
EGY KÉTTÁBLÁS SIÓFOKI NAPÓRA

1. ábra. Az I. félévi skálán decembertõl júniusig az árnyék lefelé mozog. A II. félévi skálán júniustól
decemberig az árnyék felfelé mászik. A képen az árnyékvetõ pálca végpontjának árnyéka a felirato-
zott 12 órás vonal és tõle jobbra lefelé kanyargó, de nem jelölt 12.30 vonala között van. A vonalak és
az árnyékpont egymás közti vízszintes távolságának arányából becsülhetõ, hogy a kép készítésekor
az idõ 12 óra 21 perc volt. Az árnyékpont feletti és alatti, vízszintes vonalszakaszok távolságának ará-
nyából a „pontos” dátumra következtethetünk. Az árnyékpont feletti vízszintes április 21-ét jelöli, az
alsó május 21-ét, a kettõ közötti különbség alapján a kép körülbelül május 10-én készülhetett.
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IX. 22.

2. ábra. Molnár János siófoki mólón elhelyezett napóráját 2014. évi
1. számunkban mutattuk be, a város könyvtárának falára készített
napórájának árnyékvetõje pedig maga az épület.

Molnár János Albert a BME-n szerzett villa-
mosmérnöki oklevelet, ismereteit késõbb
más területekkel bõvítette. 1965-tõl 2000.
évi nyugdíjazásáig az olajiparban dolgo-
zott. 1970-tõl oktat egyetemek elõadója-
ként, az UNIDO szervezésében és a Gábor
Dénes Fõiskolán. 1980-ban doktori dolgo-
zatával társul az Országos Mérésügyi Hiva-
tal Gázipari Hitelesítési Szabályzatainak
elkészítéséhez. 450 oldalas könyve a nap-
órák hagyományos és újdonság értékû
szakismereteinek monográfiája.

Molnár János Albert
mérnök, Siófok

A Siófokra tervezett napóra jel-
legét a hely sugallta alapötlet
határozta meg. A Öreg Halász
vendéglõ kertjébõl nézve az
órát, a függõleges helyzetû,
nagyjából délkelet felé forduló
kerítés síkjában lévõ skálavo-
nalak olyanok legyenek, hogy
az idõegyenleg szerinti javítás-
sal együtt könnyen értelmez-
hetõ rajzolatuk látványos le-
gyen, és egész évben ponto-
san mutassák az idõt. Azaz a
helyi idõt mutató napóra a zó-
naközép szerinti idõeltolódást
és a valódi középidõt is vegye
figyelembe, mintegy percnyi
pontossággal. Ezért az idõ-
egyenleg nyolcas alakú éves
lefutását két félévre kellett
bontani. Az elsõ félévben az
egyik skálalapon kell leolvasni
az árnyék helyzetét, a második
félévben a másikon. Az egy-
szerûbb kivitelezés érdekében
a Föld forgástengelyével pár-
huzamos árnyékvetõnek csak
egy pontja mûködik: a skálára
merõleges rudacska végpont-
jának árnyéka mutatja a zóna-
idõt és az állatövi jegyek sze-
rint görbülõ hónapvonalak
mentén a dátumot is. A táblák
közti váltásra az elsõ félévi
tábla tavaszi virága, a máso-
dikra az õszi szõlõfürt utal.

A magyarországi mintegy 800 napóra közt egyelõre
csak egy fali kétszálas óra van és igen kevés az olyan,
amely a Föld változó keringési sebességét is figyelembe
vevõ korrekció révén a valódi, kiegyenlített középidõt
mutatja. E siófoki napóra e ritka órák számát gyarapítja.
A gondos kivitelezés a balatonszabadi Tari József kõ-
szobrászmester szakértelmét dicséri.
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