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Egy 18. századi Valk-éggömb virtuális megjelenítése

Szabó Renáta

Abstract: The Library of the Reformed College in Debrecen has a rare copy of a 300-year-old celestial 
globe. The globe was published in 1700 in Amsterdam. The publisher was the Valk family. This globe is 
an interest-ing cartographic product and it has to be saved for the posterity. The solution offered by the 
latest tech-nology is to transform the old cartographic product into a digital form, and then to publish it 
on the inter-net. This paper introduces this special globe and describes the process of making its virtual 
copy. 

fiatal kutató, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, szabo.renata@csfk.mta.hu;

Bevezetés

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában található az 
általam vizsgált glóbusz, amit 1700 körül adtak ki Amszterdamban. A kiadó 
a Valk család volt, de egyes források azt mondják, hogy Hevelius készítette. 
Az éggömb része a kulturális örökségnek, ezért fontos megmenteni az utókor 
számára. A legújabb technikai lehetőségeknek hála született is megoldás ennek 
a glóbusznak eredeti formájában történő virtuális megőrzésére.

A Valk-éggömb

Glóbusznak nevezzük a Föld, vagy más égitest, vagy az égbolt és a 
csillagképek kicsinyített, generalizált ábrázolását egy gömb alakú testen. A 
szó a latin globus szóból ered, jelentése gömb alakú. Kétféle glóbusztípus 
létezik: a földgömb, és az éggömb. Az előbbi a Föld felszínét, míg az utóbbi 
az égen látható csillagképeket ábrázolja. 

A Valk-éggömb átmérője 31 cm (1. ábra). A gömb gipsz borítású, 
papírmaséból készült. A papírmasé összetett anyag, amely két fő alkotórészből 
áll. Az egyik összetevője a papír (papírdarabok vagy papírpép, néha textillel 
megerősítve), a másik a ragasztó. A glóbusztérkép rézlemezről lett nyomtatva, 
amelyet a kasírozást követően kézzel festettek, majd lakkoztak. A gömb kétszer 
12 szegmensre van felosztva. Az éggömbnek sárgaréz meridián gyűrűje van, 
és az órakör hiányzik az északi és déli sarkoknál. Az állvány fából készült. 

A 18. századi föld- vagy éggömbök többnyire négylábú állványon 
álltak.  Ez tartotta a fából vagy fémből készült horizontális gyűrűt, az erre 
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felfüggesztett és az állvány talpára támaszkodó meridiángyűrűvel. Ebbe 
illeszkedett bele a legkülönbözőbb anyagokból készült és gipsszel bevont 
gömb, amely forgatható a meghosszabbított földtengely vagy égi tengely 
körül. A glóbuszhoz tartozott még a tengely északi végére erősített és 
azzal együtt forgatható óramutató, valamint a magassági szögek, vagyis a 
földrajzi szélesség mérésére szolgáló kvadráns és egy iránytű is. A térképet 
vagy a gömbre rajzolták, festették vagy gravírozták, vagy előre elkészített 
papírszegmensekre fametszetes, rézmetszetes később kőnyomatos módszerel 
nyomtatták, és a szegmenseket felragasztották a gömbre. A többnyire 12 vagy 
ritkábban 18 gömbcikkely a kezdőmeridiántól kiindulva, egyenként 30 illetve 
20 hosszúsági foknyi területet fedett le. A sarkok környezetét ún. pólussapkával 
borították.  A glóbusz koordinátái 5 fokonként kerültek megírásra, mind a 
szélességi, mind a hosszúsági körökön. Az egyenlítő felirata is fellelhető a 
gömbön (Æquator), a további négy fő szélességi körrel együtt (Északi sarkkör, 
Ráktérítő, Baktérítő, Déli sarkkör). Az ekliptika mentén végig futó állatövi 
jegyek 12 részre osztják az ekliptikát (Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, 
Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő és Halak). A nyilas csillagkép alatt 
van egy magnitúdó tábla a Nappal. Tejút és Magellán-felhő is megtalálható 
a gömbön. A következő csillagok nevei olvashatók a glóbuszon: Achernar ( 
Cygnus), Archermar (Eri), Alamac, Aldebaran, Algenib (Per),  Algol, Antares, 
Arcturus, Canopusa, Capella, Castor, Cauda Cygni, Dubbe, Lucida Arietis, 
Lucida Lyra, Marcab, Mirach, Pollux, Procyon, Propus, Regel, Scheat (Aqr), 
Scheat (Peg), Schedir, Spica Virgins, Syrius, Vindemiatrix.

1. ábra Valk-éggömb Debrecenben
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A debreceni Valk-éggömb már a 18. század eleje óta fel van jegyezve  
a könyvtáros diákok által vezetett számadásokban. A gömb elég korán került 
Debrecenbe, talán a városi tanács rendelte. 1995 – 1996 között a glóbusz 
Budapesten, a Széchényi Könyvtárban restaurálva lett. Ezért ilyen jó az állapota. 
A restaurálást Csillag Ildikó, Kálmán Péterné, Lente Zsuzsanna és M. Ádám 
Ágnes végezte. A glóbusz restaurálásának folyamatáról fényképek találhatók az 
Országos Széchényi Könyvtár honlapján. A honlapon Hevelius neve szerepel, 
mint készítőé, ez abból a félreértésből származik, hogy Hevelius neve rajta 
van a gömbön, a címben (2. ábra). A Valk cég az éggömbjeit, mint Hevelius-
gömböket készítette és címezte, Johannes Heveliusnak az Uranographia című 
csillagatlaszára támaszkodva. Az éggömböt Amszterdamban, a Valk család 
adta ki.

A 18. század egyetlen glóbusz kiadója Gerard Valk cége volt. A céget 
1683-ban alapította sógorával, Petrus (Pieter) I. Schenkkel. 1710-ben már 
fia, Leonardus (Leonard) Valk is csatlakozott a térképeket, glóbuszokat 
kiadó vállalathoz. Leonardus halála után özvegye, Maria Schenk vezeti a 
vállalkozást, majd a 18. század végére Cornelius Covens lesz a tulajdonosa 
a cégnek.

Virtuális glóbusz elkészítése

A régi gömböknek időről időre szükségük van restaurálásra. A modern 
számítógépes technológia lehetővé teszi, hogy az éggömb eredeti állapotában 
kerülhessen bemutatásra. A gömb felszínéről készített fotók segítségével 
elkészíthető egy virtuális glóbusz, ami az internetre feltölthető. 

A Valk-éggömb a Virtuális Glóbuszok Múzeumában található meg 
(http://terkeptar.elte.hu/vgm/2/?lang=hu&show=globe&id=129 ) (3. ábra). A 
múzeum 2007 óta elérhető. A Virtuális Glóbuszok Múzeuma (VGM) az ELTE 
Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén alapított és 
üzemeltetett on-line múzeum. A múzeum alapító szerkesztője Márton Mátyás, 
a technikai megvalósítás pedig Gede Mátyás munkája. 

Virtuális glóbusz létrehozásához először fotót kell készíteni a gömb 
felszínéről, ezért 2014. május 14-én Márton Mátyással és Nemes Zoltánnal 
látogatást tettünk Debrecenben a Református Kollégium Nagykönyvtárában, 
ahol több mint 100 fényképfelvétel készült a Csokonai-szobában a Valk-
éggömbről. Ahhoz, hogy a fényképezés során készített fotókból jól használható 
anyagot kapjunk, számos dologra oda kell figyelni. A fotózás során minden 
képnek ugyanolyan körülmények között kell készülnie: biztosítani kell, hogy 
a megvilágítás és az optikai elrendezés ne változzon a fényképezés során. A 
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2. ábra A címmező

3. ábra Valk-éggömb a Virtuális Glóbuszok Múzeumában

gömböt állványából kiszedve egy puha ruhával bélelt, kör alakú tartóban kell 
elhelyezni. Fontos, hogy stabilan tartsa a beléhelyezett gömböt, de eközben 
elfordítható is legyen. A gömb elhelyezésekor a forgástengely vízszintes, és 
kezdetben az Egyenlítő néz az objektív felé. A célterület ekkor egy 20°×30°-
os foktrapéz. 

A megvilágításról két reflektor gondoskodik. Minden egyéb fényforrást 
ki kell zárni, az ablakokat be kell sötétíteni. A reflektorok helyét úgy kell 
beállítani, hogy a gömbfelületen a csillogó foltok a fotózás célterületén kívülre 
essenek, miközben a célterület minden pontján ugyanakkora a fényerősség. 
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Egy-egy meridián menti sávot kell végigfényképezni a fényképsorozat 
készítése folyamán. Így közben nem változnak a fény- és optikai viszonyok. 
Az egyes sávok befejezése után kell elforgatni a glóbuszt annyival, hogy a 
következő sáv közepét alkotó meridián kerüljön vízszintes helyzetbe. 

A georeferálás során a fényképezéssel készült nyers digitális raszteres 
képeket látjuk el valamilyen térképi koordináta-rendszerrel (4. ábra). 
A georeferáláshoz ismerni kell a kép vetületét, illetve megfelelő számú 
illesztőpontot kell meghatározni. Ezek a pontok általában a fokhálózati 
metszéspontok. Ezen kívül használni kell egy térinformatikai szoftvert, 
mint például a Global Mappert, amivel a georeferálást én készítettem. Egy 
földgömbről készült fényképet georeferálni lehet, amennyiben a fényképnek, 
mint térképnek a vetületét meg tudjuk határozni. Ez a vetület ferde perspektív 
síkvetület. Sajnos ezt a vetületet az ismert térinformatikai rendszerek egyike 
sem támogatja. Ha a fotózás optikai tengelye áthalad a gömb középpontján, a 
vetület a függőleges perspektív síkvetületre (Vertical Near-Side Perspective) 
egyszerűsödik (5. ábra). Ez már ismertebb vetület, és a legtöbb térinformatikai 
program (többek között az általam használt Global Mapper is) felismeri. 

A program, melyet Gede Mátyás készített a „Globe Photo Parameter 
Calculator” (Glóbuszfénykép-paraméterszámító) nevet viseli, a fényképen 
meghatározható illesztőpontokból kiindulva keresi meg a vetületi paraméterek 
értékét. A Global Mapperben e program által készített vetületi fájlt töltjük 
be. Az egységes kép vetületének érdemes a négyzetes hengervetületet 
(Plate- Carée) választani (6. ábra). A georeferált képeket ebbe a vetületbe 
kell konvertálni. Ezután ki kell vágni az egyes képek célterületét tartalmazó 

4. ábra Georeferálás
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5. ábra Függőleges perspektív síkvetületű kép

6. ábra Négyzetes hengervetületű kép
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7. ábra Négyzetes hengervetületű, téglalap alakú képkivágat

foktrapézokat (7. ábra). Az így kapott képeket GeoTIFF-be mentjük. Miután 
egy glóbusz összes képe feldolgozásra került, az egyes darabokat együttvéve 
megnyitva megkapjuk a gömb négyzetes hengervetületű képét.

Összefoglalás

A föld és az éggömbök mindig is a tudományt és a művészetet 
jelentették. A glóbuszok szemléltetik a Földet és a Világegyetem megismert 
képét, modellezik az adott korban ismert világot. A glóbuszokon jól nyomon 
követhető a földrajzi és csillagászati megismerés fejlődése. Ezért is fontos 
régi gömbök tanulmányozása.

A Valk-éggömb már elérhető a Virtuális Glóbuszok Múzeumában, így 
megmarad az utókor számára is, ahogy a Múzeumban található gömbök mind. 
A Virtuális Glóbuszok Múzeumában bemutatott gömbök száma egyre bővül.
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