
Tudják, mi a közös Vaszi 
Leventében, Lajkó Félix-
ben és Rúzsa Magdiban? 
Ki magának, ki másnak, 
de mindannyian vásá-
roltak Hadnagy Leheltől 
gardont. Borospatakán 
jártunk, hogy megnézzük, 
miként készül ez a külön-
leges gyimesi hangszer.

A 
farkaslaki születésű, 
de immár több mint 
egy évtizede a Gyi-
mes középlokhoz tar-
tozó Borospatakán 
élő Hadnagy Lehel-

hez mindig is közel állt a fa. Erdő-
mérnöki egyetemet végzett, majd 
Csíkszeredában az állami erdészet-
nél kapott állást, de kipróbálta ma-
gát fafeldolgozó cégnél is, jelenleg 
pedig a csíkszeredai Szilas Vadász-
társaság vezetője. És gardont készít. 
Derült égből villámcsapásként kez-
dődött az egész – mondja nevetve, 
amint bekísér műhelyébe, ahol szép 
sorban vár ránk néhány kész hang-
szer, a sarokban pedig száradnak a 
formára vágott, félkész termékek. 
Mosolyogva mesél Lehel az ezermes-
ter dédnagyapjáról, akit ő ugyan nem 
ismert, de igen sokat hallott róla, és 
úgy érzi, nagyon hasonlít rá.

Családi ereklye az első példány

„Valamikor a kilencvenes években a 
magyarországi Ladányi Ferenc Szőcs 
„Mojszi” Gábor bálványospataki ze-
nésztől, gardonkészítő mestertől ta-
nult meg gardont készíteni. Gábor 
bácsit ma én is szívesen felkeresném 
egy-két jó tanácsért, de sajnos már 
nem él. Aztán Ferenc nemrégiben 
visszatért a Gyimesekbe, ugyanis a 
Petőfi  Sándor Program keretében az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázi-
um tanára lett egy évre. Ekkor jutott 
eszébe, hogy szívesen megtanítaná, 
hogyan kell készíteni a gardont. Én 
a feleségemnek köszönhetően – aki 
szintén a gimnázium tanára – ismer-
kedtem meg Ferenccel, akivel azóta 
is jó barátságban vagyunk, és tőle 
tanultam” – eleveníti fel Lehel a kez-
deteket. Az elméletet megtanulta, a 
Kászonokból került jó minőségű fa, 
szerszámlakatos édesapjától kapott 
néhány eszközt is, így hozzálátott 
a gardon készítéséhez, bár – mint 
maga is elismeri – nem igazán hit-
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„Ha elég 
nagy alázattal 
nyúlsz a fához, 
szép dolog lesz 
belőle”

te, hogy sikerülni fog. Sikerült. Egy 
évvel ezelőtt az elsőt kislányának, 
a tizenegy éves Iringónak készítet-
te, és mivel igencsak jól sikerült, a 
kedve és a bátorsága is megjött a to-
vábbi munkához. „Egyszer csak jött 
Kóstelekről Vaszi Levente, hogy kel-
lene neki három gardon. Megcsinál-
tam örömmel, ő pedig nagyon meg 
volt elégedve azzal, ahogy szóltak. 
Aztán egyre komolyabban kezdtem 
foglalkozni ezzel én is. Most már a 
huszonhatodik hangszer várja, hogy 
megérkezzen gazdájához. Nagy 
öröm számomra, amikor elmegyek 
egy-egy rendezvényre s látom, hogy 
a színpadon az általam készített 
hangszerrel zenélnek” – jegyzi meg 
nem kis büszkeséggel.

Nem mindegy, 
miből készül a hangszer

A hangszerkészítéshez jó fa kell – 
szögezi le, miközben kimegyünk az 
udvarra, hogy szemügyre vegyük a 
nyersanyagot. Lehel pedig szeret a 
fával foglalkozni, tudja, hol talál-
ja meg a neki megfelelőt, és nem 
utolsósorban ismeri a fajokat is. „Az 
egész az erdőben indul. A gardon 
teste egy darab fából van kifaragva, 
ez pedig legalább százéves kell le-
gyen, az évgyűrűk egyenletesek kell 
legyenek, nem szabad a fa bogos le-

gyen. Megvan, hogy milyen helyen 
kell növekedjen az a fa, hogyan kell 
érje a fény, hogy a megfelelő módon 
fejlődjön. Én sokszor előre elképze-

lem, merre kell keressem, de tudom 
is, hogy melyik völgyben, hol talá-
lom a jó fát” – magyarázza, miköz-
ben mutatja a gardontestnek megfe-
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Kemény fi zikai munkát igényel 
a gardonkészítés




