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Áruszállítás az Alföldön. Út helyett csapás, amelyen szügylg süpped az állat

ő maga a sajátjából még többet költött 
és egy fiatal matematikust ki is küldött 
Altonába, hogy ott csillagásszá képezze 
magát. A csillagvizsgáló egyes épületrészei 
már el is készültek, állott már a magas 
torony, értékes műszereket is beszerzett, 
amikor bekövetkezett a forradalmi válság. 
Batthyány Kázmér birtokát elkobozták, 
a tudós Nagy Károly is az Újépületbe 
került, ahonnan hamarosan kiszabadult 
ugyan, de az abszolutizmus rendszerétől 
megundorodva, elhagyta Magyarországot. 
Becses gyűjteményeit a tudományos inté
zetek között osztották meg, ő pedig Párizs
ban telepedett le, ahol az üstökösökről és a 
Napról irt egy-egy munkát. Párizsban 
temették el a forradalmi korszaknak ezt a 
kétségtelenül legérdekesebb tudós egyéni
ségét, s Párizs ostromakor a temető pusztu
lásával még sírja is nyomtalanul eltűnt.

A forradalom előtti és a forradalmi

Magyarország tudományos és technikai 
életét tekintettük át rövid képekben. 
A  magyar szabadság kivirágzásakor nagy 
lendülettel indult új útjára a tudományos 
élet. De a reakció győzedelmeskedett 
és az országra nehezedő sötét abszolutiz
mus a szépen megindult fejlődést is vissza
vetette. Évek teltek el, míg tudomány és 
technika felébredt letargiájából. Új nem
zedék váltotta fel a forradalom nemzedékét 
és a nemzet élniakarásának bizonyítéka, 
hogy néhány évtized alatt századok mulasz
tását sikerült pótolnia.

A magyar tudományos és technikai 
élet egy-egy fejezetét évkönyveinkben 
sorozatosan fogjuk ismertetni. A centenáris 
esztendőt az Élet és Tudomány azzal 
ünnepli meg a legméltóbban, hogy fel
elevenítette a magyar természettudományos 
és technikai műveltség úttörőinek emléke
zetét.
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Az emberiség képzeletét minden időben 
élénken foglalkoztatta égitestünknek, lakó
helyünknek, Földünknek a képe. A meg
ismerés vágya volt az az erő, mely Kolum- 
bust és felfedező, kutató társait a Föld kuta
tására, bejárására, megismerésére ösztö
nözte. Másrészt azonban érezték azt az 
égető hiányt, mely abból ered, hogy nin
csen hű képünk Földünk arculatáról. Rész
letesebb, egyes kisebb területrészeket már 
sikerült ábrázolni, de ez nem volt elegendő

sem a tudományos, sem a gyakorlati, világ
kereskedelmi célok kielégítésére. Mind
jobban nélkülözhetetlenné vált egy teljes, 
nagy, az egész Föld felületét ábrázoló, át
tekinthető világtérkép, melyen a sokféle 
kis részlettérkép adatait kiértékelve, egye
sítve látjuk, s az egész földfelszín arányosan 
kicsinyítve, egyszerre áll előttünk.

Ilyen térkép készítése azonban nehéz fel
adat volt. Ez a nehézség pedig onnan adó
dott, hogy Földünk gömbalakű égitest. Azt



3. ábra. Perspektivikus 
stereographikus poláris 

érintő síkvetület

2. ábra. Perspektivikus 
centrális poláris síkvetület
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9. ábra. Távolságtartó kúpvetület

Ö  tudjuk, hogy egy gömbnek a felüle- 
kban híven ábrázolni, mintegy kiterí

teni nem lehet. Olyan módszerekhez kel
lett tehát folyamodni, melyek segítségével 
ez a cél minél tökéletesebben elérhető és a 
kapott kép a valóságot lehetőleg kevés tor
zítással mutatja. A különböző ábrázolási 
módszerek, melyeket alább bemutatunk, 
még aránylag a legelfogadhatóbbjai azok
nak a próbálkozásoknak, melyeknek ma

már se szerit, se számát nem ismerjük. 
Tudnunk kell azonban, hogy hiba mind
egyikben van, a különbség csupán az, hogy 
a hibaforrás mindenütt más. Egy ideális 
térképnek ugyanis azt a területet, amelyet 
ábrázol, teljesen, minden szempontból ará
nyosan kicsinyítve kell mutatnia, tehát 
arányosaknak kell lenniök a rajta levő terü
leteknek, távolságoknak és azonosaknak a 
szögeknek. Minthogy a gömbfelületnek a

i o .  ábra. M«rcator— Bonne-fóle területtartó kúpvetület
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i i .  ábra. Mollljeeide-íéle vetület
É z  a vetület áttekinthetőségével is  aránylag kevés távolsági tanításával Igen alkalmas szemlélteti térkép, 

melyet oktatási célokra jól fel lehet használni

1 3 . ábra. Sanson— Flamsteed-féle vetület
Talán az összes vetület között a leghasznavehetetlenebb. A  Föld egyenlítői öveit egészen széthúzza, a sarkokat 
viszont összelapítja. Az irányok és a területek torzítása a legfeltűnőbb ezen a vetületen. Figyeljük csak meg 
Észak-Amerika fellsmerhetetlenségig torz alakját. Nem használható, csak mint különleges kísérletet emlí

tettük meg

I

13 . ábra. Négyzetes hengervotület
Minthogy ez a térkép sem nem területtartó, sem nem távolságtartó, gyakorlati célokra nem la használják. 
Figyeljük csak meg Grönlandot, mely a valóságban csak kilencedrésze Dél-Amerikának, itt pedig csaknem 
egyenlő nagyságúak. A különböző áramlatok, széljárások, klimaövek feltüntetésére azonban kiválóan alkalmas 

s Ilyen formában gyakran találkozunk vele

14. ábra. Eckert-féle körgyűrűé vetület
Az Eckert-féle vetületek nem felelnek meg a térképrajzolás kívánalmainak, ezért ezeket nem is használják. 
Mint tudománytörténeti érdekességek azonban említésre méltók. Üthetjük belőlük, hogy hány meddő próbál

kozás és ötletes ábrázolás történt Földünk elgondolására
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í j .  ábra. Perspektivikus sztereo grafikus érintő sík
vetület

r í .  ábra. Perspektivikus orthographikus políris 
síkvetület

többi vetületűk is, melyek közül most már 
csak a legfontosabbakat és legérdekeseb
beket mutatjuk be.

Köralakban ábrázolja az egyik féltekét 
a Lambert-file területtartó (7. ábra) és a 
Postell-féle távolságtartó, azimutális síkvetület 
is (8. ábra).

A távolságtartó kúpvetület (9. ábra) már 
nem a sarkhoz szerkesztett érintősíkra, 
hanem talpával az egyenlítő vonalára állí
tott kúpnak a felületére viszi ki a formákat, 
mindig a távolságtartásnak megfelelően. 
A  Mercator-Bonne-iéXo területtartó kúp
vetület szerkesztői ugyancsak ilyen felállí
tott kúp palástjára vetítettek, csakhogy az 
így nyert képet á területtartás elvének 
megfelelően kiöblösftették, mintegy széjjel
húzták ( 10 . ábra).

Míg az eddig bemutatott térképek csak a 
Föld egyik (északi vagy déli, esetleg nyugati 
vagy keleti) félgömbjét tudják egyszerre 
adni, addig a következő öt kísérlet az egész 
felületet egyesíti egy képben. Ezek közül a 
legismertebb a Mollweiae-féle vetület, mely
nek ellipszis alakjába elég híven berajzol- 
hatók a földrészek ( 1 1 . ábra), bár ez a 
vetület is torzít a szélei felé. A Sansort—  
Flamsteed vetületnél ez a torzítás még 
szembeötlőbb ( 1 2 . ábra).

A négyzetes hengervetületnek (13. ábra) 
viszont az a nagy hátránya, hogy a sarkok
hoz közeleső részeket igen erősen széthúzza. 
Az egyenlítő tájain azonban jól használ
ható.

Végül bemutatjuk még az Bckert-féle 
körgyürüs (14. ábra) és trapézvetületet (15. 
ábra), melyek közül főleg az utóbbi tűnik, 
ki érdekes, szögletes megoldásával. Mind
kettő széj jelhúzzd a sarkvidékeket s torzítja 
alakzatait.

A  területtartó, távolságtartó és a szög
tartó térképek mindegyikének megvan a 
különleges alkalmazási területe, amennyi
ben az elsőt a földrajzban, a másodikat a 
hajózásban, a harmadikat pedig a topo
gráfiában használják.

Hogy szembetűnően megérthessük most 
már, milyen nagy különbségek vannak az 
egyes vetületfajták ábrázolási módja között, 
bemutatunk itt egy emberi arcot néhány 
különböző vetületben. Hacsak a közölt 
térképeket próbálnánk összehasonlítani egy
mással, a földrészek alakbeli különbségeit 

kevéssé gyakorlott szem talán nem venné 
észre olyan jiönnyen. De ha ránézünk erre 
az arcra, mely különböző vetítési mód
szerekkel van megszerkesztve, rögtön fel
tűnik az a nagy különbség, ami az ábrázolási 
módszerek között van. A  16. ábrán látható 
aránylag normális arc nem azt jelenti, hogy 
a perspektivikus poláris síkvetület a leg
tökéletesebb és nem torzít, csupán csak azt, 
hogy ezt a vetületet vettük alapnak és 
ehhez viszonyítottuk a másik két vetítési 
módszert. Minthogy a különbségek az egyes
vetítési módszerek között ily nagyok, 
fontos, hogy a célnak megfelelően jól meg
választott térképet használjunk, mert min
den vetületnek megvan a maga előnye és 
hátránya.
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