
POMOGYI LÁSZLÓ

Á CIGÁNYKÉRDÉS
ÉS VÁRMEGYEI RENDEZÉSI KÍSÉRLETEK 

Á DUALIZMUS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON

I. A  cigánykérdés a dualizmus korában

A cigánykérdés dualizmuskori fogalmának meghatározásakor mindenekelőtt a cigány
ság számáról, életmódjáról kell nagy vonalakban képet alkotnunk. Ehhez több statisz
tikai felmérést is segítségül hívhatunk, az adatokat azonban fenntartással kell kezel
nünk. Leghitelesebbnek közülük az 1893-as összeírás tekinthető.1

1983. január 31-én 274 940 cigány élt hazánkban. Ebből 243 432 „állandóan letele
pedett”, 20 406 „huzamosabban egy helyben tartózkodó” , vándorcigány pedig 8936.2 
Az összeírásban állandóan letelepedettnek számított az a cigány, aki legalább egy évig, 
huzamosabban egy helyben tartózkodónak („félvándomak” is nevezték) az, aki 
legalább hat hónapig ugyanabban a helységben lakott, vándorcigánynak pedig az, aki 
hat hónapnál sűrűbben váltogatta lakóhelyét. (E hármas felosztásnak a cigánykérdés 
taglalásában még nagy jelentősége lesz. Már itt el kell azonban mondani, hogy a köz- 
igazgatás és a korabeli irodalom a félvándor- és a vándorcigányokat egy csoportnak te
kintette, és „kóbor cigányok” névvel illette őket.)

A cigányság területi megoszlása nagyon egyenetlen volt. Míg egyes megyékben, mint 
Árva, Liptó, Somogy, Zala, Vas, Veszprém a cigány lakta községek egyharmadát sem 
tették ki az összes községeknek, a többi országrészben ilyen alacsony arány sehol sem 
volt található. Sőt Békésben, Hajdúban, Szabolcsban, Csongrádban, valamint Erdély 
hét megyéjében tíznél kevesebb volt azoknak a községeknek a száma, amelyekben ci
gányt egyáltalán nem találtak.3

A cigánynépesség megoszlásának a területi egyenetlenség mellett sajátossága volt az 
is, hogy egy adott terület cigányságának létszáma rövid időn belül is nagy változásokat 
mutatott. 1873 és 1893 között pl. Zemplén vármegye cigánylakossága 5100, Kolozsé 
3200, Szeben vármegyéé 3400 fővel növekedett.4 De ennél is plasztikusabb képet ka
punk, ha vizsgálódásunkat egy egészen szűk intervallumban megismételjük:5

1873 1876 különbség
Pest-Pilis vármegye 4293 5065 ♦ 772
Nyitra vármegye 3055 3358 + 303
Szabolcs vármegye 4101 4791 ♦ 690
Bihar vármegye 6380 6000 -  380
Krassó vármegye 4036 3028 -  1008

A nagy különbségek okait kutatva mindenekelőtt a cigányság életmódjából adódó mo
bilitást szükséges említeni. Jelentőségében aligha nőtt e mellé, ám minden bizonnyal
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fontos szerepet játszott az a körülmény is, hogy az egyes vármegyék, községek egymás
tól igen eltérő módon viszonyultak a cigánysághoz s azon belül különösen a kóborlók
hoz. Ezek után természetes, hogy a cigányok mindig olyan területekre húzódtak, ahol 
a helyi közigazgatási szervek kevesebbet zaklatták őket, vagy legalábbis enyhébben haj
tották végre a központi-megyei rendelkezéseket. A keleti-délkeleti országrész megyéi
ben pedig közrejátszott még a Romániához való közelség is, ahonnan megszakítás nél
kül érkezett az utánpótlás.

A vándorló karavánok nagyságáról meglehetősen ellentétes képek rajzolódnak ki. 
A statisztika szerint 8002 vándorcigány 1026 csoportot alkotott. Átlagosan körülbelül 
nyolc személy kószált együtt, a legnagyobb csapat 86, a legkisebb 2 fős volt.6 (Kérdés, 
hogy egy házaspárt nevezhetünk-e karavánnak.) Feltűnő, hogy a korabeli közigazgatási 
tisztviselők mennyire eltúlozták a csapatok nagyságát. Nemegyszer beszélnek 80—100 
főből álló karavánokról.7 Ennek ellenére a levéltári iratokban sohasem találkoztunk 40 
főnél nagyobb csoportról szóló jelentéssel. A vándorló életet, a közlekedést megköny- 
nyítendő a cigányok birtokában 1122 sátor, 979 kocsi és 1586 igavonó állat volt.8

A cigányság foglalkozási viszonyait boncolgatva szembeötlő a földművelésben és a 
bányászatban-kohászatban dolgozók csekély száma. Háziipari tevékenységet, illetve 
ipari szolgáltató tevékenységet viszonyt kimagaslóan sokan, a foglalkozással bíró cigá
nyoknak mintegy a fele folytatott. A cigányságon belül nagyjából arányosan oszlottak 
meg a foglalkozások a hármas csoport tagjai között. Néhány munkaágnál volt csak tor
zulás, olyanoknál, amelyek űzését a letelepedett vagy a vándorló életforma kifejezetten 
elősegítette.9

A cigánylakosság bűnözése a dualista Magyarországon is súlyos gondokat okozott. 
E területen csapódott le, vált érzékelhetővé a cigányügy mint társadalmi probléma.

A cigányok kriminalitásának bemutatásánál a múlt század utolsó éveiben indult 
„Magyarország Igazságügye” című évkönyv segít, amely 1906-tól a bűnelkövetők szá
mát anyanyelvi bontásban közzétevő táblázatában a cigányoknak külön rubrikát szen
tel. E kiadvány szerint 1906 és 1914 között a cigány anyanyelvűek összbűnözése kb. 
2,2-2,5-szerese volt a magyar anyanyelvűekének. Ezen belül a személy elleni bűncse
lekmények aránya alig valamivel volt nagyobb, mint a magyar ajkú lakosságnál, de a 
vizsgált időszakban állandóan nőtt ez az arány. Bűnözésük tetőpontját a tulajdon elle
ni cselekményekben érték el: mintegy 3,6-3,8-szor volt nagyobb, mint a magyar nyel
vűek bűnözése. Ez utóbbi csoporton belül kiemelkedett a lopások és csalások száma. 
Több évben is előfordult hogy a cigány elkövetők száma a magyar anyanyelvű elköve
tők hatszorosa volt.10

A cigányok tényleges bűnözése azonban ennél jóval nagyobb méreteket ölthetett. A 
fenti statisztika ugyanis anyanyelvi bontásban készült, a magyarországi cigányságnak 
pedig 407c-a sem beszélte a cigány nyelvet anyanyelvként. Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, hogy az iménti adatok a jogerősen elítéltekre vonatkoznak. A bűnel
követők felkutatása, elfogása pedig a daktiloszkópia alkalmazásának kezdetekor sok
szor meghaladta a közbiztonsági testületek képességeit, részint, mert ezek a szervek 
alacsony technikai felszereltséggel rendelkeztek, részint, mert -  tagjaik számát tekint
ve -  kicsik voltak. Ez utóbbihoz egyetlen példa: a századforduló Zala megyéjében egy
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csendőr körzete átlagosan 29,49 négyzetkilométer nagyságú volt, 2174 lakossal, 3 -4  
községgel és 4 -5  lakott hellyel.11

Jóllehet a „Magyarország Igazságügye” nem választotta szét a vándor-, illetve a lete
lepedett cigányok bűnözését, közvetett módoi^ mégis könnyű bizonyítani, hogy a ván
dorlók okoztak több gondot a bűnüldöző- és az igazságszolgáltatási szerveknek. Az 
1893-as összeíráskor a falvak osztályozták a területükön tartózkodó cigányok magavi
seletét. S míg a 240 ezer letelepült 277 községtől kapott „rossz” minősítést, addig a 30 
ezer vándorcigány 148-től.12 Ugyancsak az összeírás részletezte a 15 éven felüli, foglal
kozás nélküli cigányok keresetforrásait is, és ebből kiderül, hogy míg a letelepedettek 
4,38%-a, addig a vándorlók 7,96%-a teremtette elő létfeltételeit koldulással, lopással, 
csavargással, kuruzslással.13

Az iméntiek is bizonyítják, hogy a cigánykérdés -  vagy ahogy akkoriban nevezték, 
a cigányügy -  a dualizmus korában Magyarországon jóval egyszerűbb, de mindenkép
pen szűkebb fogalmat takart, mint manapság. Az idő tájt az etnikum vándorló élet
módja volt a kifejezés legfontosabb kritériuma. Definíciónkban a „vándorló életmód” 
összetétel mindkét tagja fontos. Jelenti egyrészt a vándorlást, kifejezőbb szóval a mobi
litást: azt, hogy állandó lakóhely hiányában — az állandó lakóhely, miként ma is, egyik 
alapegysége és feltétele volt az állampolgári élet állami irányításának -  jórészt meddő
nek bizonyultak azok a kísérletezések, hogy rászorítsák őket állampolgári kötelezettsé
geik teljesítésére, pl. a katonáskodásra vagy az adófizetésre.14 Jelenti másrészt az élet
módot: azt, hogy megélhetésüket a vándorláshoz kapcsolódó tevékenységből biztosí
tották vagy próbálták biztosítani. Olyan munka- vagy iparágakból, amelyek űzését a 
vándorlás elősegítette. Ennek megfelelően elsősorban a vándor háziiparból (szőnyegké
szítés, teknővájás), illetve ipari szolgáltatásokból (üstfoltozás) éltek. Az effajta munka
végzés azonban -  kis mennyiségéből adódóan -  sohasem egyetlen helyhez kötött. A 
cigányság tehát, ha biztosítani kívánta létalapját, a mainál jóval kisebb községek között 
vándorolni kényszerült.15 Éppen ezért a korabeli szakirodalom és a közigazgatás a „ci
gányügy” alanyai közé csak a vándor- és az ún. „félvándor”- (huzamosabban egy hely
ben tartózkodó) cigányokat helyezte. E cigányok általában 1 -6 , illetve 6 -1 2  hónapig 
időztek egyazon helységben. Számuk mintegy 30 000 volt, a magyarországi cigányok 
kb. lO ^ á t alkották.

II. A  cigányügy a törvényhatóságokban
A cigánykérdés rendezésére az egész korszakban több szinten is folytak kísérletek. 
Részletesebb elemzés helyett erről itt csak annyit, hogy a képviselőházban többször 
sürgettek e tárgyban törvényalkotást, a Minisztertanács cigányügyi kormánybiztosok 
kinevezésével próbálkozott. A belügyminisztérium tevékenysége már szerteágazóbb: a 
telepítési kísérletektől a dologház intézményének felállításán, a toloncoláson át a gyer
mekvédelemig sok mindennel kísérletezett.16 A sikert azonban a felületi kezelés és az 
adminisztratív módszer nem hozhatta meg. A vármegyék tevékenysége a problémakör
ben kettős irányt vett fel: a központi szervektől (képviselőház, kormány, belügyminisz
térium) országos rendezést követeltek; saját igazgatási területükön maguk is próbálkoz
tak megoldást találni.
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1. A  törvényhatóságok rendezést sürgető feliratai

A cigánykérdéssel kapcsolatos megyei feliratok két ízben határozták meg a képviselő
ház napirendjét. Először 1888-ban, amikor Sopron vármegye a „nomád oláhcigányok 
kóborlásainak és bűnös üzelmeinek” megszüntetése végett törvényhozási intézkedést 
kért.17 A második alkalommal, 1907 tavaszán egyszerre 27 vármegye ajánlott jogsza
bályalkotást „a vándorcigányok megfékezése céljából” . A Kérvényi Bizottság azonban 
ezúttal sem javasolta a törvény megalkotását.18 Ezekkel azonban még nem fogy el a 
sor, hiszen nem egy megyei felirattal megesett, hogy nemcsak a képviselők előtt nem 
ismertették, de még a képviselőházi irományok között sem bukkantunk a nyomukra.

Ez történt 1873-ban több törvényhatóság kérelmével.19 Erre a sorsra jutott például 
Veszprém megyének a cigányügy rendezése tárgyában a képviselőházhoz küldött 1885- 
ös felirata,20 amit Békés megye is támogatott. „Mivel tehát, mint előteijeszteni és in
dokolni szerencsénk volt -  olvasható a feliratban - ,  az oláhcigányokkal szemben eddig 
elkövetett eljárás azok kóborlását és bűnös üzelmeit megszüntetni soha sem fogja, s mi
vel egyes törvényhatóság a legjobb szándék és leggondosabb felügyelet dacára sincs 
azon helyzetben, hogy az általánosan ismert bajt megszüntesse vagy azt enyhítse is, ha
nem az csak országos és pedig gyökeres intézkedések által tehető; hazafiúi bizalommal 
kéijük a képviselőházat, hogy a kir. kormányt utasítani méltóztassék, miképp az oláh
cigányok nomád és közbiztonságot nagyban veszélyeztető kóbor életmódjának meg
szüntetése s illetőleg azok állandó megtelepítése iránt mielőbb törvényjavaslatot ter
jesszen elő.”21

Zala megye több alkalommal: 1891-ben, 1904-ben, 1907-ben és 1909-ben kért ha
sonló intézkedéseket a képviselőháztól.22 Heves megye 1912. június 10-i előteijeszté- 
sében a Ház szemére vetette, hogy a dánosi eset23 után sem jutott tovább a tervezgetés- 
nél. Szintén kérte a Parlamentet, hogy mielőbb intézkedjék.24

Ugyanebből az évből, augusztus 30-ról származik Esztergom vármegye 825/912.sz., 
a képviselőházhoz is felterjesztett határozata. Ebben a megye nem törvényt követelt, 
hanem -  a rendezést megkönnyítendő -  ötleteket adott: 1. az ország területén illető
séget szerzett minden cigányt három éven belül „törzskönyveztessenek” , készítsenek 
róluk daktiloszkópiai felvételt; 2. a három év elteltével az illetőséget igazolni nem tudó 
cigányt „mint önfenntartásra és családja tartására alkalmatlant, köz- és vagyonbizton
ságot veszélyeztető idegent” utasítsák ki az országból, az államhatárok átlépését pedig 
a vándorcigányoknak tiltsák meg.25

A képviselőház mellett a kormányhoz és a belügyminiszterhez is nagy számban 
küldtek feliratokat a megyék. Ezekben túlnyomórészt anyagi dotációt, valamint konk
rét utasitásokat kértek.26 A könnyebb áttekinthetőség végzett részletesebben alább 
foglalkozunk velük.

2. A törvényhatóságok megoldási kísérletei

Ellentétben a központi szervekkel a vármegyék csak részleges megoldási programokat 
tűztek ki maguk elé. Két kivitelt produkált csupán a dualizmus kora: a Danilovics Gyu
la törvényhatósági bizottsági tag által készített tervezetet, amelyet „Moson vármegye
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közönsége 424/1909. számú határozata alapján egész terjedelmében magáévá tévén, fi
gyelembevétel végett” a miniszterelnökhöz felterjesztett, valamint Zala megye 1904-es 
elaborátumát.

Danilovics tervezetének27 hangnemét jól jellemzi a következő mondat: „S ezek az 
ember formájára teremtett kóbod fenevadak, kívül állva minden vallási, társadalmi és 
állami formán és kötelezettségen, barangolnak szabadon.” E megjegyzés után nincs 
okunk meglepődni a tervezet rendelkezésein. A törvény hatálybalépésével minden ván
dorcigányt, aki illetőségét és foglalkozását nem tudja igazolni, az állam területéről egy
szer s mindenkorra kiutasítanak, és ők kötelesek öt nap alatt az országot elhagyni. A 
határidő elteltével elrendelik az országban tartózkodó cigányok összeírását, tizenöt na
pon belül valamennyien jelentkezni kötelesek. A jelentkezőket összeírják, megállapít
ják személyazonosságukat, emellett lefényképezik őket és ujjlenyomatot vesznek tő
lük. A nem jelentkezőket bárki letartóztathatja, a lefogottak után fogdíj jár. S hogy az 
országot teljesen megtisztítsák tőlük, katonasággal átkutatnák az állam egész területét.

Az állandó foglalkozású, lakhelyű cigányokat illetőségi helyükre toloncolják, s itt 
rendőri felügyelet alá kerülnek. A foglalkozást igazolni nem tudókat állami munkate
lepekre helyezik 40 éves korukig. Az ezen felüli férfiakat és asszonyokat dologházakba 
utalják, a katonasorban levőket, illetve erre alkalmasakat besorozzák, a tizenhat éven 
aluliakat pedig javítóintézetbe szállítják. Az egy évnél idősebb gyermekeket árva- vagy 
toloncházakban vigyázzák tizenkét éves korukig, nemre való tekintet nélkül. A katonai 
szolgálatra alkalmatlan nőtlen férfiak, lányok és szalmaözvegyek külön munkatelepre 
kerülnének. Minden cigány arcképes igazolványt kapna, benne pontos személyleírással 
s hogy melyik rendőri hatóság felügyelete alatt áll. Ily módon biztosítanák a „szoros 
rendőri felügyeletet” . A felügyelő hatóság hatásköri területét bejelentés nélkül senki el 
nem hagyhatja. Hetenként egyszer köteles jelentkezni, és még az illető hatóság is köte
les kétszer ellenőrizni, hogy nem csavarog-e. Igazolvány nélkül a cigány bárhol letartóz
tatható.

Mária Teréziát kegyetlennek bélyegeztük, mert 1760-ban több ezer cigány csecse
mőt elszakított anyjától. Danilovics Gyula ugyanezt ajánlja 150 évvel később. De a 
gyermek és felnőtt cigányok ellen tervezett intézkedései is sok hasonlóságot mutatnak 
a későbbi zsidópogromokkal. Már-már nevetséges, hogy ezek után így ír: „Azt hiszem, 
a humanizmus minden követelményének megfelelne ezen eljárás.”

Egyértelmű, hogy ezek a rendelkezések nemcsak mélyen antihumánusak, hanem ki- 
vihetetlenek is. A többi szakaszok épp így megvalósíthatatlanok. Danilovics mégis ma
kacsul hitte, hogy tervezete végrehajtásával megoldható a cigánykérdés: „Sok ilyen 
(munkajtelepre bizonyos, hogy nem lenne szükség, mert amint észrevennék, hogy ko
moly a dolog, bizony talán egy kis telep is elég lenne mutatóba, mert a legtöbb kiszök
nék az ország területéről.”

Az 1904-ből származó zalai javaslat28 két pontba csoportosította a megoldáshoz 
(pontosabban: a megyei rendezéshez) szükséges feladatokat. Mindenekelőtt a vándor
cigányok összeírását határozták el, „tartózkodási helyükön községenként és sátran
ként” , a családfő és a családtagok személyi adatainak, foglalkozásának, illetőségi közsé
gének feltüntetésével. Hasonlóképpen össze kívánták írni „minden család és egyén va
gyonát, minden legkisebb ingó-bingó dolgát”. A személyazonosítást pontos személy -
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leírással és fényképezéssel akarták elérni, ezeket később felhasználták volna a cigányok 
szinte valamennyi életviszonyának állandó és alapos ellenőrzésére, felügyeletére. Sarka
latos pontjai a tervezetnek az ötödik és a hatodik, amely „az illetőségi községen kívül 
tartózkodók letartóztatásáról, eltoloncolásáról és ennek utána ellenük a toloncszabály- 
zat, valamint az 1879.XL. te. szigorú alkalmazásáról” rendelkezik. Végezetül az atyai 
hatalom megszüntetéséről, a tizenöt éven aluliak elhagyottá nyilvánításáról és állami 
gyermekmenhelyekbe szállításáról határoztak.

Aligha kell hosszasan bizonygatni, hogy a zalai elképzelések éppúgy kivihetetlenek, 
mint a mosoni elaborátum. Mégis annyival reálisabb, hogy nem fertőzte meg Danilovics 
hangneme. Természetesen e két tervezetet minőségben messze meghaladó próbálkozá
sok is történtek a megyék részéről. Ezeket is, akárcsak a központi jogszabályokat, két 
csoportra oszthatjuk: egyikbe a helyhez kötési és munkavégeztetési kísérleteket, a má
sikba az ezek megsértése esetén használandó preventív vagy éppen büntető rendelkezé
seket sorolhatjuk. Mind a helyhez kötési, mind a munkavégeztetési próbálkozásokra 
jellemző azok indirekt módja. így az előbbit a vándorlás megszüntetésével, az utóbbit 
pedig a koldulás megtiltásával kívánták elérni.

A vándorcigányokat először Torontál megye tiltotta el a kóborlástól 1881-ben29, 
Nyitra 1888-ban cselekedett hasonlóképpen.30 Ugyanígy döntött Zala vármegye 1907- 
es szabályrendeletének második pontjában, de ezzel egyenértékű a statútum egy másik 
pontja is, amely szerint: „Zala megyében az úgynevezett vándor vagy kóborcigányok 
azt a helyet, amelyen sátorjukat felüthetik, illetőségi községük határában, amennyiben 
pedig községi illetőségük vitás, tartózkodási községük határában, ezen községek meg
hallgatása után, a rendőrhatóság jelöli ki. A vándorcigányoknak tiltva van, hogy más 
heyen üssék fel sátraikat.”31 A szentgotthárdi főszolgabíró pedig úgy próbálta korlá
tozni vándorlásaikat, hogy mindegyik járásbeli cigánycsaládnak igazolványt adott, s en
nek birtokában is legfeljebb hét napig tartózkodhattak egy-egy községben.32

A vándorlás megnehezítése céljából a megyék tiltó vagy megszorító rendelkezéseket 
hoztak az útlevélkiadásra. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye még 1874-ben határozott úgy, 
hogy a járási szolgabírák, a polgármesterek és a községek elöljárói a kóborcigányoknak 
külföldre szóló útleveleket nem állíthatnak ki.33 Más megyék is megszorítóan rendel
keztek, amikor megtiltották, hogy útleveleket alacsonyabb beosztású hivatalnokok ad
janak ki. Nyitra alispánja 1888-ban,34 Veszprém alispánja 1909-ben35 utasította így fő
szolgabíróit. Arad város 1891. szeptemberi keltezésű, a belügyminiszterhez küldött fel
iratában olyan kéréseket fogalmazott meg, amelyek részletenként szinte valamennyi 
hasonló tárgyú ügyiratban előfordultak. Ezek a következők: 1. „az úti igazolványok ki
adására jogosított hatóságok a cigányok részére való útlevelek, igazolványok kiállítása 
körüli eljárásoknál a legnagyobb óvatosságra utasíttassanak;” 2. teljes családoknak ne 
adjanak útlevelet; 3. külföldre szóló útiokmányok kiállásánál, 111. „külhoni levelek vé
leményezésénél” -  tekintettel arra, hogy szinte valamennyi környező államba tilos a 
cigányoknak belépnie -  „a közbiztonság érdekében és e nomád népség rendes lakhely
hez kötése céljából a legnagyobb körültekintést szem elől ne tévesszék36.” Zala várme
gye közigazgatási bizottsága — 1907-es jelentésében — a „legnagyobb körültekintésnél” 
sokkal kézzelfoghatóbb dolgot hív segítségül az áhított rend érdekében: „útlevél csak
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azon kérelmezőnek adassék, kinek hű arcképe csatolva van, mely arckép az útlevélhez 
volna erősítendő...” .37

Szociológiai vázlatunkban említettük, hogy a vándorcigányok előszeretettel űztek 
speciális, a vándorló életmódhoz kapcsolódó foglalkozásokat. Ezt felismerve tiltotta 
meg Zala megye 1884-ben és 1904-ben a cigányoknak a lótartást-lókereskedést.38 E 
rendelkezést akkor még a belügyminiszter megsemmisítette, mert -  úgymond -  „a 
cselekvési szabadságot és a magánjogot ily mérvben csak a törvényhozás korlátozhat
ja”.39 Zala 1907-ben újra eltiltotta a cigányokat a lókupeckedéstől.40 Sem erre, sem a 
Veszprém alispánja által 1909-ben kibocsátott hasonló tartalmú szabályra41 nem rea
gált a belügyminiszter úgy, mint elődje húsz évvel korábban.

Fontos megemlíteni, hogy az 1884-es és az 1904-ből származó zalai szabályrendele
teken kívül más statútumok is a kasszáció sorsára jutottak. Sáros vármegye törvényha
tósága még 1892-ben alkotott szabályzatot a cigánycsapatok vándorlásainak megakadá
lyozásáról, amit azonban a kormány nem hagyott jóvá 42 Ugyanúgy végezte Kolozs 
megye 1905-ös hasonló tárgyú szabályrendelete is.43 Míg a kasszáció okai Zala és Ko
lozs vármegye esetében a diszkriminatív jogpolitika, nevezetesen „a magánjog és a cse
lekvési szabadság túlzott mértékű korlátozása” voltak, addig Sáros megye esetében egé
szen gyakorlati: a jogszabályt azért semmisítették meg, mert „a cigányügy országos 
rendezése ügyében a tárgyalások a belügyminisztérium kebelében folyamatban van
nak”.

Néhány szóban meg kell emlékeznünk az ipartörvény (1872.VIHtG.) hatásáról, 
amely mint tipikus liberálkapitalista termék, nagyban segítette a magyarországi tőkés 
gazdaság kibontakozását, megerősödését. Ugyanakkor azonban segítséget nyújtott a 
„foglalkozás ürügye alatti” bűnözéshez is, mert az iparigazolvány „elnyerésére, kik 
bármely mesterséget űznek, jogosítva érzik magukat, és annak elnyerését az illető ipar
hatóságokhoz folyamodva, ezek nem érezhetik magukat hivatva annak megtagadására, 
és az ily iparigazolvánnyal ellátott egyén családjával iparűzés örve alatt űzheti csalás 
és rablásait” .44 A Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei törvényhatósági bizottsági gyűlés ezt az 
ellentétet úgy próbálta feloldani, hogy utasította a járási szolgabírókat és polgármeste
reket: iparigazolványokat csak olyan cigányoknak szabad kiadni, akik valamely község
ben állandóan megtelepedtek és tényleges kereseti módjukat igazolták.45

A törvényhatóságok mentségére hozhatjuk fel a már többször idézett Pest megyei 
bizottsági gyűlés határozatát, amely nemcsak megtiltott, korlátozott, hanem „maga
sabb szempontból künduló messzebb ható” javaslatot is tett: „Byen mindenek felett 
a cigányok gyermekeinek iskoláztatása a hat éves kortól kezdve, mi kellő erély és kitar
tással foganatosítva egy nemzedék után bizonnyal meghozandja áhított gyümölcsét. 
Miért is az iránt a kormányhoz felteijesztést tenni javasol.”46

A cigányok koldulását több norma szabályozta. Többségük még 1879 előtt kelet
kezett, ami azzal magyarázható, hogy a Kbtk. rendelkezett a kihágásnak minősített 
koldulásról. Még a kiegyezés évében született meg Békés megye idevágó statútuma, 
amelyet egy, a javaslat elkészítésével megbízott küldöttség mutatott be 47 Ez a szabály- 
rendelet -  az országos gyakorlatnak megfelelően -  koldulási igazolványhoz, engedély
hez köti a kéregetést. A „testileg megcsonkult, megnyomorodott, elégtelenül fekélyes, 
vagy egyéb undorító nyavalyával eltelt munkaképtelen koldusok” azonban nem kap
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hattak ilyen engedélyt, igaz viszont, hogy őket illetőségi községük volt köteles eltarta
ni. További megszorítás, hogy jogosítvány birtoklása mellett is csak akkor koldulhat
tak, ha a községi elöljáróság láttamozta engedélyüket. Mindezek mellett az országos és 
heti vásárokon, búcsúk és egyéb nyilvános ünnepélyek alkalmával tilos volt koldulni.

Szabolcs megye 1868. június 3-i keltezésű 468/1868.b.gy.sz. határozata már precí
zebb.48 Mindenekelőtt meghatározza a koldusok és kéregetők fogalmát. Eszerint kol
dusok az „oly szerencsétlenek, akik nagyobb testsérülések, csonkulások, születés vagy 
súlyosabb betegség következtében, mint nyomorékok örökre, vagy legalábbis huzamo
sabb időre munkaképtelenekké lettek” . Kéregetők pedig „kik sújtó elemi csapások, 
közszerencsétlenségek által ínség s nyomorra jutottak” . Közülük csak az utóbbiaknak 
tette lehetővé -  hatósági engedély birtokában -  a könyöradomány-gyűjtést. Egyéb
ként mindennemű koldulást a határozat kihirdetése napjától a megye egész területén 
megtiltott. Nem engedte tehát egyrészt a „tulajdonképpeni koldusok” kéregetését 
(utasította a községeket, hogy saját munkaképtelen koldusait tartsa el), másrészt a 
munkaképes személyek alamizsnagyűjtését. Az utóbbiak „mint csalók és munkakerülő 
csavargók tekintetnek, s alkalmilag testi büntetéssel is fenyíttetvén, eltoloncolandók” .

Az előbbivel rokon meghatározásokat és normákat tartalmaz Esztergom megye 
1869-es szabályrendelete.49 Míg azonban Szabolcs a „kéregető” kategóriájába tarto
zóknak megengedte a gyűjtögetést, addig Esztergom nem tett ilyen kivételt: a koldu
lást 1870. január 1-től Esztergom megye területén megtiltotta. Kivételt csak a szerze
tesrendek tagjaival s más jótékony intézetek -  megfelelő igazolvánnyal ellátott -  meg- 
bízottaival tett. A más községekből átbarangolt koldusokra és munkakerülő csavargók
ra itt is ugyanolyan szankciókat rendelt a jogalkotó, mint Szabolcsban. Újdonság vi
szont az az utasítás, hogy a kolduló gyermekek szüleit a gyermekek iskolába küldésére 
kell szorítani.

Somogy megye 1875-ben alkotta meg a koldulásról intézkedő szabályrendeletét.50 
Tartalmában az Esztergom megyeihez hasonló radikális, néhány rendelkezésében szinte 
szó szerint ugyanaz. Speciális rendelkezést csupán egyet tartalmaz: „A koldusokat a vá
sár, vagy búcsú időtartamára elzárni rendeli.” (Megjegyezzük, hogy a vásároktól és a 
búcsúktól nemcsak Somogy tiltotta el a csavargókat, hanem így tett Nyitra is 1888- 
ban.51) Végezetül meg kell még említenünk Nógrád megye 1879-ben keltezett hasonló 
tartalmú rendelkezését.52 Maga a jogszabály elkallódott, így csak annyit tudunk bizto
san, hogy a belügyminisztérium jóváhagyta, nem tett észrevételt.

A Kbtk. hatálybalépése utáni évekből nem találtunk a koldulást megtiltó-szabályo- 
zó külön szabályrendeleteket. Egymondatos utalásokból tudjuk csak, hogy -  ha nem 
is statútumokban — mégis születtek a koldulással kapcsolatos tiltó normák. Erről olvas
hatunk például Nyitra alispánjának a belügyminiszterhez küldött feliratában,53 vala
mint Zala megyének a képviselőházhoz és a miniszterelnökhöz címzett felteijesztésé- 
ben.54 Ezek a későbbi rendelkezések bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy a Kbtk. 
idevágó rendelkezéseit az erőszak- és az igazságszolgáltatási szervek nem tudták mara
déktalanul végrehajtani.

A toloncolás intézményét szívesen használták a törvényhatóságok prevenciós esz
közként. Erre vall, hogy mindegyik fentebb elemzett -  a koldulásról rendekező -  sza
bályrendelet magában foglalta mint a „jogosulatlan” koldusokkal szemben alkalmazha
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tó  szankciót.55 Bizonyos fokig érthetetlen ez a magatartás. „Tolonc úton ugyanis 
csak olyan egyének továbbíthatók, akiknek illetőségi helye ismeretes, vagy hatósági
lag megállapítható; ezen feltételeket azonban az oláh cigánycsapatokkal szemben úgy
szólván lehetetlenségnek lehet jelezni.”56

A megyei dologházak létesítésére irányuló kísérletek mindvégig megmaradtak a pró
bálkozás stádiumában. Ennek legfőbb oka a szűkös anyagi lehetőségekkel magyaráz
ható.

1871 nyárelőjén egyszerre több helyről is dologház felállítása iránti kérelem futott 
be a belügyminisztériumhoz. Arad megye ezzel indokolta igényét: „A csavargók és do
logkerülők kényszerdologház hiányában napról napra szaporodnak.”57 Csongrádot az 
motiválta, hogy „az újabb időben nálunk is rendkívül nő a dologkerülő csavargók szá
ma; a szomszéd államokból is tódul be a söpredék” .58 Temesvár város a „helyi csavar
gók számára egy kényszerdologház létrehozása költségeit 1872. évi költségelőirányza
tába leendő befoglalását elrendelte.” A temesvári dologházzal azonban csak a város 
problémái oldódtak volna meg, a Délvidéké nem. Ezért -  éppúgy, mint a többi me
gyék -  pénzbeli támogatást kért a minisztériumtól, hogy nagyobb befogadóképességű 
intézménnyel az országnak nagyobb területét tisztítsa meg a csavargóktól.59 Mindhá
rom kérelmet, ill. javaslatot támogatta Temes és Torontál megye.60

1873-ban Trencsén megyében készítettek az ott emelendő dologház tárgyában bi
zottsági jelentést. Az intézetet a centrális fekvésű, jó közlekedésű Predmér községben 
kívánták felállítani. Előleges számítások szerint 20 000 forint kellett volna a felépítés
hez, berendezéshez. „Tekintettel azonban a mostani pénzszükségre, az intézet felállí
tását a bizottsági jelentés különbeni teljes helyeslése mellett, függőben hagyni kel
lett.”61

A vármegyék kettős szerepet töltöttek be a cigánykérdés szabályozásában. Ez egy
részt a központi szervekhez fűződő kapcsolataikban öltött testet, amikor is felirataik
kal állandóan sürgették a törvényi rendezést. Ezt a kontroll- vagy inkább figyelemfelhí
vó tevékenységüket az adott körülmények között jól látták el. Feltételezzük, hogy 
nemcsak az általunk megtalált feliratok születtek a korban, hanem azoknak többszörö
se. A mulasztás tehát az országos hatáskörű szerveket terheli: nem a vármegyék maga
tartása miatt maradt el a törvényhozási megoldás.

A törvényhatóságok másik szerepe saját illetékességi területükhöz kapcsolódott: a 
megyén belül próbálták normalizálni a helyzetet. Ez a tevékenység — törvényszerűen — 
nagymértékben azonosult a központi szervek által kibocsátott jogszabályok végrehaj
tásával. A szabályrendeletek is mintegy a jogszabályok végrehajtási rendelkezéseinek 
tekinthetők. Kivételnek csupán a zalai tervezet és Danilovics Gyula javaslata tekinthe
tők, amelyek viszont a megvalósítás lehetőségét nélkülözték. A vándorlás és a koldulás 
megtiltásában, illetve korlátozásában, valamint a toloncolás szabályozásában nem talál
ható jelentős különbség a statútumok és a központi jogszabályok között. Annál figye
lemreméltóbb, hogy a dologház intézményének megalkotásában a törvényhatóságok 
négy évtizeddel megelőzték a központi szerveket.

Végezetül -  még egy kicsivel hosszabb idézés árán is -  érdemes megnézni, hogy ma
guk a megyék milyen okoknak tulajdonították a rendezésért tett intézkedéseik sikerte
lenségét. Egy 1909-ből fennmaradt feliratot hívhatunk ehhez segítségül, amely ugyan
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a zalai viszonyokat jellemzi, ám minden bizonnyal a többi vármegye is többé-kevésbé 
hasonló listát állíthatott volna össze — márcsak azért is, mert próbálkozásaik nagyban 
egyeztek a zalaiakéval. A felirat szerint tehát „a megye intézkedései sikertelenek vol
tak, mert:
1. a csendőrség létszáma nem elegendő;
2. az apai hatalom megszüntetése alig néhány esetben volt keresztülvihető, mert nem 

akadt senki sem, aki a gondnokságot elfogadta volna, aminek következtében néhány 
esetben rendőri közegek bízattak meg a gondnoksággal;

3. a négy, illetve az új BTK szerint tíz koronát felül nem haladó élelmiszer vagy élve
zeti cikk lopása, a mezőrendőri és erdőtörvénybe ütköző lopások, legeltetések és 
egyéb kártételek legnagyobb részben csupán magánvádra üldözendők és nemigen 
akad, aki feljelenti őket;

4. pár esetben a községi illetőségük megállapításáig letartóztatott kóborcigányokat fel
sőbb hatósági rendeletre szabadon kellett bocsátani;

5. a gyermekmenhelyre szállított cigánygyermekeket onnét felsőbb rendeletre -  
amely szerint a cigánykérdés a gyermekvédelem keretében nem oldható meg — ki
bocsáttattak;

6. egyes cigányok részére a lókereskedés vagy kovácsipar űzéséhez iparigazolványt fel
sőbb határozat folytán ki kellett adni;

7. idegen (pl. horvátországi) cigányok útlevél nélkül jönnek át az ország határán, sőt 
hazájukban házalási engedélyt is nyernek, aminek következtében 20-30  főből álló 
cigánykaravánok barangolják be a személy- és vagyonbiztonság hátrányára a várme
gye területét.”62
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33 PmL IV/408-b 127/880 (582/867)
34 OL K. 150-1888-V U -13 (12902/30755): „Mindenek előtt azon visszás állapotra kell felhív

nom a figyelmet, hogy egyes szolgabíróknál az igazolási jegyek a szolgabírósági írnok aláírásával 
adatnak ki. Elvárom a főszolgabíró uraktól, hogy ezen kiadványom vétele folytán akként fognak 
intézkedni, miszerint az igazolási jegyek csak a főszolgabíró vagy a szolgabíró aláírásával adassa
nak ki, és ezen kiállításoknál kellő óvatossággal fognak eljárni.”

35 PmL IV/408-b 5192/1914; „az illetőségi bizonyítványok és útlevelek kóbor cigányoknak csak 
nagy körültekintéssel adhatók ki” .

36 OL K. 150-1891-V II -1 3-73713
37 ZmL IV-409—a 860/1808
38 ZmL 17931/1912 (18137/1909). -  Szüry Dénes: Rajzok című könyve (Bp. 1891.) 257. oldalán 

azt állítja, hogy hét dunántúli megye döntött ugyanúgy. Adatokat erre nem találtunk.
39 Uo.
40 ZmL lV -409 -a  860/1908
41 PmL IV/408-b 5192/1914
42 Uo.
43 OL K. 26-1910-X L I-49 (5479/1906)
44 PmL IV/408-b 127/880 (584/874)
45 PmL IV/408-b 127/880 (582/867)
46 Uo.
47 OL K. 150-1868-III/R -16 (1593)
48 OL K. 150-1868-ÜI/R -16 (1593/4226)
49 OL K. 150—1870—ID—1 (202)
50 OL K. 150— 1875—III—14 (47679)
51 OL K. 150—1888-V II-1 3  (12902/30755)
52 OL K. 150-1880—III-1 -4 4 5
53 OL K. 150-1888-V II-13 (12902/30755)
54 ZmL 17931/1912 (18137/1909)
55 OL K 150—1868—III/R—16 (1593) -  OL K. 150-1868-H I/R-16 (1593/4226) -  OL K 150- 

1870—III— 1 (202) -  OL K 1 5 0 -1 8 7 5 -III-14 (47679)
56 PmL lV/408-b 127/880 (15294/885)

43



57 OL K. 1S0-1871-UI—1 (9098/25176)
58 OL K. 150-1871-111-1 (9098/15959)
59 OL K. 150—1871 —III—1 (9098)
60 OL K. 150—1871 —III— 1 (9098/11758) -  OL K. 150-1871- I I I - l  (9098/12992)
61 OL K. 150—1873—111—1 (21747/53810)
62 ZmL 17931/1912 (18137/1909)

44


