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KREMMER DEZSÖ DR.: 
RÉGI BÁBSÜTÖMINTÁK 

hazánkban egykoron vi-
rágzó céhbeli élet las-
san-lassan elsorvadt a 
modern iparpolitikai s 
iparművészeti törekvések 
edző tüzében. A mult év-
század hetvenes éveiben 
feloszlott céhek testületi 
életével egy darab régi-

patinás kultúrhistóriai világ pusztult el, mely-
nek történeti levegője — mint a nagyon 
messziről felénk csendülő dal értelme — ma 
már jórészt idegen előttünk. Abból az alka-
lomból, hogy a közelmúltban a fővárosi 
mézeskalácsosok ipartestülete feloszlott s a 
cukrászipartestületbe olvadt bele, ennek az 
országszerte nagymulfú szervezetnek néhány 
tipikus s sok művészeti törekvést eláruló 
bábsütőmintájáf mutatjuk be. Ez a beolva-
dás egy valamikor kedvelt s hatalmas tevé-
kenységű zárt kör hanyatlásának újabb jele 
s a merengve szemlélőből gondolatokat, kér-
déseket váltanak ki, elsősorban az iránt, vájjon 
az iparművészet modern elhatárolásain belül 
mekkora veszteséget írhatunk a fejlődés szám-
lájára. 

A mézeskalácsosok, bábsütők céhének sze-
repe s hivatása az ipari, illetőleg műipari 
törekvések világában sok tekintetben elkülö-
nült egyéb céhek hivatásától. Munkásságuk 
egyrészt a mindennapi élet héfköznapiságába 
kapcsolódott, mert hiszen a mézesbábok, ka-
lácsok ezernyi formája a szegényebb nép-
osztályok ízlését volt hivatva kielégíteni. Más-
részt az anyag romlandósága miatt az a tudat, 
hogy a remekbe készített darabok csakúgy, 
mint a tömegtípusok mihamarabb a pusztu-
lásnak vannak kitéve, természetszerűen hatás-
sal volt a sütőformák alakulására. E két vele-
járónak összetalálkozása már eleve magában 
rejtette a hanyatlás csiráját. Még egy fontos 
szempontra kell itt figyelnünk : hiányzik a 
bábsütőmesterek s legények munkáiban a 
helyhezköföttség gondolata. Ezért nem beszél-
hetünk oly szabadon a mintáknál egyes vidé-
keket, iparművészeti területeket jellemző külön 
ornamentikáról. Az a legény, aki valamelyik 
elismert mesternél bizonyos formákat sajátí-
tott el, azt a néhány formát véste fába mind-
ama városban, hova véletlenül elvetődött. 
A budai legény Debreczenbe vagy Kassára 
kerülve, elsősorban a magahozfa formákat 
alkalmazza, miáltal kizárta a helyi jelleg ki-
alakulásait. Evvel szemben tudjuk, hogy a 
szegedi szűr rajzai merőben eltérnek a deb-

reczeni szűr rajzaitól. Csak nagyon halvány 
reflexként jelenik meg itt-ott egy-egy bábsűtő-
mintában a helyhezkötöttség, nem a forma-
nyelvben, nem valami lokális motívum be-
építésben, hanem a témakeresésben. Ilyen 
például az a XVIII. század elejéről való báb-
sütőminta, mely kucsmás, forgótollas lovas-
alakot ábrázol, s Omar budai basának emlé-
két őrzi. 

Művészeti törekvésekről voltaképpen csak 
a XVIII. századból ránk maradt mintáknál 
beszélhetünk, melyek az egyéni munka kisebb-
nagyobb érvényesülését mutatják s a rom-
landó anyag tulajdonságaival nem számolva, 
magasabb, velősebb invenció határozott nyo-
maira bukkanunk azokban. A kifejezett cél 
e korbeli mintáknál nem az olcsó hatásvadá-
szat, nem a kijegecesedett formák visszatérő 
ismétlése, hanem lehetően új ornamensek be-
állítása. Erre serkentette az alkotókat első-
sorban a nemes vetélkedés hogy ki tud szebb 
bábokat kiönteni, másodsorban ama század 
lelkének némi halavány megérzése, mely ki-
lengett e szerényebb iparművészeti keretek 
közt élő mesterekig. S megjelennek a táncos-
párok finomabb, légiesebb mozdulatai, a rokokó 
rejtett bájossága, ha talán nem is oly művészies 
kivitelben, mint a kor kerámiájában, de min-
denesetre afelé törekedve. E század termékei 
tehát lassanként elhagyják a merev lovas-
alakok, a pólyásbabák, az unalomig ismételt 
szívalakok addig ismert motívumait s új moz-
dulatokat, tetszetősebb csoportelhelyezést, tér-
kihasználást kezdenek belevinni a negatívokba. 

Ezt a virágzást, ezt a hirtelen felszökke-
nést a művészi magaslatokig alig tudnánk 
megérteni az előző kor merev, sematikus 
ornamenskészletéből. Alig félszázaddal előbb 
még a primitív formák uralják a piacokat : 
a szimmetrikusan elhelyezett férfi- vagy nő-
alak, a városi ember, kinek két Iábaszára 
merev élettelenséggel jön ki a primitív törzs-
ből. S hogyan van az, hogy alig néhány 
évtized múlva akkora formagazdagság s a 
vonaltechnika akkora fejlettsége néz reánk 
a mintákról? E kérdésekre abban találjuk a 
feleletet, hogy segítségére sietnek a bábsütő-
mestereknek a favéső szobrászok. A kassai, 
bárffai, lőcsei, kolozsvári, fehérvári reliefszob-
rászok kísérleteznek az új formákkal. Gazdagít-
ják, mélyítik az ő különálló művészetüket s 
új, könnyed vonalakat alkalmaznak. Egész 
kis versengés támad e téren. A szoborfara-
gók legnagyobbrészt az oltárok számára vés-
tek, ezért jelennek meg a virágzás első kor-



szakában a vallási tárgyú bábsütőminták : 
a Madonna a gyermekkel, szent Cecilia, a 
három királyok stb. Később, mikor már a 
formanyelv kezd állandósulni, a világi témá-
kat ugyanevvel a modern, hajszálfinom tech-

» nikával kezdik fába vésni, míg végre a szá-
• zad dereka felé kialakul a nemes formák 
• reneszánsza. 
íí A figurálisok — emberi és állati alakok — 
$ mellett nagy jelentőségre emelkedik a szív-
• alak. Ez az évszázadokon át uralkodó mo-
il tívum a virágzás korában szintén kiemelke-
Jí dik s a belső kidolgozásban annyi forma-
£ gazdag stilizálást találunk a XVIII. századbeli 
• szívalakokon, hogy különálló művészi törek-
• vések tárgyai lesznek. A mézesbáb, mint ere-
it deti rendeltetése szerint kedveseinknek adandó 
y ajándék, az ajándékozó szeretetének szimbo-
V lumaként a szív alakjában szeretett megjelenni. 
• Ha külön vonalszépségeket keresünk e szív-
!t alakokon, három fejlődési periódusra találunk, 
y Az elsőt még a primitív részarányos meg-
• oldás, a levélmotívumokból kialakult sablo-
• nos keretkitöltés jellemzi. A virágzás korabeli 
í! szíveken már új ötletek tárulnak elénk ; ezek 
y elseje a szívalakba komponált figurálisok, s 
• a szabadon maradt területek gazdag orna-
• mentikával vannak kitöltve. Ismerünk olyan 
íí szívet (debreczeni minta), mely egész jelene-
y teknek ad keretet : hegedülő angyal álló alakja, 
• előtte három éneklő kis gyermek térdel. A meg-
• oldás egyszerűsége mellett a mozgások ter-
» mészetes éreztetése csodásan szép és sike-
y rült. A harmadik periódus végül a XIX. század 
• közepétől kezdve divatos s ma is ismert, 
J jelentéktelen tömegmunka, cikornyás vonalak 
í zavaros halmazata, melynél csupán a rikító 
y színek harmóniája zavarosabb. 
• A kedvelt témák közül kiragadjuk még a 
Ü használati tárgyak s bútorok csoportját. Ilye-
» nek voltak a virágzás aláhanyatlása első idő-
y szakában a zsebóra, falióra, kard, pisztoly, 
ií karabély, de nem ritkán találunk asztalt lócá-
í val s tulipános, virágmintás hátú széket is. A 
» népművészet megannyi játékos megnyilvánu-
y lását érezzük a betyárromantika megjelenésé-
• ben : betyár fokossal, táncoló szegénylegény, 
Jí cimbalmos, menyecske légyotton a betyárral 
» stb. Érdekes jelenség, hogy a korhangulat min-
y den időkben visszatükröződik a minták motívu-
• maiban. A vásárról vásárra járó, ünnepeken 
í sátorozó bábsütők a vásáros nép köréből 
£ rendszerint értesültek egy-egy a nép számára 
y szenzációs eseményről s már a következő 
• vásáron a szorgalmas mester fába véste a 
H hallottakat ; valóságos aktualitásokat találunk 
» így a minták között. Egy mintát ismerünk 
y például, mely, amint szignálva is van, „Sobri 
• Jóska" deli alakját őrzi. 

A nép gondolatvilága, érdeklődése ily mó-
don fokozatosan kiütközik a mintákból s a 
legkelendőbb ponyvairodalmi „remekek" nem 
sokkal ezek megjelenése után mézesbábos 
„illusztrációkat" csaltak ki. A nép lelkéhez 
iparkodtak férkőzni, ez magyarázza nagy 
elterjedettségüket s virágzásukat. 

Új idők járnak ma már. Az egykor népes 
vásárok, messze földről összesereglő városi, 
falusi meg tanyai emberek anyagi s szellemi 
szükségleteinek kielégítői, a gyáripari termé-
kek özönében napról-napra sorvadoznak. 
Tűnőiéiben a tipikus alakok: a vásári köl-
tők, a remekbe dolgozó kismesterek. Ezekkel 
együtt veszett ki lassan az egykoron tekin-
télyes bábsütők típusa is. A céhek megszű-
nésével a legények kötelező vándorlása is 
megszűnt, ami viszont a sütőminták szűkebb 
keretekbe szorított vándorlását vonta maga 
után. S míg egykoron a minták kifaragásán, 
a negatívok valóságos szobrászvésnöki meg-
munkálásán volt a hangsúly, egyszóval a vona-
lak, az ornamensek játékos gazdagsága sa nép-
lélekhez témában való simulása volt a báb-
sütők főcélja, ma mindezt a meddő, invenció 
nélkül való tömegminták váltották föl, s mű-
vészeti törekvések helyett a kiformált báb 
ízléstelen papirosképekkel van teleragasztva. 

Az itt bemutatott minták a Néprajzi Múzeum, 
a Székesfővárosi Múzeum és Lajta Béla gyűj-
tésének gazdag anyagából valók. Ezek is, 
mint sok egyéb népművészeti s iparművé-
szeti terméke a mi gazdag képzelőerővel 
megáldott nemzetünknek, bevonultak a múzeu-
mok polcaira, hirdetve a nép alkotókedvé-
nek őserejét. Talán még eljön az idő, amikor 
föltámadhatnak halottaikból s új megérzések 
folyama buzog ki azokból. 

Az utolsó kilenc budapesti bábsütőmester, 
amikor testületi összetartozását feladta, egy 
kedves emlékekkel gazdag népipar temeté-
séhez fogott. S mi e sorokban borongó lélek-
kel fordítjuk meg a címert. 

Sokszor visszaesést jelent az úgynevezett 
haladás és a konzervatív emberek képviselik 
az értékes tulajdont, a mult hagyományát, 
amelyet sem kockáztatni, sem feladni nem 
akarnak. Bírt Th. 

Az önálló munka, ha igénytelen is, sokkal 
becsesebb, mint a legsikerültebb szolgai 
utánzat. Michel Angelo. 

A Iegbalgább tévedéseknek egyike, ha jó-
tehetségű fiatalok azt hiszik, hogy elvesztik 
eredetiségöket, ha a mások által már elismert 
igazságokat ismerik el. Goethe 


