
MESTESÉGEK MEMOÁRJA
6 RÉSZES, SZÍNES, MAGYARUL BESZÉLŐ, DOKUMENTUMFILM - SOROZAT



“MÚLT ÉS JÖVŐ A JELBEN TALÁLKOZIK. A KÉRDÉS CSAK AZ, HOGY BARÁTKÉNT - E...?”Logline



...
 Sokak szerint Székelyföld fő vonzereje a lenyűgöző természe-
ti adottságokban és a hagyományokban rejlik. Évente több száz-
ezer embernek adatik meg, hogy ellátogasson Székelyföldre és ha 
csak pár napra is, de részese lehessen ennek a csodálatos es párját 
ritkító világnak.
 Azonban Székelyföld legmélyebb vonzereje az emberekben 
található. A legtöbb székelykapu mögött jó kedv, humor és a legme-
legebb vendégszeretet lapul. Néhány helyen még ennél is több… 
Tudás. Ősi bölcsesség, melyben mindenki megtalálhatja a saját 
magára vonatkozó tanításokat.

Szinopszis A Mesteségek memoárja című 6 részes dokumentumfilm - sorozat 
célja, az imént említett tudást felkutatni, majd eljuttatni, minda-
zon emberek számára, akiknek még nem volt lehetősége ellátogat-
ni és első kézből megtapasztalni a Székelyföld kínálta, életre szóló 
élményeket. Mindezt mozi minőségű audiovizuális megvalósítás-
ban, több nyelven feliratozva
.
A 20-30 perces filmek hangsúlya a kihalófélben lévő tradícionális 
mesterségek hagyományőrző célján van és mégis különleges ereje 
abban rejlik, hogy mivoltuk és elmúlásuk bemutatása mellett, az 
ültetett interjú folyamán, nagy figyelmet fordítunk főszereplőink 
egyedi gondolkodás módjára, érzéseire és a jelen korról alkotott 
véleményükre…



Szénégetés
1.RÉSZ

Azt mondják, a szénégető az 
ördög játszótársa… Az általa 
épített hatalmas baksákban 
ugyanis fiatal ördögök helyte-
lenkednek, az ember pedig oda-
kintről tanítja móresre őket. 
Habár a szóbeszéd nagy része 
megkérdőjelezhető, mégis biz-
tosak lehetünk benne, hogy 
Zolitól sokat tanulhatnak, ha 
nem is az ördögök, de az embe-
rek biztosan.
 A 44 éves szénégető éle-
te, első pillantásra magányos 
és monotonnak tűnhet, ám ez 
egyáltalán nem így van…
A szénégetés mellett kitartás-
ról, motivációról, szeretetről és 
egyéb filozófikus dolgokról me-
sél nekünk.



Mesemondás
2.RÉSZ

 Csernik Szende székely-
föld szívében született de Ma-
gyarországra hívta az élet, ízes 
beszédét azonban nem hagyta 
maga mögött,s nem feledte hon-
nan érkezett. Ellenkezőleg.
 Fiatalok ezreinek adja elő 
múltból ihletett, mai tanulság-
gal bíró meséit, olyan csengő 
hangon és olyan ékes tájszólás-
sal, ami minden gyermeket de 
még felnőttet is lenyűgöz.
 Hogyan kell a gyerekek-
hez úgy szólni, hogy valóban 
megszólítsuk őket? Honnan jön 
a mesemondó ihlete? Miért fon-
tosak a mesék? Mi, miért és ho-
gyan változott?
 Ezer és egy kérdéssel 
készülünk meginterjuvolni a 
mesemondás koronázatlan ki-
rálynőjét!



Taplász
3.RÉSZ

 A taplászat az egész vi-
lágon párját ritkítja, ugyanis 
csak kelet európában és a távol 
keleten Indonéziában és Kíná-
ban létezik ez az ősi mesterség, 
de már oly annyira a kihalás 
szélére sodródott, hogy alig egy 
tucat ember műveli…
 Van, hogy ezer kilomé-
tert is kell menni oda-vissza 
az alapanyagért, nem beszélve 
a harminc–negyven kilométe-
res hegyi túrákról a megpakolt 
zsákkal, elkerülni közben a 
medvéket, farkasokat s legfő-
képpen a vihart, a munka ne-
heze pedig csak ezután követ-
kezik.
 Hogy pontosan mi is ké-
szül a taplóból és mire lehet 
felhasználni a “resztlit” Máthé 
Károly árulja el a nézőknek !



„A LEGTÖBB SZÉKELYKAPU MÖGÖTT JÓ KEDV, HUMOR ÉS A LEGMELEGEBB VENDÉGSZERETET LAPUL.

NÉHÁNY HELYEN MÉG ENNÉL IS TÖBB…”



Pásztorok
4.RÉSZ

 “Tüzesen süt le a nyári 
nap sugára, az ég tetejéről a 
juhász bojtárra…” De mond-
hatnánk, hogy pásztor, csobán, 
vagy éppenséggel pakulár. Ez 
az ember vigyáz a jószágra, 
hogy ne széledjen szét, jó le-
gelőn gyarapodjon és védi a 
medvétől, farkastól, sokszor 
élete árán is… Sorozatunk ezen 
részéből kiderül, hogy van-e 
különbség ezen megnevezések 
közt, mik a pásztor feladatai 
és milyen nehézségekkel kell 
szembenézni. Szereplőink to-
vábbá megosztják velünk sze-
mélyes véleményüket a jelen 
kor társadalmáról : magányról, 
elszigetelődésről, közösségről 
és ehhez hasonló jelenségekről 
és fogalmakról beszélgetünk 
velük.



Székelykapu készítő
5.RÉSZ

 Míg a Diadalíveket rend-
szerint valamely győzelem tisz-
teletére állították, addig Japán 
rokona a Torii egy választóvo-
nal, szimbolikus határ a hét-
köznapi világ és az azon túli 
föld, az emberek és az istenek 
világa között.
 A 17. századtól létező Szé-

kelykapuknak, imént említett 
rokonaival szemben sokkal em-
beribb, sokkal barátságosabb 
fő szimbolikával bírnak. Habár 
kutatók tucatjai próbálkoznak 
évszázadok óta pontosan meg-
fejteni a megannyi szimbolikát 
mely a kapukon található, ab-
ban biztosak lehetünk, hogy a 

vendégszeretet és az Anyaföld-
del való szimbiózis fő motívu-
ma, ezeknek a mai napig misz-
tikus építményeknek… 
 Fafaragók és néprajz ku-
tatók egyaránt úgy vélik, a 
kapu egy intézmény mely csal-
ja a felkelő napot, mely alatt 
a fiatalok szerelmet vallanak 

egymásnak, az öregek pedig in-
nen figyelik a falu nyüzsgését.
 Sorozatunk ezen részé-
ben felkeresünk egy fafaragót, 
aki segít nekünk fényt deríteni 
ezen elképesztő létesítmények 
mivoltjára…



Kovács, nyerges, bőrvarró
6.RÉSZ

 Bundavarró, bőrműves, patkolókovács. Kétkezi munkások, ősi hagyományok őrzői. Mégis a felsorolt mesterségek a kihalás szélére 
sodródtak és az új generáció egyre kevésbé nyitott arra, hogy átvegye évszázados hagyatékuk. De vajon Ők is ennyire borúsan látják 
saját helyzetüket, és vajon  mit gon  dolhatnak a mai modern szakmákról? Látnak-e párhuzamot jelen s múlt között, esetleg olyan kap-
csolódási pontot mely megmentheti ezen ősi mesterségeket…?



 A sorozat célja a mulandóságot, mint jelenséget bemutatni és 
nem keseregni rajta. A világ folyamatosan változik és ez ellen nem 
lehet mit tenni. Nem is kell, mert ez így van rendjén. Az elmúlás 
hozza a változást és a változás hozza a fejlődést, de nem szabad 
felednünk, hogy honnan jöttünk és nem szabad hagyni, hogy ki-
kopjanak az ősi tanítások, hisz hiába változik egy fa lombkoronája 

évszakról évszakra, gyökerei csak mélyülnek az évek múlásával.
 Minden addig létezik amíg emlékeznek rá és az érték akkor 
is megmarad, ha egy borongós őszi reggelen nem lesz már ember 
a földön ki művelje ezen mesterségeket. Hisz csak az eszmeiség 
képes évezredeken át életben maradni…
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