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BARANYAI KÉZMÛVESEK

Nyár elején, egy kézmûves vásá-
ron találkoztam a termékeivel, majd
weblapját – melyet a logójával
együtt saját maga tervezett és készí-
tett – böngészve figyeltem fel egye-
di kivitelezésû fajátékaira. Számos
kiállításon is részt vett már, ezek
közül a legemlékezetesebb a „Játék
az egész világ III. – a fajátékok törté-

nete”, melyet a Budapesti Történeti
Múzeum Kiscelli Múzeumában ren-
deztek 2001-ben. Augusztusi talál-
kozásunkkor már dobozokba csoma-
golva, indulásra vár a portéka, hi-
szen a Budai várban rendezendõ
négynapos Mesterségek Ünnepére
készülõdik István.

– A vásározás sok utazással, fá-
radtsággal jár, de gondolom, örömet is
rejteget.

– Mivel termékeinket szinte kizá-
rólag népmûvészeti és kézmûves vá-
sárokon értékesítjük, sokat vagyunk
úton. A ki- és bepakolás, az utazás,
vásárjárás emberpróbáló feladat, de a
vásárok hangulata mindig maradandó
élmény. Ilyenkor találkozunk kéz-
mûves ismerõseinkkel, barátainkkal
– fazekasokkal, szövõkkel, kosárfo-
nókkal –, akikkel elsztorizunk, jókat
beszélgetünk, az asztalunkhoz szala-
dó vidám gyerekek „aranyköpései”
pedig mindig megnevettetnek. 

– Milyen játékokat, termékeket ké-
szít?

– A játékok elsõsorban az óvodás
korú gyerekek számára készülnek,
õk nagyon tudnak örülni a fából ké-
szült szállítójármûveknek, repülõ-
nek, helikopternek, vonatoknak, de
készítek gazdasági udvart is lovas
kocsival, traktorral, állatfigurákkal.
Ezek mellett medáliákat, röppentyû-
ket és a mostanában divatos
hûtõmágneseket is kínálok a vevõk-
nek. Egyébként mágneses logókat,
címereket egyedi megrendelésre is
készítek.

– Milyen fát használ?
– A játékok alapvetõen bükkfából

készülnek, de mivel minden játék
natúr, ezért egyes elemeit más fafaj-
tákból, például feketedióból készí-
tem, ez adja a színét, festéket ma
már egyáltalán nem használok. A
medáliáknak szilvafa, a mágnesek-
nek három milliméteres falemez az
alapanyaga.

– Hogyan készül egy-egy játék?
– A kellõen száraz faanyagot meg-

felelõ vastagságúra gyalulom, a figu-
rákat egyenként lombfûrész géppel
kivágom, a kockákat, hengereket,
hasábokat méretre gyártom, amelyik
elemet kell, kifúrom, maratom, majd
csiszolok, csiszolok, csiszolok…
Mindehhez speciális famegmunkáló
szerszámokra, gépekre van szükség,
maga a munkafolyamat pedig elég
nagy porral és zajjal jár. Mikor egy-
egy hétvégi vásárra készülök, bizony
napi 10-12 órát is a mûhelyben töl-
tök, hogy legyen elég portéka a gye-
rekeknek. Szerencsére már hazánk-
ban is sok olyan szülõ van, aki inkább
a természetes fajátékokat részesíti
elõnyben.

– A fia tovább viszi a szakmát?
– Dani fiam huszonegy éves, sokat

segít a mûhelyben, és ha ideje enge-
di, a vásárokon is részt vesz az érté-
kesítésben, de õ a közgazdasági pá-
lyát választotta, amit nem is bánok,
mert nem könnyû kenyér kézmû-
vesnek lenni. Így hát nem adom to-
vább a stafétabotot.
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Szabó István

fajáték-készítõ

úsz éve fiának,
Daninak készített elõ-
ször fajátékot, mivel
abban az idõben nem
lehetett igazán jó mi-
nõségû fajátékokat vá-
sárolni a boltokban.
Innen is kapta a
DANO fantázianevet az
egyedi készítésû játék-
család. 1994-tõl az ad-
dig csak hobbiként
ûzött tevékenység fõ-
foglalkozásává lett Sza-
bó Istvánnak.
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