
 

 

 
 

Időmérés Yneven 
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Líthas! 
Üdvözlök minden listatagot! 

Nemrég minta arról érdeklődött volna 
valaki, mily módokon mérik az idő 
múlását Ynev végtelem térségein az 
emberek. Minthogy éppen kéznél volt az 
órákról szóló zsebkönyvem… 

Az ismertebbekre nem 
vesztegetnek túlságosan sok időt, inkább 
néhány érdekességet ragadok ki: 

1. Napórák 

a, fali napórák: Eléggé 
elterjedtnek számított. Egy földbe/falba 
rögzített rúd árnyéka mutatja az idő 
múlását. Árnyékvető pálcájukat az 
földrajzi elhelyezkedése szerint tájolni 
kellett, hozza kellett igazítani a földrajzi 
szélességhez. Hátránya: Nem 
mozgatható, sötétben nem működik, 
napközben változik a sebessége (reggel 
lassul, este gyorsul az árnyék mozgása) 

b, hordozható napórák: „Fából 
faragott, nagyjából T alakú eszközük 
felső részének az árnyéka a hosszabb 
nyúlványra esett, s az odavésett 
számokon jelezte az időt.” Másik fajtája 
az un. napgyűrű. Ezt egy fémszalag 
gyűrűvé hajlításával készítettek. Az órák 
és percek jelölésére szolgáló skálázás a 
szalag belsején volt, amit a fémszalag 
közepén lévő nyilason bevetődő fény 
megvilágított. Kis láncra függesztve 
használták. 
 

2. Csillagórák 

a, Az állócsillagok látszólagos 
mozgásának megfigyelésén alapul. A 
csillagok akkor delelnek, mikor arra a 
képzeletbeli vonalra jutnak, amely 
észak-deli irányban a fejünk felett 
haladva két részre metszi az égboltot. 
Csak éjszaka használható… 

b, Asztrolábium: Csillagaszati 
mérésekre szolgál. Nem csak 
időmeghatározásra, hanem a delelő 
Napnak a zenittől való távolságának 
mérésére is használták, ami a földrajzi 
szélesség meghatározását is lehetővé 
tette. Igen díszes darabokat készítettek 
az ókori arabok finom rézműves 
munkával. 

3. Vízórák 

a, ki- és becsurgó vízóra: Két 
edényből állt. A felső edényből egy 
lyukon keresztül az alsó edénybe folyt 
a víz. A felső edény belső falara 
felfestett jelzések mutattak az idő 
múlását az óra elindítása után. Az alsó 
edényben más skála volt (a jelzések 
távolsága eltért a felső edényétől), így 
az óra más időtartamokat is tudott 
mutatni. 

b, Merülő óra: Vízen úszó, alul 
lyukas edény lassan megtelik 
folyadékkal és alámerül, a vízre 
helyezés és az elmerülés közötti 
időtartam egy egység (muhurta), ami 
Ceylonon a nap egyhatod része volt. 
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4. Tűzórák 

a, Gyertyaóra: igen szeles körben használták 
(kolostorok). A gyertyát megfestettek és a színek 
időegységet jeleztek. „Egy gyertyanyi idő telt el. / 
Körmére égett a munka.” 

b, Tűzóra: szinten gyertyával működött. A 
gyertya fénye egy vízszintes lécre esett és ahogy a 
gyertya leégett, fénye továbbkúszott a lécen. 

c, Lámpaóra: olajjal működő lámpákban az 
olaj szintjenek csökkenése jelezte az idő múlását 

d, Tűz-illat óra: Lazán sodrott, salétrommal 
átitatott zsinóron a parázs egyenletes sebességgel 
kúszik végig. A kúszás sebességét ismerve csomókat 
kötöttek a zsinórra és a csomókat különböző 
vegyszerekkel/illatszerekkel átáztatták. Ahogy a 
parázs a csomóhoz ért, a felszabaduló illat – mely az 
órára jellemző volt – tudatta az (sötétben is) 
emberekkel az időt. 

e, Kínai sárkanyhajó: Hajó alakú hosszúkás 
mélyedés fölött keresztben golyók voltak felkötve. 
Ahogy a mélyedésben a tűz az idő múlásával egyre 
tovább haladt, sorra elégette a madzagokat es a 
különböző súlyú/anyagú golyók leestek más-más 
hangot adva ezzel. 

5. Homokórák 

a, homokóra: két üvegedény közül a felsőből 
az alsóba egy apró nyíláson át finom szemű homok 
(ólompor, higany) áramlik. Mikor a homok 
lepergett, az órát meg kellett fordítani. Készítéséhez 

az üvegfúvás ismerete szükséges. Készítettek 
negyed-, fel-, háromnegyed és egész órák 
múlását jelző homokóra-sorozatokat is… 

Meg egy érdekesség: Laterna 
magica/Vetito óra Körvonalai egy vázára 
emlékeztetnek. Mechanikus óra, melynek 
belsejében olajlámpa égett és bonyolult tükör- 
és lencserendszeren keresztül az óra 
számlapjának a képet a falra vetítette. Ennyi lett 
volna, amit elképzelhetőnek tartok az istenek 
földjén. Esetleg néhány darab előfordulhat 
mechanikus órákból is (kharei órásmesterek 
remekei), de azok beszerezhetetlenek és 
megfizethetetlenek – kivéve egy igen szűk 
réteget… 

Forrás: Kolibri könyvek/Órák 
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Forrás a M*lista. 
A cikk megjelent a MAGUS Site G-portál 

oldalon is. 
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