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Itt vagyunk a Fruhmann család műhelyében. 1913-ban épült ez a műhely, melyet az 1920-as 

évek végén örökölt meg Fruhmann Antal. Eleinte két segéddel dolgoztak ebben a műhelyben, 

és a helyben bányászott, vagy esetleg vasúttal érkezett agyagot az agyagtároló pincébe 

helyezték el. Innen került a műhely járófelszínére, a műhely gépeihez az agyag. Az első gép, 

amelyet Tóni bácsi használt, az agyagőrlő gép. Ennek torkába bepakolva a súlyos 

agyagtömböket, két kőhenger zúzta össze, porította, tömörítette, gyúrta át az agyagot. Ezek után 

egy stock-nak nevezett kis asztalkára préselte az így megdolgozott agyagot, melyből 1-1 

szeletet vágott. Ez a szelet körülbelül ilyen 2-3 cm vastagságú volt, és ezt egy léc segítségével 

elnegyedelte. 

 

A leszelt agyaglapot ide hozta a műhelyasztalra. Akár a kőlapon, akár a deszkán ebbe a 

gipszmodellbe nyomkodta bele a kályhásmester. A gipszmodelleket nem a kályhás mesterek 

készítették, hanem rá megfelelő szakemberek. Nagyon sok, számtalan különböző motívumvilág 

fedezhető fel. Az így megmintázott külső csempe még nem állt készen arra, hogy abból kályhás 

csempe legyen, ezért egy rumpf-ot, egy ilyen hurkát kellett még rásimítania. Ezt egy külön 

présnyomóval, hurkanyomóval készítették a mesterek. 

 

Az így elkészített, megmintázott kályhacsempéket ezeken a gerendákon szárították. Valaha, 

amikor ez a műhely teljes kapacitásában dolgozott, szinte nem is lehetett látni a mennyezet 

fehérjét. Tele volt ilyen pallókkal, amelyeken a kályhacsempék száradtak. Egy-egy kályha 100-

120 kályhacsempéből állt. Ennyit gyártott hozzá a kályhásmester. El lehet képzelni, hogyha 

két-három megrendelést, négy megrendelésen dolgozott, számtalan mennyiségű csempe 

száradt itt egykoron. 

 

Az égetésről 

Az első égetés itt, a műhely kemencéjében történt. Ezután került fel a szín, a festék, azaz a máz 

a kályhacsempére. A máz őrlésére igen nagy gondot fordítottak a régi mesterek. Sokaknak saját 

receptjük volt. A legelterjedtebbek – talán a legolcsóbbak is – a zöld és a barna mázak voltak, 

de bizony a megrendelő kérésére akár többszínű csempéket is készítettek. A mázat teljesen 

finom porrá kellett őrölni. Talán finomabbra, mint egy púder, és erre ezt a mázőrlő gépet 

használta a mester. Ebben a kődobban megannyi kő helyezkedik el. Legalább 200 db, és ahogy 

fordult, forgott maga ez a dob, teljesen finom porrá tudta őrölni a mázat. Lehet látni, hogy még 

a mai napig is ennek nyoma van ebben a szerkezetben. 

 

Ennek a műhelynek az egyik büszkesége az 1913-ban beszerzett GANZ villanymotor. 

Transzmissziós rendszerű energiával látta el az agyagőrlő és a mázőrlő gépeket. A mai napig 

üzemképesek. Természetesen nem tesszük sebességbe, nem hajtjuk rá a meghajtó kerékre az 

energiát, hiszen azért mégiscsak 100 éves berendezésről van szó, de látni lehet, hogy újra 

hevedereztettük a gépeket. Nagy örömmel tudom bekapcsolni Önöknek. 

 

Ebből a gipszmodellből készült a műhelyben álló zöldmázas kályha is. 
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Csillag Veronika vagyok, a múzeum múzeumpedagógusa, és itt állunk Fruhmann Antal 

kályhásmester hagyatékában, a Cserépkályha-történeti kiállításban. 

2008-ban, amikor megnyílt ez a kiállítás, nagy kuriózum volt a győri polgárok számára, hiszen 

sokan ismerték Tóni bácsit. Ismerték az alakját, amint megy föl a Káptalandombra, kis 

kézikocsijával az ottani cserépkályhákat rendbe rakni, tisztítani. Házát és műhelyét a városra 

hagyta, hogy abban kiállítás készüljön a kályhás mesterség számára. 

A tűznek is múltja, történelme van. Már a régészek is sokszor találnak kályhanyomokat. Olyan 

régi kályha-, tüzelőberendezéseket, amelyek akár csempével, akár téglával borított 

tüzelőberendezések voltak. Győrben számos ilyen példányt találtak az ásatások során. Már a 

XV. századtól fellelhetők – főként az arisztokráciában és az egyházi előkelőségek palotáiban – 

ezek a cserépkályhák. 

 

A tüzelőberendezések fejlődésére mindig a rendelkezésre álló energiahordozók hatottak. Az 

energiaválság fogalma nem újkeletű. A XV. századtól megállíthatatlanul fogyó európai 

erdőségek új korszakát jelentik ennek a kályhafejlődésnek. 

 

Az emberi hajlékba bekerült tűznek építeni kellett valamiféle tüzelő berendezést. Nyílt és zárt 

tüzelők, kemencék, kandallók, kályhák alakultak az igényeknek és a földrajzi adottságoknak 

megfelelően. 

 

Múzeumi séták – Cserépkályha-történeti kiállítás, 3. rész: 

 

A zárt tüzelőberendezések szép példája az itt látható, Nagybajcsról származó kályha, amely a 

XIX. század közepén, vége felé készült, magyar műhely terméke. Itt már láthatjuk, hogy számos 

tálas csempéből áll ez a kályha, szép középpárkányos, pártás kályha, és amit nem találunk rajta, 

az bizony az ajtó. Ezek kívül fűtős kályhák voltak. Ugyanúgy, ahogy a főúri otthonokban, úgy 

a népi építészetben is elterjedt, hogy a konyhából fűtötték a kályhát, az azzal járó kosz a 

konyhában maradt, és a szobában már csak a tiszta, meleget sugárzó felületet építették. 

Ekkor kezdődik el a ma ismert népi motívumokkal színesített lakástextília használata. A 

füstmentessé vált otthonokban megjelennek a szépen hímzett párnahéjak, az emeletes ágyakra 

fölhalmozva. Ugyanúgy az abroszok és a csipkefüggönyök az ablakokon. 

 

A dénesfai Cziráky-kastélyban állt egykoron ez a hatalmas, gyönyörű kályha, amely Mágner 

Károly műhelyéből az 1780-as években került ki. A híres Mágner-műhelyből került Dénesfára, 

ahol a Cziráky-kastély egyik termében állt. A nagy részekből, táblákból összeállított kályhát 

XVI. Lajos-kori plasztikus motívumok díszítik. A plasztikus díszítés kissé elmosódott, mert a 

fehérnek szánt máz az égetési hiba miatt szürkésfehér lett. A műszaki hiányosságokból 

származó hiba azonban lényegtelen. 

 

E kályhák belsejében ilyen tüzelőkosár látható, található, amelyekre ezeket a hatalmas 

agyagtáblákat felépítették. Ennél a kályhánál is látható, hogy kívül fűtős kályha, hiszen az 

arisztokrácia életét a befűtéssel a cselédség nem zavarta meg. 
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A kályhás szakma születésénél a fazekasok bábáskodtak. Először korongon készítették el 

azokat a tálas csempéket, amelyeket aztán négyszögletű fakeretben formítva, levágva 

elkészültek a korabeli kályhacsempék. 

A legelső nyomait ennek pedig még a kemencéknél találjuk, amikor ilyen bögreszemeket 

mélyesztettek a sárfalú kemence falába, ezzel is növelve a hőleadó képességét a kemencének. 

Tehát, ha innen vesszük, kályhának azt a tüzelőberendezést nevezhetjük, amely teljes egészében 

csempével borított. Már az 1756-os győri szabályzat, céhes szabályzat is tartalmazza, hogy egy 

kályhássá válni akaró, mesterremeket elkészíteni vágyó embernek 100 ilyen csempéből álló 

kályhát kellett megraknia, és abból, azt beüzemelnie, befűtenie, és így fogadták el a 

mesterremekét. 

De ne is szaladjunk ennyire előre! A tüzelőberendezésekre sok minden hatott, nemcsak az 

energiaválság, hanem bizony talán még az adóügy is. Tudjuk, hogy Mátyás király idejében 

füstadót kellett fizetni, ezért egészen a XIX. század végéig elterjedtek voltak, néha, néhány 

helyen, még a XX. századig is a szabadpadkás tüzelőberendezések. Ekkor ugye egy 

szikrafogóban, egy nyitott kéménybe távozott a padlás felé a füst, és ennek a 

tüzelőberendezésnek a főzőedénye volt az itt látható lábas. 

 

A kályhák fejlődésének egy jelentős állomása a svéd rendszerű kályha megjelenése. Egy svéd 

kapitány nevéhez fűződik ez a találmány, melyben láthatjuk, hogy sokkal kisebb a tűztér, sokkal 

kevesebb fával is jó minőségű, jó hatásfokú fűtést tudtak elérni. 

Hogy is lehet ez? A svéd kapitány újítása abban rejlett, hogy elgondolkodott azon, hogy milyen 

hamar száll ki a kéményen a meleg füst, a meleg levegő. Talán csapdába kéne ejteni ezt a meleg 

levegőt, és itt jelenik meg először a járat, a járat fogalma, amely a cserép-, a mai 

cserépkályhákra annyira jellemző. Az itt látható, svéd rendszerű kályhának is ugyanilyen járata 

van. Meg kell, megnövelték a hőleadó felületet is, és ami még fontosabb – mivel svéd 

találmány, mint az IKEA –, ez is elemekből összerakható kályha volt. Tehát nagyon gyorsan 

lehetett felépíteni az otthonokba. 

 

 

 

 

 


