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Néhány szó a Virtuális Glóbuszok Múzeumáról
– Mi is a VGM és hogyan, milyen céllal jött létre?
– Milyen a VGM felépítése?
– Hogyan készülnek a 3D-s modellek?
– A VGM „melléktermékei” és hozadéka

Néhány példa oktatásra szánt glóbuszainkból 
(az első magyar nyelvű föld- és éggömbjeink)

Két kiemelt példa (a címadó tematikus földgömbök):
– a német kiadású angol nyelvű tektonikai glóbusz és
– a magyar kiadású magyar és angol nyelvű  
szétszedhető, szerkezeti-morfológiai Föld-modell



Néhány szó a
Virtuális Glóbuszok Múzeumáról



Mi is 
a Virtuális Glóbuszok Múzeuma

és hogyan, milyen céllal jött létre?



A Virtuális Glóbuszok Múzeuma 
az Interneten szabadon elérhető, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén 

2007-ben alapított  
és azóta folyamatosan fejlesztett honlap

Elérhetősége: 
http://vgm.elte.hu

http://terkeptar.elte.hu/vgm

http://vgm.elte.hu/
http://terkeptar.elte.hu/vgm


A kezdőlap



Klinghammer István:
A föld és éggömbök 
története (1998)

A magyar rész az 1960-as 
évekkel zárul

Kartográfiai Vállalat:
A földgömbgyártás

az 1960-as évekkel 
kezdődik…



A Kartográfiai Vállalat  földgömbkiadásaival csupán két 
illusztrációk nélküli tanulmány foglalkozik:

Márton Mátyás: 
A Kartográfiai Vállalat földgömbjei 

Geodézia és Kartográfia, 1988/1, pp.: 42–48

Kovács Pál–Márton Mátyás:
Globes of the Cartographia

in: Csáti, Ernő (ed.): Hungarian Cartographical Studies
Hungarian National Committee, Internat. Cartogr. Assoc., 

Budapest, 1989, pp.: 61–69

Hiányzik az elmúlt 40–50 év illusztrált glóbusztörténete!



A megoldás: pályázzunk!

Föld- (és ég-) gömbök 3D-s előállítása 
(Virtuális Földgömbök Múzeuma és 

digitális virtuális restaurálás)

OTKA K 72104



Az OTKA-pályázatban kitűzött célok (2007. szept.):

– Bármely irányba forgatható glóbuszok 3D-s 
előállítására alkalmas módszer kidolgozása,

– A „Virtuális Glóbuszok Múzeumá”-nak
kialakítása, 

– A digitális virtuális földgömb-restaurálás
módszerének kidolgozása: 
kulturálisérték-mentés és kockázatmentes 
restaurálás,

– Új glóbuszok előállítási módszerének 
kidolgozása. 



A megfogalmazott célok megvalósításának 
tárgya első körben:

a Kartográfiai Vállalat több mint 30 féle 
földgömbje, amely jó alap lehet 
a
Virtuális Glóbuszok Múzeuma
számára



A Kartográfiai Vállalat saját kiadású földgömbjei

A volumen (1965 és 1990 között):
– 600 ezer gyártott gömb – 100 ezer exportra

A sokféleség:
Az 1960-as évek második felében háromféle
– 13 cm átmérőjű politikai, 
– 25 cm-es politikai, 
– 25 cm-es „átvilágítós” (politikai komplex) gömb



Az 1980-as évek végéig további ötféle glóbusz
– 16 cm-es politikai, 
– 16 cm-es domborzati, 
– 25 cm-es politikai, 
– 25 cm-es átvilágítós, 
– 25 cm átmérőjű domborzati

21 féle nyelvi változatban
– 5 magyar, 
– 5 cseh, 
– 4 angol, 
– 4 német, 
– 3 lengyel mutáció



Az ISZEI (Iskolai Szemléltető Eszközök Intézete)
–13 cm-es domborzati gömb (telluriumhoz), illetve

az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat
(TANÉRT)-megrendelésre készített KV-s gömbök 

Öt különböző glóbusz
– 16 cm átmérőjű domborzati (tanulói), 
– 40 cm-es politikai (tanári), 
– 40 cm-es domborzati (tanári),
– 40 cm-es szétszedhető, szerkezeti Föld-modell, 
– 10 cm-es politikai gömb 
hétféle
– 5 magyar és 
– 2 angol változatban



Milyen a VGM felépítése?



A Virtuális Glóbuszok Múzeuma tartalma:

Dinamikus és statikus elemek

– az utóbbival többnyire magam foglalkozom,
– az első gazdája Gede Mátyás tanársegéd
– fő segítőtársaink:

Nemes Zoltán, fotós
Szekerka József, mérnöktanár
Ungvári Zsuzsanna, tanársegéd
és sok-sok hallgató



Dinamikus elemek:

Technikai okok miatt az előadás végén mutatok 
egy oktatásban is jól használható példát

Statikus elemek:

– Glóbuszleírások
– Fényképfelvételek („portréfotók”)
– A földgömbtérképnyomatok képe



A glóbuszleírások tartalmi elemei

Cím: pl. 25 cm átmérőjű német nyelvű domborzati 
földgömb 1987-ből

Szerző(k):
szerkesztette, tervezte, summer, 
rajzolta, litografálta (tisztázati munkarészek)

Kiadó
Kiadás helye
Kiadás éve, sorszáma (az első kiadás éve és a kiadások 

száma összesen, ha ismert)
A kiadás(ok) körülményei
Gyártási technológia
– A földgömb 
– A virtuális glóbusz 
Állványzat



A glóbuszleírások tartalmi elemei (folytatás)

Nyelv
Felirat (címmező)
Általános leírás
Gömbátmérő, méretarány
A földgömbtérkép tartalmi elemei
A feldolgozott példány és származási helye
A feldolgozást végezte
A szöveges gömbleírást készítette
A fényképfelvételeket készítette 
Egyéb hazai előfordulás
Irodalom



A Nagy Károly-féle ég- és földgömbpár, 1840 (OSZK)

(Statikus) portréfotó-példák:



Egy nevezetes földgömbtérképnyomat:

3 ív (18 szegmens) az 51 cm-es gömb 1896-os kiadásából
(Babeş–Bolyai Tudományegyetem Cholnoky-gyűjteménye) 



Az első ív egy részlete az impresszummal:



Hogyan készülnek a 3D-s modellek?



Az alapanyagok:
vagy
– földgömbtérkép-nyomatok, amelyeket 

nem kasíroztak fel a hordozógömb felületére
vagy
– fényképfelvételek, amelyeket nagy 

számban és speciális körülmények 
biztosításával készítünk a glóbusztérkép-
nyomatok szegmenseit felkasírozott állapotban 
tartalmazó hordozógömbről, azaz a kész 
glóbuszról



Földgömbtérkép-nyomat szegmensei a pólussapkákkal



Egy óriásgömb fényképezése



A nyomatok feldolgozása

– szkennelés

– gömbszegmensek 

kivágása

– georeferálás

– digitális 

vetületi transzformáció

– darabok összeillesztése
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A fotófeldolgozás menete

– fényképezés

– georeferálás

– digitális vetületi 

transzformáció

– darabok kivágása 

és összeillesztése
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Eredmények: VRML modellek



A VRML modellek hátrányai:

– korlátozott felbontás

– nagy erőforrásigény

Lehetséges megoldás: készíteni kell egy saját 
virtuálisglóbusz-alkalmazást…

…vagy találni egy megfelelőt.



Földgömbök a  Google Earth-ben

– A földgömbök a program ki-be kapcsolható

rétegei lehetnek

– Együtt vizsgálhatók más Google Earth témákkal

– Nincs szükség semmilyen plug-in telepítésére



1878-as német kiadású politikai glóbusz és a mai országhatárok



Mint láttuk, a virtuális 3D-s hasonmás (fakszimile) készülhet
– az eredeti gömbről készített fényképfelvételekből vagy 
– földgömbtérképnyomatokból

Az eredeti gömb gyakran 
színét veszti 

a fény és a levegő hatására

A védett helyen (pl. mappában) 
őrzött térképnyomat eredeti 

színgazgadságában pompázik



A  Virtuális Glóbuszok Múzeuma 
„melléktermékei” és hozadéka



Lehetőség nyílik a 
virtuális földgömb-restaurálás

és az 
egykorú vagy eredeti fakszimile készítés

módszerének kidolgozására 

Példa:
a 132 cm átmérőjű 
Perczel-földgömb



Perczel László földgömbje
1862-ből 

(az Országos Széchényi 
Könyvtár Térképtárában)

132 cm átmérő,
kéziratos, 

egy példány, 
több mint 10 ezer név, 

hatalmas sérült területek, 
egyre romló állapot,

besötétedő lakkréteg

Vajon egy restaurálás 
segítene?

Nem restaurálható!



A virtuális glóbusz 
látványa nem 

sugallja e glóbusz 
nagyszerű értékeit

(digitális fakszimile)

A földgömb 
újraalkotásával nyert 

digitális 
egykorú hasonmás

eredeti szépségében 
mutatja meg a 

glóbuszt



A Perczel-glóbusz ma: 
állapotrögzítés (dokumentáció)

A Perczel-glóbusz elkészültekor: 
digitális virtuális hasonmás



Talán „sohasemvolt” glóbuszok megszületésének példái
Pápay Gyula professzor világkép-rekonstrukciói a 

Rostoki Egyetemen

A Sztrabón-földgömb
az i. e. 1. századból

a „fiatalabb”...

... és az „idősebb” 
Ptolemaios-glóbusz
az i. e. 2. századból



... s egy újabb 
„szerzemény”

a Mars-glóbusz

Hargitai Henrik
(ELTE Kozmikus 

Anyagokat Vizsgáló 
Csoport) 

és 
Gede Mátyás

(ELTE 
Térképtudományi és 

Geoinformatikai
Tanszék)
munkája



Hargitai Henrik 
a Nemzetközi Térképészeti Társulás
Bolygótérképezési Bizottságának vezetője,

Gede Mátyás
a Nemzetközi Térképészeti Társulás
Kartográfiai Örökség Bizottságának helyettes vezetője



Néhány példa
oktatásra szánt glóbuszainkból

(az első magyar nyelvű 
föld- és éggömbjeink)



A Debreceni Református 
Kollégium Könyvtárában

A Virtuális Glóbuszok 
Múzeumában

A debreceni tógátus (rézmetsző) diákok 25 cm-es (restaurált) 
földgömbje 1801/1803-ból (Budai Ézsaiás vezetésével születhetett)



A debreceni tógátus (rézmetsző) diákok kb. 32 cm-es (restaurálatlan) 
földgömbje 1803/1804-ből (Budai Ézsaiás vezetésével születhetett)



A Nagy Károly-féle ég- és földgömbpár, 1840 (OSZK)



Két kiemelt példa
(a címadó tematikus földgömbök)



A német kiadású, 
angol nyelvű „tektonikai glóbusz”



Tectonic Globe of the Earth
Átmérő: 33 cm

Méretarány: 1 : 38 600 000
Kiadó: VEB Herman Haack,

Gotha/Leipzig, 1972

Kurt Ziesing 1967-es 
diplomamunkájának 
melléklete a Drezdai 
Műszaki Egyetemen, 

amelyet 1972-ben adtak ki

„Már a megjelenés 
időpontjában idejétmúlt…”

(Marine Bellégo
Whipple Museum, 

Cambridge, UK)



Árulkodó jelek:
„Különös eset – Tektonika lemezek nélkül” (Marine Bellégo)
Magyarázat: orosz forrásmunkák, „Belousszov-iskola” 



A négynyelvű jelmagyarázat, a glóbusz használatát segítő 17 oldalas 
füzetből

http://www.academia.edu/11738995/A_Strange_Case_of_Tectonics_
without_Plates_Kurt_Ziesings_Tectonic_Globe_of_the_Earth_1972

(Marine Bellégo nyomán)

http://www.academia.edu/11738995/A_Strange_Case_of_Tectonics_without_Plates_Kurt_Ziesings_Tectonic_Globe_of_the_Earth_1972


A magyar kiadású, 
magyar és angol nyelvű, szétszedhető, 

szerkezeti-morfológiai Föld-modell



A 40 cm-es szétszedhető szerkezeti morfológiai Föld-modell 
magyar változata – KV 1986

Hajdu Lajos debreceni földrajztanár újítási javaslataként a TANÉRT 
megrendelésére készült, a 25 cm-es gömb domborzati anyagának 

felhasználásával
Az 1988-ban gyártott angol változat 1989-ben az ICA-konferencián 

a szemléltetőeszköz kategóriában díjat nyert



A közvetlen előzmény (csak 1987-ben jelent meg): 
a 25 cm-es földgömb magyar, angol, német és cseh változatban



A 40 cm-es tanári földgömb mélységábrázolásának összehasonlítása
a Kartográfiai Vállalatnál végzett kutatási munka mintafeldolgozásával

(1984)
Ez a tengerfenékdomborzat-ábrázolás jelent meg a 25 cm-es gömbökön 

és a 40 cm-es szétszedhető Föld-modellen is, amely jól szolgálja a 
szerkezet (lemezhatárok) és a morfológia (óceánközépi hátságok 

központi hasadékvölgyei és a harántirányú törésövek) összefüggésének 
bemutatását



Érdemes megfigyelni, hogy a földgömbtérkép-nyomatból készített 
virtuális glóbusz mennyivel színesebb, a közel 30 évig fénynek kitett, 

kasírozott földgömbnél



Suess,
1896

Goldschmidt,
1922

Kuhn–
Rittmann,

1922

Ramsey,
1949 Egyed,

1955

„A” metszet



A 
földrengéshullámok
terjedési sebessége

A nyomás alakulása
A sűrűség 
alakulása

„B” metszet



Hőmérséklet
Kémiai 

összetétel
Szeizmikus 

felületek
Lemeztektonikai 

felépítés

„C” metszet



A szélességi körök helye a földfelszínen
„D” metszet



A Föld belső szerkezete és a lemeztektonika 
(a mezoszféráig mélységi torzítással)

„E” metszet



„F” metszet

Parti síkság…
Magas medencék

Gaciális síkság
Letarolt síkság
Táblás síkság

Lávatakarós tábl. síks.
Ősmasszívum képződ.
Ősmasszívum fosszilis

Táblás röghegység
Lépcsős tönk-röghgs.

– Kaledonidák
– Variszcidák

Tönklépcsős fiatal 
gyűrt

– Eurázsiai-hgrsz.
– Pacifikus-hgrsz.

Árkos süllyedék



Hőmérsékl
et

Kémiai 
összetétel

Szeizmikus 
felületek

Lemeztektonik
ai felépítés

„G” metszet: a „C” 
metszet feliratok 

nélkül 
(számonkéréshez)



A 
földrengéshullámok
terjedési sebessége

A nyomás alakulása

A sűrűség 
alakulása

„H” metszet: a „B” metszet feliratok nélkül (számonkéréshez)



Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket 

és 
türelmüket 
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