
Rézműves műhely a nagyvázsonyi Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 

Viszonylag ritka és ma már szinte teljesen megszűnt 
mesterség bemutatására vállalkozott a Veszprém megyei 
Múzeumi Igazgatóság, amikor 1967 nyarán megvásá
rolta Pintér Rudolf nagyvázsonyi rézműves-mester 
műhelyének teljes szerszámanyagát. Mielőtt a műhely
kiállítás ismertetésébe fognánk, néhány szóban össze
foglaljuk e mesterség főbb sajátosságait. Ezt korántsem 
a teljesség igényével, csak a fontosabb mozzanatokra 
szorítkozva tesszük. 

I. 
Az írott forrásokban a rézművesek leggyakrabban 

cuprarius seu cupri faber,1 faber cuprarius2 (hasonlóan 
a faber ferrarius, faber serrarius stb.-hez) vagy régebbi 
latinsággal ahenarius3 megjelöléssel szerepelnek. Hasz
nálatos ezenkívül a németajkú vidékek vonatkozásá
ban a Kupferschmied. A magyar népi terminológiában ál
talánosan elterjedt a kolompáros.4 A korábbi idősza
kokban e mesterséget cigány specialisták űzték. A ko
lompár, kolompáros fogalomhoz ma is szorosan kap
csolódik a cigánysághoz tartozás. Családnévként kizá
rólag cigányoknál fordul elő. „Tanult" mesterségként 
csak a XIX. század első felében jelenik meg.5 E meste
rek kezdik magukat megkülönböztetésül rézmívesek
nek nevezni, az aranymíves, puskamíves stb. mintájára, 
ami nem egyéb a latin kifejezés tükörfordításánál. 

Többnyire nem alkottak külön céhet,6 hanem a ko
vács vagy lakatos céheken belül működtek.7 így volt ez 
Veszprém megyében is.8 Ennek nemcsak a mesterek 
csekély száma volt az oka, hanem minden valószínű
ség szerint az is, hogy a mesterség szélesebb körű elter
jedése egybeesett a céhes ipar bomlásával. Veszprém 
megyében az ezernyolcszázas évek legelején jelenik meg 
a rézművesség, mint mesterség. A megye 1799. évi ár
szabása még nem említi őket, 1813-ban azonban már 
részletesen felsorolják termékeiket.9 

A rézművesek vörösréz lemezből dolgoztak. A fé
met hidegen való kalapálással alakították. Éppen ezért 
szerszámanyaguk nagy részét különböző verőfelületű 
üllők és kalapácsok alkották. Ezek voltak a legjelleg
zetesebb eszközeik. Az edény falának simítását fakala-
pácsokkal végezték. Mivel a hidegen munkálás hatására 
a réz elveszti lágyságát, időnként izzítással lágyítják. 
A rézlemez forrasztásához szükséges cint maguk a mes
terek állították elő. A folyékony cint merítő kanállal 
L-alakú vassínekbe öntötték ki, ahol az megszilárdult. 

A mesterség szerszámanyaga a kovács, illetve laka
tos szerszámokkal mutat legközelebbi rokonságot, még
sem azonosítható egyikkel sem. Szókincse, mint annyi 
más mesterségünké, teljes egészében német.10 

A rézműves mesterek főként háztartási edényeket 
(üstök, tepsik, mérőedények), pálinkafőző berendezé
seket és épületelemeket készítettek. E szempontból ta
nulságosnak véljük az említett 1813-ban készült limi-
tációt11 teljes egészében közölni : 

„XXXVI. A' KOLOMPÁROSOK, vagy VERES-RÉZ 
MÍVESEK 

Köteleztetnek adni és készíteni 

1. A' pálinka főző kazánynak, melynek csőrje is 
réz, fontját s' munkával eggyütt 1 30 

2. Ugyan annak fontját, ha vas csőre vagyon 115 
3. A' Serfőzőnek való tiszta réz kazánynak font

ját, a munkával eggyütt 1 24 
4. Az Ház fedelére vagy tsatornákra vertt réznek 

fontját detto 1 21 
5. A' belől tzinezett, 's vas fülű réz fazéknak font

ját 1 24 
6. Hasonló réz fazéknak fontját, ha tzinezve 

nints 1 18 
7. A' vas nyelű réz kásztroloknak fontját, ha belől 

is megvagynak tzinezve 1 21 
8. A' vas lábú réz lábosoknak fontját 115 
9. A' réz tányéroknak, tábláknak 's egyéb edé

nyeknek fontját, ha belől is megtzineztetnek 2 — 
10. Az ugy nevezett Vas fazéknak fontját 1 21 
11. Eggy Ittzét belől megtzinezve 3 30 
12 Eggy réz Meszszelyt detto 2 30 
13. Eggy réz Verdungot detto 1 30 
14. Eggy Ágymelegitőt rézből, vas fogatékre 12 — 
15. Eggy belől megtzinezett nagyobb réz töltsért 2 45 
16. Eggy Tőtikéhez való réz Csőt 2 — 
17. Ha pedig a Készíttető maga ád rezet, akkor a' 

tsupa munka minden fonttól — 18% 

A rézből való háztartási edények a múlt század máso
dik felében fokozatosan kiszorultak a használatból. 
Legtovább tartotta magát a rézüst, ami még a két vi
lágháború között is igen keresett cikk volt. A század
fordulótól azonban már nem lemezből, hanem gyári 
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félkész termékből, sálából készítették. Továbbra is nagy 
kereslete volt a pálinkafőző berendezéseknek. Ezenkí
vül mézesbábosok és kékfestők edényeit, melegvizű 
fürdők csöveit, kazánokat, vízmelegítőket készítettek. 
A századforduló táján, a peronoszpóra nagymértékű 
elterjedése miatt megkezdődött a szőlők permetezése. 
Az első gyári permetezőgépek megjelenése után a réz
műves mesterek is berendezkedtek ezek előállítására és 
javítására. Az elegendő, jó minőségű, olcsó gyári konst
rukció elterjedéséig igen jövedelmező volt a permetező
gép készítés. A későbbiek során már csak javításukkal 
foglalkoztak — egészen napjainkig. 

II. 

Pintér Rudolf 1887-ben született a Veszprém megyei 
Öcsön. Apja tanító volt. Tizenhárom éves korában kezd
te az inaskodást Veszprémben Szilágyi Mihály rézmű
ves mesternél. Négy év után felszabadult. Budapesten 
szeretett volna gyárban elhelyezkedni, de ott igen erős 
volt a szakszervezet; csak sorrendben vállalhattak mun
kát a jelentkezők, így inkább vándorútra kelt. Szente
sen, Nagyváradon, Aradon, Hódmezővásárhelyen át 
Szegedre került. Itt végre kapott munkát egy Engel-
tahler nevű rézművesnél. Néhány év múlva Paksra 
ment Hunter Jánoshoz. Itt sem maradt soká. Az őszi 

vásárok után, karácsony felé már nem nagyon volt 
munka. Amikor a mester raktára megtelt és külön ren
delés nem volt, akkor szomorú világ köszöntött a se
gédre. Mikor a munka végképp elfogyott, azt mondta 
a mester: „Haj, medve van a háztetőn Г — Akkor már 
tudta a segéd, hogy el kell mennie. Hanem, ha kitartott 
tavaszig, akkor a jó idő beálltával a segéd kérdezte: 
.,— No mester uram, hát mi megy a háztetőn?" — Erre 
mondta a mester: „ — Haj, macska megy a háztetőn Г 
— Ez azt jelentette, hogy ki kell adni a segéd könyvét, 
mert már megy, amerre lát. „Jó idő vót a vándollásra, 
mikor minden bokor szállást adott. Régen nem is vót 
olyan, aki nem vándót. Azt lenézték. Mer akkor gyűj
tötték a tapasztalatot. Ha összejöttek, beszégettek, 
mingyá arrú vót szó, hogy ki merre járt. Aki nem tu
dott mondani semmit, arra csak legyintettek: — A' te 
ott is halsz meg, ahun születte! Nem merté sehová se 
menni, nem tanútá semmit! — Az első világháború 
után má nem nagyon vándótak az iparossegédek." 
Gyakran előfordult, hogy vándorlás közben hosszabb 
ideig nem kaptak munkát. Ilyenkor fektulltak (kére
gettek). Házról házra mentek. Mindenütt elmondták, 
hogy szegény iparoslegények és nincs munkájuk. Az 
asszonyok legtöbbször megszánták őket. Csak enni
valót kértek, pénzt soha. A kéregetés természetesen ti-

1. A rézműves műhely épülete. 
1. Werkstättenbau des Kupferschmieds. 

1. Le bâtiment de l'atelier. 
1. Здание медницкой мастерской. 
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2. A műhely belseje a helyreállítás után. 
2. Die restaurierte Werkstatt. 

2. L'atelier après la reconstruction. 
2. Мастерская после реконструкции 

los volt, nagyon kellett vigyázni, hogy rajta ne kapják 
őket. Legtöbbször ketten jártak együtt. Az egyik legény 
ment az utca egyik oldalán, a másik a másikon. Nem 
egyszerre mentek be a házba, hanem felváltva. Mindig 
megvárták, amíg a másik kijön. Ha nem volt szerencsé
jük megtörtént, hogy egy nap kétszáz-háromszáz házat 
is lefektútak. 

Pintér Rudolf következő állomása Nagykanizsa volt, 
majd két ízben Dunaföldváron, egy ízben pedig Székes
fehérváron dolgozott, míg végül visszakerült Veszprém
be. Egy ideig a régi mesterénél, Szilágyi Mihálynál dol
gozott, majd elszegődött Wolfram Jánoshoz. 1924-ben 
vált önálló mesterré. Megvásárolta egy kiöregedett 
veszprémi mester, Stein Ede szerszám anyagát és Nagy-
vázsonyban telepedett le. 

Nagyvázsonyban hagyományai voltak a mesterség
nek. Itt már 1867-ben működött „A nagyvázsonyi ko
vács, lakatos és rézműves egyesült céh".12 A helyi em
lékezet szerint Pintér Rudolf előtt már hosszú ideje nem 
működött rézműves mester a községben. 

III. 

A műhely berendezésére 1968 áprilisában került sor 
a nagyvázsonyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Schuh
macher ház) udvarán álló melléképületben (1. kép). Ez 

az épület eredeti rendeltetése szerint istálló volt, amit az 
idős mesterrel való megbeszélés alapján alakított át az 
Országos Műemléki Felügyelőség. így került az észak
keleti falba egy ablak, az épület keleti sarkára pedig 
nyitott kémény a kohó számára. A helyiség (2. kép), 
padlózata téglaburkolatot kapott. A tetőt az eredeti ál
lapotnak megfelelően zsúppal fedték le, a bejárati ajtót 
kéttáblás, eredeti ajtóra cserélték. 

A műhely berendezését Pintér Rudolf segítségével vé
geztük. Erre annál is inkább szükség volt, mivel az öreg 
mesternél egy eredetileg más célt szolgáló, szűk helyi
ségbe volt bezsúfolva a felszerelés, amit csak alkalmilag 
használtak műhelynek. így semmiféle támpontunk nem 
lehetett arra nézve, hogy milyen volt az eredeti elren
dezés. 

Az épület északkeleti sarkába, az újonnan emelt ké
mény alá került a lábítós fújtatóval ellátott, gyári ké
szítésű, öntöttvas kohó. Körülötte találhatók a tüzi-
szerszámok, különböző fogók, forrasztópákák Jobbra, 
az épület hátsó, keleti falánál helyezkedik el a cinező 
hely, amely a mester útmutatásai alapján a régi műhely 
szétbontott cinezőjének alkatrészeivel készült rekons
trukció. Mellette a cinező kanál, és a vassínek. 

A cinező helytől kissé távolabb áll a két nagy tölgy 
üllőtőke, rajtuk a két hosszú fekvőüllő (Legamboss). 
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3. Fekvőüllők és kalapácsok. 
3. Hammer und Ambosse. 
3. Enclumes et marteaux. 
3. Наковальня и молотки. 

A mögöttük levő falfelületen az egyik szerszámlécen 
sorakoznak a különböző mélyítőkalapácsok (Tief-
hammer), oldalkalapácsok (Krughammer), szegőkala
pácsok (Pieckhammer), terjengető kalapácsok (Spann-
hammer) stb. (3. kép.) A másik lécen a fakalapácsok 
(Holzhammer) helyezkednek el. A sarokba helyezett 
üllőtartóban állnak a változatos verőfelületű száras 
üllők (Steckamboss). (Az itt látható üllőtartó cement
korong alkalmi megoldás volt a mester eddigi műhe
lyében is. Nagy műhelyekben a szárasüllőket a földbe 

ásott tölgyfatönkökbe ütötték be. A mester munka 
közben hol az egyiken, hol a másikon dolgozott, asze
rint, ahogy a munkadarab megkívánta. Ezt a megoldást 
itt nem alkalmazhattuk, mivel nem állt rendelkezésre 
elegendő hely.) A másik sarokban állnak a rézcsövek 
formálására alkalmas vasrudak, amiket satuba fogva 
használtak 

Az északnyugati falnál áll a rekonstruált satupad 
Az alsó polcon a különböző üllőbetétek, szegecsek, 
hidegvágók, kulcsok, kaparok, csavarhúzók, a pad feletti 
szerszámtartó lécen a lemezszorítók, lyukasztók, szeg
húzók, fejelök, pontozók helyezkednek el. Ugyancsak 
itt, a falra erősítve láthatók a rézlemez kiszabásához 
szükséges körzők, vonalzók, rajzdrótok, szögmérő, le
mezvágó ollók. Kissé távolabb a reszelők. A satupad 
mellett áll a tőkére erősített kovácsüllő. 

A satupad másik oldalán, az ablak előtt áll a munka
asztalként használt pangli. Eredetileg cipészműhely 
tartozéka volt, de már hosszú évek óta a rézműves mes
ter használta. Mellette kosárban rézlemezek, hulladé
kok, drótok, bőrök, csavarok stb. Az ajtótól jobbra ja
vításra váró rézüst, permetezőgép. 

A bemutatott szerszámok törzsanyaga a közvetett 
időmeghatározás alapján mintegy százötven-kétszáz 
évesnek mondható. Stein Ede, akitől Pintér Rudolf 
megvásárolta a műhelyt, a nagybátyjától örökölte, 
akire az apjától maradt. A hagyomány szerint már an
nak az apja is rézműves volt. Az eszközök túlnyomó 
része hajdani szerszámkovácsok munkája. Szinte va
lamennyin jól látszik a kézi megmunkálás nyoma. Szép 
példái ennek a tűzifogók és a kalapácsok egy része. 
A legrégebbi darabnak látszik az 1761-ből datált si-
kattyú. Idők folyamán természetesen folyamatosan új 
eszközökkel gyarapodott. Részben modernebb dara
bokkal, részben pedig az újabb készítmények igényei
hez kellett igazodni. Pl. kombinált fogó, franciakulcs 
stb. 

A nagyvázsonyi rézműves műhely rekonstruált kör
nyezetben mutat be egy mesterséget. így óhatatlanul 
felvet több elvi kérdést a szabadtéri néprajzi múzeumok 
és a néprajzi rekonstrukció területéről. Mivel azonban a 
lehető leghitelesebb módon ültettük át a műhelyt az új 
keretek közé, úgy véljük, hogy a rekonstrukció ténye 
alig csökkentette értékét. Jelentőségét abban látjuk, 
hogy egy viszonylag ritka és kevéssé ismert mesterséget 
mutat be a múzeumlátogató közönségnek. 

Égető Melinda 
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Kupferschmied-Werkstatt im Ethnographischen Freilicht-Museum 
von Nagyvázsony 

In Ungarn erschien das Kupferschmied-Handwerk in der 
ersten Häefte des XIX. Jahrhunderts. Vorher waren Zigeuner 
Spezialisten dieses Handwerks. 

Die Erzeugnisse wurden mittels Kaltbearbeitung aus Kup
ferplatten geformt. Zu diesen gehörten hauptsächlich Haus
haltungsgegenstände (Kessel, Pfannen, Meßgeräte usw.), 

ferner Einrichtungen zur Brantweinbrennerei sowie Gebäu
deausrüstung. 

Im Freilicht-Museum von Nagyvázsony sieht man eine 
solche Werksatt in rekonstruierter Form. Das Gros der Werk
zeuge ist 150—200 Jahre alt. 

Melinda Égető 

Atelier dinandier au Musée d'Ethnographie en plein air de Nagyvázsony 

C'est dans la première moitié du XIXe siècle que les chau
dronniers apparaissent en Hongrie. Auparavent des spécialis
tes tziganes exerçaient ce métier. 

Ils façonnaient à froid le cuivre laminé pour en fabriquer 
surtout des ustensiles de ménage (chaudières, marmites, casse
roles, instruments de mesure etc.), des appareils distillatoires 
pour eau-de-vie, des éléments de construction. 

L'exposition du Musée d'Ethnographie en plein air de 
Nagyvázsony présente l'atelier d'un maître dans un milieu 
reconstruit. 

La grande majorité des outils exposés ont 150-200 ans en
viron. 

Melinda Égető 

Медницкая мастерская в надьважоньском этнографическом музее 
под открытым небом 

В первой половине XIX века на территории Венгрии 
появились ремесленники-медники. Ранее этим ремеслом 
прмоышляли цыгане. 

Свои изделия они изготовляли из листов красной меди 
спосбоом холодной обработки. В основном это были 
предметы кухонной утвари (котлы, противни, половники 

и т. д.), оборудования для призводства самогона, а так 
же предметы, необходимые в строительстве домов. 

Надьважоньский этнографический музей под отктры-
том небом реконструировал одну из таких медницких 
астерских. Почти всем экспонированным инструментам 
по сто-двести лет. 

Мелинда Эгетё 
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