
„Elődeink mézesbábbal készültek 
Karácsonyra" 
Bácskai Dorottya mézeskalácsos népi iparművész 

Mézesbábosnak, bábosnak, mézeskalácsosnak nevezik azt a mesterembert, aki mű-
helyében mézből, lisztből és cukorszirupból készít jellegzetes zamatú, többnyire díszí-
tett süteményt, mézeskalácsot. Hazánk nyugati részében olyan mézesbábot sütnek, 
melynek méz, cukorszirup és liszt szolgál alapanyagául, s az így kapott tésztamasszát 
negatív vésetű faformákba nyomkodják és állványon tárolják. Persze, a mézeskalácssü-
tésnek is megvannak a technikai feltételei! Legtöbb helyen - e célra való - cukrászke-
mencét használnak. A kemencében kisütött tésztákat különböző alakú fémszaggatóval 
vágják ki; így különböző színű, ízű, fűszerezett, nagy tömegben gyártható mézesbábo-
kat lehet készíteni. 

A mézeskalács kialakításához szükséges formákat ügyes kezű mesteremberek farag-
ták. Ilyen ún. „ütőfák" legjellegzetesebb formája volt a tányér, a pólyást utánzó baba-
forma, a lovast ábrázoló huszár; de a híres betyárok is gazdag témául szolgáltak. A mé-
zeskalácsokat falusi vásárokon, búcsúk alkalmával, vásárfiaként, szerelmi ajándékként 
lehetett megvásárolni. 

Aquincum területén - a római korból - is nagy számban kerültek elő mézeskalács 
készítésére szolgáló agyagformák. Német területen már a XIII. században - elsősorban 
kolostorokban - készítettek mézeskalácsokat, majd a mesterség céhes iparrá fejlődött. 
Hazánkban a török hódoltság után alakultak mézeskalácskészítéssel foglalkozó céhek. 
Igen híresek voltak a pesti, a debreceni és az erdélyi mézeskalácskészítő mesterek. A 
középkori karácsonyi piacokon portékáikkal - a gyertyaöntők, kosárkötők, csipkeve-
rők, aranyművesek, üvegfúvó mesterek mellett - a mézeskalácskészítők is megjelen-
tek. (Néprajzi Lexikon 3. Bp. 1980. 593-594. old.) 

Nem véletlen, hogy mézesbábokkal készültek elődeink a karácsonyra, hiszen a népi 
hitvilág és népszokás szerint a méz az egészséget, boldogságot adó táplálék. Édes íze 
miatt az a hit járta, hogy amilyen édes a méz, olyan boldog, egészséges lesz a mézes-
kalács fogyasztója, ezért például újévkori fogyasztása a jövő évi szerencsét biztosítja. 

Hazánkban sok helyütt nem hiányozhat a karácsonyi asztalról, sőt a karácsonyfáról 
sem a mézeskalács. Habár hosszú évekig a divatos, tartós, csillogó üveg- és műanyag 
karácsonyfadíszek kiszorították a mézestésztából készített díszeket a felnőtt és gyer-
mek számára oly fontos ünnepi kellékről, a karácsonyfáról. Az utóbbi években - úgy 
tűnik - visszanyeri méltó rangját a mézes dísz. Jeles ünnepek alkalmával megrendezett ún. 
„kirakodóvásárok" alkalmával a népi ipannűvészek bemutatják megvásárolható mézes-
bábjaikat, szebbnél-szebb mézeskalácsfiguráikat. E hagyományos népi mesterségnek legki-
válóbb művelői közé tartozik Bácskai Dorottya. 1994 decemberében Rómában - a Mária 
Bazilikában - megrendezett Száz jászol nemzetközi kiállításon mézestészta alapanyagú 
kompozíciói nagy elismerésben részesültek. 

Bácskai Dorottya 1948-ban született Budapesten. Édesapja mérnök, édesanyja textil-
tervező. Szülei igen művelt, sokoldalú emberek voltak; a családban mindenki rajzolt, 
kézműveskedett. Bátyja elvégezte az Iparművészeti Főiskolát és formatervező lett. A 
Bácskai-család az 1950-es évek második felétől játékkészítésből élt. 1966-ban, érettségi 
után Dorottya otthon maradt segédkezni a játékkészítésben, miután édesanyja bete-
geskedett. Fennmaradó szabadidejében különböző képzőművészeti körökben megis-
merkedett a kerámiakészítés, a rajzolás és a szobrászkodás „tudományával". 
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Bácskai Dorottya első „családi alkotói sikerét" 1972-ben aratta a családtagok számá-
ra készített karácsonyi ajándékaival, amelyek alapanyaga maradék bőrhulladék volt. 
Később bőrtáskát, samt, karkötőt készített, ami akkor nagy divat volt. Alkotói fantáziá-
ját szüleitől örökölte, hiszen édesanyjához hasonlóan - aki az 1950-es években 
„rongyoszsákból" összeválogatott anyagokból varrt gyermekeinek szebbnél-szebb ru-
hákat - Dorottya is a saját maga által készített bőrtáskát hordta, amire - szerencse 
folytán - butikosok is felfigyeltek, és... rendeltek. Ismertek és keresettek lettek a régi 
textilek, csipkék felhasználásával készített, romantikus öltözetű rongybabái. 

A babák készítésével egyidőben foglalkozott mézeskalácskészítéssel is, amelynek 
családi hagyománya volt. A dédmama felvidéki receptje szolgált alapul a mézestészta 
elkészítésekor, s e díszek kerültek a család karácsonyfájára. Édesanyja megrajzolta a 
mézeskalácsdíszek formáját, édesapja pedig horganyozott bádogformát készített a 
megadott minta alapján. 

A Bácskai-családban - adventkor - hagyomány volt a közös ajándékkészítés, képes-
lap- és mézeskalácskészítés. Egy hétvégét baráti társaságukkal együtt töltöttek, így volt 
mód a beszélgetésre, közös éneklésre és imádkozásra. Otthon található rongy- és pa-
pírdarabokból, csipkedarabkákból angyalkákat, kis betlehemeket készítettek a kará-
csonyfa alá. De hasznosítható a maradék filcanyag is, amiből könyvjelző, könyvborító, 
papucs készült. Miniatűr jászol is készült - ez alkalomra - fűszálból és dióhéjból. 

Bácskai Dorottya és családja élettapasztalata ma is hasznosítható, hiszen nagyon sok 
családnak nem telik drága ajándékokra; szeretteiknek olcsón - kevés pénzből - és sa-
ját kezűleg, némi ötlettel és szeretettel sok szép ajándékot lehet készíteni. Mert legér-
tékesebb ajándék mindig az, ami szeretetet, örömet és tiszta emberi szándékot sugá-
roz. Mint ahogy a művész mondja: „A szűkös, 50-es években telt gyermekkorom. Szü-
leimtől megtanultam, hogyan lehet szívvel, szeretettel és tenniakarással szebbé vará-
zsolni a szürke, gondterhes hétköznapokat. Legértékesebb ajándék ez, amit szüleimtől 
kaphattam! Az örömteli, közös készülődés karácsony ünnepére elfeledtette mindany-
nyiunkkal a szegénységét. Úgy éreztük, gazdagok vagyunk!" 

Bácskai Dorottya mézeskalácsreceptje: 
Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 1 sütőpor, fél kg langyos méz (40 C°), 15 dkg vaj, 1 

evőkanál őrölt fahéj, 1 vaníliás cukor, 7 egész tojás, 15 dkg porcukor. 
A tészta összeállítása: a liszt, fűszerek, porcukor, sütőpor összekeverése, után a méz 

langyosítása. A vajat apróra kell vágni és a tojásokat beleütve jól elkeli dolgozni a 
tésztát, a langyos mézzel. A fóliába csomagolt, hűtőszekrényben tárolt tésztából napo-
kig dolgozhatunk, ha kevés az időnk az egész napi sütésre. Pár csepp vízzel hígított 
tojással kenjük meg a kiszaggatott mézesformákat. Apró cukorral, mandulával, mazso-
lával, dióval és más természetes anyagokkal díszíthetjük. 

Ajánlatos - persze - próbasütésre „föláldozni" egy pár kiszaggatott tésztát, hogy ki-
tapasztaljuk a sütőnket. A mézeskalács - ugyanis - gyorsan sül, ezért ajánlatos mele-
gen sütni. Akinek hat fokozatú sütője van, az a 3-son süsse. Amikor a mézeskalács 
szép barna szint kap, ajánlatos kivenni. Sütés után lehetőleg bádogedénybe tartsuk, s 
ha vékony almaszeletet teszünk a mézessüti közé, az alma nedvességét magukba 
szívják, és ettől megőrzik puhaságukat. 

Ha nincs módunk formát csináltatni, keménypapírból vágjunk ki alapformát. Ezt rá-
helyezzük a kinyújtott nyers tésztára, majd lisztezett, éles késsel - vagy zsilettel - kö-
rülvágjuk. így a család karácsonyfájára bárki olcsón elkészítheti a saját készítésű dísze-
it, s egyben a családtagok egyedi ajándékát. A mézeskalácskészítésbe szívesen kapcso-
lódnak be a gyermekek is, mert a tészta alapanyaga könnyen megmunkálható. De eb-
ben az együttes ajándékkészítés, az együttlét a legnagyobb öröm! 

Sári Katalin 
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