 2002: 84–85) 

Nagyjából Lázár és Honterus térképei alapján készülnek el a 16. és 17. században 

rendszeresen megjelenı, tılünk nyugatra kiadott atlaszok, térképek. Ez országtérképek 

kivágata sokszor Erdély, máskor Erdély a Magyarország-térkép része, harmadik esetben 

Erdély együtt szerepel Havasalfölddel és Moldvával. A térképek méretaránya nagyjából 1 és 

                                                 
5 Míg Magyarországról Cusa 9, Rosselli 62, Martellus 180, addig Lázár 1400 helynevet ad meg. 
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2 millió közötti. A szerzık, kiadók közül a fontosabbak: Zsámboky, Münster, Ortelius, 

Mercator, Janssonius, Blaeu, Hondius, Visscher stb. A térképek Kolozsvár megírásánál latin, 

német és magyar neveibıl válogatnak, néha akár mindhármat szerepeltetik. (Plihál 2001) 

E korszak végérıl való Kolozsvár elsı alaprajzos ábrázolása. A Turánitz Lajos által 

közreadott, de nem azonosított ábra sarkában az 1680-as évszám látható (Mózes–Turánitz 

1993: 2). Kutatásaim eredményeképpen leírhatom, hogy az ábrázolás valójában Galeazzo 

Gualdo-Priorato Historia di Leopoldo Cesare c. háromkötetes mővének 2. kötetében jelent 

meg, a 102. oldalon (Gualdo-Priorato 1670). Az olasz nyelvő térképvázlat pedig a Kolozsvár 

körüli hadak (I. Apaffi Mihály és a váradi pasa) 1662-es elhelyezkedését mutatja be.  A 

vázlaton azonosítható a Kis-Szamos és mellékága (a Malom-árok), mindkettı név nélkül, a 

Szamoson híd. A vázlat jelöli a várfalakat, azon belül a fıteret, összesen öt utcát, a 

templomot rossz helyen (az Egyetem utca nyugati oldalán). Nem jelöl házakat a falakon 

kívül. 

 

Kolozsvár a Habsburg Birodalomban (1691–1867) 

 

1691-tıl Erdély betagolódik a Habsburg Birodalomba annak egyik tartományaként. 

Lakossága a 18. század elejére lecsökken, majd utána folyamatosan növekszik. 5000-n lakják 

1714-ben; 1787-ben már 10 500 fı, 1835-ben 14 000 fı, 1850-ben 16 900 fı a lakossága. 

Lakossága ekkor szintén túlnyomórészt magyar, a románok aránya a 18. században kezd 

megnıni, de még csak épp a 10% körüli értéket éri el. 1790-ben Nagyszebenbıl Kolozsvárra 

költöztetik a Fıkormányszéket, ezáltal Kolozsvár lesz a Habsburg Birodalmon belüli Erdélyi 

Nagyfejedelemség fıvárosa, 1848-ig; majd 1861 és 1867 között is. A fıtéri templomot 

visszakapják a katolikusok. A várfalakon kívül megépítik a Fellegvárat, városfalakon belül 

barokk paloták és templom épül (pl. Bánffy-palota, jezsuita templom); 1820-tól pedig 

elkezdik lebontani a városfalakat. (Gaal 1992: 15–19, Asztalos 2004: 19–20) 

Ebben az idıszakban végzik el az osztrákok az elsı topográfiai felméréseiket, így a 

városról ezek adják a legpontosabb adatokat, továbbá megjelennek más alaprajzos, a várost 

ábrázoló térképek is, így a korábbi idıszakokból ismert országtérképek már kevésbé fontos 

források. 
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Országtérképek a Habsburg-idıszakban 

 
A város környékének térképi ábrázolásában újabb elırelépés a Habsburgok megjelenésével 

történik. Giovanni Morando Visconti hadmérnök a karlócai béke 1699-es évében készíti el 

Erdély-térképét, amelynek méretaránya kb. 1: 550 000 (Morando Visconti 1669, Plihál 

1999). A térkép a településeket eltérı jelekkel ábrázolja: Kolozsvár környékén Monostor, 

Tordaszentlászló, Felek falvak; Bonchida, Szamosfalva és Gyalu várkastélyok. 

„Clausenburg” várfalainak leegyszerősített alaprajzában jelenik meg, a „Klein Szamos” déli 

partján. A korábbi térképekhez képest egy fontos jelkulcsi újdonságot tartalmaz e munka: 

megjelenik az utak jelölése. Jól azonosítható a Kolozsvárról induló, Bánffyhunyad, Zilah, 

Dés, Szászrégen illetve a Torda felé vezetı utak futása. (Lásd 5. ábra). 

 
5. ábra. Részlet Morando Visconti 1699-es Erdély-térképébıl. Forrás: Plihál 1999. 

 

Bécsben, 1709-ben jelenik meg a Johann Christopher Müller-féle Magyarország-

térkép, amelyet az elsı, hiteles méréseken alapuló térképnek tekinthetünk térségünkrıl. Ezt 

követıen több, egyre részletesebb, pontosabb országtérkép jelenik meg. 

Lipszky János térképei 1804 és 1808 között jelentek meg (Herner 1987, Lipszky 

2005). Pontosságuk mellett a helyi nevekre odafigyelı részletes névrajzuk miatt is külön 

kiemelendıek. A térképen Kolozsvár latin nyelvő fımegírással, majd magyar, német és 

román mellékmegírásokkal rendelkezik: Claudiopolis, Kolosvár, Klausenburg, Klus. Talán ez 

tekinthetı a település román nevének elsı térképi megjelenésének. (Lásd 6. ábra). 
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6. ábra. Részlet Lipszky János 1804–1808-as Magyarország-térképébıl. Forrás: Lipszky 2005. 

 

A 19. századtól megjelenı többi országtérképpel már nem foglalkozunk ebben a 

tanulmányban, hiszen ebben az idıszakban már sokkal részletesebb térképek ábrázolják 

Kolozsvárt, releváns információ az országtérképekbıl már nem nagyon származik. 

 

Várostérképek a Habsburg-idıszakban 

 
A város korai alaprajzos ábrázolásai többnyire hadmérnöki munkák, amelyek célja és 

jelkulcsa még messze eltért a mai várostérképektıl. 

Gualdo-Priorato egyszerő munkája után a város elsı hitelesebb alaprajzos térképe 

Giovanni Morando Visconti munkája (Morando Visconti 1691). A korábban már említett 

1699-es Erdély-térképe két szélére az elızı évtizedben elkészített várostérképeit is 

megjelentette. Ezek között van 1691-es Kolozsvár-munkája is (Plihál 1999). A térképen jelöli 

a Kis-Szamost és a Malom-árok ágát (megadja a Szamos nevét). Jelöli (de nem nevezi meg) a 

város szinte összes utcáját, továbbá vagy öt várfalon kívüli, nehezebben azonosítható utcát, a 

várfalat a bástyákkal és kapukkal. Jelöli a három templomot, megadva a felekezetüket; a 

református kollégiumot, továbbá három kapu nevét írja meg. (Lásd. 7. ábra). 
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7. ábra. Morando Visconti 1691-es várostérképe. Forrás: Hadtörténeti Térképtár. 

 

Jakab Elek közölte 1870-ben a város egy – Szabó T. Attila által 1718-ra datált, majd 

Asztalos Lajos által Helfst Joseph 1714-es metszetével azonosított – térképét (Szabó T. 1946: 

9; Asztalos 2004: melléklet). Lényeges újdonság Morando Visconti munkájához képest a 

Fellegvár megléte, amely 1715–1723 között épült (Gaal 2001). A térkép az elızınél sokkal 

pontosabb rajzolatú. A vízrajza a késıbbi Sétatér szigeteit is tartalmazza, a Szamosba ömlı 

kisebb patakokat is, illetve megnevezi a Nádas-patakot is. A városon belül jelöli a 

templomokat és az iskolákat, a városfalon kívül egyértelmően azonosíthatóak a külsı utcák, 

jelöli a temetıket felekezetek szerint megnevezve. A fıtéri templom plábániatemplomként 

szerepel (a katolikusok 1716-ban szerzik vissza a templomot), már megjelenik a jezsuita 

templom (1718-ban kezdték az építését). A Fellegvár és a jezsuita templom létébıl arra 

következtetek, hogy a térkép mindenképpen 1718-as vagy utáni, tehát inkább Szabó T. Attila 

becslése a pontosabb. (Helfst 1718) (Lásd 8. ábra). 

Borbély Andor 1943-ban közölte a város és a fellegvár 1734-es, német nyelvő 

térképét, amely az elızınél kevésbé részletes. (Plan1734, Szabó T. 1946: 16–17) 
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8. ábra. Helfst metszete 1718-ból. Forrás: Jakab 1870. 

 

Itt kell megemlítenünk, hogy Papp-Váry Árpád hívja fel a figyelmet (Papp-Váry 

2002: 61), hogy a kolozsvári jezsuita kollégiumban felmérést és térképkészítést tanított 

Malinovits Ignác, és ismeretes egy tanítványai által rajzolt Házsongárd-térkép 1782-bıl. 

1774 és 1786 között épült fel a fıtéren a Bánffy-palota, ennek építése idejérıl való az 

a 1784-es alaprajz, amely a fıtér északkeleti részét ábrázolja. A Bánffy-palota és a Szent 

Mihály-templom közötti lerombolandó épületek német nyelvő alaprajza. Az alaprajzot Jakab 

Elek közölte. (Fıtér1784)  

Szintén Jakab Elek közli azt az 1807-es, nagyon egyszerő térképvázlatot, amely 

Kolozsvár külterületét mutatja be, jelezve a területhasznosítást egészen a következı falvakig. 

(IdeálisRajzolat1807) 

A belvárosról az elsı már-már várostérképi jelkulccsal készült, azaz utcaneveket is 

megíró munka 1831-es: Szabad királyi Kolozsvár városának és körül levı várfalainak 

rajzolatja (Várfal1831). A térkép csak a belvárost ábrázolja. A Malom-árok „Kis-Szamos 

vize” névvel jelenik meg, a tényleges Kis-Szamos már a kereten kívül helyezkedik el. A 

térkép megadja a város teljes utcahálózatát, de nem írja meg mindegyiknek a nevét. A 
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következı utcaneveknek ez az elsı térképi megjelenése: Nagy, Óvári és Trencsini-Vár piacz; 

Híd, Szappany, Szent Egyház, Belsı Közép, Király, Belsı Farkas, Thorda, Buza, Szén, Kis 

Mester, Belsı Monostor, Külsı Magyar, Külsı Közép és Külsı Farkas utcák. A térkép a 

Belsı Magyar utcát hibásan írja meg, helyén a Belsı Monostor név ismétlıdik. A térkép 

jelöli a templomokat felekezet szerint, azonban a görög katolikus templom hibásan jelenik 

meg (az Unió utcában). A térkép magyarázó szöveggel foglalkozik a várfalakkal, kapukkal és 

bástyákkal, amelyeket ekkor már bontottak: a még létezı falakon túl jelöli a lebontott falakat 

is, megnevezi a kapukat és a bástyák egy részét. A térképen már megjelenik az abban az 

évben a fıtéren felavatott Státua. (Lásd 9. ábra). 

 
9. ábra. 1831-es várostérkép. Forrás: Jakab 1888. 

 

A többnyire a 19. század közepén lebontásban levı várfalak a fı témája a Jakab Elek 

által 1870-ben közölt térképnek (Jakab 1870). A minden korábbinál finomabb rajzolatú 

munka csak a belvárost ábrázolja. Az utcák mindegyikének megjelenik a neve, kiemelt 

épületek, bástyák vannak megszámozva, a várfal eltérı színezése jelöli a lebontás fázisát, a 

térképet a bástyák és kapuk igényes rajzai egészítik ki. A legrészletesebb munka a 

várfalakról, történelmi tematikus térkép. (Lásd 10. ábra). 
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10. ábra. Alaprajzok és oldalmetszetek Kolozsvár városfalairól. Forrás: Jakab 1870. 

 

Az egész várost ábrázoló elsı utcaneves térkép 1865-ös, Pánczél Ferenc munkája. 

Kolozsvár részletes leírása és Erdélyország földrajza címő munkájának melléklete (Pánczél 

1865). A térkép egyszínő, a beépítettségbıl a templomokat emelte ki a szerzı. Figyelemre 

méltó, hogy ezen a térképen már megjelenik az elsı hatóság által adott közterületnév: a 

Széchenyi tér. Az 1876-os második kiadásban már megjelenik a vasút (Pánczél 1876). Bár a 

két térkép eltérı égtájak felé néz, mégis egyik sem északolt. 

 

Az elsı osztrák topográfiai felmérés 

 
Az elsı osztrák katonai topográfiai felmérés az Erdélyi Nagyfejedelemség  területén 1769 és 

1773 között zajlott, amelynek eredményeképpen errıl a tartományról 280 darab 1: 28 800-as 

méretarányú térképszelvény készült el. (Jankó 2007: 13–55) 

Kolozsvár a 83. szelvényen helyezkedik el. A térkép a város német nevét írja meg 

(Clausenburg), majd alatta a magyar nevét (Kolosvár), a név mellett szereplı 30-as szám 
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vám- és harmincadhely voltát jelöli. A térkép csíkozással érzékelteti a domborzatot. Részletes 

a vízrajz: a Szamos és a Malom-árok kétvonalas, a többi patak egyvonalas jelölést kap. A Híd 

kapu elıterében levı híd piros színő, azaz kıhíd. Minden más híd fekete, azaz fahíd. A 

Malom-árok mentén több malom jele figyelhetı meg. A növényzet jelölése által 

lehatárolhatjuk a fellegvári és a házsongárdi szılık területét. A térkép jelöli a várfalat. A 

várfalon belül a házak piros színőek, azaz kıházakként szerepelnek. Alaprajzban jelenik meg 

a Szent Mihály-templom, jellel a másik három. A várfalakon kívül erıdített helyként 

ábrázolja a Fellegvárat, megjelenik a jól azonosítható utcahálózat, két oldalán kertes 

kıházakkal (udvaraikban fekete jelő faépületekkel), és két templommal. Sajátos módon a 

temetıt nem jelölték, bár a térkép jelkulcsában a jele benne volt. Ez az elsı térkép, amelyen 

megjelenik a város külterületének határvonala. A városból kivezetı legfontosabb útvonal 

Magyarország felé visz, Papfalva irányába, ez közlekedı- és postaút kategóriájú. A 

Bánffyhunyad, Gyulafehérvár, Szamosújvár kivezetı megírásokkal rendelkezı utak eggyel 

alacsonyabb kategóriájúak, országutak. (Arcanum2007a, 1OsztrKatFelm) (Lásd 11. ábra). 

 
11. ábra. Kolozsvár az elsı osztrák felmérés szelvényén, 1770 körül. Forrás: Arcanum2007a. 
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Kolozsvár az Osztrák–Magyar Monarchiában (1867–1918) 

 

Az 1867-es kiegyezést követıen a Habsburg Birodalom átalakult Osztrák–Magyar 

Monarchiává, Erdély egyesült Magyarországgal. A város rangja 1870-tıl törvényhatósági 

jogú város. Ebben az idıszakban harmincévenként megduplázódott a város lakossága: 1880-

ban az 1850-es kétszerese volt (30 400 fı), majd 1910-ben már 60 400 fı. Az 1910-es etnikai 

és felekezeti arányok: 82% magyar, 14% román, 3% német, illetve 34% református, 30% 

római katolikus, 15% görög katolikus, 11% izraelita, 4% ortodox, 3–3% evangélikus és 

unitárius. A lakosság növekedése területi növekedéssel párhuzamos, 1895-ben a város része 

lett Kolozsmonostor. 1870-ben Kolozsvárt elérte a vasút, Nagyváradon keresztül Pest 

(Budapest) felé lehetett utazni. 1872-ben itt jött létre Magyarország második 

tudományegyeteme, amely hamarosan a Ferenc József Tudományegyetem nevet vette fel, a 

késıbbiekben több más felsıfokú intézmény alakult még itt. Jelentısebb építkezések ebbıl az 

idıbıl: az egyetem épületei (fıépület, könyvtár, klinikák), a színház új épülete. Ebben az 

idıszakban válik dísztérré a fıtér, közepén a Mátyás-szoborcsoporttal. (Gaal 1991: 19–20, 

Varga E. 2001, Asztalos 2004: 20–21) 

 

A második és harmadik osztrák topográfiai térkép 

 

A második osztrák katonai topográfiai felmérés az Erdélyi Nagyfejedelemség területén 1853-

ban kezdıdött, de 1870-ig csak a tartomány délnyugati és északnyugati részén haladtak: a 

Kolozsvár-szelvény 1869-es. A munkát folytatták ezt követıen is (1873-ban fejezték be), de 

ez az átmeneti felmérés már a harmadik felmérés történetéhez tartozik. Eredményeképpen 

294 darab 1: 28 800-as méretarányú térképszelvény készült el Erdélyrıl. (Jankó 2007: 56–84) 

Kolozsvár a (vízaknai meridiántól mért) nyugati III. oszlop és 10. sor jelzető 

szelvényen található. A térkép jelkulcsa az elızı felméréshez képest sokat fejlıdött. A város 

megnevezései: Kolozsvár, Klausenburg, Klusu, a név mellett postaváltó állomás voltát 

emelik ki jellel. A domborzatot csíkozással és mérıszámos ábrázolással oldották meg. A 

vízrajz esetében a Malom-árok elsı térképi megírását emelhetjük ki (Mühlbach). A 

növényzet tekintetében megjelenik az elızıeken túl a temetı, illetve a Sétatér és a Múzeum-

kert sétányaival együtt, az utóbbi névvel is kiegészítve. A belváros sőrő beépítettsége (benne 

a kiemelt templomokkal) élesen elkülönül a külvárosok kertes jellegétıl (a külváros pár 
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utcája is meg van nevezve). Megjelennek a negyedek nevei: Házsongárd, Kétvízköz, Hídelve, 

Fellegvár. Ekkor már Kolozsvárt elérte a vasút, végállomás volt. (Arcanum2007a, 

2OsztrKatFelm) (Lásd 12. ábra). 

 
12. ábra. Kolozsvár a második osztrák felmérés szelvényén, 1869. Forrás: Arcanum2007a. 

 

1869-ben új felmérést rendeltek el, ez lett a harmadik osztrák katonai topográfiai 

felmérés. Ez már egységesen kezelte az egész birodalmat, nem tartományok szerint mérték fel 

az országot. Másik újdonság, hogy a méretaránya alkalmazkodott a méter-rendszerhez. A 

felmérési méretarány 1: 25 000-s volt (a magyar korona országait 1333 szelvény fedte le). 

Magyarország felmérésénél felhasználták az átmeneti 1869–73 közötti felmérést Erdélyben, 

illetve az ország nagy részét 1872 és 1885 között mérték fel. A Monarchia felmérése még be 

sem fejezıdött, hozzákezdtek a reambuláláshoz, azaz a térképek helyszínen történı 

helyesbítéséhez. Kolozsvár környékét 1890–92 között járták be, Erdélyben jóformán ilyenkor 

új szelvényt rajzoltak. (Jankó 2007: 85–105) 

Kolozsvár két felmérési szelvény határán fekszik, nagyjából a Fellegvárt vágja ketté 

szelvényhatár. Az egész Monarchiára kiterjedı egységes számozásban mindkét szelvény a 

18. sorban és a XXIX. oszlopban helyezkedik el. Kolozsmonostor környéke az SW, azaz 
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délnyugati sarkot alkotja; a Belváros és a keleti külvárosok a SO, azaz délkeleti sarkot 

alkotja. 1917-ben az osztrák–magyar és német térképek összehangolása érdekében 

egyszerőbbé tették a szelvények jelzeteit. Kolozsvár az új számozás szerint az 52. sorba és a 

71. oszlopba került, annak délnyugati és délkeleti sarkába, vagyis az 5271/3 és 5271/4-es 

szelvényre. (Jankó 2007: 85–105, 116) 

A II. felméréshez képest levı változásokat emelem ki: a város román nevét itt Clusiu-

ként adták meg. A csíkozásos domborzatrajzot szintvonalakkal egészítették ki. A térképen jól 

látható a város növekedése, vasútjának, közútjainak és épületeinek kiegészülései. 

(Arcanum2007b, 3OsztrKatFelm) (Lásd 13. ábra). 

 

13. ábra. Kolozsvár a harmadik osztrák felmérés szelvényén, 1891 körül. Forrás: Arcanum2007b. 

 

Várostérképek a dualizmusból 

 
1869-ig a város házait tizedenként számozták, ekkor vezették be az utcák szerinti számozást, 

azok páratlan és páros oldalaival. A régi- és új házszámozásban való tájékozódásról Bodányi 
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Sándor telekkönyvi térképezı fıbiztos gondoskodott Szabad Királyi Kolozsvár város 

Házbirtokosainak Névsora címő könyvében és térképével (Bodányi 1869). A térkép ábrázolja 

az utcaneveket, az új házszámozást, felületi színezéssel a beépített- és a zöldterületeket. A 

térképen megjelenik a vasút indóháza és várótermi pénztára. A térkép alaptérképül szolgált az 

1893-as tematikus térképnek, amely a vízvezetékeket mutatta be. (Vízvezeték1893) 

Fodor Ferenc a magyar térképtörténeti munkájában Tompa János városi mérnök 

1870-ben megjelent térkép-párját tekinti Kolozsvár elsı várostérképének. Valójában már 

Pánczél és Bodányi várostérképei megelızték Tompát. (Fodor 1953: 268)  

Tompa 1: 28 800-as térképe a város külterületét mutatja be. Rajta van Kolozsvár 

(majdnem) teljes külterülete, amelynek határát is jelöli. Ugyan a térképnek ugyanaz a 

méretaránya, mint az 1 évvel korábban elkészített osztrák II. térképnek, de a katonai térkép 

titkos volta miatt nem figyelhetı meg egyezés a két térkép között. A térképet Tompa mérte 

fel és rajzolta meg. A domborzatábrázolása csíkozásos. A város folyóját Nagy-Szamosként 

nevezi. Elkülöníti az erdıt, kaszálót, szántó és szılıt felületi színezéssel. Gazdag a 

határrésznév anyaga. Megjelenik a térképen az abban az évben beérkezı vasút, elkülöníti az 

országutakat és mezei utakat. (Tompa 1870a). 

 
14. ábra. Tompa 1870-es várostérképe. Forrás: Jakab 1870. 
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Tompa 1: 7200-as térképe a belterületet ábrázolja. Míg a Kis-Szamos folyó Nagy-

Szamos névvel rendelkezik a térképen, addig a Malom-árok Kis-Szamosként jelenik meg. A 

térkép a belváros minden utcáját megrajzolja, de a kisebbeknek a neve hiányzik a térképrıl. 

Jelöli a tizedeket, azokban is az utcaneveket. Kiemelt épületek csak a templomok. (Tompa 

1870b). (Lásd 14. ábra.) 

Jakab Elek történeti munkájában még egy geológiai térképet is közöl a város 

környékérıl. (Jakab 1870, III. tábla). 

Jelkulcsi tekintetben újabb elırelépés a nevezetességjegyzék használata: ezt egy 

Asztalos által 1887-esre datált, 1: 7500-s méretarányú térképen figyelhetjük meg elıször. A 

térképrıl hiányzik a Kıváry-telep és a Bácsi (késıbbi Erzsébet) út. A budapesti Deutsch M. 

mőintézetnél készült térkép már 40 középületet számoz meg. (Deutsch1887, Asztalos 2004) 

Az 1890-es években alakult át a fı tér, elıbb lebontották a templom körüli épületeket, 

dísztérré alakították át. Ebbıl az idıszakból maradt hátra a fıtér pontos helyszínrajza: ezen 

még látható az 1899-ben a térrıl eltávolított Státua. (Fıtér189?) 

 
15. ábra. Részlet Mach 1894-es térképébıl. Forrás: Cholnoky Térképtár. 

 

A következı ismert várostérkép a Mach J. által szignózott munka, amelyen a kereten 

kívül Stein János kolozsvári egyetemi könyvkereskedése jelenik meg kiadóként, illetve 

Bannwarth Th. bécsi könyvnyomdája, mint nyomtatási hely. A térképet Asztalos Mach 

térképének nevezi, és 1892 utáninak datálja (Asztalos 2004, melléklet). Az utcanevek 

változása és az épületek léte / nemléte alapján 1894-esnek feltételezem a térképet: már kész a 

Süketnéma Intézet, még áll a Nemzeti szálló, Kolozsmonostor még nem része a városnak stb. 

(Gaal 2001). Egy magángyőjteménybıl ismerek olyan kiadását is a térképnek, amelyen 
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utólagosan kézzel felvették az 1899 és 1901 között épület unitárius kollégium épületének 

helyét is, a térképen az 1900-as évszám is szerepel kézírással. Mach térképe már kiforrott 

várostérképi jelkulccsal rendelkezik: az utcanevek és a kiemelt épületek mellett megjelenik a 

tömegközlekedés jelölése is. A vizek nevei Szamos és Kis-Szamos. A térkép fı értékének azt 

látom, hogy a legteljesebben tartalmazza a középkortól szinte változatlan, természetes 

névadású funkcionális utcaneveket. Ugyan a Belsı Széna utca helyett már Jókai utca 

szerepel, de az 1898–1899-es szimbolikus névváltozásoktól még mentes a térkép: itt még Fı 

és Óvár tér, Belsı Monostor, Belsı Torda, Belsı Közép, Belsı Magyar, Külsı Torda, Híd és 

Nagy utca stb. szerepel.6 Másik értéke a munkának az 59 köz- és nyilvános épület 

megnevezése: egyetemi épületek, középiskolák, templomok, hivatalok, laktanyák, színházak, 

szállók szerepelnek. A térkép még azért is különleges, mert szerepel rajta a keskeny 

nyomköző vasút, amely eleinte lóvontatású volt, majd 1893-tól gızmozdony vontatta, de 

1902-ben a magas baleseti arány miatt felszámolták. (Mach 1894) (Lásd 15. ábra). 

 
16. ábra. A Gibbon könyvkereskedés 1900-as térképe (részlet). Forrás: Cholnoky Térképtár. 

 

Kolozsvár következı várostérképe már tartalmazza az 1899-es utcanévváltozásokat 

(már szerepel a Mátyás király és Karolina tér, illetve az Unió, Egyetem, Deák, Petıfi, 

Kossuth, Wesselényi utca és a Ferenc József út), sıt a Szentegyház utca eléri a fıteret, de a 

sétatéri Felsıbb Leányiskola még hiányzik a térképrıl, tehát 1900-as kell legyen a térkép. A 

térkép címe Kolozsvár sz. kir. város térképe. Szerzı nincs megnevezve a térképen. Kiadóként 

a kolozsvári Gibbon A. könyvkereskedés van megadva, illetve nyomdaként Silai L. 

                                                 
6 A város utcaneveinek változásairól lásd: Benedek – Bartos-Elekes (2009). 
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kolozsvári kı- és könyvnyomdája (Gibbon1900). A térkép egyszínő. 109 kiemelt épületet 

nevez meg. Elıször szerepel térképen a római számmal jelölt 6 kerület: Belváros, Alsóváros, 

Kétvízköz, Hídelve, Felsıváros és Monostor. A térkép elıbb könyvmellékletként (Kelemen – 

K. Fodor 1902), majd késıbb többször jelent meg, aktualizálva, más kiadók neve alatt: Stief, 

Rigó. (Lásd 16. ábra) 

A Mátyás-szobor már a térképen van, a keskeny nyomköző vasút még a térképen van, 

tehát 1902-es kell legyen a Posner Károly Lajos-féle térkép (Posner1902). A századelı 

legigényesebb munkájáról van szó, amely nem szerepel sem Turánitz-, sem Asztalos által 

közzétett térképgyőjteményben. Az 1: 5000-s méretarányú térképet a város törvényhatósága 

adta ki, és Posner nyomtatta Budapesten. A térkép eltérı felületi színezéssel jelöli a 

kerületeket. A vizek jelölésével kapcsolatban kiemelhetjük, hogy a Malom-árok név jelenik 

meg a helyén. A térkép 112 kiemelt épületet nevez meg. Az elızıekhez képest jelkulcsi 

újdonságként kiemelhetı, hogy keresıhálót tartalmaz a térkép (amely megegyezik a 

kataszteri térképek szelvényhatáraival). A Cholnoky Térképtár tulajdonában levı példányon 

kézírással megjelennek a lebontott várfal bástyái, tornyai. (Lásd 17. ábra). 

 
17. ábra. A Posner nyomtatta térkép 1902-bıl (részlet). Forrás: Cholnoky Térképtár. 

 

A Mach-féle térkép újabb kiadásáról Turánitz annyit ad meg, hogy 1900-as évek eleji. 

A Mátyás-szobor és a Petıfi utcai református kollégium épületének léte, illetve a Szt. 

György-szobor és a Tanítók háza hiányának idıhatárai miatt állapíthatom meg azt, hogy a 

térkép 1903-as kell legyen (Gaal 2001). A szerzı a kiemelt épületeket a Posner-térképrıl 

másolta le, csak hiányzik róla négy darab, amely kereten kívül maradt. Érdekes módon Mach 

neve már nem szerepel a térképen, viszont kiemelten, az új címmezıbe került Stein János 
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neve, illetve Bannwarth neve továbbra is megjelenik. Az elsı kiadás után kb. 9 évvel újra 

kiadott térkép lényeges újításon ment át, ezen már 59 helyett 108 kiemelt épület szerepel – 

akárcsak a város, ahol évente jelentıs középületeket adtak át (Mózes–Turánitz 1993: 12; 

Stein1903) 

A Gibbon-féle egyszínő térképnek is van egy újabb önálló kiadása, ezen nem szerepel 

sem a Gibbon, sem a Silai név – a Stief Jenı adta ki, és a Merkur kınyomdai intézet 

nyomtatta Kolozsvárt. A térképet Turánitz közli, 1904-es datálással, Asztalos 1905-ösnek 

említi. 1907/08 körülinek feltételezem, hiszen az 1906-os színház már szerepel a térképen, és 

az 1909-es egyetemi könyvtár még nincs kész. A térkép újdonsága, hogy már 119 kiemelt 

épületet jelöl. A Turánitz-féle győjteményben a térkép kerete nem látszik, errıl 

elmondhatjuk, hogy megadja az utcák besorolását kerületenként, és megtudhatjuk azt is, hogy 

a tőzjelzések harangkongatásainak száma megegyezett a kerületek számával (Mózes–

Turánitz 1993: 11). 1916-os volt utolsó, javított megjelenése, Rigó Árpád kiadásában. 

(Stief1907, Rigó1916) 

Stief Jenı kiadásában, a Merkur nyomásában készült másik várostérkép ugyan 

egyszínő vonalas térkép, mint a korábbi, de már teljesen új rajz (Stief1914). Mivel a 

keresıhálója megegyezik a kataszteri térkép szelvényezésével, így valószínőleg az lehet az 

alapja. A térképen már szerepel az 1911-es Marianum; szaggatott jellel, épülı utcaként 

jelennek meg bizonyos utcák, amelyek elıször az 1914-es cím- és lakásjegyzékben fordulnak 

elı, ezek alapján 1914 körülinek számolom (Asztalos 2004). A térkép már 137 

nevezetességet jelöl. 

Az épületek, utcák léte alapján e térképpel egyidıs lehet a Gráf–Régeni-féle kisebb 

méretarányú áttekintı térkép Kolozsvárról és közvetlen környezetérıl: Békás, Szent György-

hegy stb. (Gráf–Régeni 191?) 

 

Kataszteri térképek a dualizmusból 

 

Ebben az idıszakban készül el az ország kataszteri felmérése is, amely keretén belül valósul 

meg Kolozsvár külterületének és belterületének a kataszteri térképe is.7 

                                                 
7 Nincs információm arról, hogy mikor készült el a város kataszteri térképezése. Mindkettı már sztereografikus 

vetületben készült (ezt 1884 után kezdték használni). A külterület még öles, a belterület felmérése már méter-

rendszerben készült. Tehát korábbi kell legyen a külterület felmérése, amirıl a térkép 1912-es. A belterület kell 

a késıbbi legyen, viszont itt a szelvényhatárok megegyeznek az 1902-es Posner-féle térkép keresıhálójával, 
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Kolozsvár külterületének kataszteri térképe öles rendszerben készült, 1: 2880-as 

méretarányban, sztereografikus vetületben. Az 1912-es kiadású térképmő 79 szelvényen 

ábrázolja a város külterületét, egy szelvény 800 x 1000 öl8 mérető területet fed le. A 

térképlapok egyszínőek, telekhatárokat, helyneveket és helyrajzi számokat jelölnek csak rajta, 

illetve vizeket és utakat (Bartos-Elekes 2008, FöldmérKül). 

Csányi Gusztáv, a város birtokrendezı mérnöke neve fémjelzi azt az 1913-ban 

készült, 1: 14 400-as méretarányú térképet, amely egyfajta áttekintıje az elıbb említett 

részletes munkának, a város határának tagosítását mutatja be (Csányi 1913). (Lásd 18. ábra). 

 
18. ábra. Részlet Csányi 1913-as térképébıl: a külterület kataszteri térképének áttekintıje.  

Forrás: Cholnoky Térképtár. 

 

Ebben az idıszakban készült el a belterület kataszteri térképe is, amely már méter-

rendszerben készült, 1: 1000-as méretarányban, szintén sztereografikus vetület. A térképmő 

37 szelvénybıl állt, egy szelvény 500 x 700 métert fed le. Ez a munka a város legnagyobb 

méretarányú térképezése. Jelkulcsa egyszerő: épületek alaprajza helyrajzi számmal és 

középületek névvel is, utcanevek, vízrajz. (Bartos-Elekes 2008, FöldmérBel1).9 (Lásd 19. 

ábra). 

 

                                                                                                                                                        
amibıl azt sejtem, hogy ekkorra már legalábbis haladhatott a felmérés. Az OSZK Térképtárában levı belterület 

szelvények 1910 és 1914 közöttiek. 
8 1 bécsi öl = 1,89648 m. 
9 Négy kéziratos szelvény a Belvárosról megtalálható az OSZK Térképtárában. E szelvények jelzetei: 22, 23, 28 

és 29; keltezéseik 1910 és 1914 közöttiek. (OSZK TK404) 
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19. ábra. A belterület kataszteri térképe (részlet). Forrás: www.oszk.hu  

 

A várostérképi változatát Csányi 1917-ben készítette el 1: 5000-es méretarányban (Csányi 

1917). A méretaránya és az alapanyaga miatt a kataszteri várostérkép a korábbi 

várostérképekhez képest részletesebb rajzzal rendelkezik, viszont jelkulcsa azoknál 

egyszerőbb, hiszen kataszteri térkép alapján készült. Egyszínő térkép, amely kiemelten jelöli 

az épületek alaprajzát, illetve helyrajzi számukat, a kataszteri térkép szelvénybeosztását. 

(Lásd 20. ábra). 

 
20. ábra. Csányi kataszteri várostérképe 1917-bıl (részlet). 
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Kolozsvár elıször Romániában (1919–1940) 
 

1918 karácsonyán a román hadsereg bevonul Kolozsvárra, majd 1920 júniusában a trianoni 

békeszerzıdés e várost is Romániához csatolja. A város hivatalos neve Cluj lesz, rangja oraş 

municipal, továbbra is Kolozs (Cojocna, majd 1925-tıl Cluj) megye székhelye. 

1919-ben a kolozsvári tudományegyetem épületeiben, annak felszerelésével román 

nyelvő tudományegyetem alakul (részben a magyar oktatókból verbuválódik Szegeden a 

FJTE). Ugyanígy lesz román színháza is a városnak, a magyar színház a volt Nyári Színkör 

épületébe költözik. Ebben az idıben ortodox katedrális épül a városban. A város lakossága 

1930-ban lépi át a százezres küszöböt, 1938-ban már 115 000 lakosa volt. (Gaal 1992: 20–21, 

Varga E. 2001, Köpeczi 1986: 1718–1724, Asztalos 2004: 20) 

 

Topográfiai térképek a két világháború között 

 

A két világháború közötti Románia Lambert–Cholesky-féle topográfiai térképei 1: 20 000-s 

méretarányban készültek, e térképeket használták egészen 1959-ig. Erdélyben a szelvényeket 

a III. osztrák felmérés 1: 25 000-s szelvényei alapján rajzolták meg, a vetületet, méretarányt 

és a szelvényezést módosították, de a térkép síkrajzát jóformán nem frissítették, csak a 

domborzatábrázolást cserélték le szintvonalasra, illetve a neveket román nyelvőekre. 

Kolozsvár a 2969-es szelvényen található. (Bartos-Elekes et al. 2007) 

A felmérési szelvények mellett 1: 100 000-s áttekintı szelvények is készültek. A 

térkép a III. osztrák felmérés 1: 75 000-s szelvényei alapján készült, hasonló módosításokkal. 

Kolozsvár a 2565-ös szelvény ÉK-i sarkában található. A térképi tartalom tehát az 1938-as 

kiadású szelvényen szinte azonos, mint a világháború elıttin. A névrajz még bıven tartalmaz 

magyar megnevezéseket (Török vágás), vegyes neveket (Ferma Gazdászati) vagy román 

neveket (Mon. lui Racoci). (Cluj 1938) 

 

Várostérképek a két világháború között 

 

1920 decemberében megváltozik Kolozsvár szinte összes utcaneve: vannak teljesen új 

utcanevek (Str. Avram Iancu, P-Ńa Unirii, Str. Victoriei stb.), a nevek más része a korábbi név 

román fordítása (Str. UniversităŃii), nagyon kevés név változatlan (talán az egyedüli: Str. 

Mikó). Az utcanév-változások következtében szükség volt új várostérképre. Egy szerzı és 
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évszám nélküli térkép jelöli a volt magyar és aktuális román neveket, így ez közvetlen a 

névváltozások után keletkezhetett, kb. 1921-es – Szt. György tér 1922-es Sion-ra cserélése 

még nem szerepel a térképen. Ez idıszakból egyedi térkép, a késıbbi, két világháború közötti 

várostérképek a történelmi magyar utcaneveket a térképen nem, csak a kereten kívül írták 

meg. (Planul1921) (Lásd 21. ábra). 

 
21. ábra. Kolozsvár volt magyar és aktuális román utcanevei, részlet egy 1921-es térképbıl. 

Forrás: Cholnoky Térképtár. 

 

A húszas években Niklas kerületszínezéses térképe két kiadásban is megjelenik: 1923-

ban és 1929-ben (Niklas 1923, Niklas 1929). Kereten kívül 100, illetve 106 nevezetességet ír 

meg a szerzı, továbbá ott szerepelteti a román utcanevek történelmi magyar névváltozatát is 

(az 1920 után megnyitott utcák esetében nincs magyar megfelelı). 

Csányi 1917-es térképe alapján készült az 1933-as kiadású kataszteri jellegő 

várostérkép: egyszínő, épületek egyenként, alaprajzban. Házszámozás van a térképen, nem 

helyrajzi szám, emiatt sorolom a várostérképekhez és nem a kataszteri térképekhez. Az 1933-

ra elkészült ortodox katedrálist hibás helyre nyomtatták a térképen. A térkép újdonsága a 

domborzat jelölése szintvonalakkal, az alapszintköz 5 méter. (Minerva1933) 

A két világháború között Petru Borteş készíti el több kiadásban a város térképét. 

Elıször 1920-ban jelenik meg a térkép, majd útikalauz mellékleteként, az 1931-es évjáratú 

III. kiadás 1: 10 000-s méretarányú, kerületszínezéses térkép. A térkép keresıhálója 

megegyezik a kataszteri térképek szelvényezésével. A kiemelt épületeket a szerzı a térképen 

nevezi meg megírással. Az utcanevek a térképen csak román nyelvőek, a térképkereten kívül 
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az utcanévmutató megadja az utolsó hivatalos magyar utcaneveket is. (Borteş 1931). A 

térképen megtaláljuk a városnegyedek régi román neveit (pl. Platoul Pietros) (Lásd 22. ábra). 

 
22. ábra. Borteş várostérképe 1931-bıl ( részlet). 

 

Borteş térképének IV. kiadásakor a város már kinıtte a térképkeretet, a város keleti 

része kitöréssel van ábrázolva (Borteş 1937). Borteş IV. kiadásával megegyezı tartalmú egy 

egyszínő, útikalauzhoz tartozó térkép, amely 1938 után jelent meg (megjelenik az ekkor 

bevezetett megyék fölötti közigazgatási egység, a tartomány). Ez a kereten kívüli városrészt, 

a vasút és a Dés felé vezetı közút metszéspontja környékét már melléktérképpel oldotta meg. 

(Ghidul1939) 

 

Kolozsvár ismét Magyarországon (1940–1944) 
 

A második bécsi döntés következményében Kolozsvár ismét Magyarország része lett 1940 

szeptemberétıl. Magyar közigazgatás 1944 októberéig mőködik a városban. Az 1944 

márciusi német megszállást követıen a város 16 000-s magyar anyanyelvő zsidó lakosságát 

deportálták. Júniustól bombázások érik a várost. (Gaal 2001, Asztalos 2004: 22–23) 

 

Topográfiai térkép a második világháború idejébıl 

 

A második világháború idején készítették el az 1: 50 000-s magyar topográfiai térképeket. Az 

észak-erdélyi területek jelentıs részén e térképek a III. osztrák felmérés 1: 25 000-s 
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szelvényei alapján készültek helyszíneléssel kiegészítve 1941 és 1943 között. Jelkulcsi 

módosítás volt a domborzatábrázolás cseréje szintvonalasra és árnyékolásra, magyarosabb 

lett a névrajz. (Jankó 2007: 138–142) 

A szelvények jelzeteit a III. felmérésbıl vezették le, a sor–oszlop jelzetet égtájakkal 

kezdıbetőivel bontották tovább kisebb egységekre. Kolozsvár az 5271 Ny és 5271 K 

szelvényeken fekszik, a Fellegvár a szelvényhatár. Mindkét szelvényt 1942-ben 

helyszínelték, 1943-ból való az elsı kiadásuk. A korábbi (osztrák) topográfiai térképekhez 

képest sokkal jobban olvasható jelkulcsú térképen szépen rajzolódik ki a század közepi város: 

barna szintvonalrajz, kék vízrajz, zöld növényzetábrázolás, feketével épületek, közutak, 

vasutak. (Arcanum2008, MagyKat) (Lásd 23. ábra). 

 
23. ábra. Kolozsvár magyar topográfiai térképen, 1943-ban. Forrás: Arcanum2008. 

 

Kataszteri térkép a második világháború idejébıl 

 

Az 1940-es impériumváltozást követı évben a magyar földmérés rögtön felújította a város 

belterületének kataszteri térképét, amely így a városról készült legnagyobb méretarányú 
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térkép frissítése tehát. Míg az I. világháború elıtt még csak 37 szelvény fedte a várost, addig 

a már kétszer akkora lakosságú város ábrázolásához 1941-ben már 82 szelvény volt 

szükséges 1: 1000-s méretarányban.10 Ez a térkép ábrázolja a legrészletesebben minden 

épület alaprajzát (jól láthatóak a belsı udvarok is), 1940-es állapotok szerint. A térkép 

hátrányaként a szegényes, kataszteri térképekre jellemzı jelkulcsot említhetjük, a térképen 

csak a helyrajzi számok és az utcanevek jelennek meg. (Bartos-Elekes 2008, FöldmérBel2). 

(Lásd 24. ábra). 

 
24. ábra. Kolozsvár belterületének kataszteri térképe 1941-bıl: az 54. szelvény. 

Forrás: Bartos-Elekes 2008. 

 

Várostérképek a második világháború idejébıl 

 

Cseh Gusztáv rajzolta meg 1941-ben Kolozsvár várostérképét, pontosabban rajzolta át az 

1939 körüli útikalauz térképét (Cseh 1941). A térkép Kapitány István Kolozsvári 

útmutatójának mellékleteként jelent meg, majd Lengyel Albert nyomta újra (Cseh 1942). A 

                                                 
10 Az OSZK térképtárában 34 szelvény van csak meg, hiányzik 49 szelvény (OSZK NYK Kolozsvár/1940). Más 

forrásból mind a 82 szelvényt digitalizáltam és georeferáltam, lásd: Bartos-Elekes 2010. 
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térkép kivágata és keresıhálója, sıt utcarajzolata és kiemelt épületei is megegyezik a kb. két 

évvel korábbi, még román kiadású térképpel. E térképrıl olvasható le a legjobban a város 

1940–44 közötti magyar utcanevei. Az utcanevek elsısorban az I. világháború elıtti neveken 

alapultak, amelyet a kortárs politika neveivel egészítettek ki, a két világháború között 

megnyitott utcák nevei fıleg személyekrıl lettek elnevezve. 

 

Kolozsvár ismét Romániában (1945–) 
 

1944 októberében a város szovjet fennhatóság alá került, a román közigazgatás a várost 1945 

márciusában vette át, majd 1947 februárjától a párizsi békeszerzıdés értelmében Kolozsvár 

ismét Románia része. Fontos cezúra e történeti szakaszban az 1989-es rendszerváltozás. 

A város népessége tovább növekedett: 1956-ban már 155 ezret, a hetvenes években 

átlépte a 200 ezret, a nyolcvanas években a 300 ezret. Az 1992-ben 329 ezer lakosa volt, ezt 

követıen a növekedés megáll, stagnál, sıt csökken. A 2002-es népszámláláskor már 

kevesebb a népesség, 318 ezer lakos. 

A város etnikai aránya lényegesen megváltozott az utóbbi száz év alatt. Míg 1910-ben 

a lakosságnak még a lakosság túlnyomó többsége magyar (82%), addig az 1950-es évek 

közepe az az idıpont, amikor a lakosság fele-fele arányban oszlik meg románok és magyarok 

között, azóta a románság van egyre nagyobb arányú többségben. A 2002-es etnikai és 

felekezeti adatok: 80% román, 19% magyar, 1% egyéb; illetve 69% ortodox, 12% 

református, 6% görög katolikus, 6% római katolikus, 7% egyéb (pünkösdista, baptista, 

unitárius stb.). 

A népesség növekedése a város növekedésével párhuzamos. Új lakónegyedeket 

építenek: Donát (1960-tól), Györgyfalvi (1965-tıl), Monostori (1971-tıl), 1980-ra kész a 

Hajnal-negyed, majd Szentpéteri-negyed11 1980-tól épül. 1989 óta a város leginkább a 

Feleki-tetı felé növekszik. 

Az 1950-ben a megyerendszer helyett kialakult tartományi rendszerben Kolozsvár a 

tartomány székhelye, 1968-tól ismét Kolozs megye székhelye. 1968-ban a városhoz csatolják 

Szamosfalvát. A város hivatalos neve 1974-ben megváltozik: Cluj-Napoca lesz. Rangja 

municípium, azaz megyei jogú város. (Gaal 1992: 20–21, Gaal 2001, Varga E. 2001) 

                                                 
11 Románul a lakótelep neve Mărăşti. Magyar megfelelıje nem egységesült. A középkortól közel ezen a részen 

feküdt Szentpéter település, majd ez a Magyar utca vége volt, 1940 és 1944 között a Mărăşti tér a Hısök tere 

nevet viselte, így a Szentpéteri-negyed, Magyar utcai negyed, Hısök tere negyed nevek jöhetnek számba. 
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Topográfiai térképek a II. világháború után 

 

Románia 1959-ig használta a két világháború közötti Lambert–Cholesky-féle topográfiai 

térképeit (Bartos-Elekes et al. 2007). Kolozsvár a 2969-es szelvényen található, a szelvényt 

még 1955-ben is újranyomták. A térkép továbbra is az 1891-es osztrák felmérés tartalmát 

mutatta be, annak ellenére, hogy a város lakossága százezer fıvel lett nagyobb, aktualizálás 

még mindig nem történt. Csak a neveket cserélték le román nyelvőre. Ugyan a térképre rá 

van írva, hogy a nyomtatás elıtt aktualizálták, mégis az adatok 60–70 évesek. 

Anakronisztikus a térkép: a síkrajz 19. sz. végi (a városnak a térképen fele annyi utcája sincs, 

mint a valóságban), viszont a megnevezések román nyelvőek (pl. Mon. lui Rakoczy), de 

találunk vegyes neveket is (Viile Bécás) és német rövidítést is (Wh = Wachhaus = vasúti 

ırház) (RomLCh) (Lásd 25. ábra). 

 
25. ábra. Kolozsvár az 1955-ös román topográfiai térképen, 19. század végi állapotok ábrázolásával. 

 

Az 1950-es években megtörtént a román topográfiai felmérés, ennek következtében 

az 1960-as évektıl kiadták a Gauss-Krüger-féle román topográfiai térképeket. Az egész 

országról elkészült a térkép 1: 25 000-s méretarányban. A Kolozsvárt ábrázoló szelvények 

jelzetei: L-34-48-C-a (a város legnagyobb része) és L-34-48-C-b (a város keleti vége). 
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Az elsı kiadás 1962-es, ez még egyszínő nyomat. Részletes szintvonalrajz, vízrajz, 

növényzet ábrázolása felületi jelekkel, beépítettség jelölése vonalkázással, ritka névrajz 

jellemzi a térképet. (RomGKr1k) 

 
26. ábra. Részlet Kolozsvár 1975-ös kiadású 1: 5000-s méretarányú topográfiai térkép szelvényébıl. 

 

Sőrőbb topográfiájú területekrıl elkészítettek az 1970-es évektıl kezdve Stereo70 

vetülető, egyszínő 1: 5000-s méretarányú szelvényeket is. A város a következı szelvényeken 

oszlik meg: L-34-48-C-a-3-IV (Monostor, Dónát), L-34-38-C-a-4-I (Kerekdomb, Hídelve), 

L-34-38-C-a-4-II (Alsóváros, Kétvízköz), L-34-38-C-a-4-III (Felsıváros, részben Belváros és 

Házsongárd), L-34-38-C-a-4-IV (Tisztviselıtelep), L-34-48-C-b-3-I (Szamosfalva) és L-34-

48-C-b-3-III (Györgyfalvi-negyed). A szelvények alapjául szolgáló légifényképezés 1971-

ben történt, a térképek 1975-ös kiadásúak. (RomGKr5e) (Lásd 26. ábra). 

Az 1: 25 000-s topográfiai térkép második kiadása a hetvenes évek második felébıl 

való: a Monostori-negyed félig már kész, a Hajnal-negyed még nincs a térképen. Jól látható a 

város változása két évtized alatt, lakónegyedek megépülése Ez már színes térkép, jelkulcsa 

jól olvasható. Jelentıs a jelkulcsi fejlıdés, a színes nyomat szélesebb lehetıségeket nyitott 

meg: kiemelhetı a beépítettség kategorizálása (RomGKr2k) (Lásd 27. ábra). 
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27. ábra. Kolozsvár az 1970-es évek második felében, román topográfiai térképen. 

 

Várostérképek a II. világháború után 

 

Ebben az idıszakban a város számos utcanév-változtatási hullámot szenvedett el. 1945-ben 

felszabadulási motívumok, parasztfelkelık jelentek meg. 1948-ban királyi nevek tőntek el, 

szovjet-orosz nevek jelentek meg. 1964-ben szovjet és magyar nevek tőntek el, az utca 

jellegétıl független nevek jelentek meg. 1990-es években több hullámban változtak a nevek: 

visszatértek több két világháború közötti névhez, magyar neveket tüntettek el. 2004-tıl pár 

magyar nevet hoztak létre a város szélén. (Asztalos 2004: 30–36, Benedek – Bartos-Elekes 

2009). 

Míg az elızı korszakokban több térkép készült és kevesebb utcakeresztelés, addig 

ebben a korszakban több utcaátnevezés és kevesebb térkép. 

Egy térképet sikerült találnom, amely az 1950-es években keletkezett, az utcanevek az 

1948–1958 közötti idıszaknak felelnek meg. Mivel a térkép jelkulcsa nagyon egyszerő (csak 

az utcákat jelöli, és a kataszteri térképek szelvényhatára alapján megrajzolt keresıhálót), így 

pontosabb évszámot nem sikerül megadnom. Szamosfalva is megjelenik a térképen, ez tőnik 

e leendı városrész elsı várostérképi jellegő ábrázolásának. (Harta195?) 

Szamosfalva már a város része, a Monostori negyed még nem épült meg, így 1970 

körüli kell legyen két várostérkép is. Az egyik egyszínő, Planul oraşului Cluj a címe, 

jelkulcsa a lehetı legegyszerőbb, csak az utcák vannak jelölve és a vízrajz, sem beépítettség, 

se növényzet, se nevezetességek (Marian 1970k). A másik térkép színes, a címe Municipiul 
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Cluj, de a kivitelezés itt is egészen egyszerő, beépítettség és növényzet adja a felületi 

színeket, az utcáknak se kontúrjai, szélei se párhuzamosak (Municipiul1970). (Lásd 28. ábra). 

 
28. ábra. Municipiul Cluj – várostérkép 1970 körül, részlet. 

 

Ebbıl a több évtizedbıl egy olyan térképpárt találtam, amelyen a szokásos 

várostérképi elemek ismét térképre kerülnek, Ştefan Poenaru a térképek rajzolója (Marian–

Poenaru 1968, Beuran–Poenaru 1980). Az elsı kiadáshoz képest a második kiadás tartalmilag 

és jelkulcsilag is javított. A vízrajz, a növényzet, beépítettség, az utcahálózat szépen 

kategorizált e térképen. Ezek mellett kiemelten szerepel a tömegközlekedés tematikája a 

térképen: útvonalak, megállók, jegyvásárlási lehetıségek stb. (Lásd 29. ábra). 

 
29. ábra. A tömegközlekedés kiemelt jelölése az 1980-as várostérképen. 
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30. ábra. A Topográf 1996-os várostérképe, részlet. 

 

Az 1989-es rendszerváltozást követıen a budapesti Topográf térképészeti iroda 

készített várostérképet Kolozsvárról 1996-ban, több mint ötven éves térképek alapján, 

helyszíneléssel, számítógépen szerkesztve (Topográf1996). A térkép az elızı évtizedek 

várostérképeinél sokkal árnyaltabb jelkulcsú: Kolozsvárról szintvonalas domborzatábrázolás 

még sohasem volt a polgári célú várostérképeken; az utcahálózat, a beépítettség vagy a 

növényzetábrázolás számos kategóriáját figyelhetjük meg a térképen (pl. külön színnel 

jelennek meg az aszfaltozott és földes utcák, a magas és alacsonyabb tömbházak, a zárt és a 

nyílt parkok stb.). A térkép számos piktogrammal csoportosítva 230 nevezetességet különít 
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el. A térkép névrajza is figyelemre méltó: a térképen az aktuális nevek jelennek meg, a 

hátoldalon a történeti magyar utcanevek listáját olvashatjuk, ismét, ötven év után (Lásd 30. 

ábra). 

Ezt követıen számos cég használta fel e térképet; valójában újabb, javított kiadásai 

más cégek nevei, más borítók alatt jelentek meg (Ábel 1997-tıl és Cartographia 2000-tıl), 

majd Kolozsváron eltérı tartalommal, de nagyon hasonló jelkulccsal a Feycart 2002-tıl. 

Az ezredfordulóról meg kell említenünk még két sajátos térképet. A Házsongárdi 

temetırıl jelent meg térkép 1999-ben majd bıvített kiadása 2001-ben, 108 sír és 13 kripta 

helyének azonosításával és fényképükkel (Kiss–Pápai 1999, 2001). Kolozsvár közvetlen 

környékének város- és turistatérképe jelent meg 2000-ben a bükki turistautak feltüntetésével 

(Erfatur–Feycart 2000). 

A 2000-es évek termésébıl még két kolozsvári cég várostérképét emelhetjük ki: a 

MicroMapper 2004-tıl, a Schubert&Franzke 2008-tól adja ki rendszeresen frissített térképeit. 

E térképek már webtérképként is használhatóak. A 2000-s években jelennek meg az elsı 

digitális térképek a városból, amelyek új fejezetet nyitnak a város térképtörténetében. 

 

Összefoglalás 
 
A dolgozat Kolozsvár térképi ábrázolásán vezeti végig az olvasót, felhasználva elsısorban az 

ebben leggazdagabb térképgyőjtemények térképeit: OSZK Térképtár (Budapest), Központi 

Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Hadtörténeti Térképtár (Budapest), Cholnoky  Térképtár 

(Kolozsvár). 

Kolozsvár elızménye, az ókori Napoca a korából megmaradt legfontosabb térképeken 

megjelenik (Ptolemaiosz, Tabula Peutingeriana). 

Ugyan a középkorban Magyarország és pár legfontosabb városa rendre megjelennek a 

külföldi térképeken, de Kolozsvár legkorábbi térképi megírását csak egy 1490-es Henricus 

Martellus térképén tudtam egyértelmően azonosítani, Coloswar alakban. Az elsı magyar 

térkép 1528-as, ezen nemcsak Kolozsvár, hanem már a környékbeli települések is 

megjelennek, ezt követıen pedig az ábrázolások egyre részletesebbek, sıt a 18. századtól egy 

nagyságrenddel pontosabbak is. Kolozsvár általában magyar, német, latin nevein jelenik meg. 

A város elsı alaprajzos ábrázolása hadtörténeti munka, a város 1662-es ostromát 

ábrázolja, és Gualdo-Priorato 1670-es kiadású történeti munkájának melléklete. Ezt követıen 
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még egy pár hasonló munka ismeretes. Morando Visconti készítette a második, részletesebb 

hadmérnöki térképet a városról 1691-ben. 

A város 1770-ben jelenik meg elıször topográfiai felmérések eredményeképpen 

megrajzolt katonai térképen, majd az utóbbi másfélszáz évben az osztrák, magyar és román 

katonaföldrajzi intézetek újabb féltucat topográfiai térképet készítenek a városról, felmérési 

méretarányuk 1: 20 000 és 1: 50 000 között változik. E térképek részletes jelkulcsúak, 

pontosan leolvasható róluk a város vízhálózatának, növényzetének, beépítettségének, 

utcahálózatának változása; utcaneveket általában nem tartalmaznak. Kiemelhetı szabatos 

voltuk. 

Utcaneveket megíró várostérképek már a 19. század elsı felében is megjelennek, a 

korai példányokat Jakab Elek győjtötte össze. Az 1867-es kiegyezést követın válik 

rendszeressé létük, forr ki e térképtípus jelkulcsa: idıvel megjelenik az utcanevek mellett a 

nevezetességjegyzék, a keresıháló, a tömegközlekedés. Számuk félszázas nagyságrendő. A 

várostérképek az 1900-as századfordulót és a 2000-es ezredfordulót dokumentálják a 

legsőrőbben, legkevesebb várostérkép a II. világháborút követı pár évtizedbıl van. 

Méretarány-tartományuk kb. 1:  5000-tıl 1: 20 000-ig terjed. Jelkulcsukban fontos többlet a 

topográfiai térképekhez képest az utcanevek és a nevezetességek jelölése. 

A város bel- és külterületének kataszteri felmérése 1: 1000, illetve 1: 2880-as 

méretarányban történt az 1900-as évek fordulóján a magyar földmérés által. A térképeket a 

második világháború alatti négy magyar esztendıben felújították. E térképek kb. 80–80 

szelvényen mutatják be a város épületeinek, illetve telkeinek pontos elhelyezkedését. 

 

Kolozsvár nagyméretarányú térképei 
 

Térképek 1867-ig 

 

Gualdo-Priorato, Galeazzo (1670): Claudiopoli. In: Gualdo-Priorato, Galeazzo (1670): 

Historia di Leopoldo Cesare. Parte Seconda. p. 102. Hacque. Bécs. [OSZK TR806] 

[BCU H44/26] [Mózes–Turánitz 1993: 2] 

Morando Visconti, Giovanni (1691): Pianta di Clausemburg. In: Morando Visconti, 

Giovanni (1699): Mappa della Transilvania. Hermannstadt. [OSZK TR2967] [Plihál 

1999] 
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Helfst Joseph (1718): Kolozsvár térképe. [Jakab 1870, IV. tábla] [Mózes–Turánitz 1993: 3]  

[Asztalos 2004, melléklet] 

Plan1734 = *** (1734): Plan der Stadt und Schlosses Clausenburg. [Szabó T. 1946: 16–17] 

1OsztrKatFelm = *** (1770k): Sectio 83. Theil des Koloser Comitats. Bécs. M=1: 28 800. 

[Arcanum2007a] 

Fıtér1784 = *** (1784): A fıtéri Sz. Mihály-egyház és körülötte levı lerombolandó kalyibák 

rajza. [Jakab 1888, II. tábla] [Mózes–Turánitz 1993: 9] 

IdeálisRajzolat1807 = *** (1807): Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna 

csinálással s marha tartással használható határnak. [Jakab 1888, III. tábla] [Mózes–

Turánitz 1993: 4] 

Várfal1831 = *** (1831): Szabad királyi Kolozsvár városának és körül levı várfalainak 

rajzolatja. [Jakab 1888, I. tábla] [Mózes–Turánitz 1993: 5] [Asztalos 2004, melléklet] 

Pánczél Ferenc (1865): Kolozsvár szabad királyi város térképe. 57 x 45 cm. [BCU 19/14. 

BCU 34/26]. In: Pánczél Ferenc (1865): Kolozsvár részletes leírása és Erdélyország 

földrajza. Stein. Kolozsvár. 

 

Térképek 1867–1918 között 

 

2OsztrKatFelm = *** (1869): Section 10, westliche Colonne III. Bécs. M=1: 28 800. 

[Arcanum2007a]  

Bodányi Sándor (1869): Kolosvár szabad királyi város térrajza az új házszámozás szerint. 

Keresztesy Pál. Kolozsvár. 119 x 83 cm. [BCU H53/23] 

Jakab Elek (1870): (Kolozsvár) [Jakab 1870, V. tábla] 

Tompa János (1870a): Kolozsvár környékének térképe. M=1: 28 800. [Jakab 1870, I. tábla] 

[Mózes–Turánitz 1993: 7] 

Tompa János (1870b): Kolozsvár szab. kir. város térképe. M=1: 7200. [Jakab 1870, II. tábla] 

[Mózes–Turánitz 1993: 6] [Asztalos 2004, melléklet] 

Pánczél Ferenc (1876): Kolozsvár szabad királyi város térképe. 57 x 45 cm. [BCU H49/7]. 

In: Pánczél Ferenc (1876): Kolozsvár részletes leírása és Erdély földrajza. II. kiadás. 

Deutsch1887 = *** (1887): Kolozsvár szabad királyi város térképe. Deutsch M. mőint. 

Budapest. 37 x 54 cm. M=1: 7500. [BCU H42/17] 

*** (1888?): Kolozsvár sz. kir. város.  

3OsztrKatFelm = *** (1891k): Section 5271/3. Section 5271/4. Bécs. M= 1: 25 000. 

[Arcanum2007b] [Cholnoky] 
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Vízvezeték1893 = *** (1893): Kolozsvár szabad királyi város általános vízvezetéki 

csıhálózatának helyszínrajza. M=1: 3600. 111 x 78 cm. [BCU H62/74] 

Fıtér189? = (189?): Kolozsvár sz. k. város fıterének helyszínrajza. 70 x 60 cm. Kolozsvár. 

[BCU H15/7] [BCU H16/8] 

Mach J. (1894): Kolozsvár sz. kir. város tervrajza. Stein János könyvkereskedése. Bannwarth 

könyvnyomdája. Bécs. 39 x 52 cm. [BCU H51/22] [Cholnoky 673] [Cholnoky 1248] 

[Asztalos 2004, melléklet] 

Gibbon1900 = *** (1900): Kolozsvár sz. kir. város térképe. Gibbon A. könyvkereskedése. 

Silai L. kınyomda. Kolozsvár. 67 x 50 cm.  [Cholnoky 1503] [OSZK TM231] [BCU 

H50/30] 

Posner1902 = *** (1902): Kolozsvár szab. kir. város átnézeti térképe. Posner Károly Lajos és 

fia térképészeti mőintézet nyomása. Budapest. M=1: 5000. 102 x 139 cm. [BCU 

H72/20] [Cholnoky 1387] 

Stein1903 = *** (1903): Kolozsvár sz. kir. város legújabb tervrajza. Stein János 

könyvkereskedése. Bannwarth kartográfiai mőintézet. Bécs. 39 x 29 cm. [BCU 

H43/39] [Cholnoky 1500] [Mózes–Turánitz 1993: 12] 

Stief1907 = *** (1907): Kolozsvár sz. kir. város térképe. Merkur kınyomda (Stief Jenı és 

Társa). 64 x 48 cm. [BCU H30/3] [BCU H19/13] [Mózes–Turánitz 1993: 11] 

***  (1910): Kolozsvár sz. kir. város térképe. Unió. Kolozsvár. 

FöldmérKül = *** (1912): Kolozsvár kolozsvármegyei thj. sz. kir. város tagosítási kiosztási 

térképe. M=1:2880. 79 szelvény és címlap–szelvénybeosztás. 

Csányi Gusztáv (1913): Kolozsvár szab. kir. város tagosított határának térképe. Kolozsvár. 

M=1: 14 400. 105 x 119 cm. [BCU H4/3(1–6)] [BCU H4/22] [Cholnoky 676] 

Baga István (1913): Kolozsvár sz. kir. város térképe. Baga. Kolozsvár. 40 x 54 cm. [OSZK 

TM10861] 

FöldmérBel1 = *** (1910–1914): Kolozsvár szab. kir. város. Birtoktérkép. M=1: 1000. 37 

szelvény, amelybıl 4 szelvény: [OSZK TK404] 

Stief1914 = *** (1914k): Kolozsvár szab. kir. város átnézeti térképe. Stief Jenı és Társa 

könyvkiadó-vállalata, Merkur nyomda. Kolozsvár. M=1: 10 000. 70 x 50 cm. [BCU 

H46/62] [OSZK TM214]  

Gráf Samu – Régeni Áron (191?): Kolozsvár sz. kir. város. Lepage Lajos könyvkereskedése. 

Kolozsvár. M= 1: 24 000. 40 x 50 cm. [BCU H9/36] [OSZK TM171] 

Rigó1916 = *** (1916): Kolozsvár sz. kir. város térképe. Rigó Árpád. Kolozsvár. 
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Csányi Gusztáv (1917): Kolozsvár szab. kir. város belterületének térképe. Klösz György és 

Fia Térképészeti Mőintézet. Kolozsvár. M=1: 5000. 42 x 51 cm. [BCU H4/1 (1–4)] 

[BCU H4/2 (1–4)] [BCU H4/9]. 

 

Térképek 1919–1940 között 

 

Borteş, Petru (1920): Harta generală a oraşului municipal Cluj. Kolozsvár. M=1:15 400. 33 

x 46 cm. [OSZK T11904] 

Planul1921 = *** (1921): Planul oraşului Cluj cu nouă denumerire a străzilor. [Cholnoky 

35] 

Niklas A. (1923): Harta specială a Oraşului Municipal Cluj város átnézeti térképe. 

Litografia Ştefan Baga. Kolozsvár. M=1: 10 000. 38 x 50 cm. [BCU H6/14] 

Niklas A. (1929): Harta specială a Oraşului Municipal Cluj város átnézeti térképe. 

Litografia Ştefan Baga. Kolozsvár. M=1: 10 000. 38 x 50 cm. [BCU H64/36] 

*** (1930?): Harta străzilor Municipiului Cluj. Polonyi A. Kolozsvár. 25 x 39 cm. [OSZK 

T11900] 

Borteş, Petru (1931): Harta generală a oraşului municipal Cluj. Litografia Schildkraut. 

Kolozsvár. 3. kiadás. M=1:10 000. 62 x 87 cm. [BCU H79/33] 

Minerva1933 = *** (1933): Cluj. Minerva. M=1: 5000. 100 x 140 cm. [BCU H4/4] [BCU 

H4/5] 

Borteş, Petru (1937): Harta generală a oraşului municipal Cluj. Litografia Schildkraut. 

Kolozsvár. 4. kiadás. M=1:10 000. 51 x 64 cm. [BCU H53/11] [BCU 79/34] 

Ghidul1939 = *** (1939k): Harta generală a oraşului municipal Cluj. Editat de Ghidul 

oraşului Cluj. M=1: 10 000. 99 x 69.5 cm. [BCU H14/1] 

 

Térképek 1940–1944 között 

 

FöldmérBel2 = *** (1941): Kolozsvár kolozsvármegyei thj. sz. kir. város belsıségi 

térképének másolata az 1940. évi mérnöki nyilvántartás szerint. M. kir. Állami 

Földmérés. M. kir. állami nyomda. Budapest. M=1: 1000. 82 szelvény és címlap 

szelvénybeosztással. 

Cseh Gusztáv (1941): Kolozsvár thj. sz. kir. város. átnézeti térképe. A „Kolozsvári útmutató” 

melléklete. Braun mőintézete. Kolozsvár. 37 x 50 cm. [OSZK TM170] [OSZK 

TM200] [OSZK TM10647] [OSZK TM1921] [Asztalos 2004, melléklet]  
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Cseh Gusztáv (1942?): Kolozsvár thj. sz. kir. város átnézeti térképe. Lengyel Albert nyomda. 

Kolozsvár. 36 x 50 cm. [BCU H44/34] 

*** (1942): Egyetemi botanikus kert. Kolozsvár. 23 x 21 cm.  [OSZK TM51] 

*** (1943): Kolozsvár. Szentgericei. Kolozsvár. 40 x 45 cm. [OSZK TM210] 

MagyKat = *** (1943): 5271 K (Kolozsvár). M. kir. Honvéd Térképészeti Intézet. Budapest. 

M=1: 50 000. [OSZK TT 5271K] [Cholnoky] 

 

Térképek 1945–1989 között 

 

Harta195? = *** (195?): Harta oraşului Cluj. [BCU H3/129] 

RomLCh = *** (1955): Cluj 2969. DirecŃia Topografică Militară. Bukarest. M=1: 20 000. 

RomGKr1k = *** (1962): L-34-48-C-a (Cluj). DirecŃia Topografică Militară. Bukarest. M=1: 

25 000. 

Marian Lazăr – Poenaru Ştefan (1968): Plan de orientare. Editura Consiliului NaŃional 

pentru EducaŃie Fizică şi Sport. Kolozsvár. [BCU H78/5] 

Marian Zoe (1970k): Planul oraşului Cluj. 

Municipiul1970 = *** (1970k): Municipiul Cluj. IP Cluj. M=1: 15 000. 

RomGKr5e = *** (1975): L-34-38-C-a-4-III. Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, 

Cartografie şi Organizarea Teritoriului. M=1: 5000. 

RomGKr2k = *** (1975k): L-34-48-C-a (Cluj). DirecŃia Topografică Militară. Bukarest. 

M=1: 25 000. 

Beuran Nicolae – Poenaru Ştefan (1980): Municipiul Cluj-Napoca. ICP. Kolozsvár. M=1: 15 

000. 

 

Térképek 1990 után 

 

Topográf1996 = *** (1996): Cluj-Napoca. Kolozsvár. Agát–Topográf. Budapest. M=1: 10 

000. 67 x 97 cm. [BCU H79/30] [OSZK T21968] [OSZK T21969] 

*** (1997): Cluj-Napoca. Kolozsvár. Ábel. Budapest. M=1: 10 000. 67 x 97 cm. [OSZK 

T20200] 

*** (1999): Cluj-Napoca. Kolozsvár. Ábel. Budapest. M=1: 10 000. 67 x 97 cm. [OSZK 

T20413] [OSZK T10094] 

Kiss Melitta – Pápai Ferenc (1999): A Házsongárdi temetı térképe. Budapest. 39 x 29 cm. 

[OSZK T10091] 
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Erfatur – Feycart (2000): Kolozsvár és környéke. Kolozsvár. M=1: 35 000. 48 x 69 cm. 

[OSZK T10123] 

*** (2000): Cluj-Napoca. Kolozsvár. Cartographia. Budapest. M=1: 10 000. 63 x 97 cm. 

[OSZK T20451] 

Kiss Melitta – Pápai Ferenc (2001): A Házsongárdi temetı. Budapest. 40 x 32 cm. [OSZK 

T10206] 

*** (2002): Cluj-Napoca. Editura Studia. Kolozsvár. 

*** (2002): Cluj-Napoca. Kolozsvár. Feycart. Kolozsvár. M=1: 10 000. 67 x 97 cm. [OSZK 

T20775] 

*** (2004): Cluj-Napoca. Kolozsvár. Kárpátia–Feycart. Budapest–Kolozsvár. M=1: 10 000. 

67 x 97 cm. [OSZK T20868] 

*** (2004): Cluj-Napoca. Kolozsvár. MicroMapper. Kolozsvár. M=1: 16 000. 40 x 57 cm. 

[OSZK T10175] 

*** (2006): Cluj-Napoca. Kolozsvár. MicroMapper. Kolozsvár. Második kiadás. M=1: 16 

000. 70 x 81 cm. [OSZK T21275] 

*** (2008): Cluj-Napoca. Kolozsvár. Cartographia. Budapest. Második kiadás. M=1: 10 000. 

63 x 97 cm. [OSZK T21534]  

*** (2008): Cluj-Napoca. Kolozsvár. MicroMapper. Kolozsvár. Harmadik kiadás. M=1: 16 

000. 58 x 81 cm. [OSZK T21555] 

*** (2008): Cluj-Napoca. Stiefel. Nagyvárad. 68 x 98 cm. [OSZK TF658]  

*** (2008): Cluj-Napoca. Schubert&Franzke. Kolozsvár. M=1: 18 500. 

*** (2009): Cluj-Napoca. Schubert&Franzke. Kolozsvár. M=1: 18 500. 

 

Egyéb felhasznált irodalom 

 

Arcanum2007a = Timár G. et. al. (2007): Erdély az elsı és a második Habsburg katonai 

felmérés térképein. Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Arcanum Adatbázis Kft. 

Budapest. DVD. 

Arcanum2007b = Biszak S. et al. (2007): Harmadik katonai felmérés. A Magyar Szent 

Korona Országai 1: 25 000. Arcanum Adatbázis Kft. Budapest. DVD. 

Arcanum2008 = Timár G. et al. (2008): Magyarország topográfiai térképei a második 

világháború idıszakából 1: 50 000. Arcanum Adatbázis Kft. Budapest. DVD. 
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