
M
integy két éve 
kezdte el a fa-
táskák készíté-
sét Balázs Már-
ta. A darabok 
c s í k m a d a r a s i  

otthonukban készülnek, esetenként 
az egész család besegít valamilyen 
módon a „táskabizniszbe”.

„Gyerekkoromban mindig azt hal-
lottam otthon, hogy »tanulj, fi am«, 
hogy egyetemet kell végezni, hogy 
rendes munkát kell vállalni, és min-
dig előttem volt, hogy mi szeretnék 
lenni, ha nagy leszek. De időközben 
folyamatosan éreztem azt, hogy még 
kipróbálnék ezt-azt az életem során. 
Hogy nem ragadnék le egy dolog 
mellett, hogy kell valami plusz a 
munkám mellett, noha nagyon sze-
retem azt is, amit tanultam, amivel 
dolgozom” – mesélte a fi atal nő, aki 
a Sapientia-egyetemen végzett ipa-
ri biotechnológusként, jelenleg egy 
csíkmadarasi laborban növényi mik-
roszaporítással foglalkozik. Délutá-
nonként pedig az egyetemen végez 
kutatómunkát, mivel épp doktorál. 
S noha mindemellett nem unatkozik, 
még sok vágya van felsorakoztatva 
egymás után. Egyik ilyen volt az is, 
hogy valami „kézzelfoghatót” hoz-
zon létre.

„Apukám asztalos, anyukám varro-
dában dolgozott, tatám pedig a lovak-
nak varrt hámot. Mindig valamit te-
remtettek, létrehoztak. Én is éreztem 
ennek a vonzását, hogy valamiben ki 
kellene próbáljam magam, egy olyan 
dologban, ami közel áll hozzám. Az 
életem során a fa is mindig ott volt, 
olyan házban nőttem fel, hogy az 
összes bútort apukám faragta, még 
a függönytartónkat is. Állandóan az 
köszönt vissza, hogy az ember a sa-
ját kezével bármit meg tud csinálni. 
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Apukám aszta-
los, anyukám 
varrodában 
dolgozott, 
tatám pedig a 
lovaknak varrt 
hámot. Mindig 
valamit terem-
tettek, létrehoz-
tak. Én is érez-
tem ennek a 
vonzását, hogy 
valamiben ki 
kellene próbál-
jam magam, egy 
olyan dologban, 
ami közel áll 
hozzám.

(Nem) mindennapi kiegészítők
A fa ott volt eléggé szorosan az éle-
tünkben, és arra gondoltam, hogy 
én is valami ilyesmivel szeretnék fog-
lalkozni. De nőként nem gondoltam, 
hogy nekifogjak bútorokat készíteni, 
padokat, kisasztalokat, mert nem ér-
zem azt, hogy egyedül képes lennék 
rá. Azt akartam, hogy tudjam egyedül 
véghez vinni, amit kigondoltam” – 
mondta Balázs Márta.

Fába égetett motívumok

A pirografálás régóta foglalkoztatta, 
az egyik egyetemi oktatója ismertette 
meg ezzel a technikával. Az, hogy a 
fába különböző motívumokat éget-
het, nagyon megtetszett neki, első 
pirográfgépét nagy izgalommal vár-
ta, de először még egy vonalat sem 
tudott húzni. „Olyan, mint egy toll, 
a felforrósodott kis eszköz, nagyon 
nehéz formálni vele a fát. De napról 
napra egyenesebb lett az egyenesem, 
és lassan formákat is tudtam készíte-
ni. Aztán úgy éreztem, valamivel töb-
bet kellene, ne csak dekortáblákat, 
hanem olyasmit készítsek, amit még 
senki. Megvásároltam pár fadobozt, 
és kidíszítettem. Aztán gondoltam, 
ha teszek rá egy pántot, még táska 
is lehet belőle. Így történt, hogy egy 
nap azzal a gondolattal ébredtem 
fel, hogy fatáskákat fogok készíteni. 
Nem azért, hogy megéljek belőle, 
hanem elsősorban azért, hogy kikap-
csolódjak.”

Az igényekhez igazodva

Első kollekciója darabjainak az alapja 
fadobozokból volt. A közel húsz táska 
szinte egy éven keresztül készült, es-
ténként, hétvégenként ragasztottak 
a faládikákra egy-egy anyagot vagy 
pántot a férjével közösen, csiszolgat-

ták a dobozokat, festették, kitalálták, 
hogy milyen minta kerüljön rájuk. S 
noha eleinte idegenkedve fogadták a 
vásárlók, egyre többen megkedvelték 
ezeket a különleges, egyedi darabo-
kat. Volt, aki úgy vélte, túl merevek 
a táskák, más pedig túl kicsinek ta-
lálta. Márta meg is hallgatta az ötle-
teket, tanácsokat, kívánságokat, és 
igyekezett aszerint formálni a termé-
keket, hogy szépek és hasznosak is 
legyenek. „Van egy nagyon kedves 
ismerősöm, akinek van egy nagy 
CNC berendezése. Egy ideje együtt 
dolgozunk, ott kivágják a táskalapo-
kat, amelyek lapra hajtva érkeznek 
hozzám, mi egymásba tesszük, és 
megadjuk a végső alakját. Csak így 
lehet létrehozni azt, hogy esetleg egy 
palack is beleférjen, hogy egy kicsit 
hasznosabb, funkcionálisabb táska 
legyen, ugyanakkor sokféle modellt 
tudunk létrehozni.”

Öltöztethető darabok

A táskákba újrahasznosított anyago-
kat használ. A legújabb modellekbe 
pedig nem beleragasztotta az anya-
gokat, hanem kis szütyőket helyezett 
a táskák belsejébe, amiket könnyen 
ki és be lehet tenni. De Márta táská-
it öltöztetni is lehet: kötött és horgolt 
„táskasapikat” cserélgethetünk raj-
tuk. „Anyukám és anyósom horgol 
és köt, én leadom a méreteket, és ők 
készítik el a kivehetős vagy kívülre 
ráhúzhatós szütyőket, sapkákat. Az 
ötlet onnan jött, hogy anyukám na-
gyon sok ideje köti nekem a sapká-
kat, mindenféle színben vannak. És 
gondoltam, a táskák esetében miért 
ne lehetne ezt felhasználni. Mert mi-
lyen vagány az, hogy tél van, és beöl-
töztetjük a táskánkat is. De a mintá-
zattól, színtől függően tavaszi, őszi 

táskát is öltöztethetünk. Tehát van 
a faalap táskánk, és rendelhetünk 
hozzá különböző mintájú, anyagú 
szütyőket, attól függően, hogy milyen 
a táskánk, csizmánk, hangulatunk 
vagy az évszak, lehet öltöztetni. Van, 
aki a táskájához csináltat fülbevalót, 
most lehet a fülbevalóhoz táskát ké-
szíttetni” – mondja kacagva.

Fülbevalók és köszönőajándék

Vásárokba nem jár, úgy érzi, nem az 
ő világa. Leginkább azt szereti, ha a 
megrendelővel személyesen egyez-
tethet és valakinek az elképzelését 
megvalósíthatja. „Folyamatosan 
egyeztetünk. Ezáltal én is megisme-
rem az embereket, hogy ki az, aki be-
vállalósabb, ki az, aki inkább a visz-
szafogottabb színeket, az egyszerűbb 
formákat szereti, ki az, aki kitűnni 
akar a táskával.”

Márta nemcsak táskákat, hanem 
különböző kiegészítőket, dekorációs 
elemeket is készít – természetesen 
ezeket is fából. A maradék fának ad 
ezzel új életet. Nyakláncok, fülbe-
valók, kulcstartók, karácsonyi dísz, 
esküvői köszönőajándék – széles a 
skála, hogy mi mindent készít. Pél-
dául saját esküvői meghívóját is ő 
maga készítette fából, a 250 meghí-
vottnak saját kezűleg pirografálta rá 
a meghívó szövegét a falemezekre. 
Jelenleg az új kollekciót tervezgeti. 
„Szeretnék más formákat is kipróbál-
ni. Mindig vannak bizonyos táskák, 
amelyeket nem kedvelnek annyira a 
vásárlók. De ez mindig utólag derül 
ki. Minden kollekcióban van pár da-
rab, ami kilóg a sorból, de ezek erősí-
tik a többit.”

PÉTER BEÁTA

FORRÁS: WOODSY
Saját esküvői meghí-
vóját is fából készítet-
te, pirografálással írta 
fel a szöveget. Néhány 
éve pedig jött a gon-
dolat, hogy fatáskákat 
készítsen, most már 
több modell közül 
válogathatnak, illetve 
saját elképzelésük sze-
rint rendelhetnek azok, 
akik szeretik a külön-
leges kiegészítőket. A 
fa alapanyagok feldol-
gozása és újrahasz-
nosítása, kiegészítők 
és dekorációs elemek 
készítése egy olyan 
foglalkozás, amelyben 
Balázs Márta kiteljese-
dik, és amelytől kikap-
csolódik.

BALÁZS MÁRTA,
KÉZMŰVES




