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A keleti lakk, gyakran említett japán nevén az urusi egyike az ember által 
legrégebben alkalmazott anyagoknak, használatának története 
évezredekre nyúlik vissza. Ez a különleges és egyedülálló természetes 
felületkezelõ anyag, melyet a lakkot adó fák, leggyakrabban a 
lakkszömörce (Rhus verniciflua) megcsapolásával nyernek, 
tartósságának és szépségének köszönhetõen igen alkalmas különféle 
használati tárgyak, eszközök és edények készítésére. Nem véletlen hát, 
hogy a keleti lakk története a Távol-Keleten oly erõsen összefonódott az 
étkezéskultúra történetével: Thaiföldtõl Tajvanig számos helyen 
használtak lakktárgyakat az asztal körül. Azonban e hagyományok 
koronaékszere japáni: itt a japán teaszertartásban az étkezés valóban 
mûvészetté vált. A teaszertartásban egy tulajdonképp egyszerû uzsonna 
mûvészeti elõadássá lényegül, ahol a házigazda és vendégei 
együttmûködve-együttjátszva próbálnak megidézni és megélni egy 
közös mesét. A szertartás olyan színielõadás, ahol minden résztvevõ 
egyszerre nézõ és szereplõ, szabott szerepekkel. Fontos persze, hogy a 
tea finom, a fogások ízletesek legyenek, azonban  a felszolgált étel  
maga is elsõsorban kellék. Kellék, akárcsak a többi tárgy és eszköz, amely 
mind a kívánt hangulat megteremtését szolgálja. Épp ezért a szertartás 

során használt számos eszköz, amellett, hogy 
jól használható, természetesen szép is. E 
teaeszközök készítésének sok évszázadnyi 
t ö r t é n e t e  v a n ,  s z á m o s  ö r ö k l õ d õ  
hagyománnyal és szabállyal. Nem könnyû 
hát az ilyen tárgyakat készítõ kézmûves 
helyzete. Nem rúghatja fel durván a 
szabályokat, de nem is szabad, hogy a 
tornyosuló hagyomány élve maga alá 
temesse.  Kézmûvesként  s zámomra 
pontosan ez az egészben az igazi élvezet. 

Oriental lacquer, or urushi by its frequently used Japanese name, is 
one of the first materials put to human use with a history dating back to 
many millennia. Thanks to its durability and beauty, this special and 
unique natural surface coating material – which is produced by 
tapping  lacquer sap yielding trees, most frequently the lacquer tree 
(Rhus verniciflua) – is very well suited for making different utensils, tools 
and vessels. Hence, it is not by mere coincidence, that the history of 
Oriental lacquer is so strongly entwined with the history of culinary 
culture in the Far East: from Thailand to Taiwan, lacquerware has been 
used around the dining table in many places. But the crown jewel of 
these traditions is in Japan: here, dining has really been transformed to 
art  in the Japanese tea ceremony. In tea ceremony a basically 
simple meal transforms into artistic performance, with the host and the 
guests cooperating and co-acting in an attempt to evoke and  
experience a shared tale. The ceremony is a kind of theatrical play, 
where every participant is a spectator and an actor at the same time, 
with prescribed roles. The tea should be tasty, and the courses good, 
but the offered food itself is prop, primarily. Prop, just like every other 
implement and utensil, all serving the creation of the desired mood. 
For that reason, the numerous implements 
used in the course of the ceremony, besides 
being useful, are pleasing too, naturally. The 
making of these tea utensils looks back on a 
history of centuries  with many  bequeathed 
traditions and rules. So it is not easy to be a 
craftsman creating such objects. There is no 
way to harshly break the rules, but he/she 
should not being buried alive under that 
towering tradition either. This is exactly what 
I, as a craftsman, find really pleasurable 
about it all.
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SakudóShakudo

Kb. 0,7x20,5 cm. Dió, fémfüst, keleti lakk.

Ca. 0,7x20,5 cm. Walnut, metallic foil, Oriental lacquer.





Édes éjSweet Night

Kb. 0,7x20,5 cm. Dió, fémpor, keleti lakk.

Ca. 0,7x20,5 cm. Walnut, metallic powder, Oriental lacquer.





Hûvös hajnalChilly Dawn

Kb. 0,7x20,5 cm. Dió, selyemfonal, keleti lakk.

Ca. 0,7x20,5 cm. Walnut, silk thread, Oriental lacquer.





BütyökBump

Kb. 4,5x5 cm és 5,5x6 cm. Fa, keleti lakk.

Ca. 4,5x5 cm and 5,5x6 cm. Wood, Oriental lacquer.





Modus vivendiModus vivendi

Kb. 5,5x5,5 cm. Eper, selyemfonal, keleti lakk.

Ca. 5,5x5,5 cm. Mulberry, silk thread, Oriental lacquer.





A tükrön túl Beyond the Looking Glass

Kb. 5,5x5,5 cm. Eper, fémfüst, keleti lakk.

Ca. 5,5x5,5 cm. Mulberry, metallic foil, Oriental lacquer.





Kb. 5,5x5,5 cm. Kõris, fémpor, keleti lakk.

Prospero kertje Prospero’s Garden

Ca. 5,5x5,5 cm. Ash, metallic powder, Oriental lacquer.





EgykékSingles

Kb. 1x1,5x19,5 cm. Dió, keleti lakk.

Ca. 1x1,5x19,5 cm. Walnut, Oriental lacquer.





Különc HölgyQuaint Lady

Kb. 1x1,5x19,5 cm. Bubinga, keleti lakk.

Ca. 1x1,5x19,5 cm. Bubinga, Oriental lacquer.





SelyemrétSilken Meadow

Kb. 1x1,5x19,5 cm. Kõris, keleti lakk.

Ca. 1x1,5x19,5 cm. Ash, Oriental lacquer.





NagykutyaBig Dog

Kb. 1x1,5x19,5 cm. Bükk, keleti lakk.

Ca. 1x1,5x19,5 cm. Beech, Oriental lacquer.





Nyugati szelekWestern Winds

Kb. 2,5x6,5x16,5 cm. Eper, gyöngyház, keleti lakk.

Ca. 2,5x6,5x16,5 cm. Mulberry, mother of pearl, Oriental lacquer.
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