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2010. ok tó ber 16-án nyílt meg az el sõ ma gyar föld- és
ég göm bök tör té ne tét be mu ta tó ki ál lí tás az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár ban. A nyom ta tott föld- és ég göm -
bök, mint kar to grá fi ai do ku men tu mok, a min den ko ri
kötelespéldány ren de let ha tá lya alá tar to zó al ko tá sok
len né nek, de leg na gyobb saj ná la tunk ra e mû vek leg tel -
je sebb ki adá sai ma gán gyûj te mény ben ta lál ha tók. 
A gyûj te mény tu laj do no sá nak nagy lel kû tá mo ga tá sa
tet te le he tõ vé e sze met gyö nyör köd te tõ mû vek bõl ren -
de zett ki ál lí tás meg ren de zé sét.

E he lyen csak dió héj ban tu dunk át te kin tést ad ni 
a ma gyar or szá gi gló busz ké szí tés tör té ne té rõl.

A gló bu szok hasz ná la ta szo ro san ös  sze függ az is ko -
lai ok ta tás sal. E do ku men tu mok nem csak tér be li is me -
re te ket köz ve tí tet tek a ta nu lók fe lé Föl dünk rõl, ha nem
se gít sé gé vel le he tett más csil la gá sza ti ese mé nye ket és
je len sé ge ket is lát tat ni. Így nem meg le põ, hogy a hol -
lan di ai egye te men ta nu ló, majd utóbb ha zá já ba vis  sza -
té rõ Apá czai Cse re Já nos (1625-1659) a ma gyar ne ve -
lés ügy út tö rõ je, a Ma gyar Encylopaedia cí mû mû vé ben,
amely 1655-ben je lent meg, a föld rajz ta ní tá sá nál már
„golyóbis1 vagy abrosz2” hasz ná la tá ra tett javaslatot.3

Az 1777-ben a ma gyar or szá gi is ko lai ok ta tás meg re -
for má lá sá ra el fo ga dott Ratio educationis ren de let még
csak a gló bu szok hasz ná la tá nak le he tõ sé gét és elõ nyét
em lí ti, de a ké sõb bi, 1806. évi mó do sí tott vál to za tá ban 
a tör vény al ko tók a föld göm böt már az is ko lai szer tár ré -
szé vé tet ték. A „mes ter sé ges föl dek”, az az a föld göm -
bök is ko lai hasz ná lat ban va ló el ter je dé sé nek hos  szú
ide ig a leg fõbb aka dá lya azok ma gas ára volt. A gömb -
szel vé nyek nyom ta tá si költ sé gé nek je len tõs csök ke né se
a kõ nyom ta tás sal vált le he tõ vé, míg a föld- és ég göm -
bök elõ ál lí tá si költ sé gét a gömb tes tek so ro zat gyár tá sát
fel vál lal ni tu dó mû he lyek, ki sebb üze mek lét re jöt te
ala poz ta meg. 

A ma gyar nyel vû nyom ta tott föld- és ég göm bök, vagy
ahogy a 19. szá zad ban ná lunk ne vez ték, a „te kék” el ter -
je dé se szo ros kap cso lat ban állt az ok ta tás szé le sebb kö -
rû ki tel je se dé sé vel, majd kö te le zõ vé vá lá sá val. E fo lya -
ma tot is szem lél tet ni igye kez tünk az OSZK tár la tán,
mely el sõ íz ben nyúj tott le he tõ sé get a ha zai nyom ta tott
föld- és ég göm bök fel vo nul ta tá sá ra, tör té ne tük át fo gó
meg is me ré sé re.

Az el sõ ma gyar nyel vû is ko lai hasz ná lat ra szer kesz -
tett föld- és ég gömb el ké szí té se Nagy Kár oly (1797-

1868)4 ne vé hez köt he tõ, a vál lal ko zás anya gi alap ját
gróf Bat thyá nyi Káz mér An tal Fe renc (1807-1854) 
10 000 ezüst fo rint ja biz to sí tot ta. A göm bök egyike5

Bécs ben, a másik6 pe dig Pá rizs ban ké szült. E „te kék”
meg je len te té sé ben a Ma gyar Tu dós Tár sa ság is sze re -

pet vál lalt, a szer zõ ké ré sé re tag jai öröm mel vál lal ták 
el a föld gömb ön ta lál ha tó fel irat ok ma gya rí tá sát, az
 az a „föld ira ti mû nyelv” meg al ko tá sát. E mun ká ban
nem ki sebb sze mé lyek vet tek részt, mint Baj za Jó zsef
köl tõ (1804–1858), Bu gát Pál or vos és nyelv újí tó
(1793–1855) és Vö rös mar ty Mi hály köl tõ, író, ügy véd
(1800-1855).

A Hír nök cí mû he ti lap 1840. évi 77. szá ma már öröm -
mel ad ja hí rül a ma gyar kö zön ség nek, hogy az el sõ 
ma gyar föld te kék el ké szül tek, s hogy gróf Bat thyá ny
Káz mér bõ ke zû sé gé bõl min den olyan ma gyar is ko la
aján dé kul kap ja azo kat, ame lyek ben „a föld ira tot na -
gyobb ter je de lem ben ta nít ják”.  Rö vid idõ alatt a ha zai
is ko lák nak nem ke ve sebb, mint 128 föld gömb ke rült

NYOMTATOTT MAGYAR FÖLD- ÉS ÉGGÖMBÖK 

A KEZDETEKTÕL NAPJAINKIG

Nagy Kár oly ég gömb je

Mercurius_2011_belív_nyomda:Mercurius_2011_belív_nyomda.qxd 2012. 01. 18. 19:25 Oldal 5



ki osz tás ra. A nagy lel kû ké szí tõk e te kék bõl egyet len
pél dányt sem ad tak pén zért, ha nem csak az ar ra mél -
tók nak in gyen, sze re tet bõl, tisz te let bõl. 

Az el sõ ma gyar föld gömb al ko tó kö zös sé ge a meg -
ma radt nyo ma to kat, a gömb tes tek hez szük sé ges már
kész al kat ré sze ket to váb bi fel hasz ná lás cél já ra 1841-
ben a Ma gyar Tu dós Tár sa ság nak aján dé koz ták, azzal 
a ki kö tés sel, hogy az is ko lák szá má ra azok to vább ra is
in gyen ke rül je nek át adás ra. Már 1847-ben fel me rült
an nak le he tõ sé ge, hogy a Ma gyar Tu dós Társaság7

Emich Gusz táv (1814-1869) je les könyv ki adó és
nyom dász se gít sé gé vel az „El sõ Ma gyar Földteke…”
2. ki adá sá ra vál lal koz za nak, ám a tény le ges ki adás ra
csak a sza bad ság harc le ve ré se után, va ló szí nû leg
1850-ben ke rült sor.

Az el sõ nyom ta tás ban meg je lent és ke res ke del mi for -
ga lom ba is ke rült ma gyar sze mély ál tal ké szí tett föld -
göm böt az 1848-49-es sza bad ság harc ban õr na gyi ran -
gig el ju tó szentkatolnai Ele kes Ferenc (1811-1868
után)8 al kot ta. Föld gömb jei Bécs ben 1844-ben9, il let ve
1851-ben10 Franz Leopold Schöninger (1790-1877)11

ki adá sá ban lát ták meg a nap vi lá got. A ko ra be li új ság -
hir de té sek ada tai sze rint e föld göm bök né met és ma -
gyar nyel ven ke rül tek for ga lom ba. Ma egy-egy ki adás -
ból csu pán egy-egy né met nyel vû pél dányt is me rünk.

A ki egye zés után az 1868: XXXVIII tc. a nép is ko lai
köz ok ta tás ról szólt, amely ben a föld- és ég göm bök is ko -
lai ok ta tás ban is mét sze re pet kap tak. A tör vény ben fog -
lal tak gyors meg va ló sí tá sá nak alap ját az 1869-ben 
ki bo csá tott államsorsjáték12 ve tet te meg, amely nek se -
gít sé gé vel a fen ti cél ra 201 500 fo rin tot si ke rült ös  sze -
gyûj te ni. A pénz je len tõs ré sze is ko lák lé te sí té sé re, il let -
ve a meg lé võk kor sze rû sí té sé re for dí tó dott, de ju tott
be lõ le az ok ta tást elõ se gí tõ esz kö zök (pél dá ul fa li tér ké -
pek, föld- és ég göm bök stb.) és tan köny vek meg vá sár lá -
sá ra is. A sze gé nyebb nép is ko lák 1872-ig más tan köny -
vek mel lett in gyen kap ták meg Ma gyar or szág és
Eu ró pa fa li tér kép ét, a ta nu lók  kö zött 15600 da rab „ké -
zi ab roszt” osz tot tak szét Ma gyar or szág ról, va la mint
így ke rült 6 000 da rab kü lön bö zõ mé re tû föld gömb is az
is ko lai szer tá rak ba. E göm bö ket rész ben a tör vény elõ -
ké szí té sé ben részt ve võ Hunfalvy Já nos (1820-1888),
va la mint Gönczy Pál (1817-1892) ma gya rí tot ta, míg
azo kat a Jan Felkl (1817-1887), ké sõbb Jan Felkl és 
fia ve zet te cég Prá gá ban ké szí tet te. Ab ban az idõ ben 
a Felkl-féle prá gai cég Eu ró pa egyik leg na gyobb is ko lai
föld- és ég gömb elõ ál lí tó ja és for gal ma zó ja volt. Az
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia is ko lá it hos  szú ide ig szin -
te ki zá ró lag õk lát ták el a föld rajz ok ta tást se gí tõ esz kö -
zök kel.

1893-ban a Ma gyar Föld raj zi Tár sa sá got az zal a ké -
rés sel ke res te meg a kul tusz mi nisz ter, hogy te gye nek
ja vas la tot az is ko lá ink ban hasz nál ha tó ma gyar föld -
gömb ök re. A Ma gyar Föld raj zi Tár sa ság a mi nisz ter

ké ré sé re azt ja va sol ta, hogy az is ko lai ok ta tás cél já ra
két fé le át mé rõ jû gömb ké szül jön, a ki sebb át mé rõ je
25,5 cm, míg a na gyob bé 51 cm legyen.13

1895-ben a Föld raj zi Köz le mé nyek ben Erõ di Bé la 
a kö vet ke zõk rõl szá molt be: „A ha zai kartographia te rén
ör ven de tes ha la dást ta lá lunk, szin tén a Val lás és Köz ok ta tás -
ügyi Mi nisz té ri um ál do zat kész sé ge foly tán, melylyel
a volt Hölzel-féle most már Kogutowicz Ma nó-fé le vál la -
la tot  ma gyar nyel vû is ko lai fa li tér ké pek ki adá sá ban tá mo -
gat ja. A kiadó-czég tér ké pei a le folyt év ben több da rab bal
sza po rod tak. A ma gyar ki adá sú föld göm bök ügye is elõ ha -
ladt s a milleniumra min den va ló szí nû ség sze rint lesz nek
ha zai gyárt má nyú ma gyar föld gömb je ink is.” 14

Az 1896. év ese mé nye i rõl a Ma gyar Föld raj zi Tár sa -
ság el nö ke Erõ di Bé la a kö vet ke zõ ket ír ta a tár su lat fo -
lyó ira tá ban ol vas ha tó je len té sé ben: „kü lön fi gyel met éb -
resz tet tek a Kogutowicz Ma nó-fé le ma gyar föld raj zi
in té zet tér ké pei, ma gyar föld raj zi jel leg ké pei és gló bu sai.
Vég re a ma gyar gló bu sok kér dé sét is meg old va lát juk 
a Kogutowicz si ke rült vál la la ta ál tal két fé le nagy ság ban
ké szül tek föld te ké ink, és pe dig 25 ½ és 51 cm nagy ság ban.
Az elõb bi mé re tû ek há rom fé le ki vi tel ben van nak for ga -
lom ba hoz va.”

Kogutowicz Ma nó (1851-1908) is ko lai tér ké pe i ért,
at la sza i ért és föld gömb je i ért meg kap ta a mil len ni u mi
ki ál lí tás nagy aranyérmét,15 ne ki kö szön het jük az el sõ
ma gyar ké szí té sû és Ma gyar or szá gon so ro zat ban gyár -
tott föld gömb je in ket is. Tu laj don kép pen et tõl az idõ -
pont tól áll tak a ma gyar is ko lai ok ta tás ren del ke zé sé re

Nagy Kár oly föld gömb je
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egy sé ges el vek alap ján szer kesz tett föld raj zi és tör té nel -
mi fa li tér ké pek, at la szok és föld göm bök.

Az 1927-ben Turner Ist ván (1900-1974) ál tal ala pí -
tott Dom bor mû vû Tér ké pé sze ti Mû in té zet 1931-tõl
ké szí tett föld göm bö ket is. A gló bu szo kat Kogutowicz
Kár oly (1886-1948) szer kesz tet te, név írá sát Ta kács 
Jó zsef (1901-1986) ál lí tot ta ös  sze, Turner Fe renc
(1899-?) ter vez te és raj zol ta, míg a tér kép szel vé nyek
nyom ta tá sát a Ma gyar Ki rá lyi Ál la mi Tér ké pé szet vé -
gez te. A föld göm bö ket Kókai La jos (?-?) ad ta ki.

1945 után a ko ráb ban ké szült gömb szel vé nye ket fel -
hasz nál va a Fõ vá ro si NE ON Szö vet ke zet Turner 
Ist ván ké szí té sé ben ho zott for ga lom ba olyan föld göm -
bö ket – ese ten ként csak kéz zel ja vít va –, ame lyek nek 
a szel vé nyei még Kókai La jos meg ren de lé sé re ké szül -
tek. 1953-tól már Füsi La jos (1920-1999) ál tal szer -
kesz tett új föld göm bök ke rül tek ki adás ra. Az 1960-as
évek tõl ké szül tek a Kar to grá fi ai Vál la lat nál még ha -
gyo má nyos gömb alap ra a föld göm bök. Ké sõbb a Kar -
to grá fi ai Vál la lat nál is át tér tek a ma ga sabb igé nye ket
ki elé gí tõ, és már so ro zat ban gyárt ha tó, mû anyag ból ké -
szí tett gömb tes tek hasz ná la tá ra, de a föld göm bök szel -
vé nye it to vább ra is egyen ként, kéz zel ra gasz tot ták fel.16

Nap ja ink ban a BELMA Kft. ké szít ha zánk ban kü -
lön bö zõ mé re tû föld göm bö ket, ame lye ken már a tér -
kép és a gömb tes te is mû anyag ból van.

Plihál Ka ta lin, a ki ál lí tás ku rá to ra
katalin.plihal.at.oszk.hu

1 föld gömb
2 fa li tér kép
3 “[Ta nít vá nya im nak] azt javaslanám, hogy egy el sõ ben 

[a Ma gyar En cik lo pé di á nak] va la mely kön  nyebb ré szét ta nul ják,
pél dá nak oká ért a föld le írást, sze me ik elõtt tart ván oly go lyó bist
vagy ab roszt, me lyen a föld le íra tott.” In: Ma gyar gon dol ko dók. 
17. szá zad. A vá lo ga tás, a szö veg gon do zás és a jegy ze tek Tarnóc 
Már ton munkája. Bu da pest, 1979. 670. p.

4 Hrenkó Pál: Az el sõ ma gyar föld gömb al ko tó kö zös sé ge. In:
Geo dé zia és Kar to grá fia. 1984. 268-274. pp.

5 Föld gömb: Elsö ma gyar FÖLD TE KE a’ legujabb kútfök után
/ Met szet te Biller. – [1:40 000 000]. – BÉCS, 1840. – Át mé rõ 316,5
mm

6 [Ég te ke] ; A csil la gok he lyei 1840nek fe lel nek meg. / Készíté
Dien Kár oly. – Pá rizs, 1840. – Át mé rõ 316,5 mm

7 Ma gyar Academiai Ér te sí tõ. 1847. 2. sz. 19. p.
8 Bona Gá bor: Tá bor no kok és törzs tisz tek az 1848/49. évi sza -

bad ság harc ban. 3. jav. átdolg. ki ad. Bu da pest, 2000. 319. p.; Ele kes
Fe renc pon tos szü le té si ada tá nak (Árapatak, 1811. jú ni us 29.) pon -
to sí tá sá ért er dé lyi Kocs Já nos csa lád ku ta tó nak tar to zom kö szö net -
tel, aki az árapataki re for má tus egy ház anya könyv ében meg ta lál ta
azo kat. Ele kes édes ap ja 1809 és 1818 kö zött re for má tus lel kész ként
szol gált Árapatakon.

9 átmérõje16 cm.
10 át mé rõ je 12 cm
11 Modelle der Welt. Erd- und Himmelsgloben. Hrsg. Peter E.

Allmayer-Beck. Wi en. 1997. 193. p.
12http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5337;

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0016/7.html 
13 Föld raj zi Köz le mé nyek. 1893. 315-316. pp.
14 Föld raj zi Köz le mé nyek. 1895. 223. p. 
15 Föld raj zi Köz le mé nyek. 1896.  279. p.
16 Már ton Má tyás: A Kar to grá fi ai Vál la lat föld gömb jei. In:

Geo dé zia és Kar to grá fia.  1988, 42-48 pp.
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