
vázában. Rendkívül érdekesek a mézes
kalács bábuk. Kedvelt cikkek ezek, mert
ajándékozásra, különösen gyerekeknek
rendkívül alkalmasak. A bábuknak két
fő típusa van. Az egyiken a bábu telje
sen pólyába van bugyolálva, a másikon
a két karja szabadon van. Egyről sem
hiányzik a fejkötő. A pólyakötőket csi
nos motívumsorok jelzik. A katona alak
ja is rendkívül népszerű. Nem is any
nyira katona, mínt inkább huszár. A bá
bosmester szemében nincs szebb viselet
a világon a huszáregyenruhánál. Itt ked
vére pazarolhatja díszítő motívumait.
Neincsak a huszár lova, lőszerszáma dí
szes, de a talaj is, melyre a huszár lo
va lép, csupa virág.

Az Alföldön a debreceni-mézes ter
jedt el legjobban. Az Alföld egyetlen
mézeskalácsminta-faragő mestere Szik
szai Sándor. Szikszai témái nagyban meg
egyeznek a hagyományos mézesbábmin
tákkal (huszár, juhász, magyar legény,
magyar leány, baba, szív stb.). A régi
mintákat azonban új motívumokkal bő

vítette (autó, revolver). Megmintáz né
hány mesterembert is, például a kémény
seprőt és a cukrászt. A mézesbábmintát
olyan fából készítették, amely jól állja
a faragást, mint a vadkörte, körte. dió.

Ami engem illet: főként textilt fes
tek; találtam egy nagyon-nagyon régi
kis szerszárnot, az ún. batik-pipát, mely
lyel csodálatosan lehet rajzolni és gyö
nyörű grafikai hatást lehet elérni. Most,
miután fölfedeztem magamnak a mézes
kalácsok figuráit, megpróbálom átvinni
őket a textilre. Ha már a bábsütő rnes
terség kihalt, legalább így szeretném
megmenteni, amennyiben lehetséges. Egy
egy mézeskalács míntából "formát ve
szek", majd a pozitívet megpróbálom
Ierajzolni ; s miután a színek nincsenek
megadva, tetszés - és a lehetőség 
szerint kiszínezem. "Műfajom", azt hi
szem, sok lehetőséget rejt magában, s
talán egyik útja-rnódja annak, hogy ko
runk számára elfogadhatóvá tegyük a
népművészetet. Ezt szükségesnek érzem
és a magam számára életre szóló prog
ramnak vallom.

SINKÓ VERONIKA

TAKÁTS GYULA VERSE

HEGYI LEGENDA

(A CITERAS)

A lándzsáik elől,

de értük, - kik rászegezték -.
hátrált fehér ingben,
pengő citerával a hegyig.

A pincét rátörték.
Az első lándzsás torka,
mint visszhang zengett a borba.,.
S magasra fölmutatva
a dermedt, zöld butella
nézett, mint rémült
üvegfúvónak arca.

Kutatták tovább:
a hordók pajzs-sora előtt.

Prés. .. Daráló .. , Csántér
és sajtárok, muszkolók között
ég,'e-földre a citerást!
S csak egy gálicos kabát",
Mint a százados páncélja állt!

Belé, mögéje néztek, .•
Mint Tamás a sebbe,
a mustos vértbe nyúltak csendbe,
- Tán ott áll, aki zeng,
s e bort aki szűrte? -
Már nem is azért, .•
Végül a sípon át
kék négyszög, az égrőZ

emelte zászlaját!

Akkor ráhajoltak urra.
Szakálluk rőten égett,
mint téli rőzse .. ,
Kóstolták s már nem kezükben,
üvegből metszve, ..
Szívükben zengett
és mintha mind s a hang is
vissza, rája emlékezne".

Fölöttük a festett gerendán
nemes-penész egében szállva,
nyílvert vadlúd szárnya.
Kezükkel a freskó is
kinyúlt utána
és mintha foglyuk volna,
körülvették ... Látták a borba! .. ,

Az éles vasakat akkor
vért jükre rakva,
kihordták mind a nyest
és rókakörmös hóba .. ,
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