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“Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az éneklő népek, a mítosz- 
alkotó népek, a képíró-asszonyok és faragó-emberek, mert  
az ember hal ki velük.” (Juhász Ferenc, 1966)

MAGYAR  FAESZTERGÁLYOS

EGYESÜLET

Vagyunk jó néhányan, kiket többek között az alkotásvágy, 
és a faesztergályozás szeretete is összeköt. Régóta igyek-
szünk ennek a csodálatos szakmának a sok-sok nemze-
déknyi esztergályos által összegyűjtött tapasztalatát, és 
tudását elsajátítani, megőrizni, és a következő generá-
cióknak továbbadni. Így szinte adta magát a gondolat, 
hogy alapítsunk egy egyesületet, és próbáljuk magunk 
köré gyűjteni a hozzánk hasonló elhívatott faműveseket, 
és érdeklődőket. Célul tűztük ki a faesztergályos szak-
ma életben tartását, valamint a hagyományos módszerek 
és technikák megőrzését és továbbadását. Keressük, és 
megőrizzük, az egyre kevesebb helyen fellelhető öreg gé-
peket, szerszámokat, régi szakirodalmat. Kapcsolatokat 
építünk a faipari oktatás résztvevőivel, hogy szakmai be-
mutatók révén megismertessük e régi szakma szépségeit a 
fiatalokkal, és megpróbáljuk legalább szakköri szinten új-
raindíttatni a képzést. Részt veszünk különféle szakmai és 
művészeti kiállításokon, hogy mind a faipari szakemberek, 
mind a laikus szemlélők megismerhessék a fából készített 
tárgyaink ezernyi arcát. Megismertetjük ezen alkotáso-
kat, alkotói módszereket a képzőművészeti oktatást végző 
intézményekkel, mert hisszük, hogy a fából esztergályo-
zással, és egyéb technikákkal csodákat lehet/lehetne al-
kotni. Találkozók, bemutatók szervezése révén rendszeres 
lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy belekós-
tolhassanak a fa esztergályozásába, fejleszthessék egy-
más segítése révén már megszerzett tudásukat, vagy csak 
megcsodálhassák a munkafolyamatokat. Ha Ön, kedves 
Olvasó, egyetértvén céljainkkal, segíteni szeretné mun-
kánkat, csatlakozni szeretne hozzánk, vagy mint érdeklő-
dő, egyszerűen csak több információt szeretne kapni az
egyesületről, akkor kérjük,az alábbi elérhetőségeken ve-
gye fel velünk a kapcsolatot!

Magyar Faesztergályos Egyesület.

Web oldal: http://www.mafae.hu 
E-mail cím:info@mafae.hu

 Elnök: Szalai Csaba: +36-20-9349-399 
 Elnökségi tag: Demeter László: +36-70-4184-099 
 Elnökségi tag: Pozsgai István: +36-20-4900-292

Iberhardt Jenő, Ékszertartó doboz, körte, kőris, ∅ =100 x 150 mm
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Iberhardt Jenő, Ékszertartó doboz, fekete dió, kőris, kerti dió, ∅ =80 x 240 mm

Iberhardt Jenő, Ékszertartó doboz, körte, kőris, ∅ =100 x 150 mm

Iberhardt Jenő, Váza, körte, ∅ =120 x 150 mm
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Hegedűs István, Tank, fenyő, ∅ =100 x 250 x 150 mm

Hegedűs István, Dobozka, cseresznye, ∅ =100 x 70 mm

Hegedűs István, Tükör, dió, ∅ =400 x 250 mm
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Tanács István, Fajétékok, tiszafa, kőris, cseresznye, 
fekete dió, ∅ =150 – 50 mm

Tanács István, Karéjtál, akác, ∅ =240 x 190 x 105 mm

Kovács Zsolt, Dísztál, dió, ∅ =190 x 70 mm
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Gajárszky Péter, Kulacs, tuja, ∅ =210 x 70 mm

Mózes László, Pulyka, borovi fenyő, M =460 x 380 mm

Mózes László, Váza, dió, hárs, mahagóni, cseresznye, ∅ =300 x 480 mm Konyecsni Zoltán, Gyertyatartó, fekete dió, ∅ =195 x 25 mm
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Konyecsni Zoltán, Gyertyatartó, fekete dió, ∅ =195 x 25 mm

Konyecsni Zoltán, Tál, fekete dió, ∅ =220 x 50 mm

Konyecsni Zoltán, Excenrikus tál, fekete dió, ∅ =215 x 50 mm
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Illés Zsolt, Kaspó, bükk, ∅ =195 x 150 mm

Illés Zsolt, Húsvéti tál, dió, ∅ =210 x 80 mm

Sárosdi József, Diótörő, Dobos, Gyalogos, vegyes, M =150 –120 mm
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Illés Zsolt, Kaspó, bükk, ∅ =195 x 150 mm Szalai Csaba, Tányér, ovangkol, ∅ =230 x 45 mm

Szalai Csaba, Csöpp szelence, afrikai vasfa, ∅ =100 x 140 mm

Szalai Csaba, Szelence, gledicsia, ∅ =120 x 70 mm
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Vági Tibor, Négyzetes fali tányér, kőris, dió, M = 290 x 290 mm

Vági Tibor, Gyümölcsöstál, dió, juhar, meranti, ∅ =280 x 100 mm

Heinrich Péter, Ékszeres doboz, dió, hárs, ∅ =115 x 80 mm
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Hodur (Lajos) Ludovik, Cukorkatartó, dió, ∅ =320 x 180 x 130 mm

Hodur (Lajos) Ludovik, Angyalszárnyas tál, olajfa, ∅ =185 x 90 X 70 mm

Szabó Milán, Műzlistál, dió, ∅ =160 x 40 mm
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Drótos Imre, Kínálótál, dió, mahagóni, ∅ =230 x 85 mm

Drótos Imre, Váza, cseresznye, dió, ∅ =230 x 215 mm

Drótos Imre, Váza, éger, dió, ∅ =220 x 250 mm
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Köpf Jenő, Betlehem, kőris, kínaiboróka,stb, ∅ =490 x 330 mm

Köpf Jenő, Anya gyermekével, olajfűz, akác, bukszus, 
stb., M=400 x 350 mm

Köpf Jenő, Pelikán, boróka, cseresznye, fenyő, 
stb., M =450 x 500 mm
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Kosaras György, Pázsit díszdoboz, dió, bukszus, M =127 x 127 x 127 mm

Kosaras György, Végtelenek találkozása, dió, M =210 x 121 mm

Kosaras György, Csónak tál, körte, ∅ = 445 x 143 x 43 mm Pozsgai István, Gyertyatartók, fekete dió, ostorfa, ∅ =60 x 350 –210 mm
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Kovács György, Desszertes, dió, ∅ =150 x 150 mm

Kovács György, Bonbonier, éger, ∅ =150 x 70 mm

Pozsgai István, Gyertyatartók, fekete dió, ostorfa, ∅ =60 x 350 –210 mm
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Peresztegi Nagy István, Cet, cseresznye, dió, M =240 x 160 x 130 mmPozsgai István, Tál, szil, ∅ =230 x 130 mm

Szabó Dezső, Váza, cseresznye, dió, jávor, ∅ =280 x 410 mm Peresztegi Nagy István, Tál, barack, ∅ =220 x 90 mm

Peresztegi Nagy István, Hullámos tál, barack, ∅ =170 x 100 mmSzabó Dezső, Tál, cseresznye, dió, jávor, ∅ =500 x 70 mm



17

Peresztegi Nagy István, Cet, cseresznye, dió, M =240 x 160 x 130 mm

Peresztegi Nagy István, Tál, barack, ∅ =220 x 90 mm

Peresztegi Nagy István, Hullámos tál, barack, ∅ =170 x 100 mm
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Mőcsényi Miklós, Csonka kupa, füstölt akáctumor, ∅ =105 x 120 mm

Mőcsényi Miklós, Váza, kígyófa, ∅ =130 x 190 mm

Mőcsényi Miklós, Söröskorsók, cseresznye, ∅ =150 x 195 mm
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Ezt a kiadványt a Magyar Faesztergályos
Egyesület (MaFaE) tagjainak alkotásaiból
állítottuk össze, bemutatva egyesületünk

tagjainak alkotói vágyát és képességeit, valamint
a faesztergálás technikáinak széleskörű tárházát,

melyet e kihalófélben lévő szakma kínál.

Köszönettel tartozunk az alkotások és képeik
válogatásában nyújtott segítségért: 

Mester Borbálának (esztéta, belsőépítész, festőművész) 
Scherer Józsefnek (formatervező, MOME oktatója)
Juhász Istvánnak (belsőépítész MOME oktatója)

Kiadta: MaFaE 2019.Szalai Csaba (elnök)
Szerkesztette: Kosaras György (alapító tag)
Fényképezte: Mőcsényi Miklós (alapító tag)

Nyomdára előkészítette: Téglási László

Címoldal: Kosaras György, Naptál, dió, ∅ =150 x 195 mm
Hátoldal: Szalai Csaba, Golyó, fenyőkéreg, kőris, M =350 x 170 mm
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