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A GYERTYAÖNTŐ ÉS A MÉZESKALÁCSOS 
MESTERSÉG LOZNICA KÖRNYÉKÉN 

Szerbia északnyugati részén, a Cer-hegység, a mácsvai övezet, a Drina, 
Gucevo és Boranja között terül el a Jadar vidéke. A több tíz falu alkotta kör
zetben városi települések is kialakultak: Banja Koviljača, Lesnica és Lo/.nica. 
Ez utóbbi egyúttal a tájegység közigazgatási, gazdasági és kulturális központja 
is. Csak a múlt század közepén (miután 1833-ban felszabadult a török alól) 
kezdett fejlődni, városi jelleget ölteni, így a kereskedelem és az ipar is mind 
jelentősebb szerepet töl tött be életében. 

A céhekről szóló szabályrendelet 1 értelmében a jelentős számú szakkép
zett iparosság Loznicában már a múlt század közepén három vegyes céhet ala
kított. A további fejlődés szükségessé tet te a szakmák szerinti szerveződést 2 

és új céhek létesítését, így 1900-ban Loznicában már hét céh létezett. „A céh-
beli mesterségek közé tartozott a varró- és szabómesterség, a posztókészítő és 
az abaszövő, a szűcs a gyertyaöntő a mézeskalácsos, a kovács." 3 

A múlt század közepén a szerbiai társadalmi-történelmi körülmények ala
kulása úgynevezett újabb mesterségek megjelenését tette lehetővé, amelyeket 
az Ausztr iából és Magyarországról idetelepülök hoztak magukkal, majd a 
Vajdaságon, Zimonyon, Belgrádon és Šabacon át Szerbia más vidékein is meg
honosítottak. Közülük a legjelentősebb a szabó, abaszövő, borbély-, szappanfőző, 
mézeskalácskészítő . . . mesterség volt. Az északi területeknek, elsősorban a 
Mácsva vidékének közelsége a Jadar övezetben is elősegíti az új szakmák meg
jelenését. Innentől számítva követhetjük nyomon a gyertyaöntő és a mézeska
lácsos mesterség fejlődését is. Mint a korábbi kuta tások felderítették 4 , s a 
legutóbbi i s 5 igazolja, az első gyertyaöntő és mézeskalácsos mesterek az első 
világháború e lőt t tűn tek fel, 1930-ban pedig már három műhely működött . 
A hatvanas években végzett felmérések szerint hat önál ló mester dolgozot t 
(3 Loznicán, l - l pedig Leln icában, Zavlacában és Draginacban). A loznicai 
körzetben a gyertyaöntés és mézeskalácsosság azon mesterségek közé tartozott, 
amelyekkel férfiak és nők egyaránt foglalkozhattak. A loznicai gyertyaöntők 
és mézeskalácsosok Magyarországon, a Vajdaságban, Šabacon, Valjevóban, 
Belgrádban és Loznicán sajátították el a szakma fortélyait. 

A XIX. század második felében az iparosság rohamos fejlődésnek indult 
egész Szerbiában, jelentős mértékben annak eredményeként, hogy fiúk és lá-



nyok számára mind több ipari iskola nyílt. 6 A loznicai vidék iparosodása szem
pontjából jelentős mozzanat volt, hogy 1911-ben inasiskolát 7 indított a keres
kedelmi és ipari minisztérium Loznicában. Az iskolai anyakönyv 8 tanúsága 
szerint az 1925-től 1937-ig terjedő időszakban csak az 1928/29-es tanévben 
kezdték oktatni a gyertyaöntést, mégpedig csupán egyetlen tanulónak. 9 

1930/31-ben még egy növendék t a n u l t 1 0 gyertyaöntőnek és mézeskalácsosnak, 
s 1936/37-ben is egy akadt, aki a mézeskalácsos mesterséget választotta. 1 1 Az 
iskolában hamarosan bevezették a közoktatási tantárgyakat, a gyakorlati munkát, 
a szakmai tudnivalókat pedig a mesterek műhelyében sajátították el a tanoncok. 
A leendő iparosok három évig tartó oktatása tehát gyakorlati és elméleti rész
ből állt. „A tanoncok napközben a mesterek műhelyében dolgoztak, az esti órák
ban pedig a gimnázium tantermeiben szervezték meg számukra a tanítást ." 1 2 

Az inasok helyzete meglehetősen nehéz volt, mert sokat kellett dolgozniuk, 
egyrészt a műhelyben kellett segíteniük, másrészt a mester háza táján is számos 
feladatot el kellett végezniük. A mester az inassal, akárcsak a segéddel is, meg
egyezést vagy szerződést kötött . Volt, aki fizetést k a p o t t 1 3 , másoknak csupán 
szállás és élelmezés járt, a tankönyveket pedig a szülőknek kellett megvásá
ro ln iuk . 1 4 Nem volt ritkaság, hogy ha az inas családja egy másik helységben 
lakott, a tanuló inasévei alatt egyáltalán nem látogathatott haza . 1 5 Az iskola 
elvégzése után az inas gyakorlati és elméleti ismereteiről adott számot. A vizs
gáztatásnál kötelezően megjelentek a helyhatóságnak, a kereskedők és iparo
sok egyesületének, valamint a szakmai céhnek a képviselői. Az ipariskola által 
a kereskedelmi és iparügyi minisztériumhoz küldött jelentések is igazolják, 
hogy a céhek rendszeresen képviseltették magukat a vizsgákon, számos tekin
télyes iparos pedig tagja volt az iskolai bizottságnak i s . 1 6 Ismeretes, hogy a 
felsőbb fokozatba lépő jelölteket meghatározott szertartással avatták segéddé 
vagy mesterré. A loznicai iparosok ilyen alkalmakkor közös lakomát rendeztek a 
Centrala nevű kávéházban, ahol egyébként is iparosbálakat szoktak tartani. 

A gyertyaöntő és mézeskalácsos mesterség fejlődéséhez hozzájárult a loz
nicai vidék méhészeti hagyománya is. A természeti adottságok (a nagy kiter
jedésű erdők és a gyümölcstermesztésre kiváló lankák) lehetővé tették, hogy 
a méhészet már a múlt században jelentős helyet kapjon a gazdálkodásban. A 
mézet ekkor még kizárólag élelmiszerként használták. A méhészet meglehe
tősen kezdetleges fokon állt, de például egy 1833-ból való adat szerint ezen a 
vidéken 3160 méhkas, kaptár volt. A mesterek tehát a viaszhoz és a mézhez a 
környékbeli falvakból, a mácsvai és boszniai méhészektől is hozzájuthat tak. 1 7 

Később lépviasszal üzletelő niši, piroti vándorkereskedők is feltűntek, de az ő 
árujuknak nem volt olyan a minősége, mint az őstermelőktől származó viasz
nak. Újabban mind gyakoribb, hogy maguk a gyertyaöntők és mézeskalácsosok 
foglalkoznak méhészettel saját szükségleteik fedezésére. 

A gyertyaöntők és mézeskalácsosok termékeinek választékát és mennyisé
gét, akárcsak más vidéken is, a vásárlók igénye és a kereslet határozta meg. A 
téli hónapokban gyertyákból készítettek többet, mert a rövid nappalok miatt 
nemcsak világításra fogyott a gyertya, hanem az erre az időszakra eső egyházi 
ünnepek is kelendővé tették, míg a mézeskalácsosok a nyári hónapokban ke
rültek előtérbe, a Vid-napi hagyományos loznicai vásártól kezdve, egészen 
Márton napjáig. A gyertyaöntők és a mézeskalácsosok minden áldott nap dol
goztak, kivéve a jeles, vagy ahogyan ők mondták, „a piros betűs ünnepeket". 



A m ú l t b a n az e m b e r e k o t t h o n ö n t ö t t e k gyertyát saját szükségleteikre 
(leginkább ünnepek előtt), de ezek eléggé kidolgozatlanok voltak, a bél mindkét 
végükön kilógott. A hivatásos gyertyaöntők viaszt vagy boltban vásárolt paraf
fint használtak, gyertyabélnek pedig különleges pamutot szereztek be Duga 
Resából és Vuéijéból. A gyertya három különböző módon készült: 

1) hengcrgetéssel - ez az egyik legrégibb módszer, kizárólag viasz az alap
anyag. A nagy méretű ünnepi gyertyákat ma is ily módon készítik; 

2) kerék alkalmazásával - a kerékre akasztották fel a kanócokat, amelyeket 
addig locsolgattak a folyékony viasszal, amíg nem érték el a kívánt vastagságot. 

Gyertyaöntő műhely 
Fotó: Zoran Janković 

Ez az előállítási mód valamivel lassúbb (a kerékre ugyanis legfeljebb 30-40 
szál gyertyabél akasztható), a gyertyarudakat pedig utólag még kézzel kell formálni 
a megfelelő szerszámokkal (például mángorlóval, nyesőkéssel és a gyertyabél 
szabályozására szolgáló nyíróval); 

3) a keretre erősített gyertyabeleknek az olvasztott viasszal teli fémtartály
ba való belemerítésével. Ezzel a módszerrel többféle vékony gyertya készíthető 
(attól függően, hányszor merítik a viaszba), az eljárás pedig viszonylag gyors, 
mert egyszerre átlag hat keretet is viaszba lehet meríteni, s mindegyiken 100-102 
pamutszál lóg, úgyhogy ma is ez az öntési módszer a leggyakoribb. 

Egy jó mester naponta 5-6 kilogramm hengerelt, vagy pedig 20-30 kilo
gramm merített gyertyát készíthetett. A gyertyaöntők a szerszámaikat igen 
gyakran maguk csinálták, főleg a fából valókat, míg a fémszerszámokat főleg 
a bádogosoknál rendelték meg. A gyertyák használata rendkívül sokféle volt, 
s ettől függött a nagyságuk és az áruk is. Darabonként vagy kilóra árulták őket. 
A hivatásos gyer tyaöntők csak cgyágú, henger alakú gyertyákat csináltak 
(ritkán háromágú gyertyák is feltűntek, s ez arról árulkodott, hogy az árusítóik 



más vidékről, például Boszniából jöt tek). A múltban a mesterek szoros üzleti 
kapcsolatban álltak a templomokkal és kolostorokkal, ma viszont rendszerint 
saját műhelyükben, boltjukban árusítják termékeiket. A nagy egyházi ünne
pekre öntöt t gyertyák díszítésének ma is él a hagyománya: vagy szentképet 
vagy papírrózsát ragasztanak rájuk. 

A mézeskalácsosok termékei főleg a nyári és őszi vásárok idején voltak a 
legkelendőbbek. Elsősorban a gyerekek kedvenc csemegéjének számítottak, 
de régebben a legények is mézeskalácsszívet ajándékoztak a lányoknak, jelképes 
üzenetként. 

A mézeskalács készítésének titka nemzedékről nemzedékre öröklődött a 
loznicai mestereknél, de a régi titkos receptet ma már csak a Draginec faluban 
élő Pajié család őrzi. 

Az alapanyagokat (cukor, víz, liszt, szalalkáli, méz) egy nagy fateknőben 
(dagasztó teknőben) kever ték és gyúrták össze. A tésztát egy éjszakán át 
pihentették, majd az asztalon nyújtófával megfelelő vastagságúra egyengették. 
Ezután pléhből készült különféle (szív, lovacska, baba, papucs, karika) alakú 
szaggatókkal darabolták fel a tésztát, a kimetszett formát bádoglapra helyezték, 
és a meleg sütőbe tették. Amint kisült, egy alapszínnel befestették, s utána 
következett a díszítése, melyet állva végeztek. 

Először is egy aprócska tükröt ragasztottak (liszt és víz keverékéből nyert 
kovásszal) a ka lácsra . 1 8 A díszítéshez élelmiszer-színező természetes anyago
kat használtak, amelyeket faedényben kevertek ki. A díszítő krémet „ajz"-nak, 
magát a díszítést „ajzolásnak" nevezték. A keveréket befőző vagy hólyagpa-
pírból formált zacskóba töltötték, ebből kis lyukon át nyomták ki a színes 
anyagot. A díszítés több (leggyakrabban öt) szakaszra oszlott, mert mindig 
meg kellett várni, hogy a színező anyag megszáradjon. A mézeskalácsot álta
lában három-négy napig készítették, a végső szárítás pedig 24 órát vett igény
be. A különböző színű festékekkel tör ténő díszítést csak rendkívül ügyes kezű 
ember végezheti. Régebben színes képecskéket is ragasztottak a kalácsra, és 
írtak is rá (leginkább szerelmes verssorokat). A kidíszített és megszárított ka
lácsot papírba (újabban celofánba) csomagolták, és óvatosan faládákba rakták. 
Ma főleg dísztelen, kimondottan étkezésre szánt kalácsokat sütnek, a hagyo
mányos igazi mézeskalács ma már mind ritkább. A gondosan becsomagolt cse
mege készen várta a vásárt vagy a hetipiacot. A múltban az árus fogatos kocsin 
ment a vásárba, és több napig is ott m a r a d t . 1 9 A loznicai mesterek általában 
maguk vagy családtagjaik segítségével árulták termékeiket, de akadtak viszont
eladók is . 2 " A mézeskalácsosok a közeli vásárokra jártak (Vid napján, Márton 
napján, a Vuk-száboron), de a korszerű gépjárműveken messzebbre - Boszni
ába (Zvornik, Vlasenica, Bijeljina), a Mácsvába, Radevinába (Krupanj), NiS-
be, a Bánátba, Sumadijába és más vidékre - is eljutottak. A vásárokon sátor 
alatt rakták ki az árut fehér terítővel letakart deszkapultra. 

Mint az eddig elmondottakból kitűnt, a loznicai gyertyaöntő és mézeska
lácsos mesterség több fejlődési szakaszon esett át. 



Az első szakasz a két világháború között bontakozott ki, s mindkét foglal
kozás ekkor élte virágkorát. Abban az időben Loznicában és környékén nyolc 
mester működött . Ehhez az adathoz a loznicai ipariskola anyakönyve révén 
jutot tunk, de nem mindegyik mester tevékenységéről van elegendő ismere
t ü n k . 2 1 

1. Svetomir Sveta Tcšmanović (1893-1939) Loznicában született, s mint 
rendkívül jó tanulót a Privrednik elnevezésű egyesület Bajára küldte mester
séget t anu ln i . 2 2 Tanulmányainak befejeztével szerény körülmények között 
kezdte meg a munkát a szülői háznál, de már 1924-ben saját műhelyt nyitott 
a loznicai Pašić utcában. Csakhamar hírneves mesterré vált, s nála tanult sok 
jadari, mácsvai, grotskai, prokupljei és más vidékről való inas. A hengerelt 
viaszgyertya mestere volt, de megrendelésre olyan viaszgyertyákat is készített, 
amelyeket saját kezűleg fehérített ki. Munkájában számos inasa és a felesége, 
Leposava segítette, aki a férje halála után tovább vezette a műhelyt. A családi 
hagyományt a fiuk, Velimir folytatta. 

2. Ranko Nikolié (1917) Loznicában született. A gyertyaöntő és mézeska
lácsos mesterséget az ipariskolában és Dragoljub Anteljevié mesternél tanulta, 
1930 és 1939 között pedig Svela Tcšmanović műhelyében tökéletesítette tu
dását. Ma már csak gyertyát önt, a mézcskalácsossággal tizenöt éve felhagyott. 
Gyertyaöntő műhelye a legrégibb a környékben, de sem segédje, sem utódja 
nincs, aki átvenné tőle. 

3. Petar Pajié (1922) a jadari járás Cikote nevű falujában született. A mé
zeskalácsos, majd később a gyertyaöntő mesterséget a loznicai ipariskolában 
és Sveta TeSmanovié mesternél tanulta, akinél letette a segédvizsgát is. Ké
sőbb anyagi okokból á tment Dragoljub Anteljeviéhez. Teljes 47 éven át űzte 

Nagy figyelmei és szépérzékel igényel a mézeskalács díszítése 
Fotó: Jovan Kovačević 



iparát, de közben a földjét is művelte. Műhelye a falu központjában van, mun
kájában a családtagok voltak segítségére. Nyugdíjba vonulása után a fia állt a 
helyébe. 

4. Matija Onimus Mirtovicán tanulta ki a gyertyaöntést, s utána Belgrád
ban, Valjevóban és Banja Koviljaéán dolgozott. 1936-ban LeSnicába költözött, 
s ott nyitott műhelyt, amely 1975-ig állt fenn. Halála után senki sem folytatta 
mesterségét. 

A második szakasz a második világháborútól a nyolcvanas évekig terjed. 
Az új társadalmi-történelmi körülmények következtében a vizsgált foglalko
zások másodrangúakká váltak, s a régi mesterek közül csupán Leposava Teá-
manović, Ranko Nikolić és Petar Pajié folytatta a munkát. A háború alatt né
hány újabb mester kezdett dolgozni, akik a világégést követő években jutottak 
érvényesülésre. 

1. Velisav Davidovié (1919) Valjevóban és Ubban tanulta ki a gyertyaöntő 
és mézeskalácsos szakmát. 1942-ben Loznicában letette a mestervizsgát, s 
1952-től 1986-ig saját műhelyében dolgozott, a loznicai Mala településen. Leg
főbb segítőtársa a felesége volt. Halála után leánya vette át a műhely vezetését. 

2. Zivorad Jovanovié Mujo (1924) Zavlakában született, gyertyaöntőnek 
és mézeskalácsosnak Šabacon tanult Nikola Beranovié mesternél és az iparis
kolában. A mestervizsgát Ranko Nikolicnál lette le a világháború befejeztével. 
1948-ban nyitotta meg a műhelyét, amely ma is ugyanazon a helyen (a falu 
központjában levő családi házban) áll. Főleg a családtagok segítettek neki, 
bérmunkást csak esetenként fogadott fel. Ma már több éve nyugdíjas, de még 
mindig készít mártott és hengerelt gyertyát bolti árusításra, valamint a Tronosa 
kolostor számára. Gazdag tapasztalatait az unokájának igyekszik átadni. 

3. Velimir Velja Tešmanović, Svctomir és Leposava fia gépészeti techni
kumot végzett ugyan, de 1942-ben átvette apja műhelyének a vezetését, s a 
mestervizsgát is letette. 1968-ig folytatta ezt a mesterséget. 1992-ben bekövet
kezett halálával megszűnt a Tešmanović-fćle gyertyaöntő műhely. 

4. Borislav Malié Genga a gyertyakészítő és mézeskalácsos mesterséget a 
loznicai ipariskolában és Savka (Saveta) Ristivojeviénél kezdte tanulni, de a 
második év után abbahagyta a tanulást, és csak a második világháború végén 
tért vissza szakmájához. Időnként Leposava és Vladimir TcSmanoviénál dol
gozott, és kereskedéssel is foglalkozott. 

Aharmadik szakasz a nyolcvanas évektől máig terjed, s az jellemző rá, hogy 
egyrészt a mesterek többsége abbahagyta a munkát, másrészt viszont tapasz
talható a mesterségbeli hagyományokhoz való visszatérés, mint ahogy általá
ban felébredt a hagyományos értékek iránti érdeklődés. 

1. Bratislav Pajié Baéa (1953) draginaci születésű gyertyaöntő-mézeskalá-
csos mester. 1983-ban befejezte a vegyészeti szakközépiskolát Belgrádban, de 
rövid idő múltán átvette apja műhelyét. Velisav Davidovié ekkor kalácsszag
gató formákkal és sátortartó rudakkal ajándékozta meg. Legfőbb segítsége a 
lánya, fia és felesége. Ma a Pajié család az egyetlen a loznicai körzetben, amely 
a gyertyaöntés mellett sikercsen foglalkozik mézeskalács-készítéssel is. 

2. Julka Kovačević politológus az apjának, Velisav Davidovićnak a műhelyét 
örökölte, s 1992 óta gyertyaöntő. Részben szakított a hagyományokkal, mert 



boltjában nemcsak gyertyák, hanem ikonok, egyházi kalendáriumok, mécsesek 
és más kegytárgyak is kaphatók. Az áruválaszték bővülése azonban mind 
gyakoribb jelenség a többi gyertyakészítőnél is, főleg azoknál, akik mögött 
nincs mesterségbeli családi hagyomány. 

Fordította: KARTAG Nándor 
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grad, 11. 

2 A céhekről szóló rendelet módot adott az eltérő foglalkozású mesterek közös (vegyes) 
céhbe való társulására. 

3 VUČKO, Nikola: i. m. 11. 
4 1962-ben és 1963-ban kutatást végeztek a Jadar vidéken, s a kutatások eredményeit 

a GEM 27 közölte, Beograd, 1964 
5 A gyertyaöntő és mézeskalácsos mesterséget 1995 augusztusa és 19% júniusa között 

kutattam Loznica környékén. 
6 A Belgrádi Nők Egyesületének (BŽD) védnökségével 1879-ben Belgrádban létrehoz

ták a munkáslányiskolát, 1853-ban pedig Kragujevacon nyílt ipariskola. 
7 Ennek az iskolának az előde a BŽD loznicai tagozatának védnökségével 1882-ben 

nyílt ipari lányiskola volt. 
8 A loznicai ipariskola anyakönyvének tanulmányozását a loznicai Vujo Matié Általános 

Iskolaközpont tette lehetővé. 
9 Az első beiratkozott tanuló Ranko Nikolié volt, és sikeresen be is fejezte az iskola 

mindhárom osztályát. 
1 0 Borislav Matié két osztályt végzett el a loznicai ipariskolában. 
1 1 Ez a tanuló Petar Pajié volt. 
1 2 1990: Jadar u prošlosti II. Loznica, 259. 
1 3 1930 és 1939 között Ranko Nikolié 150 dinár fizetést kapott Svetomir Tešmanović 

mesternél. 
1 4 Živorad Jovanovié elmondta, hogy az inasévek befejezésekor a mesterétől 50 dinárt 

kapott, a mesterné viszont 500 dinárral jutalmazta. 
1 5 Živorad Jovanovié elbeszélése szerint három évig és három hónapig volt inas Šabacon, 

s ez idő alatt csak egyetlenegyszer mehetett haza Zavlakába. 
1 6 Az 1925/26-os tanévben a céh Milorad Petrovié cipészt jelölte az iskolai bizottság 

tagjának, az 1926/27-es tanévben pedig Pantelije Micanovié abaszövő mester volt 
a bizottság elnöke. 

1 7 Svetomir Tešmanović mester a Novo Seló-i Bačić fivérektől vásárolta a viaszt, és később 
ő látta el vele a többi loznicai gyertyaöntőt. 

1 8 A loznicai mézeskalácsosok az apró tükröket egykor Milutin Lovriénál szerezték be, 
akinek ismert vasáruboltja volt. 

1 9 Svetomir Tešmanović akkor ismerte meg a feleségét, amikor a mácsvai Prnjavorban 
árulta a mézeskalácsot. 



2 0 Živorad Jovanović apja viszonteladóként árusította a szakképzett mesterek mézeska
lácsait, Svetomir Tešmanović műhelyében pedig a boszniai Zvornikból jártak vi
szonteladók. 

2 1 Loznicában az idő tájt dolgozott még: Dragoljub Anteljević Kljunčo, Savka-Saveta 
Radivojevié (bedolgozóként), Jela Damjanović, valamint Soka Tešmanović (aki
nek férje tanult mester volt, s annak halála után б folytatta a munkát; nem voltak 
rokonságban az említett Svetomir Tesmanovictyal). 

2 2 A családjában kétféle vélemény van: az egyik szerint Kúlán, a másik szerint Baján 
tanulta ki a mesterséget. Nem pontosíthatjuk az adatot, mert a mesterlevele a 
ház lebontásakor eltűnt. 


