
MÉZESKALÁCSOK
ÉS BÁBSt}TÉSEK
A mézeskalácsosság - vagy bábsütő

meaterség - nem tartozik az eredendően

magyar mesterségek közé. Német ere
detű, de idők folyamán teljesen ma
gyarrá lett. Készítményei hosszú időn át
a vásárok és búcsújáró helyek elmarad
hatatlan, népszerű cikkei voltak; válto
zatos formáik nemcsak a készítő meste
rek találékonyságáról és ízléséről tanús
kodtak, hanem arról is, hogy a mézes
kalácsokat mind az egyszerű falusi nép,
mind a "műveltebb" városi lakosság szí
vesen vásárolta.

A mézeskalács- mint a neve is mu
tatja - főtt mézzel és cukorral össze
kevert lisztből készül, amelyhez egy ke
vés burgonyalisztet és szénsavas am
mőníurnot,népies nevén szalakálit kever
nek. A tésztagyúró asztalon alaposan
megdolgozott tésztát a kívánt nagyság
szerint feldarabolják, majd kissé belisz
tezve a kivésett negatív formába kézzel
erősen belenyomkodják. ügyelve arra,
hogy a tészta a lehetőség szerint egyen
letes maradjon. Olyanformán préselik,
mint a kerámikusok a gipszformába az
anyaget. A mintából óvatosan kiveszik
a 10-24 óráig szívódott tésztát, nyitott
kemencében lassú tűzön megsütík, vagy
inkább szárítják. (Csak az "ütőfa"-for

mákról beszélek; nagyon érdekesek vol
tak az úgynevezett bökőfával vagy vas
sal készült mézeskalácsok is.)

Valószínű, hogy a mézeskalácsok elein
te vallásos tárgyúak voltak, a katolikus
egyház ünnepeinek megfelelő témákkal.
Csak később készítettek viseletet ábrá
zoló darabokat, amelyeknek változatos
formáiban a rokokó, barokk, empire,
biedermeier, magyar úri és népies vise
let mellett a katonaságot is megtaláljuk.
Szerepeltetnek azonkívül állatokat, min
dennapi használati tárgyakat, valamint
szimbolíkus jelentőségű vagy éppen hu
moros alakokat és tárgyakat (bölcső 
baba - szív - tányér - óra - pipa 
kecskén lovagló szabólegény - szarvas
- kakas stb.).
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A bábsütők az Alföldön, főleg Debre
cenben voltak népszerűek, de kisebb-na
gyobb elterjedtséggel a Felföldön, túl a
Dunán s az ország többi részén, még
Pest-Budán is működtek.

A mézeskalácsossággal mint önálló
mesterséggel hazánkban csak a XVII.
század első felében találkozunk; bár va
lószínű, hogy más mesterségekkel kap
csolatban (pék, fáklya-gyertyaöntő stb.)
már előbb is létezhetett. Az első német
céh Pozsonyban 1619-ben alakult. a Du
nántúlon 1660 körül (Sümeg), a Felvidé
ken a XVIII. század első felében. Deb
recenben 1713-ban alakult az első céh.
Az első világháború előtt még tíz mes
tert tudtunk Debrecenben. A második
világháború után a rnesterség kihalt. az
utolsó működő mézeskalácsos, Bellezay
Úbudán élt. Míután működését abba
hagyta, pótolhatatlan értékű "ütófái"
Pécsi Sándorhoz, jeles színészünkhöz ke
rültek.
Népművészeti szempontból a mézeska

lácsok között gazdagnak ugyan nem
mondható, mégis eléggé változatos díszí
tő-motívumokat találhatunk. A díszítő

elemek elrendezésében kedves naivitás
mutatkozík, Látjuk a minta készítőjének

kűzdelmét az anyaggal. a témával. Min
dig a legegyszerűbb meaoldásra törek
szik. és ha egy-egy erejét felülmúló tárgy
kerül elé, nem egyszer torz alakot .hoz
létre. A figurális alakokon meglátszik.
hogy a mester korabeli "divatlapok" után
dolgozott, .mert itt az alakok formai tö
kéletessége elárulja a gyakorlott raj
zolót.

A legkedvesebbek az önálló felfogást
visszatükröző darabok. Az egyes alakok
elhelyezése a térben (pl. ló vagy huszár
virágok között), a tér kitöltése már nem
csak jó rajzoló, de szobrászi képességet
is kíván, s a tárgyakon elömlő bájos
egyszerűség és természetes megoldás bi
zonyítja. hogy a régi mézeskalácsos mes
terek között nemcsak jó rajzoló. de sok
kiváló szobrásztehetség is akadhatott.

A díszítő elemek között legtöbbször a
virág fordul elő: rózsa, muskátli, szeg
fű, tulipán, nefelejcs, melyeket rende
sen levelek vagy virágfüzérek közé he
lyeznek el, néha cserépben vagy éppen
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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.
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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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