
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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1871. november 16-án alakult meg Kárpátalja következő páholya Ungvárott. A pá-
holy első főmesterévé dr. Moskovics Leó orvost választották, aki korábban a 
beregszászi Világosság páholy tagja volt. A megalakulás esztendejében, 1882-ben 24-
en voltak, t öbbségükben Ungvárról és környékéről való polgáremberek. Taglétszá-
muk csakhamar hetven fölé emelkedett. Egyre népszerűbb összejöveteleikre Mun-
kácsról és a környező falvakból is bejártak a szabadkőművesek. Minden h ó n a p első 
és harmadik csütörtökjén jöttek össze a testvérek a Mazurák János-féle ház első 
emeletén, a savanyúvízfürdő mellett, a páholy tagjai részére szolgáló társalgókörrel. A 
főmester Tabódy J e n ő földbirtokos, helyettese Mocsáry Geyza ügyvéd, I. felügyelő, 
Lederer Imre államhivatalnok, II. felügyelő, Remenicky Mihály ügyvéd, titkár, 
Finiczky Mihály ügyvéd állt a páholy élén a későbbiekben, de a tisztségviselők sűrűn 
cserélődtek. 

Kezdettől fogva gyakran áthágták a szigorú szabadkőművesi szokásrendszer szabá-
lyait. Ezért a szabadkőműves főhatóság intést küldött számukra, ami egyébként 
teljesen szokatlan volt. Még a nyomtatványokat sem töltötték ki szabályosan. Ezekből 
nem tűnt ki egyértelműen, hogy melyik tagok vették fel. A szabadkőművesi főható-
ságok kilátásba helyezték a szabálytalankodó páholy feloszlatását. Örömmel fogadták 
tehát a páholy vezetőségének újjáalakítási tervét. Ellenőrként Ivánka Imre helyettes 
nagymester, 48-as honvédezredes érkezett Ungvárra. Elrémítő állapotokat talált. A 
sok szabálytalanság meglazította a páholytagok kapcsolatát is: viták, sőt veszekedé-
sek züllesztették a légkört. Ebben a helyzetben történhetett az az akkor példa nélkül 
álló „botrány", hogy egy nőt felavattak szabadkőművessé. Ez a nő: az első magyar női 
szabadkőműves, Hadik Barkóczy Ilona grófné egyébként méltó lett volna a szabad-
kőművesi tagságra! Az eset ú g y történt, hogy 1875. november 11-én a páholy szoká-
sos összejövetele után Mocsáry Geyza helyettes főmester tizenegy taggal visszamaradt 
a helyiségben és a műveltségéről, jótékonyságáról, szellemességéről ismert hölgy 
Pulszky Ferenc nagymester kíséretében megérkezett. Tehát mintegy nagymesteri 
hozzájárulás bir tokában avatták fel szabadkőművessé. A grófnőnek ez hő vágya volt, 
mivel a szabadkőművesség eszmevilágával családi örökségből ismerkedett meg, és 
majdnem belebetegedett a visszautasítás lehetőségébe. 

A szabálytalan felvétel nagy felháborodást keltett. A szabadkőművesi főhatóság 
azonnal megsemmisítette, a felvétel résztvevőit is felfüggesztette tagságukból. A 
páholy már 1877-ben feloszlott, Pulszky Ferenc nagymester lemondásra kényszerült. 

Még a XIX. században, 1891-ben alakult Szolyván az „Őszinte barátsághoz" páholy. 
Ez azonban nem volt hosszú életű. Méltóbb az említésre a munkácsi Hegyvidék 
páholy: 1903. február 28-án tartották meg első összejövetelüket. Az Országos Levéltár 
őrzi szándéknyilatkozatukat: „Midőn itt, hol egy ezredév előtt honfoglaló őseink 
először pillantották meg édes anyaföldünket, a királyi művészetnek (szabadkőmű-
vességnek) oltárt emeltünk, ezen lelkes érzéstől voltunk áthatva, hogy a szabadkő-
műves eszmék megvalósításáért minden erőnket és tehetségünket harczba visszük és 
hogy az erkölcsi haladást, a felvilágosodást és művelődést hazánk eme határszéli 
vidékén is ápolni és terjeszteni fogjuk." Ezt a nehéz, de felelmelő munkát „A Zrínyi 
Ilona és Árpád utczák között nyitott ú j utczában levő Kacsó féle Házban" fogják 
végezni. Később 1906-ban így fogalmazták meg céljaikat: „Cél a társadalom minden 
szervezetében való vezető részvétel a dicső múlt felelevenítésével." Főmesterré 
Kohner Alfréd gazdálkodót választották. Helyettese dr. Széli Kálmán lett. A polgármes-
ter: Cseh Lajos, majd Gáthy Zsigmond és a város vezető tisztségviselői csaknem vala-
mennyien tagjai voltak a Hegyvidék páholynak. Ügyvédek, orvosok, gyárigazgatók és 
mindenféle foglalkozást ű z ő polgárok léptek az egyre növekvő létszámú páholyba. 

Öntudatos szabadkőművesek voltak. A XVIII. század legnagyobb magyar szabad-
kőművesének, Kazinczy Ferencnek emlékét a közeli Széphalmon évente megünne-

61 



pelték. 1909-ben így emlékezett meg a titkári jelentés erről az ünnepségről: „Dr. 
Székely Albert testvér a Széphalmon tartott Kazinczy ünnepségen letette a Hegyvidék 
páholy koszorúját, s rövid szóval idézte a nagy Kazinczy szellemét, megemlítette, 
hogy a szabadkőművesség n e m ellenkezik a vallással, a magyarsággal, a hazafisággal 
és általános emberszeretettel." 

A nemzeti e szme támogatása, erősítése állt a páholy munkásságának tengelyében. 
Ennek népszerűsítésére részletes tervet dolgoztak ki. Segítették a helyi és országos 
népjóléti intézményeket , az Állami Gyermekmenhelyeket, az Országos Iparpártoló 
Szövetséget, a fürdőt , megalapították a József főherceg szanatórium egyesület 
munkácsi fiókját. A rászorulók segítése fontos működési területük volt. Akárcsak más 
városokban, a munkácsi szabadkőművesek is ingyenes levesosztót és melegedőt 
alapítottak és fenntartottak. Teaházat nyitottak a szegényebb néposztály részére és 
ezt ajánlották más vidéki páholyoknak, 

A jótékonyságon kívül sok érdemet szereztek a közművelődés terén is. A páho ly 
munkásl íceumot létesített. Eben a páholy tagjai tartottak órákat legtöbbször a legvál-
tozatosabb tárgykörben. A helyi lapokat, a Munkács és a Munkácsi Hírlap című 
újságot a páholy tagjai szerkesztették és a legtöbbször ők is írták a cikkeit. A kultúrát 
a diákok jutalmazásával is támogatták. A készülő Kálvin-szoborhoz jelentős összeggel 
járultak hozzá. 

A gazdag tennivaló, a színvonalas társaság vonzotta az emberek javát. A páholyélet 
pezsgett. Egyre t öbb tag lépett soraikba. A páholy, más páholyhoz hasonlóan, ú j 
szabadkőművesi csoportok alapításához fogott, mondhatnánk, osztódással szaporo-
dott. 1913-ban, egyetlen év alatt ezért ö tvennégy fő vált ki - mint ők mondották: 
„fedezett" - a páholyból. így alakították meg Ungvárott a rövid életű Kárpát kört és 
Beregszászon a Pro Libertate páholyt. 

Jóllehet é p p e n ezért váltak ki ezek a páholytagok, hogy tevékenyebben vehesse-
nek részt k isebb létszámú páholyban a szabadkőművesi életben, de ezeket a lét-
számcsökkenéseket nem bírta el sokáig a páholy. Sohasem tudták a régi létszámra 
emelni a taglétszámot. Az első világháború tönkretette a virágzó páholyéletet, ezért 
1917. április 12-én a Nagypáholy részére elküldték a következő jelentést: 

„Sajnálattal jelentjük, hogy a Munkács kel. én dolgozó Hegyvidék t. és t. a háború 
okozta kedvezőt len körülmények miatt működésé t felfüggesztette." (kel... a 'keletén': 
a szabadkőművesi összejövetelek színhelyének rövidítése, t... és t... a ' törvényes és 
tökéletes páholy* rövidítése, azt jelenti, hogy a szükséges számú mester és a szabály-
szerű avatási eljárás lefolytatási feltételének eleget tettek.) 

Ez az utolsó híradás erről a páholyról. 
Térjünk vissza a Hegyvidék páholy által alapított Kárpát körre! Ungvárott, az 

Egyenlőség páho ly feloszlása óta nem volt szabadkőművesi páholy. Ezért - miután az 
egykori bo t rány emléke halványulóban volt - ismét szükségessé vált a kör alapítása. 
1912. október 11-én Berzeviczy István, Fisch Samu, Görényi Antal, Ijjász Gyula, 
Kovács Lipót, Korláth Ede, dr. Minay István, Pazar Zoltán, dr. Preusz Elemér, dr. Rák 
Dezső, dr. Rácz Lajos, Rangonyi József, Scholcz Lajos, Schulmann Ignácz, Steiner 
Zsigmond, dr. Szabó József, dr. Szőke Andor és Weisz Mór jelenlétében elhatározták, 
hogy szabadkőművesi kört alakítanak, Ungvárott. A kör kevesebb előfeltételt támasz-
tott a tagokkal szemben, ekkor még csak ennyire voltak képesek, páholyalapításra 
n e m gondolhat tak. Álandó helyiségük az Árpád vezér út 17. szám alatt, a rendőrkapi-
tányság házában volt. A fon tos közéleti személyiség állását veszélyeztette volna, ha 
kiderül, hogy szabadkőműves , ezért a kör kérte a szabadkőművesi főhatóságot, h o g y 
ne tegyék közzé ezt a címet. A kör címéül dr. Szabó József, Ungvármegye tiszti fő-
ügyészének címét adják meg. Ő volt a kör választott titkára. 
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Fennmaradt m é g egy 1913. november 14-ről keltezett kérés. A főhatóságnak szólt, 
arról, hogy a Kárpát kör szeretne páhollyá alakulni, ezt kérvényezik. Több n y o m 
nincsen róluk a levéltárban. 

Kárpátalja legjelentősebb páholyát is a munkácsi Hegyvidék páholy alapította 
1913-ban. Ez lett a beregszászi Pro libertate páholy. Már a páholynév megválasztásá-
val is hitet tettek eszméik mellett. 

1913. május 12-én kapták meg a nagypáholytól a működési engedélyt. így „azon a 
vidéken, ahol kulturális téren annyi a teendő, ahol világfelfogás tekintetében annyi 
az előítélet", megindulhatot t ismét a múlt századi Világosság páholy nyomdokain a 
szabadkőművesi eszmék gyakorlati szolgálata. 

A páholytagok legtöbbje a hegyvidék páholyból vált ki, de akadt számos új jelent-
kező is. Számos tanítóval, tanárral református lelkésztaggal gyarapodott a páholy. 

Első főmesterré dr. Szabóky Bertalan tanárt választották. A páholy titkára az a 
Schor Ernő lett, aki e lőbb ugyancsak a Hegyvidék páholy tanártagja volt. A kezdeti 
ö tvennégyes létszám hamarosan hatvanra nőtt. 1915-ben dr. Szabóky Bertalan vezető 
királyi járásbíró lett a főmester, a titkár dr. Kubovich Géza ügyvéd, Schor Ernőt a 
páholy szónokává választotta. Említésre méltó, hogy a tisztségviselők között volt 
páholykönyvtáros is! Ezt a tisztséget nem minden páholyban tudták betölteni, mert 
n e m volt rá igény, vagy lehetőség. 

A páholy összejöveteleit saját házukban tartották, már az alakulás évétől. Ez a 
Damjanich és Kisfaludy utca sarkán volt. Más páholyok rendszerint nem kezdhettek 
saját házukban! Páholyházukat a szabadkőművesi előírásoknak megfelelően be is 
rendezték. Működésük hamarosan túlmutatott a páholy keretein és fontos szerepet 
töltött be a helység életében. Népiroda felállítását és Beregszászon ügyvédi kamara 
létesítését kezdeményezték. A sajtót befolyásuk alá vonták. A legrégebbi helyi lap a 
páholy irányítása alá került. 

A világháborús években gyűjtést rendeztek a háború áldozatai javára. Segélyeket 
szereztek a rászorulóknak. Minden szabadkőműves tagja lett a hadigondozónak. 
Sokat foglalkoztak a rokkantak gondjainak enyhítésével. A munkaképtelenek számá-
ra menhelyeket létesítettek. Közben állandóan szorgalmazták az egységes állami 
ellátást, hiszen a hadirokkantakról való gondoskodás elsőrendű állami feladat! A 
rokkant ügyről kü lön füzetet adtak ki Háborúban a békééit! címen. 

1916. március 15-én jelentették meg először a páholy nevét viselő, kicsiny alakú, 
szabadkőművesek számára szóló, kézirat jellegű, be lső használatú, hivatalos szabad-
kőművesi közlönyt. Ez a páholykiadvány könyvtárakban nem található meg, egyedül 
a levéltár őriz belőle hat számot, így a sajtótörténet részére is rendkívül értékes lelet. 
Történelmi szempontból kivételes értékét a megjelenés helye és időpontja adja. Még 
a fellelhető utolsó, tehát 1917. január-februári összevont számban is a Pro Libertate 
lap folytatását tervezik és ehhez kérnek segítséget a többi páholytól és a szabadkő-
művesség egészétől, d e elsősorban a kárpátaljai „testvérektől". 

Az első számban terveiket közlik: a nyári szünet kivételével a lap minden h ó n a p 
közepén jelenik meg. Az 1916-os évben ezt kettős, majd hármas szám kiadásával m e g 
is valósították. 1917-ből csak egyetlen kettős szám maradt fenn. Ebben már némileg 
határozatlanabbul írják, hogy „lehetőleg minden hónapban" meg fog jelenni a köz-
löny. A lap írói általában álnevet használtak vagy aláírás nélkül közölték a cikkeiket, 
egyedül a szerkesztő: Schor Ernő jelölte meg a nevét. A beregszászi Haladás könyv-
nyomda állította e lő az igen olvasmányos, érdekes lapocskát. 

A lap kiadása a páholyélet élénkítését szolgálta ötletes programjával. A szabadkő-
művességen belül is meglehetősen ritka, hogy egyetlen páholy adjon ki belső terjesz-
tésű lapot. Ez költséges és nagy szervezést igénylő munka volt, kevés páholy tudta 
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egymaga vállalni. Ugyanis az egész magyar szabadkőművességnek volt nem is egy 
belső terjesztésű lapja ebben az időszakban. 

A lap szerkezete nem mutat nagy változást ebben a fennmaradt hat számban. Az 
első három oldalon általános, fontos, elvi jelentőségű cikk olvasható, mondhatnánk 
ez a vezércikk. Ezt öt-öt oldalon követi két alkalmi cikk, amely rendszerint a páholy-
ban elhangzott két beszéd teljes szövege. Ezeknél a szónok neve nem maradt titok-
ban. Az utolsó két-három oldal a Krónikáé. Itt számolnak be a páholyélet fontosabb 
eseményeiről a közelmúltból és a közeljövőből. 

A Pro libertate lap egyéni hangja a szerkesztő határozott munkáját dicséri. Van vélemé-
nye és azt akkor is kimondja, ha az ellenkezik a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 
hivatalos véleményével, mint például a Világ című szabadkőművesi alapítású napilap 
fenntartására létrehozott „rendelkezési alap" ügye. Eretnek módon eleveníti fel Hadik-
Barkóczy Hona grófnő felvételének és annak megsemmisítésének történetét. „S a grófnő, 
bár felvételét megsemmisítették, mindvégig olyan életet folytatott, mely megfelelt szabad-
kőművesi fogadalmának. Nagy s jószívű és jótékony hölgy volt, állandóan érdeklődött a 
szabadkőművesség dolgai iránt... Ha forma szerint nem is engedték meg néki, lélekben és 
cselekedetben mindhalálig megmaradt melegszívű és áldozatra kész igazi szabadkőmű-
vesnek." „A nőknek a szövetségbe való felvétele a progresszivitás gondolatának testet 
öltése, a filantróp tevékenység erejének hihetetlen mértékben való megedzése s a szabad-
kőművesség filozofikus irányának legragyogóbb diadala — volna." Ezzel a gondolattal 
jóval megelőzték korukat. 

A szabadkőművességet elsöpörte Kárpátaljáról a háború. Eszméik, tetteik azonban 
túlélték őket. 
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