
Rendezvények

létrehozása m ind fontosabb szakmai 
kihívás világszerte, elsősorban a fejlett 
országokban, Ázsiában és Európában. 
Magyarország az egyik „éllovas” ebben 
a témában, mely lehetőség m ár az új 
fö ldm érési tö rvényben  is szerepel, 
m int megvalósítandó feladat.

Osskó András előadása a 7. Bizottság 
egyik szekciójában hangzott el „Álla
m i és kö z tu la jd o n b a n  lévő fö ld e k , 
ingatlanok m enedzsm etitje  Magyar- 
orszá g o n .” (Public a n d  sta te la n d  
m a n a g em en t in  H ungary)  címmel, 
mely tém ában sikeres konferenciát 
rendeztünk  B udapesten 2012 szep
tem berében. Erről külön cikkben szá
m olunk be.

A Munkahéten való részvételünknek 
további hozadéka volt ázsiai szakmai 
kapcsolataink továbbépítése, erősítése. 
Kína mind aktívabb szerepet játszik a 
FIG-ben, delegációját a kínai Földügyi 
és Természeti Erőforrás Minisztérium 
m iniszter-helyettese, Wang Shiyuan 
vezette, aki aláírójavolt a magyar-kínai 
földügyi m egállapodásnak 2011-ben 
B udapesten . Szakmai m egbeszélé
sünk során m egerősítette egy magyar 
földügyi delegáció fogadásának és a 
további együttm űködés szándékát: 
A viszontlátogatás 2012 októberében 
sikeresen m egtörtént.

Ugyancsak találkoztunk a Koreai 
K ataszter Részvénytársaság delegá
ciójának több tagjával, akik elnökük 
nevében felajánlották egy együttm ű
ködési m egállapodás m egkötését a 
FÖMI és a Koreai Kataszter Rt. között. 
Ez 2012 ok tóberében  a kínai látoga
tást követően szin tén  realizálódott. 
A kínai és koreai együttm űködésről, 
külön cikkben, tájékoztatni fogjuk a 
GK olvasóit.

N éh án y  záró gon d olat
A róm ai konferencia ism ét bizonyí
totta, hogy nemzetközileg a szakmánk 
iránti érdeklődés folyamatosan növek
szik, mind a gazdasági élet, m ind a tár
sadalom részéről. A FIG, karöltve az 
ENSZ szervezeteivel, m ind több nem 
zetközi esem ényt szervez, a globá
lis gazdasági és term észeti kihíváso
kat megoldandó, növekvő érdeklődés 
mellett. A nemzetközi szereplés, a kap
csolatok fontossága nem kétséges. Az 
elm últ 15 évben a magyar földügyi, 
földm érő szakma komoly nemzetközi

eredm ényeket, sikereket é rt el. Ez 
köszönhető volt a személyes elkötele
zettség mellett, azoknak az intézm é
nyeknek, társadalmi szervezeteknek és 
ezek vezetőinek, akik nemcsak erköl
csileg, de anyagilag is támogatták nem 
zetközi szereplésünket, m int fontos 
tevékenységet, m ert ez anyagiak nél
kül nem  lehetséges.

Kiemelném az MFTTT, FÖMI, FVM 
Földügyi Főosztálya, és a teljesség 
igénye nélkül D etrekői Ákos, Mihály 
Szabolcs és korábban Apagyi Géza sze
repét.

Az elm últ egy-két évben, főleg az 
anyagi, de egyéb körülmények is nega
tívan változtak. Mára a FÖMI egyedül 
maradt. Meg kell találni az új anyagi 
forrásokat, de azokat a fiatalabb, fiatal 
szakembereket is, akik megfelelő nyelv
tudás mellett hosszútávon is hajlandók 
invesztálni, nemzetközi elismertségün
ket fenntartani, m ert meggyőződésem, 
amit már többször leírtam, ez nemcsak 
a szakma, az ország, de az egyén javát 
is szolgálja.

Osskó András
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Egy óriásgöm b  és  
rekonstrukciója  -  
a Perczel-glóbusz
A Földet 1:10 milliós m éretarányban 
ábrázoló 132 cm átm érőjű kéziratos 
glóbusz a felirata szerin t 1862-ben 
készült. А II. világháborúban elszenve
dett károsodása és a későbbi, az 1970- 
es évek második felében szakszerűt
lenül végzett restaurálás m iatt rend
kívül rossz állapotú földgöm b felújí
tására már gondolni sem lehetett. így 
számolni kellett azzal, hogy a földgömb 
színei tovább fakulnak, a felületet védő 
lakkréteg egyre sötétebb lesz, a fel
iratok még olvashatatlanabbá válnak, 
sőt maga a göm btest is torzul a nagy 
súly és a gyengülő állványzat miatt. 
M inden jel arra m utatott, hogy egy 
fontos, nemzetközi elismerést kiváltó 
kultúr- és szakm atörténeti em lékünk
kel lesz szegényebb a közeljövő.

A Geodézia és Kartográfia 2008/3. 
számában jelent meg M árton Mátyás 
első tanulmánya ezzel a címmel: Egy 
elfe ledett m a g ya r  csoda: Perczel

László fö ldgöm bje -  a z  első „világtér
k é p m ű ”? Az írás nem kis érzelmi töl
téssel ism ertette  a göm b értékeit és 
állapotát, összefoglalta irodalm i fel
dolgozottságát, majd azzal a gondolat
tal zárta, hogy 2012-re, amikor a gló
busz 150 éves lesz, a legkorszerűbb tér
képészeti és számítástechnikai eszkö
zök segítségével készüljön el az óriás
gömb hasonmása. Javaslata két részből 
állt, nevezetesen két, különböző típusú 
virtuális másolat jöjjön létre. Az egyik 
nagy felbontású digitális fényképekkel 
fogja rögzíteni a glóbusz jelenlegi álla
gát. A javaslat másik része az volt, hogy 
digitális hasonmás formájában vissza 
kell állítani a korabeli állapotot egykori 
térképek segítségével, restaurálni kell 
a sérült neveket és felületeket, majd 
a régebbi leírások alapján az eredeti 
színeket meg kell állapítani. Az első, 
problém afeltáró cikket több magyar 
és idegen nyelvű konferencia-előadás 
és p osz te rbem uta tó  követte: ezek 
beszámoltak a feldolgozás állásáról és 
a munka közben felmerülő forrásku
tatási, kartográfiai és technikai p rob
lém ák m egoldásáról. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy ezeket az összetett felada
tokat m agába foglaló projekt felkel
te tte  a külföldi szakemberek érdeklő
dését is.

A megvalósításhoz, a több éven át 
tartó munkához Márton Mátyás veze
tésével látott hozzá az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Térképtudom ányi 
és G eoinform atikai Tanszéke és az 
Országos Széchényi Könyvtár, amely 
egyben a fö ldgöm b őrzője is. Az 
újraalkotás folyamatát egy TÁMOP- 
pályázat segítségével sikerült fel
gyorsítani, amely lehetővé te tte  diá
kok és doktoranduszok bevonását. 
Kiemelendő, hogy példamutató módon, 
hatalmas m unkát végeztek a tanszék 
diákjai is, akik egy-egy részterület fel
dolgozásával nemcsak a szakdolgozatu
kat készítették el, diákköri pályázaton 
indultak, hanem hozzájárultak ahhoz, 
hogy Márton Mátyás nagy ívű gondo
lata a gömb születésének 150. évfordu
lójára m éltóképpen meg is valósuljon. 
Ezt az alkalmat ünnepelte népes közön
ség elő tt szakmai konferenciával az 
Országos Széchényi Könyvtár és az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszéke 2012. novem ber 16-án a 
Budavári Palotában.
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Márton Mátyás tanítványai (ifjú szakemberek) között (Fotó: Nemes Zoltán)

A m eghívottakat és érdeklődőket 
Sajó A ndrea, az Országos Széchényi 
K önyvtár főigazgatója köszöntötte , 
majd a rendezvényt a levezető elnök, 
K lingham m er István  akadémikus nyi
totta meg. A 10-15 perces előadások 
nem  egyszerűen csak a göm böt mutat
ták be. A konferencia első részében 
m egism erhettük azt a kort, amelyben 
Perczel László dolgozott, átéltük a föld
gömb bemutatásának 19. századi sike
rét, későbbi szomorú sorsát, majd 20. 
század végi felfedezését. A továbbiak
ban a gömb térképi tartalmának rög
zítését és digitális feldolgozását ismer
tették a tanszéki kollégák, valamint az 
egykori és m ostani térképész szakos 
hallgatók, akik részt vettek a nagysza
bású feladat sikeres megvalósításában. 
Végül m ár inkább a jövőképet felvil
lantó technikai m egoldások bem uta
tása következett.

A rendezvény csattanója term észe
tesen  az eredeti Perczel-gömb és a 
hasonm ás szelvények kiállítása volt. 
K öszönet illeti Pászti Lászlót, a té r
képtár vezetőjét, valamint m unkatár
sait, amiért megszervezték és lehetővé 
tették  ezek bemutatást. A göm b mel
lett lehetett látni a digitális feldolgo
zás hengerre  szerelt nyom atait (egy- 
egy gömbkétszög magassága 2 m éter
nél is nagyobb), valamint számítógé
pen lehetett elemezni a digitális korhű 
fakszimilét, amelyen már a felfrissített 
domborzatárnyékolás is megjelent. Ezt 
az aprólékos és precíz m unkát Sziládi 
József kartográfus végezte el.

K lingham m er István zárszavában 
meleg szavakkal m éltatta a kezdemé

nyezők, a közrem űködők és szerve
zők érdemeit. Büszkén hangsúlyozta: 
a rendezvény is igazolta, hogy az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékének m unkatársai évtizedek 
óta kiváló, és m eggyőződése szerint 
a nemzetközi mezőnyben is helytálló 
kartográfusokat nevelnek.

A szakmai élm ényről azonban az 
sem maradt le, aki nem volt ott a könyv
tári bemutatón, ugyanis Márton Mátyás 
irányításával a tanszék egy (2007-ben 
elnyert OTKA-pályázat tám ogatásá
val) v irtuális fö ldgöm bm úzeum ot 
hozott létre, amely magyar vonatko
zású glóbuszokat tartalm az (h ttp :// 
te rkeptar.elte .hu /vgm /). Az im m ár 
száznál is több föld- vagy éggöm böt 
felsorakoztató gyűjtem ény egyik leg
érdekesebb darabja term észetesen a 
Perczel-gömb.

Hosszabb távon a térképnyom atok 
és a virtuális glóbusz felhasználásával 
mód lehet az eredeti hasonmásának az 
elkészítésére is. Ehhez azonban még 
támogatókat és kivitelezőt kell találni. 
Szép vállalás és felajánlás lenne ez 
olyan cégektől, am elyek kiem elke
dően fontosnak tartják a magyar kul
turális örökség e kincsének a megmen
tését.

A konferencián  id ő ren d b en  az 
alábbi előadások hangzottak el (http:// 
la z a ru s .e lte .h u /h u n /b u s z k e /2 0 12- 
perczel/perczel.htm):
Gercsák Gábor: Perczel László kora 
Lovizer Lilla: A földgömbkészítő Perczel

László
Plihál Katalin: Amit az eredeti Perczel-

glóbuszról ma tudni lehet

Márton Mátyás: A Perczel-glóbusz újra
alkotásáról

Gede Mátyás: A virtuális Perczel-glóbu- 
szok -  eredeti és korabeli hasonmás 

Nemes Zoltán: A glóbuszfényképezés 
problémái

Kirisics Judit: Az Észak-Amerikát tartal
mazó első gömbnegyed 

Zubán Diána: A névrajzi rekonstrukció 
kérdései

Kacsándi László: A teljes glóbusz előállí
tása az elkészült munkarészek integ
rálásával

Ungvári Zsuzsanna: Névrajzi kere
sőrendszer kialakítása a Perczel- 
glóbuszokhoz

Szeklencei Tamás: A nyomatok szín
vesztésének kérdései és az időtál
ló megoldás (Canon Image Prograf 
ÍPF8300)

Lente Zsuzsanna: Restaurátori munka 
a Perczel-glóbusz újraalkotásában

Gercsák Gábor 
ELTE Térképtudom ányi és 
G eoinform atikai Tanszék
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А ВМЕ É pítőm érnök i Kar 
2012. év i T udom ányos  
D iákköri K onferenciája
2012. novem ber 14-én rendezték meg 
a BME É pítőm érnöki Kar 2012. évi 
Tudományos Diákköri Konferenciáját. 
A Földm érő és térinform atikai szek
ció ülésének -  az elm últ évek gyakor
latának m egfelelően -  az Általános- és 
Felsőgeodézia Tanszék Oltay-terme 
adott otthont.

A konferencia elnöki teendő it dr. 
Barsi Árpád egyetem i tanár a Foto
grammetria és Térinformatika Tanszék 
vezetője látta el.

A TDK konferencián elhangzott elő
adások:

1. B ükkös-patak fe lm érése  
Szerző: S im o n  Tam ás  (3. helyezés) 
Konzulens: dr. Takács Bence, egyetemi 
docens, Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszék

A patak felmérése alkalmas volt külön
böző m érési módszerek összehasonlí
tására. Egy bizonyos szakaszt csak RTK 
GPS-mérésekkel lehetett felmérni, egy
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