
A gyermekek munkára nevelése 
egy szegkovács közösségben 

Hazánkban szegkovács cigányok napjainkban csak néhány Pest és Nógrád megyei 
faluban valamint Újpesten és Győrben élnek. Nyelvjárásukat, az ún. kárpáti cigány 
dialektust máig megőrizték. 

A gyermek helyét és szerepét a családban az adott életkörülmények mellett általá-
ban meghatározza a család szerkezete, nagysága, a gyermekek neme, kora és helye 
testvérei sorában. A gyermekek munkára nevelését, munkaerejüknek a család érde-
kében való felhasználását meghatározó tényezők többoldalú vizsgálata lehetővé teszi 
a közösségre jellemző, családon belüli munkamegosztási gyakorlat törvényszerűsége-
inek feltárását is, amit szintén célul tűztem ki vizsgálódásom során. 

Csobánkán az összeírások tanúsága szerint már a XVin. században is éltek fémműves 
cigányok. Jelenlegi, falu végi lakóhelyük telkeit e század elején vásárolták meg. Az 1950-es 
években 15 nagycsalád háza és műhelye állt a domboldalon kialakult telepen. 

A 8-13 gyermekes családok megélhetését a családfők szegénykovács mestersége és 
feleségük napszámbére jelentette. 

A fa luban a második világháború előtt 8 kőfejtő bánya volt, az itt dolgozók szer-
számai a vésők, csákányok, ékek - az ún. bundzsetták - ál landó karbantartásra szo-
rultak, ezzel munkát adva a fa luban élő szegkovácsoknak. Ezen kívül hulladékvasból 
kü lönböző szögeket (cigányszög, kampósszög, stukatúrszög, rabitzszög stb.) és 
egyéb vasárut készítettek a pesti vaskereskedőknek (ácskapocs, csatornavas, csator-
nabilincs, tűzfalkapocs, gázhangli stb.). A környékbeli kovácsokat ellátták patkó-
szeggel, a bányákba sínszeget szállítottak. 

A helyi lakosságnak ajtópántokat, tolózárat, vasháromlábat, szemétlapátot, piszka-
vasat, csipeszt, jászolkarikát és egyéb használati tárgyat csináltak, a kü lönböző szer-
számok javítása élezése mellett. 

Az asszonyok a kész termékek leszállításakor segítettek férjüknek. A gyermekek 
feladata a helyi bol tban való kokszvásárlás, a koksztörés, a hulladékvas kiegyenesíté-
se, darabolása valamint a fúj tató kezelése volt. Ha a családnak nem volt pénze , a 
lányok e lmentek édesanyjukkal Szentendrére vagy Pestre a szeméttelepekre, ott 
gyűjtöttek kokszot. 

A csobánkai boltos a Gázgyártól vásárolta meg nagyobb tételben a kokszot és 5 
kilós c somagokban árusította a szegkovácsoknak. Köröm nagyságúra kellett t ömi a 
kokszot, h o g y a k o h ó b a n egyenletesen égjen. A 8-10 éves fiúk és lányok nagy lapos 
kövön végezték a munká t egy nagyobb kalapáccsal. A napi munkához egy családnak 
kb. 5 kilogrammra volt szükség, a gyerekek gondoskodtak arról, hogy ez a mennyi-
ség a m u n k a megkezdésekor rendelkezésre álljon. A hulladékvas Idegyenesítését, 
darabolását 10-12 éves fiú gyerekek végezték. 

A szegkovács mesterség tanulását 12-13 éves korukban kezdték. Először a kisebb 
erőt kívánó szögfajták(rabitzszög, stukatúrszög, kampósszög) készítését sajátították 
el, majd ügyességüktől , testi erejüktől f ü g g ő e n egy-két év alatt eljutottak a nagy 
gyakorlatot igénylő sínszög és cigányszög készítéséhez is. Adatközlőim több olyan 14 
éves fiút említettek, aki bármelyik felnőttel felvette a versenyt a kovácsmunka terén. 

Tehát a szegkovács közösségekben a család termelő funkciója a családtagok 
együttes tevékenysége révén valósult meg, a gyermekeket egész fiatal korban mun-
kára fogták, a fiúk már 14 éves korukra megtanulták édesapjuk mesterségét. 

A család megélhetésének alapját jelentő kovácsmunka mellett a sokgyermekes 
családokban szükség volt az asszonyok és a gyerekek gyűjtögetéssel, mezőgazdasági 

58 



munkájával szerzett javakra is. A családok tüzelőszükségletét még az 1950-es években 
is az e rdőben gyűjtött gallyak biztosították. A gyerekek nyáron naponta kétszer is 
k imentek az e rdőbe csoportosan, felnőtt kíséretével, hogy a télire való tüzelő össze-
gyűljön. 

Aratás u tán böngészéssel tettek szert jövedelemre. Az összegyűjtött búzakalászokat 
kiszelelték és 10 ki lónként eladták. 

A közeli e rdőkben tavasztól őszig lehetőség volt a gyűjtögetésre. A 16-17 éves fia-
talok csoportjai makkot , csipkebogyót, csigát szedtek. Az akácfa- és bodzavirág 
valamint a hársfa és az orgona magjának gyűjtését felnőttekkel közösen végezték. 

Az idény jellegű m u n k á k közé tartozott a 14-15 éves fiatalok facsemete ültetése az 
Erdőgazdaságban. A mezőgazdasági idénymunkákra a lányok édesanyjukkal mentek 
10 éves koruktól kezdve. 

Pomázon a Piactéren fogadták fel a napszámosokat, hajnalban ott gyülekeztek a 
munkára jelentkezők. Természetesen a csobánkai gazdáknál is végeztek napszámos 
munkát . Tavasztól őszig valamennyi mezőgazdasági munkából kivették a részüket. 
Az ügyesebb lányok egész napszámbért kaptak. 

A ház imunkákban résztvevők köre függött a család szerkezetétől. Nem volt általá-
nos a szülők és házas gyermekeik közös háztartásban élése, ez csak a fiatalok össze-
kerülését követő rövid időszakban fordult elő. Ebben az esetben a fiatalasszony 
dolgozott napközben és anyósa látta el a háztartást. Házaspár együttélése esetén az 
asszony nem dolgozott , amíg a gyerekek kicsik voltak, ahogy viszont a legnagyobbra 
rá lehetett bízni testvéreit, újra dolgozni ment. A házimunkák és a gyermekfelügyelet 
ellátása során n e m különült el a fiú és lánygyermekek feladatköre, a legnagyobb 
gyermekekre hárult a házimunka, függetlenül nemüktől. A legnehezebb munka a 
háború előtt a vízhordás volt, mert a kút a teleptől messze esett. Rúdon, láncra füg-
gesztett kannákban hordták a gyerekek a vizet. A bolt is messze volt, a vásárlás a 
gyerekekre hárult. A takarítás szintén a gyermekek dolga volt: naponta ágyazás, 
söprés, hetente padlómázolás volt a feladatuk. 

Főzni csak a nagyobb testvérek tudtak, nem tartották szükségesnek a lányok főzni 
tanítását, mivel úgyis férjük családjába kerültek házasságkötésük után és férjük ízlése 
szerint kellett főzniük. A legnagyobb gyerekeknek viszont gondoskodniuk kellett 
testvéreikről, így megtanultak főzni, nemüktől függetlenül. Ez az oka, hogy a cigány 
családokban sokszor a férfi is főz, nemegyszer jobban, mint a felesége. 

Néhány szegkovács család állatokat is tartott saját szükségletei kielégítésére. A 
baromfik, nyulak, disznók ellátása a lányokra hárult, a fiúk legeltették a lovakat és 
szarvasmarhákat. Ezen a területen már a munkamegosztás nemek szerint elkülönült. 

1951-ben a szegkovácsok szövetkezetet alakítottak a faluban, a szövetkezetből ki-
maradt férfiak pedig gyárakban helyezkedtek el. A szegkovács mesterség ismeretei-
nek átadása a f iúgyermekeknek ettől az időszaktól kezdődően háttérbe szorult. A 
műhelyek szerszámkészletének nagy részét bevitték a szövetkezetbe, otthon már 
csak néhányan dolgoztak, azok is csak javításokat, egyedi rendeléseket vállaltak. 

Az asszonyok az 1970-es évek elejéig tudtak mezőgazdasági munkával keresetre 
szert tenni. A TSZ nyáron állandó munkára alkalmazta őket, busszal vitték az asszo-
nyokat és a 10-14 éves gyerekeket munkára a környező településekre. Tehát e b b e n 
az időszakban is megmaradt a gyermekek munkavállalása! 

A családok jövedelme a környező erdőkben való gyűjtögetés révén is kiegészült az 
1980-as évekig, amikor a felvásárlási árak csökkenése, illetve az egyéb jövedelme-
zőbb kereseti lehetőségek miatt már csak a legelesettebb családok tagjai foglalkoztak 
ezzel. A legjelentősebb változás a közösség életében az 1960-as években következett 
be , amikor megkezdődöt t a telep felszámolása és a gyerekek rendszeres iskolába 
járása. 
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Az asszonyok tömeges ipari munkavállalására az 1970-es években került sor, 
többnyire a budakalászi Lenfonóban helyezkedtek el. 

Az 1980-as években a Szegkovács Szövetkezetben több átszervezést hajtottak vég-
re, a lakatos szakma fokozatosan kiszorította a hagyományos szegkovács mestersé-
get, a férfiak zöme segédmunkássá vált. A közösség felnőtt tagjai így az 1980-as 
évekre ipari munkások lettek, gyermekeik pedig az iskolában töltötték csaknem az 
egész napot . 

Az életkörülmények változásával megszűnt az a kapcsolat, amely a szülőket és a 
gyermekeket a közös munkavégzés során összekötötte, alkalmat adva a gyermeknek 
a munkavégzés normáinak elsajátítására. A háztartási munkákban a gyermekek helyét 
az o t thon lévő nyugdíjas nagyszülők vették át a szülők távolléte idején. 

Összefoglalva az elmondottakat, úgy látom, hogy a szegkovács közösségben kb. 
10 éves fáziskéséssel következett be a család funkcióinak megváltozása - a falusi 
közösségekben végbement hasonló folyamatokhoz képest. 

Bódi Zsuzsanna 

Kárpátalja szabadkőművességéről 
Az Országos Levéltárban a szabadkőműves iratok között Kárpátaljáról a legkorábbi 

híradás az 1871-ben alakult beregszászi „Világosság" páholy anyagában található. A 
páholy első tizenkilenc tagjából tizenkettőt a kassai Haladás páholyban vettek fel a 
szabadkőművesek közé. Onnan kilépve megalakították az új, beregszászi páholyt. 
Azonnal fontos megbízatást kaptak a páholy életében. Ők voltak az úgynevezett 
„alapító tagok". Nevük az iraton talált sorrendben a következő. A nevek után áll a 
névsorban a páholyban betöltött tisztség és utána a foglalkozás a „profán életben". 
Perényi Zsigmond báró főmester, országgyűlési képviselő, Moskovics Leó szertartás-
mester, fegyintézeti orvos, Perényi Aladár nagyszakértő, földbirtokos, Karabély Elek 
építész, ügyvéd, Tájnel Ödön titkár, földbirtokos, Suller Sámuel 2. fölügyelő, ügyvéd, 
Buzáth Károly pecsétőr, ügyvéd, Jobszty Gyula kincstárnok, megyei tisztviselő, Csánk 
Nándor 1. fölügyelő, állami mérnök, Tar Gyula szónok, ügyvéd, Rátonyi Ákos ala-
mizsnás, földbirtokos, Hunyadi Béla h. szónok, megyei tisztviselő. 

Már az alapítás esztendejében felvettek két megyei főorvost: Lang Ferencet és Nagy 
Sándort, egy törvényhatósági elnököt: Kornis Ferencet, egy bírót: Szarka Lászlót, egy 
ügyészt: Brózenbach Vilmost, egy ügyvédet: Ékkel Györgyöt, valamint mégegy 
földbirtokost: Horvát Károlyt. Látható, hogy már a páholy első évében az értelmiség 
legkiválóbbjai megtalálták helyüket a szabadkőművesek között. 

Első jelentős kezdeményezésük a Beregszászi Nőegylet alapítása volt. Az orvosok 
rászoruló betegeiket ingyen kezelték. Erre különösen nagy szükség volt a nehéz 
gazdasági körülmények között. Ebben az időben több tűzvész pusztított, a tűzkáro-
sultakat segítették. 

A páholyösszejövetelek alkalmából rendszeresen felolvasták a belső terjesztésű 
szabadkőművesi lapot, a Hajnalt. A páholyélet fellendült. Nagyszámú tanár lett pá-
holytag, többek között Budaházy Tamás gimnáziumi tanár, Korinszky János polgári 
iskolai tanár, Janka Sándor polgári iskolai tanár, továbbá orvosok (pl. Altmann Leó), 
gyógyszerészek (pl. Hrabéczy Albert), ügyvédek (pl. Gulácsy Dezső), katonatisztek 
(pl. Danes Lajos őrnagy), földbirtokosok (pl. Horthy Gyula), valamint sok más érdek-
lődő. A páholy létszáma 58-ra, majd 60-ra, sőt 1875-ben 63-ra nőtt. Később anyagi 
gondok merültek fel. A páholyhelyiség bérleti díját nem tudták tovább fizetni, ezért 
1878. május 19-én kimondták a páholy feloszlatását, ahogyan ők fejezték ki: 
„elaltatását". 
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