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A székelyföldi csizmakészítés és 
csizmaviselet történetét mutatja 
be az a dokumentumfi lm, ame-
lyet tegnap mutattak be online 
a Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont szervezésében. 
A fi lm elkészítésének céljáról 
és mikéntjéről Fábián Andor 
rendezőt kérdeztük.

 » BEDE LAURA

A Csizmás pandúrok, székely 
csizmadiák című, a népi csiz-
maviseletről szóló dokumen-

tumfi lmet mutatták be online tegnap 
a közösségi oldalon a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
szervezésében. A fi lm a székelyföldi 
csizmakészítés és csizmaviselet múlt-
ját, jelenét dolgozza fel négy karak-
ter szemszögéből. A Mesemondó, a 
Csizmadia, a Néptáncos és a Pásztor 
életútjának mentén rajzolódik ki a 
különféle csizmaviseletek szerepe 
a székelyek mindennapjaiban. A 
csizmakészítés és csizmaviselet tör-
ténetét Balázsi Dénes néprajzkuta-
tó, Katona Csaba csizmadiamester, 
Orendi István együttesvezető és Nagy 
Márton, illetve Nagy Etelka pásztor 
meséli el humoros anekdotákkal fű-
szerezve. „Azért fontos néprajzi do-
kumentumfi lmeket készíteni, mert a 
dokumentumfi lm-készítés korszerű, 
modern módja a néprajzi értékek 
megőrzésének. A technológiai világ 
nem feltétlenül ellensége a kézzel 
készített termékek, néphagyományok 
ősi világának” – mondta el megkere-
sésünkre Fábián Andor fi lmrendező. 
Mint kifejtette, ennek egyik példája, 
amikor a különböző technikai felsze-
relések (kamera, mikrofon, világítás) 
használatával megvalósuló fi lmkészí-
tés a hagyományőrzés, értékmentés 
eszközévé válik.

Eltűnőfélben levő mesterség
„A csizmakészítés régi népi mester-
ség, már a 15. századtól gazdagítja 
kultúránkat. Azonban ahogy azt 
Katona Csaba csizmadiamester is 
megfogalmazza: egy vagy két év-
tized múlva sajnos ki is hal a csiz-
makészítés hagyománya. Sajnos 
ma már egyre nehezebb fi atalokat 
találni, akiknek tovább lehessen 
adni a mesterség fortélyait” – muta-
tott rá a rendező. Úgy fogalmazott, 
párhuzamként Leonardo DiCaprio 
amerikai színész, rendező dokumen-

tumfi lmjének, az Özönvíz előtt című 
alkotásnak egyik jelenete jut eszébe, 
ahol egy tizenhetedik századi könyv 
lapjain mutatnak meg olyan ma már 
nem létező életformákat, mint a tas-
mán tigrisé vagy a kvaggáé, a zebra 
egy kihalt alfajáé. Már nem tudták 
valós életterükben lefi lmezni őket, 
mert nem lehet megtalálni ezeket a 
fajokat. „Mi még időben vagyunk, 
most még le tudjuk fi lmezni a csiz-
madiákat; ha azonban 2040-ben 
akarnánk elkészíteni ezt a fi lmet, 
lehet, hogy mi is csak néprajzi szak-
könyvek illusztrációjaként találnánk 
csizmadiát. Mivel eltűnőfélben lévő 
mesterségről van szó, aktuálisabb 
a téma, mint bármikor” – mondta 
Fábián Andor. Kérdésünkre arról is 
beszélt, hogy a fi lm elsődleges célja, 
hogy szórakoztató módon dokumen-
tálja a csizmakészítés és a különböző 
csizmaviseletek hagyományát. „Bár 
elsősorban a néprajzi érdekeltségű 
közönségnek szól, próbáltuk úgy el-
készíteni a fi lmet, hogy a néprajzi té-
mákban kevésbé jártas, fi atalabb kö-
zönség számára is izgalmas legyen. 
A tudományos, leíró jellegű megkö-
zelítés mellett alkalmaztunk klasszi-
kus történetmesélői, dramaturgiai, 
forgatókönyvírói fogásokat is, így 
a csizmakészítés és a csizmaviselet 
bemutatása mellett a fi lm drama-
turgiája a négy szereplő életútjának 
találkoztatásában csúcsosodik ki” 
– fogalmazott a rendező. Arról is be-

szélt, hogy a néprajzkutató Balázsi 
Dénes, akinek édesapja annak ide-
jén maga is suszter volt, a fi lmben „a 
mesemondó” bőrébe bújik, szemé-
lyes anekdotákkal, életrajzi vonat-
kozású történetekkel meséli el gyer-
mekkori, csizmakészítéshez fűződő 
élményeit. „Apámnak a türelmét 
bizonyítja: szerette, hogy mellette le-
gyenek a gyermekek. És így nemcsak 
lekötött, munkát is adott, foglalko-
zott, mesélt, elmondta élete törté-
netét, vagy éppen tanított, nevelt. A 
suszterműhely, a suszterasztal és a 
környéke nemcsak munkahely volt, 
hanem felnevelőhely, tehát élettér 
volt számunkra” – fogalmaz a nép-
rajzkutató.

Egy pár csizma egy véka búzáért
Katona Csaba csizmadiamester a 
szakma gyakorlati titkaiba avatta be 
a stábot. Megmutatta a varrógépet, 
aminek segítségével könnyedén egy-
máshoz lehet illeszteni különböző 
bőrdarabokat; bemutatta a „ráspo-
lyozás” technikáját – a ráspoly nevű 
szerszámmal szokták simára reszelni 
a cipő talpát. Ő is édesapjától örököl-
te a mesterséget, neki is volt néhány 
gyermekkori történet a tarsolyában. 

FÁBIÁN ANDOR RENDEZŐ A CSIZMÁS PANDÚROK, SZÉKELY CSIZMADIÁK CÍMŰ, FRISSEN BEMUTATOTT ALKOTÁSRÓL

Film készült a székelyföldi csizmakészítésről

A csizmakészítés fortélyaiba is betekintést nyújt a frissen elkészült dokumentumfi lm 

Régi mesterség, már a 15. századtól gazdagítja kultúránkat az impozáns lábbelik készítése
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„Emlékszem, olyan idő is volt, 
amikor egy véka búzáért csináltak 
egy pár csizmát. Persze ez nem volt 
kifi zetődő, de akkor jól jött, mert 
nem volt akkor amit a családnak 
megenni, a szárazság idejében. Így 
hát egy véka búzáért csináltak egy 
pár csizmát” – emlékezett Katona 
Csaba csizmadiamester. Orendi Ist-
ván, az Udvarhely Néptáncműhely 
vezetője a néptánc és a népi csizma 
összefüggéseiről beszélt. „A népi 
csizma használata a néptáncosok 
körében a legelterjedtebb. Bár pró-
bákon kevésbé használják, a fellé-
péseknek elengedhetetlen kelléke. 
A népviselet szót úgy is értelme-
zem, hogy ez nemcsak egy ruha-
darab, hanem olyan ruhadarab, 
amelyet felvéve viselkedni kell. És 
a csizma viselése biztos hogy más 
kiállást, más tartást követel meg, 
hiszen nem szandálban, félcipő-
ben állunk” – mondta Orendi Ist-
ván együttesvezető. Nagy Márton 
pásztor és felesége, Etelka számára 
a csizma a mindennapi viselet ré-
szét képezi. A csizma könnyebbé 
teszi a munkavégzés folyamatát, 
a gumicsizma ellenálló lábbeli 
a kemény terepeken, esős sáros 
időben is. „Aki a mezőgazdaság-
ban, pásztorkodással dolgozik, 
az a gumicsizmát nem fogja tudni 
elkerülni, akármilyen luxusvilág 
legyen. A mezőn pedig fog kelleni 
dolgozni, mert ha nem, éhen ha-
lunk” – mondta a pásztor. A fi lm 
igyekszik rávilágítani arra, hogy 
bár kihalófélben lévő mesterség a 
csizmakészítés, a csizmahaszná-
latra azonban a mai napig megvan 
az igény. „Ezért reméljük, hogy lesz 
még reneszánsza a népi mester-
ségeknek, és tíz-húsz év múlva is 
találunk még csizmadiát, aki sze-
repelni tud majd a jövő néprajzi 
dokumentumfi lmjeiben” – mondta 
a rendező. A fi lm alkotói továbbá: 
Farkas Antal operatőr, Brók István 
zeneszerző-producer. Történelmi 
szakértőként a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső-múzeum munkatársa, 
Szász Hunor segítette a stáb mun-
káját. A fi lm fi nanszírozója a Har-
gita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont, szakmai partner volt a 
S’art’R Művészeti Közösség.

 » „Mi még 
időben vagyunk, 
most még le 
tudjuk fi lmezni a 
csizmadiákat; ha 
azonban 2040-
ben akarnánk 
elkészíteni ezt 
a fi lmet, lehet, 
hogy mi is csak 
néprajzi szak-
könyvek illuszt-
rációjaként 
találnánk csiz-
madiát. Mivel 
eltűnőfélben lévő 
mesterségről van 
szó, aktuálisabb 
a téma, mint bár-
mikor” – mondta 
Fábián Andor.

Divatcikké vált a lábbeli

Több évezredes múltra visszatekintően a lábbelikészítés legfontosabb nyers-
anyaga az állati bőr, melynek méretre szabását és összevarrását különböző 
korokban különböző szakosodású mesterek végezték. A Kárpát-medencei 
magyarságnál kezdetben a tímár, később a varga, majd a csizmadia állított 
elő lábbeliféléket, a 19. századtól a cipész foglalkozik lábbelikészítéssel 
és -javítással. A lábbeli szerepe az utóbbi évszázadban jelentősen megvál-
tozott, míg régebben kifejezetten fogyasztási cikknek számított, az utóbbi 
időkben divatcikké vált – olvasható a Mesterségek.ro honlapon, amely a 
székelyföldi népi mesterségeket hivatott bemutatni. Az oldal felsorolja a 
Háromszéken dolgozó csizmakészítőket: Fazakas Ferenc (Sepsiszentgyörgy), 
Benedek György (Szentivánlaborfalva), Balázs József (Sepsiszentgyörgy), 
Peszternák László (Nagybacon), Vásárhelyi László (Sepsiszentgyörgy), Ilyés 
Péter (Erdőfüle), Szekeres Sándor István (Uzon). (K. J.)




