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A* jelölt szöveget Vályi Huba írta. 
 

Sorrend  Fénykép  Leltári 
száma  Tárgyfelirat  Mérete és 

tömege 
Jelenleg
i helye  Márka felírat. 

1. 

 

81.349.1. 16- köves zsebóra szerkezet horgonyjárattal, 
Breguet – rugóval* (Lásd magyarázat) 
 
A számlap alatti hídon 17-59996 számsor, a 
felső rugóház hídon keretben „EMO” jel (Első 
Magyar Óragyár) található. Védjegye kakas 
„TRADE MARK” felirattal. Futószerkezet hídon 
kézi véséssel „Szt - Gotthárd” felirat olvasható. 
Eredetileg nyitott zsebóra volt.  
 
Első Magyar Óragyár Részvénytársaság, 
Szentgotthárd, 1897-99 

d 65x49 mm 
0,039 kg 

  

2. 

 

81.365.1. Zsebóraszerkezet számlappal 
 
A kakas védjegy megtalálható a szerkezeten, 
viszont az „EMO” jelzés hiányzik. A számlap 
márkajel nélküli. Nagy valószínűség szerint a 
szerkezetet már a Kohn Fülöp által tulajdonolt 
vállalat készítette.  
 
Első Magyar Óragyár, Szentgotthárd, 1902-07 

d 43x12 mm 
0,005 kg 

  

3. 

 

81.364.1. 15- köves zsebóraszerkezet horgonyjárattal, 
Breguet – rugóval* 
 
A szerkezet nikkelezett. A számlap alatti hídon 
58-62282 számsor, a felső rugóház hídon 
ovális keretben „EMO” jel (Első Magyar 
Óragyár) található. Kakas védjegy nem látható. 
 
Első Magyar Óragyár Részvénytársaság, Szent 
-gotthárd, 1896-99 

   

4. 

 

82.35.1. 17- köves zsebóra horgonyjárattal, Breguet - 
rugóval* 
 
Szerkezete aranyozott, a felső rugóház hídon 
„Szt. Gotthárd” felirat található. Fehér zománc 
számlapja külföldi készítésű – nagy 
valószínűség szerint svájci.  Ezüst tokja két 
részes, speciális kialakítású, „BREVETE + 
9407” bélyegbeütéssel. A tok magyar 
készítésű, sorszámozva (59995-28-8). 
 
Első Magyar Óragyár, Szentgotthárd, 1896-97 
 

  „Első Magyar 
Óragyár 
Szentgotthárd” 

5. 

 

89.40.1. Duplafedeles zsebóra, 6 - köves henger 
gátszerkezettel 
 
Fehér zománc számlapján arab számjegyek, 
perc- és másodperckörrel, „Turul” felirattal. A 
tok porvédő fedelén két-két darab érem 
rajzolata látható és a következő felirat 
olvasható: „REMONTAIR – MEDAILLE 
D’ARGENT – Geneve 1896 – Qualité 
Supérieur”. 
 
Nemzeti Óragyár, Szentgotthárd, 1911-22 

  „TURUL” 

6. 

 

88.34.1. Zsebóraszerkezet „Turul” védjeggyel 
 
A zsebóra 6 köves, henger gátszerkezettel. 
Mutatóigazítása váltóemeltyűs, felhúzója 
hintás. A hátsó hídon „TURUL” felirattal és 
turulmadár védjeggyel. Számlapja zománc, 
római számokkal, perc- és másodperckörrel. 
Számlapján „Turul” felirat olvasható. 
 
Nemzeti Óragyár, Szentgotthárd, 1911-22 

  „TURUL” 

7. 

 

82.8.1-2. Zsebóraszámlapok 24-órás osztással 
 
A vasúti közlekedésnél 1921-ben bevezették a 
24-órás időszámítást, ezért új beosztású 
számlapokat készített a szentgotthárdi Nemzeti 
Óragyár. Számlapján arab számok normál és 
félkövér betűtípussal, perc- és 
másodperckörrel, „HUNGARIA” felirattal. 
 
Nemzeti Óragyár, Szentgotthárd, 1921* 

  „HUNGARIA” 

8. 

 

82.63.1. 6-köves cilinder zsebóra acél tokban 
 
Szerkezete aranyozott, öt hídra osztott. Mutató 
igazítása Drucker* - kialakítású. A számlap 
alatt „90 99 62” jel található, a tok belsejében 
„35 55”. A számlapon „HUNGARIA” felirat 
olvasható. 
 
Nemzeti Óragyár, Szentgotthárd, 1910 k. 

d 43x12 mm 
0,055 kg 

 „HUNGARIA” 

9. 

 

86.1.1. 10-köves, henger-gátszerkezetű női 
zsebóraszerkezet számlappal 
 
Kakas védjegye a rugóház hídján található, de 
csak félig látszik, mivel a védjegyet a szerkezet 
nikkelezése előtt ütötték be.  A Nemzeti 
Óragyár 1911. évi hirdetése felsorolja a 
„henger”órák gyártását is. 
Az óra számlapja fehér, zománcozott, sugár 
irányú római számokkal, a perckörön 5-60 perc 
jelzéssel. A számlapon márkajel nem látható. 
 
Nemzeti Óragyár, Szentgotthárd, 1907-14 

   



10. 

 

82.86.1. Zsebóraszámlap 
 
Fehér, zománcozott számlappal, jelek fekete 
színűek. Az arab számok függőleges 
elrendezésűek.  
A számlap felirata írott betűkkel „ÁRPÁD”, 
nyomtatott betűkkel ívesen „SZT. GOTTHÁRD” 
felirat olvasható. A védjegyet 1911. március 26-
án jelentették be a Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamaránál. 
 
Nemzeti Óragyár, Szentgotthárd, 1911 

  „ÁRPÁD”, 
nyomtatott 
betűkkel ívesen 
„SZT. 
GOTTHÁRD” 

11. 

 

82.87.1. Zsebóraszámlap 
 
Fehér, zománcozott számlappal, jelek fekete 
színűek, a római számok sugárirányúak. 
Másodperckör átmérője 11 mm, arab 
számokkal.  
A számlap felirata: „ELSŐ MAGYAR 
ÓRAGYÁR Szent Gotthárd”. A gyár 
működésének első szakaszából való a 
számlap. 
 
Valószínűlég svájci készítésű,1896-99 

  „ELSŐ 
MAGYAR 
ÓRAGYÁR 
Szent Gotthárd” 

12. 

 

85.234.1. Duplafedelű zsebóra ezüst tokban 
Első Magyar Óragyár Rt. Szent Gotthard, 1897-
1899 
 
A tokban, a hát- és fedőlapon, és porvédő 
fedélen lévő fémjelnél egyértelműen 
megállapítható, hogy az 1867-1937 között 800-
as ezüst finomságra használható agárfej van 
beütve. Az agárfej felett R-betűvel (kassai 
fémjelzési kerület) és fekvő 1-es számmál 
mindegyik fémjelen félreérthetetlenül kivehető. 
Az „R 1” fémjel a szentgotthárdi fémjelzési 
kirendeltség jele. 
 
Első Magyar Óragyár Rt., Szentgotthárd, 1897-
99 
 

d 48x15 mm 
0,1 kg 

  

13. 

 

83.181.1. Duplafedeles, 10-köves hengerjáratú ezüst 
zsebóra 
 
A fehér zománc számlapon sugárirányú római 
számok vannak, felirata: „ELSŐ MAGYAR 
ÓRAGYÁR Szent Gotthárd”. Másodpercköre 
szintén sugárirányú, de arab számokkal. 
Mutatóigazítása emelőkaros. 
Tokja 800/1000 ezüst, belföldi fémjellel. A tok 
porvédő fedelén kakas védjegy és „SZENT 
GOTTHÁRD” kézi vésésű felirat található. 
 
Első Magyar Óragyár, Szentgotthárd, 1897 
 

  „ELSŐ 
MAGYAR 
ÓRAGYÁR 
Szent Gotthárd” 

14. 

 

78.390.1. 13-köves „anker"* zsebóra 
 
A számlapon kék színű, sugárirányú római 
számokat találunk, arany percjelzéssel. A 
számlap felirata: „ELSŐ MAGYAR ÓRAGYÁR 
Szent Gotthárd”.Tokja erősen kopott, fémjele 
agárfej, ami 800 ezrelékes ezüstre utal. A hátsó 
belső fedélen elmosódott (elcsiszolt) beütés 
látható. Motívuma középen kakas, körülötte 
lévő medalionok csak díszek. A tok biztosan 
belföldi készítés. 
 
Első Magyar Óragyár Rt., Szentgotthárd, 1897-
99 

  „ELSŐ 
MAGYAR 
ÓRAGYÁR 
Szent Gotthárd” 

15. 

 

78.389.1. 15-köves „anker”* zsebóra 
 
A fehér zománc számlapon sugárirányú római 
számok vannak, felirata: „ELSŐ MAGYAR 
ÓRAGYÁR Szent Gotthárd”. Másodpercköre 
szintén sugárirányú, de arab számokkal. 
Az óratok és a szerkezet azonos sorszámot 
visel. A szerkezettestben és a tok hátsó 
fedelének belső részén azonos készítői jel van.  
Minden kétséget kizáróan a tok belföldi 
gyártmány. 
 
Első Magyar Óragyár, Szentgotthárd, 1897-99 
 

  „ELSŐ 
MAGYAR 
ÓRAGYÁR 
Szent Gotthárd” 

 

• jelzet szavak, kifejezések magyarázata: 

Breguet – rugóval =  Breguet – hajszálrugóval 

„REMONTAIR – MEDAILLE D’ARGENT – Geneve 1896 – Qualité Supérieur”- nem kulcsos – ezüst érem -  

Drucker- nyomógombos mutatóigazítás 

Anker = horgony. Berögződött német szó. A legtöbb óraszerkezetben van horgony Kivéve: orsós, duplex, henger gátszerkezet. 

Savonette francia jelentése "kis szappan".  Amikor a fedél zárva az óradoboz (óratok) hasonlít egy kis kerek darab szappanhoz.  
Azt nem tudom, hogy ez miért vonatkozik a szerkezetre! 

 


