
Berbekucz	Viktor	fegyverkovács	tevékenysége	
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve: 
Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Ivánkovicsné Polmüller Brigitta, 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Maglódi út 54.,  
Telefonszám: 30-2187577   
E-mail cím: polbrigitta@freemail.hu 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1.  A nemzeti érték megnevezése: Berbekucz Viktor fegyverkovács tevékenysége 
 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 2119. Pécel Lázár Vilmos utca 10 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik : települési 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 
Napjainkban már sok régi mesterség és szakma megszűnt, mivel nincsenek, vagy 
nagyon kevesen vannak olyan szakemberek, akik a míves, sok kézi munkát  igénylő 
szakmákat folytatnák, vagy megtanulnák. 
Berbekucz Viktor egyike azon Pécelen élő és dolgozó polgároknak, akik valamilyen 
különleges és értékes munkát végeznek. Ez a régi hagyományokat is őrző szép 
mesterség a fegyverkovács szakma. 
Berbekucz Viktor már gyermekkorában érdeklődött a régi míves fegyverek, hadi 
eszközök iránt, így nem véletlen, hogy a szerszámkészítő szakmát választotta és tanulta 
szorgalmasan, amely közelebb vitte álmai megvalósításához. A szakma elsajátítása az 
alapokat jelentette, a fegyverkovácssághoz hosszabb út vezetett. A mesterség fortélyait, 
a legjobb szakemberek mellett  tanulta meg 
Temesváry Ferenctől / a Nemzeti Múzeum szakértője/ a szükséges magas szintű 
elméleti ismereteket sajátította el. Másik mestere Jeges András restaurátor volt, akinél 
munkáját kezdte. 
A szakma rejtelmeit megismerve kezdett önálló vállalkozás indításában gondolkodni, 
amelyhez azonban hely és eszközök is szükségeltettek . Így 1990-ben Pestről  Pécelre 
költöztek és a saját házához tartozó műhelyben tudta önálló vállalkozását megvalósítani. 
Kezdetben barátoknak, ismerősöknek készítette el az elképzelt fegyvereket, vérteket, 
tárgyakat. A fejlődés eredményeként ma már 9 fővel dolgozik.  Termék skálájuk igen 
széles. Egyedi és széria munkában készülnek: történelmi kardok (múzeumok és állami 
szervek részére, illetve hagyományőrzőknek, vívóknak), tőrök, bárdok, kések. Az 
elkészült tárgyak, műalkotások ma már nem csak itthon hanem számos külföldi 
országban lelnek gazdára. Hazai és nemzetközi középkori fesztiválokon, kiállításokon, 
vásárokon csodálhatják meg az emberek az aprólékos munkával készült tárgyakat.   
Munkáival eljutott már Németországba, Ausztriába, Franciaországba, Svájcba, 
Horvátországba, Olaszországba, Angliába, Dániába. Megrendelői igen elégedettek 
minőségi munkájával.  
Természetesen nem csak a termékek készítése fontos, hanem a nemes hagyományok 
őrzése is. 
Berbekucz Viktor több hagyományőrző szervezetnek volt már tagja. (Szent György 
Lovagrend, Salamon Történelmi Club)… Jelenleg a Sárkányos Szövetségben vív, ha 



ideje engedi. / Részt vett és vesz hadijátékokon és a „Nemzetek Csatája” rendezvényein 
Horvátországban és Prágában./ Tagja a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamarának. 
Megszerzett tudását, ismereteit szeretné átadni és képzésekben, Workshopok tartásában 
is gondolkodik.  
Fontosnak tartja, hogy régi szép történelmi hagyományainkat megőrizzük és 
továbbadjuk fiataljainknak. Ezt a célt szolgálják a rendhagyó történelem órák, melyeket 
a Sárkányos Szövetség tagjaival tartanak. 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre:  
Berbekucz Viktor tevékenysége, munkálkodása jó példa minden ember számára: 
• hogyan lehet az álmokat szorgalommal, tanulással, türelemmel megvalósítani, 
miközben maradandó alkotások, értékek  jönnek  létre; 
• hogyan lehet hagyományainkat ápolni, megtartani és megszerettetni a fiatalabb 
generáció tagjaival. 
• hogyan lehetséges  egy egy  szakmával vagy tárgyak készítésével nemzeti identitás 
tudatunkat is erősíteni. 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás 
források):................................................................................................................................ 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja. 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2016. ….Augusztus ............hó …20......nap 
 
                       Ivánkovicsné Pollmüller Brigitta 
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