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EEggyy 11886688--aass ddaa ttáá lláá ssúú 
ggyyeerrggyyóósszzeennttmmiikkllóóssii kkaa kkuukk kkooss
ppaa rraasszztt óórraa rreess ttaa uu rráá lláá ssaa

(Ki vo nat)
A Csí ki Szé kely Mú ze um tu laj do ná ban
le võ, 1868-ban a gyergyószentmiklósi
BA BOS Ist ván ál tal ké szí tett fa li óra
schwarzwaldi min tá ra ké szült. A dol go -
zat res ta u rá lá sá nak me ne tét mu tat ja be (a
tárgy is mer te té se, ál la po ta, tisz tí tá sa, al -
kat ré szek re konst ru á lá sa, szá mí tá sok).

A kö zép kor vé gén még rit ka fog lal ko zás
volt az órá so ké, több nyi re la ka to sok kal, pus ka -
mû  ve sek kel és réz mû ve sek kel al kot tak cé het.
Eu ró pá ban hí res volt a sváj ci, nürn ber gi, schwarz -
waldi há zi ipar. A fa mun ká ban jár tas schwarzwal-
diak elõbb hasz ná lat ra, majd a kör nyék sze gé -
nyebb ré te gei szá má ra ké szí tet tek ol csón fa fa li ó -
rá kat a 17. szá za di vas szer ke ze tû kon zol órák
min tá já ra. Ezek a fa li ó rák az 1720-as évek ben
egész Eu ró pá ban is mert té vál tak. A schwarzwal-
di óra gyár tó há zi ipar lát ta el Ma gya ror szá got is
órá val. Ja ví tást vál la ló órá sok há zal tak ter mé ke -
ik kel. Va ló szí nû leg ezen fa li fa órák ha tá sá ra a
szé kely ezer mes te rek is fa rag tak fá ból órát., de
az 1820-as évek kö rül Ma gyar or szág és Er dély
je len tõ sebb vá ro sa i ban is dol goz tak óra ké szí tõk.

A 18. szá zad má so dik fe lé tõl a szá zad vé gé -
re fo ko za to san gyõ zött a mo der nebb hor gony
gát szer ke zet, mi vel fá ból igen ne héz kes volt elõ -
ál lí ta ni. Ez zel pár hu za mo san ál ta lá nos sá vált a
sár ga réz szer ke zet. Az óra ház és a csap ágy áll -
vány zat, mely be sár ga réz per se lyek van nak saj -
tol va, to vább ra is tölgy fa ma radt, ezért al kal maz -
ták té ve sen a fa óra meg je lö lést. Az órá hoz tar to -

zó vas sú lyo kat az áru sok az el adás he lyén ké szí -
tet ték, ele in te ko vá csol va, majd ho zott for ma se -
gít sé gé vel, ön tött vas ból önt ve. A 19. szá zad ban
az egye di leg ko vá csolt vas órát vég leg ki szo rí tot -
ta a schwarzwaldi tö meg óra.

A há zi ipar a 19. szá zad kö ze pén a Szé kely -
föl dön is fej lõ dés nek in dult, bár elég pri mi tív
ma radt. Me gyénk te rü le tén a fa meg mun ká lás
mel lett so kan fog lal koz tak vas meg mun ká lás sal.
Több pél da van ar ra, hogy a hi va tá sos ko vá csok
a ko vács ság gal pár hu za mo san la ka tos, asz ta los
és órás mes ter sé get is ûz tek. Ez idõ ben vi dé kün -
kön az órá sok szá ma sza po ro dik, de nagy ré sze
in kább csak al kat ré szek bõl va ló ös  sze ál lí tás sal,
nem pe dig ere de ti szer ke ze tek elõ ál lí tá sá val fog -
lal ko zott és in kább kül föl di gyá rak bi zo má nyo -
sa i ként sze re pel tek.

Ko vács mes te re ink mind azo nál tal szá mos
re mek mû vet al kot tak, er rõl több mú ze um gyûj te -
mé nye, mû em lé ke ink ta nús kod nak.

AA ttáárrggyy iiss mmeerr ttee ttéé ssee

A Csí ki Szé kely Mú ze um tu laj do ná ban le -
võ, 1868-ban a gyergyószentmiklósi BA BOS Ist -
ván ál tal ké szí tett fa li óra is schwarzwaldi min tá ra
ké szült. Négy zet ala kú, lán cos, súly meg haj tá sú,
in gás, ka kuk kos fa li óra (9 áb ra).

Szám lap ja fe nyõ fa, négy szög le tes, fél kö rös
orom mal, mely ben a kis aj tó nyí lá sa ta lál ha tó,
mé re te 225 x 131 x 6 mm. Kré ta ala po zá sú, fe hér
olaj la pon fe ke te ró mai szá mok kal, szé le in fes tett.

Tölgy fa vá zas, áll vány za tá ban saj tolt sár ga -
réz per se lyek kel, ön tött sár ga réz ke re kek kel,
ame lyek acél ten gely re van nak sze rel ve (10 áb -
ra). A váz mé re tei: 125 x 150 x 140 mm. Egyes
al kat ré szek nem gyá ri ké szí té sû al kat ré szek re
utal nak. A gát ke re ket vizs gál va, já ra ta le mez hor -
go nyú CLEMENT-gátszerkezet. Az in ga drót fül
füg gesz té sû. Ke rék rend sze re úgy ne ve zett perc -
ke rék nél kü li fõkerékrendszer, amely haj tó ke rék -
bõl, két köz ben sõ ke rék bõl és gát ke rék bõl áll.

Az ütõ szer ke zet ta pin tó tár csás, egé szes (11
áb ra). E szer ke zet hát rá nya, hogy a mu ta tó kat
min dig csak elõ re sza bad vin ni, kü lön ben az ütõ -
szer ke zet el ma rad a mu ta tó szer ke zet hez ké pest.
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Az ütõ mû ke rék rend sze ré nek tag jai: mo tor ke rék,
há rom át té tel-ke rék, szél fo gó ke rék.

Az óra ütõ szer ke ze te a han ga dók meg szó lal -
ta tá sá val jel zi az idõt. En nél az órá nál a han ga -
dók a csen gõ és a sí pok.

AA ttáárrggyy ááll llaa ppoo ttaa

Re pe de zett, olaj jal át ita tó dott, szám lap já ról
hi ány zik a kis aj tó. Az óra ház arány lag ép, de he -
lyen ként re pe de zett. A tárgy fa anya ga nem ro -
var fer tõ zött, ki re pü lé si nyí lást nem ta lál tam. Az
óra váz ról hi ány zik a két ol dal só zárólemez (4.
áb ra), va la mint az áll vány zat ból még a szél ke rék
ten ge lyé hez já ró két da rab réz per sely.

A szer ke zet ke rék rend sze re ép, de az acél -
ten ge lyek kor ro dál tak, a réz ke re kek zöl dek. A
gát ló vagy a hor gony ve ze tõ szá las tól hi ány zik.
Az in ga rúd el gör bül ve, az in ga len csé vel együtt
kor ro dált.

Az ütõ szer ke zet nél a kiváltókar el van tör ve.
Egyik súly lán cos tól hi ány zik. A han ga dók kö zül
a sí pok a ka kuk kal és ezek eme lõ kar jai, a ve zér -
lõ pál cák kal együtt hi á nyoz nak, le het, hogy már
ré gen ki sze rel ték, mi vel a föld mû ve sek csak el -
vét ve fo gad ták be a ka kuk kos órát. A meg lé võ
csen gõ és ka la pá csa kor ro dált. Az egész tárgy
ola jos-zsí ros, szen  nye zett.

AAnnyyaagg vviizzss ggáá llaatt ookk

Az anyag vizs gá la to kat a le he tõ sé gek sze rint
kü lön bö zõ in téz mé nyek szak em be re i vel (la bo -
rán sok kal) vé gez tet tem el.

TTiisszz ttíí ttááss,, rreess ttaa uu rráá llááss

Elõ ze tes vizs gá lat után a szer ke zet szét sze -
re lé sét az egy da rab súly és lánc, majd a mu ta -
tók és a szám lap le vé te lé vel kezd tem. Ez után a
ke rék rend szer tag ja i nak já té kát át vizs gál tam,
majd a két hát só csap ágy le mez (híd) le vé te lé vel
a szer ke ze tet szét sze rel tem (13-14. áb ra). Az al -
kat ré szek elõ ze tes tisz tí tá sát folt ben zin ben vé -
gez tem, a fo gas ke re ke ket és a ten ge lye ket át -
vizs gál tam, eze ken ko mo lyabb sé rü lé se ket nem

ta lál tam. Az óra faállványzatáról az ola jos-zsí -
ros szen  nye zõ dé se ket rö vid re nyírt ecset tel, al -
ko hol lal tisz tí tot tam le. Majd kö vet ke zett a vég -
le ges tisz tí tás. Az al kat ré szek tisz tí tá sá nál az
órá sok ál tal is hasz nált ol dó szert hasz nál tam,
mely nek ös  sze té te le: 1,5 l víz, 5 dkg ke nõ szap -
pan, l dl szal mi ák szesz. (Az ol dat ara nyo zott és
ezüs tö zött tár gyak nál nem hasz nál ha tó!) Az al -
kat ré sze ket 70-80°C-on áz tat tam a fen ti ol dat -
ban, majd több szö ri forróvizes öb lí tés után lan -
gyos víz ben át ke fél tem. A mû ve le tet meg köny  -
nyí tet te, hogy a ke rék ten ge lyek nem vol tak ké -
kít ve, ezért me cha ni kus tisz tí tást is tud tam raj -
tuk vé gez ni. A hor dó ala kú csa po kat re sze lõ fá ra
he lyez ve ola jo zott fé nye sí tõ csap re sze lõ vel vé -
gez tem (1-2. áb ra). Még át ke fél tem, öb lí tet tem
és for ró le ve gõ áram ban szá rí tot tam. Ez után el -
kezd het tem a hi ány zó szer ke ze tek re konst ru á lá -
sát. For mai meg ha tá ro zá suk ko ra be li ana ló gi ák
alap ján tör tént: 

– A hi ány zó lán cot, amely nek lánc sze mei
me rõ le ge sek egy más ra, a meg lé võ sze rint 1 mm-
es vas hu zal ból gör bí tet tem, fon tam. Hos  szú sá ga
1600 mm, a lé pé sek mé re te 14 mm.

– A 85 dkg-os súlyt, az ere de tit, ho mok ban
va ló le for má zás után ön töt tük meg vas önt vény -
bõl egy ön tö dé ben.

– Az in ga rúd ki egyen ge té se utá ni tisz tí tást,
az elekt ro lí zist me cha ni kus tisz tí tás sal pá ro sít va
vé gez tem. A meg tisz tí tott ru dat desz til lált víz -
ben mos tam, szá rí tot tam, Evipass-szal passzi -
váltam.

– A sár ga réz in ga len csét az al kat ré szek kel
együtt tisz tí tot tam, an  nyi kü lönb ség gel, hogy a
mû ve let után Konfort ál ta lá nos fém tisz tí tó val át -
tö röl tem.

– Kö vet ke zett a gát szer ke zet, amely a gát -
ke rék bõl és a gát ló ból, más kép pen hor gony ból
áll (11. áb ra). En nél az órá nál a gát ló ve ze tõ -
szá ras tól hi ány zik, te hát re konst ru ál ni kel lett.
A gát ló a ke re kes órák egyik fõ jel lem zõ je,
mert meg aka dá lyoz za a ke rék rend szer le fu tá -
sát, és fo ko za tos sá, egyen le tes sé te szi a szer ke -
zet moz gá sát. Amint em lí tet tem, CLEMENT-
gátszerkezetû órá ról van szó, amely több fé le
ki ala kí tá sú le het (12. áb ra). Mi vel ez pa raszt -
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óra, a gát lót csak is le mez bõl kel lett ki ala kí ta -
nom, esz ter ga pa don OLC 60-as acél ból esz ter -
gált ten gely hez fecs ke fa rok-il lesz tés sel rög zí -
tet tem (15. áb ra). Egye di da rab, ezért a haj lí -
tást kéz bõl vé gez tem. A szük sé ges szá mí tá so -
kat és a szer kesz tés me ne tét MA GYAR Lász -
ló: “Az órás” cí mû, 1976-os ki adá sú mû sza ki
köny vé bõl vet tem (13,. áb ra).

– Adott mé re tek:
D (gát ke rék át mé rõ) = 43 mm
d (fog mély ség át mé rõ) = 35 mm
Z (gát ke rék fog szá ma) = 36
a (gát ke rék és gát ten gely tá vol ság) = 23mm
(fog hegy vas tag ság) = 0,3 mm
– A szer kesz tés hez ki kel lett szá mí ta nom:
t° (kerékosztásszöget); E° (esés szö get); °

(ve ze tõ szö get); ah hoz, hogy szer kesz tés bõl meg -
kap jam a ki ala kí tás hoz szük sé ges mé re te ket:
R1=9,6 mm; R2=7,8mm; ß°=8°; ABC -bõl CB
bemenõoldalnak a hely ze tét; DEF -bõl DF ki me -
nõ ol dal nak a hely ze tét; BD pon tok kö zöt ti K
távolság=15,2 mm.

A szer kesz tést 6:1 na gyí tás ban raj zol tam.
Utá na a szük sé ges mé re te ket egy kö szö rült fe lü -
le tû acél lap ra 1:1-be raj zol tam (5. áb ra). Meg fúr -
tam a gát ten gely he lyét, mely meg egye zik a 3,5
mm-es ten gely át mé rõ vel, A meg gör bí ten dõ 28 x
8 x 1,5 mm mé re tû lá gyí tott acél le mezt ten ge -
lyes tõl a fu rat ba több ször be he lyez tem, mi köz -
ben pro fil po fá jú fo gók kal a raj zon lé võ for má ra
haj lí tot tam. A vé ge ket le fû ré szel tem, és kel lõ -
kép pen ki re szel tem (7. áb ra), majd az el ké szí tett
ve ze tõ szá rat dup la haj lí tás sal, nyitolással a ten -
gely re rög zí tet tem (6. áb ra, 8. áb ra). Pró ba ként az
óra szer ke ze ti ré szét ide ig le ne sen ös  sze sze rel -
tem, és az el ké szí tett gát lót a he lyé re tet tem, csak
egy ke vés iga zí tás ra volt szük ség, és a szer ke zet
be in dult. Az újbóli szét sze re lés után a gá tat
hõkezeltem, és a csú szó fe lü le te ket olaj kõ vel,
órá sok ál tal hasz nált Mis sis sip pi-kõ vel fé nyes re
csi szol tam. Sze ren csé re a gát ke re ket nem kel lett
sza bá lyoz nom. Azért tér tem ki er re a meg ol dás -
ra, mert az órák nál gya ko ri eset, hogy hi ány zik
vagy tö rött a gát, ilyen kor új ra kell ké szí te ni, az
egy sze rû pró bál ga tás hos  szas mû ve let, és az
ered mény bi zony ta lan.

AAzz üüttõõ ééss hhaann ggaa ddóó sszzeerr kkee zzeett rree kkoonnsstt rruu áá lláá ssaa

– A szél ke rék ten gely hi ány zó per se lyét sár -
ga réz rúd ból esz ter ga pa don ké szí tet tem, és a he -
lyük re pré sel tem.

– A han ga dók két ten ge lyét is esz ter gál tam,
majd a ka rok he lyét meg fúr tam. A ve zér lõ ka ro -
kat 1,5 mm-es vas tag sá gú vas hu zal ból rajz sze -
rint haj lí tot tam, a fu ra tok ba he lyez ve nyitoltam
(8. áb ra). Az el tö rött kiváltókar csonk ját a ten ge -
lyé bõl ki ütöt tem, és az elõ zõ leg meg haj lí tott új
ki vál tó kart szin tén a he lyé re nyitoltam.

– Az áll vány zat te tõ le me zén lelt nyo mok a
zárt ajak síp ok alap mé re te i re és he lyé re utal nak
(18. áb ra). A mé re te ket ala pul vé ve a sí po kat
meg tud tam ter vez ni (9. áb ra) és 2,5 mm vas tag -
sá gú fe nyõ fa le mez bõl ki vi te lez ni. A fúj ta tót vé -
kony, ha sí tott bõr bõl szab tam. A bõ rön a haj la to -
kat (mi u tán a bõrt eny hén meg ned ve sí tet tem),
nem túl for ró va sa ló val éles re va sal tam, hogy a
fúj ta tó tel je sen ös  sze csu kód has son. A kész sí po -
kat csont enyv vel he lyük re ra gasz tot tam (19-20.
áb ra).

– A kis ka kuk kot hárs fá ból fa rag tam, a kis
aj tót meg 2,5 mm vas tag fe nyõ fá ból a nyí lás mé -
re te i re vág tam.

– Az ol dal só zárólemezek 6 mm-es tölgy fá -
ból ké szül tek (21. áb ra).

– Mu ze o ló gu sunk ké ré sé re a re pe de zett
szám la pot csak tisz tí ta nom kel lett.

– Vé ge ze tül kö vet ke zett az ös  szes al kat -
ré szek át tör lé se, az óra ös  sze sze re lé se és ola jo zá -
sa (22-24. áb ra).
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RReessttaauurraarreeaa uunnuuii cceeaassoorrnniicc ppooppuu--
llaarr ddiinn 11886688 ddiinn GGhheeoorrgghheennii,, aall
MMuuzzeeuulluuii SSeeccuuiieesscc aall CCiiuuccuulluuii
(Rezumat)

Ceasornicul din 1868, din posesia Mu -
zeu lui Secuiesc al Ciucului, a fost construit de
cãt re Ist ván BA BOS din Gheorgheni, dupã mo -
del schwarzwaldian. Lucrarea descrie restaurarea
cea sornicului (prezentarea obiectului, starea
aces tuia, curãþarea, calcule, reconstruirea unor
pãr þi componente pierdute). 

TThhee RReessttoorraattiioonn ooff aa PPeeaassaanntt ee
CCoocckkoooo--CClloocckk ffrroomm 11886688
(Abstract)

The clock built after a Schwarzwald
model by István BABOS of Gyergyószentmiklós
(Gheorgheni) in 1868 is in the property of the
Székely Museum of Csík. The paper shows the
process of its restoration (the presentation of the
object as such, its state, cleaning, the reconstruc-
tion of the spare parts).
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