
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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