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 1.1. 

A cigányság történeti kutatásának nehézségei – I. - szövegfeldolgozás 

„ A történettudomány sokáig történelem nélkülinek tekintette az olyan népeket, amelyeknek 

nem volt saját állama, nemessége, értelmisége, írásbelisége. Csak a 20. században, annak is 

főleg második felében kezdett megváltozni a történettudomány szemlélete. Ekkortól kezdték a 

történelmet többnek tekinteni, mint nagy emberek jelentős tettei sorozatának; ekkortól fedezték 

fel a társadalom, a mindennapok, a gondolkodás, a mentalitás történetének fontosságát; s 

ekkortól fedezték fel, hogy a saját írásbeliséggel nem rendelkező csoportoknak (parasztok, nők, 

„primitív" népcsoportok, leprások, homoszexuálisok, megsemmisített eretnek csoportok és így 

tovább) megvan a maga története, amely megismerhető és megismerendő. 

Ez a történettudományi felismerés Magyarországra némi késéssel, a 20. század utolsó 

negyedében szivárgott be. Addig általában lelkes amatőrök, a jelenben romákat kutató 

néprajzosok és szociológusok foglalkoztak a romák történetével is. A Magyar Történelmi 

Társulat közlönye, a Századok például 1890 és 1918 között mindössze egyetlen - két és fél 

oldalas - értekezést és egyetlen, ehhez kapcsolódó tárcát közölt kifejezetten a cigányok 

történelméről A néprajztudósok reprezentatív folyóirata, az Ethnographia ugyanezen idő alatt 

kifejezetten a cigányok történetével foglalkozó cikkből hatot jelentetett meg. Ez is jelzi tehát: a 

19. század végén (majd azt követően is, a 20. század közepéig) a cigányok kutatása tárgyában 

az első számú „illetékesnek" a néprajztudomány számított. Képzett történészek csak az 1980-

as évek közepétől kezdtek roma történelemmel foglalkozni.” (Dupcsik, 2009)1 

 

1.2. 

A cigányság történeti kutatásának nehézségei – II. - szövegfeldolgozás 

„A róluk szóló forrásokat nem ők, hanem egy értetlen, érdektelen vagy előítéletes környezet 

hozta létre" - ez a gyakori megállapítás egyrészt teljesen igaz, állapította meg Nagy Pál 1998-

as monográfiájában (A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában). 

Másrészt - tette hozzá -, egyáltalán nem csak a romákra jellemző ez a helyzet. Nagy Pál szerint 

az sem igaz, hogy „szűkösen állnak rendelkezésre ilyen források" - ő maga például öt év 

                                                           
1 Irodalom:  

Dupcsik Csaba: A Magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. 

Osiris Kiadó, 2009. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenet

e/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm


kutatómunkája alatt több mint ezer új forrást tárt fel. (Ennek ellenére éppen a kiváló történész 

óvatoskodik a leginkább elhamarkodott általánosítások levonásától, s hangsúlyozza, hogy a 

rendelkezésünkre álló források még mindig nagyon szórványosak és esetlegesek). 

A romákról szóló legelső beszámolók is a vándorlók és letelepedettek örök ellentétének 

sémájába illesztették a cigányok európai megjelenését. Az ilyen ellentétek sosem teljesen légből 

kapottak, de általánosításukkal nem árt óvatosnak lenni: változó, hogy egy társadalom hogyan 

reagál arra, hogy egyes csoportjai nem rendelkeznek állandó lakhellyel. 

Nyugat-Európa például éppen a középkor végére, az újkor elejére kezdte rossz szemmel nézni 

a vándorlókat, s próbálta, mai szemmel nézve kegyetlen módszerekkel megfékezni a 

veszélyesnek látott csavargókat. Az ilyen csavargók tarka és ekkoriban igen népes seregébe 

nem csak a cigányok tartoztak, de ők voltak a legszembetűnőbbek. Az első nyugat-európai 

leírások olyan színes legendákat fogalmaztak meg, amelyek a lehető legalkalmasabbak voltak 

a kortársak fantáziájának megragadására: hogy a cigányok egyiptomi zarándokok, hitehagyott, 

majd visszakeresztelkedett bűnbánók, akiket tettükért sokéves vándorlásra kényszerítettek stb.” 

(Dupcsik, 2009)2 

1.3. 

A cigányság őstörténetének bizonyítékai - a nyelvészeti vizsgálatok - szövegfeldolgozás 

A cigány népcsoport valószínűsíthető őshazájából, Észak-India területéről hosszú, 

évszázadokig tartó vándorlás után jutott el Európába. Az őshaza helyét mára összehasonlító 

nyelvészeti, antropológiai bizonyítékok támasztják alá. 

Először mintegy 200 éve merült fel a romani nyelv indiai eredetének feltételezése. A XVII. 

század végén, amikor egy Komárom környéki fiatalember, Vályi István a hollandiai Leiden 

városába ment protestáns teológiát tanulni. Vályinak feltűnt, hogy Indiából származó - malabári 

(délnyugat-indiai) - diáktársainak beszéde hasonlít faluja cigányainak nyelvére. A felfedezésről 

szóló beszámoló 1776-ban jelent meg a bécsi Anzeigen aus den samtlichen k.u.k Erblandern 

című folyóiratban, és ezzel megnyitotta kapuit a későbbi ind-cigány összehasonlító nyelvészeti 

és történeti kutatások előtt. 

„A felfedezés publikálását követően írta meg H. Grellman A cigányok című könyvét, ami 

egyben a cigánykutatás kezdetét is jelzi, s ettől kezdve szinte minden munkában előfordul a 

cigányok mint indiai eredetű nép meghatározása. Ezt a feltevést modern tanulmányok is 

megerősítik.” (Törzsök, 2001) 

                                                           
2 Irodalom:  

Dupcsik Csaba: A Magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. 

Osiris Kiadó, 2009. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenet

e/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm 

 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm


Számos hasonlóságot sikerült ugyanis kimutatni a romani és néhány indiai nyelv szókészlete 

között. Ilyen megfelelések az alapvető szókincs egysége, a nyelvtani szerkezet hasonlósága, a 

hangmegfelelés szabályszerűsége. A szókészlet eredeti elemei: személyes névmások, fő 

cselekvések, történések igéi, alaptulajdonságokat jelölő melléknevek, mindenütt megtalálható 

dolgok, testrészek, rokoni kapcsolatok. A hangmegfelelés alapján valószínűsíthetők a vándorlás 

irányai is. A romani nyelvcsalád dialektusait három fő ágra lehet bontani, ezek az európai (rom), 

az örmény (lom) és az ázsiai (szír, perzsa romani) (dom) ágak (5. ábra) a szanszkrit dômba szó 

fonetikai változása alapján különíthetők el. E szóváltozatok a csoportok saját férfitagjainak 

megjelölésére használatosak (a modern indiai dom szava), az eredeti szanszkrit szó jelentése 

zenével foglalkozó, alacsony kasztból származó ember (a modern indiai nyelvekben is hasonló 

jelentésűek a megfelelő szavak) jelezheti a cigányok őseinek státusát a Hindusztáni-félsziget 

korabeli társadalmi szerkezetében. 

Ezek alapján feltételezhető a közös eredet a szanszkrit, a hindi és romani nyelv között. A romani 

nyelv - a különböző cigány csoportok által a nagyvilágban legáltalánosabban, bár földrajzilag 

különböző variánsokban beszélt nyelv - az indoeurópai nyelvcsalád indoárja nagycsoportjának 

indoárja alcsaládjába sorolható be. (1-2. ábra) Az indoeurópai nyelvet beszélők egy része - 

nomád árja néptörzsek - az európai sztyeppéken való több száz éves vándorlás után kb. a 

Krisztus előtti 2. évezredben letelepedett az Indiai szubkontinens északi részén. Ettől kezdve a 

nyelvfejlődésnek az ún. archaikus korszakában a szanszkrit nyelvből kialakult a klasszikus 

szanszkrit (amely mesterségesen fenntartott nyelvvé vált). A középső korszakban (ie. VI. 

század körül) megfigyelhető a szanszkrit egyszerűsödése, a különféle népi variánsok, 

dialektusok átveszik a szanszkrit helyét a köznapi életben, majd az isz. I. évezred végén új 

indoárja modern nyelvek váltják fel ezeket. A nyelvészek szerint a romani is innen vált ki, de 

máig nem ismert, hogy pontosan melyik nyelvből. A XX. században  két iskola alakult ki: 

Egyikük a dardikus (kasmíri) csoportból véli levezetni a nyelvet, vagy északnyugati eredetre 

(szindhi, nyugat-pandzsábi) gyanakszik, e szerint az Indiai szubkontinens északnyugati részén 

kialakult, formálódott népcsoport egy része vándorol nyugat felé, míg másik része a 

szubkontinens belső területei felé mozdulva a mai európai cigányokkal rokonítható 

népcsoportok őseivé válnak. (Bencsik, 2008) (3. ábra) Míg a másik elmélet inkább az indoárja 

nyelvek középső csoportjához (pandzsábi, radzsasztáni, gudzsaráti, nyugati hindi) rokonítja a 

romanit. Ez utóbbi iskola szerint a hindivel közösek a legkorábbi fejleményeik, a romani 

hasonlósága a dardikus és északnyugati nyelvekkel akkorról származik, mikor a középső 

területekről északnyugatra vándoroltak (ie. 250 előtt). E területeken több évszázadot töltöttek a 

cigányok ősei, majd az ie. IX. századtól következett be szétszóródásuk. (Bencsik, 2008) (4. 

ábra) Ám tudnunk kell azt, hogy az azonos eredetű nyelv nem feltétlenül jelent azonos etnikai 

eredet is.3 

                                                           
3 Irodalom: 

Törzsök Judit: Kik az igazi Cigányok? in: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. 

(szerk.: Kovalcsik Katalin), Tanítók kiskönyvtára 9., ELTE_IFA_OM, Budapest, 2001. 



 

1.4. 

A cigányság őstörténetének bizonyítékai - antropológiai vizsgálatok - szövegfeldolgozás 

 

Az őshaza keresésében a fizikai antropológiai bizonyítékok között megemlíthetjük, hogy már 

az 1940-es évektől folyó kutatások igazolták, a cigány népcsoporton belüli vérminták az 

európai átlagnál sokkal gyakrabban tartalmazzák a "B" vércsoportot (ennek jelenléte az indiai 

szubkontinens népességében  kétszerese az európainak), s hasonló rokonságokat mutatott ki az 

Rh faktor analízise is. (S. A. FRASER, 1996) 

„Változatos nyelvezete, életmódja és vallása ellenére genetikailag közel áll egymáshoz az 

Európában szétszórtan élő roma népesség, állapította meg egy  a cigányság eredetét minden 

eddiginél részletesebben kutató nemzetközi vizsgálat. Az európai bevándorlás nagyjából 1500 

évvel ezelőtt indult meg, amikor egy kisebb csoport útra kelt Északnyugat-Indiából. 

David Comas, a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem munkatársa, számolt be az általa végzett 

kutatásról: genetikai alapon akarták feltárni a cigányság eredetét és elterjedését a kontinensen. 

Korábbi nyelvészeti kutatások már utaltak az európai romák indiai eredetére, pontos 

származásukról és elterjedésükről azonban nem maradtak fenn írásos emlékek. A genetikai 

vizsgálatok most megerősítették a nyelvtudományi eredményeket: 13 országból gyűjtött DNS-

minták vizsgálatával igazolták az indiai származást, és pontosították a vándorlásukra vonatkozó 

adatokat is. A vizsgálatok során a genetikai állományban lévő pontmutációkat (kb. 800 ezer 

SNP-t), illetve ezek mintázatait térképezték fel (a fehérjéket nem kódoló DNS-ben), és az így 

kapott eredményeket vetették össze a romákkal együtt élő népcsoportok, illetve a ma Észak-

Indiában élő emberek ugyanilyen vizsgálati eredményeivel. Ezek szerint körülbelül 1500 éve 

indult el India északi-északnyugati részéből egy viszonylag kis létszámú csoport Európa felé. 

Közép-Ázsián, a Közép- és a Közel-Keleten átvándorolva - ahol nem keveredtek jelentősen a 

helyi népekkel - érték el a Balkánt, körülbelül 1000 évvel ezelőtt. 

Körülbelül 900 éve újabb jelentős esemény történt: a Balkánon élő roma népesség kettévált. 

Egyik részük nyugatnak indult (Spanyolország, Portugália felé), a másik csoport Európa keleti 

része felé fordult. Letelepedésük után valamennyire keveredtek a helyi népekkel, de alapvetően 

                                                           
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/
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- Cserti Csapó Tibor (2011): A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben. Metszéspontok.  szerk.: 

Forray R Katalin; Meleg Csilla; Kéri Katalin; Barakonyi Károly; Bárdossy Ildikó; Héjj Andreas. ISBN 9 786155 

181412, PTE BTK Oktatáskutató Központ és a Virágmandula Kft., Pécs, 254 p. 

http://www.digitalbooks.hu/e-book/egyetemi-tankonyv/jegyzet/szociologia/a-cigany-nepesseg-a-gazdasagi-

tarsadalmi-terszerkezetben 

Bencsik Gábor: Cigányokról. Magyar Mercurius, Budapest, 2008. 

Fraser, Angus: A cigányok, Budapest, 2000. Osiris Kiadó 
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megőrizték eredeti genetikai jellemzőiket. Az Európában élő romák ma is az Indiában élő 

népekkel mutatják a legnagyobb genetikai hasonlóságot.” (Origo, 2012. 12. 06. 19:26) 

„A genetikai vizsgálatok szerint az Európában élő 8-10 millió romani cigány körülbelül ezer 

éve vándorolhatott ki Indiából egy kisebb népcsoportból – állítja Luba Kalaydijeva, a Nyugat-

Ausztráliai Egyetem kutatója. Kalaydijeva kutatását az American Journal of Human Genetics 

című szaklapban tette közzé.  

A kutató abból a hipotézisből indult ki, hogy egy kis népcsoportból, alapító populációból 

származók leszármazottjainál, még ha rokonsági viszonyban nem is állnak egymással, bizonyos 

genetikai mutációk széles körben megfigyelhetőek.. Ilyen genetikai eltérések kimutathatók 

például a finnek, az ashkenazi zsidók vagy az Ausztrália déli részén található Tasmamia-sziget 

lakói körében is. 

Kalaydijeva tíz éve kutatja a romák genetikai felépítését és eredetét. A mostani kutatása során 

öt, a romák körében gyakori betegségekhez kapcsolódó genetikai mutációt, többek között az 

izomgyengeséggel járó myasthenia gravis, súlyos autoimmun betegség genetikai eltérését, 

generációról-generációra történő módosulását vizsgálta. 

A kutatás célja annak megbecsülése volt, hogy az eredeti népcsoport mikor tűnt fel és mikor 

szakadt szét különböző csoportokra. A kutatók a genetikai mutációt hordozó kromoszómák 

elváltozásai alapján megállapították, hogy az eredeti népcsoport 32-40 generációval ezelőtt, 

azaz 800-1000 évvel ezelőtt szakadhatott szét.  

A kutató 1100 európai roma DNS-mintáját vizsgálta meg, amit indiai mintákkal vetett össze. A 

vizsgált genetikai eltérések megerősítették, hogy a cigányok Indiából indulhattak vándorútra, 

és a kivándorolt populáció létszáma valószínűleg ezer fő alatt volt.” (National Geographic.hu, 

2004)4 

 

 

1.5. 

A cigányság őstörténetének bizonyítékai - a történeti források adatai  - forrásfeldolgozás 

 

 

Forrás: A zenélés mesterségének hagyománya a cigányoknál valószínűleg még az őshazában 

alakult ki. Erre utaló feljegyzést Hamzaal Iszfahán arab történetírónál találhatunk i. sz. 950 

                                                           
4 Irodalom:  

Fraser, Sir Angus 1996: A cigányok. Osiris Kiadó, Budapest, 336 p.  

Újabb bizonyíték a cigányok indiai származására. 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2004/09/Ujabb_bizonyitek_a_ciganyok_indiai_szarmazasara 

A cigányok génjei is Indiába mutatnak. http://www.origo.hu/tudomany/20121206-genetikai-vizsgalat-indiabol-

jottek-az-europai-romak-1.html 
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http://www.origo.hu/tudomany/20121206-genetikai-vizsgalat-indiabol-jottek-az-europai-romak-1.html


körül, Bahrám Gór (421–438) perzsa királyról, aki Indiából hozatott muzsikusokat, hogy 

szórakoztassák alattvalóit, ők a zottik. Majd mintegy ötven évvel később Firdauszí is említést 

tesz a történetről. Ő luriknak nevezi az Indiából bevándorló csoportot. Az arab világban ma is 

így hívják a cigányok egy csoportját. Az uralkodó búzát, marhát és szamarat adott nekik és 

szétküldte őket országában, hogy műveljék a földet és muzsikáljanak, azok azonban felélték az 

összes adományt, mire a király szélnek eresztette őket, hogy mindenfelé utazzanak és 

zenéljenek. 

 

Kritika: Gyakran a cigányokra jellemző foglalkozást űző vándor csoportokat azonban 

elhamarkodottan cigányként azonosítják! Időben sem jön össze a vándorlás feltételezett ideje 

az uralkodó életével. Valószínű, csak visszautalja az író a történetet Bahrám Gór korába, de 

olyan gyakori a történet előfordulása korabeli szövegekben, hogy valószínűsíthető, letelepedett 

valamely zenélő indiai eredetű nép a 10. sz. előtt Perzsiában. Luri, luli ma is cigányt jelent 

perzsául, Szíriában, Palesztínában, Egyiptomban nuri. Zott pedig a dzsát indiai törzs arabosított 

változata. De nem igazolt, a cigányok ősei azonosak voltak-e a dzsát törzzsel (mai Pandzsáb 

jelentős csoportja).  

 

Három vándorlási irány rajzolódik ki: egy rész nyugat felé, másik déli irányba, Ázsiában marad, 

harmadik Örményország felé. Ez utóbbi a szeldzsuk-török hódítás után valószínűleg 

csatlakozik a nyugat felé tartókhoz. 

Néhány fontos perzsa jövevényszó hiánya látszik igazolni, hogy először a dom ág hagyta el 

perzsiát Szíria felé. Az európai cigány dialektusok jövevényszavai hosszabb perzsiai 

tartózkodást feltételeznek, de valószínű, hogy az első arab invázió (642-ben foglalták el 

Perzsiát) előtt tovább vándoroltak, mert azokban arab jövevényszavak alig akadnak. Tehát a 

VII. század közepe előtt tovább kellett vándorolniuk Örményországba. Hogy itt a cigányok 

hosszabb időt töltöttek, jópár jövevényszó bizonyítja. 

Csak találgatások vannak arra vonatkozólag, miért vonultak tovább: az azonban tény, hogy 

Örményországot a XI. századra Bizánc bekebelezte, s ezután megindult a Bizánci Birodalom 

területére irányuló fokozatos átszivárgás. (S. A. FRASER, 1996)  A bizánci hódítás azonban nem 

volt tartós, a közép-ázsiai szeldzsuk-törökök hamarosan elfoglalták a területet. A 11. század 

közepén Örményország elhagyására ösztönözték ezáltal a cigányokat.  

Az első hiteles források szerint a XIII-XIV. században találkozunk velük a Bizánci Birodalom 

keretein belül. A XIV. században a terjeszkedő török hatalom, s az emiatt is meggyengülő 

Kelet-Római Birodalom társadalmi szerkezete lehetőséget adott a cigányság megtelepedésére. 

 

Forrás: A cigányok konstantinápolyi jelenlétére vonatkozó legkorábbi beszámoló abból a 

Remete Szent György élete című műből származik, melyet az Athosz-hegyi Iberon kolostorban 

állítottak össze 1068-ban. 1050-ben Konsztantinosz Monomakhosz császár konstantinápolyi 

palotáját övező kert állatai közt vadak pusztítottak.  A császár „Simon mágus leszármazottait, 

az adszinkanoknak nevezett szamaritánusokat hívta segítségül, akik jövendőmondóként és 

varázslóként voltak  ismertek”. Az adszinkanok a palota kertjében húsdarabokat helyeztek el, 

amelyeket előzőleg megbűvöltek, és ezekkel pusztították el a ragadozókat. 

 



A korabeli szövegek adszinkan-ként emlegetik e népet (ez a görög atszinganosz grúz alakja). 

Az athinganosz egy eretnek szekta volt IX-XIII. században - a név jelentése kivetett, 

kiközösített - boszorkányok, jövendőmondók gyülekezeteként élt a korabeli bizánci 

köztudatban. E kifejezésből származik számos európai nyelvben a népcsoportot jelölő szó (pl. 

német Zigeuner, svéd zigenare, frania tsigane, olasz zingaro, magyar cigány, cseh cikán, 

portugál cigano szavak). (Fraser, 2000) Nem biztos azonban, hogy az idézett szöveg 

cigányokról szól. Mindössze egy több marginalizálódó csoportra is a korabeli szövegekben 

használt név jelenik meg. Lehetséges, hogy ismét a cigány csoportoknak tulajdonított 

foglalkozások megjelölése – jövendőmondás, varázslás – mossa össze a forrást a cigányokkal. 

 

A Bizánci Birodalom ebben az időben már csak árnyéka volt a hajdan erős, befolyásos 

önmagának, a szeldzsuk-török területi hódítások következményeként. 1071-ben vereséget 

szenvedtek az örményországi Van-tó partján, melynek következtében Anatólia török 

fennhatóság alá került. Azonban a haldokló állam területén nem ment feledésbe a görög kultúra, 

illetve nyelv, erre láthatunk bizonyítékot a cigány népesség nyelvi átvételében. A romani 

nyelvben sok görög elem mutatható ki, míg török nyelvi elemeket nem találhatunk benne, ez 

alól kivétel a már a Balkánon felvett jövevényszavak, melyek később kerültek át a cigány 

nyelvbe.  

A Bizánci Birodalomban töltött idő alatt alakulhatott ki a cigányság egyiptomiakkal való 

azonosítása is. Ennek oka a cigányság megélhetési módjában, jóslás, szemfényvesztés, 

medvetáncoltatás, kígyóbűvölés hozhatóak összefüggésbe, mely foglalkozások űzése az erősen 

vallásos Bizáncban a misztikum körébe tartoztak. A cigány népcsoport valószínűleg csak 

erősítette a róluk kialakult nézetet, mely a mai napig sok cigányközösségben, mint 

származásukat igazoló tény szerepel. Innen eredhet a görög güphtosz név, a spanyol gitano, az 

angol gypsy elnevezés. (Fraser, 2000)5 

 

 

1.6. 

A cigányság őstörténetének bizonyítékai - a népelnevezés problémaköre - szövegfeldolgozás 

 

 

A korabeli szövegek adszinkan-ként emlegetik e népet (ez a görög atszinganosz grúz alakja). 

Az athinganosz egy eretnek szekta volt IX-XIII. században - a név jelentése kivetett, 

kiközösített - boszorkányok, jövendőmondók gyülekezeteként élt a korabeli bizánci 

köztudatban. E kifejezésből származik számos európai nyelvben a népcsoportot jelölő szó (pl. 

német Zigeuner, svéd zigenare, frania tsigane, olasz zingaro, magyar cigány, cseh cikán, 

portugál cigano szavak). (Fraser) A Bizánci Birodalomban töltött idő alatt alakulhatott ki a 

cigányság egyiptomiakkal való azonosítása is. Ennek oka a cigányság megélhetési módjában, 

jóslás, szemfényvesztés, medvetáncoltatás, kígyóbűvölés hozhatóak összefüggésbe, mely 

foglalkozások űzése az erősen vallásos Bizáncban a misztikum körébe tartoztak. A cigány 
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népcsoport valószínűleg csak erősítette a róluk kialakult nézetet, mely a mai napig sok 

cigányközösségben, mint származásukat igazoló tény szerepel. Ezzel a hagyománnyal 

párhuzamban bukkan fel a későbbiekben a cigányságnak Jézus keresztre feszítésének, valamint 

abban játszott szerepüknek képe, mely hagyományt felhasználva jutnak el a nyugati keresztény 

országokba, mint bűneikért vezeklő nép.  

A másik elnevezésre - aiguptisz - minden bizonnyal Egyiptomnak a jóslással, okkultizmussal 

való titkos kapcsolatai szolgáltattak okot, ez a XV. századtól terjedt el Bizáncban (s innen 

eredhet a görög güphtosz név, a spanyol gitano, az angol gypsy. (S. A. FRASER,2000) 

„Érdemes egy példa kedvéért felidézni a honfoglalás korabeli magyarokat - saját 

írásbeliségük ekkor még nem volt, a fennmaradt forrásokat mások írták róluk. Ezeket a 

forrásokat természetesen meghatározta a nézőpont: a nyugatiak, akik a kalandozó magyar 

csapatokkal találkoztak, vérivó szörnyetegekként ábrázolták őket, míg a muszlim kereskedők 

és utazók - akik számára a magyarok üzletfélnek számítottak, nem ellenségnek - általában 

kedvezőbb képet festettek róluk. Tipikusnak számított, hogy valamely más, ismertebbnek 

számító nép nevét kölcsönözték a magyaroknak, akiket így neveztek hunoknak, szkítáknak, 

avaroknak, türköknek (törököknek), onoguroknak (= tíz törzs) is. A közhit szerint az angol 

Hungárián, a német Ungarn, a francia Hongrois, az olasz ungherese nevekben a hun elnevezés 

őrződött meg - elképzelhető, de a szakértők szerint valószínűbb, hogy (a török eredetű 

törzscsoportot jelölő) onogur szó emlékéről van szó. 

Valami hasonló történt a romákkal is, akiknek egészen a legutóbbi időkig nem volt saját 

írásbelisége, s már a névadásnál is a legkülönbözőbb, általában teljesen alaptalan 

eredetelméletekből indultak ki a „keresztszülők". Görögországban a középkorban ismertek egy 

atsingani nevű, Keletről érkezett csoportot, amelynek tagjai között állítólag sok varázsló és jós 

volt. Számos helyen ezt a nevet kezdték használni a romákra, így ebből alakult ki a francia 

tsiganes, a német Zigeuner vagy a magyar cigány elnevezés is. Az első cigány csoportokról 

elterjedt, hogy egyiptomi száműzöttek, így esetenként rájuk ragadt az egyiptomi név valamilyen 

eltorzult változata (pl. gypsies az angolban vagy gitanos a spanyolban). Nagy feltűnést keltett 

1417-ben egy cigány csoport, amely Luxemburgi Zsigmond király menlevelével utazott, s 

mivel Zsigmond Csehország királya is volt, időnként csehországiaknak, azaz latinosan 

bohémiaiaknak, boemianosnak stb. nevezték őket. S ha eszünkbe jut, hogy Zsigmond egyúttal 

magyar király is volt, s már meg sem lepődünk, hogy pl. Spanyolországban egyes források 

hungarosnak, vagyis magyarnak nevezik a cigányokat. Más régi krónikások tatárokról írnak, 

nyilván azon az alapon, hogy a tatárok is valahonnan keletről érkeztek annak idején (elsősorban 

Észak-Németországban, Skandináviában - Fraser)... Sokszor nem is utaltak a cigányok etnikai 

eredetére, hanem vándoroknak, kóborlóknak, utazóknak nevezik őket. 

Ami magukat az érintetteket illeti: a rom szó egyszerűen embert, férfit jelentett, s csak 

legújabban használják összefoglaló névként valamennyi cigány csoportra A különböző roma 

csoportok saját, a külvilág által a legritkább esetekben ismert elnevezésüket használják 

magukra: rom, manus, szinto, kalo, és így tovább.” (Dupcsik, 2009)6 
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2.1. 

A cigányság vándorlása - szövegfeldolgozás 

1354 – a török európai terjeszkedésének kezdete, a Török Birodalom sorra leigázza Bulgáriát 

(1396), Görögországot, vazalussá teszi Szerbiát (1389), a Román fejedelemségeket (1391-ben 

kerül Havasalföld adófizetői státusba). Valószínűleg a török előrenyomulás miatt lépnek a 

cigányok egyes csoportjai Thrákiából Makedónián át a görög szárazföldre (XIV. század), a mai 

Jugoszlávia, Románia területére, s aztán onnan északi, nyugati irányba tovább, de ezeken a 

területeken jelenlétük már jóval a törökök előtt is kimutatható. A területi elkülönüléssel 

párhuzamosan aztán a nyelvi elkülönülés is megkezdődött. 

„Szerbiában 1362-ből, Bulgáriában 1378-ból, Havasalföldön 1385-ből származnak a cigányokra 

vonatkozó legkorábbi adatok.” (Nagy Pál, 2004) 

Egy 1362-ben kelt dokumentum a Raguzai Köztársaságból (Dubrovnik) az egyiptomi Vlachus 

és Vitanus kérelme nyomán arra int egy aranyművest, hogy szolgáltassa vissza a tőlük 

megőrzésre kapott nyolc darab ezüsttárgyat (ad petitionem Vlachi et Vitani Egyptiorum). (S. A. 

FRASER, 1996) 

Bulgária a 14. sz. végén veszítette el önállóságát, úgy tűnik az ezt megelőző időkben jelentős 

cigány népesség nem élt itt, a hódoltság korától azonban megszaporodnak említéseik, 

(valószínű, a hódítókkal érkeztek). Szerbia területére a török hódítás sodorja maga előtt a 

cigányokat, majd a fejük felett átcsapva le is zárja a tovább vezető utat. Az oszmán birodalom 

ugyanis igyekezett az adószedés miatt helyhez kötni az ott élőket, akadályozta az elvándorlást. 

(Bencsik, 2008) 

 Havasalföld, Moldva területén ezután a rabszolgaság és a jobbágyság köztes állapotába 

kerültek az uralkodói és kolostori földeken, már a legkorábbi emlékek erről számolnak be. 

Adományozzák őket, ami a munka-, pénz- és terményadók behajtási jogát jelenti. Ez az 

adóbehajtás feletti jog az adózók feletti rendelkezés jogává alakult idővel. A cigányok fontos 

gazdasági szerepre tettek szert így (a török előrenyomulás miatt ugyanis a fejedelemségek 

kereskedelmi közvetítő szerepe hanyatlott,  bevételeik jelentős hányadától elestek, megnőtt a 

cigányok értéke a gazdaságban), értékes mesterségek tudói voltak (patkolókovács, lakatos, 

bádogos), de a nomád életmód miatt nem lehetett számítani rájuk, tehát helyhez kötötték a 

cigány népcsoportokat. Aki egy úrhoz sem tartozott, az az állam tulajdona volt, évi adót fizetett, 

de nem volt köteles egy helyben tartózkodni (használati tárgyakat készítők, medvetáncoltatók, 

patkolókovácsok, üstfoltozók, bányászok, aranymosók). Az uraknál, kolostorokban 
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szolgálókként, földművelőkként éltek, mesterségeket gyakoroltak, vagy háziszolgák (lovász, 

kocsis...) voltak, adták-vették őket. Tiltották a velük való házasságot, ennek megszegői maguk 

is rabszolgává váltak. (S. A. FRASER, 1996) Az uralkodók törekedtek arra, minél több cigányt 

szerezzenek, „emberrabló expedíciókat” is szerveztek a környező államokba, elsősorban 

Bulgáriába (Bencsik, 2008).  Szabadságukat e területeken csak 1856-ban állították vissza. 

A XV. század eleje (1417-től) drámai fordulatot jelentett a cigányok életében. A török 

terjeszkedés Erdély, Dél-Magyarország felé löki egyes csoportjaikat, de nem ez lehetett a fő 

oka a nyugati kirajzásnak - a  török ugyanis békén hagyta a polgári lakosságot, ha adózott, a  

muszlim társadalom közömbös volt az etnikumok és bőrszínek iránt, vallási türelem is 

jellemezte azt. (S. A. FRASER, 1996) 

Az, hogy a cigányság kutatói mégis a 15. század elejére teszik a cigányság magyarországi 

megjelenését, annak egy 1416-ban Brassóban kelt városkönyvi bejegyzés az oka. Ez a 

bejegyzés egy bizonyos Emaus úrról és 120 fős egyiptomi kíséretéről szól, akiknek Brassó 

városa pénzt és élelmet adományozott.  

Az elkövetkező időszakban vándorló csoportjaikról, mozgásirányukról sok korabeli feljegyzés 

tanúskodik (1417: Észak-Németország, Holstein , Mecklenburg, Pomerániai említések, 1418-

ban délre fordulnak: Frankfurt am Main, Elzász, Svájc, 1419: Franciaország, Savoy, Provence, 

1420: Németalföld, Brüsszel, 1421: Bruges, 1422: Bázel, Bologna...). Kisebb csoportokra 

oszolva, egy vezető irányítása alatt egymást követve vándoroltak, csoportjaikat együttműködés 

és szoros kapcsolattartás jellemezte. Ezek inkább kalandozások, nem általános migrációról van 

szó.  

Korábban is előfordultak kisebb csoportjaik a nyugati országokban - kis csoportokban 

ugyanis könnyebben elkerülhették a közigazgatás figyelmét -, de a XV. század elejétől 

megváltozik viselkedésük. Szervezett zarándokcsoportokban tódulnak be Közép- és Nyugat-

Európába, alamizsnát kérnek, és kezdetben kapnak is. Tömeges megjelenésük megrázza a helyi 

lakosságot, a Balkánon túl a cigányok vándorlása új jelenség ekkor, emiatt sok említés történik 

róluk. Nem húzódnak meg, mint korábban, címeket viselő vezetőik a figyelem középpontjába 

kerülnek. A kor vallásos környezetében jó túlélést biztosítanak a zarándoklatoknak álcázott 

vándorlások (a társadalom pártolja, akceptálja a hitről letértek bűnbánó magatartását, ellátja 

őket adományokkal, az uralkodók ajánlólevelekkel segítik útjukat), s ők alkalmazkodnak a 

kínálkozó lehetőséghez, bűnbánók és zarándokok köntösébe bújnak a cigányok, s  a nyugati 

kereszténységben így barátságosabb fogadtatásban részesülnek. (FRASER, 1996) A számukra 

adományozott menlevelekben is felbukkannak ezek az eredetmítoszok, mesék. E menlevelek 

tanúsága szerint - amelyek közül az elsőt az egyház egységének helyreállításával foglalkozó, 

1414-18 között ülésező Konstanz-i zsinaton szerzik meg - (nem bizonyított, hogy Zsigmond 

magyar királytól, német-római császártól, esetleg valamelyik kancelláriai hivatalnokától, vagy 

kerülő úton) őseik Kis-Egyiptomban letértek a keresztény hitről, bűnük megvallása után 

vezeklésül rótták ki rájuk, hogy ugyanannyi esztendőre, mint ameddig hitetlenségben éltek 

zarándoklatra induljanak, így nyerve bűnbocsánatot. E menlevél azután hamarosan számtalan 

másolatban kering a különböző cigány vándor csoportok kezén. (S. A. FRASER, 1996) Azonban 



az állítólagos 1417-es eredeti menlevél nem létezik, forrás sem maradt ránk, amely másolatát vagy 

részletét tartalmazná, csak közvetett források beszámolóiból tudunk róla. (Nagy Pál, 2004. )  

Az elkövetkező időszakban vándorló csoportjaikról, mozgásirányukról sok korabeli feljegyzés 

tanúskodik (1417: Észak-Németország, Holstein , Mecklenburg, Pomerániai említések, 1418-

ban délre fordulnak: Frankfurt am Main, Elzász, Svájc, 1419: Franciaország, Savoy, Provence, 

1420: Németalföld, Brüsszel, 1421: Bruges, 1422: Bázel, Bologna...). Kisebb csoportokra 

oszolva, egy vezető irányítása alatt egymást követve vándoroltak, csoportjaikat együttműködés 

és szoros kapcsolattartás jellemezte. Ezek inkább kalandozások, nem általános migrációról van 

szó. 7 

 

2.2. A vándorló cigány csoportok fogadtatása a 15.-16. század fordulóját megelőző, illetve 

az azt követő időszakban - szövegfeldolgozás 

A XV. század első kétharmada a cigányok számára látszólag aranykor volt, hiszen 

bőségesen ellátták őket. Valójában már ekkor megnyilvánult az integráció, a feudális 

társadalom keretein belül való megmaradás lehetetlensége.  

Az európai gazdasági, társadalmi és vallási bizonytalanság türelmetlenséget, az 

ismeretlentől való félelmet szült. A rend helyreállítására tett törekvésekkel együtt fokozódott 

az erőszak a megmerevedett rendi és politikai sémákba bele nem illő csoportokkal szemben. A 

cigányok, akik a forrongó Balkánról menekültek békét keresve Európa nyugati felébe, alig egy 

évszázad után éppoly bizonytalan és veszélyes környezetben találták magukat. (Tomka, 1997) 

A XV-XVI. század folyamán lassan csökkent a korabeli társadalom irányukba tanúsított 

toleranciája. Eltérő antropológiai jegyeik, a bőrszín, hosszú haj, idegen öltözet egyre kevésbé 

nyerik el a lakosság bizalmát, gyakran kémeknek tartják őket, az előforduló lopások miatt 

megszületnek a tolvaj sztereotípiák. Ráadásul időközben lejárt az ajánlólevél érvénye is (amely 

egyébként is csak a Német-Római Birodalom területére szólt).  

A Nyugat-Európában változó cigánykép jele az is, hogy száműzetésük egyik korábbi 

magyarázata, nevezetesen, hogy őseik cserbenhagyták a szent családot az egyiptomi menekülés 

idején, mindinkább ürüggyé válik a velük szembeni türelmetlenségre, ellenséges indulatok 

megszületésére. A kibontakozó reformációval csökken a pápai menlevelek értéke, a 
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zarándoklat mese hitele megcsappan. Luther is fellép a kéregetés, a Szent Ferenci szegénységi 

tanok ellen. A protestáns társadalom értékeinek - jámborság, szolgaság, robot - végső soron az 

uralkodó erkölcs tagadóivá válnak a cigányok. (S. A. FRASER, 1996) 

A kormányok sorra különféle ellenintézkedéseket foganatosítottak e kortól kezdődően a 

cigánysággal szemben. A kirekesztés az az attitűd, amelyet majdnem minden ország 

egyhangúlag elfogadott, s ennek eszközei évszázadokon keresztül újra meg újra megjelentek a 

törvényekben.  

Ebben a száz-százötven évben csak az teszi lehetővé a cigányok életét Nyugat-Európában, 

hogy zavarosak a politikai viszonyok, azaz a cigányellenes törvényeknek általában nem tudnak 

érvényt szerezni. A papírjog szerint ki kellene korbácsolni őket el kellene kobozni javaikat, 

meg kellene bélyegezni őket, egyik-másik tartományban pedig halálbüntetés várna rájuk. 

Valójában mindez csak egyes esetekben sújtotta a cigányságot, tovább fokozta azonban 

kitaszítottságukat, és nagymértékben hozzájárult, hogy a cigányok Kelet-Európában maradtak, 

vagy ide húzódtak vissza. A nyugat-európai cigányok zöme számára a társadalmi alvilág 

nyújtott menedéket. Nyelvük ennek megfelelően nem egyszerűen a „befogadó" országokéhoz, 

hanem annak tolvajnyelvéhez hasonult. Csoportjaikban összeolvadt a cigány és a helyi 

szökevény és bűnöző elem. Antropológiai, etnikai és kulturális sajátosságaik is eltorzultak. Sok 

helyütt már nem is cigányokként, hanem egyszerűen csavargókként tartották őket számon. 

(Tomka, 1997) 

A Német-Római Birodalom területén büntetőjogi szankciókat bocsátanak ki távol tartásukra 

- császári törvényhozó testület ediktumai (1497 - kémkedés vádja, A német birodalmi gyűlés  

kémeknek nyilvánítja őket, 1480-ban pedig kiveszi őket a jog és a törvény védelme alól. A 

cigányokkal szembeni bűncselekmények nem ítélendők el, nem büntetendőek ettől kezdve. A 

brandenburgi választófejedelem (1498)  kitoloncolja őket, bármit megengednek azokkal 

szemben, akik nem távoznak, majd Württemberg (1515) is kitiltja őket területeiről. A birodalmi 

gyűlés a XV. század utolsó éveiben többször foglalkozik a „cigánykérdéssel", érvénytelennek 

nyilvánítja Zsigmond menlevelét, és kiutasítja az országból a cigányokat. (Tomka, 1997) 1551-

ben határozat próbálja becsukni a kiskapukat, ez minden a cigányok kezében levő 

dokumentumot érvénytelennek nyilvánít. Az 1471-es tartományi gyűlés Svájcban is megtiltja 

elszállásolásukat, 1477-ben akasztás terhe mellett kitiltják a cigányokat a konföderáció 

területéről. Hasonlóan nehezednek megélhetési körülményeik a többi nyugati ország területén 

is. Spanyolországban a mórokkal és a zsidókkal együtt a cigányokat is kiutasítják és üldözik 

(1492., 1499. évi törvények). Németalföldön V. Károly törvényei értelmében úgy üldözik őket, 

mint pogányokat. Franciaországban a XVI. század majd minden évtizedére esik egy-egy súlyos 

cigányellenes országgyűlési határozat, mígnem XIII. és XIV. Lajos erős központi hatalma 

valódi irtóhadjáratba kezd ellenük. Anglia éppúgy kiutasítja és halálbüntetéssel fenyegeti őket 

(1531,1563), mint Genf (1514,1532) vagy Milánó (1568). Mi sem jellemzi jobban a cigányok 

kiúttalanságát, mint hogy a pápa is kiutasítja őket az Egyházi Állam területéről. A svéd Uppsala 

első lutheránus érseke, Leurentius Petris pedig körlevelet küld szét, hogy „egy pap se 

foglalkozzék a cigányokkal, se halottaikat ne temesse, se gyermekeiket ne keresztelje". (1560) 



A cigányok már nem csupán törvényen kívüliek, hanem a bűnösök régi és intézményes 

menedékei, az egyházak is megtagadják őket.8 

 

2.3. 

Állítások - a cigányságnak a középkori Európa egyes térségeiben jellemző eltérő helyzete 

és annak következményei térképes elemzéséhez 

A. A cigány népesség a Bizánci Birodalom területén, a Balkán-félszigetnél érte el Európát. 

B. Valószínűleg a török előrenyomulás miatt lépnek a cigányok egyes csoportjai 

Thrákiából Makedónián át a görög szárazföldre, a mai Jugoszlávia, Románia területére, 

s aztán onnan északi, nyugati irányba tovább. 

C. Havasalföld, Moldva területén évszázadokra a rabszolgaság és a jobbágyság köztes 

állapotába kerültek az uralkodói és kolostori földeken. Felszabadításuk csak a XXIX. 

század második felében történt meg. 

D. A XV. század elejétől szervezett zarándokcsoportokban tódulnak be Közép- és Nyugat-

Európába. A kor vallásos környezetében jó megélhetést biztosítottak a 

zarándoklatoknak álcázott vándorlások (a társadalom pártolta a hitről letértek bűnbánó 

magatartását, ellátta őket adományokkal, az uralkodók ajánlólevelekkel segítették 

útjukat. 

E. A XV. század végétől azonban az európai gazdasági, társadalmi és vallási 

bizonytalanság türelmetlenséget, az ismeretlentől való félelmet, a cigányokkal szemben 

fokozódó intoleranciát szült. 

F. A nyugat-európai hatalmak sorra különféle ellenintézkedéseket foganatosítottak a XV-

XVI. század fordulójától kezdve a cigánysággal szemben. 
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forrás: Kocsis Károly: Etnikai –politikai földrajzi adalékok a Kárpát-medencei cigány (roma) kérdés 

vizsgálatához. In: Iskolakultúra könyvek 13. A cigányság társadalomismerete. Pécs 2002. 

3.1.  

A felvilágosult abszolutizmus korszakának uralkodói által a cigánysággal szemben 

megfogalmazott célok - szövegfeldolgozás 

Egyre jellemzőbbé válik a XVIII. század végére az európai hatalmak egységes fellépése, a 

csavargókkal, koldusokkal szembeni kíméletlenség. A hajléktalan, munkanélküli elemek 

létezése is szabálytalan, a renddel össze nem egyeztethető jelenség, amelyet az 

abszolutisztikus központosított államszervezet nem tűrhetett el. A cél: „tűzzel-vassal” jó útra 

téríteni e népcsoportokat. Sorra születtek a rendeletek, törvények, melyekben a kiutasítás, 

vagyonelkobzás, börtön, gályarabság keveredett a letelepítés és rendes életre szoktatás 

céljaival. Az egyházak negatív hozzáállása  (kiközösítés, szentségek megtagadása), a nép 

részéről tapasztalható csendes ellenállás, a hivatalnokok megvesztegethetősége, a hatóságok 

szervezetlensége miatt azonban e rendeletek végrehajtása nem volt maradéktalan. 

„Őszintén ki kell mondanunk (...): fogalmunk sincs, hogy a 16-17. században a 
történeti Magyarország területén mennyi lehetett a cigány lakosság száma. 1782-ben 
ez a szám, az akkori összeírások szerint, elérte a 44 ezret. Önmagában, az ország 

lakosságához képest ez nem volt olyan sok, a romák megélhetőségi forrásaihoz képest 
azonban igen: a romák száma valószínűleg országszerte elérte azt a korábban 
emlegetett szintet, amely felett megnehezült a cigányság mendikációból9 való 

                                                           
9 A mendikáció a cigány közösségek gazdasági tevékenységének, megélhetési stratégiájának sajátos történelmi 

modellje a Kárpát-medencében. A mendikáció kifejezés a 18. századi forrásokban jelenik meg, de a 17. században 

is kimutatható, s napjainkban is létezik. A szó eredeti jelentése koldulás, de a cigányok esetében elsősorban nem 

az elesettséghez és megnyomorodáshoz köthető koldulást jelenti, hanem faluzást, kéregetést. A „faluzás” 

kifejezést 18. századi források szerint maguk a cigányok is   használták, kétféle értelemben:  

1. A faluról falura való csoportos vándorlást, melynek során produktív vagy improduktív szolgáltatásokat kínálnak 

a gázsóknak. 

2. Azt, amikor egy cigány csoport lakóhelyéről egy másik településre megy, és ott a rokonok támogatásával 

csoportos vásári lopásokat, s egyéb „szerzéseket” követnek el. 

A falujárásnak két alapvető típusa van: az egyikben a család minden tagja mozog, és időről időre változtatja a 

helyét. Ez egyaránt jellemző az állandó lakóhellyel rendelkező ún. letelepedettekre, és azzal nem bíró „igazi” 



megélhetése. Ez nyilvánvalóan feszültségeket keltett. Másrészt, a 18. századra 

megszűnt az ország szétdaraboltsága, az állandó háborús állapot, egységesült és 
hatékonyabbá vált a közigazgatás. 

Sőt: a század derekától az állam vezetőit egy olyan ideológia kezdte áthatni, amely 
nagyobb aktivitásra ösztönözte őket, s amelynek hatására a társadalmi kérdések 

korábbinál szélesebb körét is szabályozni akarták - ezt nevezték utólag felvilágosult 
abszolutizmusnak. Ezernyi más társadalmi kérdés mellett így fedezték fel a 
„cigánykérdést" is. 

Racionalizálni az intézményeket és hatalmi viszonyokat, civilizálni a társadalmat, 

boldogabbá tenni az alattvalókat - a felvilágosult abszolutista uralkodók szentül meg 
voltak győződve arról, hogy e hármas célkitűzés összhangba hozható. Ha mégsem - 

akkor ez csak ideiglenes zavar lehet, annak köszönhetően, hogy a tradíciók 
fogságában sínylődő alattvalók nem fogják fel, mi a jó nekik. Az uralkodó viszont 
tisztában van ezzel, az értelmen alapuló intézkedései tehát mindenképpen a közjót 

szolgálják, idővel belátják majd ezt az alattvalók is (más választásuk úgy sem lesz). 
Magyarán, a racionalizálás és civilizálás mindig előnyt élvezett a „boldogítással" 
szemben - a felvilágosult abszolutista uralkodók (Mária Terézia, 1740-1780, különösen 

uralkodása második felében és II. József, 1780-1790) ebben sosem kételkedtek. 
(Dupcsik, 2009) 

Magyarországon ilyen irányú intézkedés III. Károly (III. Károly magyar király, VI. Károly 

néven német-római császár) 1724. december 4.-én Pozsonyban hozott rendelkezése, mely az 

első olyan próbálkozást jelentette, amely megpróbálta véglegesen felszámolni az Osztrák-

Magyar Monarchia területén létező ilyen irányú problémákat. III. Károly célja nem elsősorban 

az egész monarchia, hanem leginkább a legjobban jövedelmező, az örökös tartományok 

megvédése volt a portyázó és bűnöző elemektől. A szövegben igaz kiemeli a cigányokat, mint 

fő elkövetőket, de többször is utal a hozzájuk csatlakozott egyéb gonosz és veszedelmes 

emberek hordáira. A vándorló cigány közösségek tagjait összeírni rendeli, míg a legkisebb 

ellenállás esetén is azonnali halálbüntetéssel sújtja őket. 

III. Károly cigánypolitikáját, majd kezdetben Mária Teréziáét is a kíméletlen üldözés 
jellemezte. 1758 és 1773 között aztán az újabb rendeletek célja egyre inkább a letelepítés és 
asszimilálás lett. II. József folytatta anyja erőszakos asszimilációs politikáját.10 

                                                           
vándorcigányokra is. A másik változatnál csak a felnőtt férfiak mozognak, tavasszal elhagyják állandó lakhelyüket 

és ősszel térnek vissza feleségükhöz 

és gyermekeikhez. (Nagy Pál: A magyarországi cigányság története a 16-19. században. In: Ismeretek a romológia 
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„Azt vélhetnénk, hogy a Józsefi cigánypolitika jelentős része papíron maradt, de éppen Nagy 

Pál írásai mutatnak rá, milyen széles kört érintettek például a gyerekelvételek. S ugyancsak 

Nagy Pál tanulmányai igazolják, hogy a szüleiktől elszakított generáció tagjainak egy jelentős 

része nem civilizálódott, nem asszimilálódott, hanem marginalizálódott, deviánssá vált.” 

(Dupcsik, 2009) 

3.2. 

Mária Terézia és II. József rendeletei - szövegelemzés 

• 1760-ban Mária Terézia megtiltja, hogy cigányok katonaszökevényeket bújtassanak, 

illetve számukra bármilyen segítséget nyújtsanak. 

• Előírja a törvényhatóságoknak, hogy a kóborló cigányokat kötelesek letelepíteni, 

erkölcsös életre nevelni, és tudatlanságból kiemelni. 

• 1761. decemberi rendelet mesterségek gyakorlására kötelezi a cigányság képviselőit, 

ezzel összhangban kötelezi a céheket, hogy soraikba felvegyék őket.  

• Eltiltja a törvényhatóságoktól, hogy útlevelet adjanak ki számukra, ezzel 

megakadályozva vándorlásukat, illetve az Erdélyből egyre nagyobb számban érkező 

oláh cigány csoportok szabad mozgását.  

• Megtiltja a lovak tartását, melynek oka, hogy ez volt az első számú közlekedési eszköze 

a népcsoportnak, valamint lovak adás-vételéből sok konfliktus származott a környező 

lakossággal.  

• A cigány népnév használatát büntetés terhe alatt hivatalosan eltörli, helyette az új 

magyar, új telepes kifejezés használatát írja elő.  

• Eltiltja a cigányoktól hagyományos öltözéküket, melynek a lakosság többi részéhez való 

igazodásának óhaja mellett erkölcsi okai is voltak, mivel főleg a gyermekek és 

asszonyok esetében előfordult a teljes, vagy részleges meztelenség.  

• 1767. decemberi rendelkezésében előírja, a már letelepedett cigányság összeírását, míg 

a még mindig kóborlókra vonatkozóan előírja, hogy a következő év júliusáig úrbéri 

szolgálatba kell őket kényszeríteni, átmeneti lakóhelyeiket, kunyhóikat, sátraikat le kell 

rombolni, lakóikat kényszermunkára kell adni.  

• Eltörli a vajdaság rendszerét, ezen túl a cigányok felett is a falusi, illetve városi bírák 

ítélkezhetnek.  

• 1773. évi rendeletgyűjtemény újra megtiltja a lovak tartását, és ennek betartásában 

érdekelté teszi a lakosság többi részét is. A lefoglalt és elárverezett lovak után kapott 

pénz egyharmadát ugyanis a feljelentőnek ítéli meg.  

• Börtönbüntetés terhe alatt tiltja a döghúsevést.  

• Megtiltja a cigány nyelv használatát, arra kötelezvén őket, hogy környezetük nyelvét 

beszéljék.  

• Munkavállalásukat korlátozzák, amennyiben nem rendelkeznek foglalkozásukhoz 

megfelelő eszközökkel. 

• Utasítják a hatóságokat, hogy a cigány gyermekeket vegyék el szüleiktől, adják 

parasztcsaládok nevelése alá, akik kötelesek munkára szoktatni őket.  

• Kötelezik a plébánosokat, hogy mindenféle ellenjuttatatás nélkül neveljék vallásos 

életre a cigány lakosságot, ugyanez vonatkozik a világi iskolákra és céhekre is.  

• 1774-ben megadja számukra a szabad vallásgyakorlás lehetőségét is, abban az esetben, 

ha a gyermek árva, vagy kereszteletlen, minden esetben katolikus vallásra nevelik, 

azonban, ha más keresztény egyház tagja, aszerint kell nevelni még akkor is, ha a nevelő 

család katolikus.  



• 1775-ben korlátozzák a cigányok közötti házasságot, ennek törvényességét is a 

letelepedett életmód és valamilyen foglalkozás meglétéhez kötik. 

• 1783-ban II. József újra megismétli a rendeleteket, igaz ezek között több olyat is 

találunk, melyek enyhítik a szigort és lehetőséget adnak a könnyebb életvitelre. A 

lótartás eltiltását annyiban enyhíti, hogy megengedi a lovak ház körüli, munkára való 

használatát, azonban az azokkal való kereskedés tilalmát továbbra is fenntartja.  

• Helyi hatóságokra bízza az útlevelek kiadását, melyek hiányában börtönbüntetés terhe 

mellett nem hagyhatják el az illetékes települést.  

• Újra megerősíti, hogy cigányok egymás között nem házasodhatnak, és nem élhetnek 

együtt nagyobb közösségekben.  

• Elrendeli, hogy cigány nőket lehetőség szerint, összeírásuk után amennyiben ez 

lehetséges gyárakban foglalkoztassák.  

 

4.1. 

A XX. század első felében a hazai cigány népesség helyzetét befolyásoló folyamatok - 

szövegfeldolgozás 

„A millenniumi kor optimizmusát, a töretlen fejlődés és az ezzel automatikusan együttjáró 

polgárosodás pozitív voltába vetett hitet sokan már a századfordulótól kezdve 

megkérdőjelezték, a világháború és Trianon sokkja után pedig ez az optimizmus különösen 

megingott. Trianonnal együtt megszűnt a politikában a korábban említett liberális 

megközelítés, s megszűnt a nemzetiségeknek szóló korábbi „asszimilációs ajánlat" is, erősödött 

a magyarság kirekesztő, etnicista felfogása. A dualizmus korszakában még üdvözölt 

asszimilációt a két világháború közötti szellemi életben sokan már a magyarságot „felhígító", s 

így meggyengítő, káros folyamatként láttatták. A magyarságot „veszélyeztető" kisebbséget a 

legtöbben a zsidóságban vélték megtalálni, bár - mára már némileg elfeledett módon - hatalmas 

irodalma volt a németség „megmételyező" hatásának is.” (Dupcsik, 2009) 

A romák nagy többsége falun élt, s paraszti népességnek próbálta eladni termékeit, 

szolgáltatásait vagy munkaerejét. Mindezt tehát többszörös szorításban: túl sokan voltak ehhez 

a sajátos piachoz képest; a paraszti népesség nagy része nagyon alacsony vásárlóerővel 

rendelkezett, ugyanakkor minden, nem kifejezetten cigánymunkának számító téren hatalmas 

munkaerő-felesleget képeztek; a városi ipar pedig mind több területen szorította ki a 

hagyományos kézműves termékeket - akár cigányok csinálták azt, akár nem. 

Ha lassan is, de az újonnan épített lakások között csökkent a vályogból építettek aránya; 

csökkent a lovak száma, s velük a patkó(szeg)igény is; a közízlés változása, a dzsessz 

megjelenése pedig a cigányzene iránti igényt is csökkentette és így tovább és így tovább. A 

tömeges és tartós munkanélküliségtől csak azt menthette volna meg a romákat, ha tömegesen 

át tudnak állni más foglalkozásokra - de a 20. század első felében a gazdaság egyetlen ágazata 

sem nyújtott erre lehetőséget. 

A cigányellenes előítéleteknek már a 19. században is fontos része volt a „cigányok 

kriminalitása". De akkoriban a közvélemény kisebb lopásokra asszociált a romák kapcsán, s 

büszke volt saját felvilágosultságára, hogy már nem vette komolyan a régi „embert is esznek" 

és „elrabolják a fehér gyerekeket" típusú legendákat. A 20. század elején azonban nem csak 



felerősödtek a cigányokat a bűnözéssel összekapcsoló hangok, hanem súlyosabb 

bűncselekményeket, gyilkosságokat, banditizmust is a nyakukba varrtak. 

A kortársak mindenekelőtt a nagy port felkavart dánosi ügyre hivatkoztak. 1907-ben a Pest 

megyei Dános mellett meggyilkolták egy útszéli csárda tulajdonosát, családját, valamint egy 

véletlenül arra járó fuvarost. A gyilkosságokért egy cigányokból álló csoport tagjait ítélték el, 

s korabeli sajtó zengett a példás büntetést, és további intézkedéseket követelő hangoktól: „Föl 

kell említenünk (...), hogy a közönség a maga érzése szerint enyhének tartja a megtorlásnak azt 

a mértékét, a mely az igazságszolgáltatásban a dánosi haramiákat sújtja (...) [három vádlottat 

életfogytiglani, hármat 15 évi fegyházra ítéltek, a többiek 5, 6 és 8 évi fegyházat kaptak - D. 

Cs.] Mert ma nekem, holnap neked. (...) Itt semmiféle beteges szentimentalizmus meg nem 

állhat (...) (Dupcsik, 2009)11 

4.2. 

Szemelvények a XX. század első felének hazai sajtójának, országgyűlési felszólalásainak, 

tudományos cikkeinek cigánysággal kapcsolatos hozzáállásáról - szövegelemzés 

 „A dánosi pör adatai és tanulságai alapján azt kell mondanunk, hogy a garázdaságnak 

véget kell vetni és a cigánykérdést gyökeresen meg kell oldani. (...) nem igaz az, amit az 

érzelgők mondanak, hogy itt emberekről és embertársainkról van szó. Ezek a dánosi 

cigányok - meg a fajtájuk - a fejlődés során valamiképp visszamaradtak, s ma egy 

középfajt alkotnak az ember és az állat között, de nem olyat, mint a majom, a mely 

hozzájuk képest szelíd és jámbor, hanem emberformában olyat, mint a farkas és a sakál, 

a mely vérengző és kegyetlen, zabolálhatatlan rabló és gyilkos." (Budapesti Hírlap, 

1908. május 20.) 

 

 Győr vármegye 1921-ben javasolta a belügyminiszternek, hogy internálják a „közveszélyt 

okozó" cigányokat. Érvelésük szerint: „A társadalomra nézve veszélyes elemek internálásának 

meg van a lehetősége, és mi a kóbor cigányt a legveszedelmesebb elemnek tartjuk, a munkát 

nem ismeri, dologtalanságával rossz példát mutat a kommunista tanoktól megmételyezett 

falusi szegény néposztálynak." 

 

 

 A belügyminiszter 257000/1928-as körrendelete elrendelte, hogy a helyi 

csendőrhatóságok legalább évente tartsanak razziákat, amelyek során előállítják a 

területükön található kóbor cigányokat. Ezt a rendelkezést az idők folyamán mind több 

helyi hatóság igyekezett elszabotálni, de nem mindenki: Endre László például, aki 1939 

és 1944 között Pest vármegye alispánja volt, szigorúan kötelezte a járási csendőrőrsöket, 

hogy évente kétszer átfogó razziát tartsanak a „kóbor cigányok okozta veszedelem" 

                                                           
11 Irodalom:  

Dupcsik Csaba: A Magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. 

Osiris Kiadó, 2009. 

 



megfékezésére. A szokványos büntetések az elfogott cigányokkal szemben: a megalázó 

helyszíni kényszerfertőtlenítés, kihágás címén az illetőségi helyükre való 

visszatoloncolás, vagy visszaesők esetében a közigazgatási eljárás ellenük való 

megindítása, amely kényszerdologházba való utalással is végződhetett. A legsúlyosabb 

»vétségként« a ló- és járműtartást kezelik, s a rendszeres kóborlást megakadályozandó, 

ezeket alkalmi árverés keretében értékesítik (...) A cigányok lefogását és megbüntetését 

a jelentések részletesebb indoklás nélkül közlik.  

 

 „Mi, kérem, szegkovácsok vagyunk. De a mai időkben nincs szükség a munkánkra - 

panaszkodnak interjúalanyai Móricz Zsigmondnak 1932-ben. - Egész napi munkával nem 

tudunk többet keresni egy pengőnél. Nincs építkezés, nem veszik már a jó kovácsolt 

vasszögeket. Mi csináltuk a bányaszögeket, a slippeszögeket a vasúthoz, meg tudjuk mi azt ma 

is csinálni, de ha nem veszik. Munkanélküliek vagyunk." 

 Veres Péter - Fejtő Ferenccel vitatkozva - feltette a kérdést: „Zsidókérdés van, ezt Fejtő 

is elismeri. De hozzáteszi: nem volna, ha nem csinálnák mesterségesen. (...) Fejtőnek 

ajánlom (...) keresse meg az okát, miért van zsidógyűlölet, s ugyanakkor nincs 

cigánygyűlölet, pedig a cigány is hazátlan és »élősködő« nép. Miért éppen csak a zsidó 

hordoz egy ilyen gyűlöletterhet?" Fejtő Ferenc így válaszolt: „Miért van zsidógyűlölet - 

kérdezi -, holott cigánygyűlölet nincs? - A cigányokat, igaz, nem gyűlölik, csak lenézik, 

megvetik, kinevetik. A gyűlölethez, úgy látszik, kell egy kis respektus is (...) És kérdem: 

miért gyűlöli az amerikaiak alja a négereket? Miért gyűlölték évszázadokon át a 

katolikus magyarok elvakultabbjai az evangélikusokat és viszont? Miért gyűlöli a román 

soviniszta a kisebbségi magyart? Ha jobban körülnézünk, látni fogjuk, hogy a zsidók 

nem is állnak olyan egyedül gyűlöletterhükkel." (1937) 

 

 „A cigányság jó része (...) tétlenül éli le életét. Ennek a faji jelleggé vált henyélésnek és 

munkakerülésnek talaján bujaságuk igen nagy mértékben nő ki. Faji karakterük, korai 

nemi érettségük, összezártságuk a szűk kis viskóban - mind olyan tényezők, melyek 

úgyszólván valamennyi életmegnyilvánulásukat szexuális síkra állítják be. (...) 

általában egész életükben annyit nyomorognak és nélkülöznek, hogy érthető, ha 

legkönnyebben elérhető, úgyszólván egyetlen örömük és életcéljuk a nemi ösztönélet 

marad." (Olay Andor: Cigányprobléma a salgótarjáni járásban. Népegészségügy, 1939) 

 

 

 Heiczinger János 1939-es cikkében a Népegészségügy c. folyóirat hasábjain még az 

asszimilációs stratégiát szorgalmazta a cigányokkal szemben, bár elismerte: ez a 

stratégia egészen másképp alkalmazható a letelepült, magyarul beszélő, gyerekeit 

iskolába járató muzsikus cigányokkal, mint a másik két típussal, az általa üstfoltozónak, 

illetve teknővájónak nevezett cigányokkal kapcsolatban. Mégis, egyértelműen 

leszögezte: „Bizonyára akadnak olyan vélemények, melyek a cigánykérdésnek az 

általam feltételezett - hogy úgy mondjam - biológiai elintéződését vérrontó bűnnek 

minősítik. Mivel azonban a falvainkat megszállt cigányság kérdése okvetlenül 

megoldásra vár, a cigány Palesztina felállítása nem valószínű, a sterilizációs megoldás 

sem képzelhető el, csak az általam ajánlottat látom járható útnak." Keményebb hangot 



ütött meg azonban a későbbi cikkeiben az általa is beolvaszthatatlannak ítélt résszel 

szemben, amelynek problémája „a munkatábortól a magtalanításig terjedhető 

eszközökkel" lenne megoldható.  

 

 A nácik gyakran szabályszerűen tetszelegtek saját könyörtelenségük pózában, amelyet 

természeti szükségszerűségnek, a világot uraló szüntelen harc követelményének 

tüntettek fel. Gesztelyi Nagy László 1940-es tervezete („A magyarországi cigánykérdés 

rendezése") ebből a szempontból is példaszerű: 

„Az eddigi intézkedések fő hibája az volt, hogy a kérdés megoldásánál az emberies 

gondoskodás, a kesztyűs kézzel való bánás, a humanitás vezette az intézkedésre hivatott 

tényezőket akkor, amikor a legkíméletlenebb intézkedésekre lett volna szükség; nem lehet a 

kérdés végleges megoldását remélni, ha a szív hangjára, a szív érzelmeire hallgatunk (...) A 

kóbor cigányokat koncentrációs munkatáborokba kell összegyűjteni, munkára kényszeríteni, 

további szaporodásukat feltétlenül megakadályozni. Ha munkát végezni nem akarnak, ennek 

kikényszerítésére a legszigorúbb eszközöket kell alkalmazni, vagy hasznos és munkás egyede 

lesz a társadalomnak, vagy elpusztul. Hihetőleg ez utóbbi fog bekövetkezni, mert a szabad 

levegőhöz, szabad élethez szokott cigányság a tapasztalat szerint, amikor addigi korlátlanul 

mozgó és a szabad levegőhöz szokott életétől elvonják, rendszerint tüdővészbe esik és 

elpusztul." 

 „A cigánykérdés a falu szempontjából éppen olyan nagy kérdés, mint a zsidókérdés a 

nemzet szempontjából" - jelentette ki 1941 elején interpellációjában a kormánypárti 

(Magyar Élet Pártja) Forster György, s a kóbor cigányok munkatáborba zárását 

javasolta. A válaszoló államtitkár csak annyit ígért: javasolni fogja a 

belügyminiszternek, „hogy a cigánykérdés megoldásával komolyan foglalkozni 

szíveskedjék". Mire az interpelláló képviselő egyik párttársa közbeszólt: „Ennél 

fontosabb kérdés nincs?!" 

 

 A cigányellenes rasszista „szakértők" tipikus stratégiája ebben a korszakban az volt, 

hogy a „cigánykérdést" megpróbálták összekapcsolni a sokkal szélesebb nyilvánosság 

előtt tárgyalt „zsidókérdéssel". 1941-ben, amikor az ún. harmadik zsidótörvényben 

megtiltották a zsidónak minősített magyar állampolgárok és nem zsidók házasságát is, 

Orsós Ferenc professzor, felsőházi tag - német kutatási eredményekre hivatkozva - 

javasolta a vegyes házasság tilalmának kiterjesztését a cigányokra is: „Tudjuk, hogy 

nálunk a felsőosztályokra a zsidókeveredés jelent veszélyt, de kevesen tudják, hogy a 

legalacsonyabb osztályokra a cigánykeveredés is nagy veszélyt jelent. Én nagyon 

kívánnám, hogy a házassági törvény kiterjesztessék a cigányokra is. Mindez könnyek 

nélkül nem fog sikerülni." 

 

 

 „Mindenekelőtt legyünk tisztában azzal, hogy a cigánykérdést radikálisan, de egyúttal 

humánus módon megoldani nem lehet." (Borsy Lajos : „A cigánykérdés megoldásának 

sürgőssége". Népegészségügy, 1942)  

 



 „A Szombathelyre befogadott cigánycsaládok annak idején a Jáki út mellett telepedtek 

meg. A város fejlődésével azonban ez megszűnt városvég lenni. Különösen akkor, 

amikor letelepültek a szalézi atyák, megépült a rendházuk és szép templomuk is. Ezzel 

a településsel ez az egész városrész a fejlődés központjába került. Rendezték a Szalézi 

teret, úgyhogy a cigánytelep csak csúfsága ennek a vidéknek. Nem is beszélve arról az 

erkölcsi rombolásról, amit ezeknek a cigánytanyáknak a jelenléte okoz a környék 

gyermekeire nézve." (Vasvármegye című lap 1942) A már ismert forgatókönyv szerint 

kitelepítési tervek születtek, amelyeket az új lakóhelynek kiszemelt környék lakóinak 

tiltakozása hiúsított meg. Némelyek „felvetették annak tervét is, hogy egyelőre a régi 

házakat körülültetik fenyőfákkal és ezzel elrejtik a telepet a járókelők szemei elől." 

Végül egyszerűen felszólították a cigányokat a telep elhagyására, s ekkor már semmi 

utalás nem esett arról, hogy hova menjenek. 

 

 

 „Bizonyosnak látszik, hogy semmiféle állam sem fogadna szívesen ilyen bevándorlókat, 

de remélhetőleg rövidesen olyan alkalom nyílik a kivándoroltatásukra, amilyen 

századok alatt nem ismétlődik meg. A tengelyhatalmak győzelme esetén, - a nagy 

európai újjárendezés kapcsán - valószínűleg alkalom lenne rá, hogy fölös számú 

cigányainkat Oroszország távolabbi területeire kitelepítsük. Alighanem a németeknek is 

ilyenféle terveik lehetnek (...) a nemzetközi megoldás pedig aligha lehet más, mint 

Európából való kitelepítésük. (…) Ha a kitelepítés nem járható út, akkor a „végleges 

megoldást" itthon kell elintézni. „ (Borsy Lajos : „A cigánykérdés megoldásának 

sürgőssége". Népegészségügy, 1942. szeptember 15.)  

 

 Kormos Árpád tisztiorvos 1943-as cikkében („Hozzászólás a cigánykérdéshez") a 

vitában egyértelműen a radikális megoldások mellett tette le a voksát; egyetlen 

problémátlan mondatot szánt a háború utáni kitelepítés szükségességére; addig is 

valamennyi cigányt munkatáborba kell zárni; valamint, az elkülönítés ellenére is ki kell 

mondani a nemi érintkezés tilalmát a nem cigányokkal; a cigányságot pedig fajként kell 

számon tartani. 

A kriminalisztikai „kutatások" egyik gyöngyszemét alkotta meg Finta Imre m. kir. csendőrszázados (A 

cigányok életéről, szokásairól, bűnözésükről és a közbiztonsági szervek ellenük folytatott harcáról, 

1944). A vékony kötetecske egyrészt a „hálát nem ismerő, jótevőjét is meglopó, ravasz, lusta, 

furfangos, gyáva és tisztátalan cigány"5 történelméről szóló „szokásos" közhelygyűjteményből, 

másrészt elszörnyesztő „cigány bűnesetek" ismertetéseiből állt. Feltehetően a háborús helyzet okozta 

forráshiány6 idézte elő a mű egyik szürreális sajátosságát: bár betördelték a képek helyét, mégis, ezek 

helyei üresen maradtak, alattuk az immár funkciótlanná vált képaláírásokkal. Illetve, dehogyis 

funkciótlanok, a képaláírások így is sokatmondóak: „Az arcok nem bizalomgerjesztőek;" „A 87 

baltacsapás megtette a hatását;" „Állati kegyetlenséggel összeroncsolt női fej";  „Nagy a család, de 

már a kicsiknek is van hamis nevük" - ez a kép nyilván cigány gyereket ábrázolt volna, s erről a szerzőnek 

elsőként az jutott eszébe, hogy már nekik is van álnevük. Krajcár, Huszonegyujjú, Mocskos, Csurka, 

Vendel, és ehhez hasonló „hamis nevekről" van szó, ugyanis: „Minden cigánynak van egy titkos 



megkülönböztető neve, amit egyébként gúnynévnek is mondhatunk. (...) Ezeket a megkülönböztető 

neveket a cigányok igyekeznek titokban tartani, mert tudatában vannak annak, hogy e nevükön 

könnyen meg lehet találni őket."12 

 

5.1. A demográfiai átmenet modellje - szövegfeldolgozás 

Meg kell ismerkednünk a demográfia szakterületének egyik fontos elméleti alapjával, amely a 

különböző társadalmak, népcsoportok népesedési tendenciáit leíró modell, s azt elemzi, milyen 

törvényszerűségek jellemzik a társadalmak demográfiai viselkedését a történelem folyamán. Ez 

a demográfiai átmenet modellje. A népesedési mutatók - a születések száma, a halálozások 

mutatói, a természetes szaporodás, várható élettartam, átlagos gyermekszám, korszerkezet 

jellegzetességei - ugyanis nem véletlenszerűen változnak az idők folyamán. A demográfiai 

vizsgálatok igazolták, hogy e tényezők nagyon szoros összefüggésben állnak a mindenkori 

társadalmi-gazdasági berendezkedéssel, fejlettséggel. Az adatok alapján jellemző szakaszokra 

bontható a népesség alakulása, s e szakaszok a társadalmi-gazdasági fejlettség bizonyos 

szintjein szabályosan követik egymást, minden szakasz a népesedési mutatók jellemző 

alakulásával írható és határolható le. Természetesen, ahogy a fejlődés sem egyidejűleg 

következett be minden országban, társadalomban, hanem a Föld egyes területein, s Európán 

belül is időben elcsúszva alakul, úgy a demográfiai átmenet modelljének szakaszai is más-más 

korszakokhoz köthetők különböző országokban, különböző népeknél, vagy népcsoportoknál, 

illetve az egyes országok lakossága a modell más-más szakaszainak jellegzetességeit mutatja 

az adatok tükrében. 

A demográfiai átmenet elmélete szerint a népesség fejlődésének négy egymást követő fázisa 

van.  

1. Az első fázisban a halálozási és a születési arányszám egyaránt igen magas. A két mutató 

egymás mellett halad az időben, ezért a népesség növekedése nem jelentős, lassan növekszik a 

népesség, esetleg stagnál annak száma. Ebben a szakaszban a halálozások magas száma és 

aránya annak köszönhető, hogy fejletlen a gazdaság, rossz a mezőgazdaság, s ezzel együtt az 

élelmiszerellátás hatékonysága, rosszak az életkörülmények, fejletlen az egészségügyi 

ellátórendszer és az orvostudomány. Rövid születéskor várható élettartam, magas 

csecsemőhalálozás, illetve a későbbi életkorokban is magas halálozási ráta határozza meg e 

korszakot. Ilyen körülmények között a népesség lélekszámának szinten tartását a magas 

születési arányszám biztosítja, a sokgyermekes családmodell a követendő norma. Jellemzően 

Európa országai ebben a fázisban az ipari forradalom korszakáig voltak, s a népesedési 

                                                           
12 Irodalom: 

Dupcsik Csaba: A Magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. 

Osiris Kiadó, 2009. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenet

e/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/pages/002_egy_tortenelem_nelkuli.htm


folyamatokban a változást az iparosodás, a gazdaság fejlődése és ezzel együtt a társadalmi rend 

átalakulása, a modernizáció hozta el. 

2. A második fázisban a halálozási mutatók fokozatosan javulni kezdenek, a termékenység 

ekkor még változatlanul magas marad. A halálozási mutatók javulása az ipari forradalom után 

felgyorsuló gazdasági fejlődésnek köszönhető.  Ipari tömegtermelés biztosítja a népesség 

életszínvonalának javulását, a mezőgazdasági termelés korszerűsödése az élelmiszerhiány, az 

éhínségek megszűnését, az orvosi technológiák fejlődése, védőoltások megjelenése a várható 

élettartam kitolódását és a halálozási mutatók csökkenését okozzák. A születések száma 

azonban továbbra is magas marad, mert a gyermekvállalási szokásokat nem annyira a kemény 

gazdasági, vagy egészségügyi mutatók, sokkal inkább a társadalom érték- és normarendszere 

határozza meg. A halálozási és a születési mutatók eltávolodása miatt kinyíló demográfiai olló 

következtében a népesség szaporodásának üteme felgyorsul, demográfiai forradalom, ún. 

népességrobbanás következik be. 

3. A modell harmadik szakasza a halálozási arányszám további csökkenését mutatja, ebben a 

fázisban azonban már a születési mutatók is csökkenésnek indulnak. A népesség növekedése 

továbbra is gyors, bár lassan csökken annak üteme. A termékenység csökkenése mögött a 

kutatók okokként a modern társadalmi-gazdasági fejlődést, az iparosodást, az urbanizációt, a 

tradicionális gondolkodásmód néhány nemzedék alatti átalakulását, az életszínvonal 

emelkedését, az iskolázottsági mutatók javulását sorakoztatják fel. 

 Később a halálozási mutató javulása előbb csak lelassul, majd megáll. A születési arányszám 

tovább csökken, így a két mutató közötti rés beszűkül, a demográfiai  olló csukódik, ezért a 

népesség növekedési üteme lelassul. 

4. A modell utolsó fázisát a halálozási arányszám és a születési arányszám alacsony szinten 

történő stabilizálódása jellemzi, a népesség növekedése megáll, sőt egyes országokban, ahol a 

halálozási mutatók a születési mutatók fölé kerülnek, még a népesség csökkenése is 

bekövetkezik. Ez jellemzően a posztindusztriális társadalmak népesedésének tendenciája.13 
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13 Irodalom: 

Cserti Csapó Tibor (2011): A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben. Metszéspontok.  szerk.: 

Forray R Katalin; Meleg Csilla; Kéri Katalin; Barakonyi Károly; Bárdossy Ildikó; Héjj Andreas. ISBN 9 786155 

181412, PTE BTK Oktatáskutató Központ és a Virágmandula Kft., Pécs, 254 p. 

http://www.digitalbooks.hu/e-book/egyetemi-tankonyv/jegyzet/szociologia/a-cigany-nepesseg-a-gazdasagi-

tarsadalmi-terszerkezetben 

 

http://www.digitalbooks.hu/e-book/egyetemi-tankonyv/jegyzet/szociologia/a-cigany-nepesseg-a-gazdasagi-tarsadalmi-terszerkezetben
http://www.digitalbooks.hu/e-book/egyetemi-tankonyv/jegyzet/szociologia/a-cigany-nepesseg-a-gazdasagi-tarsadalmi-terszerkezetben


A Magyar Szocialista Munkáspárt cigányság helyzetének javítására irányuló 

állásfoglalásai és célkitűzései az 1960-as évtized dokumentumai alapján, illetve ezek 

hatásai a statisztikák tükrében – I. – dokumentumelemzés, statisztikai adatelemzés 

A pártállam folyamatosan tett kísérleteket a cigányság felkarolására. Így az MSZMP KB Politikai 

bizottságának 1961 június 30-i “A cigány lakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos 

egyes feladatokról” című határozata leszögezi, hogy a cigányság nem alkot külön 

nemzetiséget, nem szabad őket elkülönítve kezelni és a társadalomba való mielőbbi 

beillesztésük érdekében meg kell oldani állandó, nem elkülönült letelepítésüket, állandó 

munkahellyel való ellátásukat, egészségügyi körülményeiket és kulturális színvonalukat 

javítani kell. Intenzív felvilágosító munkát tart kívánatosnak mind a cigányság, mind a lakosság 

más rétegei között is az előítéletes gondolkodás leküzdése érdekében. Az 1961-es MSZMP 

határozat után megindult a cigánytelepek felszámolása, a kampány célja az asszimiláció 

elősegítése, a munka és oktatás rendszerébe való beillesztés, az állandó letelepítés, a 

munkahelyi, egészségügyi körülmények javítása volt.  

 

A cigánytelepek száma 2100. Ezek rendszerint egészségtelen, ősztől tavaszig szinte 

megközelíthetetlen területen [erdők, mocsarak mentén] vannak, s lakóik emberi lakásra 

alkalmatlan építményekben, helyenként földbe vájt kunyhókban élnek. A cigánytelepek 

kommunális ellátottsága rendkívül alacsony szintű, egészségügyi viszonyaik ijesztőek. A 

hiányos és rossz vízellátás, árnyékszékek hiánya s az elhanyagolt környezet különféle fertőző 

betegségek melegágya. Egyre több azoknak a cigányoknak a száma, akik emberibb 

életkörülmények, jobb viszonyok után vágyódnak, azonban - különösen vidéken - még gyakori 

a lakosság idegenkedése, sőt kifejezett tiltakozása a cigányoknak a község belső területére való 

költözése ellen. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK MEGJAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

EGYES FELADATOKRÓL. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata 1961. június 20.) 

 

A cigánytelepek felszámolását, a lakáshelyzet javítását fokozott gonddal segíti az Építésügyi 

és Városfejlesztési Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Országos Takarékpénztár a 

2014/1964. (V. 4.) és a 2047/1967. sz. kormányhatározatban előírt kedvezményes 

lakóházépítési akció lebonyolításával.10 Eddig évente 800 lakás építéséhez biztosítottak 

pénzkeretet. 

A kedvezményes akcióban 1965-1967-ig összesen 2170 ház épült, így évente a telepi 

lakosoknak 1,3%-a jutott lakáshoz. További 460 lakást juttattak az általános építési 

kölcsönakció keretében árvízkárosultság címén, bérlakás és szövetkezeti lakás kiutalásával. A 

fenti 2630 lakásnak mintegy felét kapták a cigányok. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG 

HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK 

TAPASZTALATAIRÓL. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása [1968. június]) 

 



A kezdeti fejlődés ellenére további problémák: 

- A pontos felmérések szerint jóval több lakást [27 ezer helyett 49 ezret] kell felépíteni, mint 

azt az előzetes becslések jelezték. Az előzetes becslések a cigánytelepekre vonatkoztak, a 

későbbi felmérések pedig a más, hasonlóan rossz körülmények között élő lakosság lakásigényét 

is számba vették. Ennek alapján a jelenlegi ütem, vagyis az évi 800 lakás építése mellett 70 év 

kellene a telepek felszámolásához, ha az időközbeni népszaporulatot figyelmen kívül hagyjuk. 

A jelenleg épülő lakások csupán a természetes szaporulat igényeit ellensúlyozzák.  

- Az előirányzott ütem tartásához, illetőleg fokozásához a szükséges feltételek [állandó 

munkahely, előtakarékosság, magatartás] hiányoznak.  

- Állami bérlakások juttatásának a lehetősége rendkívül korlátozott.  

- A későbbi időpontban lebontásra kerülő telepek közegészségügyi helyzetének [víz, út, 

vécé] javítására felszámolásukig kevés a lehetőség.  

A kedvezményes akciók eredeti célkitűzése a kiemelkedni akaró, arra érdemes 

cigánycsaládok egyéni elbírálás alapján történő anyagi támogatása. (részlet: A 

CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOK 

VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása [1968. június]) 

 

 

(%) Belterület Cigánytelep Egyéb 

Budapesti iparvidék 89,7 5,0 5,3 

Kelet 70,4 21,1 8,5 

Alföld 76,5 12,4 11,1 

Észak 63,6 32,6 3,7 

Dél-Dunántúl 90,5 4,2 5,3 

Nyugat 98,0 0,0 2,0 

Összesen 78,4 15,4 6,1 

 

1. táblázat: A megkérdezett lakásának fekvése régió szerint 

(Forrás: JANKY B. 1999)14 

                                                           
14 Irodalom: 



 

 

 1971 1993 2003 

szilárd falazatú lakások 
aránya 

33 80  

földes padlójú lakások 

aránya 
61 10 4 

ivóvíz-hálózatba 
bekapcsolt lakások 
aránya 

8 65 72 

vízöblítéses WC a 
lakáson belül 

3  51 

elektromos hálózatra 
csatlakozó lakások 
aránya 

56  98 

2. táblázat: Különböző mutatók változása a cigányok lakásait illetően 

(Forrás: KEMÉNY- JANKY-LENGYEL, 2004)15 

 

A család közvetlen 

környezetében lakók… 

Falu Város Budapest Összesen 

Kizárólag cigányok 24,0 25,5 6,7 23,4 

Túlnyomórészt cigányok 31,9 33,6 23,3 31,8 

Vegyesen 24,5 19,0 29,2 22,3 

A többség nem cigány 13,2 15,8 39,3 17,2 

Nincsenek cigányok 5,4 5,2 1,7 4,9 
 

3. táblázat: A cigány háztartások megoszlása a lakókörnyezeti szegregálság szerint 

településtípusonként (%)– 2003. 

(Forrás: KEMÉNY- JANKY-LENGYEL, 2004) 
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Janky Béla 1999: Lakóhely-változtatások a cigányok körében. in: A cigányok Magyarországon. Magyarország az 

ezredfordulón - Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA Budapest, pp. 73-102.  

 
15 Irodalom: 

Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003. MTA Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, 2004. 

 



A Magyar Szocialista Munkáspárt cigányság helyzetének javítására irányuló 

állásfoglalásai és célkitűzései az 1960-as évtized dokumentumai alapján, illetve ezek 

hatásai a statisztikák tükrében – II. – dokumentumelemzés, statisztikai adatelemzés 

 

A munkaképes cigány lakosságnak jelenleg kb. 33%-a van állandó, 32%-a alkalmi jellegű 

munkaviszonyban, 35%-a pedig egyáltalán nem dolgozik. Többségüknek nincs 

szakképzettsége. A fiatalok nagy része csak két-három osztályt végzett, sok esetben még ennyit 

sem - így nincs lehetőségük szakma tanulására. A vállalatok és a szövetkezetek többsége 

elzárkózik felvételük elől még akkor is, ha munkaerőhiánnyal küzd. A tervteljesítésre és arra 

hivatkoznak, hogy a többi dolgozó elutasítja a cigányokkal való együttes munkát. Előfordul, 

hogy egyes vállalatoknál, szövetkezeteknél a munka elosztása és bérezése, valamint más jogok 

gyakorlása terén is hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG 

HELYZETÉNEK MEGJAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOKRÓL. Az MSZMP KB 

Politikai Bizottságának határozata 1961. június 20.) 

 

A munkába helyezést kedvezően befolyásolja a több munkaalkalom, a cigányok növekvő 

munkakészsége. A korábbi évekhez viszonyítva minden megyében többen jelentkeztek 

munkaközvetítésre, és nőtt az állandóan dolgozó cigányok száma. Az 1962-1963-as adatokhoz 

képest néhol 10%-os a növekedés.  

A munkába bevont dolgozók számának emelkedése nem jelenti a probléma megoldásának 

számottevő előrehaladását, mert az csak az évről évre munkaképes korba lépő fiatalok 

számarányát ellensúlyozza. Pest megyében például évi 2% átlagos munkaerő-növekedés van. 

Így, bár növekedés tapasztalható a rendszeresen dolgozók számában, a számbeli növekedés 

csak viszonylagos. Ugyanis az 1966-ban dolgozó 3865 fő a munkaképes férfiak 57,9%-a, s az 

1968-ban dolgozó 4074 fő a munkaképes férfiak 57,7%-a; tehát a három év alatti 209 fős 

növekedés, a számarányok emelkedése miatt, 0,2%-os csökkenést jelent. Heves megyében 

évente átlag 1,8%, míg Szabolcsban évi 5,5% a keresőképesek számának átlagos emelkedése. 
(részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOK 

VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása [1968. június]) 

 

Az országszerte megnyilvánuló munkaerő-kereslet ellenére a cigányok munkába helyezése nem 

mutat kellő előrehaladást. Ennek okai: 

- A cigány dolgozók többsége szakképzetlen. Nehéz fizikai munkára pedig egészségi állapotuk 

miatt nem alkalmasak. A szakképzettség aránya mindenütt igen kedvezőtlen: Győr megyében 

pl. 5909 munkaképes dolgozóból mindössze 84 fő, 1,4% szakképzett; Nógrád megyében 6,7% 

rendelkezik szakképzettséggel. Mezőgazdasági jellegű megyékben még rosszabb az arány. A 

fiatalok szakképzése hiányos iskolai végzettségük miatt nem lehetséges. 



- Munkamoráljuk nem javul a kívánt mértékben. Sok a hiányzás, a kilépés. Igen sokan vannak, 

akik csak annyit dolgoznak, amennyi az SZTK és a családi pótlék jogosultságához szükséges. 

- Az ipari, de főleg a mezőgazdasági üzemek egy része, korábbi rossz tapasztalataikra 

hivatkozva, elzárkózik a felvételük elől. A mezőgazdaságban dolgozó cigányok aránya igen 

alacsony. Komárom megyében pl. az össz dolgozó cigányok 7%-a, Fejér megyében 11%, 

Szabolcs-Szatmárban pedig 25,4% dolgozik mindössze a mezőgazdaságban. 

- Helyenként a munkalehetőségek korlátozottak, a mezőgazdaságban pedig jelenleg munkaerő-

felesleg van, amely elsősorban a cigányokat sújtja.  

- A cigány nők munkavállalási lehetőségei családi és egyéb körülmények miatt még 

kedvezőtlenebbek.  

(részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES 

FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 

Bizottságának állásfoglalása [1968. június]) 

 

 Teljes népesség 

 

férfi                       nő 

Roma népesség 

 

férfi                         nő 

1971 87,7 64 85 30 

1993 64 66 29 15 

 

4. táblázat: Foglalkoztatottság a munkaképes korú (15-59 éves) népességben (%) 

(Forrás: KEMÉNY I. 1998)16 

 1991. 1993. 

Egy kereső 19,3 9,4 

Több kereső 43,6 31,3 

Nem volt kereső 30,1 51,6 

                                                           
16 Irodalom: 

Kemény István 1998: A magyarországi roma (cigány) népességről. in: Tanulmányok a cigányság társadalmi 

helyzete és kultúrája köréből. (szerk.: Kovalcsik Katalin), Tanítók kiskönyvtára 9., Budapest 

 



Ellátatlan családok   7,0 7,7 

 

5. táblázat: A (falusi) cigány család "kereső" státusának változásai (%) 

(Forrás: KEMÉNY I. 1998) 

 Adott településtípusban a nem 

cigányok átlagkeresetének %-

ában 

Budapest 83,16 

Egyéb város 72,89 

Községek 94,14 

 Adott régióban a nem cigányok 

átlagkeresetének %-ában 

Kelet 80,00 

Alföld 61,77 

Bp-i iparvidék 89,67 

Észak 87,96 

Dél-Dunántúl 89,32 

Nyugat 78,61 

 Adott végzettségűek között a 

nem cigányok átlagkeresetének 

%-ában 

8 általános 86,24 

Szakmunkás 97,03 

 

6. táblázat: A cigány és nem cigány keresetek összehasonlítása településtípusonként, régiónként és 

iskolai végzettség szerint (1993.) 

(Forrás: KEMÉNY I. 1998) 

 

5.4. 



A Magyar Szocialista Munkáspárt cigányság helyzetének javítására irányuló 

állásfoglalásai és célkitűzései az 1960-as évtized dokumentumai alapján, illetve ezek 

hatásai a statisztikák tükrében – III. – dokumentumelemzés, statisztikai adatelemzés 

 

A cigánylakosság felé irányuló politikánkban abból az elvből kell kiindulni, hogy bizonyos 

néprajzi sajátossága ellenére sem alkot nemzetiségi csoportot. Problémáik megoldásánál sajátos 

társadalmi helyzetüket kell figyelembe venni és biztosítani kell számukra a teljes állampolgári 

jogok és kötelességek érvényesülését, az ezek gyakorlásához szükséges politikai, gazdasági és 

kulturális feltételek megteremtését. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK 

MEGJAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOKRÓL. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának 

határozata 1961. június 20.) 

 

Nagyon nehezíti a beilleszkedést a kulturális elmaradottság is. Az írástudatlanok száma 

mintegy 60 ezerre tehető. A most folyó tanévben kb. 6 ezer cigánygyermek maradt távol az 

iskolától. A beiratkozott gyermekek közül csak mintegy 13% jutott el az általános iskola felső 

tagozatába. Igen nagy a túlkoros cigánytanulók száma, a hiányzási átlag magas, tanulmányi 

eredményük rendkívül alacsony. A szülők általában nem fordítanak gondot a gyermekek 

tanulására, otthonukban pedig a tanulás elemi feltételei is hiányoznak. Ez annál is súlyosabb, 

mivel a fő figyelmet éppen a cigányfiatalok nevelésére kell fordítani, őket kell mielőbb kivonni 

a cigány életmódból. A fiatalok könnyebben megértik társadalmunk lényegét és helyzetük 

megváltoztatásának szükségességét. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK 

MEGJAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOKRÓL. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának 

határozata 1961. június 20.) 

 

A művelődés területén a legfőbb probléma a cigánygyerekek beiskolázása, az általános 

iskola elvégeztetése, szakmai képzettség biztosítása. 

A tanulók iskolába járását sok helyen - különböző szociális juttatásokkal, a cigány szülők 

szemléletének javításával - szorgalmazzák a tanácsok, a szülői munkaközösségek, a társadalmi 

szervezetek. 

A fenti célkitűzések megvalósítását célozza a 112 598/1962., a 102 668/1962. és a 18 

435/1967. III. sz. művelődésügyi miniszteri utasítás.11 Az utasítások lehetővé teszik az 

átmeneti jellegű külön osztályok és térítés nélküli napközis csoportok szervezését, a 

térítésmentes óvodai csoportok, illetve az iskolás kor előtti féléves előkészítő tanfolyamok 

engedélyezését. 

Az utasítás hatálybalépésekor a megyék több helyen szerveztek cigányosztályokat, azok 

száma a szükség szerint emelkedett. 1962-ben 70, 1963-ban 94 cigányosztály működött. Az 

ilyen osztályokban tanuló gyerekek tanulmányi eredményei jobbak, mert a pedagógusoknak 

módjuk van a tananyag más ütemezésére, az otthoni tanulás hiányának a figyelembevételére. A 

többéves tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ezek az osztályok eredményesek, fenntartásuk, és 



ahol szükséges, szervezésük továbbra is indokolt. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK 

JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL. 

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása [1968. június]) 

 

Életkor 0 osztály 1-7 

osztály 

8 osztály Érettségi egyetem összesen 

14-19 8,7 69,0 21,4 0,2 0,0 100 

20-29 21,2 66,0 23,6 1,5 0,4 100 

30-39 46,6 45,0 7,8 0,4 0,1 100 

40-49 47,4 46,5 4,0 0,2 0,2 100 

50-59 52,4 46,3 1,3 0,0 0,0 100 

60-69 71,0 26,8 2,2 0,0 0,0 100 

70- 68,0 30,4 1,6 0,0 0,0 100 

Összesen 35,9 51,3 12,1 0,5 0,2 100 

 

7. táblázat: A cigány népesség iskolázottsága Magyarországon – 1971. 

Forrás: Országos reprezentatív cigány vizsgálat (Kemény I. 1996.) 

 

Életkor 0 osztály 1-7 

osztály 

8 osztály Szmk. 

vagy 

szakisk. 

Szak-

közép 

vagy 

gimn. 

Főiskola 

vagy 

egyetem 

Összes 

14-19 1,5 32,4 55,3 10,4 0,4 0,0 100 

20-29 1,7 22,4 59,7 14,5 1,7 0,0 100 

30-39 4,6 32,5 47,4 12,5 2,5 0,3 100 

40-49 10,1 39,7 40,8 7,4 1,4 0,6 100 

50-59 32,0 42,3 20,5 3,7 1,4 0,2 100 

60-69 39,6 51,2 6,4 2,1 0,4 0,4 100 

70- 50,9 40,2 7,8 1,0 0,0 0,0 100 



Összes 9,4 32,8 45,6 10,4 1,5 0,2 100 

 

8. táblázat: A cigány népesség iskolázottsága Magyarországon – 1993-94. 

Forrás: Országos reprezentatív cigány vizsgálat (Kemény I. 1996.) 

 

 

9. ábra: Különböző iskolázottsági szintek megoszlása a cigány népesség csoportjaiban 

aszerint, hogy mikor kerültek tanköteles korba  
(Forrás: KEMÉNY – JANKY – LENGYEL, 2004.) 
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10. ábra: A cigány tanulók esély-egyenlőtlenségei az iskolarendszer különböző fokozatain  

(KERTESI G. 1995 alapján)17 

 

5.5 

A Magyar Szocialista Munkáspárt cigányság helyzetének javítására irányuló 

állásfoglalásai és célkitűzései az 1960-as évtized dokumentumai alapján, illetve ezek 

hatásai a statisztikák tükrében – IV. – dokumentumelemzés, statisztikai adatelemzés 

 

Fokozatosan el kell érni, hogy a cigányok a lakosság többi részétől nem elkülönítetten állandó 

lakóhelyeken települjenek, állandó munkához jussanak, egészségügyi körülményeik javuljanak 

és emelkedjék kulturális színvonaluk. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK 

MEGJAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOKRÓL. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának 

határozata 1961. június 20.) 

 

A Politikai Bizottság megállapítja, hogy a cigány lakosság elkülönülésének megszüntetése és 

beilleszkedése társadalmunkba - már csak e réteg nagy száma és súlyos elmaradottsága miatt is 

- fontos társadalmi ügy. E folyamat meggyorsításához megvannak a feltételek, azonban ez a 

feladat ma még a párt-, az állami és az érdekelt társadalmi szervek munkájában nem kapja meg 

a szükséges figyelmet. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK MEGJAVÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYES FELADATOKRÓL. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata 1961. június 

20.) 

 

                                                           
17 Irodalom: Kemény István 1996: A romák  és az iskola. in: Educatio 1996/1. 

Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003. MTA Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, 2004. 

Kertesi Gábor 1995: Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerő-piacon. Közgazdasági Szemle, 

1995/1. sz. pp. 30-65. 

 



Az egészségügyi és szociális helyzet javítását az Egészségügyi Minisztérium és az 

egészségügyi szakterület állandóan napirenden tartja. A tanácsok igen nagyra értékelik a 

Magyar Vöröskereszt tevékenységét, mely kiterjedt hálózatán keresztül jelentős segítséget 

nyújt a cigánytelepek tisztasága, a telepen lakók egészségügyi felvilágosítása, szociális és 

családvédelmi problémáik megoldásában. 

A sokoldalú intézkedések és a felvilágosító munka hatására akadnak már eredmények is: 

csökken a csecsemőhalandóság; az élveszületések száma igen kedvező; mindinkább igénybe 

veszik az egészségügyi szakszolgálatot, mind több gondot fordítanak a környezet- és személyi 

tisztaságra. 

Néhol még bizalmatlanok az egészségügyi dolgozókkal, s a kötelező szűrővizsgálatokon, 

védőoltásokon nem jelennek meg, a KÖJÁL által biztosított tisztálkodási lehetőségeket nem 

veszik igénybe. 

Az illetékes egészségügyi szervek minden erőfeszítése és segítségnyújtása ellenére továbbra 

sem kielégítő a telepek közegészségügyi állapota: rossz a vízellátás; nincs árnyékszék; 

szennyezett, rendezetlen a telepek környéke; a személyi tisztaságnak sokszor minimális 

lehetősége sincs, emiatt sok a fertőző megbetegedés. 

Gyökeres változás csak a telepek felszámolásától várható. (részlet: A CIGÁNYLAKOSSÁG 

HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK 

TAPASZTALATAIRÓL. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása [1968. június]) 

 

 

 cigány népesség nem cigány népesség 

spontán vetélések aránya a 

terhességekhez viszonyítva 

8,8 ‰ 4,9‰ 

koraszülések aránya a 

terhességekhez viszonyítva 

21,5‰ 8,8‰ 

csecsemőhalandóság a 

születésekhez viszonyítva 

40‰ 18‰ 

 

11. táblázat: Egészségügyi mutatók különbségei Magyarországon a cigány és nem cigány 

népesség között (HOÓZ I. 1992)18 

 

  

Magyarország 

  

Szabolcs-Szatmár megye 

Szabolcs-Szatmár megye cigány 

népessége 

                                                           
18 Irodalom: 

Hoóz István 1992: Baranya megye nemzetiségeinek jogállása, művelődésügyi és kulturális helyzete. Pécs 

 



    

Sorszám Halálokok Arány 

(%) 

Sorszám Halálokok Arány 

(%) 

Sorszám Halálokok Arány 

(%) 

1. Szívbetegségek 39,9 1. Szívbetegségek 41,9 1. Szívbetegségek 22,1 

2. Daganatok 25,2 2 Agyérbetegségek 20,8 2–3. Agyérbetegségek 6,3 

3. Agyérbetegségek 18,8 3. Daganatok 18,0 2–3. Perinat. mort. 

okai 

6,3 

4. Baleset 6,9 4. Baleset 6,3 4.  Influenza és 

tüdőgyulladás 

5,3 

5. Bronchitis, 

tüdőtágulat, 

asztma 

4,6 5. Öngyilkosság 4,8 5. Daganatok 4,7 

6. Öngyilkosság 4,3 6. Bronchitis, 

tüdőtágulat, 

asztma 

3,9 6. Baleset 4,2 

7. Májzsugorodás 2,3 7. Influenza és 

tüdőgyulladás 

3,5 7–8. Bronchitis, 

tüdőtágulat, 

asztma 

2,6 

8. Perinat. mort. 

okai  

2,2 8. Perinat. mort. 

okai 

3,1 7–8. Öngyilkosság 2,6 

9. Influenza és 

tüdőgyulladás 

2,1 9. Májzsugorodás 1,9 9. Vesegyulladás és 

naphrosis 

1,6 

10. Cukorbetegség 1,7 10–11. Cukorbetegség 1,3 10–11. Bélhurut és 

egyéb hasmenés 

1,0 

      10–11. Veleszületett 

rendellenesség 

1,3 10–11. Veleszületett 

rendellenesség 

1,0 

12. táblázat: A tíz vezető halálok Magyarországon és Szabolcs-Szatmár megyében, illetve a 

Szabolcs-Szatmár megyei cigány népesség körében  


