
ADATOK A KARCAQI MÉZESKALÁCSOSSÁQ
NÉPRAJZÁHOZ

A mézeskalácsosság évszázadokon át igen elterjedt és közkedvelt kisipar volt.
A vásárok és búcsúk, tehát hagyományos összejövetelek és népünnepek alkalmával
árusított mézeshuszárt és szívet nemcsak a fiatalság, hanem az idősebbek is szívesen
vásárolták. Évszázadokon át a mézeskalács azon kevés „művészi alkotás" közé tarto-
zott, amely minden falu legkisebb viskóiába is eljutott.

A mézeskalácsnak a magyar nép életében betöltött szerepéről Mikszáth Kálmán
is igen hangulatosan és kedvesen ír: „ . . . amíg a cseresznyét mérte a kofa, a közelben
mézeskalácsos sátrat pillantott meg. No hát oda is be kell térni. Ott aztán bőven akad
ajándéknak való. A mézeskalácsosság a legszellemesebb mesterség. Nem a Mercur
patronátussága alatt áll, hanem az Ámoré alatt. Csupa merő szerelem, csupa incsel-
kedés. Nem is mesterember a mézeskalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt
fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti az arcokat a süteményeivel, mint az a gondo-
lataival. Úgyszólván a szájában rágja a vásárlónak, ötletekkel látja el, hogyan legyes-
kedjék, csintalankodjék a fehérnépek körül. Ott van a mézeskalácsos szív, — egy
kis célzás; mandulával kirakott lovas, — egy kis jóslás; pólyás baba, vagy csak bölcső,
— egy kis szemtelenkedés. Hanem ha az apa veszi, minden figura csak nyalánkság."Cl

A korábbi századokban is éltek és dolgoztak Magyarország területén mézes-
kalácsosok. Brassó város mézeskalácsosai Sándor moldvai hercegnek 1564-ben adott
ajándékai közül nem felejtették ki a mézeskalácsot sem. [2] Besztercebányán — az
1382. évi számadási könyvek tanúsága szerint — már több mézeskalácsos dolgozott. !31

Magyarország területén a XVI-XVII. sz. fordulójától kezdenek érdekeik vé-
delmére céheket alapítani a mézeskalácsosok, valószínűleg német vagy osztrák hatásra.
1619-ben Pozsonyban alakult meg az első magyarországi mézeskalácsos céh. Cl Ennek
hatására a felvidéki városokban — Besztercebányán, Bártfán, Kassán. Eperjesc-n,
Nagyszombaton — még a XVII. sz. folyamán megalakulnak a mézeskalácsos céhek.(51

A lőcsei mézeskalácsosok a XVII. században már élénk kereskedelmet folytat-
tak Lengyelország felé. A XVII. sz. végén Kassa, Eperjes, Rozsnyó és Rimaszombat
mézeskalácsosai a hazai piacokon versenyeztek egymással. (61

A tiszántúli mézeskalácsosok — eddigi tudásunk szerint — a XVIII. sz. elejé-
től kezdenek céhekbe tömörülni. A debreceni mézeskalácsosok 1713-ban kaptak alap-
szabályzatot is tartalmazó kiváltságlevelet a várostól, majd ugyanezt a céhlevelet —
némi módosítással — 1726-ban III. Károly erősítette meg.l7l

A XVI. századi szakácskönyvek is bőséges adatot nyújtanak a mézeskalács
készítmények úri konyhákon való alkalmazásáról és az önálló mézeskalácsos mesterek
működéséről. Az erdélyi fejedelem főszakácsmestere a XVI. sz. folyamán a következő
módon írta le egy étel elkészítési módját: „Az galóczának is béli kivetésével, besózá-
sával úgy élj. mint ide fel megmondtam. A levet amikor meg akarod csinálni, jó bort,
mézes pogácsát hozass; az mézes pogácsát szép vékonyán metéld a borban, mézet is
vess reá, főzd meg azt erősen, hogy a szitán által verhesd, apró szőlőt moss, mandolát
tiEztéts, almát vágj reá, sáfrányozd, borsold, fahéjjazd meg, így főzd ezt a levet; mikor
fel akarod ereszteni, őssd ki a sóból, s az mely leve az tűznél fő rázd abban. Minden
szerszámát, valami hozzá kívántatik add meg. Immár add fel."!8!

Az északkeletmagyarországi mézeskalácsos központokban (Debrecen, Nyíregy-
háza, Tokaj, Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely) — valószínűleg a céhesség,
vásározás és legényvándorlás hatására — évszázadok alatt kialakult egy egységes
munkamenet, munkatechnika és ezzel kapcsolatban egységes műszókincs, terminológia
és szokásjogrendszer. A karcagi mézeskalácsosság alapjában elüt ettől a jellegtől.
Vizsgáljuk meg az alábbiakban a karcagi mézeskalácsosság munkamenetét, termi-
nológiáját, munkaszervezetét, szokásjogrendszerét, tehát néprajzát!

Az egyik legfontosabb jellemző vonása — szemben a környező mézeskalácsos-
Sággal — az, hogy a mesterséget Karcagon nem férfiak, hanem nők űzik. A második
világháború előtt dolgozó nyolc karcagi mézeskalácsos közül (K. Nagy Istvánná, Csep-
pentő Lőrincné, Kiss Béláné, Ador Ferencné. Ador Sándor, Nemes Józsefné, Hajnal
Mihályné és Győri Ferencné) csak egyetlen férfit találtunk. Napjainkban is három nő
(K. Nagy Istvánné, Hajnal Mihályné és Nemes Józsefné) és egy férfi (Nemes József)
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folytatja a mézeskalácsosságot. A férfiak viszonyát a mesterséghez az egyik mézeskalá-
csos asszony férje a következőképen jellemzi: „a férfinak ahoz kuszpisz". A férfiak
csak vásárra jártak, ha volt szekerük. Anyáról lányára öröklődött Karcagon a mes-
terség, a tudás és öröklődnek a mesterség viteléhez szükséges szerszámok is. Ebből kö-
vetkezik, hogy nem alakulhatott ki ismert nevű mézeskalácsos család, mivel női ágon
öröklődik a mesterség.

A karcagi mézeskalácsosok műhelye igen egyszerű. A
magyarországi mézeskalácsos központokban általában hasz-
nált eszközök és szerszámok jóformán nem is találhatók
meg a karcagiak műhelyében. A pitarból nyíló kamrában
vagy a különálló nyárikonyhában van legtöbb helyen a mű-
hely berendezve. A hagyományos mézeskalácsos műhelyek
nagyobb munkaeszközeit a táblának nevezett jellegzetes
munkaasztalt, a nagy tárolóállványt, a gárbot nem is isme-
rik. A szerény műhely állandó berendezési tárgya az asztal,
a vásárosláda, a legtöbbször téglából beépített, sütős kiske-
mence. Ujabban, a debreceni mézeskalácsosság hatására
Nemes József rendezett be magának egy szabályosan felsze-
relt műhelyt. Ez azonban teljesen egyedülálló.

A karcagi mézeskalácsosok tésztakészítésének munka-
menete is egészen speciális. A női háztartási munka nagyon
rányomja jellegét a mesterség munkamódjára. Első teendő-
jük a szirup elkészítése. Ezt üzletben vásárolt zománcos
kaszrojban készítik. Tíz kiló mézet, tíz kiló cukrot és öt liter
vizet főznek sziruppá. A szirup elkészítése után végzik a
bekavarást, a liszt és a szirup összedolgozását. A bekavarást
régebben nagy fateknőben végezték, ma már a boltokban vá-
sásárolt zománcos vájdlingot használják. Ebben a tésztát
nagy fakanállal vagy kézzel keverik össze. A legidősebb kar-
cagi mézeskalácsos — K. Nagy Istvánná — még emlékezik
arra, amikor a lisztet kiöntötték az asztalra, közepébe lyukat
csináltak, ebbe beleöntötték a mézet, és a többi háztartásban
készülő tészta módjára gyúrták meg az asztalon a mézes-
tésztát. Ez a munkamód a tészták háztartásban végzett ké-
szítésének hatására utal.

A tészta elkészítésének második mozzanata a gyúrás.
Ezt régen — a hagyományos mézeskalácsos munkaeszközön
— a gyúrón vagy gyúrópadon végezték. A gyúró kb. 60—70
cm. magas oldalakkal ellátott téglalapfelületű asztalka;

egyik rövidebbik oldalának á közepén csuklószerkezettel egy 160—180 cm-es rúd moz-
gatható függőlegesen. A gyúrópad, Debrecenben brehpad mellett ketten dolgoznak, az
egyik a rudw mozgatja fel és le. a másik személy a gyúró felületére tett tésztát hajto-
gatja a rúd alá. A gyúrással lesz a korábban csak durván összeállított, szemcsés, lisz-
tes tészta egyéges, kidolgozott, további munkára alkalmas. A gyúrón 15-20 kiló tésztát
15-20 perc alatt meg lehet dolgozni. Az utóbbi 8-10 év óta már ezt az eszközt sem hasz-
nálják. Helyette inkább kézzel gyúrják meg a tésztát, bár ez sokkal nehezebb és jóval
lassabban megy, de a női munkának mégis megfelelőbb. Ma már csak Nemesek dolgoz-
nak gyúróval, illetve debreceni típusú brehpaddal.

A mostmár kidolgozott tésztát az asztalon 4—6 mm vastagságúra kinyújtják és
a szükségnek megfelelőre feldarabolják. A kiszabott, mézestésztát faformákba nyom-
kodják bele. Ezt a műveletet — úgy, mint a többi helységek mézeskalácsosai — kiverés-
nek nevezik. Az asztalra tett formára ráhelyezik a tésztát, majd újheggyel, tenyérrel
belenyomkodják, körbesimítják, majd a tenyér vastag, húsos részével több erős ütést
mérnek rá, végül a felesleges részt kézzel lemetszik. A kivert tésztát deszkákra rakják,
s ezen tárolják a sütésig.

A debreceni vásárokon nagyon keresett cikk volt a mézestésztából készített
kor3Ó. Mondhatjuk azt is, hogy a korsó volt a karcagi mézeskalácsosok remeke. A deb-
receni mézeskalácsosok vásárokra, kiállításokra százszámra vásárolták a karcagiaki ól.
A debreceniek nem bajlódtak vele, vagy nem is tudták, inkább megvásárolták.

A korsó készítéséhez keményebb tésztára volt szükség. Ezt úgy nyerték, hogy
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a rendes mézestésztához vizet adtak, s ezt a kezük között felmorzsolgatták, majd ismét
összegyúrva megkapták a korsó készítéséhez alkalmas, keményebb tésztát. Ezt a tésztát
hengeralakúra gyúrták, s az asztalon hengergetve a belső részét fúruval (araszos, orsó-
szerű faeszköz), kívül a kezükkel formázták. Munka közben nagyon vigyáztak a korsó
oldalának vastagságára. A vásárlók azt tartották takaros korsónak, amelyiknek a
fala szép vékony volt. A nyak és száj részeit kézzel formázták meg. A belsejébe egy-
két szem tengerit tettek. A fülét utólag ragasztották rá. A korsó sütése közben vigyáz-
tak arra, hogy a tűz ne hirtelen érje, mert akkor összezsugorodott. Az egyik oldalát
jobban „megkapatták a lánggal", hogy azon az oldalán kissé sötétebb barna legyen.
A második világháború óta már nem készítenek korsót a karcagiak.

A mézestészta sütését a karcagi mézeskalácsos asszonyok a házban levő búbos
kemencében végzik. A kiverés után tárolt mézestésztát egyszerre sütik meg. A sütés
jár a legnagyobb fáradtsággal, különösen ott, ahol nemigen kerül segítség hozzá.

A sütés előtt felfűtik a kemencét. Ehhez szalmát, csutkát, kórót, galyat hasz-
nálnak. Mint mondják, a felfűtéshez három-négy dugatnyi tüzelőanyag szükséges.
Leégés után ennek a pernyéjét színvonóval kitisztítják, illetve a parázsból a kemence
egyik oldalán tüzet élesztenek. Sütés közben a tűz állandóan ég. A nagy tepsikbe
rakott tésztát először a kemence szája mellé, a tűzzel ellentétes irányba teszik. Amikor
már kellőképpen felmelegedett a tészta, beljebb csúsztatják, s úgy forgatják, hogy
minden oldalról jól megsüljön. A tepsi csúsztatásához, igazgatásához vas piszkafát
használnak. Ha piszkafájuk nincsen, megfelel egy egyszerű karó is, melynek a végébe
belevernek egy szeget. A sütést a mézeskalácsos asszony maga végzi. Segíteni a lánya
szokott.

A mézestészta díszítésének eszköze — mint fentebb már utaltam rá — a forma.
Formának nevezik a tiszántúli mézeskalácsosok azokat a homorúan vésett faeszközö-
ket, melyekbe díszítés céljából a mézestésztát nyomkodják bele. A formának nagy nép-
művészeti és művelődéstörténeti értéke van. Megmutatják a korábbi századok művész-
kedését, ízlését, faragótechnikáját és viseletét. A mézeskalácsosok művészete valójában
a faragóművészet.

A fa formákat a mézeskalácsos mesterek
vagy segédeik maguk faragták. Sokan igeri
magas művészi színvonalra emelkedtek a for-
mametszés terén. A metszés igen ügyes kezet
és sok gyakorlatot kíván. Majdnem minden
mézeskalácsos központ kitermelte a maga for-
mafaragóját és sok esetben faragóstílusát is.

A legöregebb karcagi mézeskalácsos, K;
Nagy Istvánné szerint az elmúlt század hetve-
nes éveiben nem ismerték még Karcagon a
formákat, csak kézzel díszítették a tésztát.-
Ezt a tudósítást alátámasztja az is, hogy
Bgyetlen olyan formát sem találtam Karcagon,
amelyet a XIX. sz. végénél vagy a XIX—XX.
sz. fordulójánál korábban faragtak volna. Va-
lójában nem is volt formametszőjük sem. En-
nek legfőbb oka az, hogy nők képviselik és
képviselték a mesterséget,' s a nők sohasem
kísérelték meg a formametszést. Egyik-másik
nézeskalácsos asszony férje (Cseppentő Lő-

rinc és Vadai Imre) metszett formákat az első világháború előtt. Az általuk metszett
formák eléggé primitívek. A karcagi mézeskalácsos asszonyok legszebb formáit a deb-
receni mézeskalácsosok híres formafaragója, Kálmánczhelyi Ferenc faragta.

Formáik között leggyakoribb a debreceninek nevezett kerek tányér, a szív, a
rákóczi-huszár, a perzsinek nevezett díszesruhás, esernyős, legyezős nőalak és a pólyást
ábrázoló baba.

Századunk harmincas éveinek elején a debreceni mézeskalácsosság hatására
megkezdték a mézestészták készítése mellett az úgynevezett ejzolt tészták készítését.
Jellemző az elterjedtségére, hogy még máig sem tanulta meg mindegyik karcagi mézes-
kalácsos. Ennek az is az oka, hogy a vásárlóközönségük sem Karcagon, sem a környé-
kén nem igényli. Az ejzolt tészta alapjában más, mint a mézestészta; méz nélkül, csu*
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pán cukros tésztából készül. Ebből a tésztából készítik az ejzolt, píros, festett tükrös
sziveket. Az ejzolt szivek közepére vagy tükröt, vagy kereskedőktől vásárolt, szerel-
mespárt ábrázoló képeket ragasztanak. A kép alatt kis vers olvasható, melynek mon-
danivalója a képpel szoros kapcsolatban van. íme egy-két ilyen versike:

1. Ha fecske lehetnék,
Mindaddig röpülnék,

Míg utói érnélek,
Nálad nyugodhatnék.

2. Szeress imádott kedvesem,
Tedd menyországgá életem.

3. Kebled édes rejtekében
Elégedés honoljon,
S egedről a bú fellege
Mindig szerte oszoljon.

A karcagi mézeskalácsos asszonyok a tészták készítése mellett még ezelőtt
8—10 esztendővel is rendszeresen foglalkoztak cukorka készítésével is. Készítettek
égetett, kámforos, málnás és mézcukrot, A cukorkát darabszámra árusították. Vásá-

rozásuk során cukorkájuk főleg Kisújszálláson, Kunmada-
rason, Püspökladányban, Kábán, de főleg Karcagon volt
igen kelendő.

A legutóbbi évekig a vásárok voltak a kereske-
delmi élet szinte legnagyobb alkalmai. A mézeskalácsosok
is készílmenyeiket leginkább vásárokon árusították. A kar-
cagi mézeskalácsos asszonyok is rendszeresen eljártak a
környékbeli vásárokra. Leggyakrabban Debrecenbe, Ká-
bára, Hajdúszoboszlóra, Püspökladányba, Földesre, Kisúj-
szállásra, Nádudvarra, Kunmadarasra, Mezőtúrra és Túr-
kevére jártak el.

A vásárokra vagy saját szekerükön, vagy fogadott
szekéren mentek. Az árut hatalmas vásári ládákban szál-
lították. A vásárokon sátrakban árusítottak.

A karcagi mézeskalácsosok legkedveltebb vásár-
helye a debreceni vásár volt. A vasárnap kezdődő vásárra
már csütörtökön este elindultak, s pénteken a reggeli
órákban érkeztek meg. Délután már ki is pakoltak. „Szom-
baton csak csengett, lengett" — mondják a karcagiak. A
vásár csak délután kezdődött, és három-négy napig tartott.
Szerdán este indultak szekerükkel haza. Szívesen emlékez-
nek vissza ezekre a vásárokra. Ma már valóságos legendá-
kat mesélnek a debreceni vásárokról. Azt mondják, hogy
volt olyan vevő, aki egy-kétszáz pengő értékű árut is vásá-
rolt tőlük, s ezeket küldte ajándékba külföldi ismerőseinek.
Debrecen város lakossága is nagyon szívesen vásárolt a
karcagi mézesektől.

összegezésképpen megállapíthatjuk a következő-
ket: Karcagon a mézeskalácsosság a nők munkája volt. Munkájukat lényegében házi-
ipari keretek között végezték és végzik ma is. Nem vették át a tipikus mézeskalá-
csos-munkaeszközöket s ezzel kapcsolatban a mézeskalácsos terminológiát, a munka-
folyamatokat, eszközöket jelző műszavakat sem. Az általános mézeskalácsos termino-
lógiából csak a bekavarás, ejzolás műszavakat ismerik, de nem nevezik a valgernek
a nyújtófát, nem mondják lengolásnak a nyújtást, nem ismerik a gyúró brehpad
elnevezését. Nem ismerik a tokni, forsunk, bilét, ceig, sper, mászli, nohzám stb.
szavakat és elnevezéseket, amelyeket a magyar mézeskalácsos központok mesterei
ma is alkalmaznak. Formaanyaguk is — mondhatnánk — igen szerény és egyszerű.
A nők az egész mesterség jellegét, munkatechnikáját a saját házi munkájuknak
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megfelelőre hangolták át. Nem szakadt el a karcagi mézeskalácsosság a paraszti
munkától sem. A mézestészta készítése mellett állandóan foglalkoznak a mezőgaz-
dasági munkával is.

Nem találtam nyomokat korábbi céhességükre sem. A század elején egy-egy
karcagi mézeskalácsos iparengedélye megkapásához csak két mézeskalácsos tanú-
vallomása volt szükséges. Nem is hallottam, még a legöregebbek sem beszéltek arról,
hogy valaha vandorolniok kellett volna a mesterlevél elnyerése előtt. Pedig a legény-
vándorlás intézménye messze túlélte a céhek életét.

Mindebből kirajzolódik elénk a karcagi mézeskalácsosság életmódja, munka-
technikája. A fentiek alapján erősen feltételezhető, hogy a karcagi mézeskalácsosok
a múlt század folyamán, amikor még a céheket sem oszlatták fel, kontárok, céhen
kívüli iparosok voltak. Ez a feltételezés nem leértékelése a karcagi mézeskalácsos-
ságnak, sőt ebben a különbözőségben, egyedülállásban rejlik a tudomány számára
az értéke. A karcagi mézeskalácsosság őrizte meg a magasabb fejlődési fokra el-
jutott mesterség egy korábbi fejlettségi fokának munkatechnikai, életmódbéli
emlékét.

Szabadfalvi József

\ V\ \ \ \

A mézestányér formája Karcagról.
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