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A cigányság magya roí szági törté neté nek v ázlata

Maggarorsziqon el ször l4l6-ban emlí tik a cigántlokat, amikor Brassó városa pé nzt ós é lelmet adott az ,,Eqqiptomból jöv  Emmaus
ú rnak é s l20 társának" , Zsigmond l 4I7 -ben Lindauban állí tott hi számukra menlevelet . A menlevé l Kis-Eggiptomból iöv  zarándo-
koknah mond,ja óftet- A lné l suint kor,ibban meqtaqadták kereszté ny hitüket, de azután bí í nüket meqbánták, s vzuklé sül hé t 
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hell

a világoI 1árniuk, hlw meqblcsátást nyerhesseneft. A menlevd oltalmuhra é s támlgatásukra szóI(t í eI. A törté né swk többsé Oe szeint e

doftumentum hamisí tváng, amit a kedvuí  |ogadtatás mjatt a dqána cslplrtok több póldáryba is lemásoltak-

f ász|ó cigány"vajdának I423-ban Zsigmond krrály
l:adott menedé klevelet, aki a Szepessé gben járuIt
elé , s aki l424-ben azl]tán már Regensburgban t nt
fel csoportjával.

Magyarországról tehát rendkí vú li gyorsasággal raj-
zanak tovább Nyugat-Eulópa irányába, Az l400-as
é vek közepé re már a iegtöbb európai országban (Spa-
nyolország, Anglia, Franciaország, stb.] megtalálható-
ak a cigányok,

A XVl. század lege]s  é veiben, a skandináv orszá-
gokban is meg jelentek,

A menlevelek hamisí tásán tú l mé g arra is hivatkoztak,
hogy a császár szabadrablást is engedé lyezett nekik.

Emiatt a kezdeti rokonszenvet ádáz üldözé s vá]totta
fel. A virágzó közé pkori társadalmak már a kóbor, rab-
ló né pben iavaik, tulaldonaik dé zsmálóit látták.

A legsú lyosabb üldözé snek a Né met-Római Biroda-
lom területé n voltak kité ve, ahol a fejedelemsé gek
egymással versengtek kegyetlensé gükkel,

A né met birodalmi gy lé s l479-ben ké meknek nyil-
vání totta a romákat, l480-ban pedig kivette  ket a Iog
é s a törvé ny vé delme alól, Spanyolországban | 492-t l
a mórokkal é s a zsidókkal együtt a cigányokat is kiuta-
sí tották.

Franciaországban XIIL é s XIV Lajos er s központi
hatalma valódi irtóhadiáratba kezdett ellenük, Angliá-
ból, Skóciából kiutasí tották  ket. Aki Visszaté rt a füIé -
né l fogva fához szögezté k, tizennyolcezer cigányt pe-
dig felakasztottak.

A hollandiai Utrechtben 1544-ben sokat megcson-
kí tottak é S meggyilkoltak közü]ük, a tú lé l ket pedig
szám zté k.

A XVl. SZáZad köZepé n a pápa is kiutasí totta  ket aZ

egyházi állam területé r l, í gy az egyház is megtagadta
 ket, s ezzel vé get é rt a menekü]t kereszté nyi é s zarán-
dok státuszuk,

A Sort lehetne mé g folytatni, A kegyetlen inté zkedé -
sek - amelyekkel az európai országok szabaduln1 akar-
tak t lük - nem Voltak te]ieSen eredmé nyesek, de hoz-
zá|árultak ahhoz, hogy a cigányság nagy számban
visszahú zód jon kelet-európai területekí e,

Dé l- é s Kelet-Euí ópában - Havasföldet é s Moldvát
kivé ve - nagyobb türelmet gyakololtak irántuk, fu em-
lí tett román fejedelemsógekben rabszolgának adták el
 ket, s ennek inté zmé nye l85ó-ig fennállt, A legtöbb
rabszolgája az oí todox egyháznak voit,

A té rsé g többi államában azzal magyarázhat  vi-
szonylag kedvez bb fogadtatásuk, hogy e gazdasági-

3326

lag fejletlenebb területeken né lkülöZhetetlenné  Váltak
háziiparukkal é s kovácsmestersé gükkel,

Magyarországon a legnagyobb Nyugat-európai ci-
gány pogromok idejé n sem é rte  ket támadás a kö-
zé pkorban é s az ú ikorban, Ez magyarázható a gazda-
sági é let fejletlensé gé vel, a háború s állapotokkal, a
háború k okozta né pessé g-hiánnyal, a munkások, ké z-
m vesek é s zené szek iránti kereslettel, s azzal is, hogy
az itt kevé sbé  szigonlan szeruezett é let sok lehet sé -
get kí nált a cigányság számára-

A társadalomba töí té n  betagozódás lehet sé ge
bizonyos szintig számukra is adott volt (letelepedé s,
telekhez, földhöz tutás stb.). A munkák között fontos
szelepet töltött be a vé gvári er dí tmé nyrendszer ki-
é pí té sé ben va]ó közrem ködé sük (p), k fuvarozás,
é pí tkezé si munkák) é s a fegyvergyártás.

Mí j:,x,.,ffi 
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cigányoknak, amelyeket l58l-ben Bdthori Zsigmond
fejedelem is meger sí tett.

ll- Ulászló l49ó-ban azé rt adott Bolqdr Tamás cigány-
vaIdának szabadságlevelet, mert né pé vel hadianyagot
gyártott a pé csi püspök Számára,

A fé mmegmunkálás vé gig kí sé ri a cigányok törté ne-
té t, A török elleni küzde]mekben, a Rákóczi szabad-
ságharcban, s ké s bb, fegyverkovácské nt nyertek elis-
meré st, de emellett katonáskodtak iS, l55ó-ban pé l-
dául Nagy-Ida várát vé dté k a török ellen.

Megbecsült foglalkozás volt az aranymosás iS, ami
Erdé lyben bizonyos fokú  autonómiát (közös adózást)
biZtosí tott a cigányoknak,

Egyre gyakoribbá lett a cigányok zené szké nt va]ó al-
ka]mazása- Számos f ú r állandó zenekart tartott, A ci-
gányzene a paraszti, polgári mulatságokon is megje-
lent. Az ú rbé ri iegyzé k szerjnt a cigányok a kor szinte
minden munkaköré ben helytálltak, A törökök ki zé se
után az ország megcsappant lakosságának kiegé szí té -
sé re a Habsbuí gok inté zkedé seket hoztak a cigányok
letelepí té sé re is, Az Erdé lyb l é s Bánságból é rkez 
nagy cigánycsoportok azonban a letelepedett, dolgo-
zó, adózó é s többé -kevé sbé  beil]eszkedett csoportok-
kal szemben jelent sen megnövelte a vándorcigányok
arányát, A cigányság mind a viszonyok változása,
mind a lé tszámának növekedé se miatt egyre sú lyo-
sabb társadalmi problé mát ielentett,

A felvilágosodás é S a centrista hatalmi eszmé k ha-
tására Mária Teré zia i 7ó l -ben megtiltotta a cigány el-



nevezé s használatát é s vándorlásukat. kötelezte a föl-
desurakat, hogy adjanak számukra földet, házhelyet,
aIkalmazzák  ket jobbágyké nt,

lI. JóZSef 1783-ban összefoglalta é s kiegé szí tette a
cigányokkal foglalkozó rendelkezé seket, Eltiltotta a ci-
gány nyelv használatát, a lókereskedé st, a gyerekek
ruhátlanságát, Azt kí vánta e]é rni, hogy a cigányok me-
z gazdasággal foglaikozzanak, templomba járjanak,
é s alávessé k magukat a helyi közigazgatásnak, bí rás-
kodásnak,

I Mária Terezia-lé ]e é s a iozeí inista ci8ánypo]iriká-
.flndk politivuma, hogy lUdom;SUl vette d cigányo
ké rt Való felel ssé get, a rendeletek é s jelenté sek fel-
szí nen taí tották a ké rdé st, Hibála, hogy nem vette fi-
gyelembe a cigányok valós állapotát, ellenállását, é s
nem teí emtett az inté zkedé sekhez eszközrendszert, a
ké rdé st felülr l kí vánták megoldani, annak mé lyebb
ismerete né ]kül, Az elrendelt összeí rások általában
csak a letelepültekr i szóltak_

fu l855-ös romániai cigány rabszolga-felszabadí -
tást követ en a cigányság ú iabb nagy csoportiai é r_
keztek Magyarországra, növelve a cigányság köré ben
tapasztalható negatí v tendenciákat é ppú gy, mint a
bels  vándorlók arányát,

A XIX, század második felé ben feler södött a cigá,
nyokkal való tör dé s, de ez ré szben csak egyedi ióté -
konysági akciókra korlátozódott, ré szben pedig tudo-
mányos cé lzatú  vo]t A cigányké rdé s átfogó megoldá-
sára nem került sor,

l850 után Hám ]ános, szatmári püspök cigány isko-
lát é pí tett, maid FarÉ as Ferdinánd é s ]ózspf f herceg is
iskolát a]apí tott számukra, Ezek a kí sé rletek azonban
rövid é let nek bizonyultak.

l8ó8-ban megSZületett a né poktatási törVé ny,
amely a tankötelezettsé g Vé grehajtására is hangsú lyt
helyezett.

,,l870-ben Eötvös |ózsef va]lás- é s közoktatásügyi
minisztel küIön körlevé llel fordult az ország vaIa,
mennyi tanfelügyel jé hez, a tankerületek vezet ihez,
é s felhí lta figyelmüket a cigány tankötelesek beisko-
lázására, a né poktatási törvé ny el í rásainak a cigány-
gyerekekre törté n  kiterjeszté sé re is, A korabeli, rend-
kí vül hiányos iratanyag alapján sajnos nem követhet 
nyomon az inté zkedé s hatása, Az iskola statisztikák
tanuimányozása során ezekben az é vekben minden-
esetre nem találkozunk cigány tanulóval." {Ré szlet
K1tnlJek István. A cigány gyermekek oktatása Magyar-
országon cí m  tanulmányából),

]ózsef f herceg jelent s anyagi áldozatok árán igye_
kezett birtokai egy ré szé n a vándorcigányokat letelepí -
teni, A cigánykutatásra is sokat áldoz, a kutatásban
maga is ré szt vesz, Kezdemé nyezé sé re l893-ban
összeí rást vé geztek a cigányság köré ben, melynek
adatai szerint 274 935 tlzenöt é v feletti cigány é lt az
országban.

Magyarországon a XIX. század vé gé n európai rangú
ciganológiai kutatás inté zmé nyesült,

Sainos kutatási eredmé nyeik sem a szé lesebb kö-
zönsé ghez nem iutottak el, sem a problé ma társadal_

mi, gazdasági gyökeré ig nem jutottak, s í gy nem ha-
tottak a cigányság feleme]kedé sé re, A romák helyzete
tovább romlott.

Az iparosodás, a tömegtermelé s megindulása a ha-
gyományos szakmáik irántj keresletet nagymé rté kben
csókkentette, Nem tudtak a gé pesí tett termelé s okoz-
ta kihí vásokra reagálni, A legnagyobb gondot az okoz-
ta, hogy szakmai ké pzettsé g hiányában, nem tudták
er sen monokulturális szakmáikat átstrukturálni, az
ú |abb kereslethez igazí tani,

A XIX, század vé gé n meginduló né piskolai rendszet a
cigányokat nem tudta tömegesen elé rni E körülmé nyek
hatására a századfordu]ótól a leplezetlen diszkiminá-
Ció é s üldöZteté S kora köVetkezett be, amely a fasiszta
id ben é rte el csú cspontiát, S több mint hatvanezer
magyarországi cigány deportálásban nyiIvánult meg,

A ll, világháború t köVet en párthatározat indí totta
el a cigányság felemelkedé sé t cé lzó programot, mely
a hangsú lyt a szociáIis helyzetük jaVí tására tette,
Mindezzel asszimilálódásukat kí vánták elé rni, E kor-
szak felszámolta a cigánytelepek nagy ré szé t, több
ezer lakást juttatva a cigányságnak.

AZ l980-aS é vek közepé re csaknem teljesen megva-
lósult a fé rfi cigány-lakosság foglalkoztatása, Igaz, be-
taní tott- é S segé dmunkás volt többsé gük, F leg a ne-
hé ziparban, a kohászatban, é s a bányászatban alkal-
mazták  ket, |elent s volt számarányuk az é pí í  ipar-
ban is.

Az elmú lt fé lé vezredes id szakhoz ké pest a 80,as
é vek közepé re a cigánygyerekek iskolai oktatása terü-
leté n is el relé pé s törté nt, Akkor is, ha az á]talános
1skolás gyerekek kb, 40"/"-a nem fejezte be aZ általános
iskola 8. osztályát é s a vé gzettek többsé ge szakmun-
káské pz  inté zmé nyekbe került, ahol az 507"-uk az el,
s  é vben lemorzsolódott, s lra továbbtanulásuk a kö-
zé piskoIákban, egyetemeken nem az e]várható, a
szüksé ges mé rté kben alakult.

A korszak hibája volt, hogy nem átfogó cigánypoliti-
kát alkotott, csak a szociális ké rdé st emelte ki, Hiány-
zott a cigányság helyes megismeré se, sajátosságaik
figyelembe vé tele, a fokozatosság betartása.

Összegezve, a szocialista korszak cigányokkal kap-
csolatos politikáia több területen is ké pes volt iaví ta-
ni a cigányság helyzeté n, azt a táIsada]mi átlaghoz kö-
zelí teni, Az eredmé nyek ellené re azonban a cigány kö-
zössé gek a társadalmi-gazdasági fejl dé s dönt  pillé -
reit nem tudták megragadni, ezé rt eredmé nyei csak
id legesek voltak, az t980-as é vek vé gé n bekövetke-
zett gazdasági rendszerváltássa] megd ltek, A cigány-
ság köré ben ugrásszer en megn tt a munkané ]küliek
aránya, s nagy ré szük mé g járadé k folyósí tására sem
Vált iogoSuIttá, A munkaer -piacon nem tudnak
esé llyel megjelenni, átké pzé sükre, fogIalkoztatásukra
nem SZületett átfogó program, Az ú jabb ,,föidosztás-
ból", a privatizációból, a vállalkozások támogatásából
is kimaradtak. Más területeken (oktatáS, kultú ra stb,]
sem sZületett vé grehajtható plogram,

Mára a cigányság törté neté nek legsú lyosabb kor-
szakához é rt el, melyb l csak a kormányprogram, tár-
sadalmi összefogás ré vé n kerülhet ki,
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