
folytatás a 7. oldalról
– Említette, hogy nemcsak kapufaragással foglalkozik, hanem 

mindennel, ami fa. Fel tudná sorolni a repertoárt?

– Bútorkészítés, címerfaragás, lényegében minden belefér, de 
mostanában egyre jobban foglalkoztatnak a régi hintós kocsik is. 
Azoknak is megpróbálnám a feljavítását, restaurálását. Persze a 
hintókészítésnek is van egy különleges technológiája, akárcsak a 
kapurestaurálásnak, ezt is meg kellene tanulnom. Úgy érzem, ez 
is fontos dolog.

– Honnan, mi alapján tervezi meg vagy képzeli el a székely ka-
put díszítőmotívumokat?

– Minden tájegységnek van egy hagyományos mintakincse, 
elsősorban abból merítkezek. De fel szeretném hívni a figyelmét 
a helybeli, csíki faragóknak, hogy ne vegyük el, ne majmoljuk le 
a másét, mert ha elmegyünk példának okáért Erdővidékre vagy 
Má réfalva vidékére, ott nem lehet csíki kapukat látni. Viszont 
Csík ban az ottani kapukat igen. Nagyon bánt engem, hogy a sa-
ját motívumainkat, díszítőkincsünket félretesszük, s elvesszük a 
másét, holott a miénknek is van olyan gazdag mintakincse, mint 
akár a máréfalvinak vagy akár az erdővidékinek. 

– Honnan lehet tudni, vagy milyen motívumokból lehet felismer-
ni, hogy egy kapu Csíkból vagy éppen Udvarhelyszékről származik?

– Mivel Csíkvidékről is azt tartjuk, hogy egy szegényesebb vi-
dék, ezért a csíki székely kapuk mintázata is egy kicsit szegényesebb 
szokott lenni, díszítőelemként pedig a lóhere, a tulipán, a bimbó és 
a rozetta dominál, de többet lehetne felsorolni a geometriai díszí-
tőelemek közül is. Az udvarhelyszéki kapuk ezzel szemben agyon 
vannak díszítve és faragva, olyannyira, hogy nincs helye a szemnek, 
ahol megpihenjen. Az is előfordul, hogy az udvarhelyi kapukon 
nincs födémtartó konzolkötés. Minden vidéknek megvan a maga 
gazdag díszítőelem-skálája, és igazából, ha ragaszkodni szeretnénk 
a hagyományainkhoz, akkor csak azokat lenne szabad használni. 
De a kapu díszítőelemeinek sorába tartozik maga a kapu felirata is. 
Nagyon fontos, hogy rövidsége, tömörsége ellenére legyen súlya, 
mondanivalója. Nem akarok senkit sem megbántani, de sajnos e 
téren is kezdünk eligénytelenedni, rengeteg olyan feliratot válasz-
tanak, amely már – hogy is fogalmazzak – a súlytalan, agyoncsé-
pelt, sablonos kategóriába tartozik. Vannak feliratok, amiknek az 
én megítélésem szerint nincs helye a kapun.

– És annak a két kapunak, amin éppen most dolgozik, milyen 
feliratokat választottak?

– A kisebbik kapunak, amely Siófokra fog menni a helyi 
népdalkörnek, az Összetartozunk, határtalan a baráti szeretet 
feliratot választották a megrendelők, míg a nagyobbik, napokon 
belül felállítandó kapura Máthé evangéliumából lett egy idézet 
választva: Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt 
tegyétek velük. De olyan is volt nem rég, amelyre csak egyszerűen 
a Nemzetemnek helytállok pár szó került. Ennyi. 

– A szöveg hosszát elsősorban mi határozza meg?

– A kapu kontyfájának hossza. Sokan kérnek hosszú szö-
veget, amit viszont egy kicsi kapura nem lehet felírni. A szö-
veg ugyanis magasan a kapu tetején van, ha elaprózzuk, és ne 
adj’ isten kétsorossá tesszük, akkor nemcsak hogy csúnya lesz, 
de nem is fog érvényesülni, el fog veszni az írás. Pont olyan ez, 
mintha egy nagy kalapot tennénk egy kicsi gyermek fejére – 
nem áll jól neki. Persze ettől még a kicsi gyermeknek is jár a 
kalap, csak a felnőttétől kicsit kisebb.

– A régi mesterek munkája kapcsán mire gondol, ha végig-
sétál például Szejkefürdőn, az Orbán Balázs sírjánál felállított 
székelykapu soron?

– Nem egy alkalommal jártam már ott, hosszasan. Érdekes 
dolog például azokon a kapukon az ácsolás, pontosabban a konty-
fának és a hónaljkötésnek az ácsolása. Nagyon fontos az ácsolás 
minősége, illetve, hogy az anyag száraz legyen, mert ellenkező eset-
be az anyag megnyílik, és ez nagyon látszik. De nézem a faragás 
mélységét, milyenségét, és persze a használt motívumokat.

– Tehát nem azt nézi, amit a turisták leghamarabb: ki állít-
tatta és mikor?

– Nem, dehogy! Viszont a régi kapukon is általában meg-
nézem a vasazatot, mert az is fontos dolog, hogy ha már a kapu 
áll, akkor nyíljon is. De belemélyed az ember az apró részletek-

be akkor is, ha restaurálni hoznak egy-egy régi kaput. És persze 
akarva-akaratlanul is elgondolkozom, hogy vajon száz év múlva 
az én kapuimat egyáltalán fogják-e nézni, látni?

– Amúgy hogy érzi, nem kopnak ki a székely kapuk a hasz-
nálatból? A vaskapuk vagy az újgazdagék távirányításra nyíló 
automata kapui nem szorítják ki őket?

– Erre a kérdésre valójában az emberek mentalitása adja meg a 
választ, ugyanis a mentalitás szabja meg az igényeket. Sajnos mil-
lió példát lehetne erre is felhozni. Bizony mára ünnepnapokon 
sem vesszük fel a székely ruhát, ilyen alapon pedig a rikítósárga 
házakhoz sem rendelnek székely kapukat. De az igazság az, hogy 
ehhez is fel kell nőni, azaz tudni kell becsülni, értékelni a székely 
kapu üzenetét – mert van neki. Éppúgy, ahogy az Ezer Székely 
Leány Napjához is fel kell nőni, éppúgy kell a székely kapuhoz 
is. Akinek például most épp a kaput csináljuk, elmondása szerint 
már három éve érlelődött benne ez az igény. Ha Isten is megsegít, 
akkor nemsokára felállítjuk a portája előtt.

– Milyen motívumokat szokott használni a kapuk díszítésekor?

– Mindenekelőtt az ún. életfát emelném ki. Az életfa nevét a 
hosszáról kapta, ugyanis általában 85-90 centitől 100-110 centi 
hosszúságú szokott lenni, és egy átlagemberöltő hosszát szimbo-
lizálja. Kisebb kapuknál ez a díszítőmotívum 70-80 centi szokott 
lenni. Amit most készítek, azon meghagytuk 100 centis hosszúsá-
gúnak. De dominál a rozetta is, illetve a geometriai elemek közül 
az ún. vízfolyásos minta, de szívesen használom az ún. pénzveretes 
díszítést is. A palmetta is az életfa elengedhetetlen díszítőeleme.

– A székelykapu-faragó mesterek mennyire tartják egymás-
sal a kapcsolatot?

– Mindig konzultálunk egymással, sőt van is Varga Kár-
oly Faragó Egyletünk, és ennek keretében szívesen el is járunk 
egymáshoz. Felkeressük egymást az Udvarhelyi Napokon, ta-
lálkozni szoktunk a Nyeregben a csíksomlyói búcsún, az Ezer 
Székely Leány napján, de Sepsiszentgyörgyön a városnapokon 
is. Jólesik beszélgetni, tapasztalatot cserélni, egy kicsit konzul-
tálni, mert a butaság, amit igyekszünk eltitkolni, előbb-utóbb 
meglátszik azon, amit faragunk. Ha valaki kap például egy 
mintakincset, bemutatja a többieknek is, ki mit szól hozzá, 
lehet-e így használni, javítsunk-e rajta, egyszóval sok mindent 
megtudunk ilyen alkalmakkor beszélni. Tudunk egymásról, sőt 
mi több, a határon túli fafaragókkal is tartjuk a kapcsolatot.

– Igaz, hogy a fafaragók akár órák hosszát is tudnak vitatkozni 
egy-egy motívumon? Mi a vita alapja ilyenkor?

– Abból kell kiindulni, hogy a népmesékhez hasonlóan 
a mintákban is a hármas számot kötelezően fel kell tüntessük. 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy királynak három lánya… 
Nagyobbik, középső és a legkisebbik… és így tovább. Ha a mo-
tívumokat jól választjuk meg, akár egy mesét is el lehet vele 

mutogatni, annyira sokrétű a kapuk szimbólumrendszere. De 
ha egy kapun nincs palmetta, az már baj. Egy életfának viszont 
rengetegféle palmettája lehet, fantázia kérdése az egész. A kapuk 
tájjellegű szimbólumrendszerét egyébként a népdalokhoz lehet 
talán a legjobban hasonlítani: egy-egy népdalt ugyanúgy énekel-
nek Csíkba is, mint Udvarhelyen, vagy éppen Szovátán, csak más 
tájszólásba. A mondandó viszont mindenhol ugyanaz. Így van 
ez a székely kapukkal is. A viták elsősorban abból származnak, 
hogy ki mennyire ment bele egy-egy más tájra jellemző díszítő-
elem-rendszerbe, de mint már korábban említettem, a túl zsúfolt 
díszítés sem jó. A szemet hagyni kell pihenni.

– Említette, hogy gyakran a mester fantáziája is megszalad. Eb-
ből adódóan kiad a kezéből két egyforma székely kaput?

– Nem, sosem. Nincs két egyforma székely kapu. Nem is 
szabad legyen, de nincs is. A címerek viszont egyformák kell 
legyenek, azokkal nincs játszadozás. Ahogy az eredetileg meg 
volt rajzolva, azt úgy kell megfaragni, attól még egy millimé-
terrel sem szabad eltérni. Akárcsak egy Petőfi-verset: ahogy 
leírták, úgy kell elszavalni.

– És a fiatalok hogy állnak a mesterséghez? Akad-e jelent-
kező, aki hajlandó továbbvinni a székelykapu-faragás tudomá-
nyát, hagyományait?

– Jó lenne, ha lenne. Egyelőre nem mondhatnám, hogy so-
kan lennének. Kitartás is kell ám hozzá, mert egy héten belül 
senkiből nem lesz fafaragó, de még egy év után sem. Állati tü-
relem kell, hogy az ember ki tudja várni, míg egyszer azt mond-
ják neki: a Jóisten áldja meg a keze munkáját! Persze a fiatalok 
korábban jöttek is, nézték is, de az egészből csak annyit láttak, 
hogy hű de jó, Tibi bá milyen sok pénzt keres. Sajnos csak eny-
nyit láttak belőle. Sokan neki is fogtak, de tízből általában csak 
egy-kettő szokott kitartó lenni, a többi nem.

– Ez a passzivitás egyébként mennyire határozza meg a nép 
fafaragó-nemzedékének utánpótlás-nevelését?

– Nézze, Csíkszeredában van egy kollégám, András Lajos, 
aki a fafaragó művészeti iskolának a mestere. A legutóbbi nagy 
munkát ketten, közösen készítettük, így bizony faragás közben 
erről is volt időnk beszélgetni. Néztük az arányt: abban az idő-
ben, amikor mi végeztük az iskolát, évi 20-25 diák fejezte be 
tanulmányait, mára viszont csak évi átlagban négy-öt. Bármi-
lyen tevékenység ma már sajnos a pénztől indul el és a pénzhez 
fordul vissza. Ma például az a fiatal, aki nem lát benne megél-
hetőséget és nem lát belőle azonnali pénzt, inkább a sáncásást 
választja, mert ott azonnal fizetik. Nincs türelmük kivárni azt, 
hogy fafaragók legyenek. Olyan ez, mint a hegedülés: fél évig 
kitartóan járunk az órákra, aztán kopik a nagy lelkesedés. Már-
pedig ez nem egy hétköznapi munka, nem talál sem a kőmű-
vességgel, sem a szobafestéssel. Rengeteg gondolkozás és türe-
lem kell hozzá, mert egyetlen motívum sem születik meg egyik 
napról a másikra. Sokat kell ám ceruzával rajzolni, és kiradí-
rozni a fából, hogy olyan legyen, amire elmondható: na jó, el-
fogadható. De erről szól a kedvenc mottóm is, amihez nagyon 
ragaszkodok. Elmondanám, hátha valaki ettől is kedvet kapna 
a fafaragáshoz, ez pedig így szól: Szeresd munkádat, lelj örömet 
benne, és öregedj meg vele, hiszen a munkád a lelked tükre.
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Szeresd a munkádat, lelj örömet benne…

Antal Tibor: Rengeteg gondolkozás és türelem kell hozzá, mert egyetlen motívum sem születik meg egyik napról a másikra fotó: mihály lászló


