
A cigányság é s a hadsereg
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l'1,,t a slöVeg  leveIet álií totta ki U]ászió de ezt
Emegel zoei már mjs uraIkodók, peldáuI Mjtyá.
király is adott kiváltságlevelet cigányoknak, akik ezé rt
er dí té si munkálatokat Voltak kötelesek Vé geZnj.
Gyártottak sulymot is, aminek a haszná]ata a korabeli
csatákban az ellensé g lovainak ]esántí tását eredmé -
]lyezte. Egy ú iságcikk szerint Mátyás kirá]y tüzé rké nt js

használta a cigányokat,r
A cigányok vándorlásának kezdeté t különböz  tu-

dósok más é s más id re teszik, A lé nyeg azonban az,
hogy a kezdetben ké zm ves né p (ezen a szinten mé g
nem vá]t szé t az ipar é s a kereskedelem, a ké s bbiek
során pedig erre már nem is volt lehet sé g) a vándor-
lása során, ha egy teí ületet felkeresett, rövidesen az
áruiva] is ellátta, Miután a plac telí t dött, ú ira felke-
rekedtek, s más terü]etre vándoroltak, Huzamosabb
id t töltöttek el az akkori Perzsia é s Örmé nyország te-
Iú leté n, jlletve a mai KözeI-Ke]eten, amire nyeivük jö-
vevé nyszavai uta]nak, Valószí n leg itt találkoztak a ke-
resztes háború k nyugati fegyvereivel, elsaiátí tották ia-
ví tásukat, illetve ké szí té süket,

Bár különböz  elké pzelé sek vannak (pl. hogy már ll.
András hozott volna magával a szentföldr l cigányo-
kat a Xlll, században), dokumentálhatóan csak l415-
ben jelentek meg Magyarországon, majd né hány é v
alatt Európa többi országaiban is, Amí g azonban Eu-
rópa nyugati fe]é ben hamarosan ki zeté s é s üldözé s
lett a sorsuk, addig Magyarország területé n az állandó
csapatmozgáSok, majd a török hódoltság idejé n, az
ország három ré szre szakadása miatt, szinte fel sem
t nt a jelenlé tük. Kihasználva vándor]ásukat, a kora-
beli hadi esemé nyek során hí rszerzé sre, ké mkedé sre
is a}kalmazták  ket,

A ké s bbiekben a fé mm vessé gen kí vül egy másik
foglalkozásban, a zené lé sben is né lkülözhetetlenné
váltak, Sok emlí té s törté nik ezzel a katonasággal is
összefügg  foglalkozással kapcsolatban, Már a Rákó-
czi-fé ]e kuruc harcokban emlegetik a cigány zené sze-
ket, az l848,49-es szabadságharcba n azonban már
mindenütt ott Voltak, Valamennyi nagyobb csapatnál
megtalálható volt egy cigányokból álló zenekar''

A cigányok magyarországi törté neté ben a katona-
sághoz való kapcsoJódás következ  nagyobb állomása
az l. világháború  volt, Az egykoí i cikkekben rendsze-
rint dicsé rik a cigány katonák helytállását, megcáfolva
azt az el í té letet, hogy a cigányok gyávák, nem alkal-
masak katonának.'*' Termé szetesen található olyan
korabeli ú jságcikk is, ami azt teszi szóvá, hogy a beso-
rozott cigányok igyekeznek a katonai szolgálat alól ki-
vonni magukat,9

A ké s bbi id kb l is taláJtam mé g né hány cikket,
amely az I. világháború val kapcsolatosan emlí ti meg a
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cigányokat.'o " Ezek az í rások arról szólnak, hogy az
l 907-ben Oroszországba kivándorolt magyar cigányok
hadifogoly magyar tiszteknek szereztek hamis irato-
kat, il]etve jelent s összeg  pé nzt kölcsönözve segí -
tetté k  ket a hazaszöké sben, a mai Mongólián é s Kí -
nán keresztü], Úgy állapodtak meg, hogy hazaé rkezé -
sük után adják vissza a kapott összeget, (A SZerZ k
szerint egyé bké nt vé gü1 nagyon kevé s ember tartotta
meg a szavát, s adta meg itthon a tartozását.) Ké s bb
ez a cigány család hazatelepült, egy ré szük é ppen a
Tolna megyei Lengyelre, ahol a ll. világháború  idejé n,
a szovjet csapatok bevonu]ása el tt, a he]yi Csend-
 rök akarták elpusztí tani  ket, s akik tizenhat embert
olIeK meg

AZ el í té letek a ké t hábotú  között egyre er södtek.
A .,cigányké rdé st" vagy közegé szsé gügyi, vagy rendé ,
szeti ú ton próbálták megoldani, Ez vezetett vé gü] a ci-
gány holokausztig, ]ellemz  Volt a koí abeli sajtóra,
hogy egyre,másra jelentek meg olyan cikkek, amelyek
a cigányké rdé s vé gleges mego]dását követelté k, ''-'n

FDál nenjnv cIgánv, besorozottkent szoIgá|r a ll vi-
Ei;;gn;bor.ú  Uu"n, d magyal krrá|yi honvé dsé gben, ez
azonban ritka é s kivé teIes esetnek Számí tott, A Cigá-
nyokból hasonlóan a politikailag megbí zhatatlanok-
hoz é s a zsidókhoz - katonai munkásszázadokat szer-
veztek, ahol a nehé z munka, a rossz körülmé nyek, é s
az embertelen bánásmód miatt sokan haltak meg,'o-"

AZ l945 utáni id kr i a cigányokka1 fog]alkozó mun-
kák rendszerint olyanokat í rtak, hogy megsz nt a ]e,
né Zettsé gük, a társadalmi kirekesztettsé gük, é s egy
csapásra egyenrangú  állampolgárrá váltak, ami ter-
mé szetesen nem igaz, Kirekesztettsé gük továbbra is
megmaradt, az el í té letekben gyökerez  hátrányos
megkü]önbözteté s a társadalmi é let minden területé n
Sú jtotta  ket, Csupán az er szakolt ütem  jparosí táS
során olcsó é s ké pzetlen munkaer ké nt - kezdté k el
használni a cigányságot, nem is titkolva az er szakolt
asszimilációt, Az l94' ulán id kb l származó o]yan
tanu]mány vagy ú iságcikk, amely a cigányok hadse-
regbeli helyzeté vel fogialkozik nem ismeí t, Ennek va-
lószí n ieg az egyik oka továbbra is a meglé v  igen
er s el í té let, amely meglé té t mé g a 90-es é vekben is
biZonyí tották a hiVatásos állományú  tisztek é s tiszthe-
lyettesek kózött,"-" Egy másik ilyen ok lehet a cigá-
nyok elté r  szocializációla, s szociokulturális hátrá-
nyaik,'o "

Nagyon lé nyeges ok volt az iskolázatlanság (pl.
nem volt sorozható a hat általános iskolai osztálynál
kevesebbet vé gzett szemé ]y), ami azt eredmé nyezte,
hogy egy id ben számos é pí t  századot szerveztek ci-
gányokból, jó pé ldának felhozva, hogy a katonai szol,



gálat ideje alatt igyekeznek elvé geztetni velük a nyolc
általánost. Arról persze nem találtam kutatást, hogy
ez mennyire jelentett valós tudást, illetve mennyire
Volt csupán biZonyí tványgyártás, Annyi azonban bizo-
nyos, hogy ez a szegregáció tovább er sí tette a már
meglé vó el í té Ieteket, Azt a hitet, hogy a cigányok
nem iók másra, csak az egyszer , piszkos, nehé z é s
szakké pzettsé get nem igé nyl  munkára.'*"

Vé gül igen lé nyeges ok lehetett a cigányok rossz
egé szsé gügyi állapota is, amir l ugyan már l98l-ben
ké szült tanulmány, az igazi riasztó ké p viszoni csak a
rendszerváltás után raizolódott ki.3r

A rendszerváltás után termé szetesen megszaporod-
tak azok a tudományos igé ny  í tások, amelyek azt
vizsgálták, hogy cigány emberek integrációját hogy le-
hetne teljesebbé  tenni, Számosan ugyanis pozití v é l-
mé nyké nt é lté k meg a katonai szolgálatot.'o 'u

l.roha a hadseregben semmifé le nyilvántartási nyo-
l\ *u nin.. sem"a cigány, sem más etnikai kisebb-
sé gnek, azé rt a hadseregek fenná]]ása óta a kisebbsé -
gek kórdé se állandó problé makört alkotott.

Különösen igaz ez a cigányokra, akikkel szemben a
sztereotí piák é s igen er s el í té letek m ködnek. A
többi kisebbsé gt ]  k abban is küIönböznek, hogy iól
é szlelhet  rasszjegyekkel bí rnak, Í gy aztán annak elie-
né re, hogy az identitásválasztás minden egyé n szabad
akaratától függ, esetükben az é szlelé s alapián törté nik
meg az oszlályozás, A cigányokkal a sajátos ku]turális,
szociális é s egé szsé gügyi helyzetük miatt több eset-
ben is foglalkozott a hadsereg. A fe]halmozódott
problé mák kezelé sé re, megoldására különböz  inté z-
kedé seket tettek, ám megnyugtató megoldás eddig
mé g nem sZületett.

Utoljára a Zrí nyi Miklós Katonai Akadé mián, dr,
Szabó János ezredes vezeté sé vel ,,Cigányké rdé s é s
honvé delem" cí mmel vé geztek szé leskör  vizsgálatot
l992-ben. A vizsgálat nem teriedt ki a cigány szárma-
zású  hivatásos állományra, annál is kevé sbé , mivel
egy felmé ré s szerint a tiszthelyettesek k zött mind,
össze kb, l7" a cigány származású ak aránya, a tisztek
között viszont ugyanez legfeljebb csak ezrelé kekben
fejezhet  ki, A emlí tett vizslálat azt is megállapí tja,
hogy a cigány származású  fiatalok jó ré sze nem is tel-
jesí tett katonai szolgálatot.

A hadseregben az elfogadott erkölcsi é s iogi nor-
máktól elté r  viselkedé s már deviánsnak min sül, A
deviáns magatartás zavarja az együtté lé st, é s akadá-
lyozza a katonai szervezet eredmé nyes m kódé sé t,
Ebb l következik, hogy a hadsereg a másság iránt
csak minimális toleranciát tanú sí t, A katonai hierar-
chia lé nyegé b l következik az is, hogy egyenl tlensé -
geket hoz lé tí e. A hozott el nyöket nöVe]i, a hátrányo-
kat feler sí ti,"

Máté  Milán
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