
r a a levegőben némi mozgás idéződött elő, s a nehéz felhő elkezdett ritkulni. Ha 
lett is jégeső, de nem olyan nagy kár t okozó, mint a községtől távolabb levő ha-
tárrészén. 

* 

Ezután kanyarodjunk át a Békés megyei Dobozra, a Körösök közé szorított köz-
ségbe, ahol jó néhány évvel ezelőtti gyűjtés közben, az azóta elhunyt kedves adat-
közlőm, a már akkor 80 évesnél idősebb Szabó Laci bácsi — többek között — egy 
kétsoros mondókát is mondott, mely pontozottan így szól: 

Lűjjed, Sinkó! 
B .. .mög, Sinkó! 
Hosszú fejtegetés, beszélgetés során azután kigöngyölődött a piciny mondóka hát-

tere. 
Egykor a dobozi határhoz tartozott az úgynevezett Doboz-Megyer. Sok dobozi 

parasztembernek volt itt földje. Ez a terület szomszédja volt a békéscsabai 
határnak, ahcl egy dcktor Sinkónak nevezett orvosnak volt 40 hold szőlője 
és gyümölcsöse egy tagban, a közepén pedig egy szép épület állott. Ott is 
lakott, úgy jár t be a városba praktizálni. Doktor Sinkónak volt egy sa já t maga 
szerkesztette viharágyúja , s azzal, ha jött a vihar, belelőtt a fellegekbe. Amint egy-
szer elsütötte a szerkezetét, roppant nagy eső lett. Erre mondták az tán: „Sinkó ki-
oldotta a zsák száját!" 

A Sinkó nagy esőjétől akkora víz lett a tájon, hogy a nyomtató szérűit is elön-
tötte, de még aztán az „állást", azaz a nyomtatásra beágyazott gabonát is. Erre 
mondták azt, hogy „medvét fogtak". Az egész ágyást félre kellett rakni, száradni, 
hogy meg lehessen menteni. Tehát így „oldotta ki Sinkó a zsák száját!" 

Volt ennek a doktornak Sinkónak egy félnótás, kissé kelekótya szolgája, aki a 
szőlő- és gyümölcsbeli munkáknál is segítségére volt gazdájának. Akkor is segített 
Sinkónak, amikor a viharágyút készítették elő lövésre, s akkor is, amikor elsütöt-
ték, s belelőttek vele a föllegökbe. 

Egyszer hatalmas dübörgéssel készülődött Illés. Az idő előszele kegyetlenül tép-
te a szőlő és gyümölcsfák leveleit, ágait. De biz' a gazda nem volt otthon, csak 
?. félnótás szolgalegény. Mit volt, mit tenni?! Illést el kellett riasztani, vissza kel-
lett szorítani, el kellett z a v a r n i . . . ! 

A félnótás legény — nevét nem őrizte meg a szájhagyomány — v aki korábban 
m á r látta, gazdája hogyan töltötte meg, sütötte el a viharágyút, fogott egy fazekat, 
belemerítette a puskaporba, kapta a kellékeket, s futott a viharágyúhoz. Zutty, 
bele a fazék puskaport az cblös torokba! Rá a fo j tás t ! Üsd a rostvessző helyett a 
döröcskölőfával . . . Hogy tüzet miként csiholt, mi volt hozzá a készség és a kel-
lék, erről sem szól az emlékezet, de elég az hozzá, hogy a viharágyú durranását 
m á r nem hallhata meg doktor Sinkó hűséges szolgája, a'ki a gazda gyümölcsét meg 
akar ta menteni Illéstől, mert szárnyra kapták Illés táltosai, s vele röpültek a 
magasba. 

Doktor Sinkó szőlőjét és gyümölcsösét földig verte a jég és törte, szaggatta, a 
feneketlen tá tor ján. A gazda hazaért. Szomorú szívvel látta a kárt. Szólította hűsé-
ges szolgáját, akit sehol sem talált. Meglátta a nyitott puskaportartót, amely mel-
lől hiányoztak a lövéshez használt alkalmatosságok. Lába közé kapta az utat, s 
futot t a viharágyúhoz, melyet darabokra tépett a hatalmas ere jű robbanás — a 
hűséges szolgával e g y ü t t . . . így keletkezett ez a mondóka: „Lűjjed. Sinkó! — 
B . . . mög, Sinkó!" — melynek meséjét megőrizte az adatközlői emlékezet! 

Rácz Sándor 

Hagyományos cigányfoglalkozások 
Túrkevén 

A túrkevei cigányok magyar cigányoknak val l ják és vallották magukat . Ezt az-
zal is bizonyítják, hogy — eltérve a kóbor cigányoktól — mindig magyarul beszélnek 
és már több nemzedékük nem tud cigányul. Nagyobb részük régen is munkával 
kereste a kenyerét. Parasztok ugyan nem lettek és ami érdekes, hc?y a sátoros 
cigányoktól eltérően lóval sohasem foglalkoztak. A tapasztástól a vályogvetésen 
át a hegedülésig sokféle mesterséget megtanultak, ezeket egészen 1945-ig, rész-
ben még azután is űzték. 
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A kevi cigányokat még a múlt évszázadban telepítették a jelenlegi helyükre, 
amely ma : Bihari tele p-nek nevezett lakóhely. Van egy városrész, amelynek „Ci-
gánylapos" a neve ma is. Már a XIX. században jelentősen keveredtek a városi 
magyarokkal. A régi put r ik helyén ma m á r csinos kis cserepes házak sorakoznak, 
mégpedig jóval kevesebb, mint amennyi földtetejű putri volt, mert nagyon sok ci-
gány bent épített házat a városban. További keveredésük és a szocialista munkába 
való bekapcsolódásuk révén elsaját í t ják a városi kultúrát . Gyerekeik iskolába, jár-
nak. Nemcsak a városba beköltözötteknek van előrehaladott lakáskul túrájuk, ha-
nem a lakótelepükön lakóknak is. Régen nem dolgoztak a mezőgazdaságban, de 
ma már jelentős számú termelőszövetkezeti dolgozó van közöttük. Nagyobb részük 
azonban ipari és a lkalmi munkás. 

A tapasztó cigányok 
A kevi parasztemberek, munkások, mesterek, még az értelmiségiek is jól értettek 

a tapasztáshoz, hiszen válj 'ogfala mindenkinek volt, még a nagy úriházak udvarán 
is, melléképületként. Tehát elkerülhetetlen volt, hogy ne kell jen valakinek magá-
nak vagy másnak tapasztani. Üj épületek kívül-belüli nagy tapasztását általában 
cigány végezte. A kisépületet, ólat, konyhát megtapaszotta ugyan a gazda, vagy a 
cselédje, de ha komoly nagy tapasztásról volt szó — régen a díszes házvégeket 
nem malterral csinálták, hanem sárral — ahhoz csak a tapasztó cigányok értettek. 

A szép, formás épület akkor nézett igazán jól ki, ha azt masszívan, erősen, tü-
körsimára é i repedésmentesen tapasztották be, ma jd megszáradás után az ügyes 
meszelő asszonyok ragyogó fehérre meszélték. A mesteri tapasztás művelete nem 
volt olyan egyszerű, m i n t ahogyan rámondjuk , hogy tapasztás. Abban is nagy volt 
a különbség, hogy a m i t a rutinos cigány egy nap ala t t betapasztott, azt egy pa-
rasztember napokig csinálta és nem olyan alapossággal. A tapasztóföld kiválasz-
tása és a sárcsinálás minősége alapozta meg a jó tapasztást. Egyetlen fontos eszköz 
itt a simító, a többi a kéz, meg a láb m u n k á j a és az egész testi erő és értelem, 
amely együttesen a d j a meg a tapasztás művészeti formájá t . Ugyanis a sarkok, az 
élek, ahol kell a gömbölyűség, hasábok, hengerformák, síkok, plafonok, ajtók, 
ablakok környéke, padlások, hajlatok, üregek, eltömések — ez csak vázlatos képe 
a jó tapasztásnak. 

A tapasztás fő részmunkái : a sárcsinálás, bevakolás és a simítás. A vakoláshoz 
törekes sár kell, a simításhoz pedig pévás (rostált törek). A vályogfalat először be-
vakolják, (az alsó tapasztás), de ezzel m á r a teljes fo rmát meg kell adni, a r ra a 
megszáradás után jön a vékonyabb rétegű simítás, amitől a szép felületét meg-
kapja a tapasztás. A jó tapasztó cigányokat gyakran szólították tapasztani, tanyán, 
városi portákon egyaránt . Gyakran nem is volt ide je a gazdának a tapasztáshoz, 
és szép munká t is kívánt , ilyenkor m á r kereste a régebbről ismert cigányát. 

Nagymérvű tapasztó vállalkozásnál a cigány bevonta az egész dolgozni tudó 
családját és ment a m u n k a egymásba kapcsolódóan. Hányták a földet a gödörbe, 
húzták a vizet, szórták a töreket, taposták, kavar ták a sarat , míg a lábuk tisztán 
nem jött ki belőle, m e r t akkor jó a sár . A tapasztás nehéz, de jól fizetett munka 
volt .mindig. Az ügyes tapasztó cigány jól keresett és tekintélyt szerzett szép, pon-
tos munkájával . 

A vályogvetők 
Vályogot vetni csaknem minden dolgozó ember tudott, de azért ebben is a vá-

lyogvető cigányok voltak a legnagyobb mesterek. A vályogvetés tanyákon, tanya-
helyeken, a város környéki gödrök mellett , a város környéki 'itatókutak körül, leg-
r i tkábban a házak udvarán történt. A vályogtéglából rakott fal volt i t t a leggyako-
ribb, ezért keresett volt a vályog. A kisparasztok és a munkások maguk kivetették, 
de csak a sa já t építésükhöz. A módosabbak viszont nem vállalták ezt a nehéz és 
piszkos munkát, amit ráadásul éppen a legnagyobb dologidőben kellett végezni, 
ö k inkább vályogvető cigányokkal készíttették, akik tavasztól őszig állandóan 
vetették, egyesség szerint megbízásból, vagy pedig szárítás után adták el az igény-
lőknek. Ilyen üzletelő vályogvetők a magyarokból is kerültek, akik szintén eladásra 
vetették. Azonban a vályogvetés általános felfogásban a cigányok mestersége volt. 
Az egész „cigányvárost" vertfal-ból (erről még lesz szó) és vályogból építették, 
ezeknek minden falát a lakója vetette. Verte és rakta fel. Csaknem minden cigány 
maga építette a putriszerű házát. Az általuk vetett vályog nagyobb része azonban 
a városi és tanyai lakosság számára készült. 

Túrkevén általában nagyvályog-ból rakták a falat (32x 16x48 cm), mer t abból 
kevesebbet kellett kivetni, gyorsabban nőtt fel az erős fal és szilárdabb falnak t.ar-
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tották. Emellett ter jedt el és később használatosabb volt a különböző vastagságú 
falak rakására is alkalmas, könnyebben mozgatható kisvályog (12 x 16 x 32). Ebből 
is lehetett vastag falakat (támfal) rakni. A vályog készítésénél szálas törekkel, 
apró szalmával 'bőven kevert, összetiport, a laposan megtaposott gödörsarat a kive-
tőhelyre hord ják és 'kézzel tömik a deszkából készült formába, a vályogvető be. 
Szépen elsimítják, majd a vetőt lehúzzák róla és kész a vályog, ami hamarosan 
szárad, utána gúla formájú, nyíláson szárítósorokba rakják, ahol teljesen kiszárad. 
Ha kiszáradás után nem mind já r t használják fel, akkor úgy r ak j ák formában é~ 
szilárdan kazalba, hogy könnyen nem hatol be az eső. Télire tengeriszárral vagy 
szalmával takar ták be. 

A cigányok voltak mesterei a vertfalaknak is. Ilyenkor különös szakértelmei kí-
vánt meg a vályogföld megválasztása. A mintegy 40 cm vastag falat faállványok 
közé szorított deszkák közé csömöszölték. Az így betömött vályoganyagot benyer-
sítik és erősen tömik, nagyon kevés töreket is szoktak közé keverni. A jól meg-
tömött réteg mellett a deszkázatot egyre fe l jebb emelik. Így nő fel a fal, amit az-
után a teljes felépítés után bevakolnak és besímit ják. A ver t fa la t később kellően 
merevített sodronyháló közé is tömték. A vertfal nagyobb szilárdságú, mint a 
vályogfal, de az utóbbi jobb hőszigetelő. 

A vályogvető cigányok családostól ott éltek a vályoggödör és vályogcsomók mel-
lett, jó időben be volt fogva az egész család a sározási munkába . Mikor egy-egy 
helyen elkészültek a vállalt munkával , akkor továbbvándoroltak. A vályogvetés 
jól fizetett munka volt. A vályogvető cigányember más e fa j t a munkára is 
kapható volt; mint tapasztás, ólépítés, kemencecsinálás, katlanépítés stb. 

A kemencecsinálók 
Minden városbeli és tanyai lakóház nélkülözhetetlen belső építménye volt a 

kemence. A kemencéhez tartozott : a sut, a patka, a kuckó, az előke és a torok. 
A kemencepatka alatt kétféle értendő, mert valójában a kemencét körülvevő ülőke 
a patka, de kint a pitvarban, a kemence szá ja előtt, a kémény a l ján lévő tűz-
helyet is pa tkának nevezték. Emellett itt kint a legtöbb helyen volt még egy kat-
lan is. A kemencecsináló cigány mindezeket elkészítette, ha a kemencét felvállalta. 

A régi patkáskemencék még nem voltak díszesek. Később a patka, meg a kuckó 
az ú j kemencéknél kezdett elmaradozni, végül már a sutot sem csinálták, a patka 
nélküli kemence csinos forimát kapott, felül díszes karimát formáztak rá. A szeg-
letes kemencékre pedig valóságos művészi díszítést csináltak a cigányok. A régi 
kemencék 2,00—2,10 m magasak valtak, a patka nélküli díszes kemencék: 2,20— 
2,40 méteresek. 

A kemence előtti patka magasságában van a kemencefenék, amelyet mindig jó 
téglával — és vízmértékben — kellett kirakni. A kemence szája bolthajtásos tég-
larakás, amelyen nemcsak a nagy tepsinek, a fazéknak, sütőlapáton a legnagyobb 
kenyérnek, hanem még az embernek is be kell férni. Ugyanis a kemence fenekét 
időnként ú j r a ki kellett rakni, a belsejét pedig ki kellett tapasztani. Ez is legtöbb 
helyen a kemencéscigány munká j a volt. A kemence szájára fedőül tartozik az 
előke. Ez sárból készült, 2 coll vastag, a nyílásra illeszthető fedőlap, ami jól elszi-
getelte a kemence melegét. Ezt is a cigány csinálta a legtöbb helyen, bár sok ház-
nál a gazda vagy a gazdaasszony is elkészítette. 

Elsősorban a házban (szoba) volt a kemence. Azonban gazdag helyeken a sütő-
ben, a nyárikonyhában (az úgynevezett alsó konyhában) is csináltak kemencét és 
természetesen a cselédházakban is. A szabadban, udvaron itt nem volt kemence. A 
kemencék régen sárból, vagy sár közé rakot t törött cserépből készültek. Ké=cbb 
előre formált kemencevályogból, vagy kemencetéglából rakták, de tisztán téglá-
ból nem, hanem sárral, vályoggal vegyesen, mer t csak így tar tot ta melegét. Kívül-
belül f inomra munkál t sárra l tapasztották, m a j d fehérre meszelték. 

Egy megszokott bejáró cigányember egy-egy gazdaháznál, vagy más városi ház-
nál, tanyán, egész életén át minden ilyen sározó munkát — ahogy következett — 
elvégzett: tapasztott , reparált , beépített, ólat rakott, kemencét újított , vályogot 
vetett, stb. Ha becsületesen dolgozgatott, mindig számíthatott a biztos keresetre. 

A berakott konyhások 
Az úriházaknál, iparosoknál, módos gazdakonyhákon a századfordulón a berakott 

konyha váltotta fel a katlanos tűzhelyeket, később pedig az egyszerűbb városi 
konyhákon is ilyet készítettek. Ez volt tu la jdonképpen a sparherdok őse, amit itt 
vaskonyhának neveztek. Ezek a tűzhelyek vályogból vagy téglából, vagy vegyesen 
mind a kettőből készültek. A bemutatott sparherdok készítésének is cigányok vol-

43 



tak a mesterei. Kétlyukú vaslapon (platni) főztek és bádogsütő (ler) volt beépítve. 
Az ilyen felszerelésű konyha ki is lett téglázva, vagy cementlapozva, ezt szintén 
a berakó cigány végezte. 

A berakott konyhát az egykori pitvar há tu l já ra építették. Téglából formál t kis 
csatornán vagy kályhacsővel vezették a fü s t j é t a kéménybe. Később már a nyári 
konyhákban, sütőben és a módos tanyákon is csináltak berakott konyhákat. A 
lerje úgy volt beépítve, hogy a tüzelés lángja körül jár ja . Később ú jabb típusú 
berakott konyhákat konstruál tak a kevi cigányok, amelyeket már teljesen téglából 
csináltak és a ler t közvetlenül a tűztér mellé építették be. Samottal bélelt dísztég-
lával, vagy csempével ki rakot t különféle díszítésben, szinte iparművészeti szintre 
emelték a módosak berakott konyháját . 

A kéményesek 
Mondhatnánk úgy is, hogy a konyhások, meg a kemencecsinálók is tudtak kéményt rak-

ni, de mégis külön kell őket említeni, mert volt néhány olyan cigány, aki kiemelkedett 
a kéményrakásban. A kéményrakás mesteri munka, vagyis azt minden házépítő mes-
ter jól tudta, de a kéményrakó cigányok, akik csak erre specializálták magukat , a 
mindennapi formákat túllépve, díszes, időálló, mutatós kéményeket raktak. Ter-
mészetesen ott, ahol ehhez megfelelő építőanyagot biztosítottak. Tehát nemcsak 
egy-egy új lakóház, vagy sütő kéményét rak ták a cigányok, hanem nagyon sok 
lakásban a régi helyett ú j kéményt kellett csinálni. A még néhány meglévő sza-
badkémény helyére is, meg a még jól álló házak kéményét, vagy annak felső ré-
szét esetenként ú j r a kellett rakni. Volt tehá t elég alkalom, amikor csak kéményt 
kellett csinálni. Voltak a kéménybe beépített füstölők, vagy éppen új, külön hús-
füstölőt kellett építeni, ez is a cigányokra maradt . A kéménynél nemcsak az volt a 
fontos, hogy szép, erős legyen, hanem az is, hogy jól húzzon. 

Az üstfoldozók 
Jellegzetes házaló cigányok voltak az üstfoldozók. Különféle kisebb-nagyobb 

üst, bogrács, serpenyő minden háznál volt. Olyan egyszerű, de praktikus felszere-
léssel jár ták a házakat, amivel a helyszínen befoldozták a kilyukadt üstöket. Ab-
ban az időben még a módosok sem lökték el az ilyen vas főző-, melegítőedánye-
ket, hanem amikor jött az üstfoldozó cigány, nemcsak befoldoztatták, hanem ú j 
feneket is csináltattak, különösen a bográcsoknak. 

Van-i valami fódozni való? így szóltak be a házaló cigányok minden házhoz. Ál-
talában egyszer-kétszer foldoztattak be egy üstöt vagy bográcsot (itt vasfazik). 
Ritkábban meg is fenekeltették. Az így megjaví tot t főzőedény azonban már nem 
volt hosszú ideig tartós. 

Az üstfoldozó cigányok nemcsak a házaknál , hanem a lakásuknál is végezték 
ezt a munká t és az üstön kívül minden vasedényt megfoldoztak. A legtöbb eset-
ben nem pénzt kértek a munkáért , hanem élelemfélét. Ezt viszont leginkább csak 
a gazdahelyeken adtak nekik. Szegényebb házaknál inkább pénzzel fizettek, legfel-
jebb ott, ahol nem volt pénz adtaik kenyeret, szalonnát, lisztet, tojást, füstölt húst, 
csirkét, maradék ételt stb. Ügy tűnt, min tha olcsóbb munkad í j lett volna a te rmé-
szetbeni, de a cigány ezt mindig úgy kikövetelte, hogy így nagyobb keresethez ju-
tott. A sa já t házuknál végzett javí tómunkát ők maguk vitték el és szállították 
haza, amikor a munkadí ja t is megkapták. 

A serpenyőcsinálók 
Serpenyőcsinálás Túrkevén nem nagyon volt elterjedve, de amit itt használtak, 

azokat a cigányok csinálták. A serpenyő ugyanolyan volt, mint a bogrács, csak 
három vagy négy lába és fü le helyett nyele volt, annál fogva tették a pa tkára 
vagy a szabadban egyszerűen csak a földre. Ezt nem teljesen eredetiben csinálták 
a cigányok, hanem a gyárilag készített kisebb-nagyobb bogrács, vagy üst a lá ké-
szítettek lábakat és nyelet, így lett belőle serpenyő. Azt is mondhatnánk rá, hogy 
lábas bogrács vagy lábas üst. Nehezebben lehetett kezelni, mint a bográcsot vagy az 
üstöt. Célszerűbb volt, ha vaslábra helyezték a bográcsot. Ilyen volt minden ház-
nál, ahol még a kemence előtti patkán főztek. Ezt is a cigányok csinálták. Három 
17—20 cm magas láb, összekötő vasfoglalattal. Még az az előnye is megvolt a 
vaslábnak, hogy más főzőedény is ráhelyezhető volt. Serpenyővel, vaslábbal házal-
tak és á l ta lában természetbeni fizetséget kér tek érte. A serpenyők és vaslábak 
jelentősége a berakott sparherdok és kat lanok elterjedésével fokozatosan visszaszo-
rult. 
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A tepsicsinálók 
Ezek többségét is a cigányok készítették, mer t a vasárus bol tban alig volt a k -

kor még tepsi. Aki nem cigánnyal csináltatta, az vásáron vette, de itt is a helyi 
vagy vidéki cigányok árulták. Ezt a minden háznál szükséges sütőeszközt meg-
rendelésre is készítették, de gyakrabban házaltak vele, s a ján lo t ták kisebb-nagyobb 
méretben. Egy háznál 4—5 nagy és egy, r i tkán két kis tepsi volt. Ezeket mindig 
készen árulták, a tepsit nem javították. Bár sok mindent a kemence fenekén 
sütöttek még akkor, de a tepsiben való sütésre m á r a régibb 'időkre visszamenőleg 
is emlékeznek. A későbbi sparherdsütőkhöz m á r nagyrészt ipari eredetű — gyakran 
zománcozott — tepsik készültek. Sokszor azért is vittek a cigányok magukkal a 
hátukon egy-két tepsit, hogy azt megmutassák és rendelést vegyenek feL 

Volt még Keviben egy-két lakatos cigány és egy fúrúcsináló is. Ezek egyszerű 
eszközeikkel jó minőségben tudtak készíteni sarokvasat, egyszerű zárakat, házi 
szerszámokat, fúrúkat , vaslábakat, tűzpiszkálókat, szemétlapátokat, csigacsinálót 
stb. Ezekkel házaltak a cigány mesterek és ál talában cseriüzletet kötöttek velük. 

A zenész cigányok 
A helyi szóhasználatban muzsikás cigánynak nevezték őket. Több csoportban is 

zenéigettek a kevi cigányok. Közismert, tekintélyes cigánybanda nem egy volt a 
városban. Hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom volt egy bandában. Egy „rezesbandán"' 
kívül Túrkevén csak a cigányok zenéltek. Lakodalmakon, kaszinók vacsoráin, bá-
lokban, korcsmákban, névnapon, alkalmi ünnepeken, lacikonyhákon, mindenütt a 
cigányok húzták. A kevi urak, gazdák sok vagyont elmulattak, amihez a cigányzene 
csinálta a hangulatot. Nagyon tudták ezek a muzsikások, mitől vidul a kevi ember . 
Népies r i tmusban, cifrázásban muzsikáltak a maguk módján, hangjegyek nélkül, 
csak hallás után. 

A muzsikás cigányok nemcsak hegedülni, cimbalmozni is tudtak, de jó szórakoz-
tatók is voltak. Talpraesett beszédmodorukkal, bohémes viselkedésükkel, a szép 
muzsikaszó közben jó hangulatban tartották a mulatozókat. Különböző alkalmakra 
is volt zeneszámuk. Szép búcsúztatókat húztak, nemcsak az elhunyt barátaiknak, 
rokonaiknak, hanem a gazdák, volt mulatós emberek temetése alkalmával a halot-
tas háznál is. ö r e g zenésztársukat bővített zenekarral kísérték utolsó út jára . A 
tekintélyes embereket a nevük napján rendszeresen zenével köszöntötték. Az ak -
kor még divatos éjjeli zenéket, de a lakodalmakon a köszöntőn és búcsúztatón 
kívül a hangulat és a kívánság szerint minden jelenetre, minden fokozatra, m in -
den táncra megfelelő szinten, a helyi ízlésnek muzsikáltak. Ünnepnapokon, 
névnapokon, keresztelőkön köszönteni mentek, számítva a r ra , hogy ott is 
marasztal ják őket. Jól ismerték a lakosság rétegeit, hol kell alázatoskodónak, 
tisztelettudónak lenni, hol tréfálkozónak vagy pajtáskodó szertelennek, de a mér -
téket mindig betar tva viselkedtek. 

Nem mindegyikük volt hivatásos zenész. Nagyobb részük alkalmi muzsikus volt, 
aki közben m á s cigánymesterséget is végzett, különösen nyáron. A fiatal cigányok 
az öregebbektől kezdték tanulni a hegedülést. Ezekből azután kiművelődött a ze-
nészcigány-utánpótlás. A prímáscigány családoknak volt a cigányvároson a leg-
szebb lakásuk, és az akkori kulturális szintnek megfelelő lakásberendezésük. 

A zenész cigányoknál szokás volt, hogy az összeházasulandó fiatalok számára 
nagy cigánylakodalmat rendeztek. Erre meghívták a gazdákat, az urakat, és egyéb 
ilyen alkalomra számba vehető egyéneket is, akik kedvelték a féktelenül felfoko-
zott mulatozást és nagy értékű ajándékokat várhat tak tőlük. Nagyon értettek ah -
hoz, hogy jól érezze magát a lakodalmi vendégsereg és tekintélyes anyagi alapot 
hoztak így össze egy-egy pár elindulásához. Ezeket a cigánybálokat a keviek min-
dig nagy lelkesedéssel emlegették, több emléket hagyott bennük a megszokott 
kaszinóbáloknál. 

A muzsikus cigányok szerették és jól bír ták a szeszes italt . Azt tartották a 
keviek, hogy ha a lakodalmi mulatság végére a cigányok is berúgtak, akkor az 
nagyon jó lakodalom volt. Kevés olyan muzsikás cigány volt, ak i t idővel hata l -
mába kerített a részegeskedés. A zenész cigányok mindenki által ismert, népszerű, 
szolgálatkész emberek voltak. 

A kosárfonók 
A kosárfonás egy-két cigánycsalád munkája volt. A mesterség ala t t csak a gyé-

kényfonás értendő, vesszőből a cigányok nem fontak. Főként a kenyérsütésnél 
fontos szakajtókosarat készítettek. Itt egyszerűen kosárnak nevezték, de csak a 
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gyékényből fonottat, a fűzből készítettet kaskának mondták. A gyékénnyel foglalko-
zó cigányok azonban nemcsak szakajtókosarat , hanem egyéb háztartási eszközöket 
is fontak: kiskosarat, nagykosarat, kenyereskosarat, kupujkát, (tojástartó), lábtör-
lőt, gyékénytartót, meregetőt, töltögetőkosarat stb. Természetesen a nagykosár 
vagyis a szakajtókosár volt a legtöbb, mer t a r r a minden háznál szükség volt. Ame-
lyik cigánycsalád erre állt rá, az aztán mindig ezzel foglalkozott. Ismerték a vidék 
gyékénylelő helyeit, és még a szezonján szedték, szárították és elrakták olyan 
tárolásban, hogy az erőssége, hajlékonysága megmaradjon. Majd ősztől tavaszig, 
egészen a másik nyárig fonták és árul ták a kosarakat. Házaltak vele, de vásáro-
kon, piacokon is árulták. A legszívesebben házakhoz hordták, mert ott lisztet, sza-
lonnát, szappant, ócska ruhá t és többféle ennivalót kér tek és kaptak érte. De 
megrendelésre is készítették a gyékényfonásokat, amit természetesen mindig ház-
hoz szállítottak. Nemzedékről nemzedékre tanulták a gyékényfonást, hiszen mindig 
az egész család dolgozott vele, és mindig volt, aki a legjobban csinálta, s aki 
aztán tovább vitte a mesterséget. A kosárfonók sohasem buktak bele mesterségük-
be, mert ha év közben kifogytak belőle, min t más munkához is értő emberek, 
próbálkoztak mással, míg ú j r a el nem jött a gyékény ideje. 

A meszelőcsinálók 
Ez is olyan határ járással járó gyűjtögetéssel kezdődött a cigányoknál, min t a 

gyékényszálak összegyűjtése a kosárfonáshoz. Tippanmeszelő. Tulajdonképpen nem 
tippan volt az a szálfű, amelyikből kötötték, hanem: veresnadrág-csenkesz, réti 
csenkesz, ritkábban, réti per je. A veresnadrág-csenkeszt (Festuca pseudovina), 
amely uralkodó növénytársulás a szikes legelőkön, a pásztorok és a nép egysze-
rűen t ippannak mondják, de elterjedt a veresnadrág elnevezése is. Innen kapta a 
tippanmeszelő nevet, amelyet a kevi cigányasszonyok csináltak és árultak. Az asz-
szonyok megkeresték, hol nőtt nagyra a t ippan: útszéleken, árokszéleken, régi 
gulyaállásokon, gátoldalakon, árterek magasabb részeim. A kevi gazda- és mun-
kásasszonyok tippanmeszelővel szerettek meszelni. Minden háznál és tanyán szük-
ség volt t ehá t rá. Nagy batyukkal hozták a cigányasszonyok a legelőkről hazafelé. 
Kevés száradás kellett neki és utána ügyes, gyors kezekkel kötötték és m á r házal-
tak és piacoltak is vele. 

A fürge mozgású és bőbeszédű cigányasszonyoknak nem a meszelő szükségessé-
gét kellett magyarázniuk, hanem azon igyekeztek, hogy egy-egy darabjáért meny-
nyi pénzt vagy mennyi tojást, vagy lisztet, szalonnát, egyebet sikerül kialkudniuk. 
Ezeknél az asszonyoknál mindig ott volt a vetőkártya is és mindig készen voltak 
a háziasszonyoknak, vagy családtagjaiknak megvetni. Nagy rábeszéléssel ezt is 
ajánlották, hogy még kérhessenek valamit a meszelő árához. 

Itt kell megemlíteni a szikfűszedést is, bá r ezt a magyarok is szedték, de csak 
házi szükségletre. A cigányok — férfiak, nők egyaránt — a gyűjtőhelyre, vagyis 
eladásra szedték inkább. Átvevő itt a gyógyszertár volt, de esetenként magánhá-
zaknál is megvették tőlük. A régi egyszerű kézi szedést később különféle fésűs 
szerkezet váltotta fel, ami már jelentősebb keresethez ju t ta t ta a szikfűszedöket. 

A tollszedők 
A tollkereskedő is házalt a tollért, de aprólékosan és minden házhoz betérve 

a cigányasszonyok, néha férfiak, gyűjtötték a tyúk-, liba-, kacsatollat és -pelyhet, 
valamint a régen használt tört tollat is összeszedték, amit azután a kereskedő osz-
tályozottan vet t át tőlük. A tollszedő asszonyok gyalog be jár ták — nagy batyuk-
kal — a tanyákat is. Vonaton vagy szekéren más helységekbe is el jártak. 

A tollfélék mellett megvették a nyúlbőrt is és más apróvadak bőrét is. A na-
gyobb állatok bőrét mindig a kereskedő vet te meg. Közben a tollszedés mellett 
árulták a tollseprőt, kalácskenőt. Ezek tulajdonképpen a legtöbb helyen házilag 
készültek, de nem volt mindenütt liba, kacsa. A tollszedő cigányok a szárnytolla-
kat is megvették, ma jd otthon kiformálták és házalás közben eladogatták. Ezen 
is csordult-cseppent egy kis haszon. A tollszedő asszonyok kosarából sem hiányzott 
a vetőkártya, hogy azt a lkalomadtán vetegessék. 

A kártyavetők 
Néhány cigányasszonynál a házalás fő célja a kártyavetés volt. A túrkevei lányok 

és asszonyok nem voltak babonások, mégis sok háznál rá tudták beszélni, legin-
kább a család nőtagjait, hogy vetesse meg a kártyákat, mer t az sok jót tud mon-
dani! Még ha utána nevettek is ra j ta , mégis sokan kíváncsiak voltak, va jon mit 
mond a kártya, vagyis a cigányasszony. Ahol jobban ráér tek a háziasszonyok és 
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