
Mit tehetnek a kézművesek, 
ha nincsenek vásárok? Nya-
kukon marad a termék, vagy 
más utakon tudják értékesíte-
ni? Mennyire viselte meg őket 
a járványhelyzet? A kérdések-
re ismert kézművesek segítsé-
gével kerestük a válaszokat.

→ NÁNÓ CSABA

S enkinek sem okoztak örö-
möt a járványügyi korláto-
zások, de léteznek szakmák, 

hivatások, ahol elengedhetetlen 
lenne a találkozás másokkal. 
Ilyen a kézművesség, amelynek 
egyik lényeges eleme a személyes 
kapcsolat árus és vásárló között. 
Aki ilyen terméket szeretne venni, 
annak fontos, hogy lássa, érezze, 
megtapogassa a kiszemelt árut. 
Hiszen a kézműves termék éppen 
abban különbözik a tucatárutól, 
hogy egyedi, egyénre szabott és 
művészi értéket képvisel. Érdekes 
és furcsa módon a nagy bevásár-
lóközpontok – ahol valóban nagy 
tömeg gyűl össze – egy percig sem 
tartottak zárva, ám a szabadtéri 
vásárok egy éve szünetelnek. A 
kézművesek számára azonban 
fontosak lennének az összejövete-
lek, mennének is, ha lenne rá al-
kalom. Hiába kérték a felelősöket, 
engedjenek a megszorításokból, 
sehol sem találtak megértésre. 
Vannak, akik alkalmazkodtak az 
új körülményekhez, mások felad-
ták a kínlódást, és egyéb szakmák 
felé fordultak. Az egyetlen megol-
dás e vásármentes vészes időkben 
a kézművesek számára az volt, 
hogy áruikat próbálják meg a 
nem hagyományos módon eladni. 
Akik már régebben foglalkoznak 
termékeik online értékesítésével, 
nem panaszkodnak a forgalomra. 
Igaz, ez többletmunkát kíván, de 
megéri a fáradozás.

Óvatosabb vásárlók
A kézművesek és a népi mesterek 
munkája, ténykedése egyszerre 
szól alkotásról, hagyományőrzés-
ről és értékteremtésről. A rutinos 
vevő könnyen megkülönbözteti 
a bóvlit az értékes kézműves ter-
méktől. Bár az értéktelen kacat 
hatalmas mértékben árasztotta 
el a piacot. A hivatástudó, valódi 
értékeket előállító kézművesek 

rengeteg energiát fektetnek mun-
kájukba, a hasznot viszont senki 
sem garantálja.  

Pásztor Krisztina pályaelha-
gyóként kezdte a kézművességet 
2014 márciusában, azelőtt sokáig 
újságíróként dolgozott. Kézügyes-
sége mindig megvolt, miután 
pedig gyerekei kezdték élni saját 
életüket, Krisztinának hiányoz-
ni kezdett a ragaszkodás kiélése. 
Előbb erdőt akart ültetni, aztán 
levendula lett belőle. „Olyant ke-
restem, amivel legalább húsz évig 
kell törődni, mint a kisgyermekkel, 
mielőtt elengeded a nagyvilágba. 
Nekem ez bejött, jó a növényekkel 
való törődés annak, aki szeret anya 
lenni” – fogalmaz a kézműves. 

Ma már egy 25 áras területen 
kizárólag levendulát termel a Ko-
lozs megyei Magyarkapuson, eb-
ből készülnek termékei. További 
25 áras területet bérel Kalotasze-
gen, ahol a levendula termeszté-
se mellett létrehozna egy angol-
kert és egy füveskert keveréket is 
Herbatórium elnevezéssel.

Krisztina terve a kezdetektől 
fogva az volt, hogy ne csak ter-

messze a levendulát, hanem dol-
gozza is fel, készítsen belőle kü-
lönféle hasznos dolgokat. Férjével 
kiköltözött falura, a ház egyes he-
lyiségei nemcsak lakhatáshoz, de 
manufaktúraként is szolgálnak, a 
termékek előállítása itt történik. 
A járvány miatt kialakult helyzet 
az elején neki is fejtörést okozott, 
hiszen Krisztina is többnyire vásá-
rokban értékesítette áruját. 

„Szerencsére vásárlóim a 
kezdetektől mellettem vannak, 
a törzs vásárlók köre évről évre 
gyarapodik. Mások, ha ritkábban 
is, de időről időre visszatérnek. 
Külföldről is kapok rendelése-

ket, és sok a turista is Erdélyben” 
– mondja Pásztor Krisztina. 
Mindez sokat számított, amikor 
megszűnt a személyes kapcsolat 
a vásárlókkal. A kézműves azt 
vette észre, hogy vásárok hiányá-
ban többet dolgozik, hiszen az 
utazással töltött idő felszabadult, 
termékeit komótosabban tudja 
elkészíteni. 

Az eladás némileg csökkent, 
de nem drámai módon – hang-
súlyozza Krisztina. Másrészt azt 
is tapasztalja, hogy az idén még 
nem indult be igazán a forgalom. 
Mintha az emberek óvatosabban 
nyitnák ki a pénztárcájukat. „Bár 
sokat foglalkozom internetes 
árusítással, kiderült, nem elég 
az online. Esetemben sok klienst 
úgy sikerül meghódítani, ha saját 
szemével látja termékeimet, kéz-
be veheti azokat” – magyarázza 
Krisztina. A járvány kitörése óta 
telefonon, üzenetekben, drótpos-
tán egyeztet a vevőkkel, az árut 
vagy személyesen adja át a közel-
ben lakóknak, vagy pedig postán 
küldi el. Persze ez többletmunkát 
ró a kézművesre, mert Krisztina 

arra is odafi gyel, hogy környezet-
barát csomagolást használjon. 
És hogy mi a siker titka? „A kéz-
műves termékek jellemzője, hogy 
nem ipari készítésűek. Mivel kis 
mennyiségben állítunk elő egy-
egy terméket, mintha a családnak 
készülne, a minőség kimondottan 
jó. A minőségi hozzávalókon túl 
az ember a szívét, lelkét beleteszi, 
ettől lesz fi nomabb és jobb bár-
milyen kézműves készítmény” – 
emeli ki Pásztor Krisztina.

Élet vásár nélkül
Nádudvary László két évtizede 
készít kézműves termékeket. Az 
elején csak rézdrótból hajlított 
csecsebecsékkel foglakozott, 
ma már az egyik legismertebb 
ezüstműves Erdélyben. Korán 
felismerte, hogy nem elég vásá-
rokba járni, ennél jóval több kell 
a boldoguláshoz, ha az ember 
ebből a tevékenységből meg is 
akar élni. Tudatában van annak, 
hogy akárhány vásáron is vesz 
részt, reklám nélkül nincs eladás.
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→ Élni kellene a történelmi eséllyel a kormányban – interjú Csomortányi István EMSZ-társelnökkel
→ Zétényi Zsolt budapesti ügyvéd: nagyok az esélyeink a járvány legyőzésére
→ A magyar ellenzék célkeresztjében a határon túliak – Pataky István jegyzete

Meglévő levendulás termékei mellett Pásztor Krisztina egy angolpark létesítésén is gondolkozik Kalotaszegen

→ Nem elég vásárokba 
járni, ennél jóval több 
kell a boldoguláshoz, 
ha az ember ebből a 
tevékenységből meg is 
akar élni. Tudatában van 
annak, hogy akárhány 
vásáron is vesz részt, rek-
lám nélkül nincs eladás.
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