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Nagyon régen az embernek nem volt szüksége arra, hogy bonyolult naptárak segít-
ségével számon tartsa az idő múlását. Élete a természet körforgásához igazodott. 
Az évszakok változását apró jelekből is nyomon tudta követni.  
 

Az időmérés (mint azt a korábbi foglalkozásokon megismerhettük) az ókor emberé-
nek is fontos volt, már ekkor a legkülönfélébb módon mérték az időt. 
 

Főbb téma: 
    A vízórák története 
 
 

A vízórák története 
 
Babilonban már sok ezer évvel ezelőtt használták a vízórákat. A vizet hosszú üveg-
edénybe öntötték, melynek alján lyukat fúrtak. Külön erre a célra rendeletek egy 
embert, akinek az volt a dolga, hogy mindig, amikor kifogyott a víz, nagy kiáltással 
jelezze, hogy ennyi, és ennyi idő telt el, és egyúttal újratöltse a vizet. Ezt a művele-
tet naponta hatszor ismételték meg. A vízórákkal nagyon sok baj volt. Az az előnyük 
azonban mégis megvolt, hogy _________________________________________ . 
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Egyiptomban, a Nílus egyik szigetén állt Ozirisz temploma a templom közepén 360 
olyan edény sorakozott, amelyek ____________________________. Minden edény 
mellett állt egy-egy pap. Sorban, minden nap, egy másik pap töltötte meg az edé-
nyét tejjel. Egy tejmennyiség pontosan huszonnégy óra alatt csorgott le. A követke-
ző pap második nap töltötte meg az edényét tejjel. Minden papra egy év alatt egy-
szer került sor. 

Egyiptomi vízórák 

A görög, és római bírák óra nélkül nem tudták vol-
na feladatukat megfelelően teljesíteni 
 _________________________________________, 
vízórákkal mérték a „beszédidőt" a vízórát görögül 
___________________ nevezték. Így hívták az idő-
mértéket is, mely negyed óráig tartott. A szónok-
nak a beszédét, aki a népgyűlésen már öt órán ke-
resztül beszélt, így szakították félbe:  
„Ha te ennyit tudsz beszélni, hány klepsydrát tudsz 
hallgatni?"  
Legtöbbször a szónok nem tudott mit mondani erre 
a csípős kérdésre, és általános derültség közepette 
piros orcával magyarázta, hogy tud ő hallgatni is… 
és leült… 
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Régen, a legpontosabb, és legjobb vízórákat az egyiptomi Alexandria városában készítették. Ale-
xandria gazdag kereskedőváros volt. Eleinte csak egy-két tudós foglalkozott az órák készítésével. 
Ún. automata klepsydra-kat készítettek. A kitűnő feltalálót Ktesibiosznak nevezték. Egy borbély fia 
volt, akinek apja mestersége sehogy sem volt az ínyére. Nagy szorgalommal feküdt neki a tanulás-
nak. Legjobban a vízierővel hajtott gépek érdekelték. Akkoriban még csak a víz, a szél erejét hasz-
nálták fel. Az óra végül is elkészült. Arsenos isten tiszteletére emelt templomban állította fel. Az 
óra így működött: az oszlopon arab, és római számok jelezték az órákat. A római számok az éjjelt, 
az arab számok a nappalt. Maga az óralap igen furcsa: nem kerek, hanem négyzet alakú. A muta-
tókat az órán azok a kis pálcikák helyettesítik, amiket kis szárnyas gyerek tartott a kezében, csőbe 
helyezett rúdon állva. A csövecske állandóan emelkedik, és lassan felfelé tolja a gyereket az oszlop 
teteje felé. A gyerekkel együtt mozog az óra mutatója is: az a bizonyos pálcika, amely a pontos 
időt mutatta. A szárnyas gyerek az oszlop aljától a tetejéig pontosan 24 óra alatt csúszik fel. Utána 
a gyerek lesiklik, és kezdődik minden előrlő. De ez még nem minden. Abban az időben az órák idő-
tartama, hossza időszakonként változott. Ezért az oszlopon nem egy, hanem tizenkét beosztás 
volt; minden hónapra egy. Az oszlop lassan megfordult a tengelye körül, úgy, hogy a gyerek pálcá-
ja elé mindig az a beosztás került, amely hónapot éppen írták. Az oszlop másik oldalán áll egy má-
sik gyerek. Szünet nélkül hullatja a könnyeit… A "könnyei" egy vezetékcsőből ömlenek a szemébe, 
majd könnyek alakjában távoznak. A könnyek cseppenként hullnak a lábaihoz, innen egy másik 
cső egy keskeny dobozba vezeti a vizet ez a doboz a másik gyerek lábánál található. A dobozban 
egy parafából készült úszó korong van, erre van felerősítve a csövecske, hegyében egy pálcikás 
gyerekkel. Amint a víz lassan gyűlni kezdett a dobozban, a parafalap emelkedni kezdett, és vele 
együtt a pálcikás gyerek is. Amikor a fiú az óra tetejéig jutott, pálcikája XII. órát mutatta. Az víz ek-
kor egy "L" alakúra görbített csövön át kifolyt a hengerből, mire a parafa úszótest is leszaladt, vele 
együtt a pálcikás gyerek is, és új nap kezdődött. Hogy hogyan forog a tengelye körül? A görbe csö-
vön át a víz egy kis malomkerékre hullik alá, melyet lassan forgat. A kerekekkel együtt forog a ten-
gelyére szerelt fogaskerék is, ahogyan helyesebben nevezik "végtelen csavar". Ez a végtelen csavar 
meneteivel belekapaszkodik egy másik fogaskerék fogaiba, amelynek tengelyén egy másik végte-
len csavar egy újabb fogaskereket tart mozgásban. Így aztán négy fogaskerék segítségével a moz-
gás a malomkerék tengelyéről átjut arra tengelyre, melyen a fogaskerék rá van szerelve. A víz min-
den 24 órában egyszer átfolyik a görbe csövön, egy keveset továbbtolva a malomkereket, és ez a 
fogaskerekek segítségével továbbítja egy kevéssel magát az oszlopot is. Egy év alatt az oszlop tel-
jesen körbefordul, utána újesztendő következik, és az egész előrlő kezdődik. Amint láthatjuk, ez 
lehetett az első örök óra. Könnyű volt megindítani; csak rá kellett ereszteni a vízvezeték vizét. Az 
"automata" elnevezésre ez az óra becsülettel rászolgált. Ktesibios után még sokkal elmésebb, de 
még az övénél is bonyolultabb szerkezetű órákat készítettek. Ránk maradt egy kép, amin egy víz-
óra áll. Külsőleg pontosan olyan, mint a mai órák; kerek óralap, körben forgó mutatókkal, sőt, még 
nehezéke is van. Csak éppen ez a nehezék nem volt olyan súlyos, mint a mi óráinkon, mert az fá-
ból volt. Ez a fasúly, miként az úszó korong egy kis víztartóban úszott, amelyből folyton folyt a víz-
sugár. Amint süllyedt a víz szintje, vele együtt süllyedt az úszókorong is, és a gép mozgásba jött. 

  Szemelvény: Ktesibiosz klepsydrája (Forrás: http://azoratortenete.blog.hu) 
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XIX. századi elvi vázlat 
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A vízórának legkezdetlegesebb, és egyúttal legegyszerűbb alakja az ismert "csepegtetős üveg" , 
amelyben orvosságot szoktak tartani. Először is arra kellett ügyelni, hogy a kiürült edényeket min-
dig újra kellett tölteni, lehetőleg azonnal, tehát minden időveszteség nélkül töltsék meg. Arra már 
gyorsan rájöttek, hogy érdemesebb olyan edényt használni, ami nem egy, hanem 24 óra alatt ürül 
ki. Azt is kitaláltak, hogy a 24 órás vízióra azért az órákat is mutassa. Így az edény falát pontosan 
huszonnégy részre osztották, egyforma távolságokkal. Elég volt egy pillantás a víz felszínére, és 
máris tudták, hogy mennyi az idő. Olyasmiképpen osztották fel, mint az orvosságos üveget. Ám 
ennek a vízórának is volt hátránya. A víz nem egyforma sebességgel folyik ki az edényből. Eleinte, 
amikor az edény tele van, gyorsabban megy le a víz, amikor pedig kevesebb van benne, lassabban 
folyik. Ez érthető is, mert minél magasabb a víz szintje, annál nagyobb a víz nyomása, márpedig 
minél nagyobb a nyomása, a víz nagyobb sebességgel távozik az edényből. Minél magasabban van 
a víztartály, annál gyorsabban rohan a víz. Eszerint: eleinte, óránként több víz folyik le, mint ké-
sőbb. Az első időkben a víz szintje gyorsan apad, majd utána mind lassabban. Hogy az óra ennek 
ellenére se járjon rosszul, azt találták ki, hogy nem egyforma távolságra rajzolják be a vonalkákat. 
Felül ritkábban, alul sűrűbben. Van egy másik, talán még ennél is jobb módszer. A víztartó edénye-
ket tölcsér alakúra szerkesztik. Ha a tölcsér szerkesztése megfelelő, akkor az időjelző vonalkák egy-
forma távolságra vannak egymástól. Mindenesetre, a felső két vonás között nagyobb vízmennyi-
ség helyezkedik el, mint az alatta lévő két vonás között. Ez így van rendjén, hiszen az első órában a 
víz gyorsabban, és nagyobb tömegben távozik, mint a másodikban, és így tovább. 
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A Szelek tornya egy nyolcszögletű, márványból készült toronyszerű építmény 
________________, amelynek oldalait faragott ábrák díszítik. Az épület 12 méter 
magas és 8 méter átmérőjű, oldalainak hosszúsága 2,8 méter. 
Az épület azért kapta a Szelek tornya elnevezést, ___________________________ 
___________________________________________________________. 
Az épület belsejében volt egy vízóra is, aminek a tervrajzát sikerült rekonstruálni. A 
vízórát az _________________________________________, amit egy ólomcsövön 
keresztül egy tartályba vezettek. Innen a víz egyenletes sebességgel egy kisebb mé-
retű bronzból készült tartályba folyt, és folyamatosan emelte az abban lévő úszót. 
Ennek függőleges irányú mozgását egy finom lánc vitte az óralapra csigákon keresz-
tül. Az óraszerkezetből távozó víz aztán szökőkutakat táplált. 

Küroszi Andronikosz: Szelek tornya 

Athén 



 
Forrás: azoratortenete.blog.hu 

Su Song vízórája (Kína), 1088 Al-Jazari vízórája(Közel-Kelet), 1206 

Chang Yongsil vízórája (Korea), 1434 



 
Összeállította: Gál András 

TE MIT GONGOLSZ? KREATÍV GYAKORLAT 
 

Vízóra készítése! Háromfős csoportmunka 

Használható eszközök: 
 papír, olló, ragasztó, rajzszeg 
 író-, és rajzeszközök, a foglalkozás jegyzetei 
 műanyag vagy papírpohár (5 db) 
 vastag karton vagy falemez, széles szájú befőttesüveg, óra 

 
A legegyszerűbb típus elkészítése 

 
1. Lyukaszd ki az 5 pohár alját óvatosan (legyen egyforma lyuk mindegyiken)! 
2. Tűzd egymás fölé őket egy kartonra vagy falemezre rajzszeggel! 
3. Az alsó pohár érjen bele egy széles szájú befőttesüvegbe! 
4. Ragassz papírcsíkot függőlegesen a befőttesüveg oldalára! 
5. Önts vizet a felső pohárba (közben indítsd el az órát); majd hagyd, hogy 
 majdnem átcsepegjen az alatta lévőbe! Önts bele még vizet, pótolva az előző 
 mennyiséget, és 5 percenként jelöld a víz szintjét a papírszalagon!  


