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Elkülönülés és koreledés

PERGER GYULA

A még megszólaltatható egykori győri szegkovácsok, iszkápások, illetve ezek leszárma-
zottjai nem tartják magukat cigány nak. Öreg Putter András kolompáros, teknővájó és
oláh cigányoktóI tudott. "Van még muzsikus is, de az má nem egiszen az. Minket (az
iszkápásokat) az oláhcigányokkal ke vernek össze. Rígen mindig erre vonútak. itt ittak
ők maguk is a Gál-féle vendíglőbe. Azér monták asztán. az emberek, hogy itt cigányok
laknak.") Putter Mihály úgy tudta, hogy "még ma is ínek Nimetorsrágba Puterek, Ábra-
hámok. Mink is onnan gyüttünk ide." Magyarországon kettészakadtak, egy részük Buda-
pesten, a másik pedig Győrben telepedett le. .Nem ismergyük acigánynyelvet, vajdánk
se vót sohase. Soha nem vótunk cigányok." Az 1871-es születésű Csonka Albert úgy em-
lékezett, hogy gyermekkorában .rigi iszkábások vótak Lévai István, Hajdár István, Buza
József, Csonka Károly, Varga József, Rab János, Tihi Balázs, Baka Mihály, Lalla Mihály,
Bujka Józse!,,2 Róluk és saját családjáról egyértelműen iszkápásként, s nem szegkovács
cigányként beszélt. 3 Bár a fenti vezetéknevek és családok egyértelműen azonosíthatók
a 18. század végi cigány összeírásokban szereplőkkel, a még élő és elérhető leszárma- 1

zottak sem tartják magukat cigány nak. Ahogy egyikük fogalmazott: .Nez: rám, le sem
tagadhatnám honnan származom, de mi nem vagyunk cigányok." Az identitástudat e fur-
csa megfogalmazása magában hordozza az elkülönülés és közeledés problémáját, s azt
a kérdést, hogy valójában kitől, mitől különültek, különülnek el a győri szegkovácsok, s
kikhez, mely csoporthoz, gazdasági-kulturális körhöz közeledtek, majd integrálódtak az
elmúlt harmadfélszáz évben?

Az egykori iszkápások leszármazottainak lakóhelye napjainkig Győr-újváros egyko-
ri Cigánylapos, ma egyszerűen Lapos nevű része. Bár e terület közigazgatásilag Győr-
höz tartozik, sőt a város második - egykor iparosok és kereskedők, s a város ellátásában
nagy szerepet játszó gazdálkodással foglalkozók által lakott - kerülete volt, az iszkapa-
sok utódai a városrészen belül is, napjainkig megőrizték részleges területi zártságukat,
viszonylagos elkülönülésüket. Működésük fénykorának emlékét őrzik, s eredeti lak he-
Iyükre utalnak a ma is használt hivatalos utcanevek : Iszkápa köz, Tűz utca, Zúgó utca.

A cigányság győri, Győr környéki megjelenéséről már a 17. század közepétől vannak

I Gönyey 1965.
2 Czigány 1965.
3 A szegkovács cigányok Győrött máig élő elnevezése az iszkápás, isrkábás, iszkapás cigány, az általuk

készített .Jrajóvarröszeg" nevéből cred. Erről bövebben Perger 1995.
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adataink." Győr Újváros I703-ban kelt telekkönyve szerint: .Horvat Janos sövefnyes]
haran vagyon nagy udvar melly [... 1 az crigányok fele szolgál," Más helyütt azt olvas-
hatjuk, hogy Bus János és Csizmazia Benedek háza is "az crigányok fele srolgdl", Az
említett telkek mindegyike újváros, és egyben a város végén a Candia-nál, "az vetemé-
nyes kerteknél" volt'

Arra, hogy kik is lehettek e telekkönyvben jelzett cigányok, talán az Inquisitio ad
lnstantum Zingarorum Jaurinensorum, vagyis a györi cigányok tekintetében folytatott
1716. évi nyomozás irattöredékei utalnak leginkább. A perben a 45 esztendős Fejes
György arról tett eskü alatt vallomást, hogy "az denotalt időben jol távullévén, ez ugyan
a maga kertye alatt álván látta, hogy Rigo Istok Lázár Ferenc; Sátorára Csákánnyal
ment, hal/otta dörmögött de nem érthette expresse mit mond ott mentibe ; oda érkezvén
pedig Lázár Ferenc; ésLázár János kérték hogy be ne menne, de azzal mit sem gondol-
ván (t. i. Rigó Istók) a Sátort be törvén az Öregh Lázámét ki vonta verte és tiprotta. az
üngöt is meg szaggatván raita." Egy másik tanú szerint Rigó "eleget dörmögölt czigá-
nyul magyarul is, a magyar között értett attát teremtettét," A harmadik tanú "ma hallotta
Katona Istoktúl, hogy még a magyarokat is Kalvinistakat. es Lutheranusokat kissebitet-
te Rigó Istók, öszvö mocskolván a hiteket" A negyedik tanú pontosít: "fŐ is] többekkel
együtt kiáltván vergyék agyon - már mint Rigót - amint hogy több Crigánságh is öszvő
futván azok kdrűl öregh Lévai egy cser fiatallal (ággal) farban is döftő ... végtire (Ri-
gó) erre fakatt, te Deák, te pap, te barát, basrom a te hitedet, tiged meg igettetlek mind
vén baszorkán anyáddal együtt. te pápista atta teremtette basrom a Cordádat. Mellyre
Lázár Ferenc: arczul csapta, és hogy az ott lévő kupac; ganejon által dűlt volna, az
attya oda érkezvén el vitte.?" A tanúvallomásokból egy - a város határában meghúzó-
dó - kétnyelvű csoport képe rajzolódik ki, melynek egyes tagjai a vallás tekintetében
sem integrálódtak - az ekkor egyébiránt már vegyes felekezetű - Vorstadt népességé-
hez. Ugyanakkor a csoport más tagjai (a Lévai és Lázár família) már közelebb állhattak
- vagy legalábbis igazodtak - a többség vallási, kulturális és erkölcsi normáihoz.

E korai peranyagnál nagyobb forrásértékkel bír az a dokumentum, melyben - felte-
hetőleg részben a Helytartótanács rendeletének hatására - szabad királyi kiváltságainak
elnyerése kapcsán, Győr városa a várfalon kívüli, sátrakban és kunyhókban élő cigá-
nyokat kívánta megrendszabályozni. Mivel a város saját földjein földesúri jogokkal bírt,
telepítéssei s ezzel együtt adókivetéssel is próbálkozott, Rendelete kilenc pontba sűrítve
határozta meg a cigányság kötelezettségeit. 7 Ez az 1743-46 körül kelt rendelet mellélet-
ként megnevezi az adófizetésre kötelezett - tehát letelepített - cigányokat is. Eszerint:
,,A Gyffri Határakban lévő Czigányole nevei Horváth Isták Fő Vajda, Kantó Péter Vice
Vajda. Lévai Ferkó Bíró. Putzl Istok; Kantó Jancsi, Olá Gyurka, Galantai Miska, Ga-
lantai lsták, Lévai Marczi, Lázár Ferkó, Kantó Mihály, Ujvári Ferkó, OLáFerkó, Ujvári
Jáncsi, Lázár Gyurka, Lázár Marczi, Csonka Lázár Istok, Makai Gyurka, Veres Ferkó,

4 A Belvárosi Plébánia Házassági anyakönyvének bejcgyzése szerím. 1650. június 18-án Dersf István
vajda és Horváth György tanúk előtt Berki István cigány és Czigány Ilona kötött házasságot. A következő
esztendőben kelt egyik végrendeletben pedig arról olvashatunk, hogy "az czigánvok vajdáinak vagyon nálam
egy ezüst pohara kétforinthan zálogban". Az első adatot közli Bana 1987. a végrendeletről Sörös 1899.685.

5 Perger 2002.
6 GyVL lY. A. 1069. Reorum Examina.
7 GyVL Győr Város Magánokiratai 427/1743.
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Matrká Cyurka, Lázár Miska, Lévai Miklós, Rigó Gyurká, Rigó Istók".H A fentiek egy
forint harminc krajcár adó fizetésére kötelezettek házuk (kunyhójuk) után. Adómentes-
séget csak a két új betelepülő, Rigó Gyurkó és Rigó lstók élvezett, mivel az összeíró
szerint "ezeknek nincs kunyhá juk, az Pusztai Majorok kőzőtt volt eddig Lakások. ,,9 Ha-
sonló adót fizettek Tóha lstók, Kopász Márczi, Veres Gyurka, Dáni Marczi, Dáni Ferkó,
Zúgó Ferkó, Pusztay Ferkó, Veres Gyurka, Lévai Ferkó és egy Makai nevű "küls{f czi-
gány [. .. 1kik a Tó k/hben és Pusztán laknak".

Bár az idézett név sor nem utal az egyes személyek foglalkozására, de az egyértel-
rnűen kiderül, hogy ekkor Győr határában már nagyobb számban éltek letelepedett cigá-
nyok. Sőt az ugyanezen iratcsomóban őrzött, a vajda kinevezését és kötelességeit taglaló
fogalmazvány, "az Cyffri határban lakozó, mind pedig több régtől fogva ide tartozandá
czigányság" -ról tudósít. 10 Azt, hogy milyen "régen" és pontosan hol éltek a városhoz
tartozó cigányok nem tudjuk, annyi azonban bizonyos, hogy a század elején már feltűn-
nek - a fentebb idézett - újvárosi lakosok jegyzékében, II az 1752-58-as megyei cigány
összeírás pedig már feltünteti a területen élők foglakozását, vagyoni körülményeit iS.12

A conscriptio tanúsága szerint, a regisztrált cigányok túlnyomó többsége kovácsolással,
vagy kovácsolással is foglalkozott. Nem sokat változott e helyzet a tíz évvel későbbi -
már a teljes megyére kiterjedő - cigány összeírás idején sem. n

A Győrben letelepedett szegkovácsok életkörülményeiről, tevékenységéről a velük
kapcsolatos. vagy éppen az ellenük lefolytatott perek, vizsgálati anyagok is sok infor-
mációt hordoznak.!" A 18. században felvett tanúvallomások, melyek többségükben a
városon átutazó mesterkedő cigányoktóI származnak, még a részben vándorló életmód-
ról tanúskodnak. Kovács Mihály bokodi .feleséges Uj Polgár" vallomása szerint: " ...
nyáron hegédülesemmel télen kovácsolásommal élek", A szintén bokodi Bádár István,
mintegy 40 esztendős Uj Polgár úgy nyilatkozott, hogy "majd musikámmal, maid ková-
csolásommal; és kézi munkámmal keresem kenyeremet". 1786-ban Kiss György 30 esz-
tendős Bőnyi Új Polgár "Hegedűs éskovács", 1789. szeptember 16-án, Lakatos Mátyás
felesége, Horváth Éva esztergomi születésű Uj Polgár arról számolt be, hogy: "Pest vár-
megyébűl jöttünk ide Cyőrré. Minek előtte pedig ide érkeztünk volna dolgoztunk kovács
képpen imide s amoda a' Böjttülfogva. Hanem utolján Nagy Étsen ... voltunk négy na-
pokig, onnénd Nyulra menvén, és onnand a múlt Pénteken [. .. J Cyőrré, az úgy nevezett
uj-városban Lévő Tégla kemenczéhez; ott egy dikát csinált az uram a Tégla Mesternek
mint egy más fél nap maradtunk a merrűn:" Az 1789. szeptemberében feltartóztatott
Pest megyei Lakatos Joska azt vallotta, hogy: "Jöttem ide az Apámmal most egy hete
a vásár kedviért ... innend pedig tovább akartunk menni a falukra Kovácsolni," A biai
passzus szerint: "Ezen passzusomat prezentáló Bijai Lakos Uj Polgár. úgy mint Horváth

R A kiemel! nevek illetve családok rokonsági kapcsolatáról, győri letelepedésérőt bővebben Perger 2007.
9 GyVL Győr Város Magánokiratai 42411743.

10 GyVL Győr Város Magánokiratai 426/1743. A szövegben kiemélt személyek szintén a Lévai család
tagjai voltak. Perger 2008.

II GyVL lY. A 100 I/q/IO, Győri Újvárosnak Conscriptioja.
12 GyMSML Mindenféle vegyes Cumulusok (külön jelzet nélkül).
13 Sajnos a teljes megyei összeírás anyaga nem lelhető fel a megyei levéltárban. Arról, hogy létezett ilyen a

MOL Bezcrédy családi levéltára tanúskodik. A lellelhető összeírásokat közli Perger 1995.
14 GyVL lY. A. 1069. Reorum Examina. Az iratanyag feldolgozása folyamatban van, ennek részeredmé-

nyeiről a Pécsett 2009-ben megrendezett kenferencián számoltam be.
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Mihály, minden Tselideivel egyött itt minálunk Lakván ennyihány esrtendátid jogva höt-
sületessen viselte magát addig az ideik, de mivel hogy mostanában, ez a nagy szükség,
és drágassák rajtunk uralkodik kéntelenitetik hogy tovább az országban a maga élelmit
minden tselédestül a két kézi munkája után keresse: kérettetnek azért minden Rendbéli
urak, és tisztek. hogya hol munkájok találkornik bizvást bé jogaini lehet, és őket oda
menni és vissza jönni minden gánts nélkül méltártassanak:" Az együtt utazó társnak a
Tardosi bíró adott igazolást, mely szerint: "a drágaság miatt a maga tselideivel el nem
ilhet a maga kovács mestersige után." Az 1790-ben elítélt Kovács Máris azt vallotta,
hogy .kovátsolással az Urammal edgyütt keresem kenyeremet." A Sikabányára való Ka-
tona György 1791-ben azt mondta magáról, hogy .kovácsolással keresem kenyeremet".
.Hol disznó pásztor vagyok, hol pedig kovácsolok s avval keresem kenyeremet" mond-
ta 1795-ben a szerdahelyi Katona György. 1797-ben Kodor Mihály katonaszökevény
azt vallotta magáról, hogy ő polgárdi születésű kovács "máskiilömben Katona Antal
Eszterházi Regementyébül 3 Major Compániájábul vagyok." Kurucz László 1826-ban
már büszkén vallotta magáról, hogy ,,38 esztendős ürményi lakos Ujj Polgár és Kováts
Mester vagyok" Társa a 32 éves Oláh Mártony is mondta, hogy .Kovács Mester ember
vagyok".

A tanúvallomások között szereplő győri, pontosabban újvárosi kovácsoló cigányok
a 18. század végén, már öntudatosan, sokszor mesternek tekintették magukat: "Lázár
Ferenc; a nevem Papista Kovdtsolással folytatom kenyeremet, cir 38 esztendős Győri
ujvárosbul való osrvegy ember vagyok." - mondta egy tanú 1793-ban. "Daniel Gyuri a'
Nevem Uj Polgár Kovács és Musikus Papista Győri Ujvárosbul való 30 esztendős házas
személy vagyok" olvashatjuk egy I789-es jegyzőkönyvben. Az újvárosi Ujvári József
ujpolgár 1830-ban azt vallotta, hogy feleségének és hat élő gyermekének .utyakovács
mesterségemmel keresem életemet". Kovács Mester embernek mondta magát Lakatos
József is 1836-ban. I 838-ban "Csonka Joseff újvárosi lakos ujpolgár" úgy nyilatkozott,
hogy .kovácsolásbol keresem élelmemetl'?

A legfontosabb - s talán a szegkovács cigányok integrációjának, a városrész magyar
és német lakói hoz való közeledésének egyfajta "fordulópont jára" is utaló - eleddig is-
meretlen dokumentum Újváros 1785-1786. évi katonai népesség összeírása. 16 A négy
negyedre osztott városrészben területileg is jól elkülönülnek a cigány családok. A várfal-
hoz legközelebb eső, többnyire mesteremberek és kereskedők áItallakott első negyedben
csupán a (kényszerrel) örökbe adott, illetve szolgálóként dolgozó cigány gyermekeket
rögzíthette az összeíró. Így például: .Szorád István 54 esztendős Háros Napszámos"
lakásában írták össze "Horváth Theresia Szolgalocskát mint egy Uj lakos leánykaját".
Berendj Rusinka Öszvegy Nemes asszony házánál dolgozott .Rigo Eva Uj lakos le-
anya Szolgl alo]" akiről azt is tudjuk, hogy l 787-ben meghalt. Ennek szomszédságában.
"Fejes Alberth Háros Nemes Purger Molnar Mester" -nél élt .Rigo Anna örökben fo-
gadott Uj Lakos leanya", .Put; János 52 esztendős Házas Purger Nemet Varga f. .. /
Berky Ferenc: 7 esztendős nőtelf en/Ide valo arva uj Polgár" fiút nevelte. .Rigo Joseff
9 esztendős n(ftelfen/ uj lakos fia nevelni fogadot" gyermek Fabián Jánosnál, a város
hajdújánál lakott. Az összeírásban arra is van példa, hogya nevelésre "kihelyezett" ci-

15 GyVL lY. A. 1069. Reorum Examina. 1843.,1666.,3007.,3164. számú dokumentum.
16 GyVL. XY. 5. Neposseetrasok levéltári gyííjleménye.
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gánygyermekeket szakmára is taníttatják. Leginkább akovácsok. lakatosok és tímárok
mellett találjuk őket.

Az I785-86-os összeírás tanúsága szerint Újváros harmadik negyed ének lakói ekkor
túlnyomó részt kovácsolással foglalkozó cigányok voltak. Az egykori harmadik negyed
- valójában a városrész vége - ma is egyfajta elválasztó rész a polgári város és a gaz-
dálkodók területe között. Jóllokalizálhatóan itt húzódik jelenleg a Tűz- és Zúgó utca,
valamint az Iszkápa köz. A katonai összeírásban egymás szomszédságában találjuk a ma
is élő egykori iszkapás családok felmenőit.

,,291. ház, Csonka János [tulajdona]

Csonka János 36 esztendős Házos Uj lakos
felesige Rusinka
1. fia Alberth 12 esztendős nőtell en] Dcak
1. Leánya Theresia
2dik Örscbcth, 28a Xhr meg halt
Vörös Kati Szolgalo leán
3dik Leanya Rusinka, ez ugyan ki volt adva de meg betegedet haza jöt

292. ház, Bertok Mihály [tulajdona]

Bertok Mihály 22 esztendős Házos Uj lakos
felesige Marinka
1. Leanya Thcrcsia, 12a May 785 Szülctett
Iő fia Ferencz 5112 esztendős nőtellen], ISa ghr 786 Született

293. ház, Laszár György [tulajdona]

Lazár György 30 esztendős Házos Uj lakos
felesige Katalin
1. fia Jóseff 2 esztendős nőteljen]
1. Leanya Theresia

294. ház, Lazár Fcrcncz [tulajdona]

Lazár Ferencz 26 esztendős Házos Uj lakos
felesige Rusinka
1. Leánya Theresia

2. Familia

Rigo Imre 50 esztendős Házos Uj lakos Koldus
felesige Rusinka
1. fia István 2 esztendős nőteljen]
Rigo Fcrcncz 60 esztendős Őszvegy Uj lakos
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3. Familia

Makay Ferencz 27 esztendős Házos Napszámos
felesige Eva
1. fia Istvánn 2 esztendős nőtel[ en I
1. lcanya Theresia
2dik fia Fercncz 2/12 esztendős, 20' febr 786 Született

4. Familia

Hajdar András 20 esztendős Házos Musicus uj lakos
feles ige Anna
1. fia Hajdár Mihály 6/12 esztendős nőtellen], 27' 7br 785 Születctt Jan 787 meg holt

295. ház, Pusziaj István [tulajdona]

Pusztaj István 32 esztendős Házos Uj lakos
felesige Eva
Ujvari Örse Szolgalo

296. ház, Ujvarj Márton [tulajdona]

Ujvarj Márton 55 esztendős Házos Uj lakos
felesige Katalin
1. lia György 25 esztendős Házos Uj lakos az Háznál
felesige Eva
1. fia István 3 esztendős nőteljcn]
2dik Joseff9/12 esztendős nőtcl[enj

2dik fia Jeseff 17 esztendős Hazos Napszámos
felesige Katalin
ló fia Ujvari Janos 3112 esztendős nőtel[en], 18' x" 785 Születell

297. ház, Ujvarj János és Ferencz együtt birják

Ujvárj János 38 esztendős Házas Uj lakos
felesige Katalin
1. fia János I esztendős nőteljcn]
2dik fia Ujvari Sándor 7/12 esztendős nőtel[en], 4" Aug 785 Született

2. Familia

Horváth János 50 esztendős Házos Napszámos
felesige Örscbeth
1. lia Antal 1112 esztendős nőtel[en], 3' febr 786 Született

3. Familia

Ujvari Ferencz 33 esztendős Házas Uj lakos
felesige Christina
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1. fia Jeseff 8 esztendős nőtel] en 1
1. Leánya Katalin, 23a Mar 786 Születctt

298. ház, Rigo Adam [tulajdonai

Rigo Adam 42 esztendős Házas Uj lakos
felesige Anna
1. Mostojha] fia Horváth György 24 esztendős nőteljen] Uj lakos igen Kicsin
1. Leanya Rosa
1Ó fia Jacah nőtellen 1, 23a Apr 786 Született

2. Familia

Zolnaj Marton 50 esztendős Házas Napszámos
felesige Marinka
1. fia Jeseff 14 esztendős nőtelfenj
1. Leanya Susa férnél van a helyben

3. Familia

Lazár Pál 30 esztendős Házas Uj lakos
felesige Katalin, majorokban 785 20a 7br meg halt
1. lia Andras 5 esztendős nőtellen I
1. Lcanya Anna
felesige Julinka

A fenti cigánykovácsok munkájáról egy 18. század végi rajz alapján kaphatunk iga-
zán fogalmat. A város 1789-es térképén Újváros nyugati csücskét már Cigánylaposként
tünteti fel a rajzoló. Az itt ábrázolt, sátruk (putrijuk) előtt dolgozó cigánykovácsok szer-
számai és termékei is jól azonosíthatók. A tűz mellett ülő férfi kezében kalapács és fogó
látható. Előtte a földön és a sátornak támasztva termékei: fogó, kalapács (csákány), ács-
kapcsok, lánc, lakat, kulcs, földmérő lánc, serpenyő és gereblye. 17

A laposon élő cigányok - különállásukat részben megtartva - a 19. század közepé-
re már betagozódtak a város társadalmába. A múlt századi adófőkönyvek szerint egy
részük már újvárosi adózó. IX

Az 1851-1852. évben Hajdár, Bundás, Csonka, Mezzei, Lázár, Vörös, Bognár, Sza-
bó, Lévay, Döme, Dráfi, Ábrahám, Bokros, Újváry, Szigeti, Laskai, Puter, Kováts nevű
kovácsolá fizet adót újvárosi lakosként. 1866-68 között Laskai, Lázár, Mezei, Makai,
Puter, Rigó, Sárközi, Szabó, Ujvári, Vörös nevezetű újvárosi kovácsról tudunk. Ugyan-
ekkor "Győr-Czigánylaposon" dolgozó és lakó kovácsként fizetnek adót: Bundás Fe-
renc, Baka Gábor, Dráfi Ferenc, Döme Sándor, Hajdár Mihály, Lázár Mihály, Lévai
Mihály, Pusztai József, Rab János, Kovács József, Vörös József, Csonka József, Farkas

17 A térképen szereplő rajz Hrusovszky Imre 1789-ben készült munkája a Xántus János Múzeum gyűjtcrné-
nyében C.65.39.7. leltári szám alatt.

18 Az ismert iszkapás családok nemcsak a rájuk kivetetett városi adókat fizették, hanem a városrész közös-
ségi életét is az ott élő iparosokhoz és kereskedőkhöz hasonlóan támogatták. Amikor Újvárosban új templomot
építenek a 19. század elején, az adományozók között ott találjuk az iszkápások döntő többségéi. GyVL lY. A.
1063. Az. űjvárosi római katolikus templom számadásai /749-/847.
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József. A fentiek leszármazottai közül, többen századunk közepéig kovácsolással, szeg-
kovácsolással keresték kenyerüket. 1884-ben már szeg és iszkáha kovácsként említik
őket, a múlt század végén pedig egyszerűen iszkápásokként tartják számon a kovácso-
lássai foglalkozó cigányokat.

A győri szegkovács, isrkápás cigány családok hivatalos elkülönítése már a korai for-
rásokban is következetesen megjelenik. A 18. század elején az anyakönyvekben a kor
szekásának megfelelően az egyes személyek neve mellett a zingarus, czigány később
pedig a neocolonus, illetve az új polgár kifejezéseket találjuk a korabeli rendeleteknek
megfelelően. Ebejegyzéseket sokszor erősíti afaber, vagy kavács szócska is. A le nem
telepedett kóborló cigányokat következetesen elkülönítik az anyakönyvek. Róluk, mint
vagabundusokról, kóborló, vagy kóborló oláh cigányokról emlékeznek meg. Győr tekin-
tetében különleges az az anyakönyvi bejegyzés, mely szerint a 19. század közepétől -
mikor eltűnnek e népcsoportra utaló kifejezések - a kovács munkával foglalkozó cigány
származású személyek a kovácsolá, isrkápakovács, vagy hajákavács megnevezést kap-
ják. Ugyanez figyelhető meg az adókönyvekben is, ahol a fémmüvességgel foglalkozó
német és magyar mesterek szakmájaként a kovács, míg a szegkovács cigányok leszár-
mazottai mellett a kovácsolá szerepel. Így a kutató nem csupán a bizonytalan név mágia
alapján vizsgál hatja az újvárosi szegkovácsok, iszkápások családfáit. 19

Felemás társadalmi beilleszkedésüket leginkább a 19. század végi sajtó hírek érzé-
keltetik. A legkorábbi híradás arról számol be, hogy - bár a céhek hivatalosan meg-
szűntek - az újvárosi szegkovácsok sajátos céhes közösséget alkottak. A Győri Közlöny
1868. június 14-i számának hírharang rovatában megbújó tudósítás szerint: "Csütör-
tökön a czigány-kavácsok egyletének Ujvárosban, a favágók egyletének pedig a belvá-
rosban volt zászlászentelési ünnepélyök, amazoknál a zászlóanyai tisztet Zechmesister
Jozsefné asszonyság, emereknél Zechmeister Károlyné voltak szivesek elvállalni, ésje-
lenlétük és srives nyájasságuk által az egylet tagjai örömét fokozták és kegyeletet még
inkább kiérdemelték. ,,20

Az egyletbe szerveződés két oldalról is szükségnek mutatkozott, hiszen ez idő tájt
jelent meg a városrészben a Lakatos család, melynek letelepítése érdekében a város
önkormányzata több határozatban is rendelkezett" Ettől az eladdig kóborló életmó-

19 Tolna megyéhől a 19. századhan Győrhe vándorolt Tichi familia családfáját a szcrző Identitás és karrier
(sregkovács-cigány élenorténe tek) címmel ismertette a 16. Cigány Kulturális Napok Konferenciáján Pécsett.
A tanulmány várható megjelenése 2009.

20 A cikkben említell zászlót sikerült fellelni és azonosítani. Ma is ott van - több más használaton kívüli
tárgy társaságáhan - az újvárosi Szent József Pléhániatcmplom egyik kamrájában. A 222 cm x 142 cm-cs
bíborszínű, arannyal szegett és rojtozott zászló közcpén képmező. Az egyik oldalán, a képmező felett és alatt
aranyszínű felirat: UJVÁROSI SZEGKOVÁCSOK CZÉHZÁSZLÓJA (1868 MEGUJITVA 1958.) A kép me-
zőbcn Szem Flórián vászonra festett olaj képe. A zászló másik oldalán, a képmezőt keretezve. a céhtagok ne-
vei: HAJDÁR ISTVÁN CZÉHMESTER. VARGA JÖZSEFló KULCSÁR VÖRÖS JÓZSEF20d KULCSÁR
RIGÓ MIHÁLY JEGYZŐ VÖRÖS MIHÁLY BUNDÁS FERENC CSONKA PÁL DÖME ISTVÁN PUTER
MÁTYÁS ÁBRAHÁM ALBERT RAAB JÁNOS HAIDÁR ANDRÁS. A képmezőben. az országot Máriának
felajánló Szem István. A zászló mindkét oldalán, a képmező jobb és baloldalán, aranyszínű - egymást ke-
resztező - kalapács és tüzifogó. Nyilván ez volt az a bizonyos, adatközlők által említett "céh címer". A zászló
jelenlegi állapota igazolja az 1958-as felújítást. Csupán a képmező, és a kettőskeresztben végződő, koronás
címert ábrázoló, sárgaréz csúcsdísszel záródó zászlórúd tűnik múlt századinak. A zászló feliratával ellentétben
valószínű leg nem céhbe, hanem iparos egyletbc tömörültek a szegkovácsok.

21 Bana 1987.
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dot folytató compániától kívánta magát megkülönböztetni az ekkor már két évszázada
a város határában élő, illetve Újváros közösségébe betagozódó, folyamatosan dolgozó
iszkapás cigányközösség. Ugyanakkor az iszkápások integrációja a többség oldaláról
nézve nem volt ilyen egyértelmű.

Az I 884-ben segélyért folyamodó iszkápások ügyében végzett rendőri vizsgálat sze-
rint: "a gyárújvárosi szeg és iszkápa kovácsolák által segélyért benyújtott kérelmük a
megejtett nyomozdsok szerint minden alapot nélkülöz. Ugyanők a munkát leállitották
azon czélbál, hogy ez által magasabb árt érjenek el áruikkal ésvolna ez évszakban egyé-
beli könnyebb napszám bőven kinálkozott, mely által magukat fenn tarthatnák. Még is
többnyire egymásközti czivodás és horgászással töltik idejüket, egyedül a nőkfoglalkoz-
nak gyümölcs és egyéb olcsóbb élelmi erikkek árusításával és ebbül élnek, így önmaguk
levén oka a kereset hiánynak. segélyezési kérelmok ily körülmények között nem vélemé-
nyerheto' .22

Amikor megélhetésüket féltve a kerszak klasszikus eszközéhez nyúlva sztrájkba lép-
tek, a helyi sajtó híradásaiban jól tetten érhető az a cinizmus, mely napjainkig érezhető.

Az iszkápások helyzete csak rosszabbodott a század végére, 1893. évi sztrájkjuk
egyben már e szakma eltűnését is előre vetítette. Az eseményről így számolt be a ko-
rabeli sajtó: "Győr specziális iparának űzői, az iszkápások, két hónapon át surajkat-
tak. Végre kiegyeztek, és métermársánként 22 frttal nagyobb munkabért eszközöltek ki.
Most már munkáho; kezdtek, de a héten az iszkápások egy része rárontott a munkásokra
és megszüntettette velük a munkát. Elszedtek szersrámaikat, veréssel fenyegettek őket,
szával nem engedték, hogy dolgozzanak. E miatt tegnapig öt feljelentés történt. A czi-
gánylaposon 66 család foglalkozik iszkápacsinálással és ezek egyharmada a zendülő.
Tegnap érkezett hír szetiru az iszkápások fele eltűnt. Állítólag elutaztak; ki az ország-
ból, az amerikaiaknak kovácsolni iszkápát. A rendőrség dolga kifejteni a bonyodalmat."
Egy-két évvel később keltezett híradás már a korábbi sztrájk okait is megvilágítja. "Pa-
naszkodnak az újvárosi iszkapás czigányok: hogy nem képesek munkát kapni. 376-an
vannak emiatt kenyér nélkül, s mivel az iszkápa-csinálás mestersége olyan, hogy aki azt
megsrokia, más munkára nem igen alkalmas, mert nem bírja az állást, - nehéz sorsnak
és nagy nyomornak néznek elébe. Eddig - úgy mondják - Adler Sándornak dolgoztak
szerződésileg, azonban újabban nem akad nála munka, mert a pesti czigányok megtanul-
ták a győriektől az iszkápa csinálást és e forrásból bőven ellátta magát. A Brenner-féle
vaskereskedés itt srerri be srükségietét győri iszkápásoktál, de már neki is elég a késrle-
te.'m E cikkre válaszolva Adler Sándor arról tudósít, hogy az utóbbi időben egyedül ő
készíttetett Győrött iszkápát, kenyeret adva ezzel 81 dolgozónak. Ezek is inkább csak te-
lente dolgoztak, nyáron gyürnölcskereskedéssel, halászattal, napszámos munkával éltek.
Mivel az árvizek lehetetlenné tették a hajók javítását, ezért eladhatatlan volt az iszkápa
készlet. Javasolja, hogy az iszkápások velük született ügyességet. kormánytámogatással,
valamilyen jövedelmezőbb vas munkában kellene hasznosítani.é"

A 20. század elejére - mivel iszkápára alig volt szükség - az iszkápakészítés elvesz-
tette jelentőségét, s ezzel egyidőben a cigánykovácsság e speciális ága is megszűnt. Bár

22 GyVL Polgármesteri Iratok II. 1884/12.
23 Gyori Hírlap 1893. július ll.
24 Gy(fri Hírlap 1893. július 14., Gy(fri Újság 1902. május 28.



190 Perger Gyula

még készült iszkápa is a győri műhelyekben, a kovácsok az új igényekhez alkalmazkod-
va részben visszatértek a klasszikus szegkovács munkákhoz, részben pedig számukra
addig ismeretlen termékeket készítettek megrendelésre.

A két világháború között az iszkápás családok többsége a gazdasági kényszer miatt
visszatért a "kettős gazdálkodáshoz". A kovácsoló munkát időszakosan - főként télen
- végezték, nyáron napszámos munkát vállaltak a városrész gazdálkodó negyedében,
illetve házaló kereskedésből, apróbb javító munkákból tartották fent magukat. Jellemző,
hogy az I948-ban a szakmához még értők szövetkezetbe tömörültek.

Bár a szegkovácsok, isrkápások elveszítették - gyakorlatilag feladták - cigány iden-
titásukat és kultúrájukat, elkülönítve magukat a városban a 19. század végén megjelenő
kóborló életmódot folytató cigányközösségektől, életmódjukkal tökéletesen igazodtak
az őket körülvevő környezethez.P Kétségtelenül meglévő rasszjegyeik alapján azonban
a többségi közösség ma is cigányoknak tekinti őket.
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Separation and convergence (abstract)

The Roma community of nailsmiths in Győr - locally called iszkápás - did not consider
themselves Roma. Nor did their descendants. The life of this community of 8-10 fami-
lies - weil attested by the data of early registers - can be followed from the early 18th
century.

They settled down on the outskirts of Győr, in the parts of the suburb Újváros called
Lapos or Cigánylapos. By the middle of the 19th century, with the growth of this part of
the city, they gat integrated geographicaIly into the culture of the tradesmen and farmers
living there. Their work, the making of ship nails was much appreciated, as the region
was the centre of grain-carrier ships and their owners, the so-called burcsellás.

The community was gravely struck by the end of the grain boom and many of them
returned to seasonal day labour. Smithery became a compJementary activity, mainly,
done in winter. WhiJe they had abandoned their mother tongue as weil as their Roma
identity, they have c\early distinguished themselves from the Vlach Roma, who settled
in the same part of the city at the end of the 19th century. At the same time, on the basis
of their racial signs, the majority of the inhabitants considered them as belonging to the
latter, even if official records and city statistics did not name this group Roma since the
first part of the 20th century.

.an
Szegkovács .Jszkapás" cigányok lakóházuk, műhelyük előtt 1909. JXM F.263.
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Az újvárosi cigánylapos kovácsoló cigány rajzával.
Hrusovszky Imre: Győr térképe, 1789. XJM C.65.39.7.

Egykori szegkovács lakóházak a Tűz utcában
(Perger Gyula felvétele 2008.)
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Falkampó vagy padszeg

Iszkápás termékek Sándori Nándor és Fia 1932-es árjegyzékében

A Dráfi család üzlete és péksége egy mintaszerűen felújított
újvárosi polgárházban (Perger Gyula felvétele 2008.)
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Tichy János lakóháza az Úsztató utcában, az egykori
Cigánylaposon. (Perger Gyula felvétele 2008.)


