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MIÉRT KELL EHHEZ AZ ÉGETÉSI TECHNIKÁHOZ 

CSAKNEM SZÁZ KILOMÉTERT UTAZNIA? 

Ezzel a módszerrel Budapesten nem lehet dol-
gozni, mert óriási lánggal jár. Igencsak rémisztő 
látvány annak, aki nem jártas a témában. Szerin-
tem a fővárosban nem is adnának ilyen műhely-
re engedélyt, Kecskeméten is azért maradhat, 
mert már a hetvenes évek óta a város közepén 
áll a Nemzetközi Kerámia Stúdió, ami ráadásul 
világszerte ismert. Úgy néz ki az egész, mint egy 
kolostor, vastag falak védik, de így is előfordult, 
hogy valaki megijedt a felcsapó lángok látvá-
nyától, és hívta a tűzoltókat, akik a kerítésen 
átugorva készültek az oltásra. 

MEGÉRI A TECHNIKA EZT A FÁRADSÁGOT?

Engem elvarázsolt a tűz közvetlen energiája, az 
emberi akaratnál jóval nagyobb erő működése. 
A nyugaton megszokott égetésnél minél inkább 
próbálják óvni a kerámiát a tűztől. A művé-
szeknek csak a hőre van szükségük, az összes 
többi hatást igyekeznek kiküszöbölni, ezért 
el is szeparálják a tárgyat a lángoktól. Ám az 
általam használt távol-keleti égetésnél a kerámia 
közvetlenül találkozik a tűzzel. A fahasábokból 
származó, tárgyakra rárakódó és a hőtől megol-
vadó hamu természetes mázat képez a felületen, 
amitől minden darab egyedi és megismételhe-
tetlen lesz. Attól függően, hogy hogyan ég a tűz, 

A HELY SZELLEME

A 
TÖKÉLETLENSÉG  
TÖKÉLETESSÉGE

„Földdel dolgozom, amit vízzel formázok. Aztán az anyagot a levegő szárítja, 
a tűz kiégeti. Minden elemmel együttműködöm, ezekkel együtt létezem” – 

vallja Szabó Ádám Csaba, akinek jellegzetes tányérjain sztárséfek és Michelin-
csillagos éttermek szolgálják fel ételeiket. Az Error N’ More stúdió alapítójával 

budapesti műhelyében találkoztunk, ahol a keramikus a Kecskeméten 
végzendő, fatüzelésű égetéshez készíti elő a tárgyait. 

Szöveg: Meszleny Zita
Fotó: Földházi Árpád
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fúj-e a szél, süt-e a nap, milyen a kedved, ittál-e 
kávét, változik a lángok iránya, járása, ereje, hatá-
sa, és ez mind nyomot hagy a tárgyon.

NINCS IS KONKRÉT ELKÉPZELÉSE, HOGY MIT FOG 

LÁTNI, AMIKOR KINYITJA A KEMENCÉT?

Együttműködni tudok a véletlenekkel, de irányí-
tani nem tudom, és nem is akarom. Itt nálam 
erősebb hatások vannak. Pont ez a szép ebben 
a technológiában. Tisztán megmutatja a szemé-
lyem, a lehetőségeim határait. Teremthetek meg-
felelő körülményeket, hogy bizonyos folyamatok 
végbemenjenek, de a pontos eredmény előttem 
is titok. Hagynom kell, hogy meglepődjek, hogy ér-
jen valami váratlan. Ez emberformáló tapasztalás.

A MEGLEPETÉS LEHET POZITÍV, DE NEGATÍV IS.  

HOGY VISELI A CSALÓDÁST?

Van olyan kerámia, amit az égetés után teljes ku-
darcként éltem meg, majdnem ki is dobtam, aztán 
egy-két év múlva megszerettem. Szükség van egy kis 
időre, hogy feldolgozzam az égetés utáni eredményt, 
pont azért, mert mindig más, mint amire számítok. 
Ezt meg kell tanulni elfogadni, aztán a következő 
lépés, amikor ezt a rajtam kívül eső faktort nemcsak 
elfogadni, hanem értékelni és szeretni is tudom.

EZ A FAKTOR AZ OKA, HOGY NINCS KÉT EGYFORMA 

TÁRGY?

Dolgozom éttermeknek, ahol szükség van hasonló 
méretű, kinézetű, funkciójú tárgyakra, de a kézi 

MK85 finally.indb   52MK85 finally.indb   52 2021. 05. 20.   15:32:112021. 05. 20.   15:32:11



2021. JÚNIUS 53

formázás és az égetés miatt nem születhet két 
ugyanolyan kerámia. Egység, harmónia áradhat 
belőlük, de az egyediségük megmarad.

CSAK KÉZZEL FORMÁZ, NEM IS ÖNT?

Egyáltalán nem öntök, csak koronggal dolgozom. 
Illetve van egy saját technikám, amivel egyedib-
bé teszem a tárgyakat. 

HALLJUK!

Tulajdonképpen ahhoz a fémszálhoz kapcsoló-
dik, amit minden keramikus használ, amikor 
levágja az agyagot a korongról. Nekem nagyon 
tetszett, ahogy a vágás mozdulatába beleke-
rült a kezem rezgésének a lenyomata. Nem 
szerettem volna, ha ez csupán egy technikai 
mozdulat marad, meg akartam mutatni a szép-
ségét. Éppen ezért sokszor ezzel formázom 
a tárgyakat, ami jóval szobrászibb megjelenést 
eredményez. 

EZ A FELFEDEZÉS EGYSZERI ALKALOM VOLT, VAGY 

A KÍSÉRLETEZÉS RÉSZE A MUNKÁNAK?

Abszolút a része, hiszen alapvetően nem 
dizájnerszemlélettel dolgozom. Nem úgy néz 
ki a folyamat, hogy van egy probléma, amit fel-
ismerek, aztán megoldok. A munkamódszerem 
inkább ahhoz hasonlít, mint amikor a gyerek 
játszik a homokozóban. Játszom, próbálkozom, 
észreveszek dolgokat, aztán igyekszem ezeknek 
az apró felfedezéseknek a helyét megtalálni 
hivatásomban. 

A NAPI RUTIN MELLETT IS MEG TUDJA ŐRIZNI EZT 

A JÁTÉKOS HOZZÁÁLLÁST?

Hát nem mindig egyszerű. Segít, hogy az étkész-
letek készítése mellett párhuzamosan dolgozom 
szobrászként is. A kettő jól kiegészíti, inspirálja 
egymást. Ami szobrászként foglalkoztat, az 
visszaköszön a tányérokban.

TEHÁT A TÁRGYKÉSZÍTŐ ÉS A SZOBRÁSZÉNJÉT NEM 

VÁLASZTJA KETTÉ. 

Egyáltalán nem. Nekem egy csésze is lehet 
szobrászati értékű, mint ahogy az is előfordult, 
egy séf azért vett tőlem plasztikát, hogy arra 
tálaljon. Nem a szándék határozza meg a tárgy 
értékét, hanem a befogadó. Itt sem dimenzioná-
lom túl a szerepem. Igyekszem megadni a sza-
badságot a tárgynak és a használójának. Mindig 
a legjobbra törekszem, aztán csak figyelem, mi 
történik. 

SOK MINDENT SZABADON HAGY, A VÉLETLENRE 

BÍZ, MIKÖZBEN AZ ALKOTÁS EGYIK MOTORJA 

MÉGISCSAK AZ ÖNKIFEJEZÉS. HOGYAN TUDJA A SA-

JÁT AKARATÁT MŰVÉSZKÉNT HÁTTÉRBE SZORÍTANI?

Folyamatosan gondolkodom, mennyire 
kell megjelennem a tárgyakban. Az éttermi 
megrendeléseknél például kardinális kérdés, 
hogy tudjak alkalmazkodni. Persze egy tányér 
készítésekor is szeretnék valami önazonossal 
előrukkolni, de tudnom kell, hogy én csak egy 
része vagyok a nagy egésznek. Amikor a tányér 
kikerül az asztalra, akkor az élményhez hozzá-
tesz majd az étel maga, a környezet, a fények, 
a többi teríték. Ilyenkor a magamutogatásnál 
fontosabb a csapat játék és a szolgálat.

HOGY NÉZ KI A MUNKAFOLYAMAT, AMELYNEK 

A VÉGÉN A TÁNYÉR ÉS A RAJTA FELSZOLGÁLT ÉTEL 

SZINTE MŰALKOTÁSSÁ ÁLL ÖSSZE?

Sok séf szeret eljönni a műhelyembe, beszélni 
az ételről, az elképzeléséről, arról, mi fogja 
meg egy tányérban, ez pedig az én fantá-
ziámat is beindítja. Az ilyen közös munkában 
van igazi izgalom, egymást inspiráló alkotás. 
Az Onyxnak például minden ételhez külön 
tányért terveztem. Megvolt az ételek mérete, 
színe, textúrája, ehhez alkottam meg a teríté-
ket, de a legtöbb helyen azért több fogáshoz is 
használják a kerámiáimat.

MI AZ OKA, HOGY AZ ÉTTERMEKBEN EKKORA 

HANGSÚLY KERÜLT NEMCSAK A TÁLALÁSRA, 

DE MÉG A TÁNYÉROKRA IS?

Ez a változás nemzetközi szinten körülbelül 
tizenöt, itthon hat-nyolc éve figyelhető meg. 
A slow life felfogáshoz van köze, ami szeren-
csére mostanra az élet minden területén utat 
tört magának. Amikor már túlfeszítjük a húrt, 
gyorséttermekben eszünk, hatalmas áruházak-
ba rohanunk az olcsó, folyton pótolható  
étkészletekért, akkor egy pont után jó megállni, 
és rácsodálkozni a szépségre, az ízekre,  
a kreativitásra, az alkotói energiákra.  
Megadni a módját az evésnek, nem csak kielé-
gíteni egy szükségletet. A múlt évben rengeteg 
magánmegrendelésem is érkezett. Noha az 
éttermek bezártak, az embereknek igényük 
volt arra, hogy otthon is megéljenek minőségi 
pillanatokat. Ezek a tapasztalatok a személy-
telen hétköznapokban apró szigetekké váltak, 
amelyeken jólesik megpihenni, egy kicsit 
elidőzni.

A HELY SZELLEME

„Egy tányér körülbelül 
három hét, mire elkészül. 

A kerámia olyan anyag, 
ami folyamatos törődést 
igényel. Nem kell állan-

dóan jelen lennem, de 
mindig figyelnem kell, 
hogy ott tudjak lenni, 

mikor szükség van rám. 
Tehát nálam a tárgyak 

szabnak ritmust az idő-
nek” – mesél a munka-

napjairól az alkotó
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AHOGY A SIKER HATÁSÁRA EGYRE TÖBB MEGREN-

DELÉSE ÉRKEZIK, NEM PONT A TÁRGYAKRA VALÓ 

ODAFIGYELÉS, A LASSÚSÁG KERÜL VESZÉLYBE?

Az biztos, hogy nem könnyű nemet mondani. 
De van egy mennyiség, ami felett nem vállalok 
megrendelést, bármilyen csábító is. A negyven-
ötven fős étterem a limit, ekkora számnál 
tudom még biztosítani, hogy minden edény 
örömmel készül, nem önismétlő.

MIKOR SZERETETT ENNYIRE BELE A KERÁMIÁBA?

Ötéves koromban a szüleim elvittek egy 
kerámiaszakkörre, ahol szó szerint és elvont 
értelemben is beleragadtam az agyagba. A szü-
leim nem voltak túl boldogok, amikor nyakig 
sárosan préselődtem be a 601-es Trabantunkba. 
Én viszont annál lelkesebb voltam, tizenegy-
tizenkét évesen már magam kutattam ki, 
hova járhatnék szakkörre Mátészalkán. Ekkor 
ismerkedtem meg a fazekasság népi hagyomá-
nyaival, amelyre alapozva aztán a Mome alap- 
és mester képzésén már igazi mélységeiben 
kezdtem foglalkozni a kerámiával, kiforrhatott 
a saját stílusom. Szerencsém volt, hogy ilyen 
hamar kapcsolatba kerültem az agyaggal, a ra-
gaszkodásom pedig azóta is tart. 

EZ A SAJÁT STÍLUS KÜLÖNLEGES DARABOKAT 

EREDMÉNYEZ, ELÉG CSAK ARRA A TÁNYÉRJÁRA 

GONDOLNI, AMELYNEK ANYAGÁBA FŰSZEREKET 

KEVERT. HOGY JÖTT AZ ÖTLET? 

Mivel gyakran járok étterembe, láttam, amikor 
a séfek egy sárkány nevű eszközzel megéget-
tek bizonyos ételeket a vendég előtt. Gondol-
tam, milyen szép lenne, ha az akkor felszálló 
illat nem az ételből, hanem a hő hatására 
a tányérból áradna. Égetetlen nyers agyagba 
kevertem a fűszert, így valósult meg a tervem. 
Amúgy is szeretem, ha nincs kiégetve az agyag, 
így visszaázva újra földdé válhat. Ez a körfor-
gás közel áll a természet és a tárgyak viszo-
nyáról alkotott felfogásomhoz. Az Onyxszal 
például a 2018-as Gourmet fesztiválon száraz 
nyersagyag edényekben tálaltunk. Az egész 
csapatot megtanítottam marokedényeket ké-
szíteni. A stáb három héten keresztül formázta 
az agyagtálakat, összesen kétezer-négyszázat. 
A fesztiválon ezekben szolgálták fel az ételt, 
a tálakat pedig nyugodtan eldobhatta a vendég, 
pár hét alatt kinőtt rajtuk a fű. Ez a megoldás 
nemcsak környezetbarát volt, de a közös mun-
ka öröme, a készítők keze nyoma konkrétan 

megjelent a tányéron. Ez számomra alkotó, 
a vendég és a természet találkozásának mély 
élménye volt.

A TERMÉSZET INSPIRÁLJA A MŰVÉSZETÉT?

Sok mindenből tudok ihletet meríteni. Egy 
törött faág vagy a napi aktualitások is könnyen 
elindítják bennem az alkotói folyamatokat. 
Az utóbbi időben például a bezárkózás kapcsán 
elkezdtem a befelé fordulással, az önvizsgálat 
térbeli kivetüléseivel kísérletezni. Korábban 
pedig a hibákkal, a véletlenekkel foglalkoztam, 
ez a téma végigkíséri a pályámat, megjelenik 
a vállalkozás nevében, és ezt vizsgálja a doktori 
dolgozatom is. 

MINDIG VAN FILOZOFIKUS HÁTTÉR A MŰVEI 

MÖGÖTT?

A szobrokban szembeötlőbben, de a tárgyakban 
is jelen van, igen. Ugyanazzal a mély, odafigye-
lő szemlélettel formálom az agyagot, bármiről 
legyen szó. Nekem ösztönös ez a hozzáállás. 
Nem is ülök úgy oda a koronghoz, hogy a tett 
mögött nincs gondolat vagy érzelem, úgy ér-
zem, ettől lesz jó a tárgy.

MIÉRT PONT A HIBÁK FOGLALKOZTATJÁK ENNYIRE?

Észrevettem, hogy van valami elemi kötődésünk 
a hibákhoz, a tökéletlenséghez. A keleti filo-
zófiában ez könnyedén tetten érhető, elég csak 
arra gondolni, hogy ott kultúrája van a kerá-
miákon a törések arannyal való kiemelésének. 
Ugyanez a hozzáállás más művészeti ágakban 
is jelen van. Érdekelt, hol van a közös gyökere 
a véletlenek, a hibák szeretetének.

VALÓBAN SZERETJÜK A TÖKÉLETLENSÉGET? OTT 

VAN PÉLDÁUL AZ INSTAGRAM, AMI NAGYRÉSZT 

A TÖKÉLETESSÉG LÁTSZATÁRA ÉPÍT.

Minket a kulturális közegünk és az ipari forra-
dalom, majd a tömegtermelés eléggé eltávolított 
ettől, de tőlünk keletre él a természet tökéletlen-
ségének és tökéletlenségében való tökéletessé-
gének elfogadása, valamint az emberen kívül eső 
tényezőknek a szeretete. De ha már szóba került 
az Instagram, ott is megjelenik a túlzásba vitt 
tökéletesség hatására az ellenkultúra, a hibák, 
a tökéletlenség felvállalásának igénye.

A TÁRGYKÉSZÍTÉSBEN EZ HOGYAN JELENIK MEG? 

A tökéletesség nem egyenlő a hibátlansággal. 
A tökéletesség kulcsa abban rejlik, hogy milyen 

A HELY SZELLEME

Az Error N’ More elneve-
zés miközben magában 
hordozza a keramikus filo-
zófiáját, egyszerre fricska 
is a divathullámnak, 
amely hatására – a sosem 
lehet elég elv alapján – 
számtalan újonnan nyíló 
hely neve az „and more” 
utótagot kapja
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igényességgel nyúlok az anyaghoz, milyen hoz-
záállással vagyok jelen a feladatban. Az egye-
diséget pont a különbözőségben lehet megra-
gadni. A hibák teszik a tárgyakat, az embereket 
is különbözővé, és a különbözőségben rejlik 
a szépség.

A SAJÁT MŰVÉSZETÉBEN FELFEDEZHETŐ EZ A FEL-

FOGÁS?

Nem próbálok görcsösen ragaszkodni minden 
körívhez, én csak örülök, ha szabálytalan a tár-
gyak amplitúdója, mert az a pillanatot rögzíti, 
egy adott hangulat, életállapot lenyomata. Egy 
ilyen tökéletlen kör ívű tárgy a gyártósoron 

menne a selejtbe, de a tökéletességéért az üres-
ségével fizetne. 

A HÉTKÖZNAPOKAT IS E SZERINT AZ ELV SZERINT 

ÉLI?

Abszolút próbálom. Ha valamit kudarcként 
élnék meg, akkor igyekszem a pozitív oldalt 
megfogni. Így tettem az elmúlt egy évben 
is, ami sok nehézséget okozott nekem is, de 
emellett lehetőséget teremtett az elmélyülésre, 
a kísérletezésre. Próbáltam ennek a szépségét 
megfogni, még ha nem volt is könnyű. 
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