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Plihál Katalin: 
Nyomtatott magyar föld- 
és éggömbök 1840–1990

Plihál Katalin térképtörténész, koráb-
ban az Országos Széchényi Könyvtár 
Térképtárának vezetője, majd az OSZK 
különgyűjteményi igazgatója 150 esz-
tendő eseményeit felölelő munkája a 
magyar föld- és éggömbkészítés, vala-
mint -kiadás igazi adattára. Ahogy 
Klinghammer István akadémikus a 
könyv bemutatóján is kifejtette: „Ez 
a könyv egy különleges gyűjtemény: 
az első olyan kiadvány, amely bemu-
tatja a jelenleg ismert 102 magyar 
földgömb mindegyikét. A kötet DVD-
melléklete ezek közül tár elénk 72 
földgömböt – nagyítható és körbefor-
gatható formában, továbbá lehetővé 
téve, hogy a Google Earth alkalmazá-
sához kapcsolódva összevethessük a 
régi földrajzi térképeket a maiakkal, 
megtaláljuk a korabeli földrajzi nevek 
napjainkban használt megfelelőit. A 
DVD egykori feladatgyűjteményeket, 
földgömbökkel kapcsolatos gyakorla-
tokat is kínál az érdeklődőknek, akik a 
nyomtatott föld- és éggömbök világát 
szeretnék megismerni.” Kiegészítésül 
hozzátesszük, hogy a könyv anyagán 
túl, igen nagyszámú írásos kordoku-
mentumot is rejt még a DVD, a forrá-
sok pontos megjelölésével. Ezek rész-
ben a könyv terjedelmi korlátai miatt, 
részben pedig az egyébként is sok 
adatot soroló könyv olvashatóságának 

megőrzése érdekében ott nem szere-
pelhetnek. Ilyen formában nyílt lehető-
ség a különböző történeti korok – már 
említett – önálló könyvként megjelent 
glóbuszhasználati útmutatóinak teljes 
közzétételére, és a legnevesebb kiadók 
reklámfüzetekbe rendezett kiadvány-
jegyzékeinek ismertetésére is.

Az elmúlt 10 esztendő intenzív 
kutatási időszaka, példa nélkül álló a 
hazai glóbuszkutatás történetében. 
Korábban soha ennyi tanulmány nem 
látott napvilágot ilyen rövid idősza-
kon belül a magyar szakirodalomban. 
A megjelent szakcikkeken túl konferen-
ciák, kiállítások jelzik a fő lépcsőfoko-
kat, amelyek szervezésében a szerző 
oroszlánrészt vállalt.

Mindezek és az igen mélyre ásó vizs-
gálódások eredményeképpen születhe-
tett meg Plihál Katalin könyve és az azt 
teljessé tevő – Gede Mátyás által készí-
tett – DVD-melléklet.

Az olvasót köszöntő bevezető rész-
ben (Lectori salutem) a szerző néhány 
alapfogalom tisztázása után az előz-
ményeket, a könyv megszületésének 
körülményeit ismerteti, és a könyv-
ben, illetve a DVD-n közzétett anyagok 
szerzői jogi kérdéseit tisztázza. Mint 
a további kutatásaira ösztönző ese-
ményről emlékezik meg az Országos 
Széchényi Könyvtárban a vezetésével 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszéke munkatársai közreműködé-
sével 2010–2011-ben ,,Nyomtatott 
magyar föld- és éggömbök a kezdetek-
től napjainkig” címmel megrendezett 
nagy sikerű kiállításról. Ezt követően 
12 fejezetre osztja mondandóját.

A glóbuszok útja Magyarországon 
a fényűző főúri könyvtáraktól a nép-
iskolai szertárakig című fejezetben 
a szerző kiemeli azt a tényt, hogy a 
glóbuszkiadás magas költsége legin-
kább a hordozógömb sorozatgyártá-
sának nehézségeiből fakad. A Magyar 
Tudós Társaság évkönyveit és a kora-
beli sajtóközleményeket idézve szót 
ejt az első magyar nyomtatott isko-
lai föld- és éggömbpár, a Nagy Károly 
szerkesztette és Batthyány Kázmér 
finanszírozta glóbuszpár készítéséről. 
Majd pedig a már 1868-as közoktatási 

törvény következtében kötelezett-
séggé vált iskolai glóbuszhasználat 
biztosításának érdekében fellépő fel-
adatok és megoldások korszakolt – a 
kritikát sem nélkülöző – áttekintése 
következik, egészen napjainkig.

A glóbuszok sorozatgyártásának 
technikai és technológiai háttere című 
részben képet kapunk a glóbusztér-
képfajták (szegmensek és félgömbök) 
szerkesztési, tervezési munkáiról, a 
hozdozógömb (a góbusztest) előállítási 
nehézségeiről, a glóbuszok felszereltsé-
géről (a kölönféle állványformákról) 
a egyes korokban. Végezetül különle-
ges glóbuszokat mutat be a szerző: fel-
fújható földgömbökről, szétnyitható 
földgömb belsejében, azzal közös ten-
gelyen elhelyezett éggömbről, illetve 
egyedi állványra szerelt glóbuszról is 
olvashatunk.

Az első magyar iskolai föld- és 
éggömb című fejezet a Nagy Károly 
szerkesztette glóbuszpár ismertetése, 
elemzése, összevetése más, egykorú 
munkákkal a tartalmi gazdagság bemu-
tatása érdekében. Szóba kerül a csil-
lagképek magyar megnevezéseinek 
kérdésköre, s kritikai utalást találunk 
Vállas Antal: Az égi és földtekék’ hasz-
nálata… című munkájára is.

Egy erdélyi magyar tüzér földgömb-
jei Bécsben című rész Elekes Ferenc 
földgömbjeit és szerzőjüket ismerteti. 
Bár nem magyar nyelvű glóbuszok-
ról van szó, magam is úgy gondolom, 
hogy feltétlenül helyük van ebben a 
könyvben.

A Magyar Tudós Társaság föld-
gömbje. E rövid fejezet a Nagy Károly-
féle földgömb második, javított kiadá-
sának történetét, dokumentumait 
mutatja be.

Föld- és éggömbök Prágából magya-
rul. A könyv e részében a szerző a prá-
gai Felkl cég igen gazdag, különböző 
átmérővel megjelent, esetenként több 
magyar nyelvű kiadást is megért föld- 
és éggömbjeit ismerteti. Hunfalvy 
János és Gönczi Pál neve fémjelzi eze-
ket a magyar nyelvű kiadásokat.

Föld- és éggömbök Berlinből magya-
rul. Hasonlóan alapos áttekintést 
kapunk a berlini Schotte cég hazánk-
ban is forgalmazott német és magyar 
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Angol nyelvű térképész 
mesterszak az ELTE-n

Magyarországon a felsőoktatási 
intézményeknek szigorú akkreditá-
ciós követelményeknek kell megfe-
lelniük. Ez nemcsak az egyes intéz-
ményekre, de azon belül a karokra, 
illetve az intézmény által gondozott 
összes szakra érvényes. Az indítható 
alap- és mesterszakokat egy tartalmi 
szempontból rendszeresen frissített 
kormányrendelet sorolja fel. A fel-
sőoktatási intézmények ezen szakok 
indítását kezdeményezhetik a Magyar 

Akkreditációs Bizottság (MAB) enge-
délyével, de ehhez bizonyítaniuk kell, 
hogy rendelkeznek a szakindításhoz 
szükséges tárgyi és személyi feltéte-
lekkel. A MAB szakindítási engedé-
lye birtokában az intézményeknek 
joguk van az adott szakot a magyartól 
eltérő nyelven is meghirdetni: ehhez 
a szakindítási dokumentumokat a ter-
vezett képzés nyelvén is be kell nyúj-
tani engedélyeztetésre a MAB-hoz. 
Természetesen ebben az esetben az 
idegen nyelvű és a magyar nyelvű kép-
zésnek tartalmilag lényegében azonos-
nak kell lennie.

A felsőoktatásba kerülő hallgatók 
létszáma demográfiai okokból már 
néhány éve elkezdett csökkenni. Mivel 
a felsőoktatás finanszírozása alapve-
tően a hallgatói létszámtól függ, így 
a felsőoktatási intézmények idegen 
nyelvű képzések indításával tarthat-
ják szinten, esetleg növelhetik a költ-
ségvetési forrásukat. Természetesen 
nemzetközi szinten a hazai felsőokta-
tás megfelelő anyagi háttér hiányában 
nem lenne képes versenyezni olyan 
intézményekkel, amelyek akár tandíj-
mentes képzést is kínálnak a külföldi 
hallgatóknak. Az ELTE Informatikai 

nyelvű, különböző felszereltségű föld-
gömbjeiről. A magyarítás Gönczy Pál 
munkája. Ebben a fejezetben esik szó 
az első, sorozatban gyártott, magyar 
készítésű Csasznyi-féle tellúrium-
lunáriumról is.

Kogutowicz Manó és a Magyar 
Földrajzi Intézet föld- és éggömbjei 
című fejezetben a szerző arról a gló-
busz- és térképkiadói vállalkozásról 
szól, amelyik igazi hazai művekkel vál-
totta fel a hosszú ideig csak külföldi 
cégek magyarított munkáira támasz-
kodó iskolaitérkép-ellátást (ide értve 
természetesen a glóbuszokat is). Ki kell 
emelnünk, hogy az igényes kartográfiai 
kivitelezésű, különböző felszereltség-
gel forgalmazott földgömbjeik mellett, 
1910-ben kiadták a második, és egyben 
sajnos az utolsó magyar szerkesztésű 
éggömböt is, amely Kogutowicz Károly 
munkája. A Kogutowicz családon túl 
Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő neve is 
fémjelzi az Intézet működését.

A magyar földgömbkészítés arany-
kora című fejezetben a szerző a Kókai 
Lajos kiadásában igen gazdag átmé-
rősorozattal, 1930 és 1943 között 
megjelent földgömböket ismerteti, a 
cég 1953-ig „rejtőzködve” a Fővárosi 
Neon Földrajzi Tanszerosztálya néven 
kiadott, a háború utáni politikai álla-
potokkal felülírt glóbuszaival együtt. 
Sor kerül a korszak talán legjelentősebb 
alkotása, a Turner-féle domborglóbusz 
bemutatására, és megismerkedhetünk 

a nagy neveket felsorakoztató alko-
tógárdával: Kókai Lajos (kiadó), 
Kogutowicz Károly (szerkesztő), 
Takács József (a névrajz összeállítója), 
Turner Ferenc és Jánosfalvi János (raj-
zoló), M. kir. Honvéd Térképészeti 
Intézet (nyomda), Turner István 
dombortérképészete (készítő).

A Fővárosi Neon Földrajzi 
Tanszerosztály új földgömbjei Füsi 
Lajos nevéhez köthető glóbuszok, 
amelyek névrajzának összeállításá-
ban jeleskedett a később az ELTE 
Térképtudományi Tanszékének nagy-
szerű tanára.

A Kartográfiai Vállalat földgömbjei. 
A magyar glóbuszkiadás szakirodalmá-
ban érdemtelenül háttérbe szoruló cég 
e területen végzett munkája a korábbi-
aknál végre méltóbb szinten említtetett 
meg a szerző e művében, és még a cég 
által az egykori Kelet-Németországból, 
a Német Demokratikus Köztársaságból 
származó, magyar nyelven kiadott gló-
buszok is bemutatásra kerültek, amely-
nek névrajza természetesen a vállalat-
nál készült.

Magyar elsők címmel született a 
zárófejezet. Ebben a szerző külön-
böző szempontok alapján (a megjele-
nés ideje, a méret, a tematikus tarta-
lom stb.) sorolja fel az elsőnek tartott 
magyar glóbuszokat.

A könyvet angol nyelvű összefoglaló 
zárja (a fordítás Gercsák Gábor munká-
ját dicséri).

Az igen alapos lektori munkát Bartha 
Lajos végezte.

A mű hitelességét az igen nagyszámú 
utalás, egykorú idézet és hivatkozás 
is alátámasztja, ami azonban rontja a 
könyv olvasmányosságát. Az illusztrá-
ciók döntő hányada különböző glóbu-
szokról készült jól sikerült fénykép-
felvétel vagy korabeli újságcikkekről, 
tanulmányokból származó reproduk-
ció. Sajnálatos azonban, hogy gyakran 
a VGM-hez használt köztes munkafá-
zisból nyert, nevezetesen a négyzetes 
hengervetületté transzformált glóbusz-
szegmensek esetenként erősen torzult 
képei szolgálnak illusztrációként, így 
a kevésbé hozzáértő szemlélő csodál-
kozhat, hogy miért különböző méretű, 
különböző betűtípusú megírásokat 
lát például az ugyanabba a kategóri-
ába tartozó települések esetén a más-
más szélességeken fekvő lakott helyek 
esetében.

Az igényes tipográfia, tördelés, kép-
szerkesztés és nyomdai, kötészeti kivi-
telezés egyaránt a Zrínyi Kiadó gon-
dos munkáját dicséri, így a könyvészeti 
szempontból is kiemelkedő mű méltó 
helyet foglalhat majd el mind a tér-
képész szakemberek, a gyűjtők, a 
kultúrtörténészek, mind az érdeklődő 
nagyközönség könyvespolcain.

Dr. Márton Mátyás 
professor emeritus

Szemle


