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„Minél többet faragok, annál 
több marad meg” – fogalma-
zott a bánff yhunyadi születésű 
Mánya János, aki már közel öt-
ven éve vési fába a kalotaszegi 
mintákat. A Veszprém megyei 
Zircen élő férfi  a gyűjtőutakról, 
a tárgyak díszítéséről beszélt a 
Krónikának.

 » BEDE LAURA

K özel ötven éve vési fába a 
szebbnél szebb kalotaszegi 
mintákat a Magyar Kézmű-

ves Remek díjas Mánya János. 
A bánff yhunyadi születésű, har-
minc éve Magyarországon élő férfi  
nemrég a Magyar Kézművességért 
Alapítvány elismerését is megkap-
ta – a hír kapcsán kerestük meg 
telefonon.

Már a beszélgetés elején megje-
gyezte, hogy most ért haza a mun-
kából, és ha most nem lenne dol-
ga a városban (a Veszprém megyei 
Zircen él), a véső már a kezében 
lenne. „Hetvenéves vagyok. Aki 
megáll ebben a korban, az már 
hallott is” – mondta Mánya János. 
Hozzátette, Kolozsváron végezte 
a szakmunkásiskolát, vaseszter-
gályos lett, és a mai napig ebben 
a szakmában tevékenykedik. 
A katonaság után, körülbelül 1971-

MÁNYA JÁNOS FAFARAGÓ A HETVENES ÉVEKBEN KUDOR FERI BARÁTJÁVAL ÉS KALLÓS ZOLTÁN NÉPRAJZKUTATÓVAL MENT GYŰJTŐUTAKRA

Kalotaszegire faragni: különben nem vág a véső

Kalotaszegi hagyományőrzés a határon túl. Mánya János hétvégéken egész nap farag zirci otthonában

 »  „Bekap-
csolom a rádiót 
vagy a számító-
gépet, halkan 
hallgatom a 
kalotaszegit, 
Berecz Andrást. 
Így szépen lehet 
faragni. Külön-
ben nem vág a 
véső” – jegyezte 
meg viccesen 
Mánya János.

ben kezdett el faragni. Kudor Feri 
barátjával és Kallós Zoltán neves 
néprajzkutatóval elmentek gyűj-
tőutakra kalotaszegi falvakba, ahol 
megtekintették a kopjafákat, fara-
gott kapukat, temetőket, régi házak 
homlokzatát.

Azóta már számos tárgyat fara-
gott, többet díjaztak is. „A zsűrita-
gok sokszor megjegyzik, hogy miért 
teszek annyi mintát a tárgyakra. 
Erre én azt felelem, hogy úgy fara-
gok, ahogy Kalotaszegen láttam. 
Ha meghalok, a minták megmarad-
nak. Minél többet faragok, annál 
több marad meg” – fogalmazott a 
szakember. Kalotaszegen minden 
tárgyat kidíszítettek régen, udvar-
láskor az kapta meg a legcsinosabb 
lányt, aki a legszebben faragott.

Arról is mesélt, hogy reggel öt 
órakor már talpon van, hétvégeken 
pedig egész nap farag. „Bekapcso-
lom a rádiót vagy a számítógépet, 
halkan hallgatom a kalotaszegit, 
Berecz Andrást. Így szépen lehet 
faragni. Különben nem vág a véső” 
– jegyezte meg viccesen Mánya Já-
nos, aki főként tulipán-, rozetta- és 
levélmotívumokat vés fába.

A kalotaszegi fafaragás tanulmá-
nyozásában és megismertetésében 
kiemelkedő szerepe volt Malonyai 
Dezsőnek, akinek ötkötetes Magyar 
Nép Művészete című művének I. kö-
tete teljes egészében Kalotaszeggel 
foglalkozik. Malonyai egyik megál-

lapítása szerint: „ritka az olyan ka-
lotaszegi gazda, aki ne maga készí-
tené gazdasági eszközeit, a díszítő 
faragáshoz meg a legtöbb ember ért. 
Akad a hímes utcaajtónak is meste-
re, rendesen minden faluban… Egy-
egy faluban olyan földművesre talá-
lunk, aki az esztendő felében (télen) 
mesterségszerűen bútorkészítéssel 
foglalkozik, s bizonyos stílust ad az 
egész vidék holmijának.” Kalotaszeg 
másik jeles tanulmányozója és ismer-
tetője Jankó János volt, aki Kalotaszeg 
magyar népe című néprajzi tanul-
mányában ugyancsak kitért a fafa-
ragásokra. A kalotaszegi fafaragás 
támogatója és szervezője volt Gyar-
mathy Zsigmond és felesége Hory 
Etelka. Gyarmathynak szerepe volt 
az ország első gyermekjáték-készítő 

tanműhelyének megalapításában, 
amely 1879 tavaszán kezdte meg mű-
ködését Bánff yhunyadon. A Kolozs 
megyei településen napjainkban Ku-
dor István faragóművész is folytatja 
a hagyományőrző fafaragást. Bejárta 
Kalotaszeg falvait és felleltározta a ta-
lált motívumkincseket. Vázlatfüzeté-
ben 336 forgóminta, 200 szélminta és 
180 virágmotívum rajza látható. Sze-
rinte a kalotaszegi díszítőművészet 
egyedi, sajátos és bárhol felismerhe-
tő motívumkincsét Ázsiából hozta 
magával a magyarság és anyagában, 
formavilágában, motívumkincsében 
a hagyományőrző kalotaszegi fafara-
gás levezethető az ősi magyar gyöke-
rekből – olvasható az EKE kolozsvári 
osztálya által kiadott Kalotaszeg és 
környéke című kiadványban.
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A kalotaszegi faragó főként tulipán-, rozetta- és levélmotívumokat vés fába

 » KRÓNIKA

Taylor Swift megdöntötte Micha-
el Jackson eddigi díjrekordját 

az Amerikai Zenei Díjak (AMA) gá-
laestjén: az énekesnő a vasárnap 
esti Los Angeles-i ceremónián a 
25. trófeáját is begyűjtötte, amivel 
megelőzte a pop királyát, akinek 24 
díja volt. 

A Los Angeles-i Microsoft Szín-
házban megrendezett háromórás 
gálán Swift az év előadója és az 

évtized előadója kategóriát is meg-
nyerte, emellett ő lett a szavazók 
kedvenc pop/rock női előadója, 
kedvenc felnőtt kortárs előadója, 
és Love című albumát választották 
a rajongók a kedvenc pop/rock le-
mezüknek.

A 29 éves Swift az év előadója 
mezőnyben olyan kollégáit szorí-
totta maga mögé mint Ariana Gran-
de, Drake, Halsey és Post Malone. 
Az év új előadója díjat Billie Eilish 
vehette át, a 17 éves énekesnő a 

rajongóktól a kedvenc alternatív 
előadó díjat is megkapta.

Shawn Mendes és Camilla Ca-
bello együtt adta elő a Senorita 
című dalt, amellyel az együttmű-
ködés révén mindketten díjazottak 
lettek. A kedvenc pop/rock férfi 
előadó díját Khalid kapta, a ra-
jongók kedvenc pop/rock száma 
Halsey dala, a Without Me lett, a 
pop/rock-együttesek közül pedig a 
BTS vitte el a díjat. A rap/hiphop 
mezőnyben Cardi B nyert, a stílus 

lemezei közül pedig Post Malone 
a Hollywood’s Bleeding című al-
bumával lett díjazott. A country 
mezőnyben a rajongók Carrie Un-
derwoodot választották kedvenc 
énekesnőjüknek, Kane Brownt pe-
dig kedvenc énekesüknek.

Az ABC tévécsatornán élőben 
sugárzott díjátadó gálát Ciara 
R&B-énekes vezette. A műsor Sele-
na Gomez fellépésével kezdődött, 
aki vesetranszplantációja után elő-
ször szerepelt élő tévés adásban.

Taylor Swift  énekesnő Michael Jacksont is maga mögé utasította

 » A 29 éves 
Swift az év 
előadója mezőny-
ben olyan kollégá-
it szorította maga 
mögé mint Ariana 
Grande, Drake, 
Halsey és Post 
Malone.




