
Regi mestersegek
A piktortegla gyartas

kon a napra tettek szaradni. Az asszo-
nyok estere tetotol-talpig agyagosak let-
tek. Valamennyi meg teljesen ki nem
szaradt teglaba a tulajdonos vasbe-
Iyegzojevel beGt6ttek a jelet.
Aztan ujb61 dolga akadt a fuvarosnak. La-
pas plat6ju kocsijat este megrakta az 01-
dalara allftott piktorteglaval. Meretre lapo-
san elvagva. A rakomanyt ponyvaval leta-
karta, hogy az esotol vedje.
Hajnali 6tkor a fovarosba indult. Delutan
haromkor mar Gres volt a kocsi, az epftesi
telepekre gyakran rendelesre szallftott, es
a szobafest5k vasaroltak.
Az 6tvenes evekben megt6rtent a ba-
nyak allamosftasa. Nagy terveket sz5ttek,
hogy dr6tk6telpalya epill majd, de ebb51
nem lett semmi. A banyaszat szinte
egyik napr61 a masikra megszunt. A
tamfakat elhordtak, a jaratokat berob-
bantottak. A banyaszok k6zill sokan szili-
k6zisban haltak meg, mert a belelegzett
par megtamadta a tGdejGket. A piktor-
teglat egyre kevesebben hasznaltak,
mert felvaltottak a modern szintetikus
alapanyagu festekek.
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A pikroteglagyariasr61, errol a ma mar ki-

halt foglalkozasr61 R6th Antalt kerdeztem
es nehany adatot felhasznaltam Hauser
J6zsefBudaorsi kr6nikajab61.
A piktortegla alapanyaga a feher agyag,
az ugynevezett budai fold. A szobafestok
hasznaltak es hasznaljak nehanyan ma is,
ugyanis nbveli a mesz fedokepesseget.
A banyaszas, gyartas a mult szazad nyolc-
vanas eveiben mar folyt. Sok budabrsinek
nylijtott megelhetest. fuel foglalkozott a
Szakaly, a Wendler, a D6rflinger, a Zier-
kelbach. az Eppich, a Herczog csalad es
a Mayer csalad. Ez ut6bbinak a mai va-
roshaza teruleten volt a telepe.
Valamikor a banyaszok kora tavaszt6l
keso oszig feljartak a Frankhegy oldalaba.
SzGk tarnakat vajtak a hegybe. Az oldalara
erositett kotel segitsegevel ereszkedtek le-
fele. Karbid lampaval vilagitottak. Keres-
tek a feher reteget, ami nehol csak 10-15
centimeteres volt, de mashol 2-3 meter
vastagsagot is elert. Ezert nemely helyen
nagy uregek keletkeztek, mashol csak ha-
soncsuszva fertek hozza. Sot helyenkent
kutszeruen leastak es vbdorben huztak fel
az agyagot. A biztonsag erdekeben az

omladekos reszeket aladucoltak. Csa-
kannyal, lapattal dolgoztak. A szuk "egy-
emberes" jaratokon Jaros fonottkosar-
ban, -aminek a neve svinge -, emberi
erovel hordtak tel az agyagot. Fent aztan
specialis V alaku kocsikra raktak. A szalll-
tast nagyon eros, murak6zi lovakkal ve-
geztek, mert egy-egy rakomany sulya 25-
30 mazsat is elert. A lejtok6n a megfelelo
fekezes nagy ugyesseget kfvant a fuvaros-
t6!. A veszelyesebb helyeken "vaspapu-
csot" hasznaltak, azaz ek alaku vasat szo-
rftottak a kerekre megakadalyozva a for-
gasat. Egy-egy fuvaros naponta harom-
szor-negyszer fordult a banya es a telep
k6z6tt, amibol t6bb is volt a k6zsegben.
A piktortegla telepen 3x5 meteres ladak-
ba aprftottak az agyagot, aztattak, iszapol-
tak, kapaval t6bbsz6r atdolgoztak, ket-ha-
rom napig. Amikor vajpuhasaguva valt,
munkaasztalra dobtak.
Eddig a ferfiak dolgoztak az agyaggal,
ettol fogva az asszonyokra vart a feladat.
akik sablonok segftsegevel tegla alakuva
formaltak, kezuket es a fab61 keszult
sablonokat t6bbsz6r benedvesftettek,
hogy ne tapadjon. Majd hosszu deszka- Steinhauser t<Jara


