Simon Gábor fafaragó népművész kiállításának megnyitójára
Felsőörs 2011. április 17. 17.30 óra Mandula Ünnep
A Felsőörsi Református Egyház Gyülekezeti termében
A kiállítás teljes anyaga 2011. január 20-án a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére
Várpalotán a Fodor Sára Tájházban volt megtekinthető.
Kiállításunk mostani helyszínének apropóját elsősorban az adta, hogy művészünk
két állandó alkotása, a Kálvin terem felirata, valamint a gyülekezeti terem nagy
székely kapuja - itt látható.
A múlt ismerete legalább annyira fontos, mint fának a gyökér, háznak az alap.
Honnan ered a fa tisztelete? Ez valószínű bennünk lehetett a legősibb idők óta,
hiszen a fa volt a mutatója a legtöbb életfontosságú jelenségnek. Mutatta az évek
múlását, az időt, a rendet. Jelentette az életet, a halált, táplált és szomjat oltott,
védelmet nyújtott, árnyat és meleget árasztott. Nedveiből, gyantáiból, leveleiből
gyógyszert, hajtásaival, virágaival díszítettek.
Simon Gábor, tanár, fafaragó népművész, az Országos Népművészeti Egyesület
tagja, falunk, Felsőörs szülötte.
A fa szeretetét részben anyai nagyapjától örökölte, aki üvegcizellálással és
faragással is foglalkozott, másrészt művész lelkületét tihanyi dédöregapjától, aki vizi
életmentő polihisztor volt. Az Est című lap interjújának kedvelt személyisége az
1900-as évek elején. (Az újság itt megtekinthető)
Mesterének tekinti Király Zsigát a spanyolozással, Vargyasról Vén Sütő Bélát a bútor
festés művészét, de Pál Antal korondi fazekas motívum kincseit
- a nap, hold, csillagok, az erdélyi mondák világát Csaba királyfiról - és testvéri jó
barátjának „kisAntit”, a közös tervek szövögetésében.
A mi szakmai találkozásunk a hon és népismeret tantárgy bevezetéséhez (az első
Orbán kormány idejéhez kötődik). Egy általam vezetett hon és népismeret tanfolyam
résztvevőjeként „Kőből, fából házat” címmel írta meg a székely gerendaház építési
módszerei és modellezhetősége az általános iskolai oktatásban címmel
szakdolgozatát. Technika tanárként azóta is sok sikerrel oktatja, és ismerteti meg a
tanulókat a népművészet csodálatos alkotásaival, s tanítja élményszerűen
mesterségét.
Kiállításának címe: A bölcsőtől a kopjafáig
Tulajdonképpen egy szépen bontakozó életművet ismerhetünk meg.
A bölcső, az emberi élet első bútordarabja, melyet Gábor is elkészített fiainak. A régi
paraszti élet mellőzhetetlen kelléke, mely nyugalmat, biztonságot jelentett a gyermek
számára, de egyensúlyérzékét is fejlesztette.
Gábor példaképe a dunántúli spanyolozás kiemelkedő pásztorfaragója Király Zsiga,
akitől a spanyolozás fortélyait vette át. A díszítő technikák közül szinte mindent
megszemlélhetünk: a legrégibb a karcolás, ebből fejlődött ki a vésés, majd a rovás.
Ennél fejlettebb, mikor a kivésett felületet kitöltötték saját, vagy más anyaggal, ez a
berakás, vagy intarzia. A Dunántúlon töltő anyagként a spanyolviaszt használták. A
díszítmény rajzát bevésték, majd a vésett vonalakra felmelegített késsel különböző
színű viaszt vittek fel. A pásztorfaragók a viaszt maguk is el tudták készíteni. Egy
edényben két rész méhviaszt megolvasztottak, s abban egy rész festéket, majd
tizedrésznyi fenyőgyantát kevertek, s végül az egészet felforralták, ha kihűlt
melegkéssel beolvasztották a vésett vonalakba. A piros mellett a fekete és kék színt
használták. Az itt kiállított borotvatok is ilyen technikával készült.

Érdekesek a kéreg festményei, melyeket cseresznyefa kérgéből készített. Ezzel is
bemutatva, hogy a kéregtől a törzs közepe felé haladva más-más természetű rétegei
vannak a fának (kéreg, szijács, geszt és bél). Ezek rendszerint árnyalatbeli eltérést
mutatnak, s ez a faragásnak különleges szépséget ad. Egyik kéreg festményén
öregapja, „vén” Pálffy Gyula életmentő hajójával, a Bölömbikával látható.
A faragásra legalkalmasabb réteg a geszt, bútorfának is ezt használják, akárcsak az
itt kiállított komáromi láda, és kisláda. Ebben tulajdonképpen a kiházasított leány
hozományát, ruháit tárolták, a szekrényt pótolta. A nagyobbikban tartották a ruhákat,
ez volt a (kelengyésláda), a kisebbik az iratok, levelek megőrzésére szolgált.
Díszítésük vésővel készült, amit azután kifestettek. A ládák festését tarkázásnak
hívták. Enyves festékkel dolgoztak, amit porfesték, víz és frissen főzött csontenyvből
kevertek össze.
Külön érdekesség a pipatórium. A pipák alapanyagát, a tajtékot - mely igen könnyen
faragható - Kassa mellől a Rákóczi szabadságharc idején hozták be nagy számban a
bujdosók. Ezt szemléltetik a Rákóczi, Esze Tamás, Mikes, ill. a Rodostót ábrázoló
tajték faragások.
De beszéljünk a nagyobb művekről.
A felsőörsi temetőben áll szülei síremléke, mely egy kettéhasított szívből kinövő
életfát ábrázol. Az életfa az ősi magyar hitvilág motívuma, a szárán felkúszó növényi
ornamentikával. A magasra növő fa jelképezte a föld ég felé törő életerőit, mélybe
nyúló gyökereivel viszont a földalatti világgal való kapcsolatokat idézte fel. A fa
világszinteket összekötő jelképes jelentésében a lovas kultúrák népei a
világmindenség isteni rendelkezési elvét látták, melyet világfának neveztek. A
néprajzkutatók a táltos hit világfáját így írták le:
„Van a világon egy csodálatos nagy fa, amelyiknek 9 ága van, s mindenik egy-egy
erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarogni, imbolyogni, onnan támad a szél. Olyan
csodálatosan nagy fa ez, hogy nemcsak a hold jár el az ágai között, hanem a nap is.
De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, aki foggal született, oszt 9 álló esztendeig
nem vesz a szájába tejnél egyebet. Az meg tudnivaló, a táltos ilyen. Mert ez a
csudálatos nagy fa olyan helyen nőtt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá.”
(Diószegi Vilmos)
Folytathatom a sort a nemrégiben felújított 100 éves felsőörsi református parókiával,
melynek gyülekezeti termébe csodálatos székely kaput faragott venyige és
szőlőfürtök díszítésével, az ige és bor szimbolikájával, hirdetve János
evangéliumából ” Én vagyok az ajtó”
Kopjafái: Balatonudvariban Szent István királyunk emlékére
Felsőörsön az 1956-os kopjafa a Hősök kertjében
Más temetőbe készült kopjafák. A kopjafák alapmotívumai a csillag és a
tulipán, mindkettő életszimbólum, fejfára kerülve az életet szimbolizálják. Az ilyen
típusú sírjel ad legtöbb információt az elhunytról.
Ha férfi: a csillagjel felül helyezkedik el.
Házas volt: a fejrész alsó részén tulipán található a nő jelképe. A csillaggal
összefordított tulipán az un. Földjel, a házasság szimbóluma.

Ha fiatalon hunyt el - a csillagjel egyszerű kiképzést kapott, a fejfa színe világos,
idősebb esetén sötét színű.
A csillagból két ebforma kis tulipán nő ki, halálával leányikerpár maradt árván.
Tulajdonképpen így jutottunk el a bölcsőtől a kopjafáig, kiállításunk címéhez, de
bátran állíthatom, egy fafaragó csodálatos életműve vezetett bennünket.
A kultúrával kezdtük, Kodály Zoltán szavaival folytatjuk:
„Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
Ha minden nemzedék újra, meg újra
Meg nem szerzi magának.”
Ebben szép példát szolgáltat Simon Gábor tanár, faragász.
Rásky Mihályné
tanár

