
A cigányok 1945 utáni törté neté hez

|/ ü|önösen ré eebbi - a cigányság lörleneté Vel f -
l\. lenr a hatva"nas é . hetve'nes é ve(ben szülelelL -
í rásokban találkozhatunk azzal a fordulattal, hogy a
cigányok Sorsa 1945 után egy csapásra gyökeresen
megváltozott, a lené zett, elnyomott, el í té letekt l
sú jtott né pcsoport tagjai a Il, világháború  befeIezé sé t
követ en a társadaiom egyenrangú  polgárai lettek,
Mára kiderült, hogy ezek csak szólamok voltak, é s a
mai napig a cigányok azok, akikkel kapcsolatban a leg-
több e] í té let é l- Mé gis tanulságos megvizsgáJni,
hogy a korabeli í rások milyen viszonyokat tükröznek,
Gy jtemé nyem meglehet sen szegé nyesnek t nhet
az l94r-l946-os é vekb l, de akkoriban nem sok ú |ság
foglalkozott a cigányság problé máival_

Az els  ilyen dokumentum egy levé ltárban talált
iral, az lgal Csend,bí ztos  rs 1945. április I4-é n ké szült
kimutatása. Maga a dokumentum egy A/4 mé ret  la-
pon található táblázat, ameiy sorszámból, né vb l,
születé si é vb I, tartózkodási helyb l é s megjegyzé s
lovatból áll, Az egyetlen lap tizenkilenc cigány ember
nevé t sorolja fel, A legid sebb l90l,ben született, a
legfiatalabbak 1928,ban, azaz az é letkor 17 é s 44 é v
köZött Volt, A tartózkodási helyet né zve, í í z igali, 4
somogyszili, öt pedig né metladi lakos, A megjegyzé s
rovatot folyamatosan í rták, Az ebben található fel-
iegyzé s mind a tizenkilenc emberre vonatkozott:

,,Közveszé lyes munkakerül k, csavargó é letmódot
fol],tatnak, fekete lánckereskedé ssel foglalkoznak,
marhalevé l né iküli ]ovakkai üzé rkednek, miáltal a mai
lóhiány miatt lóhiányban lev  lakosság helyzeté t ki-
használva a |ogtalanul birtokukba 1utott lovakat tú l
magas áron adiák el a rászorult gazdáknak, Mié rt is
szüksé ges a birtokukban lé vó lovak elkobzása é s neve-
zettek interná]ása,"I

A lL világháború  jóformán csak befeiez dött, ami-
kor egy né vtelen ú jságí ró azon aggódik, hogy Kaposlá-
ron a kocsmák körü], a mozikban, a köztereken csak ci-
gányokkal lehet találkozni, Mivel ,,az amú gy is megle-
het sen laza közbiztonsági áIlapotok vaiósággal me-
legágyai ennek a rest, minden erkölcsi é rzé st é s gát-
lást nem ismer  bandának", a szerz  azonnali inté zke-
dé seket követel, A probIé mát szerinte munkatáborok,
kal lehet megoldani: ,,Ké riük tehát a hatóságokat,
gyorsan é s eré lyesen vessenek vé get a kóbor cigányok
egyre veszé lyesebb garázdálkodásánakl Van elé g é pí -
teni va]ó az országban, szüksé g van az er s munkás-
ké zre, a munkatáborok szigorú  fegyelme dologra tudIa
szoktatni ezt a lé ha, alávaló társaságotl"'

Eev Yikár Gyula nevezet  ú riember is hozzászólt a
ké rdé shez az ú jság szerkeszt jé hez cí mzett nyí lt levé l-
ben. A cigányok megjelené se a városban szerinte
annyira aggasztó, hogy ,,Kaposvdr, a virágoft városa" ha-
marosan ,,Kaplsvár, a cigáryok városára" fog változni.

Máté  MiháIy Dombóvá.on é l, Iegutóbb 9914. számunkban kö-
zöltük í rását.
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Megoldáské nt az általuk, a dunavecsei 1árásban alkal-
mazott módszert Iavasolta (,,.,. kicsinyé t-nagyiát,
fiatalját-öregié t nyomban haivágógé p alá áIlí tottuk.
Ezek aztán tarra nyí rva örök bú csú t intettek környé -
künknek,")r

A következ  é vb6l származó í rások már valamivel
szé lesebb skálán mozognak. l94ó-ban jelent meg Kál-
mán András sokszor idé zett munkája a TáIsadalmi
Szemlé ben, ,,A magyar cigányok problé mája" cí mmel,
Olvashatunk a cigányok ellen elkövetett b nökr l,
ré szben rövid ú isághí rek formájábano, ré szben Faludy
György tollából, aki el ször számol be megrázó sorok-
ban a cigány-holocaustról'. Gy jté sem során találtam
ké t b nügyi tudósí tástÓ, valamint egy rövid tálé kozta-
tást is, hogy Kaposvár terüIeté r l kitoloncoltak össze-
sen harminckilenc f t'.

p rté kesebb dokumenlumok ugyancsak a Somogy
_EJ N4egyei LeVé |tárban ra|ált iratok, ameIyekben a
járási f jegyz k jelentik elké pzelé seiket az alispánnak.
Valamennyi ielenté s a ,,Cigdngké rdé s megoldása" cí mel
viseli é s egy id szakban ké szültek, í gy feltehet en va-
lamilyen megyei rendelkezé s kapcsán keletkeztek,
Né zzük ezek tartalmát: A kaposvári járás í  jegyz ie
hé t soros ielenté st í rt, Ezek szerint kevesebb vándor
Cigány található a fa]vakban, de azok ugyanú gy, mint
ré gen ,,ellopnah mindeht, amit tud,nak", a letelepültek
,,munkaké zsé ge móg a mú ltban tapasztaltaknál is kisebb",
Megoldáské nt ,er s ellen rzé s alatt lé v  muní .atábll' lé te-
Sí té Sé t iaVaSolta.

A barcsi 1árás f iegyz le ú gy vé lte - a könnyebb el,
len rizhet sé g cé ljábóI - cigánytáborokba ké ne gy i-
teni a cigányokat, akik azt csak engedé llyel, munka-
vé gzé s cé ljából hagyhatnák el, A ló é Vesné l fiatalabb,
illetve a hatvan é vesné l id sebb szemé lyek, csak kü-
lön engedé llyel, nagyon indokolt esetben mehetné -
nek ki a táborból, mivel az ilyen korú ak munkára nem
a]kalmazhatók, Ezen kí vül ,1ivel köztudott, hogq a kerese-
tüftet elisszáh", a cigányokkal szemben te]jes szesztilal,
mat rendelt volna el_

A csurgói iárás területé r l megtaláltam a f ieg7z 
pár soros feliratát, de a Cslrgd nagyközsé gben ké szült
ré szletesebb Ielenté st is, A nagyköZsé gben, ké t utcában
230 fé rfi é s l92 n  é lt. A dokumentum szerkeszt je sze-
rint a Csicsói utcaiak a ,,rendesebbek", mert id szako-
san napszámmunkát Vállalnak- Az asszonyok általában
feketé zé sse] foglalkoznak, é s a fé rfiakat  k tartják el,
Megoldáské nt azt javasolta, hogy a cigányokat kivé tel
né lkül ki kell zárni a közellátásból, mert akkor munkára
ké nyszerülnek, Akiket pedig ez után a munkára ké nysze-
rí t  akció után ]opáson é rnek, munkatáborban ké ne el-
helyezni. A í  jegyz  egy rövid ielenté sben pedig csak
annyit í rt, hogy a cigányok munkaalkalmat keresnek,
magataftáSukban lassú  javulás kezd dött_

Az IgaI járás f iegyz je azt közölte, hogy csak letele-
pedett cigányok vannak, akik magatartása semmit



nem Változott, most aZ orosz katonasággal é s a feke-
té z kkel folytatott csereberé lé sek f  közvetí t i. Ó is a
hatósági ellátásból való kizárást gondolta a munkára
ké nyszerites leg jobb eszközé nek,

Marcali iárás iegyz je ké szí tette a legré szletesebb
jelenté st, köriegyz sé gek szerint kózölte a cigányok
lé tszámát é s é letmódiát, A balatonmáriai körjegyz sé g-
ben nem voltak kóbor cigányok, csak Balatonberé ny-
ben é lnek ,,állandó iakó tekn vályók (sic,!)", A
meszteqnq  körjegyz sé g területé n sem é lt kóbor ci-
gány. A niklai cigányok, nyolc fé rfi, tizenné gy n , hu-
szonhé t gyermek,,kifogástalan" magatartású ak, né -
hánynak földje volt, azon dolgozott, A nemesdé di ci-
gányok állandó mez gazdasági munkát vé geztek, csak
40-45 f nyi vándor drótos cigányt tartottak Számon,
akik - a jelenté sí ró szerint - ,,cseké ly hasznot hajtó
ipari tevé kenysé gük mellett nagyobb kárt okoznak a
társadalomnak a csavargó é letmód|ukkal, a 1opással,
fert z  betegsé gek elterjeszté sé vel" - A pusztakovátsi il-
let sé g  cigányok ,,iavuló é Ietmódot" í Olatattak. Hogy ez
mit foglalt magában nem tud juk meg,

fi aitO kivé tel a s/igetvári lárás legyz ié nek ielenré -
U se Szi1elvdr akko"r meg Somog! megyé hez tano-
zott, Leí Iia, hogy a földhöz jutott cigányok nagyot vál-
toztak, igyekeztek a földjeiket m velni, gyerekeiket is-
kolába iáranák, Szerinte az igyekv knek házhelyet ké -
ne adni, lakáshoz kellene  ket iuttatni é s munkalehe-
t sé get biztosí tani számukra, Azokat, akik továbbra is
kerülik a munkát, felügyelet me]lett az állami gazda-
ságokban tartotta szüksé gesnek foglalkoztatni, de
ú gy, hogy közben rendszeres el adásokkal neveljé k
 ket. Az el adók között már munkahellyel, házzal ren-
delkez  cigányok szerepelné nek - í rta. Ennek hatásá-
ra bizonyára itt is nagy Változások lenné nek - folytatta
- aminek eredmé nyeké ppen az itt is igyekvóket ,,ház-
iuttatással, stb. megbecsülve" lehetne komoly válto-
zást elé mi.

Kaposvár Város é s Somogyvármegye Bizottsága
1788/1/l45, Sz, alatt 1946- február 9-é n levé iben for-
du] a miniszterelnökhöz:

,,Somoqqvármegqe Nemzeti Biz1ttsága nlvember 17 -é n tar-
tltt ülí sé ben himlndltta, hoqu í elt a Magqar Kormánqhoz,
miszerint a Maqyarorszáqon hóborló cigán1loft ügqé ben orszá,
qos rendelhezé st hozni szí vesked,ié k, illetve törué ryt arról, hoqy a
hóborló cigán1lokat az országbóI telep(tsé k hi, illetve eltóvolí tá-
sukróI valamiké ppen gondaskadás tdrté njé k -

Felhé rem Miniszterelnök lJrat, hogq a fenti határozat é rtel-
mé ben ezen ré qóta uajódó ké rdé st valamí keppen rend.ezni, s a
vé gleges megoldás ügyé ben a szüksé ges inté zkedé sehet megtenni
szí veskedjók -

A Nemzeti Bizottság nevé ben,

Antal ödön s.h.

Ané lkü1, hogy ebb l a né hány összegy itött, korabe]i
iratból általános é rvé ny  következteté seket vonnánk
le, felté tlenül fe} kell figyelni arra, hogy a földhöz é s
munkához iutott cigányok a földb l, a munkáé rt ka-
pott juttatásból akartak megé lni, Ennek megemlí té se
az ismertetett dokumentumokban - ahogy láthanuk -
csak mintegy mellé kesen törté nik meg- lgazán elbor-
zasztó ugyanakkor, hogy a hivatalos közigazgatás
megengedhet nek taltotta, s t aZ igali  rs eseté ben
meg is valósí totta, a cigányok jogfosztását, vagyontár-
gyaik elvé telé t, kirekeszté süket, munkatáborokban
törté n  elheJyezé süket,

Máté  Mihály
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