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Tudomány – naiv tudomány

• Cigány, vagy roma történelem, legalábbis 
ebben az elkülönülő formájában, nem létezik.

• A cigányoknak a korábbi évszázadokban nem 
volt írásbeliségük

• a történeti források mindig a külső környezet, 
az őket körülvevő „nagy társadalom” 
nézőpontjából íródtak

• torzító szemüvegen keresztül 



• Története természetesen van ezeknek a 
közösségeknek, 

• Nem szakítható el a mindenkor őket körülvevő 
társadalom történetétől. Azzal szerves egységben, 
szoros kapcsolatban léteztek, 

• a történelem, a „nagy társadalom” eseményei, 
folyamatai erősen hatottak a benne élő cigány, roma 
csoportokra, így történetük, s társadalmi helyzetük 
csak ebben a kontextusban értelmezhető.



• Trianon után történettudomány, nyelvészet, 
néprajz erősen nemzetközpontúvá vált –
magyarságtudat erősítése

• Analógiájára 1970-es évektől enciklopédikus 
romológiai írások megjelenése, cigány értelmiség 
kitermelődése

• Hivatalos tudomány nem hagyja szóhoz jutni

• Rendszerváltás után megjelennek ezek a munkák, 
liberálisabb csatornák, kiéleződő társadalmi 
problémák indokolják



pro

• a történelmet „nemzeti látószögből" szemlélő 
önjelölt történészek

• „…a naiv művészet hasonlatosságára –
nemegyszer saját naiv művészi tevékenységük 
részeként – fogtak a cigány nemzeti kultúra 
feltárásának és egy idealizált cigány 
történelem megteremtésének emberfeletti 
feladatába”
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„Nincs cigány és cigány között különbség a 
Földön,mindannyian egy tőről fakadunk, 
egységben vagyunk, ha szétszórtanélünk is a 
világban, ha sorsunk és életformánk különböző 
is, mégis egyek vagyunk: a cigány történelem, 
kultúra örökösei! […] Indiában, az ősha-zában 
még egységes népként éltünk, egységes 
nyelvet beszéltünk. Mais kötelességünk 
megőrizni Indiából hozott kultúránkat, 
nyelvünket, szo-kásrendszerünket, 
törvényeinket, hiszen ez az, ami összetart 
minket.” 

Rostás-Farkas György: Megnyitó. In: 
Bódi Zsuzsanna (szerk.):
Cigány Nép-rajzi Tanulmányok 2.
Budapest, Mikszáth Kiadó, 1994. 13–
14.



• „sokkal gyakoribb volt köztük a fertőző szemgyulladás. …Ugyanis a szemük nagyobb és domborúbb, tehát a 
nagyobb felületen eleve több por rakódik le, ezért fertőzésre hajlamosabb” 

• „sokkal gyakoribb volt körükben a fertőző középfülgyulladás. …a belső fülük szerkezete is kicsit más, 
csavarosabbak az ívjáratok, s valahol ez a rejtett oka annak is, hogy született „muzsikus” fülük van, jó 
hallásúak, jó ritmusérzékűek”

• „a szaglásuk sokkal fejlettebb, mint másoké. Ezt többször tapasztaltam: A gyermekosztály a harmadik 
emeleten működött, a nagykonyha pedig az alagsorban. A nagyobbacska gyerek csak kiszagolt az ablakon, 
s három emelet magasságából megmondta, hogy mi lesz az ebéd. Most már tudom, hogy ez azért van, 
mert sűrűbb és kifinomultabb orrlyukaikban a csillószőrös hengerhám” (Benczes Istvánné: AMIT A CIGÁNY 

KISGYERMEKEKRŐL MEGTUDTAM. In: TANULMÁNYOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBŐL X., Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Pedagógiai Tanszék, Pécs, 1994.)

Naiv tudomány



• „Néhány évtizede még a romák körében jellemző volt az analfabétizmus. Manapság már köreikben is 
fontos a tanulás, felismerték a tudásban rejlő lehetőségeket. Gyermekeik kezébe már nem csak szakmát, 
de érettségit is szeretnének adni, bár többségben még mindig csak azok, akik maguk is iskolázottak.”

• „A roma felnőttek körében az elhízás továbbra is státusz szimbólum, a jómód kifejezője”

(KOCSIS ÉVA: ROMA ÉLETMINŐSÉG A TÁRSADALMI ÉS SZOCIÁLIS HELYZETÜK TÜKRÉBEN)

• „A húsféleségek közül a vidékiek inkább preferálják a baromfihúst, míg a fővárosiak inkább sertést esznek. 
A hal fogyasztása elszomorító eredményt hozott, a megkérdezettek több mint felénél ritkábban kerül az 
asztalra, mint havonta. Gyümölcsöt sem esznek napi rendszerességgel. Szezonális viszonylatban a téli 
fogyasztás harmadára csökken a nyári gyümölcsevéshez képest. Zöldséget a gyermekek harmada fogyaszt 
naponta. Legkedveltebb a burgonya, de szívesen eszik a paradicsomot, uborkát és a paprikát is. Sokszor 
fogyasztanak répát, zöldborsót, kukoricát és káposztát. „

(MÓZES NOÉMI - KOCSIS ÉVA : ROMA FIATALOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA)

Naiv tudomány



• „Az édességek közül a csokoládét részesítik előnyben, azt többségük napi rendszerességgel fogyasztja. A 
sós rágcsálni valók közül inkább chipset, míg olajos magvakat gyakorlatilag alig vagy sosem esznek. 
Amennyiben kapnak zsebpénzt, azt is egészségtelen ételekre költik, mint az üdítő, péksütemény és 
csokoládé. Azért is alakult így ez az arány, mert az iskolában is presztízskérdés az, hogy a szülő mennyi pénz 
ad a gyereknek és ő mennyire drága nassolnivalót engedhet meg magának. Nassolni bevallásuk szerint 
rendszeresen szoktak, favorizálják a TV-ben látott édességeket, ezeket leginkább otthon, TV-nézés közben 
majszolják. „

• „Az étkezési szokások döntően nem változtak, napjainkban sem jellemző a romákra az ebéd vagy vacsora 
megszokott időben történő elköltése. „

• „Sok gyerek ismer jellegzetes roma ételeket, sokszor ezeket otthon ma is főzik, de volt híres cigány étel, 
amit a többség nem ismert. Pl. a Rigó Jancsi és a paradicsomsaláta .”

(MÓZES NOÉMI - KOCSIS ÉVA : ROMA FIATALOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA)

Naiv tudomány



kontra

• A másik oldalon a cigányság történeti forrásait 
módszeresen kutató, s a fenti általánosító 
torzításokat helyre tenni kívánó munkák 

• általános történeti munkáktól az egy-egy 
korszak részletes elemzéseiig terjedő, vagy a 
forráskutatás dokumentumainak 
közreadásától a magyarázó jellegű írásokig 
nyúló széles spektrumon.



kontra

• MEZEY BARNA, POMOGYI LÁSZLÓ, TAUBER ISTVÁN: A magyarországi cigánykérdés 
dokumentumokban. 1422-1985 , KOSSUTH KÖNYVKIADÓ, 1986

• Dupcsik Csaba: A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETE. Történelem a 
cigánykutatások tükrében, 1890-2008. Osiris Kiadó, 2009.

• Nagy Pál. „Fáraó népe”. A magyarországi cigányok korai története. (14-17. század). 
Gypsy Studies - Cigány Tanulmányok 15. PTE Bölcsészettudományi Kar - Romológia 
Tanszék, Pécs, 2004 

• Nagy Pál: A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában –
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, 1998

• Tóth Péter: A Magyarországi cigányság története és társadalomtörténete a 
feudalizmus korában. Bölcsész Konzorcium , 2006. 

• Cserti Csapó Tibor (szerk.): Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre 
vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához . Gypsy Tudies 36., 
PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia tanszék, Pécs, 2015.



középúton

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

• Bencsik Gábor: A negációk népe, avagy a közép-
európai cigány történelem strukturális keretei. 

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

• Tomka Miklós 1983: A cigányok története. in: 
Cigányok - honnét jöttek, merre tartanak? (szerk. 
Szegő László



Tudomány ↔Naiv tudomány*

népi elbeszélő stílusbizonytalan források
szakirodalmi bázisra épít
tér- és időkeretek zavarosakvilágképe statikus, a történeti fejlődést nem ragadja mega történeti idősíkok korrekt használatakorszakok dinamikus változásait értelmezi, nem statikusanalógiákra építindiai eredet eltúlzott hangsúlyozásalogikai gondolatmenet nem következetestudományos tradícióra épülő kánon, fogalomrendszer és módszertan

osztályozási kategóriákat felületesen használja
nem kellően definiált fogalmak
hivatkozások hiánya

hivatkozások

ellenőrizhető következtetésekpontosan definiált és egységes fogalmi apparátushiányos forrásokönellentmondások„fekete-fehér” látásmód

képes az árnyalt problémakezelésre
etnikailag megalapozott kompetencia



Az őshaza kérdésköre





BIZONYÍTÉKOK I. - NYELVÉSZET
A szókészlet eredeti elemei

• személyes névmások, 

• fő cselekvések, történéseket kifejező igék, 

• alaptulajdonságokat jelölő melléknevek, 

• mindenütt megtalálható dolgok, 

• testrészek, 

• rokoni kapcsolatok. 









3.



4.

•Bencsik Gábor: Cigányokról. Magyar Mercurius, 

Budapest, 2008.



BIZONYÍTÉKOK II. - Biológia

• Genetikai vizsgálatok

• Pontmutációk

• Genetikus betegségek gyakoriságai

• B vércsoport

• Rh faktor analízis

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fszepsegpedia.hu%2Fgen&ei=KE7PVOXCN8jvao26gsAM&psig=AFQjCNGVQDvsRYDtIb6d_sbfBTYf_P7Z2Q&ust=1422958504951795


BIZONYÍTÉKOK III. – történeti források

• Bahrám Gór (421–438) perzsa király Indiából hozatott 
muzsikusokat, hogy szórakoztassák alattvalóit, ők a zottik. Az 
arab világban ma is így hívják a cigányok egy csoportját. Az 
uralkodó búzát, marhát és szamarat adott nekik és szétküdte 
őket országában, hogy műveljék a földet és muzsikáljanak, 
azok azonban felélték az összes adományt, mire a király 
szélnek eresztette őket, hogy mindefelé utazzanak és 
zenéljenek. Majd mintegy ötven évvel később Firdauszí is 
említést tesz a történetről. Ő luriknak nevezi az Indiából 
bevándorló csoportot. 

• Hamzaal Iszfahán arab történetíró i. sz. 950 körül



A vándorlás

DOM ág

ROM ág

LOM ág



Remete Szent György élete című mű, 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



Theodor Balsamon kánonjogász – 12-13. sz. 

• "Hasbeszélőknek és bűbájosoknak 
neveztetnek mindenek, kik a Sátántól 
indíttatván, úgy mondják, hogy előre látják az 
eljövendő, s a nem ismert dolgokat. S 
őmellettök a kritríai, az adsiganoi, a hamisan 
prófétálók, s más ilyesek."



Új népek európai behatolása

EDDIG:  

1. teljes területfoglalás (germánok, szlávok, magyarok); 

2. beolvadás (elitként – vikingek–normannok, bolgár–törökök, alárendeltként – jászok, 
kunok); 

3. visszaűzetés (gyorsan – mongolok, elhúzódóan – mórok)

CIGÁNYOK: 

1. Nem nyertek saját területet, 

2. nem kényszerültek arra, hogy nyelvüket és kultúrájukat feladva beolvadjanak a 
környező társadalmakba, 

3. sem vissza nem űzték őket

• Két körülmény összejátszása : pozitív oldalról a cigányok képessége a közösségi 
termelésben meglévő rés betöltésére, 

• negatív oldalról pedig a versenytársi szerep következetes elutasítása. 



A ROMÁK ELNEVEZÉSEI 

• adszinkan- athinganosz eretnek szekta a IX-XIII. században - a név jelentése 
kivetett, kiközösített - (pl. német Zigeuner, svéd zigenare, frania tsigane, olasz 
zingaro, magyar cigány, cseh cikán, portugál cigano). 

• a cigányság egyiptomiakkal való azonosítása:  aiguptisz - a XV. századtól terjedt el 
Bizáncban (görög güphtosz, a spanyol gitano, az angol gypsy)

• 1417-ben Luxemburgi Zsigmond menlevele (Csehország királya is) - csehországiak, 
bohémiaiak, boemianos

• Zsigmond egyúttal magyar király is - pl. Spanyolországban egyes források 
hungarosnak, nevezik. 

• tatárok – ők is valahonnan keletről érkeztek annak idején... 

• Sokszor vándoroknak, kóborlóknak, utazóknak nevezik őket.

• a rom szó egyszerűen embert, férfit jelent – újabb kori fejlemény

• A különböző roma csoportok saját, a külvilág által a legritkább esetekben ismert 
elnevezésüket használják magukra: rom, manus, szinto, kalo, és így tovább



Nagy Pál





Kartograph: Bernhard von Breydenbach (*1440 - †1497) 

Titel: Modon

Verlag/ Jahr: Mainz, Erhard Reuwich, Peter Schoeffer, 1486



Arnold von Harff, 1497

• Mindenféle mesterségben jártasak: így a cipőkészítésben és -foltozásban, sőt a 
kovácsmesterségben is. Roppant különösnek hatott például, ahogy az üllőt a földre tették, az 
ember pedig ... mellé telepedett. A közelében, ugyancsak a földön, a felesége font, úgyhogy a 
tűz éppen kettejük közé került. Mellettük két kisebb, dudaszerű bőrzsák, felerészt a földbe 
temetve. Miközben az asszony font, néha fölemelte valamelyik zsákot a földről, majd újra 
leszorította; ezzel földet fújt a tűzbe, hogy az ember dolgozni tudjon.” „…ezek az emberek egy 
Güppé nevű helyről származnak, Modon városától úgy negyven mérföldnyire. Ezt a területet 
mintegy hatvan évvel ezelőtt foglalta el a török császár, de az ottani urak egy része, minthogy 
nem akarta a törököt szolgálni, elmenekült: néhányuk a mi országunkba, mások Rómába, a 
Szentatyához”, hogy menedéket és vigasztalást találjanak. Ő aztán ajánlólevelet adott nekik a 
rüómai császárhoz és a birodalomhercegeihez, s felszólította őket, hogy védjék és támogassák 
a menekülteket, hiszen a keresztény hitért szenvedtek. A hercegek azonban megtagadták a 
segítséget; a menekültek pedig nyomorban haltak meg, ajánlóleveleiket gyermekeikre és 
szolgáikra testálva, akik a mai napig ezeken a földeken vándorolnak, holott azt állítják, hogy 
Kis-Egyiptomból valók. De ez aligha igaz, hiszen szüleik Güppé földjéről kerültek ide, amely 
nem egészen félúton fekszik a mi Kölnünk és Egyiptom között. Vagyis ezek csavargók, 
közönséges gazfickók, s ki akarják kémlelni ezeket a földeket.”



• 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).

• 1378-ban Sismán Iván, Bulgária utolsó cárja a rilai kolostornak 
ajándékozott néhány falut, köztük Agupovi kletit. A kleti 
kunyhót jelöl, de nem igazolt, hogy az agupovi az 
egyiptomiakra utal-e, vagyis a helyi cigányokra, bár 
kétségtelen, ekkorra már éltek bolgár területen.



I. Dán vajda, Havasalföld ura - 1385

• a tismanai kolostorhoz írt adománylevelében 
megerősítette nagybátyja, Vladiszláv vajda 
korábbi ígéretét és 40 cigány családot 
(atsingani) adományozott.



Cigány rabszolgákat kínáló 
árverési hirdetmény, 
Havasalföld, 1852.



Megjelenés a Kárpát-medencében

• a romák betelepülése évszázadokon átnyúló, hosszú folyamat volt; 

• a romák már betelepülésükkor heterogén csoportot alkottak, nyelvi és társadalmi 
szempontból egyaránt; 

• magyarországi helyzetük kezdettől fogva igen változatosan alakult, a viszonylag 
harmonikus beilleszkedéstől a konfliktusos kapcsolatig. Nem igaz az a sztereotípia, 
amely a romák történetét a folyamatos, rasszista alapú üldöztetés történetének 
láttatja - de az a napjainkban tért nyerő, ellentétes irányú mítosz sem, amely 
szerint a legújabb kor kezdetéig ez a viszony problémamentes volt, s az üldöztetés 
csak ekkor kezdődött. 

• végezetül: általában nem tudatosítjuk, mennyire kevés ismeretünk van a cigányok 
korai történetéről. A 19-20. századról már nagyságrendekkel többet (bár még így 
sem eleget) tudunk, s erős a hajlandóság arra, hogy az ekkor megállapított 
életformaelemeket, szokásokat, megélhetési módokat stb. visszavetítsük a múltba 
mint örök, vagy legalábbis ősi cigány sajátosságokat. (Dupcsik)



• 1382-től az agrami (zágrábi) bíróság előtt folyó perekben 
Cigan, Cygan, Chikan nevű mészárosok szerepeltek

• az 1370-es évektől kezdve a „cigány” családi (Scygan, Zygan, 
Zegan, Zigan, Chygan, Czygan, Cygan, Cigan, Chigan) és 
településnévként (Zygan, Zigan, Cygan, Cyganuaya, 
Cziganvaya, Chiganvaya, Czyganwaya, Chiganwaya, Chyganfalu, 
Czyganfalwa, Czynganfalwa, Chyganfalwa) is felbukkan -

• A cseh II. Ottokár IV. Hadrián pápához intézett 1260-as levele 
pedig, amely a király IV. Béla magyar uralkodó felett aratott 
győzelméről tudósítja, Béla támogatói között megemlékezik a 
Cingariról is. 



1416-ban Brassóban kelt városkönyvi bejegyzés egy 
bizonyos Emaus úrról és 120 fős egyiptomi kíséretéről 

„Hívünk, László, a cigányok vajdája, más közülükvalóknak tekintendőkkel itt Szepesen 

azon kérelmüket terjesztették elő, hogy méltóztassunk felőlük bőségesebb 
kegyelmünkkel gondoskodni. Honnan is kérelmük elolvasása nélkül, elvégeztük 
számukra engedélyezni, hogy ha ez a László vajda és népe a mi uradalmunkba 
tudniillik városainkba megérkeznék, arra az esetre az ott lévő hűségteknek erősen 
meghagyjuk és megparancsoljuk, hogy ezen László vajdát és az alája tartozó 
cigányokat kifogás és bármiféle zavar nélkül befogadjátok, és megtartóztassátok, sőt 
mindenféle bántalmazástól megvédelmezzétek. Ha pedig közöttök támadna bármiféle 
civódás vagy zavar, abban nem ti, sem pedig közületek bárki, hanem egyedül László 
vajda tehet ítéletet vagy adhat felmentést. Megparancsoljuk, hogy ezen levelünket 
elolvasása utána felmutatójának mindig visszaadjátok.” (1417 – Zsigmond menlevele?)



Cigany csalad Nemetalfoldon, 1480 korul.



Andreas Presbyter regensburgi krónikája, 1423.

• „Mi, Zsigmond, Isten kegyelméből római király, a Birodalom mindenkori 
gyarapítója, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királya 
kegyesen köszöntjük a Birodalomban élő vagy uralmunk alá tartozó minden nemes, 
katona, parancsnok, hivatalnok, bíró, várbéli és városi hívünket.

• Hű emberünk, László, a cigányok vajdája és hozzátartozói messzemenő kegyért 
fordultak hozzánk. Ezért, engedelmes kérésükre beleegyezve megadjuk nekik ezt a 
szabadságot, így ha ez a László vajda és népe uralmunk alá tartozó településre vagy 
városba érkezik a ti hűségetekre bízzuk őket, és elrendeljük, hogy László vajdát és 
cigány alattvalóit minden módon óvjátok, ne akadályozzátok, életüket ne 
nehezítsétek, hanem ellenkezőleg, minden alkalmatlanságtól és bosszúságtól 
védjétek.

• Ha pedig megtévedt akadna közöttük vagy civakodásra kerülne sor, bárhonnan is 
eredne, nem a tiétek és nem közületek valóé a büntetés vagy kegyelem joga, 
hanem ezé a Lászlóé, a vajdáé.

• Kiadtuk uralkodói székhelyünkön, az Ur 1423., magyar királyságunk 36., római 
császárságunk 12., cseh királyságunk 3. évében, Szent György vértanú ünnepén."







Az ismeretlen francia művész
még 1567-ben is egyiptomiaknak nevezte a cigányokat



Lewenklaw von Amelbeurn 1590-ben megjelentetett krónikájában leír egy 
díszfelvonulást, amelyet Szinán pasa tartott 1584-ben Budán. A menet elején, a szöveg 

szerint három cigány zenész haladt, akik pontosan meg nem nevezett hangszereik 
kísérete mellett „kellemetlen nyers ordító hangon énekelve magasztalják a szultánok 

haditetteit". A rajzoló szinte bizonyos, hogy nem vett részt személyesen is ezen a 
felvonuláson



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

• 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.

• 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.

• 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.

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

ismeretlentől való félelmet, a cigányokkal szemben fokozódó intoleranciát szült.

A nyugat-európai hatalmak sorra különféle ellenintézkedéseket foganatosítottak a XV-XVI. század fordulójától kezdve a 

cigánysággal szemben.



XVIII. század

Centralista állampolitika

Felvilágosult abszolutizmus

Folyamatos beáramlás a Balkán felől



Csicsva vára előtt ábrázolt cigány kovács és családja a XVII. század végén



Vándorló cigányok a 17. században



Tenyérből jósoló cigány asszony a XVII. 

század végén



Erdélyi üstfoldozó cigány a XVII. század 

végén



III. Károly 1724. december 4.-én Pozsonyban 
hozott rendelkezése

J. G. Auerbach: III. Károly, 1730 

Kunsthistorisches Museum, Bécs

(1711-1740.)

• Az első próbálkozás, amely megpróbálta véglegesen felszámolni a Birodalom 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. 

• Az intézkedések azok ellen fordultak, akik nem adták magukat valamely uradalom alá, tehát 
kóborló életmódot folytatnak, ezzel akadályozva, hogy a hatalom, ha erre szükség 
mutatkozik eljárjon ellenük. 

• A vándorló cigány közösségek tagjait összeírni rendeli, míg a legkisebb ellenállás esetén is 
azonnali halálbüntetéssel sújtja őket, ebbe a csoportba tartoznak a bizonyítottan 
bűncselekményt elkövető 16 évnél idősebb fiúgyermekek is. 

• Az asszonyokat, akik kóbor életmódot folytatnak első esetben figyelmeztetéssel próbálják 
meg elrettenteni és rávenni a letelepedésre, a visszatérőket pedig lefejezéssel büntetik. 

• A főbenjáró bűnöket elkövetőket, asszonyokat, férfiakat és serdült gyermekeket mindenféle 
bírósági eljárás nélkül azonnali pallos általi halálra ítéli.

• A letelepedni és dolgozni vágyók kötelesek a határidő előtt jelentkezni az illetékes város 
magisztrátusánál, vagy a vármegye alispánjánál összeírás végett, melynek megtétele után 
munkájukat mérsékelt bérrel díjazzák, azonban ennek elhanyagolása büntetést von maga 
után. 

• Nem terjed ki a cigányság életmódjának tudatos rendezésére, célja csupán távol tartani, 
illetve megfékezni a már az örökös tartományban kóborló bűnelkövető csoportokat.



Mária Terézia (1740-1780)



Mária Terézia 
• 1760-ban 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 első számú közlekedési eszköze volt 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 letelepedd 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. 
• . 



Mária Terézia 
• 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 ugyan is 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, ugyan ez 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 a szerint kell nevelni még akkor is, ha a nevelő család katolikus. 
1775-ben évvel később korlátozzák a cigányok közötti házasságot, ennek törvényességét is a 
letelepedett életmód és valamilyen foglalkozás meglétéhez kötik. 

LETELEPÍTÉS

ELLENŐRIZHETŐSÉG

ASSZIMILÁCIÓ



II. József (1765-1790) 



II. József 

• 1783-ban újra megismétli a rendeleteket,11 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. 



Erdélyi cigány vajda a 

XVII. század végén.



Erdélyi cigány asszony a XVII. század 

végén



Cigány cimbalmos és felesége. Erdély, 

XVIII. század



Cigányok a sellyei erdőben az 1800-as évek végén



Franz Neuhauser sorozata az 1810-1820-as években 
az erdélyi népek korabeli viseletét mutatta be - köztük romákat 

Érdemes megfigyelni a jobb oldali alakot, felirata

szerint: „Ein Zigeuner Richter oder Waywode".

„Cigány bíró vagy vajda" - ugyanakkor bal kezében

kovácsszerszámokat tart



Cigány banda ábrázolása a XIX. század 

elején



Pihenő cigány csapat. Lengyel 

fametszet 1834-ből



Cigány kovács munka közben. Rajz a XIX. 

század első feléből



Verbunknak muzsikáló cigány 
cimbalmos. 1780 körül.
Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok



Tenyérből jósoló cigányasszony.
Kajetan W. Kielisiński rajza 1841-ből.



Országh Antal 1854-es metszete: Oláhcigányok



Barabás Miklós: Vándor cigány telep. 1860 

körül



Valentiny János: Cigányfiatalság 



Canzi Ágost: Szüreti ünnepély 
Vácz vidékén 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Canzi_%C3%81gost&action=edit&redlink=1


Vastagh György, idősebb: A 
kárvallott cigány, 1886.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vastagh_Gy%C3%B6rgy,_id.


Munkácsy Mihály: Cigánytábor

https://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy_Mih%C3%A1ly


Arany János rajzai a Nagyidai cigányok 
főhőseiről
a mű kéziratából



Rigo Jancsi és Clara Ward 
Chimay 1896 Remy szálló 







Herrmann szülővárosa, Brassó cigánynegyedének egy része, az 
1910-es években



Az első ciganológus triász

Wlislocki Henrik

(1856-1907)

Herrmann Antal

(1851-1926)

József (Károly Lajos) főherceg 

(1833–1905)



Ethnographia I. szám, József főherceg cikke: „A cigányokról", 1890. , 
Ponori Thewrewk Emil ismertetésében 

„Bemutató tisztemet annak a reménynek kijelentésével fejezem 
be, hogy most, mikor egy ilyen fennkölt fejedelmi sarjadék a 
cigányokra vonatkozó kutatásnak lelkes protektora s 
Angolországban olyan tudós társaság keletkezett, mely a világ 
összes zingarológusait egyesíti magában, bizonyosan sikerülni 
fog a philologiára nézve semmis, de a linguisticára és 
ethnographiára nézve páratlan érdekességű cigány népnek 
még meglevő nyelvkincsét és néprajzi sajátságait, nem ugyan 
az életnek, mert a művelődés harcában előbb-utóbb 
pusztulniuk kell, hanem a tudománynak megmenteni és 
termékenyíteni."



Cigány tábor, 1818. Metszet Bright 

útleírásából



Kassa, 1865 körül

A meztelenséget szigorú tabu
vette körül a korban - két
kivétellel.

Az egyik kivételt az antik
formákat utánzó klasszicista
képzőművészet jelentette, a
másikat pedig a
„vademberek"



A cigányok anyanyelve az 1893-as vizsgálat alapján

Magyar anyanyelvű romák aránya az 
1893-as vizsgálat szerint (minél sötétebb 
árnyalat, annál nagyobb arányban) 

Román anyanyelvű romák aránya az 1893-
as vizsgálat szerint (minél sötétebb 
árnyalat, annál nagyobb arányban) 



Milyen arányban éltek szegregáltan, illetve a nem cigány népesség 
között a romák az 1893-as vizsgálat szerint (a települések %-ában)?

szegre-

gáltan 

éltek

51,9%

"a többi 

lakosság 

közt" 

éltek

39,8%

"részint 

külön, 

részint 

vegyesen"

8,3%

Adatok forrása: Cigányösszeírás 1895: 27



A 15 évnél idősebb romák foglalkozása az 1893-as 
kutatás szerint

egyéb fogl.

0,9%

15 év feletti 

foglalkozás 

nélküli

7,6%

ipari

29,0%

kereskedelmi

2,5%

mezőgazdasági

3,2%

háztartásbeli 

nő

10,4%

zenész

9,6%

napszámos

36,7%

Adatok forrása: Cigányösszeírás, 1895: 60-79



Az összes, illetve roma tanköteles korú gyerekek mekkora 
hányada nem járt iskolába 1893-ban? (%)
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Adatok forrása: Cigányösszeírás 1895: 32



Vándorcigányok, Schabinszky L. 1892. H.O.M.F. Borsod megye, 

Az 1893-as vizsgálat

kimutatta, hogy romáknak

alig több mint 3%-a tartozik

a mitikus vándorcigányok

közé. A korabeli fotókon

viszont egyértelműen

felülreprezentáltak -a

fényképek készítőit jobban

izgatta az „egzotikus

vadember".



Csak előre. Marastoni József litográfiája 
lúdlopáson kapott cigányokról, Lotz Károly nyomán, 1863



Bihari Sándor: Bíró előtt

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.elib.hu%2F04100%2F04171%2Fhtml%2Felemzes.htm&psig=AOvVaw0u9nTV-QfZCG7YqqAjFpMS&ust=1600602708369000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNCHjvGT9esCFQAAAAAdAAAAABAD


A XX. Századi magyar közvélemény 
cigányokkal szembeni áttematizálódása

• I. KRIMINALITÁS



• „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.)



A nagyváradi rendőrkapitány és munkatársai 
elfogott bűnözőkkel fényképeztetik magukat, 1905



A XX. Századi magyar közvélemény 
cigányokkal szembeni áttematizálódása

• I. KRIMINALITÁS

• II. HATÓSÁGI ERŐSZAK



• 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" 
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. 



Magyar cigányok, 1907
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Öreg üstfoltozó, 1930 körül



• „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."



Teknővájó cigány
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• 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. 



Gesztelyi Nagy László 1940-es tervezete 
(„A magyarországi cigánykérdés rendezése") 

• „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?!"



Borsy Lajos : „A cigánykérdés megoldásának sürgőssége". 
Népegészségügy, 1942

• „Mindenekelőtt legyünk tisztában azzal, hogy 
a cigánykérdést radikálisan, de egyúttal 
humánus módon megoldani nem lehet.”



Borsy Lajos : „A cigánykérdés megoldásának sürgőssége". 
Népegészségügy, 1942. szeptember 15

• „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. „ (.) 



• 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.



Cigányok a Mecsekben, 1918
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• „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)



• 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."



PERRY BROAD, AZ SS EGYIK AUSCHWITZI TISZTJÉNEK VALLOMÁSA

„Ki kellett volna hagyni [az Auschwitzba deportálásból] azokat a cigányokat és 
cigány keverékeket, akiknek állandó lakóhelyük volt, szociálisan 
beilleszkedtek és állandó munkaviszonyban álltak. Ez a kikötés [azonban] 
csak papíron létezett, és sehol nem vették figyelembe. Mivel éppen ezeket 
a cigányokat lehetett a legkönnyebben kézre keríteni, ők adták a 
táborlakók legnagyobb százalékát. (...) [Mindenki] tudta, hogy a (...) 
[Führernek] az a kívánsága, hogy a cigányok, amennyire csak el lehet őket 
érni, eltűnjenek a föld színéről. Mindenki tudta, hogy a kivételeket 
tartalmazó záradékok csak papírdekorációt jelentenek a kiirtási 
rendeleten, és enyhe elbírálás révén nagyon könnyen kegyvesztetté válhat 
az ember."*

* Auschwitz in den Augen der SS, Katowice, 1981, idézi: Fings et al. 88. és 97. o.



1941-ben a megszállt szovjet területeken a
német kivégzőosztagok, a Einsatzgruppék több
mint egymillió embert lőttek tömegsírokba - a
precízen megküldött jelentésekben újra meg
újra megemlítik a cigányokat is, de sohasem
magukban: zsidókkal, partizánokkal,
kommunistákkal stb. együtt ölték meg őket.



VAJDA ROZÁLIA VISSZAEMLÉKEZÉSEI

„Farkasfán éltünk. Summáskodtunk, mert már munka nem volt, mint most sincsen. (...) Ott 
voltunk nyolc hónapig. Akkor már szedték a romákat mindenfelől, minket is el akartak vinni, 
csak az intéző nem engedte őket, mert jól dolgoztak. (...)

Tudtuk, hogy a cigányokat is üldözik. A zsidók akkor már fogytán voltak, jöttek a cigányok. De 
senki sem szólt ellene, hogy ezt nem szabad. Otthon kiabáltak utánunk, hogy büdös cigány 
meg rohadt zsidó. Ilyen taknyos gyerekek. (...)

Engem a vonaton kaptak el. Olyan tizenhat éves lehettem. Már ősztájba' volt ez. Már azt hittük, 
vége a háborúnak. Ugye, se újság, se rádió, se semmi. Ki tárgyalt velünk, cigányokkal. Hát 
senki.

Nem tudom már, Szombathelyre vagy Körmendre mentem, levettek a vonatról, bevittek 
Körmendre, aztán meg Komáromba. A családom onnan tudta, hogy aki akkor két napig nem 
ment haza, arról lehetett tudni, hogy elvitték. (...)

Komáromból vitték tovább az embereket Lengyelországba. Nekem az volt a szerencsém, hogy az 
utolsó táborba kerültem. így nem kerültem el a gázba. Akkor már vége volt, az oroszok jöttek 
innen is, onnan is, le kellett állni, elengedték az embereket."*

* In Porrajmos.
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A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
Széttagozott cigánypolitika

• A szocialista korszak hajnalán a hatalom nagyrészt a Horthy-
korszakból átvett gyakorlatokat követve – azonban azokat 
immáron tényelegesen végrehajtva – rendszeresítette a 
cigánytelepek közegészségügyi ellenőrzését, valamint 
megelőző jelleggel kötelezővé tette a kényszermosdatásokat. 
Az intézkedések rövid időn belül hírhedtté váltak 
egészségkárosító hatásukról, illetve az erőszakos hatósági 
fellépésektől (BERNÁTH, 2002).

• A különböző minisztériumok önhatalmúlag, központi 
irányelvtől mentesen foglalkoztak a cigányság helyzetével, a 
maguk nézőpontjából közelítve a kérdéshez. 



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK

• A Belügyminisztérium a „kóborcigányok” 
részére bevezette az úgynevezett fekete 
személyi igazolványokat, melyek „formájában 
és tartalmában” is eltértek a rendes személyi 
igazolványoktól, továbbá a belügyi szervek 
cigány összeírásokat hajtották végre (PURCSI,
2004: 248-264). 



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK

• Különböző utasítások, intézkedések születtek a 
lótartás, a koldulás, a vándoripar 
visszaszorítására. 



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK

• A szocialista korszakban az 1950-es évek végétől voltak tapasztalhatóak az 
első elmozdulások a cigányság helyzetét döntően közegészségügyi és 
rendészeti kérdésként kezelő intézkedésektől. 1957-ben megalakult a 
kérészéletű Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, valamint a 
Munkaügyi Minisztérium felmérte a cigány lakosság helyzetét, továbbá 
megkezdték az előkészítő munkálatokat a pártállam központi 
cigánypolitikájának a megalkotásához, melynek eredményeként látott 
napvilágot 1961-ben az MSZMP KB Politikai Bizottságának „A 
cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes 
feladatokról” című határozata (HAJNÁCZKY, 2015a: 54-61). 



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
A kényszerasszimilációs cigánypolitika 

• Az imént említett párthatározat fektette le a pártállam 
kényszerasszimilációs cigánypolitikájának az alapjait, egyúttal 
megszüntette a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét. Továbbá 
leszögezte, hogy a cigányság bizonyos néprajzi sajátosságok ellenére sem 
tekinthető nemzetiségnek és az ezzel a tétellel szembehelyezkedő 
elképzeléseket nemcsak tévesnek, hanem egyben károsnak is ítélte. A 
Politikai Bizottság határozata a kényszerasszimiláció zálogát a cigánytelepi 
lakosság nem cigányok közé történő széttelepítésében, valamint az állandó 
bérmunka világába való betagozásában vélte felfedezni, továbbá célként 
jelölte a cigány gyermekek teljes beiskolázását. MNL OL M-KS 288. f. 
5/1961/233. ő. e.



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
lakhatás

• 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 tótkomlósi cigánysor, 1955



Cigánytelep, Pétervására, I960. Bakó Ferenc felv.



A megkérdezett lakásának fekvése régió szerint
(Forrás: JANKY B. 1999)

(%) 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



A cigányok lakáshelyzete a letelepedettség foka szerint az 1893-as 
cigányösszeírás adatai alapján

(Forrás: POMOGYI L. 1997)

Letelepedettek Huzamosabb ideig

egy helyben

tartózkodók

Vándorcigányok

Házban lakott 64,93 45,17 11,07

Putriban lakott 32,99 44,62 16,61

Föld alatti odúban

lakott

1,28 3,66 7,16

Sátorban lakott 0,76 6,17 64,57

Egyéb helyen 0,01 0,08 0,59



Váralja melletti cigánytelep, Péró



Volt cselédházba költöztetett beás cigányok, Alsópáhok, Gizella-major, 1988



Sajószentpéter, Váci Mihály u., csökkentett értékű CS lakások 



Különböző mutatók változása a cigányok lakásait illetően
(Forrás: KEMÉNY- JANKY-LENGYEL, 2004)

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



A cigányok lakásainak vízszerzési lehetősége
(KEMÉNY-JANKY-LENGYEL, 2004)
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A cigányok lakásainak vezetékes vízzel való ellátottsága településtípusonként 
(%)

(KEMÉNY-JANKY-LENGYEL, 2004)
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A cigányok lakásainak megoszlása a szerint, milyen WC van a lakásban
(KEMÉNY-JANKY-LENGYEL, 2004)
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A cigányok lakásainak vízöblítéses WC-vel való ellátottsága 
településtípusonként (%), 2003.

(KEMÉNY-JANKY-LENGYEL, 2004)

59
54

44

0

10

20

30

40

50

60

70

Budapest Vidéki városok Községek



Az ország lakásállományának és a cigány lakásállomány különbségei – 1994
(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

(%) 1 szobás 

lakás

2 szobás lakás 3 v. több szobás

Teljes 

lakásállomány
17 43 40

Romák lakásai 33 43 24



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
munka

• 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.)



Vályogvető cigány



Munkahelyükre tartó bányászok, 1978



Foglalkoztatottság a munkaképes korú (15-59 éves) népességben (%)
(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

Teljes népesség

férfi                       nő

Roma népesség

férfi                         nő

1971 87,7 64 85 30

1993 64 66 29 15



A (falusi) cigány család "kereső" státusának változásai (%)
(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

1991. 1993.

Egy kereső 19,3 9,4

Több kereső 43,6 31,3

Nem volt kereső 30,1 51,6

Ellátatlan családok 7,0 7,7



A cigány és nem cigány keresetek összehasonlítása településtípusonként, régiónként és iskolai végzettség 
szerint (1993.)
(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

Az összmagyarországi

átlagkeresetek %-ában

Adott település-típusban a 

nem cigányok átlag-

keresetének %-ában

Budapest 97,16 83,16

Egyéb város 83,99 72,89

Községek 76,07 94,14



A cigány és nem cigány keresetek összehasonlítása településtípusonként, régiónként és iskolai végzettség 
szerint (1993.)
(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

Az összmagyarországi átlag-

keresetek %-ában

Adott régióban a nem 

cigányok átlagkeresetének 

%-ában

Kelet 75,30 80,00

Alföld 80,94 61,77

Bp-i iparvidék 94,13 89,67

Észak 74,81 87,96

Dél-Dunántúl 79,13 89,32

Nyugat 69,65 78,61



A cigány és nem cigány keresetek összehasonlítása településtípusonként, régiónként és iskolai végzettség 
szerint (1993.)
(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

Az összmagyar-országi 

átlag-keresetek %-

ában

Adott végzettségűek 

között a nem cigányok 

átlagkeresetének %-

ában

0-7 osztály 69,68 103,76

8 általános 74,88 86,24

Szakmunkás 93,59 97,03

Gimnázium,

szakközépiskola

117,85 109,06

Főiskola, egyetem 180,18 125,28



A cigány háztáji gazdálkodás településtípusonként (2003.)
(Forrás: KEMÉNY I.-JANKY B. – LENGYEL G. 2004)

Van háztáji gazdálkodás (%)

Falvak 57,1

Vidéki városok 15,7

Budapest 0,8

Összesen 30,8



Különböző jövedelemszerző tevékenységek megoszlása a cigány háztartások 
között (1993.)

(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

A cigány háztartások %-ában

gyűjtögetés 14,58

böngészés 5,67

guberálás 3,40

kereskedés (belkereskedelem) 1,44

kereskedés (külkereskedelem) 0,36

saját készítésű tárgyak eladása 2,16

szolgáltatás 1,29

bérmunka 13,75

bérbeadás 0,15

egyéb jövedelemszerző tevékenység 0,87



Átlagos cigány és nem cigány háztartások jövedelmi szerkezete (1993.)
(Forrás: KEMÉNY I. 1998)

Átlagos háztartás jövedelmi 

szerkezete (%)

Átlagos cigány háztartás 

jövedelmi szerkezete (%)

Keresetek 54,59 31,80

Vállalkozói bevételek 4,29 1,41

Nem főállású 

tevékenységből eredő 

bevételek

9,15 3,19

Nem munkajellegű 

jövedelmek

31,96 63,58

Nyugdíj 20,38 16,06

Segélyek, támogatások 0,81 14,75

Családi pótlék 6,43 24,29

Gyed 0,86 1,54

Gyes, gyet 0,66 2,61

Munkanélküli járadék 2,80 4,32

összesen 100,00 100,00



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
oktatás

• 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 kis Lázár Jani II. osztályos

tanuló segít Lakatos
Péternek a tanulásban”,
1963.



Iskolázottsági szint (1993) Kemény-kutatás, 

KSH adatokkal összehasonlítva (Kézdi)

A 20 évnél idősebb népesség iskolázottsága (%) Magyarországon 

1993-ban

Iskolai végzettség Romák Nem romák

0-7 általános 43 19

8 általános 41 25

Szakiskola 2 1

Szakmunkásképző 12 21

Érettségi 2 24

Felsőfok 0 10

Összesen 100 100



A 8 általánosnál magasabb végzettségűek aránya (%) 

Magyarországon 1993-ban

Életkor Roma Nem roma

Szakis-

kola

Szak-

munk.

Közép-

fok

Szakis-

kola

Szak-

munk.

Közép-

fok

20-30 

év

2 17 3 2 34 46



Továbbtanulási irányok (%) – Havas (1992/1993. 

25% vagy 100 fő feletti roma arány)

Továbbtanulás 1996/1997 1997/1998 1998/1999

Nem 

cigány

Cigány Nem 

cigány

Cigány Nem 

cigány

Cigány

Nem tanult 2,3 16,5 2,8 16,1 3,2 14,9

Szakiskola 4,4 8,6 5,4 10,4 3,2 9,4

Szakmunk. 36,5 61,5 34,9 57,5 36,8 56,5

Szakközépisk. 38,3 9,3 37,3 12,0 38,1 15,4

Gimnázium 18,3 3,7 19,3 3,8 18,1 3,6

Összesen 100 100 100 100 100 100



A népesség iskolázottsága 1994-ben

Iskolai végzettség cigány/roma (%) nem cigány/nem 
roma (%)

0 osztály 0,3 9,1

1–7. osztály 11,2 32,6

8 osztály 35,9 45,8

Szakmunkásképző 19,4 10,7

Érettségi 23,8 1,6

Felsőfok 9,5 0,2

Összesen 100 100

Forrás: Havas–Kemény–Liskó 2001, 8.



Továbbtanulási arányok, a nyolcadik évfolyamot 

sikerrel elvégzők százalékában (2006. ősz) –

Kertesi-Kézdi

Roma 

tanulók

Nem roma 

tanulók

Eltérés

Nem tanult 

tovább

6 0 +6

Szakiskola 55 22 +33

Szakközépis-

kola

29 42 -13

Gimnázium 10 36 -26

Összesen 100 100 0







1971-ben és 1991-ben születettek:

- Jelentős felzárkózás: általános iskola sikeres befejezése és 
továbbhaladás középfokra

- Növekvő leszakadás: érettségi megszerzése, felsőoktatási 
részvétel

Hajdú – Kertesi – Kézdi: Roma fiatalok a középiskolában. In: Orsós Anna (szerk.): A 

romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki

Henrik Szakkollégium, Pécs, 2015.



15 éven felüli népességi iskolai végzettsége (%), 2011

Nemzetiség 8 osztály 
alatt

8 osztály Középfokú 
iskola 
érettségi 
nélkül, 
szakmai 
oklevéllel

Érettségi Diploma

Nem roma 4,5 27,5 21,0 29,9 17,1

Roma/cigány 22,3 58,3 13,1 5,1 1,2

Együtt 4,8 27,7 20,8 29,6 17,1

Forrás: Forray–Híves 2014





Különböző iskolázottsági szintek megoszlása a cigány népesség 
csoportjaiban aszerint, hogy mikor kerültek tanköteles korba 

(Forrás: KEMÉNY – JANKY – LENGYEL, 2004.)
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A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
egészségügy

• 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.

• 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])



A kényszermosdatás része volt a
teljes hajvágás is. A Feldobott kő
döbbenetes erővel érzékeltette, hogy
a gyakorlat emberekre irányult,
méltóságukban megalázott emberi
lényekre.



Romák, 1950-es évek. Erdős Kamill felvételei



Az összes csecsemőhalálozás és ezen belül a cigány csecsemők
halálozásának változása ezrelékben Magyarországon, 

1970–1990 Forrás: OCSGYI
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Puporka Lajos - Zádori Zsolt: A magyarországi romák egészségi
állapota, Budapest, 1998
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I. Fertőző és élősdiek okozta megbetegedések

II. Daganatok

III. Endokrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek

IV. A vér és vérképző szervek betegségei

V. Elmezavarok

VI. Az idegrendszer és az érzékszervek megbetegedése

VII. A keringési rendszer betegségei

VIII. A légzőrendszer betegségei

IX. Az emésztőrendszer betegségei

X. A húgy-ivarrendszer betegségei

XI. Terhességi, szülési és gyermekágyi szövődmények

XII. A bőr és bőr alatti szövet betegségei

XIII. A csontváz-izomrendszer és a kötőszövet betegségei

XIV: Veleszületett anomáliák

XV. A perinatális morbiditás és mortalitás bizonyos okai

XVI. Tünetek és rosszul meghatározott állapotok

XVII. Balesetek, mérgezések, erőszak

%

Vezető halálokok előfordulása a Baranya megyei cigányoknál 

a nem cigányok adataihoz viszonyítva

CSERTI CSAPÓ, METSZÉSPONTOK, 2011, PUPORKA – ZÁDORI, 1998. alapján



Kósa Zsigmond: Telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése, DE, 

2006.



Kósa Zsigmond: Telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése, DE, 

2006.



Kósa Zsigmond: Telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése, DE, 

2006.Kósa Zsigmond: Telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése, DE, 

2006.



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
A kényszerasszimilációs cigánypolitika kritikája 

• Közel húsz év után, 1979-ben került ismét terítékre a cigányság helyzetének a megvitatása az 
MSZMP KB Politikai Bizottságának az ülésén. A Politikai Bizottság határozatában kifejtette, 
hogy a cigányság társadalmi beilleszkedésének érdekében tett intézkedések összhangban 
voltak az 1961-es párthatározatban rögzítettekkel. A beszámoló a cigányság foglalkoztatási 
helyzetével kapcsolatban megjegyezte, hogy a cigány férfiak jelentős része ugyan 
rendelkezett állandó munkahellyel, de nagyrészt, a korábbi évekhez hasonlóan 
segédmunkásként tudtak csak elhelyezkedni. Különböző cigány munkakörök alakultak ki, amik 
jellemzően nehéz, veszélyes, egészségre ártalmas és piszkos foglalkozásnak számítottak. 
Továbbá megoldatlan problémaként jelentkezett a 15-18 éves cigány fiatalok, valamint a 
cigány nők foglalkoztatása. A cigányság oktatási helyzetében a beszámoló szerint komoly 
előrelépések következtek be az 1961-es párthatározatot követően; számottevően nőtt a 
cigány gyermekek beiskolázása, többen jutottak el az általános iskola felső tagozatába. 
Ugyanakkor az általános iskola nyolc osztályát csak töredékük végezte el, szakmunkásképzőbe 
pedig alig-alig kerültek be, melynek hátterében részben az állt, hogy sokan tanultak „eleve 
hátrányos oktatási feltételek között”, ami annyit jelentett, hogy képesítés nélküli 
pedagógusok foglalkoztak velük, rosszul felszerelt iskolákban, valamint összevont osztályokba 
jártak. 



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK
A kényszerasszimilációs cigánypolitika kritikája 

• Sokukat gyakran indokolatlanul gyógypedagógiai intézményekbe sorolták, vagy 
pedagógiai megfontolásokra hivatkozva – az elkülönítésük érdekében –
úgynevezett cigányosztályokat hoztak létre a részükre. Az imént említettekhez 
hasonlóan a cigánytelepek felszámolásával kapcsolatban szintén kétes 
eredményeket könyvelhetett el a pártállam felső vezetése. A jelentés szerint1961-
ben a cigányság közel 70 százaléka cigánytelepeken lakott, ami 25 százalékra 
csökkent, azaz még mindig 81 ezer személy lakott tarthatatlan viszonyok között. A 
cigánytelepről elköltözött családoknak a lakáskörülményei sem lettek sokkal 
jobbak. Rendszeressé váltak a CS-lakások építése során a visszaélések, valamint 
sokszor egy tömbbe építették őket a cigányság elkülönültségét fenntartva 
(HAJNÁCZKY, 2015a: 62-86). Az 1980-as évek második felétől már a pártállam egyes 
vezető funkcionáriusai is, mint például Pozsgay Imre a Hazafias Népfront főtitkára, 
vagy Kozákné Keszei Veronika a TKB titkára nyíltan bírálták a szocialista rendszer 
addigi cigánypolitikáját: 



II. Ciganológus triász

Erdős Kamill

(1924-1962)

Hajdú András

1932-

Vekerdi József

1927-2002

Vekerdi József

1927-2002

Vekerdi József

1927-2015



Romák, 1950-es évek. Erdős Kamill felvétele



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK

• Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1988 novemberében 
napirendre tűzte a „Javaslat a nemzetiségi törvény 
irányelveire” című előterjesztésnek a megvitatását, mely 
részletekbe menően taglalta egy tervezett nemzetiségi 
törvény céljait, alapelveit, valamint a nemzetiségeknek 
biztosítandó jogokat. A törvény kiadásának a szükségességét 
az előterjesztett anyag azzal indokolta, hogy a magyarországi 
jogrendszerben nincsenek kellő mértékben rögzítve a 
nemzetiségeknek a jogai. 



A PÁRTÁLLAMI IDŐSZAK

• Továbbá lehetővé tette, hogy a magyarországi cigányság 
kezdeményezze nemzetiségként történő elismerését: „A 
Politikai Bizottság hatálytalanítja 1961-es és 1979-es, 
cigányságról szóló határozatának azt a részét, amelyben a 
cigányságot etnikai csoportnak minősíti és elveti 
nemzetiségként való kezelésüket. Ez politikai oldalról 
lehetőséget ad arra, hogy a törvény életbelépését követően 
magukat cigánynak valló állampolgárok megbízásából 
szervezeteik kezdeményezhessék nemzetiséggé válásukat.”



Peripatetikus közösségek

• A kulturális antropológiában, elsősorban Aparna Rao által kidolgozott
kategória azokra a népcsoportokra, amelyek nem írhatók le a
vándorlókra alkalmazott hagyományos modellekkel, azaz nem
állattartók, nem vadász-gyűjtögetők.

• A kategória az ökológiai antropológiából származik, egyike a cigány
közösségek gazdasági tevékenységének értelmezésére kidolgozott
fogalmaknak, de nem minden cigány közösség feltétlenül peripatetikus
közösség.

• Hasonló kategóriák: szolgáltató nomád (Hayden), kereskedő nomád 
(Acton), több lábon álló nomadizmus (Misra), szimbolikus nomád 
(Stewart). 

• A „peripatetikus” szót először egy Berland nevű antropológus használta 
1982-ben, a vándorló csoportok által kihasználható  gazdasági rések 
(peripatetikus niche) kapcsán. 



Peripatetikus közösségek

Aparna Rao szerint:

1. Nem élelemtermelők (még akkor sem, hogyha tagjainak háza, földje és 
jószága van)

2. Vándorlók, de mobilitásuk változó jellegű. Szabályos térbeli mozgásuk 
gazdasági stratégiából származik.

3. Megélhetésüket elsősorban kereskedelmi tevékenység és speciális 
szolgáltatások biztosítják.

4. Endogámok.

5. Mindig kisebbségben vannak.

6. Önálló etnikai egységet alkotnak

A peripatetikus közösséghez hasonlítható magyarországi

történeti változat a mendikációs (kolduló) közösség.



Mendikáció

• A mendikáció, a faluzás a XIX. század végéig meghatározó 
cigány életforma volt hazánkban. A megtermelt árucikkeiket 
élelemre vagy használati javakra cserélték, szolgáltatásaikat 
„felajánlották” a paraszti gazdaságoknak, tapasztottak, 
jósoltak, udvart söpörtek, dögöket takarítottak, hírt vittek stb. 
„A cigány családok megélhetése tehát több tevékenység 
összetett rendszerére épült.

• Az efféle szolgáltatások iránti kereslet csökkenése váltásra 
kényszerített őket.

• A házalókereskedés egyre szigorodó kontroll alatt állt a 
dualizmustól egészen az 1960-as évekig.

http://www.tte.hu/_public/ttorszkonf/romapage.rtf


• A mendikáció kifejezés a 18. századi forrásokban jelenik meg, a megélhetési 
stratégiák, a csoportszerveződési formák és a mozgásvariációk speciális 
kombinációját jelenti, mint ilyen már a 17. században is kimutatható, s napjainkban 
is létezik. A mendikáció koldulást is jelent, de a szó cigányokkal kapcsolatos értelme 
más. Pontosabb a mendikációt olyan kéregetésnek értelmezni, amelyhez nem 
társul az egészségi állapot miatti elesettség vagy megnyomorodottság. Még 
kifejezőbb a cigányok által is használt korabeli magyar terminus: faluzás. A faluzás 
fogalmán két dolgot értettek:

• a faluról falura való csoportos vándorlást, melynek során produktív vagy 
improduktív szolgáltatásokat kínálnak a gázsóknak

• azt, amikor egy cigány csoport lakóhelyéről egy másik településre megy és ott a 
rokonok támogatásával csoportos vásári lopásokat, s egyéb "szerzéseket" követ el

• A "klasszikus" mendikációs közösség rokoni szeveződésű, leggyakoribb rendezési
elve a három generációs együttélés. (NAGY PÁL: "KICSINSÉGEMBEN ELSZAKATTAM„ Cigány

közösség, szocializáció és gyermeksors Magyarországon a 16-19. században)



Viga

• A vigă szó értelmét magyarul a 'fajta, nemzet' kifejezéssel lehet visszaadni. A 
vigához mint leszármazási csoporthoz tartozóknak különféle magatartási jegyeket 
tulajdonítanak, amelyeket valamelyik férfiági felmenő jellegzetes 
magatartásformájára, szokására lehet visszavezetni. Például a tolnaibabiros vigájú 
ember magát jobbnak, tisztábbnak tartja magát a vele egy faluban élő picigusnál, 
akit verekedősnek vagy tolvajnak gondol. Így, a teljesség igénye nélkül a rigo, 
a banyujest (pénzes) akămilyest (kőműves), a kápdăkál(lófej), 
a bankos (verekedős), aflenkăs (jobbfajta) viganevekkel lehet még találkozni. Amint 
azt Szalai Andrea megállapítja, a vigák elnevezését a kollektív emlékezet őrizte 
meg, és fenntartásáról nemzedékről nemzedékre a szájhagyomány gondoskodott. 
A vigák között, a babiros-picigus ellentéthez hasonlóan, belső hierarchia is 
működött. (Ambrus László: Babirosok, picigusok: a beás cigányok belső 
osztályrendszere)

http://www.epa.oszk.hu/00000/00036/00028/pdf/05.pdf
http://nyelvisztan.blog.hu/2011/03/31/babirosok_picigusok_a_beas_ciganyok_belso_osztalyrendszere


Köszönöm a figyelmüket!


