
Bevezetés

1782-ben egy különös bûntény tar-

totta izgalomban a felsõ-magyarorszá-

gi Hont megyét és az országot. Ci-

gány származású embereket állítottak

ítélõszék elé rablógyilkosság vádjával.

Ez a korban nem számított ritkaság-

nak. A pert az teszi érdekessé, hogy a

vádlottakat kannibalizmussal is vá-

dolták. Még ez sem mondható külön-

legesnek. A középkori krónikák visz-

szatérõen beszámolnak arról, hogy

nagy éhínségek idején fölütötte fejét a

kannibalizmus. Az alultápláltságtól és

járványos betegségektõl legyengült, az

apokaliptikus vízióktól való felfoko-

zott félelmükben szinte õrjöngõ em-

bereken végsõ elkeseredésükben elõ-

tört a túlélést az embertársi szeretet

fölé helyezõ állatias ösztön. A „ne

ölj!” parancsa felett õrködõ egyház is

kénytelen volt megértõ lenni az éh-

ségbõl elkövetett emberevéssel szem-

ben, ezért leggyakrabban föloldozta a

bûnösöket, vagy csak vezeklésre, szi-

gorú böjtre ítélte õket. 

Az elsõ keresztes hadjárat idején a

keresztes vitézek nemcsak lemészá-

rolták a szíriai Maarrat város lakosait,

de – mint azt a keresztes sereg vezetõi

a pápához írott levelükben bevallják

– ettek is áldozataik húsából. A ke-

resztes vezérek katonáik éhségét hoz-

ták föl mentségül az istentelen tettre,

ezért föloldozást kértek.1 Ez az eset is

tanúsítja, hogy az egyház és a keresz-

tény társadalom bizonyos körülmé-

nyek között, bûnbánat esetén kész

volt megbocsátani az emberevés bû-

nét. Másként állt azonban a helyzet a

nem éhség motiválta kannibalizmus-

sal szemben. A honti perben szó sem

volt éhségrõl, mint a kannibalizmus

kiváltó okáról. A per körülményei ar-

ra utalnak, hogy a megyei törvény-

szék, a sedria tendenciózus céllal, va-

lószínûleg „faji” okokból túlozta el a

vádlottak brutalitását, és azért akarta

beismertetni a perbe fogott cigányok-

kal az emberevés bûnét, hogy elret-

tentse a közvéleményt a vádlottak saj-

nálatától.

Számos körülmény bizonyítja a tör-

vényszék és a megyei hatóságok elfo-

gultságát, amely a vádlottak etnikai

hovatartozásával magyarázható. Az

esetnek hangsúlyt ad, hogy a magyar

történelem során elõször a 18. század

második felében vált kritikussá a ko-

rábban békés, sõt a nyugat-európai

állapotokhoz képest harmonikusnak

mondható magyar-cigány együttélés.

A mai magyarországi cigánykérdés

gyökerei részben a felvilágosult ab-

szolutizmus cigánypolitikai intézke-

déseire és a cigány közösségnek, vala-

mint a magyar hatóságok uralkodói

reformokhoz való viszonyára vezethe-

tõk vissza.

A vándorcigányok letelepítését, pa-

raszti életformára szoktatását szolgáló

rendeletek kiváltották a cigányság

nagy részének ellenállását, amely

okot (és indokot) szolgáltatott a vár-

megyei hatóságok számára a cigá-

nyokkal szembeni brutális föllépésre.

Hozzá kell ehhez azonban tenni,

hogy ez a korai cigányellenesség elsõ-

sorban a 18. században az országba

érkezett vándorcigányokkal szemben

nyilvánult meg, míg a korábban is
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Magyarországon élõ, „õslakos” cigá-

nyok sikeresen beilleszkedtek a ma-

gyar társadalomba, és sokan kézmû-

vesként (pl. kovács, kerékgyártó)

vagy muzsikusként megbecsült em-

berré váltak.

A Hont megyei tárgyalás azonban

alkalmasnak bizonyult az országos ci-

gányellenes hangulat fölkorbácsolásá-

ra. A cigányokat ettõl az esettõl kezd-

ve elõszeretettel festették le rablók-

ként, gyilkosokként, emberevõkként.

A kannibalizmus és a gyilkolásra való

hajlam vádja még a 20. század elején

is visszatérõ motívumként szerepel a

bûnügyi krónikákban.2

Írásomban bemutatom a koncepciós

per elõzményeit és lefolyását, vala-

mint a vádlottak sorsát. A per háttere-

ként nélkülözhetetlen a korabeli ci-

gánypolitika fölvázolása és a cigányság

társadalmi viszonyainak ismertetése.

Cigányok Magyarországon

A cigányok évszázadokon keresztül

éltek Európában, de az európai népek

sokáig nem rendelkeztek pontos in-

formációkkal a cigányság eredetérõl.

A középkorban és a kora újkorban a

cigányok az európai társadalmak pe-

rifériáján helyezkedtek el, egy sorban

a csavargókkal, bûnözõkkel, koldu-

sokkal, prostituáltakkal, elmebetegek-

kel, vagyis mindazokkal a rétegekkel,

amelyek viselkedésük, életmódjuk,

mentalitásuk következtében sértették

a társadalom erkölcsi rendjét.

A cigányok a nomád életforma és a

tulajdonról vallott eltérõ felfogás miatt

képtelenek voltak beilleszkedni a feu-

dális-rendi struktúrába. Bõrszínük, is-

meretlen nyelvük, öltözetük, erköl-

cseik idegenkedést váltottak ki az eu-

rópaiakból. Mivel keresztény hitük

legalábbis kérdéses volt, és gyakran

tenyérjóslással, bûbájossággal foglal-

koztak, az egyházat is irritálta a jelen-

létük. Gyakran bûnbakként állították

be õket, megvádolták õket lopással,

gyerekrablással, emberevéssel, a török

részére való kémkedéssel, és fekete

mágia ûzésével. A 15. század végétõl

gyakorivá váltak a cigányellenes ren-

delkezések.

A 16. században Nyugat-Európa

legtöbb országában elrendelték a ci-

gányok kiûzését, de nem nagy siker-

rel; erre utal, hogy a rendeleteket újra

és újra meg kellett ismételni. Spa-

nyolországban 1492-ben hozták meg

az elsõ kiûzési rendeletet, Németor-

szágban 1496-ban, Angliában 1531-

ben, Franciaországban 1561-ben, Itá-

liában 1572-ben, Lengyelországban

1578-ban.3 Havasalföldön és Moldvá-

ban viszont rabszolgasorba vetették a

„Fáraó népét”.4 A Magyar Királyság és

Oroszország hosszú ideig a szabadság

és béke hazájának tûnt a cigányok

számára, erre a két területre sokáig

folyt a bevándorlás.

Magyarországon a cigányok a 15.

század elején jelentek meg. A Balkán

felõl érkezõ, a török elõrenyomulás

miatt menekülõ jövevények élvezték

a királyi hatalom védelmét, így nem

háborgatták õket. A 15. század végé-

tõl kezdve beszámolnak források a ki-

rályi és fõúri udvarokban foglalkozta-

tott cigányzenészekrõl. A zene mellett

a másik hagyományos cigány foglal-

kozás a kovácsmesterség volt. A török

háborúk és a Rákóczi-szabadságharc

idején megbecsülték a cigány meste-

rek tudását, akik kovácsként és tûz-

szerészként nagy szolgálatokat tettek

a magyarságnak, sõt gyakran kémek-

ként szolgálták a magyarok ügyét.

Magyarországon ezért a cigányok na-

gyobb biztonságban éltek, mint nyu-

gati társaik.

A 18. században fordulat állt elõ a

cigány-magyar együttélésben. Ennek

oka két tényezõben fedezhetõ fel.

Egyrészt, a század folyamán a Balkán-

ról újabb cigány csoportok érkeztek

Magyarországra, amelyek kevesebb

hajlandóságot mutattak a társadalom-

ba való beilleszkedésre, mint a há-

romszáz-kétszáz évvel korábban bete-

lepült, és nagyrészt integrálódott ci-

gány népesség. Az új bevándorlók

fölkeltették a magyar társadalomban

azokat az ellenérzéseket, amelyek ko-

rábban Nyugat-Európa népeit jelle-

mezték.

Másrészt a Habsburg-uralkodók cé-

lul tûzték ki a cigányság beolvasztá-

sát, hogy ezzel is növeljék a háborúk

következtében nagy területeken el-

néptelenedett Magyarország földmû-

velõ, adófizetõ lakosainak számát. III.

Károly, Mária Terézia és II. József

rendeletei a cigányság életmódjának,

nyelvének és erkölcseinek fölszámolá-

sára irányultak, megalapozva a napja-

inkban is érzékelhetõ magyarországi

ún. „cigánykérdést”.

Mária Terézia 1761-es rendelete elõ-

írta a cigányok letelepítését, annak ér-

dekében, hogy a hatóságok számára

könnyen ellenõrizhetõvé váljanak.5 A

gyorsabb asszimilációt próbálta szol-

gálni az a rendelet, amely megnehezí-

tette a cigányok közötti házasodást. A

cigány férfi cigány nõt csak akkor ve-

hetett feleségül, ha tudta igazolni,

hogy képes családot alapítani, vagyis

rendes foglalkozást ûz. A cigányok és

nem cigányok közötti házasságok elõ-

segítése kudarcra volt ítélve, hiszen a

gádzsók nem szívesen keveredtek a

megvetett cigányokkal.

1769-ben a helytartótanácsi rendel-

kezés elrendelte a cigányok kõházakba

való költöztetését, megtiltotta a cigány-

gyermekek meztelenségét, a céheknek

elõírták a cigányok fölvételét.6

A cigányok ellenállása mellett szá-

molni kellett a nem cigány lakosság

ellenérzéseivel is. A rendeletek célja

végsõ soron a cigányság beolvasztása
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és munkába állítása volt, a céhek

azonban nem kívánták a megbízhatat-

lannak és lustának ítélt nép fiait föl-

venni tagjaik közé, és a földbirtoko-

sok sem bíztak abban, hogy a cigá-

nyokból engedelmes magyar paraszt

válhat.

1773-ban egy rendelet elõírta, hogy

a cigánygyermekeket vegyék el szüle-

iktõl, és helyezzék el õket parasztcsa-

ládoknál, ahol négyéves korukig ne-

velõdtek. A kegyetlennek tûnõ rende-

let mögött az a szándék húzódott

meg, hogy a cigánygyermekek számá-

ra erkölcsös nevelést biztosítsanak,

hozzászoktassák õket a magántulaj-

don tiszteletéhez. Napjainkban már

széleskörû konszenzus alakult ki ab-

ban a kérdésben, hogy az ilyen erõ-

szakos intézkedések nem segítik a

társadalmi integrációt, sõt, mélyítik az

etnikai csoportok közötti szakadékot.

Ugyanezen rendelet másik pontja

megtiltotta a cigány nyelv használa-

tát.7 Ezek a rendeletek betarthatatla-

nok voltak. A cigányok ellenszegül-

tek, és minden eszközzel igyekeztek

kibújni a végrehajtás alól. Ez a két

rendelkezés nagymértékû ellenérzést

alakított ki a cigányság jelentõs részé-

ben a kormányzati cigánypolitikával

és az államhatalommal szemben.

II. József még több erõfeszítést tett a

cigányság beolvasztása érdekében,

mint elõdei. 1783-ban elrendelte a ci-

gányok számbavételét, de csak a férfi-

akat és a gyermekeket írták össze:

30 241 fõt. Ugyanebben az évben elõ-

írta a cigánygyermekek taníttatását,

templomba járását, megtiltotta a ló-

tartást (a nomád életforma megszün-

tetése és a lólopás megakadályozása

érdekében), kivéve az aranymosó ci-

gányokat, a földbirtokosokat kötelez-

te az „újmagyarok” vagy „újparasztok”

földhöz juttatására, és lehetõvé tette a

birtokosok számára a testi fenyítést. A

jozefinista cigánypolitika a vármegyék

feladatának rendelte a központi ren-

delkezések végrehajtását.8 A megyei

hatóságok azonban csak ímmel-ám-

mal tettek eleget a rendeletben foglal-

taknak.

A Helytartótanács a megyéket arra

kötelezte, hogy a kóbor cigányokat

telepítsék le, és építsenek számukra

tisztességes lakóházakat, valamint

biztosítsák és ellenõrizzék a cigány-

gyermekek taníttatását és a templomba

járást, ezeket a rendelkezéseket azon-

ban a megyék vezetése többnyire sza-

botálta. A jozefinista rendelkezések a

cigányok védelmét is magukba foglal-

ták, a megyék azonban gyakran túl-

tették magukat a központi szabályo-

záson, és saját hatáskörükben maguk

léptek föl kemény eszközökkel a csa-

vargó cigányok megrendszabályozása

érdekében.

A cigányság letelepítése érdekében

hozott rendelkezések végül nem ma-

radtak teljesen eredménytelenek. Egy

1781-es adat szerint 12 686 cigány

tartozott a földesurak vagy a községek

fennhatósága alá, akik közül több

mint 8 ezer letelepült életformát foly-

tatott.9 Valószínû, hogy a jozefinista

politika hosszú távon sikeres lehetett

volna, ha a megyék nagyobb türelem-

mel kezelik a cigányügyet. A honti

emberevõ-per azonban olyan sztereo-

típiákat keltett életre, illetve erõsített

föl a cigánysággal kapcsolatban, ame-

lyek bevésõdtek a magyar társadalom

tudatába, és megnehezítették a cigá-

nyok beilleszkedését.

A bûntett

1782-ben egy valóságos bûnszövetke-

zetet lepleztek le Hont megyében. Az

ügy azzal kezdõdött, hogy kifosztot-

ták a viszokai mészárszéket és a fel-

sõalmási jegyzõ kamráját.

A megyei hatóság a megye területén

kóborló cigányokat vádolta a két bûn-

eset elkövetésével, noha a tettesek ki-

létére, származására semmilyen bûnjel

vagy tanúvallomás nem utalt. Ez ké-

nyelmes megoldás volt, és megfelelt a

nem cigány lakosság körében élõ

sztereotípiáknak, miszerint a cigá-

nyok tolvajok. Az ügy elindulásánál

már tetten érhetõ a megyei közigazgatá-

si szervek etnikai alapú elfogultsága, és

a további fejlemények még inkább a ci-

gányok iránti elfogultságot tükrözik.

Márciusban néhány cigány személyt

õrizetbe vettek, és a kemencei megye-

háza tömlöcébe zártak, hogy a bûn-

tett beismerésére vagy a bûnösök föl-

adására kényszerítsék õket. Az õrizet-

be vett személyek természetesen

tagadták a vádat, de a megyei ható-

ságnak rendelkezésére álltak azok az

eszközök, amellyel szóra bírta õket.

Ekkor követte el a hatóság az elsõ tör-

vénytelenséget: a vallomást tortúrával

próbálta kicsikarni a foglyokból, noha

a kínzással való kényszervallatást

1776-ban Mária Terézia megtiltotta.

Mindenképpen különös, hogy az

ügy valós mértékéhez képest a megyei

szervek ilyen nagy buzgalmat tanúsí-

tottak, hiszen egy hivatalosan tiltott

eljárást is bevetettek az igazság kideríté-

se érdekében.10 Valószínû, hogy a me-

gyei szervek jó alkalmat láttak arra, hogy

a foglyokat ne csak a két említett bûn-

eset, hanem a megye területén elkövetett

összes felderítetlen kisebb-nagyobb

lopás, rablás beismerésére is rábírják.

A gyanúsítottak cigány volta és a cigá-

nyok rossz híre mindenképpen alapul

szolgált a további vádakhoz.

A hatás nem maradt el, a foglyok

beismerõ vallomást tettek. Sõt, nem-

csak lopásokat, betöréseket vallottak

be, hanem egy emberölést is. Ha fel-

tételezzük is, hogy valóban a megye-

háza pincéjében raboskodó cigányok

törtek be a mészárszékre és a jegyzõ

kamrájába, akkor is óvatosnak kell

Sorsok – hátrányok 
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lennünk a többi beismerõ vallomás

hitelességével kapcsolatban.

A tortúra alkalmazását részben azért

számûzték a magyarországi jogrend-

szerbõl, mert a hatóságok több alka-

lommal nem voltak tekintettel az ügy

jellegére, valamint a gyanúsítottak fizi-

kai és pszichológiai állapotára, és a kín-

zás hatására a foglyok olyan bûntényt

is bevallottak, amit nem követtek el.11

A tortúra alkalmatlan eszköznek bi-

zonyult az igazság kiderítésére, hiszen

a további kínvallatás elkerülése, a

kínzásoktól való félelem megoldotta a

gyanúsítottak nyelvét, akik kétség-

beesésükben és fájdalmukban olyan

bûnöket is magukra vállaltak, amit el

sem követtek. E tények fényében kell

megvizsgálnunk a gyanúsítottak val-

lomásának õszinteségét (fenntartva

annak a lehetõségét, hogy nem kizárt

a két betörésben való bûnösség vagy

bûnrészesség).

A fizikai és nyilván pszichológiai

kínzás mellett a fogva tartás körülmé-

nyei is beismerõ vallomás megtételére

kényszeríthették a foglyokat. A cigány

férfiak számára a családjuktól való tá-

vollét és a bezártság érzése is nyo-

masztó lehetett, és rábírhatta õket a

vallomástételre. A körülmények elle-

nére elfogadták a cigányok beismerõ

vallomását. A megyei ügyész számára

már csak egy dolog hiányzott a gyil-

kosságért való vádemeléshez: a corpus

delicti, a tárgyi bûnjel. Megkezdõdött

a kutatás az áldozat holtteste után.

A gyanúsítottak négy alkalommal

négy különbözõ helyre vezették a me-

gyei hatóság embereit, ahol állítólag

eltemették a holttestet. Mindannyi-

szor eredménytelenül végzõdött a ku-

tatás. Valószínûleg az újabb kínzások

hatására – a korabeli hivatalos jelen-

tés szerint azonban „minden kemé-

nyebb kényszerítõeszköz alkalmazása

nélkül” – végül az egyik gyanúsított

„bevallotta”, hogy áldozataik holttes-

tét megsütötték és megették.12

A megyei vezetés diadalmasan jelen-

tette be a rejtély megoldódását. A be-

ismerés hitelességét a vallomástétel

körülményei mellett az a tény is csök-

kenti, hogy az áldozatok csontjait so-

ha nem sikerült megtalálni, noha a

megyei törvényszék nyilván minden

eszközt bevetett annak érdekében,

hogy a vádlottakat a csontok rejtek-

helyének elárulására kényszerítse.

Úgy tûnik, a tortúra ebben az esetben

kudarcot vallott.13

A méreg azonban hatott: a közvéle-

mény a cigányokat ettõl kezdve nem-

csak dologtalan tolvajokként, hanem

szörnyetegekként is megbélyegezte. A

megyei vezetés jó érzékkel ismerte föl

a kibontakozó közhangulatot, s meg-

kezdte a hajszát a megyében élõ többi

„emberevõ” cigány után.

Az újabb vádlottak

Nem sokkal késõbb, de az elõbbi

esettõl függetlenül horogra akadt egy

cigányokból álló bûnszövetkezet,

amely Hont és Bars megyében tevé-

kenykedett. A banda tagjai saját vallo-

másuk szerint összesen 31 személyt

tettek el láb alól: textilkereskedõket,

olejkárokat (szlovák gyógyszeráruso-

kat), sáfránykereskedõket, bányászo-

kat.14 A holttestek nem kerültek elõ,

ugyanakkor az emberek már szélté-

ben-hosszában suttogtak a cigány

kannibálokról, így nem csoda, hogy a

megyei ügyész mindenáron rá akarta

bírni a gyanúsítottakat, hogy vallják

be az emberevés bûnét is.

Végül sikerült „vallomásra” bírni a

gyanúsítottakat, valószínûleg megint

a tortúra segítségével. A bandavezér,

Sárközi György „bevallotta” az ember-

evés bûnét, majd hasonlóképpen cse-

lekedtek társai is. Valamennyien azt

vallották, hogy áldozataikat földara-

bolták, megfõzték és megették. A fõ-

zést állítólag az asszonyok végezték.

Noha a periratok ismét kényszerítõ-

eszközök hiányáról számolnak be, ez

nehezen hihetõ. Egyrészt, a korábbi

esetben láttuk, hogy a törvényszék

mindent megtett a bûnösség elismeré-

séért, másrészt, cigányokról lévén

szó, a bezártságot, a verbális agresszi-

vitást, például a pandúrok szidalmait,

és az egyéb pszichológiai „rásegítõ”

eszközöket is a kényszerítõeszközök

közé sorolhatjuk.

Vannak más körülmények is, ame-

lyek a per koncepciós voltára utalnak.

Például különös, hogy a per irataiban

egyetlen áldozat neve sem szerepel.

Hajdu Lajos hívta föl a figyelmet arra,

hogy a per iratai nem tudósítanak a

családtagok fájdalmáról, holott ez a

korban szokás volt.15 A periratok csak

annyit árulnak el, hogy az áldozatok

nem a megyébõl valók, de akkor sem

világos, miért nem érdeklõdtek eltû-

nésük felõl a szomszéd megyékben.

Az sem tûnik hihetõnek, hogy egy

nagyszámú cigány férfibõl, nõbõl és

gyermekbõl álló társaság – amely a

korban eléggé feltûnõ jelenség volt –

két évtizeden át gyanú nélkül ûzze

véres cselekedeteit (állítólag 20 éve

mûködött a rablóbanda, mikor elfog-

ták õket).16

Csak kellett lenniük tanúknak vagy

valamilyen jelnek, ami elárulhatta

volna õket. A sedria azonban egyetlen

szemtanút sem tudott elõállítani. A

csontokat nem találták meg. A 133

perbe fogott cigány ember közül –

„különös módon” – egy sem „emléke-

zett” arra, hová rejtették a csontokat

és a koponyákat. Máskor azt vallot-

ták, hogy a csontokat elégették.

Mindez azonban nem számított a bí-

ráknak, hiszen kezükben tartották a

vádlottak beismerõ vallomását, a Regina

probationumot (a bizonyítékok király-

néját), amelyet nem lehetett vissza-
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vonni. A kor felfogása szerint ez ezer

tanú vallomásával volt egyenértékû,

akkor is, ha kínvallatás hatására szü-

letett.17

Hogyan maradhatott volna rejtve a

gyilkosságsorozat? A jegyzõkönyvi

vallomások egybehangzóak e tekintet-

ben. Sárközi György így vallott: „meg-

fogtuk õket és kalapácsokkal a fejüket

ütve gyilkoltuk meg. Az asszonyoknak

azt mondtuk, hogy ott künn kiabáljanak

és énekeljenek, hogy a falusi emberek ne

hallják”.18 Egy Géczy József nevû vád-

lott maga is beismerte, hogy hango-

san hegedült, az asszonyok hangosan

énekeltek, hogy elnyomják az áldoza-

tok üvöltését.19

Voltak, akik igyekeztek mentegetni

tettüket, mondván, õk csak elfogad-

ták az emberhúst a vajdától, de nem

vettek részt a gyilkosságban. A gaztet-

tek kiagyalójának egyhangúan vajdá-

jukat, Sárközi Györgyöt nevezték

meg. Vajon Sárközit valóban terhelte

felelõsség?

Érdekes elméletet képviselt ezzel

kapcsolatban Vajna Károly. A 20. szá-

zad elején megjelent írásában határo-

zottan tagadta a tömeges kannibaliz-

mus vádját. Véleménye szerint Sárkö-

zi hitette el embereivel, hogy a hús,

amit esznek, emberi eredetû, így

akarva megszilárdítani hatalmát a

többiek fölött. Ha bárki ki akart volna

lépni a bandából, a vajda a közösen

elkövetett rituális bûnnel zsarol-

hatta.20 Ez a hipotézis megmagyaráz-

ná, miért vallottak egyhangúan a vád-

lottak. Ebben az esetben a letartóztatott

cigányok legfeljebb a gyilkosságok el-

követésével voltak vádolhatók, de va-

lószínûleg abban is csak egy részük

vehetett részt.

Külföldi vélemények

A nevezetes per egész Európa figyel-

mét fölkeltette. A külföldi beszámolók

többsége készpénznek vette a kanni-

balizmus vádját, s dicsérte a magyar

igazságszolgáltatást. Ehhez hozzá kell

tenni, hogy Nyugat-Európában a ci-

gányok iránti megvetés gyökerei mé-

lyebbre nyúltak, mint Magyarorszá-

gon. A magyar néphagyományban a

18. századig ismeretlen volt a kanni-

balizmus vádja a cigányokkal szem-

ben. A Hont megyei perig a cigányok

és nem cigányok közötti konfliktus

alapvetõen két eltérõ életforma és

mentalitás konfliktusaként jelent

meg, amelyben nagy hangsúlyt kapott

a tulajdonhoz, lakóhelyhez és rend-

szeres földmûvelõ munkához való el-

térõ viszony. A Hont megyei per új

elemmel gazdagította a cigány-nem

cigány konfliktust: az irracionális, ál-

lati brutalitás vádjával.

A cigányok kannibalizmusáról, gyer-

mekrablásairól és egyéb bûneirõl szó-

ló rémmesék Nyugat-Európából ér-

keztek Magyarországra. A cigányok

kannibalizmusa már egy 1682-es spa-

nyolországi perben fölmerült. A meg-

vádolt emberek akkor is „vallottak” a

kínzások hatására.21 Heinrich Grell-

mann göttingeni egyetemi tanár Die

Zigeuner (1783) címû mûvében tény-

ként említi a cigányok emberevõ haj-

lamát, és többek között a magyaror-

szági perre is hivatkozik.22 Szomorú-

an állapíthatjuk meg, hogy miközben

a magyar hatóságok ezúttal a rossz

nyugati példában jártak elõl, olyanok

magasztalták a magyar igazságszolgál-

tatást, akik maguk is hozzájárultak az

elõítéletek népszerûsítéséhez.

Könyve második, 1787-es kiadásá-

ban azonban Grellmann már koránt-

sem volt olyan biztos a vád megalapo-

zottságában. Egyrészt furcsállja, hogy

egy cigányokból álló banda több

mind egy évtizedig gyakorolhatja az

emberevés bûnét egy olyan ország-

ban, „ahol a rendõrség erõs”.23 Másod-

szor a gyerekrablás bûnérõl bizonyítja

be, hogy arra soha nem találtak bizo-

nyítékot egyetlen országban sem.

Harmadszor, felhívja a figyelmet arra,

hogy egy toposzról van szó. A cigá-

nyokat olyan dolgok elkövetésével vá-

dolták, amelyeket a zsidók számlájára

is írtak. A zsidókat is vádolták ember-

evéssel, még inkább fölmerülhetett ez

a vád a keresztény európai népek szá-

mára még ismeretlenebb cigányokkal

szemben.24

A 19. század elején is akadtak azon-

ban, akik Grellmann cáfolata ellenére

hitelt adtak az emberevés vádjának.

Egy Boisard nevû francia író 1816-

ban megjelent könyvében tényként

emlegeti, hogy „Hont vármegyében a

cigányok több embert megöltek és húsu-

kat megették”.25

Az ítélet

Ha a per megrendezésével a megyei

törvényszék szándéka az volt, hogy

példát statuáljon a csavargó cigányok-

kal szemben, akkor ez sikerült. Egy-

szersmind sikeresen fölélesztették a

lakosság gyûlöletét. A bírák azzal in-

dokolták a per fölgyorsítását, hogy a

megyében olyan a közhangulat ala-

kult ki, hogy komolyan kell tartani a

megyeháza megtámadásától és a bör-

tönben lévõ mintegy 173 cigány meg-

lincselésétõl. A törvényszék gyorsított

eljárással hozta meg ítéletét 1782. au-

gusztus 10-én 41 vádlott ellen.

A bírák többsége a közhangulat kö-

vetkezményeitõl tartva a halálos ítéle-

tek azonnali végrehajtása mellett dön-

tött, ezért nem küldték föl a peranya-

got az uralkodóhoz, aki valószínûleg

alaposabb vizsgálatot rendelt volna el

az ügyben.26 Nem zárhatjuk ki, hogy

a bírák azért nem kívánták az ítélet-

hozatal elõtt értesíteni az uralkodót az
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ügyrõl, mert attól féltek, hogy a felvilá-

gosult II. József nem ad hitelt a vádak-

nak és kegyelmet ad a halálra ítéltek-

nek. Árulkodó tény, hogy a szomszédos

Bars megye alispánja egy levelében

komolyan aggódott a királyi kegye-

lem lehetõsége miatt, holott vélemé-

nye szerint csak a „kiirtás” jelent haté-

kony megoldást.27

Augusztus 16-án a törvényszék még

egyszer összeült, hogy döntsön az íté-

let végrehajtásáról. Erdõdy János gróf,

a vármegye adminisztrátora határo-

zottan állást foglalt az ítélet végrehaj-

tása mellett, hogy a rendet és a nyu-

galmat helyreállítsák Hont megyében.

1782. augusztus 21-én (vagy 24-én)

végrehajtották az ítéleteket. 41 em-

bert végeztek ki, férfiakat és nõket ve-

gyesen. 17 nõt pallossal végeztek ki,

15 férfit fölakasztottak, 6 férfit kerék-

be törtek, a 3 fõbûnösnek tartott sze-

mélyt fölnégyelték.

Az áldozatoknak végig kellett nézni-

ük egymás kivégzését. A megyei ható-

ságok okulásul nagyszámú cigányt te-

reltek gyerekestül a kivégzés helyszí-

nére. A holttesteket az összeterelt

cigányokkal temettették el, de még

szerszámokat sem adtak nekik, hogy

rendes sírt áshassanak.28

II. József elõször a Bécsi Naplóból

értesült az ügyrõl, és azonnali vizsgá-

latot rendelt el. Idõközben az uralko-

dó megkapta a Helytartótanács jelen-

tését, amelyben képet kaphatott a ma-

gyarországi közhangulatról.

Az etnikai elõítéletben bõvelkedõ je-

lentés szerint a cigányügyi rendelke-

zések növelik az adózók terheit, de

eredményt nem hoznak. A megyei

hatóságok képtelenek befogni a kóbor

cigányokat, mert azok elbújnak a ha-

tóságok szeme elõl, erdõkben rejtõz-

nek el, rabolnak, gyilkolnak, és gyer-

mekeiket is erre nevelik. Sorjáznak a

vádak: a cigányok nem dolgoznak,

vérfertõzõ kapcsolatban élnek egy-

mással, nevelõszülõkhöz adott gyer-

mekeiket hazaszöktetik.

A Helytartótanács mindezért azt ja-

vasolta, hogy az eddigi, eredményte-

len központi intézkedések helyett bíz-

zák a megyékre a cigányügy megoldá-

sát, ami leveszi a terheket az adózók

válláról, és alkalmas a probléma helyi

szintû kezelésére.29 A Hont megyei

szervek eljárása jól példázta, hogy mi-

lyen irányt vehet a cigányügy megol-

dása, ha egyoldalúan megyei hatás-

körbe utalják a kérdés rendezését.

II. József elmozdította az adminiszt-

rátori székbõl Erdõdy Jánost, helyére

Kelcz József kancelláriai tanácsost ne-

vezte ki. Megbízta a büntetõperek be-

fejezésével. Az uralkodó humánus

gondolkodását mutatja, hogy megtil-

totta a további kivégzéseket, noha a

kivégzettek ártatlansága felõl õ sem

volt meggyõzõdve. Az új adminisztrá-

tor még 97 cigány foglyot talált a ke-

mencei megyeháza börtönében. Ezek

közül néhány „fõbûnöst” még kivégez-

tek, a többieket vesszõzésre, börtön-

büntetésre, kényszermunkára ítélték.

A halálbüntetés elengedése azonban

nem az emberevés bûnében való ár-

tatlanságuk elismerését jelentette. Az

uralkodó és az adminisztrátor hitelt

adott a vádaknak, csupán azért gya-

koroltak kegyelmet, mert úgy gondol-

ták, hogy a kisebb súlyú bûnösök a

börtönben átélt szenvedések révén

megbûnhõdték tettüket. A kegyelem

nem jelentett rehabilitációt.

Már csak egy gond nyomta a megyei

tisztviselõk vállát: mi legyen a kivég-

zettek gyermekeinek a sorsa? Végül

az a döntés született, hogy a gyerme-

keket össze kell gyûjteni, és az or-

szágban szétszórva parasztcsaládok-

hoz kell õket adni. A vármegye nagy-

lelkûen állta a nevelés költségeit: 3

garas napidíjat fizetett a nevelõszü-

lõknek, sõt még ruhát is biztosított a

gyermekeknek.30 Összesen 64 gyer-

meket kívántak elhelyezni az ország 6

megyéjében. Az érintett vármegyék

tisztviselõi és lakosai nem rajongtak a

feladatért, és szívesen átengedték vol-

na a gyermekek fölnevelésének fel-

adatát az államnak. II. József 1782.

november 30-i leiratában úgy rendel-

kezett, hogy a hetedik életévüket el

nem ért gyermekek helyeztessenek el

a vármegyéknél, míg 16, hetedik élet-

évét betöltött gyermeket a tallósi ne-

velõintézetben helyezték el.31

Ezzel lezárult a honti „embervõk”

pere. De a kannibalizmus híre nem

ment feledésbe. Borzongató ponyvák

és néplapok, áltudományos újságcik-

kek és útleírások életben tartották a

cigánykannibalizmus vádját, ahogyan

azt az 1907-es és 1927-es hasonló per

tanúsítja. Ugyanakkor tévedés volna a

magyar–cigány együttélést csak a hír-

hedt per alapján megítélni. A 18. szá-

zad a magyarországi cigányzene szü-

letésének idõszaka is volt, ami hosz-

szabb távon és következményeiben

maradandóbb hatást gyakorolt a ci-

gányság 19. századi társadalmi elfoga-

dottságára, mint az 1782-es embervõ-

per. A reformkorban és a dualizmus

idején, bár fönnmaradt a cigánykér-

dés mint szociális és bûnügyi problé-

ma, a cigányság megítélése differenci-

áltabbá vált. Kialakult egy éles meg-

különböztetés a cigányságon belül: a

18. században letelepedett és integrá-

lódott „muzsikus cigányok” a reform-

korban a magyar nemzeti érzés hor-

dozóivá váltak, és élesen elhatárolták

õket a román területrõl érkezõ oláh

cigányoktól. A „magyar cigányokat”

vagy „muzsikus cigányokat” befogad-

ták a nemzetbe, míg az újonnan be-
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vándorolt „oláh cigányokat” – kóbor-

ló életformájuk miatt – ugyanazokkal

a vádakkal illették, mint korábban a

„magyar cigányokat”. Így került sor az

1907-es emberevõ-perre, amelyet az

„oláh cigányok” ellen indítottak, jól

példázva, hogy „felvilágosult”, „liberá-

lis” viszonyok között is milyen tartós

a „középkorias” elõítélet.
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