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öSSZEFoGlalÁS

A közlemény összefoglalja a roma populációk jellegzetességeit, az etnikum genetikai sajátságait 
és ezek kapcsolódását az egyes betegségekkel szembeni fogékonyság és rezisztencia tulajdonsá-
gokkal. Magyar és indiai közös kutatás vizsgálta a roma etnikum HLA (Human Leucocyte Antigen) 
fenotípusait, és feltárta, hogy annak összetétele jelentősen eltér a világ más populációinál találttól, 
és csak az ősi indiai lakosságéhoz hasonló. Egy népességen belül az egyedek HLA-fenotípus ha-
sonlósága vagy eltérése fontos a szerv- és szövettranszplantációkban. A csontvelő-átültetés során 
a donor és recipiens HLA antigénjeinek egyezése a legfontosabb feltétele a gyógyulásnak. Az ilyen 
donor megtalálása a családon belül is csak ritka esetekben lehetséges, ezért alakították ki minden 
országban, régióban a Nemzeti, majd a Világ Csontvelő Donor Regisztereket (WBMDR), melyeket 
HLA-antigénekre tipizált önkéntes donorok milliói képeznek. Mivel a roma népesség az egyik ge-
netikailag (HLA) legeltérőbb etnikum, minimális az esély, hogy az őssejt-transzplantáció esetében 
megfelelő donort találjanak. Egy európai kutatási program (NAS-MADO) keretében a roma po-
pulációs HLA-antigének jellemzése mellett hatszáz roma donort toboroztak a Magyar Csontvelő 
Donor Regiszterbe. Ennek jelentőségét az igazolta, hogy már az első időkben sikerült roma beteg 
számára donort találni a hazai regiszterben, mely nem volt lehetséges a nagy WBMDR-ből. A ro-
mák egészségügyi, szociális és kulturális felzárkóztatásának kiemelkedő példájaként hívják fel a 
figyelmet a másfél évszázaddal ezelőtt tevékenykedő József főherceg aktivitására, aki alcsúti bir-
tokán megvalósította a cigányság beilleszkedéséhez szükséges feltételeket. 

aBSTraCT

This paper summarises the characteristics of gypsy population and their genetic features with 
the association of the resistance and susceptibility of diseases. The joint research of Hungarian 
and Indian institutions studied the HLA (Human Leucocyte Antigen) phenotypes of the gypsy 
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population, and revealed that their HLA antigen composition is quite different from any other 
population of the world and is similar to the ancient Indian inhabitants. The HLA phenotypic 
characteristic of a population concerning the differences or similarity between the individuals is 
important in the activity of tissue and organ transplantation. In case of bone marrow (stem cell) 
transplantation the HLA compatibility between the donor and recipient is the most important 
prerequisite of the recovery. To find the HLA compatible donor in the family is unsuccessful in 
many cases, therefore Bone Marrow Donor Banks/Registries were established in many coun-
tries, and fused to a general World Bone Marrow Donor Bank (WBMDR) including millions of HLA 
typed voluntary donors. Since the gypsies as an ethnic group were found with one of the rarest 
HLA genetic the possibility is minimal to find compatible donor in case of stem cell transplanta-
tion. In the frame of a European research program, the NAS-MADO, besides the determination 
of HLA characteristics of the gypsies, 600 gypsy donors were recruited in the Hungarian Bone 
Marrow Donor Registry. The importance of this activity was proved during the very first period 
of the project, as it was possible to find a HLA compatible donor for a gypsy patient in the Hun-
garian Registry which was not possible from the big WBMDR. An excellent example of upward 
mobility of the gypsies was performed by Archduke Joseph Karl of Austria in his Alcsút estate in 
Hungary 150 years ago, where he carried out steps developing the social and health care condi-
tions for the integration of the local gypsy population. 

Kulcsszavak: cigányság genetikája, csontvelő-átültetés, HLA, csontvelő donor regiszterek 

Keywords: genetic of gypsies, bone marrow transplantation, HLA, bone marrow donor registries

BEVEZETÉS

Magyarország lakossága az ország történelme során más nemzetiségű, etniku-
mú populációkkal keveredett a honfoglalás, a kalandozások, a tatár, török hábo-
rúk, a Monarchia, a világháborúk eseményei következtében. A hazai lakosság 
nemzetiségi, etnikai összetételére vonatkozóan a 2011 évben végzett felmérés 
ezt jól tükrözi. A statisztikai adatok szerint a leggyakoribb populációk száma 
a következő volt. A 8,3 millió magyar mellett 315 000 cigány, 185 000 német, 
29 000 szlovák, 26 000 román, 23 000 horvát származású lakos és még egyéb 
kisebbség 1–7000 fős létszámban élt az országban. Ezért érthető, hogy a roma 
populációra különös figyelmet kell fordítani, szociális, kulturális, mentális, 
beilleszkedési és demográfiai vonatkozásokban (URL1). Egészségügyi szem-
pontból kiemelt figyelmet érdemelnek a roma etnikum genetikai sajátságai és 
ezek kapcsolódásai egyes betegségekkel szembeni fogékonyság és rezisztencia 
tulajdonságokkal (Kiszely, 2004). Mivel a roma népesség az egyik genetikailag 
legeltérőbb etnikum hazánkban, fontos a romák HLA-antigénjeinek jellemzése, 
és annak kutatása, hogy ennek milyen hatása van az egészségügyi állapotukra. 
Tekintettel arra, hogy még ma is élnek előítéletek mind a magyar, mind a cigány 
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közösségekben, a kutatási cél megvalósítása emberi hozzáállást, körültekintést 
és megértést igényelt. A vizsgálatok nem mellőzhetik a cigányság szociális és 
egészségügyi helyzetének, illetve a beilleszkedésükhöz szükséges feltételeknek 
felmérését sem. 

a CIGÁNYoK ErEDETE, CSoPorTJaI ÉS TUlaJDoNSÁGaI

A cigányság őshazája Indiában volt Pandzsáb, Radzsasztán és Gudzsarát régi-
ókban. Az indiai eredetet a nyelvi gyökerek, a szociális szerkezet, a betegség- és 
immunreaktivitási közös tulajdonságok és a genetikai hasonlóság támasztja alá. 
Indiából a cigányság balkáni területekre vándorolt, majd az 1400-as években ju-
tott el Magyarországra, ahol nagy részük letelepedett. Az országon belüli egye-
netlen regionális eloszlást a 1. ábra mutatja be, melyen a meghatározott száza-
lékos arányt is feltüntettük. A cigányságot általánosságban jellegzetes szociális 
hierarchia, erős családi és törzsi kapcsolat jellemzi. A népesség csoportjait és 
nyelvi jellemzését az alábbiakban foglalhatjuk össze (URL2).

Magyar cigányok: a magyarországi romák többsége, kb. kétharmada magyar 
anyanyelvű. Csoportjuk a kárpáti cigányoktól, a hagyományos magyarországi ci-

1. ábra. A cigányság országon belüli megoszlása

(Pénzes et al., 2018)
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gányoktól (roma nyelvű romungrók) származik. Foglalkozásukat tekintve zené-
szek, régiségkereskedők.

Oláhcigányok: történeti és nyelvi rokonság alapján meghatározott összefog-
laló név. Nem egységesek, tíz-tizenkét egymástól kulturálisan és nyelvjárás-
változás szerint is elkülönülő csoportjuk van (lovárik, csurárik, kelderások). 
Ezek a csoportok hagyományosan egy-egy mesterség művelőit is jelentették. 
Például a lovárik a magyarországi lókereskedelemmel foglalkoztak, és főként a 
Dunántúlon, a Duna–Tisza-közén tartózkodtak. A másári cigányok három na-
gyobb közössége Gyöngyösön és környékén, Pest és Heves megyében, valamint 
Hajdú-Bihar és Békés megyében él, és általában bádogossággal és késélezéssel 
foglalkozik. 

Beások: anyanyelvük a román archaikus román dialektussal (erdélyiek). Önma-
gukat beásnak vagy cigánynak nevezik. A roma megjelölést általában elutasítják. 
Fő foglalkozásuk a famegmunkálás (fakanál-, teknő- stb. készítés). Árgyelánok 
(erdélyiek), nyelvjárásuk sajátosságai tekintetében a bánsági románnak megfele-
lő. Muncsánok (hegyvidékiek), nyelvjárásuk eredete tisztázatlan. Ticsánok (Tisza 
vidékiek), nyelvjárásuk nyugat-erdélyi, ún. krisán román dialektus. 

Demográfiai jellegzetességük nagymértékben eltér a magyar lakosságétól, me-
lyet a korfák tükröznek a legjobban (2. ábra). Ez jól magyarázza, hogy a cigány 
népesség száma gyorsan nőtt az 1900-as évek elejétől napjainkig (KSH, 2015). 
Így feltehető, hogy a cigányok két-három generáció múlva az ország lakosságának 
20-30%-át is képezhetik, nem is szólva egyes régiókról, ahol az arányuk 50% 
feletti is lehet.

2. ábra. A cigányok és magyarok korfája (KSH, 2015)
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a CIGÁNYoK GENETIKaI SaJÁTSÁGaI ÉS Hla PolImorFIZmUSÁNaK JEllEGZETESSÉGEI

A hazai roma populációról ismert, hogy több hullámban érkeztek Magyarország-
ra, és különböző területeken telepedtek le. Az oláhcigányokat Nyíregyházán, a 
beás cigányokat pedig a Baranya megyei Alsószentmártonban vizsgálták, amely 
településen csak romák élnek. Kiszely 2004-ben megjelent könyvében kiemeli, 
hogy a felnőttkori laktózintolerancia, azaz tejcukoremésztési képtelenség a hazai 
roma lakosság 55,8 százalékában fordul elő, míg a magyar nem roma lakosság 
36,6 százalékában. Halmozottabban fordul elő a romákban a veleszületett zöld 
hályog, szürke hályog, a policisztás vese domináns formája és az anyagcsere-ren-
dellenességeket és az izomrendszert érintő több genetikai betegség. A klasszikus 
genetikai markerek közül négy izoenzim előfordulási gyakoriságában jelentős 
különbség van az oláh- és a beás cigányok között. Feltehető, hogy a beás és az 
oláhcigány populációk között már olyan mérvű a genetikai különbség, hogy az a 
betegségspektrumuk és a genetikai betegségek gyakorisági eltéréseiben is meg-
nyilvánul. A romák gyakoribb genetikai betegségeinek oka a cigányok 2–20%-a 
közötti rokonházasság, vagyis a nagyobb beltenyésztettség.

A cigányok genetikai jellemzéséhez fontos vizsgálni a HLA- (Human Leu-
cocyte Antigen) génkomplexen belüli sajátságokat. Ez a géncsalád határozza meg 
a szöveti antigének polimorfizmusát és az ahhoz kapcsolódó betegségfogékony-
ság és -rezisztencia géneket, valamint az immunrendszer elemeinek működését. 
Ez a génkomplex biztosítja a biológiai diverzitást és az egyedek genetikai sok-
színűségét (Petrányi–Gyódi, 2005). 

Felmerült a kérdés, hogy ez a polimorf rendszer vajon visel-e olyan lenyoma-
tot, mely alátámasztja a cigányok indiai eredetét. Az indiai–magyar, többéves 
tudományos együttműködés keretében ezres nagyságrendű indiai egyén és több 
száz cigány személy HLA-tipizálásának eredménye adhatta meg erre a kérdésre 
a választ. A HLA-allélgyakoriság összehasonlítása során a roma és indiai szemé-
lyekben a HLA-A 02 allél azonos gyakoriságát találták, mely a világon egyedül-
álló hasonlóság. Továbbá a HLA-A 0211 allél a világ egyetlenegy populációjában 
sem található meg (0%), míg az indiaiakban 38%-ban és a romákban 18%-ban 
(Rajczi et al., 2001) van jelen. A HLA-rendszerhez kötött betegségkapcsoltságban 
is ki lehetett mutatni hasonlóságot a roma és az indiai populációkban. Ez a legki-
fejezettebben a szklerózis multiplex betegségben (SMS) volt megfigyelhető, mely 
mindkét etnikai csoportban nagyon ritka. A magyar és roma népesség összeha-
sonlító vizsgálata során ezt a megfigyelést jól lehetett demonstrálni. A HLA-B 7 
allél (mely az SMS-betegséggel asszociált) a cigányoknál nem fordul elő, és ennek 
megfelelően a betegség gyakorisága is igen alacsony 2/100 000-hez, míg a ma-
gyaroknál ennek az allélnek a gyakorisága az egészségesekben 15%, szemben az 
SMS-betegek 32%-ával, akiknél a betegség előfordulása 37/100 000-hez (Gyódi 
et al., 1981). 
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CIGÁNYoK ESÉlYEI a CSoNTVElŐ-ÁTÜlTETÉSrE

A csontvelő-átültetés egyes rosszindulatú hematológiai betegségek, mint példá-
dul a fehérvérűség (leukémiák) bizonyos formáiban az egyedüli lehetőség a gyó-
gyulásra. A gyermekkorban és a fiatalkorban a magas gyakorisággal előforduló 
leukémiák csak olyan nagy dózisú kemoterápiás kezeléssel vagy teljestest-besu-
gárzással gyógyíthatók, melyek mellékhatása a vérképző- és immunrendszert is 
elpusztítja. Ennek kivédése történik a csontvelőőssejt-átültetéssel. Az őssejtek 
családtagoktól vagy idegen donoroktól, illetve az úgynevezett csontvelő donor 
bankokból (regiszterekből BMDR) nyerhetők. A gyógyulási esély csak abban az 
esetben várható, ha az őssejtdonor és a beteg HLA típusa azonos, ugyanis ebben 
az esetben fogadja be a beteg szervezet az idegen sejteket, és nem támadják meg a 
beadott sejtek a befogadó beteg szöveteit. Ebből is látható, hogy a csontvelő-átül-
tetés sikerének alapvető feltétele a megfelelő, vagyis HLA-azonos donor biztosí-
tása. A családi donor vagy ikertestvér szerencsés esetben egy olyan személy, aki 
az apától és az anyától ugyanazokat a haplotípusokat örökölte (3. ábra). 

3. ábra. A szülői HLA-haplotípusok öröklődési variációi a gyermekekben

(saját szerkesztés)
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Az idegen megfelelő donor a Magyar Csontvelő Donor Regiszterben (HBMDR) 
vagy valamelyik Nemzetközi, illetve Világregiszterben található (BMDRW)  
(Gahrton et al., 2003). Amennyiben a beteg HLA-típusa ritka, a megfelelő do-
nor keresése hosszas és bonyolult folyamat, és sok esetben nem is eredményes. 
Ma már a regiszterek számítógépes összeköttetése és a keresés, valamint a talált 
donor elérése és vizsgálata automatikusan történik. A megfelelő, de külföldi do-
nortól levett őssejt tárolása és szállítása technikailag megoldott, ami fontos az 
életképes őssejtek beültetéséhez. A magyarországi cigány gyerekek között, kü-
lönösen azokban a régiókban, ahol a cigány lakosság nagy számban él, a leuké-
miás betegség gyakoribb, mint a magyar populációban. Ezekben az esetekben a 
csontvelő-átültetéssel tervezett kezelések során már korán tapasztalták, hogy nem 
lehetséges megfelelő idegen donort találni sem a hazai, sem a nemzetközi regisz-
terekben. Ennek oka a cigányok különleges, eltérő populációs HLA-polimorfiz-
musa. Így a cigány leukémiás betegek csontvelő-átültetési esélye sokkal kisebb, 
mint a magyar vagy más európai populációkban élő betegeké.

a NaS-maDo NEmZETKöZI KUTaTÁSI ProGram CÉlJa ÉS ErEDmÉNYEI

Az európai csontvelő-transzplantációs aktivitás fokozódásával és a csontvelő 
donor regiszterek növekedésével kapcsolatban merült fel az európai populációs 
genetikai adatok vizsgálata, miután több esetben Európa-szerte sikertelen volt 
a donorkeresés. Ennek oka pedig az, hogy az európai lakosság különböző et-
nikai, nyelvi, kulturális és vallási csoportok keveréke, ami növelte az európai 
HLA-polimorfizmus változatosságát. Ritka HLA-fenotípusokat találtak külö-
nösen azokban az országokban, melyekben kevert populációk éltek, például Cip-
ruson, Görögországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon, 
és melyek a regiszterek donorjainak kb. 20%-át adták, szemben például Hollan-
diával vagy Svédországgal, ahol ezek aránya a regiszterekben csak 5% körüli 
volt. Ugyanakkor egyes kissebségek, mint például a romák HLA-típusai egyál-
talán nem voltak reprezentálva a regiszterekben. A 90-es években ezért széles 
körű kutatási program indult az európai csontvelő donor regiszterek populációs 
HLA-típus heterogenitásának felmérésére Anna Cambon-Thomsen (Toulouse) 
koordinálásával. A MADO (MArrow-DOnor) program egyik részfeladata a 
NAS-felmérés volt (Newly Assotiated Societies), melyet Magyarország vezetett 
azzal a feladattal, hogy a HLA-vizsgálatokat a kelet-közép-európai országok-
ban koordinálja. A cél az volt, hogy új donorok toborzásával növeljék a donor-
keresés esélyeit a ritka HLA-fenotípussal rendelkező populációkban (Petrányi 
et al., 2006).

A NAS-országokban több ezer, részben a donorbankokban regisztrált személy 
és célzottan egyes etnikai csoportokat reprezentáló személyek HLA-tipizálását 
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az új molekuláris genetikai és a standard szerológiai módszerekkel végezték. Az 
egyes populációk HLA-A, -B, -C és -DR lokuszok antigénjeinek gyakoriságát 
egy központi számítógépes programmal határozták meg. Az eredményeket az 
egyes országok vonatkozásában az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat. HLA I és II osztályú antigének populációs gyakorisága a kelet-európai régióban

Populáció Magas gyakoriság Alacsony gyakoriság

magyar A9,Cw4Cw5,DRB1*1101,DRB1*0301 A28,B15

cseh B21,Cw6,DRB1*1401 A9,A11,B35Cw3

horvát A10,028,B5,Cw1 A2,B15,B21,Cw2,Cw3

szlovén Cw7,DQB1*0502 A1

lengyel DQB1*0602 DQB1*0503,˟0502

román A19,A11,B35,B18 DRB1*1601

cigány A1,Bw52,Bw22,B40,Cw1,DR2,DRw8 A3,B7,B12,Cw3,DRw6

Az adatok világosan mutatják, hogy a környező országokban az egyes leg-
gyakoribb és legalacsonyabb előfordulású HLA-antigének teljesen eltérőek a 
magyar, cseh, szlovén, lengyel és román populációkban (Sanches-Mazas et al., 
2013). Mivel a vizsgált cigányokban az antigének gyakorisága még feltűnőbb 
különbséget mutatott, az egy kromoszómán elhelyezkedő HLA-antigénpáro-
kat, a haplotípusokat (melyek a donor recipiens párok egyeztetésénél alapve-
tően fontosak) külön meghatározták a magyar és cigány populációkban. A két 
populáció kiemelt leggyakoribb haplotípusai a magyaroknál hasonlóak az Eu-
rópa közép-keleti régiójában megfigyeltekkel, a cigányoké viszont eltér (Ino-
tai et al., 2015). A cigányokra vonatkozó adatokat összehasonlították a Világ 
Csontvelő Donor Bank (WBMDR) adataival. A 2. táblázatban rögzített ered-
mények alapján megállapítható, hogy a roma haplotípusok gyakorisága kiemel-
kedően nagy eltéréseket mutat a WBMDR-ben megfigyelt gyakoriságokhoz 
viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a cigányok HLA-fenotípusa minden egyéb 
népességétől eltér. Már ebből is lehet következtetni arra, hogy a roma csontve-
lő-transzplantációra váró betegek esélye a megfelelő donor megtalálására csak 
akkor lehetséges, ha a csontvelő-regiszterekbe nagy számban reprezentáltak a 
roma donorok. A NAS-MADO-program fő céljának megfelelően, közel ezer 
cigány donort tudtak tipizálni, és a Magyar Donor Bankba regisztrálni (Rajczy 
et al., 2004).
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2. táblázat. A cigány donorok haplotípus-gyakorisága összehasonlítva  
a Világ Csontvelő Donor Regiszter (Donor Bank) adataival

HLA A B DR Megjegyzés Gyakoriság %

HLA  1 17  3 60 × gyakoribb !!! 11,5

HLA  1 40  6 30 × gyakoribb !!  9,2

HLA  2 52 15  5 × gyakoribb  9,7

HLA 19 27  2 50 × gyakoribb !!  5,4

HLA 11  5  2  4 × gyakoribb  4,1

HLA 11 35  7 20 × gyakoribb !!  4,1

HLA 11 21  5 30 × gyakoribb !!  2,7

HLA  9 40  6  2 × gyakoribb  2,3

HLA  1  8  2  3 × gyakoribb  2,0

HLA  2 41  3  3 × gyakoribb  2,0

a CIGÁNY CSoNTVElŐDoNor-ToBorZÁS TaPaSZTalaTaI ÉS ErEDmÉNYEI

A kilencvenes években a politikai és szociológiai szemlélet miatt a hazai roma 
populáció személyein nehezen lehetett vérből vizsgálatokat végezni, mert mind 
a cigányok, mind a hatóság tartott a genetikai megbélyegzés lehetőségétől. 
Ezért fontos volt meggyőzni elsősorban a hatóságokat, hogy ez a vizsgálat nem-
zetközi program keretében történik, és célja a roma „halálos vérrák” betegség 
gyógyítási lehetőségeinek elősegítése. A hivatalos és az etikai engedélyek meg-
szerzését követően a donorok szervezése és a vérvételek lebonyolítása az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat regionális központjainak közreműködésével valósult 
meg. A donorok toborzásában a helyi Vöröskereszt munkatársai és intézményei 
is részt vettek, továbbá nagyon fontos volt az egyes községekben a polgármes-
teri hivatal és a cigány közösségek vezetőinek megnyerése és támogatása. Az 
egyes helyeken lebonyolított vérvételeket és az új donorok beiktatását a regisz-
terbe mindig összekötötték felvilágosító előadásokkal, orvosi vizsgálatokkal, 
kisebb, praktikus ajándékok szétosztásával (pólók, mosószerek, csokoládé stb.). 
Ezeket az eseményeket a körzeti orvosok, a roma képviselők és a helyi lakosság 
pozitív hozzáállásának támogatása kísérte. A toborzások az ország két régió-
jában történtek (Hajdú-Bihar és Baranya megyékben), ahol a legtöbb roma élt. 
Ennek eredményeként hazánkban hatszáz roma donorral gazdagodott a Magyar 
Csontvelő Donor Regiszter. Ez az eredmény az európai regiszterek számára is 
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fontos volt, hiszen jelentős számban élnek cigányok az egyes európai országok-
ban, ahová az 1400-as, 1600-as években vándoroltak ki, továbbá olyan toborzá-
si gyakorlathoz jutottak hozzá, mely megkönnyítette a kisebbségek toborzását 
az egyes regiszterekbe.

A romák regiszterbe való bevonásának hamarosan a gyakorlati jelentősége is 
megmutatkozott. Egy fehérvérűségben szenvedő cigány gyermek, aki csontve-
lő-átültetésre szorult, és akinek a Világ Csontvelő Donor Regiszterében sehol 
sem lehetett megfelelő donort találni, egy újonnan regisztrált cigány személy ré-
vén olyan donort talált, aki alkalmas volt csontvelő-adásra. A program lebonyo-
lítása során az egyik legfontosabb tapasztalat az volt, hogy a hátrányos helyzet-
ben élő és szociális, valamint kulturális tekintetben elmaradt cigány társadalom 
magatartását és közreműködését, felzárkóztatását odafigyeléssel és megfelelő 
hozzáállással nagymértékben elő lehet segíteni egészségügyi vonatkozásban. 
Ennek fontosságát és első példáját az 1900-as évek második felében József fő-
herceg mutatta meg, akinek ez irányú tevékenységét tanulságként az alábbiak-
ban érintjük röviden.

JÓZSEF FŐHErCEG, a CIGÁNYoK PÁrTFoGÓJÁNaK PÉlDÁJa ÉS „ÜZENETE”

A cigányok integrálására irányuló Mária Terézia-féle „Regulatio cigarorum” 
(1770) eredménytelen rendelet volt, mely a cigány szó használatát és a cigányok 
közötti házasságot is tiltotta. A 19. században, Lotaringiai József Károly főher-
ceg (1833–1905) alcsúti birtokán a cigány családokat pártfogásába vette, szociá-
lis, valamint kulturális helyzetüket javította, azon fáradozott, hogy visszaadja 
őket önmaguknak és a társadalomnak. Együtt élt velük, maga is cigánynak érez-
te magát, amiképp a cigányok is annak tartották. Megtanította őket becsülete-
sen élni és dolgozni. Pártfogoltjai elsajátítottak hagyományos mezőgazdasági és 
kisipari ismereteket, munkájukért bért kaptak, nyugodtan és boldogan élhettek. 
A főherceg nagy szenvedéllyel gondozta az alcsúti arborétumot, ahol botanikai 
kutatásokat is végzett, és ahol a cigányok rendszeresen munkát kaptak. Iskolát 
is nyitott számukra, ahol a fiúkat papok, a lányokat az alcsúti apácák tanították. 
Jó zenei érzékének köszönhetően énekelte dalaikat, és beállt cigányai közé ze-
nélni. A lányoknak hozományt adott, sok esküvőn ő volt a násznagy. Szeretett 
magyarjai és kedves cigányai mindnyájan keresztapjukként, sőt „atyjukként” 
tisztelték. József főherceg romológiai kutatásai és reformjai a cigányság társa-
dalmi-kulturális beilleszkedését szolgálták. Az általa írt első cigány–magyar 
szótár és a cigány nyelvtan az MTA kiadásában az 1880-as években jelent meg. 
Egyik kezdeményezője és főszerkesztője volt Az Osztrák–Magyar Monarchia 
Írásban és Képben (URL3) című földrajzi és néprajzi kiadványsorozatnak. Szá-
mos külföldi és hazai elismerésben részesült (URL4).
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József főherceg legfőbb érdeme, hogy nyomatékosan felhívta kora közvéleményé-
nek figyelmét a cigányság sanyarú helyzetére, elmaradottságára, társadalmi kive-
tettségére. Embersége, jóindulatú segítőkészsége, anyagi áldozatai, tudományos 
kutatásai szolgáljanak ma is jó példaként a kormányok és mindazok számára, 
akik a cigányság szociális és szellemi felemelését alapvetően fontosnak és kívá-
natosnak tartják.
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