
Természetjárók, katonák, vadászok, piló
ták, tengerészek nélkülözhetetlen feladata 
a szabadban való tájékozódás. A városi em
ber ettől a feladattól mentesül, az utcák, 
terek elrendezése, egy-egy ismert, neve
zetesebb épület elegendő irányításul szolgál, 
hogy lakóhelyén mindig tájékozódni tudjon. 
De ha kikerül a szabadba, egy sík vidékre, 
amelyen a láthatárig semmi tájékoztató 
jele nincsen, zavarba kerül, hogy merre 
is kell mennie. Gyakran látunk olyan 
filmet, hogy valaki homoksivatagba, pl. 
a Szaharára téved, ahol mérföldekre min
den kietlenül egyhangú homok, azután 
megindul egy irányba, amerre az oázist 
sejti, kétségbeesetten menetel és nem ér 
célba, irányt változtat, újból hiába küsz
ködik a süppedő homokban, megindul erre, 
majd más irányba csap át, végül oda tán
torog vissza, ahonnét kiindult. Csak néhol 
lát elborzasztó figyelmeztető jeleket : fehér 
csontokat a homokban, elhullott állatok 
és elpusztult sivatagi vándorok csontját. 
Ilyen végtelen sivatag az Óceán is. Amíg 
Gioja Flavio amalfi hajós fel nem találta 
az iránytűt (1302), —  bár a kínaiak jóval 
egy ezredévvel azelőtt ismerték és járó 
szekereiken alkalmazták —  a nagy hajózás 
sem fejlődhetett ki. Az ókor tengeri keres
kedelmének irányítói, a föníciaiak ugyan 
bátran járták hajóikkal a Földközi-tengert, 
mert az tele van szigetekkel, amelyek jó 
irányítóknak bizonyultak, de amikor el
hagyták nHerkules oszlopait^ a Gibraltár, 
szorost s kiértek az Atlantis végtelen 
pusztaságára, bizony csak a part mentén 
tapogatózva hatoltak fel messze északig, 
a brit szigetekig, ahonnan ónt és a Keleti
tenger partjáig, ahonnan borostyánkövet 
hoztak. A merész vikingek iránytű nélkül

is kimerészkedtek a nyílt tengerre, át- 
haióztak az Északi-tengeren és már a 9 . 
szazadban megtelepedtek a Far-őer szige
teken, majd Izlandon, más irányítójuk 
pedig nem volt, mint a Nap, éjjel pedig 
a csillagok. De ezek az asztronómiai út
mutatók nagyon pontatlanok voltak, mert 
hiányoztak hozzá a mérőeszközök. Ezért 

yakran utat is tévesztettek és sok viking- 
ajó sohase tért vissza hazájába. Ha 

vihar tört ki és a hajót ismeretlen vizekre 
űzte, a tengerészek teljesen tehetetlenek 
voltak. Amikor a svéd Gardar a Hebri- 
dákra akart utazni, a vihar kitérítette 
és így jutott Izlandba, a norvég Flokke 
pedig három szentelt hollót vitt magával 
és úgy hitte, ezek vezérlik el Izlandba.

Ma szentelt hollók helyett pompás 
műszerek a tengerész útmutatói és a 
szárazföldön, a pusztaságban, az őserdőben 
a homoksivatagon sem áll tanácstalanul 
az ember, ha megvannak a tájékozódás 
egyszerű eszközei, lehetőségei.

A tájékozódás kérdésével kapcsolatban 
először a látókör, a horizont fogalmával 
kell tisztában lennünk. Ha szabad térségen 
állunk és köröskörül tekintünk, az a be
nyomásunk, hogy arra a síkra, amelynek 
központjában állunk, a szabad égboltozat 
kupolája borul. Az égboltozat a síksággal 
egy körvonalban érintkezni látszik. Ezt 
a kört, amelyet látókörnek, horizontnak 
nevezünk, jó részben hegyek, erdők, épü
letek stb. fogják el szemünk elől, de ha 
nyílt tengeren vagyunk, a hajó fedélzetéről 
teljesen áttekinthetjük. A megfigyelő tehát 
mindig egy üres gömb középpontjában áll, 
amelynek egyik féltekéjét állandóan látja, 
míg a másik örökké el van rejtve tekintete 
elől. A horizont elválasztja a látható

66
és a láthatatlan féltekét, egy főkör, vagy 
legnagyobb kör az égboltozaton, amelynek 
központja mindig a horizont síkjának 
közepe.

A  tájékozódáshoz most már az szükséges, 
hogy ezen a látókörön bizonyos határozott 
pontokat vegyünk fel. Erre a célra meg 
kell figyelnünk az égi testeknek, a Nap
nak, Holdnak, vagy bármely csillagnak 
látszólagos mozgását. Azt vesszük észre, 
hogy az égi testek a horizont egyik oldalán 
fölkelnek, emelkednek, bizonyos idő múlva 
elérik a horizonttól való legnagyobb távolsá
gukat, aztán újból közelednek a horl-

i. ábra. A látókör a kardinális pontokkal.
B „ B és B , pontokban kel fél egy-egy csillag, az ellen
kező A „  A és A , pontokban nyugszik le. C-pont a 
horizont központja. Az AB átmérő jelöli ki a kelet

nyugat vonalat

zonthoz, hogy végül is alábukjanak. Ha 
megfigyelésünket gyakran ismételjük, azt 
tapasztaljuk, hogy a csillagok —  a Nap 
és Hold kivételével -— mindig a hori
zontnak egy és ugyanazon pontján kelnek 
fel és nyugszanak le. Ezzel tehát két fontos 
pontot tudunk kijelölni a látókörön: 
a csillag kelet és nyugat pontját. Ha több 
csillag kelet és nyugat pontját egyenessel 
kötjük össze, azt tapasztaljuk, hogy ezek 
az egyenesek mind egymással párhuzamos 
vonalak. Ezt bizonyítani nem lehet, de 
így van, többször igazolt tapasztalat, 
amelyet minden új megfigyelés csak meg
erősít. ( 1 . ábra.)

Ezzel a horizont körében vont párhuza
mos húrok rendszeréhez jutottunk, az 
ábránkon vont AtB „ AB, A ,B i stb. ilyen 
párhuzamos húrok, még pedig B „ B, B, 
egy-egy csillag felkelési pontját jelöli meg, 
az A „ A, A , pedig a lenyugvás! pontját. 
A  horizontnak azon íve tehát, amelyen, 
a B pontokat jelöltük meg, a kelet oldala, 
a vele átellenesen fekvő íve a nyugat oldala. 
A  horizont körének C-vel jelölt központja 
egyúttal a megfigyelő helye. A  húrok 
között akad egy, amely a C ponton is 
áthalad, amelyet a C pont megfelez, ez 
pedig az AB fv. Ezzel két különleges 
pontot ismertünk meg a horizont körén,
Elet és Tudomány Évkönyve

A-t és B-t. A  a nyugatpont, B pedig a 
keletpont, mert az általános szóhasználat 
szerint a csillagok keleten felkelnek, nyu-

faton pedig lenyugszanak. A  horizont 
őrének AB átmérőjét pedig Kelet-Nyugat 

vonalnak nevezzük.
Ha C pontban az AB átmérőre merőle

gest vonunk, amely tehát valamennyi 
húrra merőleges, ez a horizont körén két 
újabb fontos tájékozódási pontot, úgy. 
nevezett kardinális pontot jelöl ki.

Egyelőre azonban maradjunk ennél a 
függőleges vonalnál, amelyet délvonalnak 
(meridián-vonalnak) neveztek el. A meri
dián-vonal minden csillagászati megfi
gyelés szempontjából rendkívül fontos és 
ezért meghatározása az első teendője 
annak, aki a csillagos égboltot meg akarja 
ismerni.

A  délvonal kijelölésére igen sokféle 
módszer van, a legegyszerűbb, amelyet 
mindenki felhasználhat, a következő (2 . 
ábra.): Rajzoljunk a HH, horizontális sík 
C pontiában tetszőleges körzőnyílással 
(sugárral) egy kört. A  C így a kör köz
pontjává vált. Ebben a pontban függőle
gesen állítsunk fel egy vékony rudat. 
(Már az ókori görög csillagászok használ
ták ezt a módszert. A  rudat gnómon-nak 
nevezték.) Most jelöljük meg a körön 
azt az A  pontot, amelyre a napsütéses 
délelőtt egyik pillanatában a bot árnyéka 
esik és ugyancsak jelöljük meg délután 
az árnyéknak a körre eső pontját, a B 
pontot. Az AB körív felezési pontjában 
vont CB egyenes jelöli ki a délvonalat.

Ha kezünkben órával követjük egy 
csillag látszólagos mozgását, megállapít
hatjuk, hogy az az idő, amely a csillag 
kelte és a meridiánon való átmenete között 
eltelik, teljesen egyenlő azzal az idővel, amely 
a meridiánon való áthaladás és a csillag 
lenyugta között eltelik. A  csillag abban 
a pillanatban, amikor a meridiánt elérte,

2 . ábra. A horüo rt (HH,) C pontjában állítottuk fel a 
CD gnómcnt. Az A pontra délelőtt esik a Nap árnyéka 
a B pontra délután. Ha az AB ív felező pontját 
összekötjük a C ponttal, a CE egyenes jelöli ki á 
délvonslat. Ez a meridiánvonal kitűzésének leg

egyszerűbb módja .
5



66
a legtávolabb van a horizont síkjától, 
delel (kulminál). A kulmináció pontja 
a legtöbb égitestnél mindig ugyanaz. 
A megfigyelés arra is rávezet, hogy a csilla
gok látszólagos mozgásának sebessége min
dig egyenlő, vagyis egyenlő idő alatt 
egyenlő utat tesznek meg az égboltozaton

így levonhatjuk a következtetést: Vala
mennyi csillag illan dó sebességgel köralakú 
pályán mozog az égboltozaton és e körpályák 
síkjai egymással párhuzamosak.

Szigorúan értelmezve ez a megfigyelés
ből vont tapasztalati tétel csupán azon 
csillagokra érvényes, amelyeket állócsillag 
néven különböztetünk meg a többi égi
testtől.

A tételt még kényelmesebb formában fogal
mazhatjuk meg. Gondoljuk azt, hogyminden 
e gyes égitest a bennünket körülölelő 
égboltozat benső oldalára szilárdan meg 
van erősítve. Ebben az elképzelésben az 
egyes fénylő pontokat mozdulatlannak kép
zelhetjük és látszólagos mozgásukat át- 
vihetjük arra a felületre, amelyre —  hogy 
úgy mondjuk —  fel vannak szögezve. 
Ebben az értelmezésben a tétel olyan 
alakot ölt, amely Kopernikus koráig szinte 
axióma-szerű érvényességű volt. A  tétel 
ekkor így hangzik :

Az éggömb egyenlő sebességgel forog az 
égitengely, vagy világtengely körül. A világ-

zonton. Az északi sarkhoz közelebb es 
metszéspont az Észak-pont, a vele átellenes 
a Dél-pont. Kelet, Nyugat, Észak és Dél 
a horizontnak négy kardinális pontja, 
s ha egyiket ismerjük, a másik hármat 
könnyen meghatározhatjuk.

Általános konvenció szerint a térképeket 
úgy készítik, hogy a térkép jobbkezünk 
felé eső iránya a keleti oldal, balkezünkre 
van a nyugati oldal. A térkép felső része 
az északi oldal, alsó része pedig a déli oldal.

A négy kardinális pont ismerete durva, 
megközelítő tájékozódásra elegendő. Egy 
mnemotechnikai versike hozzásegít, hogy 
az egyik pont ismeretében a többit helyesen 
állapíthassuk meg ( 3 . ábra):

•Előttem van Kelet, hátam megett
Nyugat.

Jobbkezemre Dél, Balkezemre Észak.«
A versikét aszerint változtatjuk, hogy 

melyik irányt vesszük előttünk fekvő
nek. P l . :

•Előttem van Észak, hátam megett Dél.
Jobbkezemre Kelet, balkezemre Nyugat.«
Pontosabb tájékozódásra a négy kardi

nális pont kijelölése nem elég. A  négy kar
dinális pont a fővilágtájakat jelöli ki, de 
vannak irányok, amelyek a világtájak 
közé esnek. Ezek a mellékvilágtájak. Az 
Észak és Kelet közti ív felezési pontja 
jelöli ki a horizont körén az északkeleti,

3. ábra. Az európainak 
Ázsia keleten van es 
Amerika nyugátón. Az 
amerikai viszont Euró
pát tekinti keletnek és 
Ázsiát nyugatnak. A 
világtájak ugyanis nem 
helyek, hanem irányok. 
Aki észak felé néz, an
nak mindig Jobb keze 
felé esik kelet,bárhol is 
van a Főid felszínén

tengely áthatol a megfigyelő helyért és egyúttal 
a meridiánkörnek is az átmérője.

A világtengely az éggömböt két pontban 
döfi át, amelyek az éggömb látszólagos 
napi forgásában nem vesznek részt. Ez a 
két pont az északi és a déli sark. Minthogy 
a világtengely áthatol a Földgömbön Is, 
a Földön áthatoló része a Föld tengelye, 
amely a Földgömbön az Északi és a Déli 
sarkot jelöli ki.

Most már visszatérhetünk arra a két 
pontra, amelyet a délvonal jelöl ki a hori

a Kelet és Dél közti felezési pont a dél
keleti irányt. Hasonlóképpen jelölhetjük 
meg a horizont körén délnyugat és észak
nyugat pontját. így a horizonton már 
8 osztáspontunk van, amelyek közül négy 
a fővilágtájakat, négy pedig a mellék- 
világtájakat mutatja. Az ilyen módon 
felosztott kört szélrózsának nevezik/4 . ábra).

A nyolc égtáj már teljesen elegendő 
a gyakorlati szükséglet igényeinek. Termé
szetesen a horizont körének további fel
osztása is lehetséges, így szokás a 16

4 , ábra. Harminckettes beosztású (tengerészeti) 
szélrózsa

5 . ábra. Egyszerű iránytű.

égtájat, sőt a tengerészeiben a 32 égtájat 
feltüntető szélrózsa használata.

Ezek után a tájékozódásnak, vagyis a 
négy kardinális pont megtalálásának felf 
adata nyilván egybeesik a délvonal meg
szerkesztésével, ami könnyű feladat, ha 
az Északi Sark helyzetét ismerjük. Az Északi 
Sark feltalálása pedig a mi földrajzi szé
lességünkön igen egyszerű. Az éggömb 
északi sarkának közelében ugyanis egy 
meglehetősen fényes csillag ragyog, a 
Sarkcsillag. (Régebben ez a csillag nem 
volt a sark közvetlen közelében, s lesz idő, 
amikor újból eltávolodik tőle.) A Sark
csillag látszólagos mozgásában csak parányi 
sugani kört ír le az égboltozat tényleges 
sarkpontja körül, úgy hogy megközelítő 
pontossággal a sarkkal egybeesőnek tekint
hetjük. Á Sarkcsillagot könnyen megta
láljuk, ha a Nagy Medve (Göncöl-szekér)

6. ábra. A Nagy Medve vagy Goncölszekér csillagképe. 
A felső kép (A) az 50.000 év előtti, a középső (B) a 
í eleniegi állapotot mutatja. Az alsó kép (C) az 50.000 
év után bekövetkező csillagállás képe. A középső 
képen az a és b csillagokat összekötő tengely ötszörös 

meghosszabbításában van a Sarkcsillag

csillagképében a két hátsó skerekete kép
zeletünkben összekötjük és az összekötő 
vonalat felfelé meghosszabbítva, a két kerék 
közti távolságot ötször felmérjük. Az ég
boltozat déli félgömbjén hiányzik az ilyen 
égi útmutató és bizony a XV. és XVI. 
század felfedező hajósai igen nagy zavarban 
voltak, amikor a hajózásban nem tudtak 
ilyen biztos iránymutatóra bukkanni. 
( 3 . ábra).

A sarkcsillag a világtengely északi vég
pontját mutatja nekünk. A világtengely 
pedig átmérője a délkörnek és így a világ
tengelyen átfektetett síknak a horizontra 
való vetülete kijelöli az észak-dél vonalat. 
Nem kell tehát egyebet tennünk, mint 
csillagfényes estén megkeresnünk a Sark
csillagot és azt képzeletünkben levetítenünk 
a horizontra, ekkor már beállhatunk 
Észak irányába. Egy irányt ismerve, 
a többit könnyen megállapíthatjuk.

A  világtájak kijelölésére többféle mód
szer van. A  csillagászatban is nemcsak a 
Sarkcsillag meghatározása tájékoztat és 
ez nem is lenne elegendő, hiszen pl. a tenge
részeiben folyton ismétlődő tájékozódásra 
van szükség, nem lehet tehát bevárni 
a Sarkcsillag felbukkanását. Más égitestek 
is tájékoztatóul szolgálnak. A csillagászati 
módszerek mind megbízhatók és pontossá? 
guk annyira fokozható, bogy a mindennapi
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7 . ábra. A tengerészeti iránytűt kompassz-házban 
helyezik el. Ez egy 1 m magas, 30 cm átmérőjű fém
kürtő, amelynek felső részében, a süvegben van az 
iránytű, amely kívülről több ablakon, át látható. 
Belül közvetlenül a szélrózsa előtt van a kormány
vonal, egy függőleges jel, amely mindig a hajó hala
dásának irányába áll be. A szélrózsa azon pontja, 
amely a kormány vonal mögé kerül, mindig pontosan 

mutatja az égtájat.

élet szükségletét meg is haladja. A pontos
ság eléréséhez azonban drága műszerekre 
s jelentékeny elméleti és gyakorlati felké
szültségre van szükség. Még nagyobb 
fogyatkozásuk, hogy az időjárástól függe
nek. Borús időben a felhők elfedik az 
égitesteket s a csillagos égboltozat meg
figyelése lehetetlen.

Az időjárástól nagyjából független az 
iránytű,a kompassz.Minthogy olcsó, könnyen 
kezelhető és használata semmiféle elméleti 
és gyakorlati felkészültséget nem kfván, 
használata igen elterjedt. Kirándulók, kato
nák, sőt tengerészek is használják. Pedig 
hátrányai igen nagyok. Elsősorban igen 
érzékeny a vas és egyéb fémek iránt, ami 
különösen a katonai szolgálatban nehezíti 
meg megbízható használatát. Egy puska, 
egy kard, sőt még egy revolver vastömege 
is teljesen elegendő, hogy a mágnestűt

megzavarja és teljesen használhatatlanná 
tegye. Cook második világkörüli útján 
állapította meg az expedíció csillagásza, 
Wales, hogy a mágnestű 25—30 fokkal 
is eltért az észak-déli iránytól. Jó időbe 
került, amíg rájöttek arra, hogy a hajó 
vasalkatrészei, a páncéltáblák, a gőzgépek, 
vasmacskák és a hajó egyéb fémalkatrészei 
okozzák ezt a nagy eltérést. Persze aztán' 
rájöttek a hibák kiküszöbölésének módjára, 
ami abban áll, hogy a hibaforrásokat mind 
tekintetbe veszik és így korrekciót tudnak 
alkalmazni. Ezzel az érdekes kérdéssel 
itt behatóbban nem foglalkozunk, mert 
feladatunk pusztán a mindennapi, gya
korlati tájékozódás. Ehhez pedig a mágnestű 
használata teljesen elegendő. Csak azt 
vegyük figyelembe, hogy amint mondottuk, 
már kevés fémtömeg is megzavarja az 
iránytűt és így ha turistáskodás közben 
iránytűvel akarunk tájékozódni, rakjuk kissé 
távol hátizsákunkat, amelyben vastárgy van. 
Más hibája is van az iránytűvel való 
tájékozódásnak. Meg kell állni vele, be 
kell várni, amíg Ingadozását befejezi, meg
nyugszik, azután figyelembe kell venni 
a mágnestűnek a földrajzi délkörtől való 
eltérését, hiszen tudjuk, hogy a mágneses 
sarok nem esik egybe a föld csillagászati 
sarkával, a mágneses délkör tehát eltér 
a földrajzi délkörtől; a valódi iránytól, 
amelyet térképünk mutat. Ez az eltérés, 
deklináció pedig az időben és térben változik. 
Nálunk 7— 8 fokot tesz ki nyugati irányban. 
(Napfolt-maximum idején, mint az idén is, 
a mágneses elhajlás még nagyobb mértékű.) 
Tehát körülbelül ilyen hibaigazítást kell 
végrehajtanunk a mágnestű által mutatott 
irányban, ha a valódi égtáj szerint akarunk 
tájékozódni. A mágneses tájékozódás pon
tosságban messze elmarad a csillagászati

tájékozódás mögött, de ez csak a tudomá
nyos megfigyelés szempontjából jelent 
nagy hátrányt, a köznapi gyakorlatban 
teljesen elegendő, ha beérjük az iránytű 
biztosította pontossággal. Gondoljunk azon
ban arra Is, hogy a mágnestűre a föld 
kérgében rejlő fémes anyagok is hatással 
vannak, így nagyobb vasérctelepek vidé
kén (pl. Rudabánya környékén), vagy 
nagyobb tömegű vulkáni kőzetek vidékén 
(Badacsony) a mágnestű használata nem 
megbízható. Ezenkívül a tengelysúrlódás 
és a technikai kivitel egyéb fogyatékos
ságai is nagy hibát okozhatnak.

Ha a mágnestűnél nagyobb pontosságot 
akarunk elérni, folyamodjunk a csillagá
szati módszerhez. Éjjel, amint mondottuk, 
a mi földrajzi szélességünkön a Sarkcsillag 
útján tájékozódhatunk igen egyszerűen 
és megbízhatóan. Nappal azonban a csilla
gászati iránymeghatározás már jóval nehe
zebb.

Igen elmés módszert dolgozott ki 1915 
körül Pécsi Albert fizikusunk a nappali 
csillagászati iránymeghatározásra.

A 10. ábrán közölt rajzok mellett fel van 
tüntetve, hogy az ábrát az év melyik sza
kában kell használnunk. A turistáskodásra 
választott időpont ábráját tehát másoljuk 
le egy fehér kartonlapra (a másolat nagyított 
és pontos legyen) és akkor napos időben 
a rajzot bármikor használhatjuk helyes 
iránymeghatározásra. Csupán arra legyen 
gondunk, hogy óránk pontosan járjon, 
mert az időmegállapítás pontatlansága 
hasonló rendű hibát okoz az irány meghatá
rozásában is. (Egy időpercnyi hiba egy 
negyed foknyi hibával egyenlő, öt perccel 
hibásan járó óra már egy és negyed foknyi 
hibát ad az iránymeghatározásban is.)

A Pécsi-féle irányzó használata igen egy

szerű. A rajzot szemmérték szerint víz
szintesen tartjuk és úgy helyezzük el, 
hogy a D pont felénk, az É pont az árnyék 
túlsó vége felé essék. A papiroslapot a D 
pont körül addig forgatjuk, míg az a vonal 
esik össze az árnyék irányával, amely 
ugyanazt az időt mutatja, mint zseb
óránk. Pl, d. u. 3 órakor a 3-mal jelzett 
vonalat állítjuk be az árnyék irányába. 
Bármikor végezzük el a fenti műveletet, 
az É— D vonal az észak-déli irányban he
lyezkedik el, É észak, D pedig dél felé 
mutat. Ha nem kerek időpontban hatá
rozunk irányt (pl. fél 3-kor), akkor egyszerű 
közbeiktatással segítünk magunkon. (Pél
dánkban a 2-vel, 3-mal jelölt vonalak 
irányainak' középértékét állítjuk be az 
árnyék irányába.) Gyakorlattal a közbe
iktatást nagy pontosságra fokozhatjuk. A 
tájékozódás céljára legkényelmesebben saját 
árnyékunkat használhatjuk, nagyobb pon
tosságot érünk el, ha egy függőlegesen 
állított vékony egyenes tárgyat, pl. kötő
tűt használunk. A módszer kellékei tehát: 
az ábra, egy függőlegesen álló tárgy, jól 
járó zsebóra és napos idő. Félborús időben, 
amidőn az árnyék már nagyon halovány, 
de a Nap helye a felhőn átszüremkező 
fényből megállapítható, az óravonalat köz
vetlenül a Nap felé irányíthatjuk. A papír
lapot most is vízszintesen tartsuk, a D 
pont most is elénk essék. Ilyenkor az É 

ont dél, a D észak, a K nyugat és az Ny 
elet felé mutat, egyéb változás nincs. 

Tanácsos az árnyékot állandóan szemmel 
tartani s az útirány betartásában folyton 
ahhoz igazodni. A földi tárgyak távolságá
nak, útkanyarulatok hajlásának becslése 
gyakran 30— 40%-nyi, sőt még ennél is 
nagyobb hibával jár. Az iránymeghatározás 
céljából a legmegfelelőbb módszer, ha a

8 .  á b ra . Kelvin lord híres iránytűje. 9 • á b ra . Balról kínai, jobbról japán iránytű.
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térképen megállapítjuk a kiinduló pontot 
és a célt; ebből meghatározzuk, hogy milyen 
irányt kell követnünk, ezt az irányt aztán 
az árnyék segítségével szemmérték szerint 
betartjuk.

Az iránymeghatározásban segítségünkre 
lehet egy közönséges giz-gaz, amely hazánk
ban mindenütt meglelhető patak partján, 
utak mentén, napsütéses helyeken. Ez a 
sárgavirágú keszegvirág, a saláták fajtájába 
tartozó gyomnövény, amely pl. sűrűn talál
ható a Gellérthegyen is. A keszegvirág 
(Lactuca Scariola) az úgynevezett kompassz- 
növények (irányt mutató növények) csoport
jába tartozik. Ezek a növények úgy véde
keznek a nap tűző melege ellen, hogy 
leveleik függélyesen helyezkednek el, még 
pedig úgy, hogy a levél profilja pontosan 
az &szak-dél vonal irányába esik, a levél 
színét a Nap felkelte, fonákját a Nap 
lenyugta felé fordítja. Így a levél lemeze 
pontosan egybeesik a meridián síkkal, tehát 
a déli napverő sugarai elsiklanak rajta, 
csak súrolják, míg a levél színét és fonákját 
a reggeli és esti nap éri, amikor a Nap 
sugárzása teljesen átvilágítja a levelet, 
de még nem melegíti fel. Híres kompassz- 
növény az északamerikai prérik Silphium 
Lacitianum-ja, amelynek elterjedési terü
lete a préri öve Michigan és Wisconsintól 
Alabamáig és Texasig. A préri vadászai 
fedezték fel a növénynek azt a meglepő 
tulajdonságát, hogy borús időben is ponto
san kijelöli az észak-dél irányt és így

irányt mutat. A Dél- és Kelet-Európábanélő 
legtöbb Achillea dypeolata és flipendulia, 
aSerratula radiata, a Tanacetum Balsamita 
mind kompassz-növény, ilyen az ausztráliai 
eukaliptusz-fák lombozata is.

Erdőben némi tájékoztatásul szolgál 
a kéregmoháknak az a tulajdonsága, 
hogy a fa északra forduló oldalát kedvelik. 
Ez azonban nagyon bizonytalan irány
meghatározó.

Végül a templomoknak egy építészeti 
sajátosságát is használhatjuk tájékozó
dásra. A legtöbb templomot ugyanis 
úgy építették, hogy a szentély Kelet 
irányába essék. Már a régi egyiptomiak 
ismerték a horizont négy kardinális pontját. 
Ezt bizonyítja piramisaik építési módja. 
A  királysírul szolgáló hatalmas építménynek 
a temetés után befalazott nyílása pontosan 
dél irányába esik. A  rómaiaknál a tájé
kozódás rendkívül fontos katonai-polgári 
és vallási természetű aktus volt. Nem 
kezdtek addig templom építéshez, nem 
vertek addig tábort, amíg pontosan ki 
nem jelölték a Cardo-t (az észak-dél vona
lat) és a Deeumanus-t (a kelet-nyugat 
vonalat.) Az irányok kijelölésére külön
leges műszerük volt.

Az iránymeghatározás mindig nélkülöz
hetetlen eszköze volt és marad a minden
napi életnek. Természetjárás, léghajózás, 
repülés, tengerészet, katonai szolgálat, 
építészet s az élet számos más ága szünte
lenül megkívánja a pontos tájékozódást.

1 2 . ábra. A tárgyak árnyéka nyáron
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100 gr-ban, vagyis 
10 dekában van

a>
-<5-C
&

u

íök
IH2

w

3
1
X

20-0 7-7 0-4 1-0

20-5 7-0 0-4 M

20-0 6-3 0-4 1-0

15-0 35-0 0-3 0-7

20-0 6-0 0-4 1-2
20-5 1-5 0-5 1-3
16-5 25-0 0-4 0-8
21-0 8-5 0-9 1-0
23-0 1-0 0-3 1-0

24-0 8-0 0-0 7-0
18-0 0-5 0-0 1-2

18-1 0-2 0-0 0-8
20-0 3-5 3-3 1-6
18-5 4-5 0-4 1-2
9-0 8-5 0-0 1-4

15-0 2-5 0-6 1-8

9-0 72-0 0-0 7-0

58-0 25-0 0-0 6-7

20-8 24-0 0-0 6-6

12-5 12-0 0-7 1-1

2-2 3-4 6-8 0-2
3-5 3-5 4-6 0-7
3-2 3-8 4-6 0-8
3-9 1-0 4-2 0-7

4-0 0-1 4-7 0-8
2-6 30-0 3-0 0-3
3-5 16-4 4-4 0-6

25-2 26-8 36-9 5-8

0-6 84-6 0-5 0-2

24-8 1-2 _ 1-0
22-8 32-1 — 2-0

Húsok.
1 Marhahús 

(félkövér) . .
2 Borjúhús 

(félkövér) ..
3 Disznóhús 

(sovány) .. 
Disznóhús 
(félkövér) ..

4 Juhhús (so
vány)..........

5 Csirkehús ..
6 Libahús-----
7 Lóhús . . . .
8 Házinyúlhús
9 Sonka (so

vány)..........
10 Hal ..........

Belsőrészek.
11 Vér ..........
12 Máj ..........
13 V ese..........
14 Velő . . . . . .
15 Tüdő .........
16 Szalonna

(füstölt)-----
17 Tepertő 

(préselt) ..
18 Füstölt kol

bász .........

Tojás.
19 Tyúktojás, 

héj nélkül..
Tej, tejtermékek.
20 Anyatej. . . .
21 Tehéntej ..
22 Kecsketej ..
23 író ...........
24 Lefölözött 

tej fölöző
géppel —

25 Habtejszín
26 Tejföl
27 Tejpor (tel

jes tejből)..
28 Főző vaj 

(sózott, tej
fölből)

29 Tehéntúró, 
sovány . , , .

30 Juhtúrő....

166

151

143

389

140
100
303
114
105

173
79

77
129
119
117
83

707

472

309

42
302
185

504

792

110
392


