kézművesek • ábel endre
… 1966-ban születtem Tárnokon, ahol a család 1750 óta él,
de pontosabban 1669-ig lehet visszavezetni a családfát; a
fiammal bőszen követjük…
… igazából hét éve kezdődött. Kétezer nyarán Egerben
voltunk a családommal a végvári vigasságokon, ahol egy
hagyományőrző egyesület tagjai adtak páratlanul látványos
előadást; ott láttam egy férfit, aki korhű ruhában sodronyinget készített. Olyan pillanat volt, hogy ha létezik első
látásra szerelem, akkor ez az. Alig vártam, hogy leteljen a
nyaralás, és én is elkezdhessem…
… hét év alatt körülbelül 1.050.000 karikát dolgoztam
be. A legnagyobb ing, amit idáig készítettem, negyvenhatezer karikát tartalmaz. Éppen a napokban hoztam haza
Nemzeti Múzeumból; a Tatárjárás-kiállításon volt bemutatva. Szeretnék egy saját sorozatot készíteni, amelyikben
a világ legnagyobb lovagrendjeinek a címereit mutatom be.
Jelenleg öt darab van készen; gondolom kell még négy vagy
öt év, évente nagyjából egyet tudok megcsinálni, napi három-négy órás elfoglaltsággal öt-hat hónapon keresztül.
… most egy kicsit változtatok, újítok. A tervem, hogy
továbblépjek. Szegecselt sodronypáncélokat szeretnék csinálni. Háromféle sodronyvért létezett. Az egyik olyan,
amiket eddig készítettem, hogy a karikákat csak bezárták,
de mást nem tettek vele; ott gyakorlatilag egy megszakítás
van a gyűrű két végén. Aztán volt olyan, hogy a karika két
végét ellapították, egy kicsit egymásra hajtották, majd lukasztás után egy apró szegeccsel lezárták. Volt, aki duplán,
vagyis két szegeccsel erősített meg minden egyes kis gyűrűt.
Majd jött a következő karika, beillesztette, összeszegecselte… Volt, aki le is forrasztotta, tehát kétszeresen zárta le.
Olyan is volt, amit csak forrasztottak, szegecselés nélkül.
… a 48-as forradalom idején a tisztek még hordtak sod
ronyinget. Az nem szegecselt volt, csak olyan egyszerű. A
közelharc miatt vették fel, hogy ne lehessen megszúrni őket.
Ezek könnyebbek voltak, de léteztek 18-20 kilós darabok is.
És akkor ott volt még a nadrág, a kesztyű meg a fejrevaló.
… egy barátom, a Hadtörténeti Intézet munkatársa,
megkért, hogy készítsek egy körülbelül 30 × 30 centiméteres munkát, amit tudományos módszerekkel tesztelni lehet,
megfigyelve ellenállóképességét. Ezek a sodronypáncélok
nagyon sokat kibírtak. Persze volt olyan nyílhegy, ami ellen
nem védett, hogy a számszeríjat ne is említsem. Amikor a
nyílpuskák általános hadieszközként elterjedtek, a sodronyvértek kezdték elveszíteni jelentőségüket.
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kézművesek • deák júlia
…arra gondoltam, hogy elmondom majd neked, mennyire fontos, hogy én megtanultam a bőrdíszműves szakmát…
annak idején, amikor gimnázium után jelentkeztem bőrdíszművesnek, az első hetek arról szóltak, hogy késsel
rendesen meg kellett tanulni szabni. Először újságpapírt,
aztán papírt, később bőrt. De hát az egy irgalmatlan unal
mas és fárasztó dolog, de olyan alapvető dolog, hogy ha
az nincs a kezedben, az a tudás, akkor nem tudsz továbblépni. Tehát azt meg kell tanulni, akárhogy is… Szóval az
nagyon jó iskola volt. Egész más környezet volt, mint amit
addig megszoktam, szóval Rózsadomb, meg Móricz Zsig
mond Gimnázium, és akkor egyszer csak hirtelen a Práter
utcában találtam magam reggel hatkor, mert hatra kellett
járni… azért jó volt. Ott sokmindent megtanultam.
… én mindig csináltam játékokat. Már négyéves korom
ban csináltam játékokat. Amikor jöttek a gyerekek, akkor
meg hát persze… A nyolcvanas években nekem nagy meg
tiszteltetés volt, hogy az Idea vállalathoz bekerülhettem,
ott voltak a kis állataim a sok gyönyörűség között.
… Valaki szólt, hogy Moszkvában van textilbaba-kiállí
tás. Az volt a címe, hogy Éva oldalbordája. És nekem erről
ez jutott eszembe, elküldtem nekik, és ott díjat nyert ez a
baba. A babákkal kapcsolatban leginkább az izgat engem,
hogy ne csak a babát magát csináljam meg, hanem egy
szituáció legyen. Egy történet… Ez egy ősmagyar kislány,
és van neki egy csontbabája. Azok az ősmagyarok nemcsak
állandóan hátrafelé nyilaztak, hanem ott is voltak gyerekek,
és azoknak is voltak játékaik…
… ez is nem ám csak egy baba, hanem pásztorgyerek,
és vannak neki malackái. A malacban a csülke az érdekes,
Sokat gondolkodtam, hogyan csináljam meg, hagyhattam
volna úgy is, hogy egy kis zsákocska. De rájöttem, hogy
ha így be van varrogatva, akkor teljesen csülökszerű lesz.
Ettől persze háromszor annyi munka, de ha már tudja az
ember, hogy hogyan kell, akkor nem lehet zsákocskának
hagyni, csak úgy lustaságból… Itt van az öreganyó. Van
alatta igazi keramit, meg pad… Sokat dolgoztam a kezével, azt akartam, hogy ráncos legyen, meg nagyon öreg, de
aztán rájöttem, hogy úgy az igazi, ha olyan nagyon kapasz
kodik abba a retiküljébe, hogy nem is igazán látszik sok
a kezéből. Ezt a nénit tényleg láttam az Andrássy úton…
… az állatoknál az a fantasztikus, hogy annyiféle van.
Sok állat van, amiket még szeretnék megcsinálni. Egyszer
még kell majd egy olyan igazi macskát…
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vagy délutános… de amit csináltam, azt nem szerettem.
Retusáltam. Deckfesték… Mert valahova el kellett menni, mert nem vettek fel a főiskolára. Sokszor úgy kellett
csinálni, mintha dolgoznék, pedig nem is volt munka.
… aztán szabaddá tettem magam. Az elég kemény harc,
hogy az ember elfogadtassa másokkal, hogy ő dolgozik
akkor is, ha nem jár munkahelyre. Azt hiszik, hogy én
… szóval muszáj kiraknom mindent, hogy lássam, mert
anélkül nem tudok dolgozni, Az ilyen nagy igazságokra
lassan rájövök. Megnézem a kávét, jó?
… nagyon rossz annak, aki nem szereti a munkáját. Én
is dolgoztam régen, az Athaeneum Nyomdában, és úgy
szenvedtem, mint a kutya. Meg vagy délelőttös voltam,
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mindig ráérek. Meg hogy ez egy hobby. Olyan gyanús…
És a szocializmusban lettem szellemi szabadfoglalkozású.
Be kellett menni a tanácshoz, és a nő valami olyat mondott
nekem, hogy magát biztos eltartják…
… nagyon sokáig szőttem. Jártunk ki Gödöllőre a Nagy
Marihoz meg a Vidák Istvánhoz. Fantasztikus emberek,
ők kezdték Magyarországon ezeket a népi mesterségeket
felgyűjteni, mint a vesszőfonást, gyékényezést, szóval ami
a szálas anyagokkal kapcsolatos. A hátukon hordták össze,
úgy a hetvenes évek elején. Aztán később elkezdték a neme
zelést. Megtanultak mindent, és teljesen beindították,
voltaképppen újraélesztették. Nagy Mari mindig kérdezte tőlem, hogy Klári, te miért nem nemezelsz? Mondtam,
nem, azt már nem. Mert én nem akartam papucsot meg
sapkát meg ilyesmit csinálni. Én szőttem, és nem akartam
mást. Aztán egyszer rendeztek egy nagy kiállítást a Szóra
kában, ahova elmentem és teljesen ledöbbentem. Hogy
hát hiszen ez egészen más!… Hát itt mindent lehet, szobrot, képet, játékot… És elkezdtem csinálni, persze még
csak az elején vagyok, még csak tíz éve nemezelek. Majd
szeretnék nemcsak tárgyakat, hanem jó képeket is csinálni.
Kimeríthetetlen ez a technika. A szövés behatárolt, de itt
figurát, képet, játékot, használati tárgyat, mindent lehet.

… ennek kapcsán… olyan érdekes dolog, ami velem
történt. Voltak külföldön ezek a magyar kulturális programok, és engem is beválogattak a néptáncosokmellé. És
elkezdtek vinni ide-oda, London, Párizs… ezt csak azért
mesélem, mert akkor rájöttem, hogy az a legfontosabb,
hogy az emberekkel kapcsolatot teremtsek. A Catherine
Deneuve vásárolt tőlem… két kis sötét verebet, és így a
tenyerében vitte el őket… és másnap visszahozta, hogy
túl sötétek, és megbeszélték, hogy a gyerekeknek inkább
színes madarakat szeretne. Választott helyettük színest és
elvitte. Megmaradt nekem az a két kis madár. Aztán 2003ban Londonban egy novemberi, szóval karácsony előtti
vásár volt, akkr egy fenyőágra ültettem a két kis madarat,
és egy ember megvette. Nem mondtam el neki Catherine
Deneuve-öt. Úgyhogy nem tudja.
… nagyon fontos nekem, hogy édesanyám szereti a
munkáimat.
… Gross Arnold is felfedezett magának. Elhívott és
megnézhettem a kisvonatait, a kristálygyűjteményét, meg
ahogy dolgozik… Szóval fontos, hogy közvetlenül találkoz
zam azokkal, akik megveszik a dolgaimat. Boltnak nem
szívesen adok, mert akkor nincs személyes kapcsolat a vevő
és énköztem. Ez az egész nemcsak a pénz miatt érdekes.
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… a Szolnoki Kézműves Körnek vagyok a tagja… hát ala
pító tagja, de úgy, hogy a Gyermekotthonban nőttem fel,
és hétéves korom óta foglalkozom kézművességgel. Egyszerűen megtetszett nekem a kézművesség, hogy a kezem
által tudok alkotni; hogy nem kell elmenjek a boltba és
megvennem, ami kell. Nem késekkel kezdtem, az most
az utolja. Elsőnek szalmából fontam, egy kis szívet, emlék
szem, nőnapi ajándékba adtam. Aztán jött egy kis agyago
zás, bőrművesség, aztán fafaragás, amire a Népművészet
Ifjú Mestere címet kaptam 2002-ben. Akkor húsz éves
voltam. A faragás az megmaradt, mint hobbi, de nem na
gyon tudtam belőle megélni. Ha az ember igényes munkát
csinál, akkor… hát meg lehet élni belőle, de nagyon nehe
zen. Én általában a pásztormunkákkal foglalkoztam, és
hiába lehet azt mondani rájuk, hogy tessék megnézni, eb
ben mi munka van, egy tükrös, vagy valami, hogy el van
készítve… Nem érdekli őket. És hogyha ráírok egy olyan
árat, hogy húszezer forint, akkor azt mondják, hogy minek? Ez megkapható a boltban olcsón. Nagyon sok ilyen
pásztormunka már el is lett felejtve. Lehet kapni fésűt,
sótartót, tükröst műanyagból… Most már inkább csak
megrendelésre csinálom, vagy ajándékba.
… idővel elcsábított a vas. Az úgy volt, hogy volt egy
kézműves tábor… szóval nem tudtam jó faragószerszámo
kat venni. És azért kicsit bennem volt az, hogy hát ha ők
nem tudják megcsinálni, akkor majd megcsinálom én
rendesen. Amikor vettem faragószerszámot, vagy kicsorbult az éle, vagy pedig kipattant belőle egy darab. S akkor
gondoltam, hogy hátha én is tudok ilyet. Meg nagyon
drágán adták. És mivel én gyermekotthonban nőttem fel,
nekem arra nem volt pénzem. Mindent inkább megcsináltam kézzel, nem rohangáltam a boltba semmiért, csak
ami nagyon fontos volt.
… évekig kell tanulni. Meg talán megérik rá az ember.
Sokat gyakoroltam. Az első tábor hat éve volt. Ott volt
Molnár Péter, ő a mesterem, jelenleg. Az ő mestere meg
Molnár József, Debrecenből. Nagyon összebarátkoztunk,
és jelenleg is dolgozunk együtt. Aztán megismerkedtem
Kocsis Ferenccel, aki késeket készít, nagyon sok praktikát
tőle tanultam meg. Nagyon fontos volt nekem, és nagyon
sokat léptem azáltal előre. Volt egy-két dolog, amit megmutatott, de nagyon sokmindenre nekem kellett rájönni.
Mondjuk ami nekem nem tetszett késeken, azt én próbáltam megcsinálni; nem kell, hogy másoknak tetsszen, csak
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nekem tetsszen. Csak legyen szép, igényes forma, hogy jól
megtervezett legyen, harmonikus legyen, az a legfontosabb.
Hogy az egyik anyag a másikhoz illeszkedjen. Nem is a
minőségről van szó, hanem arról, hogy legyen valami har
monikus. Hogy kiválasztok egy szép fát, és hogyan tegyem
össze a másikkal, hogy az jó legyen. A szemnek is jó legyen.
Na ezt a részét nehéz megtanulni. Mert kést mindenki
tud csinálni, meg faragni is mindenki tud, de különböző
anyagokat úgy összeválogatni és harmóniát csinálni az a
nehéz. Talán ez.
… próbálok ebből élni, nem haltam még éhen. Azt hi
szem, nem is fogok. Gyerek meg család nincs, majd lesz.
Nem kell azért aggódni. Addig meg csinálhatom ezt, fej-

leszthetem magamat, látok új dolgokat, tanulhatok mások
tól, beszélgethetek emberekkel, kicsi apró dolgokat mindig
el lehet nézegetni…
… Szolnokon van egy kézműves műhely, velük tartom
a kapcsolatot. Nagyon régi és jó kapcsolat alakult ki, Vonzódom hozzájuk. Én is szeretnék belépni egy egyesületbe.
Legyen az embernek valami hovatartozása.
… nincsen műhelyem. Egyszerűen nincsen rá pénzem.
Az meg, hogg hitelt vegyek fel, az szerintem a legnagyobb
butaság lenne részemről, mert nem tudnám visszafizetni,
egyrészt. másrészt meg… nem fontos. Majd lesz. Kialakul.
Ha az ember dolgozik becsülettel, igényesen, annak eredménye kell hogy legyen.
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