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Cigánske obyvateľstvo v Šariši v 18. storočí 
 
 
V referáte sa venujeme postaveniu cigánskeho obyvateľstva v Šariši v 18. 
storočí. Viac ako o deskriptívne vyjadrenie ich počtu a lokalít, v ktorých sa 
zdržiavali, sa zameriame, v duchu zamerania konferencie, na vzťah väčšinového 
obyvateľstva k nim a naopak a takisto, pokiaľ to pramene umožňujú na postoje a 
vzťahy vnútri cigánskeho prostredia. Na označenie rómskej komunity v 18. 
storočí používame názov Cigáni, pod ktorým vtedy boli známi (lat. Zingarus, 
maď. czigány, nem. Zigeuner). 

Cigáni sa považovali za osobitnú skupinu obyvateľstva, žijúcu odlišným 
spôsobom života od väčšinovej populácie. Usadzovali sa zvyčajne na okrajoch 
dedín. V Šariši sú známi už od konca stredoveku. V účtovnej knihe Bardejova je 
r. 1500 uvedené aj vyplatenie položky 1200 denárov pre ľudí, ktorých poškodili 
Cigáni. Veľkosť sumy dovoľuje predpokladať, že v tom čase sa v okolí 
Bardejova vyskytovalo viac skupín Cigánov.1 V nasledujúcich storočiach sa 
počet Cigánov Uhorsku zvýšil. Bolo to spôsobené tým, že v západnej Európe sa 
stali nežiadúcimi, boli proti nim zostrené brachiálne opatrenia, zamedzovalo sa 
im usadzovanie, presadzovali sa ich deportácie ap.2, a tak sa vydali do strednej 
Európy, kde bolo pre nich priaznivejšie prostredie, ktoré im umožňovalo 
prežitie. Zároveň sa však snažil ich začleniť do tunajšej spoločnosti, t.j. usadiť, 
zamestnať a zdaniť. Koncom 17. storočia sa cigánskou problematikou v Šariši 
stretávame práve v súvislosti so snahami o ich zdanenie. V čase zvýšenej 
potreby peňazí a s tým súvisiacimi pokusmi o nové dane, resp. o zdaňovanie 
špecifických skupín obyvateľstva (napr. fajčiari) prišiel rad aj na Cigánov. Na 
stoličných kongregáciach sa prejednávali otázky zdanenia cigánov v r. 1695, 
1698, 1700. Pričom ich najprv zdanili spoločne čiastkou 6 zl., neskôr im taxu 

                                                 
1 E. HORVÁTHOVÁ: Cigáni na Slovensku. Bratislava 1964, s. 98. 
2 E. HORVÁTHOVÁ: Doslov. In Samuel Augustini ab Hortis Cigáni v Uhorsku 1775. Ed. V. 
URBANCOVÁ. Bratislava 1995, s. 80. A. FRASER: Cikáni. Praha 1998, s. 111-157 (prehľad praktík 
v jednotlivých štátoch v 16.-18. storočí). 



 
 
 

Ján Adam 

 154

podobne ako židom a árendátorom určovali na hlavu.3 Od začiatku 18. storočia 
sa už dajú aj presnejšie kvantifikovať a neskôr aj lokalizovať. Začiatkom a 
v prvej polovici 18. storočia ich prítomnosť priamo v Prešove dokladajú aj 
cirkevné matriky. Podľa mien možno usudzovať, že išlo o dlhodobejšie usadenú 
rodinu, alebo aspoň do Prešova sa prichádzajúcu sobášiť. Ján Andrej Bango si 
2. júna 1701 zobral dcéru Gabriela Banga, svedkami im boli Juraj Rithay 
a Jakub Durstenffler. V júli 1737 si vdovec Ján Banko (pravdepodobne ide 
o variant zápisu s g) zobral 22-ročnú Julianu Horváthovú, pri ktorej sa na rozdiel 
od ženícha neudáva cigánsky pôvod, svedkovia boli v tomto prípade Cigáni 
František Bango a Ján Zigo. Cigánsky pôvod sa neudáva ani pri 34-ročnej 
neveste Márii Bangovej, na rozdiel od jej ženícha istého Lonefsa, vzhľadom na 
jej priezvisko však treba predpokladať príbuzenský vzťah s vyššie zmienenými. 
Z toho možno usudzovať na to, že aj Juliana Horváthová pochádzala z cigánskej 
rodiny. Keďže sa pri žiadnom z nich neudáva miesto pôvodu, bývali už 
pravdepodobne dlhší čas v Prešove či jeho blízkosti.4 Prirodzene absolútna 
väčšina žila na vidieku. Do polovice 18. storočia patrili Cigáni pod právomoc 
hlavného župana. Potom prechádzali pod právomoci zemepána. R. 1725 bolo na 
veľkošarišskom panstve a v ďalších dvoch okresoch, z ktorých sa zachoval 
materiál 105 cigánskych rodín, z nich 9 rozšírených (ďalšie jadro tvorila 
synovská rodina, v jednom prípade dve). Na veľkošarišskom panstve mali aj 
svojho vajdu Gašpara Ungváriho (Vajda – Caspar Ungvari) a richtára Juraja 
Gábora (Judex – Georgius Gabor).5 

Z asimilačno-usadzovacej akcie v 2. polovici 18. storočia sa zachovalo 
v archíve šarišskej župy niekoľko súpisov, z ktorých možno rekonštruovať 
situáciu samotných Cigánov i postoj vrchnosti voči nim. Zisťovali tak ako 
v ostatných župách spôsob bývania, obživy a zvyklostí v obliekaní a stravovaní. 
Aj z dochovaných súpisov vidno, že jedna z položiek tejto akcie, snaha 
o usadenie, bola vyvolaná reálnou situáciou, nebola však úspešná. Svedčí o tom 
(miestami výrazné) kolísanie počtu rodín v jednotlivých súpisových rokoch. Tak 
r. 1774 bolo spísaných 187 rodín, 1775 – 161, 1780 – 255, 1783 – 216, 1784 – 
3286. Pravda, okrem migrácie tu istú úlohu mohla zohrať aj poctivosť, či 

                                                 
3 Štátný archív Prešov, Šarišská župa I. – knihy: i. č. 19, s. 79, 837; i. č. 18, s. 629 (...imposite 
taxae... In Zingaros universim f. 6...); i. č. 20, s. 186. 
4 Štátný archív Prešov, Cirkevné matriky: i. č. 872/1,2 (rím. kat. matrika Prešov).  
5 ŠA Prešov, ŠŽ II, L.C.1725/58-61, v týchto súpisoch nie sú uvádzaní podľa miesta pobytu, ale 
iba podľa príslušnosti k zemepánovi.  
6 Štátný archív Prešov, ŠŽ II.: sign: a.p. L.C 1775/5-9. A. TKÁČOVÁ: Rómovia v Abovskej, 
Šarišskej a Turnianskej stolici v druhej polovici 18. storočia. Dizertačná práca. Bratislava 2006, s. 
89. E. HORVÁTHOVÁ, ref 1. s 132, udáva pre r. 1775 počet rodín 277, čo je takmer o 100 viac ako 
udáva súpis zo začiatku r. 1775, ktorý však pojednáva o situácii za predchádzajúci rok, teda 
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nepoctivosť, s ktorou k úlohe pristupovali súpisoví komisári. Z hľadiska témy 
konferencie sú však viac ako presná kvantifikácia dôležitejšie ostatné zisťované 
údaje. Málokde žili vo väčšej koncentrácii, napr. na makovickom panstve 
r. 1774 iba v Becherove žili dve rodiny, v ďalších tridsiatich obciach iba po 
jednej rodine.7 Až na niekoľko výnimiek boli totižto dediny na makovickom 
panstve malé a tak by väčší počet Cigánov ani neuživili. Jednak kvôli 
obmedzenému dopytu po ich produkcii, jednak aj kvôli menšej možnosti, 
vzhľadom na menší počet obyvateľov, žobrania ap. Z hľadiska zamestnania išlo 
v prevažnej väčšine o kováčov. Ich kováčska robota spočívala predovšetkým vo 
výrobe šindľových a latových klincov, čo bolo z hľadiska ich možností (nestále, 
prenosné „dielne”) najvhodnejšie. Výnimočne sa spomína aj kotlárstvo 
a plátanie (fľakovanie) hrncov, čo našlo vyjadrenie aj v priezvisku Kotľar8. 
Ďalším zdrojom obživy, deklarované však v oveľa menšej miere bolo 
muzikanstvo, vykonávané aj popri inej činnosti. Celkom výnimočne sa zaoberali 
aj prácami súvisiacimi s poľnohospodárstvom, napr. vo Vyšnej Šebastovej sa 
muži živili ako mlatci a pomáhali aj pri iných prácach, v Hertníku zas ženy 
a dievčatá zhotovovali priadzu.9 Žobráctvo ako hlavný zdroj obživy sa uvádzalo 
minimálne, r. 1764 išlo o dve rodiny. Aj tí však, ktorí sa živili prácou mali iba 
minimálne príjmy, čo vyplýva z toho, že buď neplatili dane vôbec, alebo iba 
minimálne. Pravda tu treba brať do úvahy aj častú migráciu, keďže novousadlí 
mali dvoj až trojročnú lehotu, počas ktorej dane neplatili10. Uplynutie lehoty 
bolo pre časť cigánskeho obyvateľstva dobrým dôvodom, pre zmenu bydliska 
a neplatenie daní (tak sa správalo aj poddanské obyvateľstvo v časoch 
depopulácie, kedy bol nedostatok pracovnej sily, napr. v 17. a začiatkom 18. 
storočia). Jednu z najvyšších táx zaplatil r. 1774 Ján Adam z Mokroluhu – 3 rýn. 
zl. a 30 grajciarov. Z tých, ktorí platili, sa výber pohyboval okolo 1 rýn. zl. 
Z toho vyplývalo aj oblečenie, ktoré bolo tiež predmetom zisťovania. Značná 
časť sa podľa súpisu prispôsobovala okolitému obyvateľstvu, malá časť 
(najchudobnejšia) sa odievala tradične. Tu nešlo len o zisťovanie chatrnosti 
pôvodného odevu, ale aj to či nenosia súčiastky odevu, ktoré im neprislúchajú, 
t.j. také, ktoré sú vyhradené šľachte (ich nosenie bolo takisto zamedzované aj 
poddanskému obyvateľstvu). Sporadické bolo aj obchodovanie s koňmi, menej 
                                                                                                                         
správne vročenie je 1774, nezrovnalosť pri počte rodín mohla vzniknúť tlačovou chybou alebo 
nahradením počítania odhadom. A. Tkáčová udáva 189 rodín, ja som sa dopočítal k 187 (182 
z toho 5 zložených rodín).  
7 Štátný archív Prešov, ŠŽ II.: sign: a.p. 1775/9.  
8 Štátný archív Prešov, ŠŽ II.: sign: a.p. 1775/7, v Šindliari sartagine et ahena plicatores, Adam 
a Štefan Kotlyar. E. HORVÁTHOVÁ, ref. 1, s. 133. 
9 Štátný archív Prešov, ŠŽ II.: sign: a.p. 1775/5,8. E. HORVÁTHOVÁ, ref. 1, s. 133. 
10 A. TKÁČOVÁ, ref. 6, s. 105. 
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výnimočné bolo požívanie mäsa z uhynutých zvierat.11 Podobne ako na 
ostatnom území, tak aj v Šariši možno konštatovať odlišný spôsob života, ktorý 
sa však ani touto akciou ne podarilo zmeniť. Určite však najväčší vplyv na 
neúspešnosť zmien malo to, že sa v začatej práci, iste s nutnými korekciami, 
nepokračovalo. 

Problematiku našej konferencie možno sledovať v štyroch rovinách: vzťah 1. 
vrchnosti (štátnej, stoličnej, zempánskej) a 2. poddanského obyvateľstva 
k Cigánom, 3. Cigánov navzájom a 4. Cigánov k väčšinovému obyvateľstvu.  

1. Postoj vrchnosti k Cigánom reprezentujú rôzne predpisy, zákazy, 
obmedzenia, ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín. A) všeobecné, teda také, 
ktoré sa vzťahovali aj na ostatné (neprivilegované) obyvateľstvo: dodržiavanie 
dobrých mravov, zákaz túlania sa, kočovania, pytliactva, nosenia nepatričného 
odevu. B) špeciálne, pri ktorých už možno hovoriť o intolerancii zákaz 
hovorenia vlastným jazykom, odoberanie detí od rodičov a dávanie ich na 
výchovu do sedliackych rodín, úradná zmena ich etnického označenia (to im asi 
prekážalo najmenej). Tak napr. jedenie mäsa uhynutých zvierat sa trestalo 
prvýkrát 25 palicami, pri druhom prichytení už bolo trestom väzenie. Za 
obchodovanie s koňmi bolo 40 palíc, za hovorenie vlastným jazykom 24 palíc.12 
Obchádzanie nariadenia o dávaní detí od 8. roku na výchovu do sedliackých 
rodín sa trestalo až jednoročným väzením a verejnými prácami13. Išlo o snahu 
Cigánov usadiť a priviesť k „poriadnemu” životu. Teda netoleroval sa tu ich 
tradičný spôsob života, ktorý prirodzene narážal na zaužívané konvencie a chod 
spoločnosti. Bola možná tolerancia? Aj keď osnovatelia oboch skupín nariadení 
boli vedení okrem utilitárnych aj ušľachtilými pohnútkami (začlenenie Cigánov 
do spoločnosti, zlepšenie ich životného štandardu, čím by ubudlo problémov), 
nemožno asi nikomu robiť dobre nasilu. Otázne potom je, ako sa má spoločnosť 
brániť pred kolaterálnymi efektmi tolerancie nevhodného správania: kriminalita, 
žobranie, obťažovanie ap. 

2. Na postoj väčšinového (poddanského) obyvateľstva možno usudzovať skôr 
nepriamo. Napr. na základe údajov o spôsobe bývania, teda či Cigáni bývajú 
v rade domov v dedine. Pravda tu hral úlohu aj postoj vrchnosti, tá „usádzala” 
obyvateľov dediny. V väčšine dedín žilo viac cigánov viac v rade domov medzi 
ostatnými obyvateľmi, ako v zemniciach či stanoch na jej konci. To, že tam bola 
veľká fluktuácia, možno ide na vrub aj netolerantnosti. Pravda, skôr ako 
o rasizmus, tu išlo o neakceptovanie spôsobu života Cigánov. Viac utilitárny 

                                                 
11 Štátný archív Prešov, ŠŽ II.: sign: a.p. 1775/7, napr. Legnava, MalýLipník, Šindliar, Široké , 
Plavnica subinde, Fričovce aliquando. 
12 Štátný archív Prešov, ŠŽ II.: sign: L.C 1783/29. 
13 Štátný archív Prešov, ŠŽ II.: sign: L.C 1786/42. 
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rozmer malo umiestňovanie detí do sedliackych rodín. Tu vidno, že im 
prítomnosť Cigánov neprekážala, pravda cigánske deti boli aj vítanou pracovnou 
silou. Prijímali aj pozvania za krstných rodičov, tu tiež možno podotknúť, že ide 
o kresťanskú povinnosť. Známe je aj príslovie, že ísť za kmotra sa nemá 
odoprieť ani cigánovi, v čom možno badať tiež istý postoj k Cigánom ako k sebe 
nie celkom rovným. Do kolektívneho vedomia väčšinovej populácie sa Cigáni 
zapisovali práve cez svoje horšie stránky, ako o tom svedčí synonymum cigániť 
ku klamať aj kradnúť, doložené už od 17. storočia.14 Zároveň je v ľudovej 
slovesnosti doložený aj obraz cigána ako šibala, figliara. Zápisy ľudových 
rozprávaní zo začiatku 20. stor. z Malej Viesky na juhu Šariša isto odrážajú aj 
staršie skúsenosti s Cigánmi15. Vystupuje tu podobne ako aj inde dvojica Cigán 
a farár16, kde za kratší koniec ťahá ten druhý.  

3. Vzťahy medzi samotnými Cigánmi. S. A. ab Hortis r. 1775 spomína aj 
Cigánov, ktorí sa natrvalo usadia pri veľkých mestách a dedinách a na miestach, 
ktoré sú im pridelené. Tam vlastnia aj keď nepohodlné a biedne, ale predsa 
zariadené obydlia a nesťahujú sa z nich. Takéto usadlosti sú o. i. aj v Prešove. 
Tí, ktorí sú trvalo usadení, sa považujú za lepších ako tí, ktorí nemajú stále 
bydlisko a kočujú raz sem, raz tam17. To, že v jednej dedine žili 1-2 rodiny, malo 
vplyv aj na to, že sa deinštitucionalizoval vajdovský systém, v súpisoch sa 
udáva, že patria pod právomoc miestneho richtára. Opäť sa mohol oživiť pri 
migrácii ak kočovalo viac rodín pokope, prípadne v tých miestach kde žilo viac 
rodín pokope, aj keď to nemuselo byť v súpisoch uvedené, aby sa podal taký 
obraz, ktorý mal bližšie k požadovanému či očakávanému.  

4. Vzťah cigánov k väčšinovému obyvateľstvu bol predovšetkým utilitárny. 
Dedinská komunita pre nich predstavovala možnosť zárobku predajom 
výrobkov (klince), poskytovaním služieb (hranie na svadbách) a pracovnej 
pomoci (poľnohospodárstvo), ale aj možnosť prísť k prospechu menej čestnými 
až kriminálnymi spôsobmi (žobranie, krádeže). Zvyčajne sa Cigáni snažili získať 
za kmotrovcov ľudí z miesta, kde sa práve nachádzali, teda nie svojich, 
v dedinách, kde bola iba jedna rodina, to ani ináč nemohlo byť. Na druhej strane 
je pravda, že dar, aj keď skromný, prišiel tiež vhod. 

                                                 
14 Historický slovník slovenského jazyka I. Bratislava 1991, s. 185-186: ňekomu w wačku 
w mijssku hledam, cygánjm 1763, manticulor: cykanim 18. stor., czigan cziganski, okmynyl sy mne 
1613, čo by robely, ked by nekdo na nych lhal a cziganil 18. stor. 
15 S. CZAMBEL: Slovenská reč, jej miesto v rodine slovanských jazykov. Turčiansky Sv. Martin 
1906, s. 333-334, § 169-171.  
16 E. KREKOVIČOVÁ: Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre. 
Bratislava 1999, s. 9. Na s. 73-198 je predstavený tematický diapazón ľudovej piesne o Rómoch.  
17 S. AUGUSTINI Ab Hortis,:Cigáni v Uhorsku 1775. Ed. V. Urbancová. Bratislava 1995, s 27. 
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Vzťah väčšinovej spoločnosti k cigánom a naopak osciloval okolo vzájomnej 
nedôvery i kooperácie. Samotné vydeľovanie, až ostrakizovanie Cigánom 
nemuselo byť podozrivé či proti srsti vzhľadom na to, že ich pravlasť je 
eklatantným príkladom kastového systému. V severoindických oblastiach, kde 
dlhší čas žili, ich okolité obyvateľstvo označovalo termínom dúm, dóm, čo 
znamená párija, tulák18. Aj keď už uplynul značný čas od odchodu ich predkov 
z Indie, rezíduá takéhoto vnímania sveta mohli byť u nich latentne prítomné. To 
sa týkalo tak vzťahov navonok, ako aj vnútrocigánských. Na jednej strane, 
z vonkajšieho pohľadu, možno kastový systém považovať za v podstate veľmi 
netolerantný, nemožno v ňom prekračovať isté bariéry a núti jednotlivca 
i skupinu, „aby svoje postavení chápal jako výlučné vůči všem ostatním 
skupinám bez ohledu na to kam sami sebe v hierarchii vztahu kladou.” Na 
druhej strane, z vnútorného pohľadu sa taký postoj môže javiť ako vysoko 
tolerantný, „neboť dává místo i možnost praktické existence nekonečného 
množství názorů i způsobů života, byť i byly vzájemně zcela neslučitelné. Každý 
z nich zařazuje do hierarchie a přisoudí mu nějakou funkci, treba dosud 
nenaplněnou.”19 Tým, že sa Cigáni v Európe ocitli v inom spoločenskom 
systéme, v ktorom boli tiež výrazne priehrady medzi jednotlivými skupinami 
(triedami) obyvateľstva, predsa tu možnosť sociálnej mobility existovala, museli 
zákonite naraziť. Spočiatku sa im dokonca darilo zo svojej exotickosti ťažiť, 
získavali rôzne ochranné glejty a privilégiá ako rôzni princovia a vojvodovia 
z východu. Neskôr, keď sa ukázal pravý stav vecí, namiesto privilégií  
nevylučuje sa ani možnosť falšovania, nastúpili perzekúcie20. Takáto situácia 
s prineseným modelom sociálnych vzťahov a spôsobom života a ich adaptáciou 
v novom prostredí, ktoré tiež prechádzalo a prechádza zmenami, trvá už 
niekoľko storočí. To je však obvyklý a prirodzený jav pri koexistencii skupín 
obyvateľstva s rozdielnym spôsobom života. 
 
 

                                                 
18 E. HORVÁTHOVÁ, ref. 2, s. 76 
19 J. VACEK: Některé otázky tolerance v indické tradici. In Problém tolerance v dějinách 
a perspektivě. Ed. M. MACHOVEC. Praha 1995, s. 34. 
20 A. FRASER, ref. 2, s. 55-74, E. HORVÁTHOVÁ, ref. 2, s. 78-80. 
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Adam, Ján 
 

Cigány lakosság Sáros vármegyében a 18. században 
 
A középkor végétıl van nyoma cigány népességnek Sáros vármegyében – pl. a 
bártfai számadáskönyvben –, de csak a 18. század elejétıl regisztrálható 
pontosabban a roma lakosság száma és elhelyezkedése. A század hetvenes 
éveiben kb. 68 ezerre becsülhetı a cigányok száma Magyarországon. Mária 
Terézia és II. József (sikertelen) beolvasztó kísérlete nyomán sok irat és 
feljegyzés maradt fent, melyekbıl közelebbi képet kaphatunk ennek a különös 
csoportnak a korabeli életérıl. 1725-ben a nagysárosi uradalmon és még két 
járásban 105 cigány család (köztük 9 nagycsalád) élt. Saját vajdájuk, Ungvári 
Gáspár és bírájuk, Gábor György volt. Az 1711-ig évi összeírás alapján igen 
stabil közösséget képeztek. Ha az egyes cigány családok ill. csoportok települést 
váltottak a megye, uraság vagy ország területén, akkor a csoport összes tagja 
hosszabb távon együtt maradt. Az 1755-ik évben 277 cigány család élt Sárosban, 
abból legtöbb, 12 Nagy Sárosban, 5 Tarcán, 4 Roskoványban és 2-3 család 
a többi faluban lakott. A cigányok leggyakoribb mestersége a kovács és a zenész 
volt.  
 
 
Ján Adam 
 

Gipsy Population in Sáros County in the 18th century 
 
Information about the gipsy population in Sáros County have been available 
since the end of the middle ages, for example, in the accounts from Bártfa, but 
the number and territorial distribution of the gipsy population can be 
reconstructed only since the beginning of the 18th century. In the 1770s the total 
number of gipsies can be estimated about 68,000. Following the (unsuccessful) 
attempts of Maria Theresa and Joseph II, several documents and accounts have 
prevailed, which provide a closer look at the contemporary life of this peculiar 
group. In 1725, in Nagysáros Lordship and other districts 105 gipsy families 
(among them 9 large families). According to the census of 1711 they formed a 
very close community. If individual gipsy families and groups moved away in 
the county, lordship or country, all the members of the group stayed together on 
the long run. In 1755 277 gipsy families lived in Sáros: 12 in Nagy Sáros, 5 in 
Tarca, 4 in Roskovány, and 2-3 families in other villages. The most typical 
occupation of the gipsies was those of blacksmith and musician. 



 

 




