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\Jhogy d czegenysé g, a szüksé g milyen lakohelye-
ken ké nyszerí ti é lni aZ embereket,

Gyerekkoromban állt mé g a falu szé lé n a putrikbó1
álló cigánytelep, amit aztán felszámoltak, fut gondo1-
tam, hogy ilyen putrik többé  nem Iesznek, de mosta-
nában egyre többszór találkozom ismé t olyan é pí tmé -
nyekke] amelyekr ] már mindenki azt hitte, hogy csak
az emlé kük é l.

Az utóbbi é vekben ]áttam aztán fóliából ké szült sát-
rat, amelyben hattagú  család ]akott egé sz é Ven át; lát-
tam fé lig röldbe ásott kunyhót, amelyet ugyancsak
laktak. é s egyre gyakrabban találkozom ú |ból külön-
böZ  putriSZer  é pí tmé nyekkel is,

Egy ilyen e]ké szí té sé t volt alkalmam az elejé t l í i-
gyelemmel kí sé rni, Ezt H, J, 43 é Ves szinto cigány ké -
szí tette,   ezt í gy mesé lte eI:

,,A feiesé gemmel é s a ké t fiammal Iakom ebben a
kicsi szoba-konyhás házban, Té len a nagyobb gyerek,
akit itthon Faszinak hí vunk, megn sült, elvett egy kis
beás cigánylányt. Ebbe é n nem szólok be]e, mert azt
választ, akit akar, de egé sz té len bizony sz ken vol,
tunk, A kisebbik gyerekkel meg a felesé gemmel a
konyhába szoru]tunk. Ekkor határoztam el, hogy a ta-
vasszal é pí tünk egy házat az udvarban, ahogyan mé g
qtlerekkoromban is é pí tett az apám. Tavasszal e] is kezd-
tük összeszedni aZ anyagot, amit ugye, itt a falu körül
meg lehet talá]ni, Ke]lett nyo]c vastag akácfa oszlop,
né gy sudaras vé kony akác (legalább né gy mé teres),
aztán egy egé sz csomó, ké tmé teres egyenes karó.

Amikor az anyag összejött, akkor leástunk né qq oszlo,
pot egq hórom í s fé Iszer hárorn é s feles területre_ A né gy sarká-
ra, utána meg minden oldal közepire is került egy osz-
lop. Hazudok, mert e] l nem közé pre, hanem kicsit
közelebb, hogy ott lesz az altó, Az els  kicsit maga-
sabb, a hátsó a]acsonyabban lett leásva, Ezután alul a
földre fektetve, aztán közé pen é s fönt is egy er sebb
ág került az oszlopra kí vüi é s belü1. Ezekhez jöttek a
vé konyabb ágak, odaszögezve ú gy harminc centi tá-
volságra,

Szé nás sárt csináltunk, aztán ilyen gombóccal berak-
tuk az ágak közit, ú gy, hogy belüI is, meg kí vül is lesi-
mí tottuk, Egy ré gi istálló bontásából kaptam ablako-
kat, Egyet beraktunk el re, egy kisebbet meg oldalra,
meg beraktam a ké mé nyt is el re, Majd egy spórhelt
lesz a kályha, amit már kidobtak, de a bádogia ió volt,
í gy aztán cseré ppei fölraktam, meg kltapasztottam,
Amikor fölé rtünk a tet ig, ott az ú gy iett megcsináIva,
hogy a sudarasabb ágakat a ké t o]da]on é s közé pen
ráfektettük az oszlopok tetejé í e, meg egyet a közé p-
s kre keresztben,

Ezekre alulról szögeztünk ágakat, ide már került fe-
ny  is, meg sokkal s r bbre ké szült, Öt-hat centire
vannak a botok, Föiü]r ] beraktuk szé nás sárqombóccal
aztán fö]ülr l is kapott egy sor ágat, de ezt ritkábban.
Bentr l is, föntr l is lesimí tottuk, aztán jó vastaqon szé -

2950

nát hlrdtunk rá, nald egIJ t'óIí át é s azt is leryomattuk földdel,
meq hí vel, hogq a szé l ne vigye eL

MoSt é ppen itt tartunk, mert meg kell várni, hogy
kiszáradjon, Ezután jön majd a tapasztás. Ahhoz kell
maid egy kis lótrágya, meg 1ó hí gra kevelt sár, Ez a re-
pedé seket is befogja, Ahogy szárad megrepedezik,
meg szé p sima ]esz, hogy meszelni lehessen, AZ ajtót
megint csak a bontásból kapott deszkából csináljuk,
aztán ké sz is lesz a ház

Té len ma jd aZ aitóra jön egy szirdrs, meg egy pohrft.
Meg az ablakot is le ]ehet takarni belülr l is, kí vülr ]
is, hogy jobban taí tsa a meleget,

Mé g nincs letapaszolva mindenho], de azé rt a gye-
rekek már beköltöztek, mert jobban tetszik neklk sza-
badabba n,"

int emlí tettem, a,,ház" elké szülté t ligyelemmel
kí sé rtem,

H j é s a gyerekei ,,beszerezté k" , azaz a falu határában
kivágott akácfából ké szí tetté k az oszlopokat, de az
egyenesebb, kell  vastagságú  ágakat is hazaszállí tot-
ták,

A nyolc oszlopot vé gül egy 320X350 cm nagyságú
helyen ásták le, Ehhez az udvar legmagasabb pantlót vá-
Iasztották_ Ez az é szaki oldal, ami a szomszé dos bokrok_
kal, gazzal ben tt gondozatlan telekkel határos, Az
é pület bejárata Dé lre né z.

Az els  oszlopok kb, 220 cm-re, a hátsók kb, 200
cm-re áIlnak ki a földb l. Ezután er sebb ágakból a
fö]dre fektetve, majd kb, egy mé ter magasságban é s
vé gül az osziop tetelé r l né hány centimé terre kí vül é s
belül er sebb ágakat szegeztek az oszlopokra.

A nyugatl oldalon, mintegy l70 cm magasságban
egy ré gi kályhacsöVet é pí tettek be, ami a ké mé nyt he-
]yettesí ti,

A sár felrakása el rt a váz ké szí té sé né l e]ké szü]t a
tet szelkezet is, Az oszlopokra hosszában három, kb,
né gy mé teres akácrudat fektettek felülr l, majd egyet
keresztben, amit a ké t közé pen leásott oSZlop tartott,
Ezekre alulról js é s fe]ülr l is, kb. 5-ó cm távolságban
egymástól 3-4 cm átmé r i , egyenes ágakat szegeltek,
AZtán aZ í gy keletkezett kb, 5-7 Cm-es ré st is sárral rak-
ták tele, A tet re került anyagot külön ké szí tetté k el,
Ebben több szé na volt, azt kevé sbé  ké plé kenyre hagy-
ták, A felrakott sarat itt is be]üIr ] é s kí vü]r ] is lesi-
mí tották, mald kb. 30 cm vastagságban szé nát hord-
tak rá, A füstCS  feletti ré szen a szé nát mé g kí vülr l is
]esározták, azé rt, nehogy egy kipattanó szikrától láng-
ra kapjon a gyú lé kony anyag,

A szé nát vé gül egy fekete fóliával fedté k le, é s erre
fö]det, kóvet farudakat helyeztek,

A ház padlózata ugyancsak döngölt föId, Az alulra
felszegelt ra lehet Vé  tette, hogy a ház padlózatára kb,
ó-7 cm vastagságban nedves anyagot hordjanak Ezt
aztán er sen ledöngölté k, í gy a bels  padJószint ma-
gasabb, mint az udval A házat körülárkolták ú gy, hogy



a kivett föidet a fa] me]lé  ré zsutosan felrakták, majd
mé g ezt a ié zs t is bontásból származó tet cserepek-
kel fedté k be-

,\z árok a csapadé k elvezeté sé t biztosí tia, a ré zs 
pedig az es  felver dé sé t ] vé d1 a falat, A fal elázva
ugyanis összeomlik. Az é pület helyé nek ezé rt váIasz-
tották az udvar legmagasabb pontját,

Az eiké szí tett fal kb. 3-a lré t alatt szárad ki, teljesen
kemé nnyé  válik é s megrepedezik, A repedé sek nagysá_
ga aZ l -5 mm köZött Változott, A tapasztáshoz már sok-
kal hí gabb anyagot kevertek, amihez lótrágyát használ-
tak, a benne található aprí tott nöVé nyi ré szek miatt, A
fa]at kí vül é s belüi kb, 2-3 mm vastag ré teggel látták el,
eltömve a ré seket é s simává té ve a felüIetet, Ezt köve,
t en belü] fehé ne, kí vül világoské kre meszelté k be,

ár a tapasztás é s a telies kiszáradás e] tt is lak-
ták aZ é pületet, EZ azt je]enti, hogy a házat be-

rendezté k. fu ajtón belé pve balra található a már em-
lí tett, házilag kijaví tott takaré kt zhely. A balra es  é s
a szemben lé v  fa] találkozásánál látható a fekhely,
amit hat db kb, 40 cm magas földbeásott oszlopra ké -
szí tettek, bontott deszkából, AZ ágy mé rete kb, l70 cm
hosszú , é s l40 cm szé ]es. Az ágytói jobbra helyeztek

el egy felül polcos, alul ké t fiókot tartalmazó szek-
ré nyt, né gy té glára állí tva. Ez a szekré ny szolgál a ru-
hanem k tárolására, A jobbra es  fal meJlett pedig
egy h t szekré ny látható, amjbe az é lelmiszert teszik,
Faszi szeí int, ha lesz anyaga hozzá, akkor csinál egy
hosszabbí tót, é s átvezeti a,,nagy" házból a villanyt,
mivel a h t  jelenleg nem m ködik, Az ágy felett é s a
t zhely mellett, a falra szerelve egy-egy házilag ké -
szült polc, utóbbin egy-ké t edé ny é s tányé r az el bbin
gyufa, cigaretta é s egy gyertyacsonk látható,

Ké rdé semre H, j, elmondta, hogy körülbelül kilenc-
tí z é ves gyerek lehetett, amikor az apja é pí tett hason,
Ió é pületet, amiben aztán né hány é vig laktak is. on-
nan emlé kezett egyes dolgokra, Mive] akkor nem na-
gyon figyelt, sok mindent ,,elfeleitett", é s né hány fo-
gást most csak ú gy, magától gondolt ki,

Megiegyezte mé g, hogy a lovainak té lire többször
csinált hasonló módon istállót, csak ott vé konyabb
anyagot használt, az oldalakat bodza vagy t zfaágak-
kal fonta be, é S ezt a fonást tapasztotta fe]. Ezeknek az
istállóknak a teteie pedjg minden esetben fólia é s ku-
koí icaszár volt.

Máté  Mihály
Dombovár

szé csi Magda raiza
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