
– Honnan a fa iránti lelkesedése? Mert úgy hiszem, lelkesedés 
nélkül ezt nem lehet csinálni…

– Valóban, minden munka, ami az embernek a lelkéhez közel 
áll, az nem teher. Hogyha jó szívvel végzünk egy munkát, akkor 
bármennyit dolgozunk rajta, nem érezzük magunkat fáradtnak.

– Meglátszik a kapun is, ha a mestere jó szívvel vagy éppenséggel 
kényszerből faragta?

– Az meg kell látszódjon, mert ez pont, olyan mint a népdal. 
Ami belülről jön, az érződik, ha viszont valakit csak megszólíta-
nak, hogy énekeljen el valamit, olyant amilyent, akkor az olyan is.

– Faragás közben ön is szokott nótázni?

– Persze, nagyon is, a nóta ugyanis nem maradhat el a jókedv-
től. A népművészet és a népi fafaragás amúgy is szoros kapcso-
latban áll a népdallal. Korábban, jó pár esztendővel ezelőtt én is 
táncoltam, de sajnos abba kellett hagynom, ehelyett viszont egy 
olyan mesterséget kerestem, amivel úgy gondoltam, szintén érté-

ket tudunk magunk után hagyni. Márpedig a fafaragó mesterséget 
is csak olyan szívvel és lélekkel lehet végezni, mint a táncolást és a 
nótázást. Amúgy, ha jól számítom, immár harminc évet hagytam 
a munka mezején a hátam mögött, ugyanis minden munkámba 
bele szoktam faragni a monogramot és a dátumot, a legelsőkön 
pedig az 1981-es dátum szerepel.

– Mindig belefaragja a munkáiba a monogramját?

– Korábban, az igazgatómtól, Varga Karcsi bácsitól – Isten 
nyugtassa –, akinél kezdő faragó koromban tanultam, mindig azt 
kérdeztem, miért kell a monogramomat belevésni, hiszen nem 
akarok én ezzel hencegni. Azt válaszolta, azért kell belefaragni, 
mert ezzel üzenünk az utókornak, megcsappanó, megfogyatko-
zó erdélyi magyar közösségünknek. Ha nem is lesznek utánunk 
jövő, a székelykapu-faragást továbbvivő fiatalok, azért kell minden 
munkába belevésni az alkotó nevét és évszámát, hogy majd száz 
vagy százötven esztendő múlva a munkáink nyomán is el tudja 
mondani valaki, ezen a vidéken kézműves mesteremberek éltek. 
Azért mondom ezt el, mert nemrégiben restauráltam a csíkrákosi 
temető Kisboldogasszony-kapuját. Az 1930-ban volt ácsolva. 

Most egyébként egy olyan kapu restaurálására kértek fel Pálfalván, 
mely 1890-ben volt ácsolva.

– Árulja el, hogyan lehet egy százéves székely kaput restaurálni? 
Egyáltalán megéri felújítani?

– Összevissza nyilván nem szabad hozzányúlni, feltétlen meg 
kell maradjon az akkori mester eredeti alkotása. Hogy megéri-e? 
Nézze, ezek a régi kapuk – az én meglátásomban – már nem 
anyagi értékek, hanem lelki értékek. Épp ezt beszélgettük el azzal 
a fiatalemberrel is, aki a kapuját restauráltatja, azt ugyanis még az 
üknagyapja csinálta. Más számára lehet, hogy ez már tűzrevaló, el-
dobandó lenne, de számára ez a generációról generációra hagyott 
örökség részeként már lelki értékkel is bír, amit a kapu felújításával 
ő is tovább akar örökíteni.

– Az elmúlt harminc év alatt hány munkát adott ki a kezéből?

– Nem tudnám megmondani, sokat, nagyon sokat. Ezt nem 
lehet így felmérni, mert nemcsak kapukkal dolgozom, hanem 
mindennel, ami fa. A múltkor is megkérdezték, mit faragok szíve-
sen? Most épp egy Márton Áron püspöki címert fejeztem be, amit 
idén újrafaragtam a csíkdánfalvi egyházközségnek, ezt ajándékkép-
pen szánták a 40 éves kortárstalálkozó alkalmából. Talán egy isteni 
sugallat is lehetett, mert az időszűke miatt bizony a faragásával már 
az éjszakába is jócskán belementem, de nem éreztem fáradtságot. 
Az a munka, amit az ember szeretettel csinál, ott nincs fáradtság. 
De ilyen példa lehet akár az a székely kapu is, amin épp az utolsó 
simításokat végzem: hajnali hatkor fogtam neki, de biztos vagyok 
benne, hogy este nyolc vagy tíz óra előtt nem fogok felállni mellőle. 
Egyrészt sietni is kell vele, mert még ki is kell vinni a megrendelő-
nek Magyarországra, tehát határidőhöz is kötve vagyok, másrészt 
pedig egymás után jönnek a munkák. És én nem tudok elég hálát 
adni a jóistennek, hogy nekem mindig van munkám.

folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Free Camp – Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor – 8. oldal ] n [ Faludyfeszt – 9. oldal] 

A székely kapuk nemcsak anyagi, hanem lelki értéket is képviselnek, de üzenethordo-
zók is egyben: akkor is tanúi lesznek a székelyföldi mesteremberek munkásságának, 
ha már nem lesznek utódok, akik továbbvinnék a fafaragás hagyományait – állítja la-
punknak adott interjújában Antal Tibor csíkszeredai népművész. A székelykapu-faragó 

mestert göröcsfalvi műhelyében járva Domján Levente faggatta.

Szeresd a munkádat, lelj örömet benne…

a műhely oldalakat 
támogatja:

 fotó: mihály lászló


