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A geocentrikus, majd a kopernikuszi vi
lágképet, a világegyetem felépítését, ben
ne a Galaxis, a Nap, a Föld és más nagy
bolygók és holdjaik, a kisbolygók, az 
üstökösök és meteorok alakját, nagyságát 
és más világtestekhez való viszonyát, sok 
száz éve általánosságban az asztronómia, 
a kozmográfia és a geográfia, részleteseb
ben a matematikai vagy asztronómiai 
geográfia fejtegeti. A csillagászati földrajz 
tárgya még az idõszámítás is, a Julius 
Ceasar által, az alexandriai Soxigenes ja
vaslatára behozott julianus, és a XIII. 
Gergely pápa által elrendelt gregorián 
naptár, és újabban mindaz, amit az ûrku
tatás, ûrfényképezés eredményei nyújta
nak. 

Szemlétetés orrery készülékkel 

A földrajzi ismereteket az ókortól kezdve 
tanítják, a jelenlegi tantervekben a tan
tárgy neve: „Földünk és környezetünk”. 
A múlt század elején, egy kegyesrendi ta
nár által írt, „Fizikai és mathematikai 
földrajz” címû gimnáziumi tankönyv1 fõ 

Laky Dániel csillagászati ábrái 1892-bõl. 

fejezetei: A Föld száraza, vize és légköre, 
valamint: A Föld, mint világtest. E tan
könyv még részletesen leírja, szemlélteti 
a víz alkotórészeit, a közlekedõ edénye
ket, Archimedes törvényét, a Foucault
féle ingakísérletet, és több olyan fogal
mat, amelyet ma már nem a földrajz, 
hanem a fizika tárgyal. 

A föld lapultságának Az inga lengési síkjának 
bizonyítása megmaradása 

Egy közelmúltban megjelent, HunDidac 
aranydíjas, „Földrajz I.” címû, korszerû 
középiskolai tankönyv2 témakörei a kö
vetkezõk: környezetünk ábrázolása, koz
mikus környezetünk, a kõzetburok, a le
vegõburok, a föld vízburka, természet
földrajzi övezetesség valamint a népes
ség- és településföldrajz. Ez az új földrajz 
tankönyv interdiszciplinárisnak mondha
tó, pl. ismerteti az égitestek mozgásának 

Orrery készülék-2005 

matematikai alapon történõ leírását meg
alapozó – a fizikán belül részletesen okta
tott – Kepler törvényeket, a Föld forgásá
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ból származó eltérítõ, úgynevezett 
Coriolis-erõ fogalmát. 

Noha több mint száz év telt el, nem 
meglepõ, hogy a csillagászati földrajzi té
mák, pl. a Naprendszer felépítése, a nagy
bolygók és holdjaik, a Föld alakja és moz
gása, a Hold fényváltozásai, a nap- és 
holdfogyatkozás kialakulásának magya
rázó ábrái nemcsak mindkét tankönyv
ben, hanem a múltszázad eleji szemlélte
tõ faliképeken és a ma divatos posz
tereken is szinte azonosak. 

Petróleumlámpás Felkl-féle tellúrium – 1870 

A Nap-Föld-Hold járásának szemlél
tetéséhez használt demonstrációs eszkö
zök sem igen változtak. Már több száz év
vel ezelõtt készítettek a toronyórákhoz, 
majd az asztali órákhoz látványos, me
chanikus bolygómodelleket, amelyekkel 
jórészt csak a Föld-Hold mozgását, eset
leg néhány bolygóét lehetett szemléltetni. 

Orrery készülék, London – 1760 

Ezeket nevezzük orrery-szerkezeteknek. 
Az elsõ orrery-t John Rowley mechanikus 

és George Graham órás készítette 1713
ban, az ír Charles Boyle (1676-1731), 
Orrery IV. earl-je megbízásából. 

A Marx és Mérei gyár planetáriuma 

Az iskolákban az 1800-as évek köze
pétõl jól bevált tellúrium, lunárium, pla
netárium, horizontárium, armilláris szfé
ra néven ismertté vált, didaktikus 
eszközök lényegében kicsinyített, nem 
méretarányos, mûködõ, mechanikai mo
dellek, amelyek közül pl. a lunárium nap
jainkban is használatos, ajánlott tanesz
köz. Persze kivétel is akad, pl. az 1912. évi 
Max Kohl taneszköz katalalógusban, a 
„Kosmologie” fejezetben szereplõ armil
láris szféra, az éggömb fontosabb köre
it ábrázoló, a gyûrûkbõl összeállított 

Armilláris szféra – Max Kohl katalógus – 1916 
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horizontárium már az 1936-ban kiadott 
RÉVAI KIS LEXIKONA szerint is elavult csil
lagászati mûszer, de becses muzeális ér
tékû mûtárgy. 

E régi szemléltetõ eszközök beszédes 
latin neve jelzi, hogy a Föld, a Hold, vagy 
a Naprendszer és bolygóinak mozgását 
demonstráló eszközrõl van-e szó. Más 
célszerû eszközök – a Naprendszer fel
építésének, a Föld és bolygója, a Hold 
mozgásának demonstrálása mellett – 
egyéb földrajzi fogalmak és jelenségek 
szemléltetését is szolgálják: pl. geoid 
alak, tengely körüli forgás, szélességi és 
hosszúsági kör, Egyenlítõ, Ráktérítõ, 
Baktérítõ, sarkkör, kezdõ hosszúsági kör, 
holdfázis, holdtölte, újhold, nap- és hold
fogyatkozás. 

Berg-féle tellúrium, Stockholm – 1870 

1880-Ernst-Schotte-féle tellúrium 

Petróleumlámpás Felkl-féle tellúrium – 1870 

A hazai iskolákban a híres prágai 
földgömbkészítõ, Jan Felkl (1817-1887) 
által készített tellúrium mellett használa
tos volt a Lampel-, s a Farkas-féle modell, 
és Gönczy Pálnak (1817-1892), az 1868. 
évi népiskolai törvény egyik megalkotójá
nak tellúrium készüléke, amely a Föld 
Nap körüli pályájának bemutatására 
szolgál; a Föld, a Föld Holdja, két belsõ és 
egy külsõ bolygó mozgását szemlélteti. 

Motoros iskolai tellúrium –2005 

A jelenleg is használt motoros tellúri
um újdonsága csak abban mutatkozik, 
hogy a modellnek a Napot jelentõ fény
forrása már nem gyertya vagy petróleum
lámpa, mint a Felkl-féle tellúriumé, ha
nem egy elemmel vagy akkumulátorral 
táplált elektromos izzó, és a sok-sok fo
gaskerekes, vagy szíj áttétellel megvaló
sítható forgatás sem kézi tekeréssel, ha
nem gombnyomásra, villamos motorral 
történik. 
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Az iskolai célokat szolgáló – nem 
mechanikus – modern planetárium a 
szabad szemmel látható égitestek, így a 
csillagok, a Nap, a Hold, valamint az öt 
fényes bolygó megjelenítésére szolgáló 
bonyolult mûszer, úgynevezett projekciós 
planetárium, ami azt jelenti, hogy vala
mennyi égitestet, valamint azok Földrõl 
látható mozgásait vetítéssel jeleníti meg. 
Az elsõ projekciós planetáriumot Walter 
Bauersfeld, a jenai Zeiss Mûvek fõmérnö
ke alkotta meg. A müncheni Deutsches 
Museum-ban került felállításra, ahol 
1923. októberében avatta fel alkotója. 

Csillagképek a tellúriumon 

A legújabb, Internetrõl elérhetõ, vir
tuális planetáriumok esetében elegendõ 
megadnunk földi tartózkodási helyünk 
pontos koordinátáit, és máris kirajzoló
dik a képernyõn a fölöttünk éppen látha
tó, szikrázó égbolt, amelyet egyébként – 
tiszta idõben – akár kertünkben, a fûben 
hanyattfekve, kutyánkat simogatva is lát
hatnánk – értelmezõ és magyarázó fel
iratok nélkül. Miként Schmidt Ágoston 
írja idézett tankönyvének bevezetõjében: 
„…bõvebb bizonygatásra nem szorul, va
lamint útszéli igazságul ismeri mindenki, 
hogy a természettudomány legtanulságo

sabb könyve maga a természet, …a leg
jobb segédeszközök az egyszerû, classicus 
megfigyelések és gondolatok…” 

Baader-féle „ûrdemonstrator” – 2005 

A Budapesti Planetárium csillagvetítõje 

1 Schmidt Ágoston: Fizikai és mathematikai föld
rajz a gymnasiumok III. és a reáliskolák IV. osz
tálya számára. Lampel Róbert cs. és kir. udv. 
könyvkereskedés kiadása, Budapest, 1900. 

2 Arday István – Rózsa Endre – Ütõné Visi Judit: 
Földrajz I. középiskoláknak. Mûszaki Könyvki
adó, Budapest, 2003. 

NÁDASI ANDRÁS 

115 



E számunk szerzõi: 

Balogh Mihály fõigazgató, OPKM, Bp.
Bondor Erika elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete, Bp.
Dr. Csík Tibor tudományos titkár, OPKM, Bp.
Csillag Beáta könyvtáros, OPKM, Bp.
Derekasné Orosz Andrea könyvtárostanár, Bükkábrány
Dömsödy Andrea könyvtáros, OPKM, Bp.
Drozdy Gyula a Néptanítók Lapja egykori fõszerkesztõje
Goda Beatrix könyvtáros, OPKM, Bp.
Hegedûs Ilona fordító, Bp.
Horánszky Nándor nyugdíjas kutató, Bp.
Hrabovszki János gyûjteménykezelõ, OPKM, Bp.
Jehoda Imola könyvtárigazgató, SE Egészségügyi Fõiskola Kar, Bp.
Lukáts János ny. könyvtáros, Bp.
Dr. Nádasi András fõosztályvezetõ, OPKM, Bp.
Dr. Nagy Attila olvasáskutató, OSZK, Bp.
Newth, Eirik író, Norvégia 
Szent-Györgyi Albert
Tolvaj Sándorné tanár, Bocskai Gimnázium, Hajdúböszörmény
Tóthné Felföldi Zsuzsanna könyvtáros, Városi Könyvtár, Kiskunhalas
Vaskó Ildikó adjunktus, ELTE, Bp.
Viola Ernõ könyvtárvezetõ, Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Csurgó

116 


