
– A címerek jelképek és üzenetek. Mit üzennek és kinek?

– Attól függ, milyen címerről van szó. Lehetnek címerei 
közigazgatási egységeknek vagy családoknak. Különbséget kell 
tennünk a címer és a más jelképek között. A történelmi, nemesi 
címereket valamivel kiérdemelték az ősök, s az utódok öröklik. 
Leggyakrabban a csatában tanúsított vitézségért, hűségért kapták. 
A címer tömören ábrázolja, milyen erényekkel rendelkezik a címer 
tulajdonosa. Ez a tulajdonság jelképesen jelenik meg a címerpaj-
zson: címerállat, címermadár vagy valamilyen tárgy formájában. 
A címerpajzs körül található díszítőelemek a sallangok, a pajzs te-
tején van a sisak, amelyen újra megismétlődik a címerállat. Tehát 
a címer milyensége attól függ, ki, miért és kinek adományozta, s 
attól is, hogy ki tervezte. Nagyon sok függ a címer készítőjétől! 
Sok címer nem állja meg a helyét heraldikai, címertani szempont-
ból. Az adományozott címert régen kutyabőrön, adomány- vagy 
címerlevelen rögzítették, rendszerint latin nyelven. Ezért mondják 
ma is egyik-másik családra, hogy ősei kutyabőrösök voltak, ami 
néha pejoratívan hangzik, főleg ha lerongyolódott, elszegényedett 
családról van szó. 

– Mire készült a címer és hogyan?

– Régen pergamenre vagy kutyabőrre rajzolták. Sokszor csak 
leírták, hogy mit ábrázol, máskor le is festették a bőrre vagy az 
adománylevélre. Ez alapján kifaragták kőből, nemesi kúriákra, 
kastélyokra, palotákra helyezték fel. De faragták fába, vagy meg-
öntötték fémbe, s bevonták zománccal. Ha kihalt a nemesi család, 
az utolsó sarj temetésekor a címert fejjel lefelé rátették a kopor-
sóra, és a holttesttel együtt eltemették. Itt említem meg, hogy a 
héderfájai (Kis-Küküllő völgye) református templom mellett van 
egy kápolna, amelyben sok olyan nemes nyugszik, aki segített a 
templom építésében, vagy tett valamit a faluért. Ezeknek a sírok-
nak zárókövei kőbe faragott címerek voltak, amelyre szép szöve-
get, gondolatot véstek, szép magyar nyelven. Azért tudom, mert 
az ottani tiszteletes megkeresett, hogy a felújított templom falára 
világító testeket szeretne faragtatni. Kérdeztem, hogy van-e a fa-
luban olyan motívum, amit felhasználhatnék. Ilyen motívumról 
nem tudott, de megmutatta a kápolnát. Így aztán az ősök címerei 
újra napvilágra jöttek, és most ott világítanak a templom falán. 

– Hogyan készül egy címer?

– A címert ma is ugyanúgy készítik, mint régen. Festik vagy 
lerajzolják, majd kiszínezik, végül kőbe, fába róják, vagy fém-
be öntik és zománcozzák. Marosvásárhelyen él Novák József, 
aki felélesztette a címerkészítést, felkeltette iránta az érdeklő-
dést. Nagyon sok nemesi leszármazott kéri családi címerének 
elkészítését. Manapság fémes hatású festékkel festik a címert. 
Jellegzetes szín a zöld, a sárga, azaz arany, a fehér, azaz ezüst, a 
kék és a vörös. Kezdetben a katonák pajzsára festettek azonos 
címert, hogy megkülönböztethetők legyenek – innen szárma-
zik a címer fő részének, a címerpajzsnak az elnevezése. Tehát 
fémre festették, ezért volt a színeknek fémes hatása. Most ezt 
igyekszik Novák József feleleveníteni, olykor ragasztási techni-
kát is használ, és kissé megtűri a papírt, így érdekes hatást képes 
elérni. Fára is készítenek címert, a lényeg az eredeti arányok 
betartása. A faragott címeren kódolt színeket alkalmazunk. A 
pettyezés jelzi a pirosat, a kéket a vízszintes vonalak, a zöldet 
rézsútos párhuzamos vonallal jelenítjük meg stb.

– Könyv is jelent meg az Ön által faragott címerekről Fába farag
va címmel, felsorakoztatva a történelmi Magyarország vármegyéi
nek címereit. Mi adta az ötletet, hogy megfaragja a 63 vármegye 
címerét?

– Úgy éreztem, ezt meg kell tennem. Előre bocsátom, a nem-
zettudatommal nincs semmi baj. De kezdjem az elején! Nagy 
tisztelője vagyok a legnagyobb magyarnak, Széchenyi Istvánnak. 

Egyik győri tanítványommal az 1990-es évek elején meglátogat-
tuk Nagycenken a Széchenyi-mauzóleumot. Nagy benyomást tett 
rám. Ott figyeltem fel, hogy egy kis vakablakban picike kopjafa áll. 
Bizonyára erdélyi látogatók adóztak Széchenyi emlékének. Akkor 
azt gondoltam, Széchenyi nagyobbat is megérdemelne, de akko-
rát, hogy elférjen a mauzóleumban. Megkérdeztem, hogy betehet-
ném-e oda, ha faragnék egyet. A Széchenyi Társaság válasza igen 
volt. Egyik győri mérnök szerzett cserefát, a másik megengedte, 
hogy nála kifaragjam a kopjafát, és amikor elkészült, minden csin-
nadratta nélkül felállítottuk. Ezen a kopjafán rajta van Széchenyi 
és Erdély címere is. Akkor azon töprengtem, jó lenne, ha a könyv-
táralapító apának, Széchényi Ferencnek is állítanék emléket. Fel-
mentem az Országos Széchényi Könyvtárba, és megkérdeztem, 
lenne-e helye a könyvtárban, ha faragnék egy Széchényi-címert. A 
válasz igen volt, mondták, nagyon örülnének neki, s a méreteket is 
megadták. A fa anyagát Nagy Gábor kibédi kollegám ajánlotta fel 
erre a célra. Megfaragtam és felvittem a könyvtárba, kaptam aján-
dékba néhány szép könyvet. Akkor kértek meg, hogy faragjam 
meg a történelmi Magyarország vármegyéinek címereit. Pályáza-
tot is nyertek számomra. Az ottani faragók is tudomást szereztek 
róla, de, mint kiderült, annyi pénzért nem vállalták. Ingyen vállal-
tam, aztán valamennyit kaptam érte, de nekem az volt a fontos, ha 
megfaragom, jó helyre kerüljön. Hát a Széchényi Könyvtárban 
igen jó helyen van! Emblematikus hely, az ember örülhet, ha ott 
helyeznek el egy általa készített alkotást. A magyar emberek 
összefogását és becsületességét is volt alkalmam ekkor megta-
pasztalni. Ahogy megfaragtam, egyesével, hármasával, olykor 
tízesével küldözgettem fel Pátyra, ahol gyűjtötték a kész címe-

reket. A szállítás akkoriban nem volt könnyű, főként a 80 x 60 
centis daraboknak. Végül úgy oldottam meg, ha láttam egy ma-
gyar rendszámú kocsit, megkérdeztem a sofőrt, hogy Budapestre 
megy-e, s ha igen, megkértem, vigye el a címereket a megadott 
címre. Ismeretlen magyar embereket kértem meg, és becsületük-
re váljék, egy címer sem veszett el. Szívesen elvitték, s még arra is 
megkértek, ha kiállításom lesz Budapesten, értesítsem őket. El is 
jöttek. Így a címerek az Országos Széchényi Könyvtár nagy ülés-
termének falain láthatóak.

– Mit faragott még címeren kívül?

– Sok mindent. Érdekeltek a balladai motívumok, megfarag-
tam Kádár Kata és Fehér Anna balladájának egyik-másik jelenetét. 
Vagy az Emese álmát, a csodaszarvast, a vérszerződést. 

– Min dolgozik, mit szeretne megfaragni?

– Nemrégiben befejeztem Rodostó címerét, amelyet a nyáron 
fog Rodostó polgármesteri hivatalának ajándékozni Beder Tibor. 
Megfaragtam Mikes címerét, és jövőre szeretném befejezni Rá-
kóczi címerét is, amelyeket a rodostói múzeumnak fogunk aján-
dékozni közösen Beder Tiborral, 2012-ben. Másik tervem, hogy 
megfaragjam az erdélyi fejedelmek és a magyar uralkodók címe-
reit, illetve azoknak a magyar nemeseknek a címerét, akik tettek 
valamit a magyar nemzetért.

– Miért éppen fában dolgozik? 

– Erdély és a fa – nekem ez a természetes! Ez az alapanyagom. 
Édesapám is mindig fából faragott, ezt örököltem tőle. A fa meleg, 
meleget ad, szép és szépíti a természetet, életet ad, és nagyon szé-
pen lehet belőle dolgozni. Ha hozzá lehetne jutni, legszívesebben 
körtefát faragnék, mert aprólékosan meg lehet dolgozni. A várme-
gyecímereket tölgyből faragtam. Faragok diófából – különben 
bármelyik gyümölcsfa jól megmunkálható –, de lehet bükkből és 
juharból is szépen faragni. Rodostót körtefába faragtam, Mikest 
juharba. A juhar szép fehér, alkalmas arra, hogy kifejezze Mikes 
tiszta emberségét, hűségét a fejedelemhez és hazájához.

– Eddig hol voltak címerkiállításai?

– Itthon volt a legkevesebb. Magyarország szinte minden je-
lentős helységében volt kiállításom, sok településnek megfaragtam 
a címerét. Kiállítottam továbbá Hannoverben; a világkiállításon 
Magyarország pavilonjába hívtak meg erdélyi fafaragóként. Ez 
2000-ben volt, Simon Csanád, egy magyarországi fiatalember, 
Erdély szerelmese vitt el Hannoverbe, s mindvégig ott volt velem, 
az autót a Máltai Szeretetszolgálat biztosította. Volt kiállításom 
továbbá Genf mellett, Erdőszentgyörgy testvértelepülésén, Plan 
les Ouates-ban, és ugyancsak az erdőszentgyörgyiek révén Fran-
ciaországban is volt kiállításom. Varades kanton több település-
ből áll, azoknak mind megfaragtam ajándékként a címerüket. 
Erdőszentgyörgy címere ott van egy varades-i múzeumban. A 
székiekkel Colbrousba is elkerültem. 

– Valahányszor kilépünk a nagyvilágba, mindig viszünk vala
mit és hozunk valamit... 

– Én viszem erdélyi beszédemet, humoromat, amit édesapám-
tól örököltem, és nagy félelmemet, hogy Erdély nem talál megér-
tésre odakint. Mert néhány embernél ezt tapasztaltam! Ilyenkor 
próbálom faragásaimmal jobban megismertetni Erdélyt, az erdé-
lyieket, gondolatainkat. Onnan pedig hozom az ő gondolatukat, 
akár jók, akár rosszak. De kiállításaim után mindig örülök, hogy 
láttam új dolgokat, új emberekkel ismerkedtem meg, és rádöbben-
nek, hogy a magyar ember nem olyan rossz, ahogy némelyek lefes-
tik. Ha komoly, közös nemzeti ügyről van szó, képesek vagyunk 
összefogni! Kár, hogy a kommunizmus aláásta nemzeti önérze-
tünket. Járkálásaim során talán több önértékelést tanultam.

– Kérem, meséljen önmagáról is.

– 1941. augusztus 9-én születtem a Székelyudvarhelytől 25 
km-re lévő Nagy-Homoród menti Homoródvárosfalván. Szüle-
im földművesek voltak; édesapám faragó, vadászó, természetjáró 
ember volt. Kétszer is orosz fogságba került. Először 18 évesen 
ment harcolni a hazáért, másodszor a II. világháborúban, idős fej-
jel ment határt őrizni – mások helyett. Fogságba esett. A család 
4 gyermeke közül én voltam a későn jött legkisebb. Apám hiánya 
sok nélkülözést jelentett számunkra. Édesapám vidám, de konok 
munkabírással rendelkező ember volt, nem hagyta magát letör-
ni. Édesanyám melegszívű, családjáért mindenre kész, igazi sze-
rető édesanya volt. A szeretetet tőle, a konokságot, az előrelátást, 
a célirányos gondolkodást, hogy megálljam helyemet az életben, 
az édesapámtól örököltem. Neki mindig volt célja, és ez éltette! 
Az elemi osztályokat otthon végeztem, tanultam Oklándon, a 
középiskolát a székelyudvarhelyi Tamási Áron középiskolában vé-
geztem. Érettségi után biológiára szerettem volna felvételizni, de 
az anyagiak nem engedtek, ekkor nagybátyám tanácsára felvételiz-
tem a tanítóképzőbe. Nem akartam, de mégis felvételiztem, mert 
így megszabadultam a katonaságtól. 1961-ben megnyílt az érett-
ségi utáni tanítóképző főiskola, azt végeztem el. Az államvizsga 
után Maros megyét választottam, Hármasközségben tanítottam 
biológiát. Szabadidőmben madarakat preparáltam, megismertet-
tem a gyerekekkel a madarakat, kirándulásokat szerveztem, fiatal 
asztalitenisz-csapatunk a legjobb volt a székely-magyar autonóm 
tartományban, kultúrházat igazgattam, s közben 32 évig naponta 
kijártam a világvégi Cséjére, ahol még ma sincs villanyáram. Akkor 
még nem gondoltam igazán a faragásra.

– Sok helyütt járt, sok emberrel találkozott, mit érez, amikor ke
zébe veszi a vésőt?

– Valóban, sok településnek megfaragtam a címerét, sok em-
berrel megismerkedtem, sokszor ajándékoztam faragványt. Egy-
szer egy értelmi fogyatékosoknak  otthont adó intézet igazgatója 
megkért, hogy faragjak azoknak a polgármestereknek, akik segítik 
az otthont. Megfaragtam a helységek címerét, az ország címerét. 
Hogy mit érzek, amikor faragok? Faragáskor mindig beleadom 
a lelkemet, szívemet. Főleg, ha magyar vonatkozású történelmi 
témát faragok, vagy valamilyen szép emberi magatartást faragok 
meg, mint például a Szent László esete, aki kettészakította palást-
ját, hogy a fagyoskodó koldusnak adja, vagy vizet fakasztott kato-
nái számára. Emlékszem, amikor ezt faragtam, úgy beleéltem ma-
gam a történtekbe, hogy egyszer csak azon vettem észre magam, 
hogy hullnak a könnyeim a fára, Szent László palástjára. 
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