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A csíkszeredai sétálóutca 
közepén található meg még 
ma is a Prestarea Kisipa-

ri Szövetkezet egyik műhelye, 
amelynek ugyan már nincs ak-
kora forgalma, mint harminc év-
vel ezelőtt, de ha mégis órát kell 
javíttatni, ide térnek be a csíkiak.

Itt találjuk Salamon Istvánt, 
aki – kollégájával és névro-
konával, Salamon Kálmánnal 
váltásban – öt évtizede van el-
merülve a fogaskerekek, rugók, 
mánusok, óralapok, piciny csa-
varok világában. Mint mondja, 
annyira szereti a mesterségét, 
ha tehetné, éjjel-nappal órákat 
javítana. Otthon is szép gyűjte-
ménye van, több mint száz idő-
mérő szerkezet veszi körül. Ha 
szükséges, éjjel is felkel megja-
vítani egy-egy darabot.

Van még igény az órákra

„Mondja a fél világ, hogy nincs 
ma már igény az órákra. De ez 
mese, mert igenis van. Sokan 
hoznak be régi órákat javíttatni, 
mert annyira megszokták, hogy 
ott ketyeg mellettük. Sok szovjet 
óra megfordul itt, amelyek ugyan 
régiek, de minőségileg még min-
dig jók. Ha magácska ide ad ne-
kem egy Rakétát, Csajkát, egy 
kakukkórát, ingaórát, zsebórát, 
bármilyent, meg tudom javítani” 
– magyarázza. Időközben klien-
sek érkeznek, egyik karórát hoz, 

amelyet az órásmester szakava-
tott mozdulatokkal szétszed, és 
rövid időn belül meg is találja a 
hibát, tulajdonosa csatolhatja is 
vissza a karjára. A másik kliens 
az ébresztőórájáért jött be, egy 
hete adta be. Örvend, hogy sike-
rült megjavítani, hiányzott már 
otthonról. Amíg várakoznak, az 
órásmester szóval tartja őket, 
történeteket mesél. Elhangzik, 
hogy komájával egy éven ke-
resztül dolgoztak egy olyan 
nagy órán, amely ütötte a ne-
gyedet, a felet, háromnegyedet, 
és amikor a tizenketteshez ért 
a mánus, akkor átváltott és ti-
zenkettőt ütött. Ez volt az egyik 
legnehezebb munkája – mondja 
Salamon István.

Sok az ócska termék

„Egyszer egy svájci órára nem 
kaptam felhúzókulcsot. Akkori-
ban nem lehetett akármit vásá-
rolni. Nézegettem, nézegettem, 
egy csehszlovák órából kivettem 
a kulcsot, szinte jó volt, kicsit csi-
szoltam rajta, és nyomtam be a 
svájci órába. Ezeket a meglepe-
téseket szeretem. Negyven év-
vel ezelőtt voltak a kakukkórák, 
a cilinderórák, az ingás órák, na-
gyon bonyolult szerkezetűek vol-
tak, utána megjelentek a svájci 
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karórák. A Szovjetunióból ér-
keztek a Csajkák, Wodstokok, 
Rakéták, Poljotok. Ezeket mind 
kilóra hozták. Mostanában in-
kább a fiatalok jönnek javíttatni 
a drága órákat. Elmennek kül-
földre dolgozni, és azért, hogy 
itthon tudjanak bizonyítani, hoz-
nak kintről öt-hat modern órát. 
Vannak köztük komoly, minőségi 
darabok, de rengeteg ócska is” – 
mutat rá az órásmester.

Az órának lelke van

Úgy véli, ebben a mesterségben 
az a szép, hogy meg kell keresni 
az eldugott hibákat. Minden órá-
nak más a hibája, és egyben más 
az érdekessége is. Egy órának 
lelke van, és aki nem szereti ezt a 
mesterséget, nem tudja csinálni. 
Van, amikor harminc klienst is ki 
tud szolgálni egy nap, van, hogy 
csak tízet. Mint mondja, sok min-
dentől függ, a hiba bonyolultsá-
gától, de a fizetések időpontjától 
is. A hónap első és utolsó napja-
iban nem nagyon térnek be órát 
javíttatni, inkább tíz-tizenötödike 
környékén van több munkájuk. 

Salamon István szülei szin-
tén a Prestarea Kisipari Szövet-
kezetnél dolgoztak, igaz, ők a 
fodrászszalonban. „Édesapám 
választotta számomra ezt a 
szakmát. Székelyudvarhelyen 

egy elektrotechnikai iskolába 
szerettem volna menni, de oda 
nem sikerült. Aztán 1966-ban 
elkerültem Aradra egy szakis-
kolába, ott óragyár is volt. El-
ső évben ott voltam, utána a 
többit itthon, mert közben dol-
gozni is kellett, csak így lehe-
tett mesterséget tanulni. Volt 
egy főnököm, aki mindig nekem 
osztotta ki a legnehezebb mun-
kákat. A régi CFR csergőórákat, 
karórákat mind én kaptam javí-
tásra. Akkor nagyon haragud-
tam rá, de most örvendek, mert 
jól megtanultam a szakmát. Ka-
tonaság után ide kerültem visz-
sza, és azóta itt vagyok.”

Nagy élmény volt számára, 
amikor az országból huszad-
magával 1977-ben Oroszország-
ba utazhattak a Penza óragyárat 
meglátogatni. „Annyit mentünk, 
hogy már meguntam, Moszkvá-
tól még vagy ezer kilométerre 
volt. De sok érdekességet láttam. 

Megnéztük, hogyan galvani-
zálnak: mintha óriási méhkere-
tek lettek volna, azokra fel volt 
rakva tízezer darab óra, lent vol-
tak a medencék. Nekem mint 
órásnak volt már régiségem, kí-
váncsi voltam, hogyan csinálnak 
meg például egy kereket. Sok ér-
dekességet láttam ott a gyárban. 
De nagy szigorúság volt, még ké-
peslapot is tilos volt küldeni. 

Megismertem ott egy kislányt, 
majdnem elvettem feleségül. Az-
tán, miután hazajöttünk, kaptam 
egy levelet, hogy sajnálja, hogy el-
mentem, ő megy valami táborba, 
és többet nem találkoztunk. Épp 
olyan szőke volt, mint a felesé-
gem” – emlékezik vissza.

Ahol ötszázan dolgoztak

Míg harminc évvel ezelőtt öt-
százan voltak a vállalati gyűlé-
sen, ma már csak huszonnégyen 
dolgoznak a szövetkezetben. 
„Munka rengeteg volt, tízszer 
ennyi. Ide tartozik a mosoda, 
a fodrászat, az ékszerészet, a 
szemüvegjavító, az üvegező, 
a tévéjavító, a fotóstúdió. Na-
gyon nehéz, de gyönyörű mes-
terség ez, éjjel-nappal tudnék 
még most is dolgozni. De most 
már kevesen vagyunk, nagy-
jából velem egykorúak a kol-
légák. Csíkszeredában ketten 
vagyunk, Gyergyóban egy, Ud-
varhelyen egy, Szentgyörgyön 
egy, Maroshévízen egy órás 
van. És ők sem húsz- vagy har-
mincévesek már.

Ez a világ elmúlik, kár, hogy 
nem élek még ötven évet. De las-
san eljár felettünk is az idő” – 
summáz az órásmester.
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Csíkszeredában ketten foglalkoznak még órák javításával

Az órásmesterek felett is eljár az idő

Ha tehetné, éjjel-nappal órákat javítana Salamon István

Ki megszokásból, ki 

vagányságból hordja, 

van, aki a családi örök-

ség részeként muto-

gatja büszkén, és hiába 

jelent meg ma már sok 

okoskütyü, van, aki a 

harmincéves órájának 

a csörgésére ébred 

reggelente. De még a 

legpontosabb időmérő 

szerkezet is elromolhat 

egyszer. Ilyenkor jön jól 

egy szakember segít-

sége: Salamon István 

ötvenedik éve javítja a 

kronométereket.

Végéhez érkeztek a KineDok 
ve títések a Csíki Székely Múze-
umban, csütörtökön a sorozat utol-
só dokumentumfilmje látható. A 
KineDok keretében az év folyamán 
kelet- és közép-európai dokumen-
tumfilmeket vetítettek különleges 
helyszíneken Magyarországon, 
Bulgáriában, Csehországban, 
Szlovákiában, Romániában, Hor-
vátországban, Lengyelországban 
és Norvégiában. Csütörtök es-

te nyolc órától a Toni bácsi, A há-
rom bolond és a titkosszolgálat 
című, 2014-ben Bulgáriában ké-
szült dokumentumfilm látható a 
Csíki Székely Múzeumban. „Egy 
dokumentumfilm, amely Bulgá-
ria-szerte nagy felháborodást vál-
tott ki, mivel felfedi, hogy milyen 
hatalmi játszmák és intrikák hú-
zódnak meg az ország animációs 
filmgyártásának története mögött. 
Az alkotók a filmet egykori animá-

ciós tanáruk, a Toni bácsi néven 
ismert zseniális animátor, Anto-
ni Trajanov emlékének ajánlották. 
A film tükröt állít a posztkom-
munista bolgár társadalom elé, 
amely máig nem volt képes meg-
birkózni a legutóbbi időkig szinte 
teljhatalommal bíró kommunis-
ta titkosszolgálat által ráhagyott 
örökséggel” − olvasható a múze-
um ajánlójában. A vetítésekre a 
belépés díjtalan.

Az utolsó KineDok vetítés Képeslapok és fotóalbum

Ma délután öt órakor Másfél évtized képesszenciája címmel 
Buzogány Árpád ismerteti a Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont kiadványait Csíkszeredában, a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban. Az egyik bemutatásra váró kiadvány a 
Székelyföldi népviseletek Haáz Ferenc Rezső képein címet vi-
seli. A másik kiadvány egy fotóalbum Orbán Balázs szemével... 
2010-2013 címmel.

Karácsonyi vásár Kászonban

Vasárnap délelőtt 9 órától kezdődik a karácsonyi vásár a kászon-
altízi kultúrotthonban; az eseményt Csürös Eszter szervezi.
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