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Orologiile meşterului lăcătuş János Tébi din Oradea.
Gânduri despre soarta posibilă 

a unor vechi mecanisme de ceas

András Emődi

Am schiţat într-un studiu de-al nostru anterior cadrul şi 
detaliile până atunci necunoscute ale istoriei timpurii a re-
alizării orologiilor la Oradea.1 Activitatea lui János Tébi 
poate fi considerată drept un capitol marcant al istoriei 
locale a acestei ramuri industriale, de aceea ni s-a părut 
justificată prezentarea acestui meşter, care a lăsat în urma 
sa creaţii tehnice de o valoare muzeală remarcabilă la ni-
vel regional. Totodată,  demontarea în trecutul apropiat a 
orologiilor sale păstrate până acum în bisericile reformate 
din Oraşul Nou / Oradea şi din Cetariu ne-a oferit ocazia 
de a formula câteva observaţii în legătură cu modalităţile 
posibile de conservare / restaurare şi de prezentare a aces-
tui tip de obiect de artă.

Deşi avem date cu privire la existenţa meşterilor 
ceasornicari la Oradea deja de la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, fundalul de breaslă al acestei ramuri meşteşu-
găreşti ne este de fapt necunoscut. Conform unor izvoare, 
începând din 1771/1772 ceasornicarii s-au alăturat breslei 
asociate a tâmplarilor-lăcătuşilor-sticlarilor-armurieri-
lor-strungarilor, care exista deja de multă vreme, iar baza 
de date a privilegiilor breslelor păstrate printre documen-
tele autorităţilor guvernamentale confirmă acest lucru, dar 
acest fapt este într-o oarecare măsură contrazis prin aceea 
că registrele de procese verbale din Olosig şi Oraşul Nou 
din Oradea ale breslei menţionate, care asocia mai mul-
te meşteşuguri, nu conţin nici o referinţă la ceasornicari. 
Un certificat emis de breaslă în 1771 şi ilustrat cu ima-
ginea oraşului nu-i menţionează nici el pe ceasornicari, 
în schimb un alt certificat (testimoniu, Kundschaft) din 
Oradea, tipărit între 1825–1836, a fost întocmit nu numai 
pentru reprezentanţii meşteşugurilor mai sus menţionate, 
ci şi pentru meşterii care realizau ceasornice mici şi mari.2 

1 Emődi 2018, cu mai multă bibliografie şi listă de izvoare.
2 Emődi 2018. pp. 14-15; RNL BmI / Documente ale breslelor / dosar 

nr. 230 pe microfilmul nr. 8: Protocol	care	cuprinde	ucenicii	angajaţi	
şi	 eliberaţi	 ai	 breslelor	 asociate	 ale	 meşterilor	 Tâmplari,	 Lăcătuşi,	
Sticlari,	Armurieri	şi	Strungari	din	Olosig	şi	celelalte	filiale…	1767-, 
dosar nr. 240 pe microfilmul nr.10: Protocolul	meşterilor	Tâmplari,	Lă-
cătuşi,	Sticlari,	Strungari	şi	Armurieri		din	Oraşul	privilegiat	Oradea	
1783-, dosarul nr. 241 pe microfilmul nr. 11: Meşterii	breslei	Tâmpla-
rilor,	Lăcătuşilor,	Sticlarilor,	Armurierilor	 şi	Strungarilor	din	Oraşul	
privilegiat	Olosig	Oradea,	 care	au	 locuit	 şi	 locuiesc	 în	oraş,	au	 fost	
înregistraţi	şi	înscrişi	după	cum	urmează	…	1753.

În cursul cercetărilor noastre, nu am găsit până acum 
documente ale unei bresle independente a ceasornicarilor 
din Oradea, prin urmare rămâne o incertitudine în această 
privinţă. Putem însă declara că, cu excepţia unui singur 
meşter, ceasornicarii din Oradea realizau, vindeau şi repa-
rau doar ceasornice mici (ne referim în primul rând la cea-
suri de masă şi de perete). În 1767 existau doar doi ceasor-
nicari (şi o calfă);3 în diferitele izvoare dintre 1800–1840 
întâlnim cel puţin zece nume;4 cu ocazia consemnării co-
mercianţilor şi meşteşugarilor, a breslelor şi asociaţiilor în 
1855, au fost înregistraţi tot zece ceasornicari la Oradea.5 
Cel care constituie singura excepţie este ceasornicarul de 
origine germană Georg Ruepp (1751-1815), care, pe lân-
gă ceasuri de masă şi de perete, realiza respectiv repara, 
şi orologii (ceasuri de turn), şi – conform datelor de care 
dispunem în prezent – era singurul reprezentant local al 
acestui prim capitol al meseriei sale.6 Numele lui nu este 
amintit deloc în documentele deja menţionate ale breslei 
asociate, nu era membru al breslei lăcătuşilor. În ultima 
perioadă a vieţii şi activităţii lui Ruepp, era deja activ la 
Oradea János Tébi, meşterul lăcătuş care s-a ocupat în 
mod neîntrerupt timp de patru decenii cu realizarea şi re-
pararea unor orologii, fiind personajul principal al acestui 
al doilea capitol al construirii orologiilor. Cei care au cer-
cetat această temă, ştiu foarte bine că această meserie era 
practicată în primul rând de lăcătuşi, şi nu de ceasornicari, 
consideraţi în sensul clasic al cuvântului!

János Tébi s-a născut pe 14 iunie 1771 în satul 
Zsadány din comitatul Bihor de odinioară (astăzi localita-
tea se află în judeţul Békés din Ungaria), părinţii săi fiind 
Mihály Tébi şi Sára Molnár (mama ei era originară din 

3 Joseph Mitter, Sebastian Oberhardt, Andreas Motola, toţi trei de religie 
romano-catolică.

4 Urbanus Órás, Ferenc Kanovszky, Gábor Katona, Johann Habel, János 
Dajka, József Blum, János Gartner, Károly Ritz, cu toţii  romano-cato-
lici. Ceasornicarul Urbanus a venit  la Oradea din Italia, Kanovszky de 
la Lipova, Gartner de la Viena.

5 RNL BmI / Documente ale breslelor / dosar nr. 219 pe microfilmul nr. 6: 
József Czuczor (54 de ani, de confesiune evanghelică), Jeremiás Amiga 
(50 de ani, de confesiune izraelită), Lajos Kozma (42, romano-catolic), 
Frigyes Kovács (40, romano-catolic), Márton Kanovszky (40, roma-
no-catolic), Antal Miskovszky (33, romano-catolic), Alajos Tippmann 
(34, romano-catolic), Jakab Bergmann (28, izraelit), Károly Holmberg 
(26, reformat), Károly Knorr (24, romano-catolic).

6 Emődi 2018. pp. 15-18.
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Magyarhomorog). Locuitorii satului, cu toţii de confesiu-
ne reformată, erau iobagi având drept de mutare liberă, iar 
raportul lor cu moşierul era reglementat printr-un contract 
colectiv. Începând din 1773, li s-a impus urbariul, mai ne-
favorabil faţă de situaţia anterioară, ale cărui chestionare 
preliminare au fost semnate în decembrie 1770 printre 
alţii de  János Tébi Sr., bunicul (sau unchiul) viitorului 
nostru meşter, strămoş care îndeplinise de mai multe ori 
funcţia de primar sau de jurat.7 Din păcate nu avem date 
referitoare la János Tébi pentru perioada dintre 1785 şi 
1800, în care trebuie să  se încadreze cei 4–5 ani ai săi 
de ucenicie, apoi anii cât a fost calfă, anii de pelerinaj şi 
realizarea lucrării de meşter. În izvoarele aferente aflate 
în arhivele din Debrecen nu apare, cu siguranţă nu şi-a 
petrecut anii de ucenicie acolo. Despre anii petrecuţi după 
ce s-a stabilit la Oradea, avem date din două grupe de iz-
voare, pe de o parte registrele de evidenţă ale parohiei 
reformate locale8, pe de altă parte registrele de procese 
verbale deja amintite ale breslei tâmplarilor-lăcătuşi-
lor-sticlarilor-strungarilor-armurierilor.  Tébi s-a stabilit 
la Oradea / Oraşul Nou (izvoarele numesc acest cartier al 
oraşului de obicei pur şi simplu Oradea, spre a-l deosebi 
de cartierul Oradea / Olosig, care se afla la nord de Crişul 
Repede), şi a făcut parte tot timpul din breasla de acolo. 
Datele cuprinse în capitolul intitulat Numele	 Domnilor	
Meşteri	 Lăcătuşi	 şi	 Armurieri	 din	Oradea	 din registrul 
breslei (care era în acelaşi timp registrul meşterilor, dar 
şi registru al primirii şi eliberării ucenicilor) ne informea-
ză cu precizie asupra datei admiterii  meşterilor în brea-
slă, cât şi asupra datelor primirii şi eliberării ucenicilor 
acestora.9 János Tébi a fost meşter al breslei din Oradea 
începând din 8 noiembrie 1801 şi într-adevăr, şi în listele 
ce cuprindeau gospodăriile reformate, apare începând din 
1802, în calitate de cap de familie, în strada Német. Înce-
pând cu anul următor şi până la moartea sa, recensăminte-
le îi indică gospodăria în zona străzilor Magyar-Pece, mai 
precis pe strada Pece, în apropierea mănăstirii capucinilor. 
Primul ucenic s-a angajat în atelierul său în 1803, însă 
doar István Gál, care s-a angajat în 1807, a fost primul 
care s-a şi eliberat deja în 1808. Până în 1830 a primit 
în totalitate 25 de ucenici, dintre care doar 13 s-au şi eli-
berat din atelierul lui.10 Dacă luăm în considerare aceste 

7 Makai 1999. pp. 43-54, MNL / I. registru mixt de stare civilă al Parohiei 
Reformate din Zsadány (1757-1837).

8 Cf. Emődi 2018. nota nr. 28.
9 Lista meşterilor lăcătuşi din Oraşul Nou (în paranteză anul când au fost 

primiţi în breaslă) : István Szombati (1783-), István Kalmár (1788-),
 András Bornemisza (1793-), József Gunczel (1795-), János Tébi 

(1801-), István Apai (1802-), Károly Rottenfels (1803-), János Vámos 
(1806-), Jakab Mártonfi (1807-), Márton Hajda (1809-), Sámuel Kováts 
(1810-), József Benkő (1812-), Imre Győrffi  (1814-), Sándor Szabó 
(1815-), György  Megyaszai (1817-), József Rákosi (1818-), Sándor 
Kőrösi (1819-), András Németh (1821-), Lőrincz Rusz (1821-), Pál 
Keresztesi (1825-), István Beretzky (1826-), István Szakáts (1827-), 
János Bellovits (1829-), Mihály Rusz (1829-), Mihály Szlafkai (1830-), 
György Papp (1830-).

10 Lista ucenicilor primiţi în atelierul lui János Tébi şi apoi eliberaţi de 
acolo (în paranteză locul lor de origine şi anii petrecuţi la el ca ucenici): 

cifre, pare să fi fost cel mai prolific dintre meşterii lăcătuşi 
din Oraşul Nou. Deşi literatura de specialitate referitoa-
re la viaţa şi activitatea breslelor consideră că în general 
un meşter putea avea simultan doar un ucenic şi o calfă, 
cazul lui János Tébi ne arată că în cazul breslei orădene 
regulile erau diferite. Conform recensămintelor parohiei 
reformate, în anii 1808, 1814 şi 1841 locuiau la el câte 
două calfe, iar în 1828 chiar trei (!), iar  între 1803–1837 
ucenicii au fost aproape întotdeauna câte doi, uneori chiar 
trei. Examinând locul de origine al ucenicilor, pare aproa-
pe sigur că Tébi primea în atelierul său în primul rând (sau 
chiar exclusiv) tineri de confesiune reformată, în majori-
tatea cazurilor bihoreni sau originari din teritoriile ime-
diat învecinate. Conform datelor dintr-un proces-verbal 
municipal, Tébi era în 1832 meşter de breaslă principal. 
Doi dintre copiii săi i-au dus mai departe meseria.11 Fiul 
său János, născut în 1807, s-a angajat ucenic în atelierul 
tatălui său din strada Pece în 1824 şi s-a eliberat în 1827. 
Revenit acasă după o presupusă perioadă de peregrinări, 
apare pentru prima oară în recensămintele ecleziastice în 
1837, având un timp locuinţa şi atelierul pe strada Körös. 
Începând cu anii 1850, s-a mutat şi a lucrat, împreună cu 
rudele din familia Tébi venite din provincie şi care lucrau 
în domenii asemănătoare, în imobilele aflate pe terenul de 
dimensiuni impunătoare cu numărul cadastral 439, aflat 
la capătul străzii Német (devenită mai târziu strada Nagy 
Teleki). János Tébi Jr. a devenit întreprinzător, în 1872 
este înregistrat ca proprietar al unei fabrici de ulei. Celă-
lalt fiu al lui János Tébi, József, născut în 1825, s-a anga-
jat în 1840 la Mihály Knorr, unul din meşterii breslei din 
Olosig, şi s-a eliberat tot acolo în 1843.12 Este interesant 
de remarcat faptul că Mihály Knorr a executat în 1842 şi 

István Gál (1807-1808), Jakab Etsedi (1806-1809), Márton Turcsá-
nyi (1809-1813), Mihály Boros (Paleu, 1813-1816), Márton Majoros 
(Palota, 1815-1816), Pál Szabó (Salonta, 1815-1819),  Sámuel Haj-
dú (Szeghalom, -1820), Sándor Szakál (Sarkad, 1819-1822), Károly 
Szentendrey (Körösszegapáti, 1821-1824), István Kováts (Berekbö-
szörmény, 1821-1825), Lajos Disznósi (Bagamér, 1823-1826), Dávid 
Kádár (Füzesgyarmat, -1830), János Tébi Jr. (Oradea, 1824-1827). 
Ucenicii care nu au, fost eliberaţi proveneau din următoarele localităţi: 
Hencida, Ocna Slatina, Bakonszeg, Episcopia Bihor, Borş.

11 Pentru datele referitoare la familia sa numeroasă, vezi Emődi 2018. p. 
18.

12 Pentru o imagine completă a situaţiei, publicăm şi lista meşterilor lă-
cătuşi din Olosig, pe baza deja menţionatului registru de procese ver-
bale: Gáspár Kreiczer (1761-), Leonhard Scheiderber (1761-), György

 Müller (1766-), János Denkl (1770-),  István Pintér (1770-), János 
Mihály Peyko (1770-), Antal Peiczhoffer (1776-), Simon Szilágyi 
(1778-), János Ámon (1780-), István Jámbor (1786-), Vencel Smisch 
(1786-), György Szabó (1786-), Péter Finta (1790-), József Schuler 
(1790-), Mihály Grüll (1791-), György Czuleger (1796-), Antal Ámon 
(1798-), Ignác Hamerschmidt (1802-), István Knorr (1802-), Jakab Tribl

  (1805-), István Oláh (1805-), Mihály Kiss (1813-), Sándor Szabó 
(1818-), Imre Győrfi (1818-), Ferenc Schultz (1825-), Mihály Knorr 
(1825-), Ferenc Ámon (1826-), József Gyapai (1826-), József Ernst 
(1832-), István Lévai (1846-), István Perge (1847-). Breasla de aici era 
dominată mai ales în secolul al XVIII-lea de meşteri romano-catolici, o 
parte dintre ei vorbitori de limbă germană, o maghiarizare accentuată a 
burgheziei meşteşugăreşti din acest cartier al oraşului poate fi observată 
începând cu primul deceniu al secolului al XIX-lea.
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1844 două orologii, astfel încât el reprezintă cel de-al trei-
lea capitol – e drept că destul de firav – al acestei ramuri 
meşteşugăreşti, perioada sa de activitate suprapunându-se 
cu cea a lui János Tébi.13 Acest din urmă fiu al lui Tébi a 
fost cel care a exercitat cu adevărat profesia, el a fost unul 
dintre cei 26 de meşteri ai breslei lăcătuşilor şi armurie-
rilor din Oradea (rezultată din unirea breslelor din Oraşul 
Nou şi Olosig), care mai funcţiona la sfârşitul anilor 1850.  
Atelierul său se afla în acelaşi loc cu cel al tatălui său, la 
numărul de casă 92 din Oraşul Nou.

Legătura strânsă a lui Tébi cu biserica reformată este 
evidentă, în 1803 şi-a asumat deja funcţia de încredere de 
perceptor, în 1807/1808 a fost edil (aedilis) al comunității, 
iar începând din anii 1820 a devenit prezbiter al cartie-
rului Oraşul Nou, la numeroase alegeri el a primit cele 
mai multe voturi dintre cei care candidau pentru aceas-
tă funcţie. Oraşul Nou, unde trăia o însemnată burghe-
zie meşteşugărească de confesiune reformată, tânjea deja 
de decenii să-şi aibă propria parohie de sine stătătoare, 
unul din principalii purtători de cuvânt ai acestei mişcări 
fiind tocmai János Tébi. El a fost unul dintre membrii de 
bază ai comitetului pentru construirea bisericii, asumân-
du-şi tot timpul  sarcini de frunte referitor la construirea 
bisericii reformate a cartierului, la pregătirea lucrărilor, la 
strângerea fondurilor necesare. Independent de toate aces-
tea, încă de la stabilirea lui aici, ca meşter lăcătuş a fost 
permanent preocupat de instituţiile reformate. Între actele 
contabile ale parohiei, prima lui factură care s-a păstrat 
este din 1801.14 

Ar fi tentant să găsim vreo legătură de natură profesi-
onală între meşterul ceasornicar Georg Ruepp, decedat în 
iunie 1815, şi Tébi, dar cercetările noastre în acest sens 
nu au fost încununate de succes.  În 1812, administrato-
rul contabil a cumpărat pentru casa rectorului (profesoru-
lui) parohiei reformate din Olosig un ceas de perete de la 
ceasornicarul	din	strada	Sas în valoare de 25 de florini 
(în cambii, care valorau în bancnote vechi 125 de florini  
renani), iar în 1813 şi 1815 acest ceas sau celălalt aflat în 
şcoala reformată a fost reparat de Ruepp, iar în 1816 meş-
terul ceasornicar Gábor Katona a reparat un ceas al paro-
hiei pentru suma de 7 florini. Se pare că pe atunci János 
Tébi nu era încă luat în considerare în ceea ce priveşte 
ceasurile, deşi el construise deja în 1814 un orologiu, care 
indica şi sferturile de oră, pentru parohia reformată a sa-
tului său natal Zsadány. Din câte ştim, acesta a fost pri-
mul orologiu realizat de el, dar nu cunoaştem de la cine 
a învăţat această meserie ce necesita cunoştinţe speciale. 
În 1817 a realizat un orologiu ce indica şi sferturile de 
oră pentru biserica reformată din Cetariu, din apropiere 
de Oradea, pentru suma de 1700 de florini bancnote, oro-
logiu pe care probabil l-a reparat tot el după stricăciunile 
suferite în urma incendiului din 1847.  Acest din urmă 

13  Emődi 2018, pp. 20-22.
14 Csernák 1997. pp. 79-80, 91-98; Emődi 2018. nota nr. 28; RNLBmI /

Arhiva Parohiei Reformate din Oradea / dosarele 7, 15, 18, 26, 30, 33, 
42, 47 (acte contabile).

mecanism mai există şi în ziua de azi, la fel ca şi ceasul 
realizat de el tot în 1817 la Pocsaj, pentru suma de 1400 
de florini bancnote. El a mai instalat orologii în 1822 în 
turnul bisericii reformate din Gebe din ţinutul Nyírség, 
pentru suma de 800 de florini, iar în 1834 în turnul bi-
sericii din Mănăstireni, în Ţara Călatei. Mecanismul din 
Mănăstireni a fost realizat în două luni şi Tébi a stat acolo 
la instalarea sa timp de zece zile, împreună cu ajutorul 
său. Deşi izvoarele de arhivă de acolo nu specifică decât 
faptul că meşterul era din Oradea, ştim că în perioada res-
pectivă nu activa în oraş nici un alt meşter care realiza 
orologii, iar după examinarea mecanismului de la Mănăs-
tireni, existent şi în ziua de azi, ne putem da seama fără 
nici o îndoială că este vorba despre o lucrare a lui Tébi. 
Realizarea ceasului în doar două luni constituie o dovadă 
evidentă a faptului că Tébi nu se ocupa doar ocazional cu 
construirea unor orologii, pentru că trebuie să fi dus în 
Ţara Călatei fie un ceas aflat în stoc, fie unul construit pe 
jumătate şi care a putut fi terminat în scurt timp. Aceasta 
pentru că, potrivit datelor de care dispunem în prezent, 
între comanda lansată pentru un orologiu şi instalarea 
lui trecea de obicei un an! În 1836 a realizat un orologiu 
pentru biserica reformată din Körösszegapáti, iar apoi, în 
1847 un ceas de dimensiuni mai mici pentru şcoala refor-
mată din Olosig-Oradea, acesta din urmă pentru suma de 
100 de florini.

Trebuie să menţionăm şi lucrările lui mai importante 
de reparaţie şi modificare a unor mecanisme. Din cerce-
tările noastre a rezultat că, în cazul reparaţiei unui orolo-
giu vechi sau care nu mai funcţiona, costurile se puteau 
ridica chiar până la jumătate din valoarea unui ceas nou, 
acestea presupunând demontarea, transportul şi lucrări în 
atelier care puteau dura săptămâni întregi. Până acum, nu 
avem date decât pentru o singură comandă catolică făcu-
tă lui Tébi: este vorba despre reparaţia generală a meca-
nismului foarte vechi al ceasului de la biserica parohia-
lă catolică din Beiuş, executată în 1826 pentru suma de 
200 de florini. Cunoscând împrejurările, această lucrare 
ne dovedeşte încă o dată că era un meşter căutat, ba mai 
mult, era singurul specialist în materie de orologii, aflat 
la o distanţă abordabilă. În 1830 a reparat ceasul vechi de 
la şcoala reformată din Olosig, iar în 1839 a reparat şi re-
pus în funcţiune pentru suma de 250 de florini ceasul din 
turnul bisericii reformate din Komádi, al cărui mecanism 
fusese deteriorat şi se prăbuşise cu ocazia unui incendiu.15

Lucrările lui János Tébi de la Oradea le putem trece în 
revistă şi separat. În turnurile bisericilor din oraş funcţio-
nau mecanisme de ceas relativ noi (biserica parohială ro-
mano-catolică din Oraşul Nou, catedrala romano-catolică, 
biserica ortodoxă Cu	Lună), astfel încât pe plan local meş-
terul nostru nu prea avea de construit orologii, cel mult 
era solicitat pentru reparaţii. În 1835, în podul locuinţei 

15 Emődi 2018. pp. 18-19., 38-39., 46-49., 61-62.; Miklósi-Sikes 2007. 
pp. 260., 277.; însemnări istorice din anul 1843 în MNL (Arhiva Naţi-
onală Maghiară) / primul registru mixt de stare civilă al parohiei refor-
mate din Körösszegapáti (1774-1840); Emődi 2019.

ISIS alap05.indd   169 9/20/2019   9:44:01 AM



170

profesorului reformat zăcea nefolosit un mecanism de 
orologiu mai mic, realizat de Tébi mai demult şi dăruit de 
el. Poate că tocmai instalarea acestui mecanism în micul 
turn de lemn al bisericii reformate din Olosig, construită 
după Edictul iozefin de toleranţă religioasă, s-a avut în 
vedere în noiembrie 1839, însă în luna ianuarie a anului 
următor prezbiteriul a decis că ceasul nu se potriveşte în 
turnul	de	lemn	actual	de	proastă	calitate şi în consecinţă 
să fie vândut. Ceasul a fost preluat de însuşi Tébi şi vân-
dut de el în 1846. Biserica reformată din Oraşul Nou a 
fost construită între anii 1835-1853 pe baza proiectelor lui 
József Szász, inginer al comitatului, şi pe proiectul iniţial 
figurau două turnuri impozante, care, din cauza revoluţiei 
şi a dificultăţilor financiare, nu au fost construite în timpul 
vieţii lui János Tébi, ci doar la două decenii după moartea 
lui, între 1870-1872 (foto 1.16). Însă Tébi nu avea cum să 
prevadă acest lucru, astfel încât încă din luna iulie a anu-
lui 1843 a anunţat consiliul ecleziastic că ar realiza un 
orologiu pentru biserica aflată în construcţie, ba mai mult, 
din dragoste pentru biserica sa, la un preţ care ar acoperi 
doar costul materialelor. Mecanismul a fost complet gata 
în aprilie 1844, iar conform deconturilor anexate Tébi 
cheltuise pentru materialele folosite 313 florini bancno-
te.17 Discrepanţa de două decenii semnalată l-a derutat 
profund  pe autorul acestor rânduri.18 Mecanismul nu a 
putut fi montat şi pornit în timpul vieţii meşterului, dat 
fiind că turnurile nu fuseseră construite (foto 2.19).

Ceasul, ca un dar de pietate, a fost pus într-un depozit. 
Pe 29 mai 1871 au avut loc tratativele între comitetul de 
construire a turnurilor şi meşterul lăcătuş local József Da-
day – devenit mai târziu un fabricant renumit de orologii 
– referitor la instalarea în turnul nou construit al bisericii 
a mecanismului de ceas. În vara anului 1872 acesta a şi 
fost montat în turnul de vest, cele opt cadrane de afişaj au 
fost executate în luna iulie.20 Procesele verbale întocmite 
atunci nu au menţionat că de fapt Daday doar a montat 
mecanismul lui János Tébi în turnul de vest! Soarta oro-
logiului din Oraşul Nou este fără precedent, ţinând seama 
de faptul că a fost pus în funcţiune aproape după trei de-
cenii de la realizarea sa şi la două decenii după moartea 
constructorului său. Aşadar József Daday a realizat cadra-
nele, elementele de transmitere a mişcării şi alte accesorii 
pentru mecanismul deja existent, confecţionat anterior 
de János Tébi. Din câte cunoaştem, acesta a fost primul 
orologiu la care a lucrat Daday, poate că aceasta a fost 
scânteia care a declanşat mai târziu interesul său pentru 
acest domeniu de activitate. Modul de execuţie a carcasei 
şi a părţilor componente ale ceasului demontat şi restaurat 

16 Din colecţia Arhivei Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului 
(KREL).

17 KREL / Arhiva Parohiei din Oradea / Procesele verbale ale prezbiteriu-
lui – 1835, 1839, 1840, 1843, 1844, 1846.

18 Emődi 2018. p. 29.
19 Emődi – Emődi 2014. Planşa XXV.
20 RNLBmI / Arhiva Parohiei Reformate din Oradea / dosarul nr. 85 (acte 

contabile) şi tot acolo dosarul nr. 86. (procese verbale ale prezbiteriu-
lui).

(despre acestea vom vorbi mai jos) ne-a făcut probleme şi 
mai înainte, cu ocazia datării greşite a ceasului, dat fiind 
că au ieşit clar în evidenţă formele şi soluţiile tehnologice 
folosite în prima jumătate a secolului al XIX-lea, carac-
teristice perioadei respective. Iar comparaţia  făcută mai 
târziu cu mecanismele de la Cetariu şi Mănăstireni nu a 
mai lăsat nici urmă de îndoială că „autorul” ceasului a 
fost János Tébi. Ne poate servi drept scuză faptul că şi 
pe listele unui inventar complet făcut la parohie în 1885, 
donaţia lui János Tébi se pierduse deja în negura vremu-
rilor trecute, astfel încât anul achiziţionării era trecut în 
mod eronat ca fiind 1836, iar donatorul figura ca Mihály 
Tébi. Valoarea de inventar a orologiului era, în 1885, de 
200 de florini.

János Tébi a murit la vârsta de 80 de ani, la 14 ianua-
rie 1851. Cercetările cu privire la orologii se află abia la 
începuturi, astfel încât pe drept cuvânt putem presupune 
că în afară de mecanismele prezentate mai sus ar fi putut 
construi şi multe altele în cursul vieţii sale lungi şi active. 
Însă acest lucru va putea fi clarificat doar în cazul în care 
cercetările făcute în ţinuturile învecinate (ne putem gândi 
în primul rând la ţinuturile Békés şi Nyírség, aflate azi pe 
teritoriul Ungariei şi care au făcut parte din comitatul isto-
ric Bihor) vor da rezultate, şi nu putem exclude nici ivirea 
unor noi referinţe bihorene. Evaluarea moştenirii lăsate de 
Tébi devine completă doar dacă menţionăm şi activitatea 
lui Károly Szentendrey, originar din Körösszegapáti, care 
a fost ucenicul lui Tébi între 1821-1824 şi s-a eliberat din 
atelierul acestuia. Tébi realizase deja mai multe mecanis-
me de ceas, pe cel de la Gebe chiar în timpul uceniciei 
lui Szentendrey. Nici nu poate fi pus la îndoială stimulul 
primit; după ce şi-a însuşit de la Tébi trucurile meseriei, 
Károly Szentendrey s-a stabilit la Pâncota şi a devenit un 
constructor activ de orologii al ţinutului. La fel ca meşte-
rul de la care a învăţat meserie, în cursul lungii sale vieţi 
a realizat numeroase mecanisme, din datele pe care le po-
sedăm în momentul de faţă rezultă că acestea au fost exe-
cutate între anii 1851–1875 (la Olari, Zerind, Vânători, 
Beiuş şi probabil Ginta).21 

În paralel cu cercetările noastre de arhivă referitoare 
la orologii, a început să capete contur ideea şi s-a născut 
decizia de a prezenta publicului larg în condiţii accepta-
bile cel puţin un mecanism de ceas cu valoare istorică. 
În cursul lunii septembrie 2017, cu acordul prezbiteriu-
lui local, am demontat mecanismul de ceas al lui János 
Tébi din biserica din Oraşul Nou şi, după restaurarea sa, 
l-am prezentat publicului ca exponat permanent în cadrul 
unei expoziţii de panouri referitoare la această temă, în 
mai 2018. Trebuie să considerăm o împrejurare fericită 
identificarea unei multitudini de izvoare de arhivă refe-
ritoare la trecutul acestui ceas, astfel încât am reuşit să  
asociem obiectului de artă prezentat diferite cunoştinţe de 
istorie locală şi de istorie ecleziastică, legate nemijlocit de 
acesta. Aceasta nu este o realizare de neglijat, dat fiind că 

21 Despre Károly Szentendrey intenţionăm să publicăm mai multe date 
într-un studiu viitor.
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literatura de specialitate referitoare la orologiile din Tran-
silvania şi regiunea Partium oferă informaţii foarte puţi-
ne şi de obicei superficiale, în multe cazuri determinând 
vârsta câte unui mecanism de ceas ales la întâmplare cu o 
precizie exprimată în decenii, sau chiar seculară, fără să 
poată da vreo informaţie despre meşterul constructor şi 
împrejurările realizării ceasului respectiv.

Cu ocazia primei examinări a mecanismului de ceas 
din Oraşul Nou, am putut stabili deja că în cursul func-
ţionării sale (ultima dată a funcţionat în anii 1970) nu a 
suferit intervenţii radicale asupra mecanismului său, nu 
i-au fost înlocuite piesele principale, în esenţă se prezintă 
în starea sa originară (foto 3). Ne-am străduit să găsim în 
arhive urmele unor posibile reparaţii de mai mare anver-
gură. Conform acestora, începând din 1872, anul când a 
fost montat în turn, timp de peste trei decenii, funcţiona-
rea lui a fost supravegheată de József Daday, care s-a ocu-
pat printre altele şi de ridicarea zilnică a greutăţilor cea-
sului (începând cu anii 1880, Daday a condus un atelier 
de lăcătuşerie ce construia orologii de renume naţional în 
Olosig-Oradea). După îmbolnăvirea şi apoi moartea sa în 
1909, începând din 1913, elevul său Dezső Mezey, care a 
dus mai departe şi activitatea atelierului meşterului său, a 
avut grijă de ceas până la sfârşitul Primului Război Mon-
dial. Conform datelor contabile ale parohiei, începând din 
1919 funcţionarea ceasului era supravegheată de clopota-
rul bisericii. În 1912, o reparaţie şi curăţare de mai mare 
anvergură a ceasului a fost făcută de Dezső Mezey, deoa-
rece oferta sa de 260 de coroane fusese mai avantajoasă 
şi mai puţin invazivă, decât cea a fabricii de orologii Sar-
kady-Szántó, tot din Oradea, care cerea 680 pentru execu-
tarea unei intervenţii mai radicale.22 În 1928 a devenit din 
nou actuală problema unei reparaţii capitale, iar atunci de 
la firma locală a lui József Bárdos - Dezső Gavallér s-a 
primit o ofertă de 9400 de lei pentru o reparaţie	genera-
lă sau 4900 de lei pentru o reparaţie	obişnuită, iar de la 
Zsigmond Peschko o ofertă de 8000 de lei.23 După părerea 
noastră nici de data aceasta nu a avut loc o intervenţie de 
mai mare anvergură, ci, în conformitate cu posibilităţile 
materiale ale parohiei, s-au efectuat doar operaţiuni de 
curăţare şi reparaţii minimale ale mecanismului. Pentru 
a arăta mai clar ce ar fi însemnat o reparaţie	 generală, 
cităm un fragment din oferta Bárdos-Gavallér: „Demon-
tarea,	coborârea	şi	 transportarea	mecanismului	de	ceas	
...	înlăturarea	vopselei	vechi	de	pe	carcasa	de	bază,	vop-
sirea	ei	cu	miniu,	turnarea	din	nou	a	lagărelor	axelor	car-
casei	de	bază	...	Înlăturarea	completă	a	urmelor	de	uzură	
de	pe	toate	roţile	dinţate	ale	ceasului,	strunjirea	şi	rectifi-
carea	axelor.	Înlocuirea	spiţelor	roţilor	dinţate.	Strunjirea	

22 Emődi 2018. pp. 81-85. În anii ce au precedat Primul Război Mondial, 
preţul unui ceas de turn fabricat industrial (de exemplu de către fabrica 
Müller din Budapesta) era în jur de 1000-1200 de coroane, inclusiv 
montajul.

23 Pentru a putea aprecia mărimea ofertelor, precizăm că în 1928 salariul 
lunar al unui preot era în jur de 4000 de lei, cel al unui organist-cantor 
de 2000 de lei, iar chiria lunară pentru un apartament mai mare situat în 
centru era tot în jur de 2000 de lei.

ancorei,	schimbarea	proeminenţelor	ancorei	cu	unele	noi,	
confecţionarea	unor	plăcuţe	turnante	noi	pentru	pendul,	
înlocuirea	cu	piese	noi	a	părţilor	uzate	ale	ciocanelor	şi	
suporturilor	de	semnalizare	sonoră,	repararea,	curăţarea	
şi	 îndreptarea	 părţilor	 îndoite	 ale	 roţilor	mecanismelor	
arătătoarelor	 aflate	 în	 stare	 proastă	 ...	 Transportarea	
înapoi	 a	 mecanismului	 deja	 reparat	 ...	 reglarea	 sa	 ...”	
Iată şi ce presupunea o reparaţie	 obişnuită: „Demonta-
rea,	coborârea	şi	transportarea	mecanismului	de	ceas	...	
Curăţarea	mecanismului,	 înlăturarea	 urmelor	 de	 uzură	
de	pe	dinţii	roţilor,	rectificarea	lor.	Strunjirea	şi	finisarea	
axelor	roţilor,	sudarea	sau	căptuşirea	lagărelor	acestora.	
Rectificarea	 proeminenţelor	 ancorei,	 de	 asemenea	 con-
fecţionarea	unor	noi	plăcuţe	turnante	pentru	pendul,	pre-
cum	şi	punerea	în	ordine	a	ciocanelor	şi	suporturilor	de	
semnalizare	sonoră,	curăţarea	de	rugină	a	mecanismului,	
adică	vopsirea	lui,	curăţarea	mecanismelor	arătătoarelor	
şi	îndreptarea	părţilor	îndoite	...”

În vara anului 1929, episcopul István Sulyok a dat dis-
poziţie să se pună ferestre noi la turn, deoarece „...funcţio-
narea	orologiului	era	împiedicată	de	împrejurarea	că	ză-
pada	şi	apa	cădeau	pe	mecanismul	ceasului,	iar	după	ce	
îngheţau,	ceasul	se	oprea	zi	după	zi.” În 1935 şi 1939 lă-
cătuşul mecanic István Cser a executat reparaţii mai mici 
ale mecanismului ceasului, de exemplu a sudat ancora.

Orologiul din Oraşul Nou, executat de János Tébi în 
1844 (cât şi cel din Cetariu din 1817) este un mecanism 
acţionat prin greutăţi, dispunând de mecanism de mers cu 
ancoră, de pendul pentru reglare, şi indică atât orele fixe, 
cât şi sferturile de oră, fiind prevăzut cu trei greutăţi din 
piatră. Principiul său de funcţionare este acelaşi cu al ma-
jorităţii orologiilor din Bazinul Carpatic, executate cu o 
tehnologie tradiţională, manuală (foto	4).

S-au păstrat doar puţine exemplare din tipul mai vechi 
de ceas, întâlnit până în ultimul pătrar al secolului al  
XVIII-lea, cu mecanism de mers cu vergea (unul de acest 
tip a fost reparat la Beiuş în 1826 chiar de către Tébi), 
tipurile de ceas ce s-au răspândit mai târziu, ca de exem-
plu cel cu mecanism de mers tip amant, ce s-a răspândit 
încet începând de la mijlocul secolului al XIX-lea, şi alte 
mecanisme, şi mai moderne,  au fost deja în majoritatea 
lor produse industriale, de serie. 

Mecanismele de ceas erau aşezate de obicei sub ni-
velul la care se aflau clopotele în turn şi erau protejate 
de murdărie, de praf şi de excrementele de păsări printr-o 
aşa-zisă căsuţă	a	ceasului, aflată în interiorul turnului şi 
executată cu mai multă sau mai puţină exigenţă şi conşti-
inciozitate. Aceste camere făcute din lemn erau de multe 
ori prevăzute cu uşă şi fereastră, având feronerie de cali-
tate (foto	5-6).

În ultimii ani ai secolului al XIX-lea apar dulapurile de 
ceas arătoase, făcute pe măsura ceasului respectiv, acestea 
însă ascund de cele mai multe ori în spatele uşilor lor cu 
geam ceasuri produse industrial (foto 7).

Mecanismul şi cadranele, precum şi elementele de 
transmitere a mişcării pentru ciocanele care loveau clo-
potele (axe, sistem de distribuţie, mecanism de semnal 
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sonor, roţi dinţate ale mecanismului de transmitere ale 
cadranelor) sunt toate părţi ale orologiului. S-a păstrat de-
contul lui János Tébi referitor la materialele folosite pen-
tru realizarea mecanismului de ceas din Oraşul Nou, cu-
prinzând materiile prime şi uneltele cumpărate între luna 
iulie 1843 şi luna februarie 1844 de la negustorul Antal 
Dáné şi mai ales de la János Pichler, negustor de fierărie. 
Din totalul de 313 florini, 26 de florini au fost cheltuiţi pe 
cărbuni, peste 40 de florini în vreo douăsprezece rânduri 
pe pile de diferite mărimi, cu 8 florini a cumpărat cam 5 
kilograme de aramă şi două creuzete pentru topit metale, 
aproape 180 de florini i-a cheltuit pe diferite semifabricate 
feroase (oţel, şină de fier, fier laminat în bare, sârmă, pes-
te o mie de nituri şi altele), iar 60 de florini pe tablă. La 
sfârşitul documentului, apare şi greutatea produsului finit, 
în livre (1 livră = 0,56 kg). Mecanismul ceasului cântărea 
345 de livre, cele 4 cadrane 281, iar arătătoarele de ceas şi 
pendulul 31 de livre. Prin urmare mecanismul de ceas al 
lui Tébi cântărea, împreună cu toate elementele accesorii, 
aproximativ 360 de kilograme, din care mecanismul pro-
priu-zis, ce urma să fie restaurat, avea 190 de kilograme.24 

Înainte de a demonta mecanismele de ceas din Oraşul 
Nou / Oradea şi Cetariu, trebuiau luate în considerare şi 
anumite puncte de vedere referitoare la protejarea obiec-
telor de artă de patrimoniu şi la normele de etică. Pornind 
de la experienţa dobândită de noi cu această ocazie, am 
dori să expunem părerile noastre în legătură cu aceasta, 
ce se cuvine (şi ce nu) să se facă cu un vechi mecanism 
de ceas:

•  Un mecanism de ceas istoric este astăzi un obiect 
de artă cu valoare muzeală şi, deşi există orologii de o 
sută – o sută patruzeci de ani, încă în stare de funcţionare, 
acestea sunt din ce în ce mai rare şi în cele mai multe ca-
zuri îşi datorează vârsta înaintată unor intervenţii radicale 
suferite de ele. Nenumărate date culese de noi din arhive 
ne dovedesc că durata de viaţă a ceasurilor din secolele al 
XVIII-lea şi al XIX-lea nu depăşea în general o sută de 
ani, ba mai mult, o seamă de ceasuri erau scoase din uz 
după ce funcţionaseră doar trei-patru decenii. Ceasul lui 
János Tébi din Oraşul Nou a funcţionat pentru ultima dată 
cu peste patruzeci de ani în urmă, deja de mulţi ani a fost 
scos din locul unde fusese amplasat iniţial, majoritatea 
arătătoarelor cadranelor azi deja lipsesc, la fel şi majo-
ritatea elementelor de transmitere a mişcării. La Cetariu 
situaţia este asemănătoare, şi în acest caz este vorba de un 
ceas scos din uz cu foarte multă vreme în urmă, lipsesc 
multe din accesoriile sale.

•  Izvoarele menţionate mai sus referitoare la re-
paraţiile generale ne arată că încă şi în prima jumătate a 
secolului al XX-lea mecanismele de ceas erau considerate 
ca obiecte de inventar, mecanisme folosite pentru indi-
carea trecerii timpului, nicidecum ca obiecte de artă ce 
trebuie protejate, considerându-se justificate orice fel de 
intervenţii radicale (sudare, frezare, strunjire, schimba-

24 RNLBmI / Arhiva Parohiei Reformate din Oradea / dosarul nr. 47 (acte 
contabile).

rea diferitelor elemente etc.) menite să mărească precizia 
mecanismului şi să-l facă să funcţioneze în continuare. 
Această abordare mai există în unele locuri şi astăzi, ne 
putem întâlni adesea cu mecanisme „reînnoite”. De cele 
mai multe ori aceasta înseamnă aşezarea capetelor axe-
lor în lagăre moderne (frezarea unor locaşuri de lagăre 
în vechea carcasă sau sudarea acestora pe carcasa de 
bază), înlocuirea mecanismului de mers (a roţii dinţate şi 
a ancorei), considerate „inima” ceasului, iar în cazuri ex-
treme excluderea totală a acţionării prin greutăţi şi mon-
tarea unei acţionări electrice. Bineînţeles, nu contestăm 
întâietatea acordată nevoilor locale, dreptul la existenţă 
al procedurilor, improvizaţiilor meşterilor locali pricepuţi 
la toate, dar trebuie să luăm în considerare faptul că în 
asemenea situaţii obiectul de artă, având o valoare însem-
nată, este distrus pentru totdeauna, suferind o stricăciune 
iremediabilă, mai ales din punct de vedere vizual. În zilele 
noastre, aceste intervenţii de mare anvergură sunt consi-
derate depăşite, dat fiind că întregul mecanism vechi poa-
te fi salvat cu o cheltuială suportabilă pentru majoritatea 
parohiilor, prin achiziţia de la firme specializate a unor 
unităţi electronice de comandă de mici dimensiuni, a unui 
distribuitor de precizie şi a unor axe pentru arătătoare. Să 
sperăm că tocmai acest progres tehnologic va putea salva 
de la distrugere o parte a mecanismelor noastre cu valoare 
muzeală, dat fiind că legea nu le protejează şi din câte 
ştim nici un orologiu istoric din Romania nu se bucură de 
protecţie! Ambele obiecte de artă alese de noi s-au păs-
trat în starea lor originală, cu modificări minime, aproape 
inobservabile ale mecanismului. La Cetariu, parohia re-
formată ar lua în considerare cumpărarea unui nou ceas 
cu comandă electronică de precizie, după ce se va încheia 
renovarea completă a bisericii reformate aflată în piaţa 
principală a localităţii, prevăzută să înceapă în curând. La 
Oradea, în cazul bisericii aflate într-un loc relativ retras, 
nu pare să existe o asemenea dorinţă.

•  Trebuie examinat cu atenţie dacă se justifică 
scoaterea mecanismului din poziţia sa originală şi în le-
gătură cu aceasta trebuie luate în considerare trei puncte 
de vedere. Primul dintre acestea se referă la locul unde 
se află mecanismul ceasului vechi, care nu mai funcţio-
nează: dacă se află într-un loc uşor accesibil celor intere-
saţi, publicului larg, şi acest loc corespunde şi cerinţelor 
de siguranţă pentru public. De cele mai multe ori însă 
aceste mecanisme de ceas se află în interiorul strâmt al 
unui turn, la înălţime, unde se poate urca doar pe scări 
de lemn vechi şi şubrede, care pot pune în pericol viaţa 
vizitatorilor, iar acest interior de turn este plin de plase de 
păianjen, excremente de porumbei, şi pe deasupra foarte 
prost luminat, uneori total lipsit de lumină naturală (foto 
8). Celălalt punct de vedere îl constituie situaţia materială 
şi atitudinea parohiei proprietare faţă de modul de a trata 
problema ceasului, dat fiind că în cazul în care ar opta 
pentru prezentarea acestuia pe poziţia originală, întreţine-
rea scării de lemn a turnului, iluminarea locului unde se 
află mecanismul ceasului, respectarea prevederilor mini-
me de siguranţă, menţinerea permanentă a curăţeniei şi nu 
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în ultimul rând asigurarea unui orar de vizitare ar putea 
toate constitui cerinţe obligatorii. În cele mai multe ca-
zuri, aceste din urmă cerinţe nu pot fi îndeplinite. Al trei-
lea punct de vedere de luat în considerare este acela dacă 
obiectul de artă în chestiune ar putea fi expus într-o altă 
locaţie, corespunzătoare. În legătură cu aceasta, nu putem 
să nu menţionăm îngrijorarea noastră: oare obiectul de 
artă se află mai în siguranţă în turnul greu accesibil sau 
demontat şi expus sau eventual doar depozitat undeva (ne 
gândim la negustorii de obiecte de artă lipsiţi de scrupule, 
oare se poate stabili o valoare în bani de la care porneşte 
ispita)?! Poate că am exclude posibilitatea demontării şi 
mutării ceasului în cazurile în care mecanismul este am-
plasat într-o căsuţă a ceasului realizată în mod exigent (şi 
care poate fi încuiată şi păstrată curat). Aici ar putea fi pre-
zentate şi o parte a elementelor de transmitere a mişcării şi 
a mecanismului de semnal sonor, nu în ultimul rând este 
vorba despre un ansamblu care cu greu poate fi separat. 
De altfel sistemul de distribuţie şi mecanismele cu roţi 
dinţate care se află în spatele cadranelor sunt aproape fără 
excepţie inaccesibile în orice situaţie, ele nu pot fi arăta-
te la faţa locului.25 Prezentarea mecanismului de ceas din 
Oraşul Nou la faţa locului nu putea fi luată în considerare 
din mai multe motive. Acestea ar fi locul de amplasare al 
mecanismului de ceas la o înălţime ameţitoare, într-un loc 
străbătut de curenţi de aer din cauza ferestrelor de mari 
dimensiuni, loc unde se putea ajunge doar urcând pe nişte 
scări de proastă calitate, căsuţa ceasului fiind o construc-
ţie de scândură fără nici o valoare estetică, iar comunita-
tea parohiei nu ar fi în stare să facă rost de fondurile ne-
cesare pentru elementele de siguranţă, înlocuirea scărilor 
vechi, supravegherea vizitatorilor. La Cetariu a fost uşor 
să se ia o hotărâre, pentru că în spaţiul foarte strâmt din 
interiorul turnului grinzile mâncate de carii pe care stătea 
mecanismul se sprijineau pe un schelet de lemn putred, 
total neglijat, iar căsuţa ceasului, de o construcţie cu totul 
primitivă, era aproape complet distrusă (foto 9). Aici pre-
otul şi prezbiteriul şi-au formulat dorinţa de a expune în 
interiorul bisericii mecanismul de ceas, după restaurarea 
(curăţarea) sa.

•  Pentru demontarea mecanismelor de ceas, există 
două posibilităţi. În măsura în care construcţia turnului, 
calitatea scărilor, precum şi lăţimea drumului ce trebuie 
parcurs în jos permite acest lucru, mecanismul poate fi 
transportat în jos întreg, fără a fi dezasamblat, după ce 
i-au fost îndepărtate piesele care ies în afară (tija pendu-
lului şi pendulul, paletele rotative de frânare), eventual 
cu ajutorul unui scripete. Greutatea sa este oricum de cel 
puţin 150 kg. Trebuie ştiut însă că de multe ori ceasurile 
au fost asamblate la locul funcţionării lor, astfel încât este 
fizic imposibil să fie duse sus sau jos complet asamblate. 
De exemplu, în vara anului 1872, ceasul lui Tébi a fost 
amplasat în turnul bisericii din Oraşul Nou pe locul unde 
urma să funcţioneze, când turnul mai era înconjurat de 
schele şi ceasul a fost introdus în clădire cu ajutorul unor 

25 Vezi fotografiile prezentate în anexă în Emődi 2018.

scripeţi, printr-o fereastră mare a turnului, aflată în apro-
pierea locului unde urma să fie aşezat mecanismul cea-
sului. Cealaltă posibilitate este dezasamblarea ceasului la 
faţa locului. În legătură cu aceasta, am dori să menţionăm 
că, din documentele păstrate în arhive, rezultă că, în cur-
sul funcţionării lor, mecanismele de ceas erau demontate 
o dată la câţiva ani şi piesele lor erau curăţate prin fierbe-
rea lor separată. Prin urmare putem considera demontarea 
/ dezasamblarea o muncă de rutină, deşi ea era executată 
de cele mai multe ori de specialişti chemaţi chiar din altă 
localitate.26 

Demontarea, restaurarea şi expunerea mecanismu-
lui de ceas din Oraşul Nou / Oradea

Dimensiunile ceasului de la Oradea al lui János Tébi sunt 
110x70x110 cm (respectiv 130x70x110 cm, împreună 
cu elementele ce depăşesc limitele carcasei, fără a soco-
ti pendulul). Conform calculelor noastre, are o greutate 
de aproximativ 150 de kg şi este compus din aproxima-
tiv 350 de piese de bază. Însă când se dezasamblează (şi 
acest lucru este valabil şi pentru demontările făcute pentru 
a fi curăţat, pe vremea când încă mai funcţiona), trebuie 
desfăcut doar în 60-70 unităţi funcţionale mai mari sau 
mai mici. Pe carcasa sa construită foarte ingenios, şase 
platbande verticale, fixate cu ajutorul unor pene, la scoa-
terea cărora platbandele pot fi scoase imediat şi ele, susţin 
toate piesele mobile, respectiv bucelele de alamă în care 
stau axele. Rigiditatea carcasei este asigurată de restul de 
opt platbande verticale, fixate cu şuruburi. Aproape toate 
elementele mecanismului de ceas sunt confecţionate din 
fier forjat, cu excepţia greutăţilor cilindrice din lemn de 
esenţă tare şi a bucelelor din alamă.

Documentarea exactă a demontării mecanismului 
(schiţe de detaliu şi fotografiere după fiecare operaţiune) a 
fost indispensabilă pentru a uşura apoi remontarea acestu-
ia în viitor. Fiecare piesă a fost etichetată pentru a putea fi 
identificată ulterior. Pregătirile, demontarea şi coborârea 
pieselor una câte una au necesitat două zile de lucru. Ca 
scule folosite, au fost suficiente doar un ciocan, un levier 
nu prea mare şi o cheie franceză. Doar coborârea structurii 
de susţinere golite a creat ceva bătaie de cap (foto	10-11).

Piesele depozitate le-am curăţat rând pe rând, câte una 
sau două pe zi, în curs de două luni.  Încercarea de a în-
depărta prin dizolvare chimică substanţele de lubrifiere, 
amestecate de-a lungul deceniilor cu praf şi excremente 
de păsări, de pe piesele mecanismului, precum şi multi-
plele straturi de vopsea existente, nu prea a dat rezultate. 
Am încercat să îndepărtăm cu ajutorul unui lichid, respec-
tiv a unui gel decapant, Decanol şi Supralux27, straturile 
foarte dure existente pe piesele metalice, dar acestea nu 

26 Emődi 2018. pp. 42-49.
27 Pentru fişa tehnică de securitate a Decanolului, vezi https://i.dedeman.

ro/media/file/file//d/e/decanol-super.pdf., iar pentru Supralux.  http://
 shop.akzonobel.hu/spree/safetycard/2164/FEST%C3%89KLEMAR%
 C3%93_msds_2018.pdf?1532520872.
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le-au înmuiat satisfăcător, de aceea am optat pentru cură-
ţarea mecanică a întregului mecanism. Cu ajutorul unor 
dălţi de forme şi dimensiuni diferite, confecţionate special 
pentru această operaţiune, a unor scule de răzuit şi a unor 
perii de sârmă am reuşit să obţinem rezultate bune, e ade-
vărat, cu preţul unui mare consum de energie.

Nu am reuşit să îndepărtăm cu totul stratul de grund pe 
bază de miniu al carcasei, astfel încât am hotărât să lăsăm 
să rămână petele roşietice ale acestuia. Conform datelor 
din arhive, acest strat de grund a fost folosit cu ocazia 
reparaţiei generale din secolul al XX-lea. Am dori să men-
ţionăm aici că izvoarele noastre afirmă în unanimitate că 
în cazul reparaţiilor generale de odinioară, când mecanis-
mul era demontat, elementele acestuia erau întotdeauna 
„fierte” (presupunem că într-o soluţie puternic alcalină). 
În urma curăţării mecanice, pe toate suprafeţele au rămas 
unele pete de rugină, resturi de depuneri, astfel încât tra-
tarea suprafeţelor de două ori cu tanin / acid tanic (soluţie 
de 15%), pasivizarea lor a dus la obţinerea unui rezultat 
rapid şi arătos. Al doilea tratament cu tanin era necesar 
pentru obţinerea unei culori mai închise şi mai omogene. 
Greutăţile cilindrice din lemn au fost tratate cu ulei de in, 
iar înainte de uscarea completă a acestuia cu ajutorul unei 
cârpe am astupat porii şi am dat un luciu mătăsos suprafe-
ţei lor. Bucelele din alamă le-am curăţat cu oţet alimentar 
(9%) (foto	12-19).

Punând carcasa goală pe suportul din lemn pregătit în 
incinta bisericii reformate din Orașul Nou, am reuşit să re-
montăm capodopera lui János Tébi în doar câteva ore, ur-
mând în sens invers operaţiunile executate la dezasambla-
re. Pentru înlocuirea discului pendulului, care lipsea, am 
folosit o tigaie de bucătărie turnată dintr-un metal uşor, 
având o formă uşor convexă, de calotă sferică, suprafaţa 
căreia am „antichizat-o” cu praf de vopsea de bronz dizol-
vat în white-spirit, iar apoi am supus-o la uzură.

Din păcate scripeţii originali strunjiţi din lemn s-au 
pierdut în cursul ultimelor decenii, astfel încât am sus-
pendat o greutate de piatră cu ajutorul unei sfori de câne-
pă trecută peste un scripete metalic simplu, de producţie 
industrială. Greutăţile de piatră ale modulelor care băteau 
orele fixe şi sferturile de oră le-am aşezat culcate, sub me-
canism. Sistemul de distribuţie am reuşit să-l demontăm 
de pe grinzile aflate deasupra clopotelor şi l-am prezentat 
aşezat pe un suport simplu din lemn.

Într-un colţ întunecos al unui etaj al turnului am avut 
norocul să găsim arătătorul mic şi pe cel mare demonta-
te de pe unul dintre cadrane şi le-am aşezat pe un panou 
din plastic ce imita cadranul ceasului la scara 1:3, aşezat 
pe un perete, după efectuarea operaţiunilor de curăţare şi 
conservare deja menţionate (foto	20-23).

Demontarea şi curăţarea mecanismului de ceas de 
la Cetariu

După numeroase măsurători, am hotărât să încercăm să 
coborâm din turn acest al doilea mecanism fără să îl deza-
samblăm. Posibilitatea dezasamblării sale am respins-o de 

la început, datorită spaţiului foarte strâmt şi al cantităţii 
nemăsurate de excremente de porumbei. Lăţimea uşii tri-
bunei şi cea a coridorului abrupt, îngust, cu trepte, ce duce 
spre tribună / turn coincideau la centimetru cu dimensiu-
nea mecanismului de pe care fuseseră scoase părţile care 
ies în afară, astfel încât emoţia era justificată (foto	24-25). 
Am instalat un scripete la nivelul de deasupra locului de 
amplasare a ceasului şi după ridicarea mecanismului cea-
sului am desfăcut grinzile pe care stătuse acesta, apoi am 
coborât ceasul pe bolta nivelului inferior al turnului. De 
aici şase persoane au reuşit cu mare efort, încet şi cu multă 
atenţie, să-l scoată afară sub cerul liber.

De data aceasta curăţarea chimică a dat roade, oricum 
fără dezasamblarea ceasului metoda mecanică nu ar fi fost 
eficientă (foto 26). Am pulverizat asupra întregului meca-
nism un degresant industrial concentrat28, iar după apro-
ximativ 20 de minute cu ajutorul unui jet de apă de înaltă 
presiune am îndepărtat toate straturile întărite de unsoare 
şi de vopsea, precum şi murdăria depusă (foto	27-28).

La fel ca în cazul mecanismului de ceas din Oraşul 
Nou, stratul de grund pe bază de miniu s-a dovedit rezis-
tent, toate celelalte straturi le-am putut îndepărta pe de-
plin cu succes. Pentru moment, mecanismul de ceas de la 
Cetariu a fost depozitat şi îl vom aşeza definitiv ca obiect 
de expoziţie sub una dintre tribune, după ce se va termi-
na renovarea bisericii. Pasivizarea suprafeţelor metalice 
ale ceasului o vom face după apariţia unui strat subţire de 
rugină, dat fiind că după curăţare a ieşit la iveală pe mari 
suprafeţe metalul pur.
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