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I Az 6faluban talalhat6 egy kedves
Greg sv.abhaz. al"!°l a ?eter6t megcs~p-
ia a mull szele. Ambar Hertwerh San-
dor meg a fiatal generaci6hoz tartozik.
megis tudatosan torekedett a regi csa-

I ladi feszek meg6rzesere es ami talan
ennel is fontosabb. ennek tovabb-
vitelere.

Csaladi iratok szerint mar az 1700-
as evekt6l tudnak budaorsi csaladi
szalakr61. Sandor edesapjat sokan is-
mertek. mert a haboru e16tt a temp-
lomban hegedl1lt es a hetvegeken a
hires budaorsi sz6rakoz6helyek vala-
melyikeben zenelt. fuv6szenekarban
(pl. Bartos kocsma). (Ekkor meg csak
katolikus templom volt Budaorson.)
Edesanyjanak koszonhet6en a csalad
megmenekl1lt az 1946-os kitelepites-
t61. A mama magyar szarmazasa elle-
nere teljesen felvette a svab szokaso-
kat. Az edesapa 5 testveret viszont
nem kerulte el a kitelepites borzalma.

1963-t6l m6d nyilt a rokonok megla-
Itogatasara Nemetorszagban. Sandor
I Heidelbergben tobbszor is jart gyer-
(yaont6 mestereknel. mig vegl1l a ro-
Konsag segitsegevel 1979-ben letre-
nozott egy onal16 gyertyaont6 mu-
Jlelyt. A festekeket a nemet BASF-
cegt6l szerezte be a rokonsag. majd
juttatta el Magyarorszagra.

Vajon az akkori politikai es gazda-
sagpolitikai helyzet mennyire tette le-

I het6ve. hogy egy privat mesterseget

uzzon? -kerdeztl1k.

i -Akkor csak szakmailag felkeszult, ember kaphatott iparengedelyt. amit a

I vasarl6k szempontjab6l helyesnek
tartottam.

-Mil~Jen m6dszerrel kesziilnek a
gyertyai?

-Ki".ar6Ial.( kezi ontesLi. illet\.{" mar-
tott gyertyakat allitunk e16. ame-
Iyeknek a min6sege a 15 eves kiserle-
tezeseim eredmenye. A kezzel 6nt6tt
gyertya kb. tizszer anny1 ideig ego mint
egy gepi 6ntesu gyertya. Mint minden
kezmuvesnel. igy ami szakmankban is
csaladi titok az alapanyag osszetetel{"

-Hogy latja a szakember a magya-
rorszagi gyertyakultuszt?

-Nalunk f6leg a gyertya egyhazi
jellege dominal. ezert szeptembert61
karacsony1g tart a f6szezon. Mint la-
kasdekoraci6r61 alig beszelhetlink.
pedig egy szep teritett asztal f6 disze is
lehet egy-egy szal gyertya. -

-EloJordul egyedi megrendeles?
-Nemreg keszitettem el a Film,gyar-

nak egy specialis fekete gyertyat. aha!
az aperat6rt csak a gyertya lan?ja er-
dekelte. Ez szakmailag nagy kihivast
jelentett.boldogga tett. hog)! eleget tud-
tam tenni a keresnek. Teljesen egyedi
gyertyatart6kba is keszitekgyertyakat.

-Van-e remeny. hogy csaladi tradi-
ci6 lesz e szep szakmab61?

-Nagyobb lanyom. aki jelenleg az
Iparmuveszeti F6iskola haJIgat6ja. mar
kitanulta a szakmat. de aki a muhelyt
tovabbviszi majd. az kisebbik lanytlnk
Remelem. hogy gyermekeimnek nem-
csak a szakmai ismereteket. de egyfaj-
ta munkamoralt is tovabbadhatok.

A kis muhely titkaiba ez ev decem be-
reben Buda6rs lak6kozonsege is bete-
kinthet majd. ahol a 15 eve mukod6
manufakturat ismerhetjuk meg
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