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Háza végéhez épített félkör alaprajzú 
műhelye, körben ablakokkal, középen 
gyalupaddal olyan volt, mint egy temp-
lom apszisa az oltárral. A hatalmas 
régi szekrények telis-tele a különböző 
szakmákhoz tartozó gyalukkal (az 
5 cm-estől a 170 cm-esig). A falakon 
vésők, kézvonók, furdancsok, bárdok, 
fűrészek. A plafonon vagy 10 darab kézi 
deszkametsző és keresztvágó fűrész. Az 
egyik fal tövében 150 éves, lábbal hajtott 
faeszterga, mögötte a hozzá tartozó esz-
tergályos vésők. A kisasztalra felfogatva 
120 éves kézzel hajtott intarziavágó 
fűrészmasinák. A pilléreken közel 200 
éves bognár céhbehívó-tábla és 80 éves 
műhelyfotó.

Az ide látogató akár szakmai érintett-
ségű, akár teljesen kívülálló vendégek a 
gyűjtemény nagyságát és elrendezését 
látva nem jutottak szóhoz.  2008 nyarán 

In Memoriam…

Örökség
Németh János asztalosmester, bútorrestaurátor. Élt 57 évet. Ez lenne a sírkövére írva a közel 
1 éve elment Janónak., hiszen a környeztében mindenki így hívta. Semmi nincs a sírkövére 
írva, mivel a hamvait –saját kérésére- a természet őrzi. Mióta a szakmával foglalkozott mindig 
érdekelték a faipar hagyományai. Tudatosan gyűjtötte a famegmunkálás minden területéhez 
tartozó tárgyi emlékeket: szerszámokat, mérőeszközöket, könyveket, fotókat. Amit kellett, 
azt rendbe hozta, működőképessé tette. Az elmúlt évtizedekben több ezer szerszámból álló 
hatalmas gyűjteménye alakult ki. 

ő kezdeményezte azt a baráti találkozót, 
ahol néhány elhivatott, szakmatörté-
nettel foglalkozó gyűjtőnek, szakírónak 
bemutatta teljes gyűjteményét, beszélt 
az általa kialakított értékmentő tevé-
kenységről. A 2008 novemberében meg-
alakult Magyar Famíves Céh Egyesület 
létrejötte jórészt neki köszönhető. Az 
egyesület szervezésében gyűjteménye 
legszebb legizgalmasabb darabjai részt 
vettek a budapesti, soproni és zala-
egerszegi kiállításokon, ahol több száz 
látogató csodálta meg ezeket a szakmai 
ereklyéket. 

A hatalmas gyűjtemény egy részét 
működtetve Janó évek óta tartott faipa-
ros hagyományőrző bemutatókat. Igen 
nagy sikere volt az általa rekonstruált 
fűrészállványnak, melyre felhelyezve 
a csapózsinórral megjelölt rönköt, 

A gyűjtemény egy része a műhelyben

Szakmai beszélgetés a szentélyben
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Janó a kisiskolások gyűrűjében

...húzzátok erősebben

Bálint segít a fűrészelésben

több száz éves technológiával deszkát 
lehetett fűrészelni. Hasonlóan sikeres 
volt a bárdolás, a kézvonó használata, 
vagy a harcsafűrészes rönkdarabolás 
is. A kisiskolások kedvence az intarzia-
fűrész, a kézi gyalulás vagy a famozaik 
készítése. 

Janó igazi pedagógus volt. Egy-egy 
falunapot színesítő bemutatóján is-
mertette is a bemutatott technológiát, 
majd hagyta, hogy az érdeklődők is 
dolgozzanak. Aggódott, ha elmegy, mi 
lesz a gyűjtemény sorsa, mi lesz a Magyar 
Hagyományőrző Faművesek megkezdett 
munkájával?

Mivel a korábbi bemutatókon felesé-
ge, és két kamasz fia is segítet neki, így 
(kicsit bátortalanul) bevállalták a 2013 
nyarán Balatonberényben négyszer egy 
héten át működő Erzsébet-tábor faipari 
kézműves programját. Úgy tűnik, a régi 

Az idei táborban már az örökösök irányítanak

eszközök ugyanolyan hasznosan működ-
tek, a gyerektábor lakói körében igen nép-
szerű foglalkozásokat tartott az a azóta 
felnőtté érett Ármin, az érettségi előtt 
álló Bálint és Éva a feleség. A tábor ideje 
alatt készített filmriportok, valamint az 
elégedett vezetők és diákok megerősítik 
azt a reményt, hogy a sok évvel ezelőtt 
megkezdett gyűjtőmunka eredménye, a 
faipar szeretetének elültetése a jövőben 
is folytatódik. Ennél hasznosabb sorsa 
ritkán van egy gyűjteménynek. Szép 
örökséget hagytál a családodra és az 
országra, Janó! Köszönjük!

Pauló Tamás 


