
Időjelzés K hinában .

A csillagászok a Napot és a vizet 
igen gyakran használták az idő meg
határozására ; a tüzet pedig fő képen 
csak éjjeli jelzésre alkalmazták.

Az éjre nézve a régi khinaiak sza
bályt is hoztak, mely, a lakosok előzetes 
megállapodása szerint, az éjjeli jelzések
nek különféle alkalmakhoz mért módo
zatát határozza meg. E szabályok egy 
némelyike fölötte érdekes. Az éjszakát 
naplementétől napkeltéig öt egyenlő 
részre, órára osztották, a melyek rövi- 
debbek vagy hosszabbak voltak, a sze
rint, a mint tél volt vagy nyár. Az éjjeli 
őr az órákat hirdette s ennek kettős 
ezélj a volt: első sorban, hogy az időt 
a lakosoknak tudtul adja; másodsorban, 
hogy ébren voltát jelezze. Minthogy ré- 
gente az utczákon való éjjeli jövés-me- 
nés tiltva volt, s csupán rendkivüli ese
tekben engedtetett meg, az éjjeli őrnek 
kötelességében állott, hogy minden járó
kelőt kérdőre vonjon.

Az őrök egy része balkezében ki
vájt bambuszhengert tartott, melyen 
jobb kezével folyton dobolt s ezzel éb
ren létét igazolta, egyszersmind pedig 
az órát tudatta. Ez az eszköz néha nem 
henger, hanem halalakú volt s körül
belül 80 cm. hosszú és 15 cm. átmérőjű 
lehetett. Az őr gyakran szamáron tette 
meg körútját s egy katona lámpással 
világított neki.

Más őröknek csengők voltak kar- 
jokra kötve; ezek le- s feljártak s csen
getésökre a többi az említett bambusz
szerszámon való dobolással válaszolt.

M a g a l h a e n s  1668-ban Khiná- 
ról írt munkájában ezeket mondja: »A 
császárság minden városában, a nagyok
ban, valamint a kisebbekben két torony 
van, az egyiket dob-toronynak, a má
sikat harang-toronynak nevezik s ezek
ről hirdetik az órákát. Az éj beálltával 
az őr többször megüti a dobot, s a ha
rang felel reá. Azután ismét megüti az 
egyik a dobot, a másik a harangot, s 
így tart az egy teljes negyedóráig. Ek
kor egy kis szünet áll be, de később 
ismét folytatják az egyes ütéseket az éj 
második feléig, mikor azután kettőt üt
nek egymásután, később hármat, négyet, 
végre az ötödik órában ötöt. Napfel
keltekor megkettőztetik az ütések gyor
saságát épen úgy, s annyi ideig mint 
naplementekor tették. így bármikor 
ébred fel az ember, mindig megtudhatja, 
hány az óra, ha csak a szél el nem vi
szi a hangot másfelé.« A pekingi kirá
lyi palota magas tornyaiban van ilyen 
dob és harang; a városban pedig két 
toronyról is hirdetik az órákat. A vá
rosi torony dobja 15 láb átmérőjű.

A palota harangja legnagyobb a 
világ összes harangjai között, s hangja 
olyan erős és tisztán csengő, hogy va
lami hangszernek gondolná az ember. 
E harangon jelzik az éjjeli órákat Pe- 
king városában.

Az óráknak harangütéssel való jel
zése Európában is dívott, s régente az 
olyan harangtornyokban, melyek me
chanikus órával nem voltak ellátva, a 
torony őr a homok-óra jelzette időt a

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



IDŐJELZÉS KHINÁBAN. 143

harangon verte ki, s e közben a követ
kezőket kiáltotta le : »Engedelmesked
jetek szülőiteknek, tiszteljétek az örege

ket és feljebbvalóitokat és ne kövesse
tek el igazságtalanságot.«

A khinaiak a tüzet is felhasználták

I. ábra. KLhinai időjelző szerszámok. A, B  bambuszdob és dobverő az éjjeli őrök számára ; 

C égetésre való szagos pálczikák ; D  fém-edény a szagos pálczikák égetésére.

2. ábra. Pálczikák égetésére való sárkány, mely az órákat jelezte.

az idő jelzésére; e czélból illatos fák 
fürészporából tésztát gyúrtak, a melyből 
azután különböző hosszúságú pálcziká- 
kat és kanóczokat készítettek. Gazda
gok s előkelők értékesebb fajtájú fát

használtak, s az ilyen fából készült pál
czikák alig voltak hosszabbak egy ujj
nyinál, ellenben a durva fából készültek 
2— 3 m. hosszúak is voltak, s olyan 
vastagok, mint a lúdtoll szára. Ezek a
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pálczák a pagodák előtt égtek, s a la
kosság róluk gyújtotta meg s hordta 
szét a tüzet. A pálczikákat gyakran 
hamuval töltött érczedénybe állították, 
s függőleges helyzetüknél fogva szemmel 
lehetett kisérni elégésüket.

Minthogy fényt égés alatt nem igen 
terjesztettek, csakis arra szolgáltak, 
hogy az órát jelezzék s fiistjökkel egy-

3. ábra. Időjelző tekercs, mint ébresztő óra.

úttal a házat beillatozzák. Hosszú ka- 
nóczból csigaszerűen csavarodó kúpot 
alakítottak, mely minden csavarulatnál 
szélesbiilt s átmérője 2— 3 tenyérnyi 
lehetett. Ennek égése napokig, sőt egy 
hónapig s néha még ennél is tovább 
eltartott. E  kúpokat felfüggesztették s 
alsó végükön gyújtatták meg. A tűz az
után lassan haladt fölfelé a csigavona
lon, melyen jelek mutatták az éj öt sza
kát. Ez az időmérő rendszer annyira 
pontos volt, hogy soha semmiféle téve
dés nem fordulhatott elő. Érdekes ezt a 
khinai találmányt összehasonlítani egy 
középkori franczia találmánnyal, mely

szintén az idő jelzésére szolgált. E sze
rint ugyanis az éjjeli órákat viaszgyer
tyák elégése szerint számították. Ezek 
a gyertyák épen úgy fokokra voltak 
osztva, mint a khinai pálcza vagy kanócz. 
Szent Lajos is ezt a kezdetleges módot 
használta, valamint V. Károly is.

A khinai pálczákat és kanóczokat 
szükség esetén ébresztőül is használták. 
Ha a khinai éjjel egy bizonyos órában 
fel akart ébredni, akkor egy kis súlyt 
függesztett a pálczikának vagy kanócz
nak arra a fokára, melyet a tűz a kívánt 
időben elér ; ekkor a súly csörömpölve 
hullott az alatta levő réztányérra s az 
alvót felébresztette.

. E mód, a minő. egyszerű, olyan 
gazdaságos is, mert egy pálcza vagy ka
nócz, melynek égése egy nap s egy éjjel 
tartott, nem került többe 3A fillérnél. 
A 2. ábra egy érczsárkányt ábrázol, me-r 
lyet a párizsi Louvreban őriznek s a 
melyet, úgy látszik, ily illatos pálczikák 
égetésére használtak.

Most pedig térjünk át arra, milyenek 
voltak a mechanikai szerkezettel ellátott 
khinai órák a XVII. században, t. i. ab
ban a korban, midőn ők az Európá
ból bevitt órát megismerték s utánoz- 
gatni próbálgatták. E tárgyra vonatko
zólag a pekingi hittérítők emlékiratai
ban, melyek a khinaiak történetét, tu
dományát és művészetét tárgyalják s 
1782. évből erednek, a következő föl
jegyzéseket találjuk : Y o u n g-T s i n g. 
császár, ki 1723— 1735-ig uralkodott 
C s e n g-t z u-G u o g e n-hez intézett re
mek tanításának előszavában ezeket 
m ondja:

»A Mings dinasztia utolsó császár
jának uralkodása alatt (a XVH. század 
első éveiben) európai bevándorlók egy 
nap-órát készítettek. Ilyet még Khiná- 
ban sohasem láttak s a császárnak any- 
nyira megnyerte tetszését, hogy legérté
kesebb kincsének tekintette. 1654-ben
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C s i-T z o u-H o a n g-t i császár ugyan
csak ezektől az európaiaktól egy kis 
órát kapott, mely magától ütött, s ezt ő 
olyan becsben tartotta, hogy folytono
san magánál hordta és senkire sem 
bizta. Később nagyobb órákat is vittek 
neki ajándékba. Ezek az órák azután 
annyira divatba jöttek, hogy a khinaiak 
is megkisérlették hasonlókat készíteni. 
Elég jól is sikerült volna ez nekik, a mi 
az órák külső alakját s belső kerekeit

illeti, de a rugó hajlékonyságát és ru
galmasságát nem bírták eltalálni s így 
fáradságuk meghiúsult.

A mióta én uralkodom, azóta meg
tanultam az európaiaktól e rugók készí
tését, s száz meg száz olyan órát csinál
tam, mely az időt tökéletesen jelzi. 
Nekem birtokomba jutott C h i -T zou-  
H  o a n g-t i ütő órája, melyet ő oly félté
kenyen őrzö tt; még most is tökéletesen 
jár, s ezennel reád bízom. Te még fiatal

4. ábra. Khinai óra. 5. ábra. K hina i óra.

vagy, s mulattatásodra sok ütőóra szol
gál, melyeket én készítettem. Nemde 
gyönyörűséged telik bennök ? Emlékez
zél tehát mindenkor hálás érzelemmel 
arra, a mi őseidtől s atyádtól örökül reád 
maradt.«

1680 táján K hang-h i saját palotájá
ban órásüzletet létesített s oda gyűjtötte 
országa összes óra-iparosát és munkását.
Az egyedárúságot keresztény benszii- 
löttekre ruházta. E  benszülötteket hit-

Term észettudom ányi K özlöny. X X V III. k ö te t .  1896.

térítőkkel taníttatta az órásmesterségre, 
de, úgy látszik, hogy azok nem sokat 
sajátíthattak el belőle, mert midőn 
1795-ben, tehát több mint egy század 
míjlva, a császár az indiai követségtől 
három órát kapott ajándékba, s ezek az 
úton megsérültek, nem akadt olyan 
munkás, a ki meg tudta volna őket iga
zítani, s kénytelenek voltak azok kijaví
tását három pekingi hittérítőre bízni, 
kik, daczára annak, hogy az órásság nem
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volt mesterségeik, mégis elég ügyesek 
voltak arra, hogy az órákat a császár 
megelégedésére kijavították.

Ha szemügyre vesszük a khinai órá
sok készítette órák szerkezetét, azt ta
láljuk, hogy csak rossz utánzatai az 
európai óráknak. Külsejűk, belső szer
kezetűk, járásuk semmit sem különbö
zik ezektől a mintáktól s némi khinai 
jellemök is van, de azért semmi figye
lemreméltó sincs rajtok.

A khinaiakat messze túlszárnyalták 
a japánok a mechanika tökéletességé
ben és művészi díszítésben. A khinai 
órán előforduló európai és khinai izlés 
csodálatos elegye gyakran sérti a szemet.

A khinaiak nem tudnak önállóan 
készített órákat felmutatni; az ő készít
ményük nem egyéb rossz utánzatnál.

(»Scientific American« 1895. ok
tóber 26.)

K ö z l i  F l u c k  J o l á n .

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

Ú jabb k ísérle tek  a  hangnak  t e r 
jed ésé re  hosszú csövekben. Vi ol l e  
és V a u t i e r  franczia fizikusok leg
újabban a Párizs melletti Clichy és 
Achéres között épült csatornázási csö
vekben érdekes kísérleteket tettek a 
hang terjedésére vonatkozólag s a ta
pasztalt figyelemre méltó jelenségekről 
a párizsi akadémiának is jelentést tettek.

Argenteuil és Cormeilles között 
épen 3 km. hosszú és 3 m. átmetszetű 
csatorna van, mely mindkét végén be
lépésre szánt ajtókkal, illetőleg falakkal 
van elzárva. E csatornában tettek kísér
leteket orgonasípokkal és más hangsze
rekkel a zenei hangok terjedésére vo
natkozólag.

Ugyanezen fizikusok már előbb, 
1886— 90. években Grenoble helység
ben tettek hasonló kísérleteket 70 cm. 
átmetszetű csőben, a midőn is azt ta
pasztalták, hogy egy 16 lábnyi orgona
sípnak hangja 6 kilométernyi távolság
ban teljesen elenyészett, bár a légrez
gések 25 kilométernyire érezhetők 
voltak.

Az Argenteuil és Cormeilles közötti 
jóval szélesebb csőben vagy csatorná
ban ugyanazon hang tisztán észrevehető 
volt még hétszeres visszaverődés után

is, tehát akkor, mikor egészben véve 
több mint 20 km.-nyi útat tett meg.

Legsajátságosabb a dologban az,, 
hogy az egyidejűleg keletkezett harmo
nikus hangok már az első visszaverő
désnél elváltak az alaphangtól. Ugyanis, 
ha a zenész Argenteuil mellett a csa
tornába bizonyos magasságú hangot 
bocsátott be, akkor a Cormeilles-nél 
bekövetkezett visszaverődés után leg
előbb az alaphang volt újra hallható 
Argenteuil mellett (6 km.-nyi út után); 
a többi harmonikus hangok csak később, 
rövid, de tisztán megkülönböztethető 
időközökben egymásután voltak külön- 
külön hallhatók. Ismételt visszaverődés
kor a harmonikus hangok mindinkább 
nagyobbodó időközökben voltak hall
hatók s végül ugyanazon sorrendben 
teljesen megszűntek észrevehetők lenni, 
holott az alaphang még mindig hallható 
volt. (Prometheus nyomán.)

B. E.

P o r a hóban. A folyó évi februá- 
rius utolsó napjaiban hazánk nyugoti 
részén észlelt eme jelenségről tagtár
sainktól számos kimerítő jelentést kap
tunk vizsgálati anyaggal együtt.

A többek közt Dr. L o v a s s y  S á n 
d o r  tagtársunk a következőket írja :

#
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