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legyen az illesztés, szalagfűrésszel 
dolgozom egy keveset, utána pedig 
kézből fi nomra alakítom a formát re-
szelőkkel, a modell alapján. Azt sze-
retnénk, hogy ne legyen rá panasz” 
– magyarázza a munka menetét.

János azt mondja, az elsődleges 
szempontok egyike az volt, hogy 
csak fát használjon, semmilyen más 
anyagot, az elkészült darabokat pe-
dig natúr olajokkal és viasszal kezeli. 
„Színezéket nem használok, hiszen 
a különböző fafajtáknak számtalan 
rajzolata, színárnyalata van, és ezzel 
próbálok játszani. A kerekeket diófá-
ból készítem, ez általában sötétebb 
árnyalatú, az autótest pedig több-
nyire gőzölt bükkfa, bár néhány ké-
szült körtefából is.” Megvan még az 
első általa készített kisautó, szemmel 
látható a fejlődés, nevetve mondja. 
Nem büszkélkedik vele, de eltüzelni 
sajnálná.

Kacurafa, kalácsfa

Beszélgetésünk során kiderül, hosz-
szú utat járt be Székely-Vakon János, 
amíg megtalálta helyét. Mert úgy tű-
nik, megtalálta. A természet, a fák 
iránti érdeklődése a brassói Vadgaz-
dálkodási Főiskolára vezette, majd 
biológusnak tanult. „2009 nyarától 
egy évig egy ferences kolostor gond-
noka voltam, és a pincében volt egy 
régi gyalupad szerszámokkal, eze-
ket használtam, ha néha valamit 
meg kellett javítgatni. Nagyon meg-
szerettem akkor annak a pincének 
a hangulatát, azokat a régi szerszá-
mokat. Hálás is vagyok azért, hogy 
lehetőségem volt erre, mert amikor 
2010-ben Csíkszeredába költöztem, 
már kezdtem beszerezni saját szer-
számokat. Kezdetben különböző bú-
torokat készítettem, éreztem, hogy a 
fával való munka az, amiben ma-
gamra találok” – magyarázza.

Aztán mutatja a szerszámokat is, 
amelyeket az internet segítségével a 
világ különböző pontjairól vásárolt 
meg. Élvezettel mesél a régi szerszá-
mokról, arról, ahogyan a különböző 
népcsoportok viszonyultak a szer-
számkészítéshez, a fa megmunká-
lásához. Büszkén mutatja a kézzel 
készített reszelőket, a több mint 
százéves vésőt. Különös barátság-
ban van a fával – jegyzi meg –, sze-
rinte sokat jelent az is, hogy amikor 
kézbe vesz egy darab fát, már sok 
mindent tud róla. Tulajdonképpen a 
fa iránti érdeklődése segítette vállal-
kozása nevének kiválasztásában is.

„Sok időt töltöttem a kolozsvári 
botanikus kertben, és egy alkalom-
mal, ősszel egy fa alatt feltűnően 

Amikor nevet kellett vá-
lasztani, szerettem volna, 
hogy legyen japán vonat-
kozása is, mivel nagyon 
nagy elismeréssel vagyok 
az iránt, ahogyan a japán 
kultúrában az élő fához és a 
fa megmunkálásához viszo-
nyulnak.

Tizedmilliméteres pontosságra van 
szükség ahhoz, hogy a faautó guruljon

szépen erezett leveleket találtam 
a földön. Rácsodálkoztam a fára, 
majd utánanéztem, és kiderült, 
hogy egy Japánban őshonos fáról, 
a kacuráról (amelynek japán írás-
jele, kandzsija a  – szerk. megj.) 
van szó, amelyet kalácsfának is 
hívnak, mert ősszel, amikor hul-
latja a leveleit, finom, édeskés illa-
tot áraszt. Ez megmaradt. Amikor 
nevet kellett választani, szerettem 
volna, hogy legyen japán vonat-
kozása is, mivel nagyon nagy elis-
meréssel vagyok az iránt, ahogyan 
a japán kultúrában az élő fához és 
a fa megmunkálásához viszonyul-
nak” – fűzi hozzá.

Tervei vannak. Álmai. Meseau-
tókról álmodik, minőségben gon-
dolkodik.
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