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A kabai ember
Közfoglalkoztatottak utcaszobrai 

a közösségfejlesztés és az értékteremtés jegyében

Aki mostanság Kabára érkezik, 
már a település határában találkozik 
a kabai emberrel. No, nem feltétlenül 
a hús-vér őslakossal, hanem annak 
fából faragott másával, aki kalapban 
vagy kendővel a fején, gyermekkel, 
bottal vagy szatyorral a kezében vi-
gyázza Kaba utcáit. A  városszerte 
látható 27 utcaszobor mellett pedig 
faragott utcanév táblák mutatják az 
utat. Utóbbiak egy hivatásos fafaragó, 
a  józsai Vass Tamás munkái, a  szob-
rokat viszont egytől-egyig helyi köz-
munkások készítették.

Szegi Emma polgármester szíve-
sen fogad. A  közelmúltban több új-

ságíró is járt az irodájában, a  főtéren 
napokon át fotósok és operatőrök for-
golódtak kameráikkal. A  hatezer fős 
kisváros lakosai örülnek, hogy a fi gye-
lem középpontjába kerültek.

– Mindig is voltak tehetséges fa-
ragóink, a  kabai fafaragásnak tehát 
múltja, hagyománya van – magya-
rázza a polgármester asszony. – A fő-
téren látható Bocskai-szobor, Orisek 
Ferenc alkotása is ennek köszönheti 
a létét. Azonban a hétköznapi ember 
megörökítése is fontos. A  jellegzetes 
fi gurák bemutatásával a hagyománya-
inkat és a kultúránkat is megmutatjuk. 
Az átörökítés minden településnek 
fontos feladata.

S  hogy honnan jött az ötlet? Lé-
nyegében egyetlen ember fejéből pat-
tant ki: Borbély Gyula önkormányzati 
képviselő vetette fel, hogy ne csak 
új utcanév táblák legyenek Kabán, 
hanem úgynevezett utcaszobrok is, 
amelyek a kabai embert mintázzák. 
Az önkormányzat azonnal a kezde-
ményezés mellé állt és megrendelte 
a faanyagot – japánakácot és tölgyet 

– az erdészettől. A teljes projekt össz-
költsége nem több nyolcszázezer fo-
rintnál. Az utcanév táblákat már köz-
adakozásból valósították meg: Váradi 
Istvánné, az iskola igazgatója és szin-
tén önkormányzati képviselő járta 
körbe a települést és gyűjtötte össze a 
szükséges összeget.

Közösen a közösségért

Kaba főtere a hagyományos ma-
gyar városrendezésre példa: a  város-
háza, a művelődési ház és a templom 
épülete veszik körül. Ide koncentrá-
lódott eddig minden, ami helyi neve-
zetesség: Bocskai szobra és az 1857-
ben Kaba határába pottyant, kultikus 
tisztelettel övezett meteorit darabnak 
emléket állító sziklakertek. Ma már 
a szobroknak köszönhetően az utca 
is kínál látványosságot, turisztikai 
vonzerőt. A  városházáról átsétálunk 
a Mácsai Sándor Művelődési Házba, 
ugyanis a kedvünkért, Vágó Emese 

Vágó Emese igazgatóSzegi Emma polgármester



16

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Értékfeltáráson alapuló jó gyakorlatok

R. Simor Katalin

igazgatónő hívására odagyűltek néhá-
nyan a közreműködők közül. A kiállí-
tóteremben telepszünk le, ahol a helyi 
kézművesek munkáiból látható tárlat. 
Szép népművészeti motívumok ad-
ják beszélgetéseink hátterét. Emese 
arról mesél, munkatársaival hogyan 
segítették a folyamatot a korábbi fa-
faragó táborokban szerzett szakmai 
tapasztalatukkal, a  sajtó bevonásával, 
a  kommunikáció és az átadó ünnep-
ség megszervezésével. Ez utóbbit 
egyébként áprilisban, Kaba ünnepén, 
a  „Meteorit városnapon” rendezték, 
amelyen a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának 
munkatársai is jelen voltak. Angyal 
László irodavezető méltatta a külön-
leges közösségfejlesztő, értékteremtő 
kezdeményezést és okleveleket adott 
át az Intézet nevében az alkotóknak.

Vágó Emese a szobrokról és az al-
kotás folyamatáról szólva elárulta azt 
is, hogy más helybeliekkel együtt ő is 
megfogta a vésőt, hogy néhány ütést 
mérjen rá, hiszen jólesik a tudat, hogy 
egyik-másik farönk „kibontásához” 
hozzájárulhatott, s a kész művön neki 
is ott a keze nyoma.

Mintát, példát adni

Az ötletgazda Borbély Gyula igazi 
lokálpatrióta. A  68 éves képviselő a 
húszas évei óta tevékenykedik a köz-
életben. Mint mondja, már gyerekko-
rában szívesen hallgatta a kabai anek-
dotákat, legendákat, amelyek nagy 

hatással voltak rá. Ezek egyébként a 
Nemzeti Művelődési Intézet Pajta-
színház programjában is megjelentek, 
a  helyi Lakat Színpad ugyanis „Mit 
mondott a kabai asszony?” címmel 
állított színre egy évszázados helyi 

„pletykát”. Ezt is fi gyelemmel kísér-
te, miként a kabai nyári szabadtéri 
színházat és a mindenkori „Meteorit 
napok”, azaz városnapok eseményeit 
is, sőt, aktívan bekapcsolódott a prog-
ramokba.

– Régóta gondolkodtam – mondja 
Borbély Gyula –, hogyan lehetne va-
lami egyedi dolgot kitalálni. Egyszer 
aztán láttam a közmunka program-
ban dolgozó emberek faragásait, s ez 
adta az ötletet, hogy az ügyesebbeket 
összehívjam erre a munkára. Sze-
retnénk a környező településeknek 
mintát, példát adni. Nemrég kötött 

testvérvárosi kapcsolatot Kaba egy 
lengyel kisvárossal, a Lublini járásban 
található Dzerzkowicével: a  művésze-
ti csoportok cseréje mellett, a  kultu-
rális együttműködés jegyében az otta-
niaknak is készítünk szobrot.

Bár lezajlott a hivatalos átadó ün-
nepség, az utcaszobrok folyamatosan 
készülnek tovább. A  faragók is újabb 
és újabb ötletekkel állnak elő, de a he-
lyiek is bejelentették az igényeiket: le-
gyen utcaszobor az orvosi rendelő és 
az óvoda előtt is.

„Fejbe vót…”

Dudics Lujza a fafaragók között 
az egyetlen nő. A szakmát „jobb híján” 
tanulta ki a Népi Szolgáltató Mester-
ségek Iskolájában Nádudvaron, a szö-

Dudics Lujza fafaragóA műhelyben
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vőknél ugyanis már nem volt hely. 
Galánfi  András volt a mestere, nem 
bánta meg a döntését. Később is igye-
kezett fejlődni, különféle táborok-
ban tökéletesítette a technikáját. Sok 
embertől sokféle módszert és stílust 
tanult. Ilyen komoly felkérése ugyan 
ritkán akad – legutóbb a trianoni em-
lékművön dolgozott –, de nyaranta 
gyerekeknek szervezett fafaragó tábo-
rokban gyakorolja a hivatását. Hogy 
eredményesebb legyen, s  hogy a fo-
gásokat a gyerekeknek minél szemlé-

letesebben tudja bemutatni, balkézzel 
is megtanult faragni. Ettől persze még 
nem lett könnyebb ez a tagadhatatla-
nul férfi as munka.

Bizonyos idő után muszáj pihen-
ni. Nem lehet nyolc órában „püfölni”. 
Ezért is vállaltam csak egy szobrot. 
A  bolt előtt ácsorgó, szatyrot tartó 
asszony az én munkám. Napi négy 
órában készült, egy héten keresztül.

Az alkotás folyamatát tanulmá-
nyozni átsétálunk a műhelybe, ahol a 
nagy szálfákból aprólékos munkával 
bontják ki a fi gurákat a faragók.

Bagi Mihály egy munkás alak-
ján dolgozik éppen, a  kezében tar-
tott franciakulcs és a munkás overáll 
jól felismerhető már, de a fi nomabb 
munkálatok még hátra vannak.

– Nem mondták meg, hogy ponto-
san milyen legyen, csak azt, hogy egy 
munkásfi gura kell a régi cukorgyári 
lakótelepre. Dógoztam ott, láttam 
munkást, úgyhogy fejbe vót – meséli, 
s  kérdésemre azt is elmondja, koráb-

ban kinti munkát végzett, kaszált, galy-
lyazott, aztán egyszer unalmában egy 
tuskóba baltával belefaragott egy ar-
cot. Ezt látta meg Borbély Gyula. Ru-
tinosan dolgozik, egy-egy ilyen fi gura, 
amint fogalmaz, „lógással együtt” egy 
hét alatt elkészül.

Emlékezés és tisztelet-
adás

Csukás János éppen a nagyapjának 
állít emléket, az ő szobrát faragja egy 
több, mint százéves fénykép alapján. 
Mutatja a képet, amelyre munka köz-
ben rá- rápillant, s  rajta az elmaradha-
tatlan pásztorkutyát, amelyet szintén 
megörökít, s  amely a fából faragott 
juhásznak is hűséges társa lesz. Mint 
meséli, régi pásztordinasztia az övék. 
A nagyapa szobra a hajtási útvonalra ke-
rül majd, valamikori lakóháza közelébe.

Kovács Kálmán egy anyát és gyer-
mekét mintázza, a  rusztikus fakéreg 
alól lassan előtűnik a két arc. Mellet-
te Koós Tibor nagy elődjük, Csukás 
Andor egykori fafaragó előtt tiszteleg 
egy róla készült alkotással. Már csi-
szolja, fi nomítja a felületet. Ennek a 
szobornak is megvan a helye, a Bene-
dek Elek utcán áll majd.

A  munkát már befejezte, de meg-
érdemli, hogy megemlítsük a nevét, 
további két fafaragó: Ifj . Koós Tibor és 
Kovács Arisztid.

– A  program legnagyobb eredmé-
nye – mondja búcsúzóul a polgár-
mester asszony –, hogy közfoglalkoz-
tatottak hoztak létre helyi értékeket. 
Örömmel dolgoztak, mert tudták, 
hogy a munkájukkal gazdagítják a 
települést. Természetesen ezzel az 
önértékelésük is jelentősen megnőtt. 
Büszke vagyok rájuk.
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