
N A P Ó R Á K  A U S Z T R IÁ B A N
Az alábbi ismertetés Kari Schwarzinger úr levelei és táblá
zatai alapján, azok írójának engedélyével készült.

Amíg a hazai "napórakedvelők" és -kutatók kapcsolatai, ismeretei a nyu
gat-európai gnomonikai körökkel (Hollandia, NDK és NSZK, Nagy-Britannia, 
Svédország) örvendetesen gyarapodott, közvetlen nyugati szomszédunk, Auszt
r ia  e téren szinte ismeretlen maradt. Néhány éve Keszthelyi Sándor keresett 
f e l  számos burgenlandi napórát, Bécsből pedig Posztoczky Iván barátunk kö
zö lt adatokat. Általánosságban azonban keveset tudtunk az ausztria i napó
rákról, annál is  inkább, mivel — anint azt az osztrák amatőr egyesületek 
szervezője már egy évtizede közölte — e téma iránt nem sokan érdeklődtek.

Rendszerezett katalógus az ausztria i napórákról ugyancsak hiányzott. 
Mindössze T iro l tartomány napóráiról á l l í t o t t  össze egy mintaszerű 
jegyzéket dr. Kühnel, 1954-ben.

Annál örvendetesebb vo lt , amikor ez év ele jén  Kari Schwarzinger oki. 
mérnök, az osztrák kataszteri hivatal nyugalmazott munkatársa megkeresett, 
és közölte, hogy folyamatban van az ausztria i napórák kataszterének 
összeállítása, és egy ottani gnomonikai szövetség szervezése. Amint ír ta , ő 
maga nyolc évvel eze lő tt kezdett foglalkozni a napórákkal (1990. jan. 29-én 
kelt levelének közlése i), elsősorban Burgenland tartomány napóráit kutatta 
fe l ,  és két új árnyékórát tervezett, amelyek Eisenstadban (Kismarton), 
i l le t v e  Oberwartban (Felsőőr) kerültek fe lá ll ítá s ra .

További terve egy átfogó osztrák napóra-katalógus összeá llítása , 
amelyhez nagy segítséget nyújtott számára az osztrák Kataszteri Hivatal 
mérnökeinek adatközlése. Az érdeklődők számára egy cikksorozatot közölt a 
Szövetségi Földhitel és Felmérési Hivatal folyóiratában ("E ich - und 
Vermessungsmagazin", 1985— 86. évi füzeteiben), amelyben le ír ta  a napórák 
szerkezetét, működését és szerkesztési módját. Az országot bejáró térképész 
és földmérő mérnökök igen sok napóráról adtak h ír t. (Ez a módszer talán 
nálunk is  beválna!)

A pontos le írás  érdekében sokszorosított adatgyűjtő lapokat küldött a 
munkában résztvevőknek. Az egyes beje lentett napórákat maga is  fe lk eres i, 
lefényképezi és le ír ja .  A biztos napóra-adatokat folyamatosan számítógépes 
adatnyilvántartásba táp lá lja . Ilyen módon máris naprakész számítógépes 
katalógussal rendelkezik, amelyből az egyes napórák helyük, koruk, 
állapotuk, típusaik és k ivitelük  ( fe s te t t ,  faragott, fém vagy kő s tb .) 
pillanatokon belül lehívhatók (ismét egy utánzást érdemlő rendszer!).

A figyelem felh ívó cikkeknek is  köszönhető, hogy Schwarzinger úr Ausztria 
je len leg i területén már 1689 rö gz íte tt  napórát ta rt  számon, ezek közül 
mindössze 140 darabról nincsen rnég fénykép (8,3%). A na Olaszországhoz 
tartozó Dél-T irol területén — amely valaha Ausztria része vo lt  —  471 
napóráról van tudomása, amelyek közül azonban 297-ről nincsen fo tó  (63,1%). 
Annak megállapítására is  nagy gondot fordítanak, hogy helyes-e az egyes 
napórák szerkesztése, tá jolása, vagy sem. Jelenleg 264 ausztria i napóra 
bizonyult tévesnek (15,7%), 591-rő l még nem tis z tá zo tt, hogy helyes-e vagy 
hibás (35,2%).

Igen érdekes az ausztriai napórák keletkezési kor szer in ti megoszlása.
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Meglepően kevés egyébként az igen régi napórák száma: a 13— 14. sz.-ból 
csupán 2 db ismeretes, Alsó-Ausztriában, ugyanitt a 15. sz.-bó l szintén 
csak 2 db, míg Felső-Ausztriában és Bécsben 1— 1 ilyen  korú árnyékórát 
tartunk számon, Tirolban pedig hármat. A máig fennmaradt rögz íte tt napórák 
száma a 17. s z .- tó l kezdve növekszik, érdekes hogy a 18. sz.-ban a legtöbb 
napóra Tirolban készült (117 darab ismert).

Kari Schwarzinger úr ez év tavaszán megbeszélést fo ly ta t Herrmann Mucke 
professzorral, a bécsi "Astronomisches Büro" vezető jével, egy osztrák 
gnomonikai társaság megszervezése érdekében, valamint az ausztriai napórák 
katalógusának kiadásáról. E tervek megvalósításához a je lek  szerint minden 
fe l t é t e l  megvan. Mi pedig sikereket kívánunk osztrák barátainknak.

Ö sszeállította : Bartha Lajos

Könyvajánlat

Helmut Schramm: Astronomische Instruments. Katalog. Staatlicher Matema- 
tisch-Physikalischer Salon, Dresder Zwinger. 36. o. 38, részben színes áb
ra. Ára 5 NDK márka. (H. n. 1989)

A híres drezdai Zwinger sokoldalú múzeumegyüttesének egyik — számunkra 
igen érdekes — részlege a Matematikai-Fizikai Szalon voltaképpen a szász 
királyok cs illa gásza ti, földmérési és időmérő műszergyűjteményéből alakult 
k i. Kevesen tudják, hogy ez a műszaki múzeum egyike Európa legjelentősebb 
glóbusz, óra és napóra, geodéziai és asztronómiai eszköztárának. A múzeum 
munkatársai már közzétették a fö ld - és éggömbök, a napórák és a kerekes 
órák részletes katalógusát. Most a cs illa gásza ti részleg vezetője, H. 
Schramm mérnök a régi távcsövek, távcsöves mérőeszközök gazdagon i l lu s z t 
rá lt  katalógusát közölte.

A katalógus azonban jóval többet nyújt, mint egy egyszerű le ír ó  jegyzék. 
A bevezetésben a szerző igen alaposan ism erteti a lencsés és a tükrös táv
csövek történetét (sok ú j, kevéssé ismert adatta l). Ezt követi a gyűjtemény 
50 távcsöves műszerének igen részletes le írása. I t t  nemcsak a műszerek mű
szaki adatait ta lá lju k  meg, de technikai érdekességükre, a gyártó cégre és 
az eszköztípus történetére vonatkozó tudnivalókat is . Végül 24 képtáblán a 
legérdekesebb műszerek, i l l .  azok egy-egy fontos részlete látható. A képe
ket átlapozva jó betekintést nyerünk a cs illagásza ti eszköztípusok fe jlőd é
sébe, az 1600-as évek végétől a múlt század e le jé ig . Mindazok, akik a táv
csövek története iránt érdeklődnek, haszonnal és gyönyörködve forgathatják 
ezt a katalógust, és talán kedvet kapnak a drezdai múzeum meglátogatására.

i .  B. L.

ELCSERÉLNÉNK 1 eb 200/1800-as nechanika nél
küli távcsövet, 1 db 200xl50-es nagyméretű 
síktükröt, 1 eb 80/500-as cptika nélküli 0 r - 
goványi-féle távcsövet, 1 db 80— 100 írni át
mérőjű, 800— 1200 mm fókuszé akromátra és 2 
eb orthoszkopikus ckulárra (12,5 és 40 mm). 
(Kocska Tamás, 3600 Ózd, Táncsics ltp . 6 .)

ELADÓ 63/840-es Zeiss-objektív (4500 Ft). 
(G ieler Zoltán, 1094 Budapest, Tűzoltó 
u. 92.)
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