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A czigányok megtelepitéséröl. 
KÖzli H. A. 

I. 

Á czigányok letelepítésének az utolsó két században nálunk 
is annyiszor. hangoztatott ügye közelebbről ujból napirendre kerül. 
Á kormánynak erre irányuló előmunkálataihoz tartozik a. f. évi 
január .hó IVégén országosan meg;ejtett általános czigány-összeirás is. 

A · hazai czigányok ügye · több tekintetben fontos és elinté
zése sürgős. De az elintézéshez nem elég az általános politikai 
elmélet, . demogra.phiai elvek, bürokratikus bölcsesség alkotta tör
vények és rendeletek, közigazgatási végrehajtás. Ha e felette nehéz 
problema. megoldásában csak némi sikert is el akarnak érni7 szük
séges egyrészt a. dolog historicumána.k, az eddigi kisérleteknek 
legalaposabb ismerete, másrészt pedig közremüködése olyanoknak, 
kik a czigány . néplelket és népéletet behatóan . és tapasztalásból 
ismerik, :p.evezetesen a. czigányok tanulmányozásával sza.kszerüen 
foglalkozó népvizsgálókna.k. Mert ha álta.lán érvényes az az elv, 
hogy a. törvényeket :nem csinálni kell, hanem megtalálni a nép 
lelkében, akkor ·ez mindenekelőtt a czigányokra nézve áll, a kiket 
természetökkel merőben ellenkező rendszabályokkal ki lehet talán 
irtani,- de nem lehet szabályozni. 

Á czigányoknak mint primitiv kulturáju népeiemnek min
dennemü ügyei egyenesen néprajzi érdeküek. Kiválóa.n ethnikus 
fontosságnak azonban azok a momentumok, melyek a letelepitésre, 
tehát ez annyira praegnans életmódu faj összes életviszonyainak 
megváltoztatására vonatkoznak. 

E kettős szempontból helyén valónak látom azt, hogy az 
"Ethnographia" is foglalkozzék ez ügygyel, közölje a legfontosabb 
kiadatlan okiratokat s a czigány t1;3lepitéshez néprajzi tekintetből 
hozzászóló fejtegetéseket. 

Az 184~/3-dik Országgyülésen hozatott egyetlen Törvény Czikk 
által kinevezett közigazgatási Bizottmánynak a Czigányok megtelepltése 
f'elöll készitett munkálata. 
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---·- A CZIGANYOK MEGTELEPLT~:SÉRÖL. 

Az ezen czimmel (egyéb jelzés nélkül) az orsza'g 1 .
1 

, 
d 'l · · · k us eve tar-ban levő, az er e yr cziganyo ra vonatkozó . elaboratum l , d 
l , b b t , , a eger e-

kesebb, legtanu sagosa e argyu munkálatok közé tart .k 
b . t , OZl . 

A rendszeres rzot sag (systematica deputatio) ·· 
, ··I' t··bb .. t' ugye az er-

délyi orsz~ggy~ e~en ? szor argyaltatott ; éles kifakadások tör-
téntek az. 1llet~. ~~r. lerratok s a kormány ellen. (L. az 184113. 
országgy.Jegyzokonyvet, 74~ 90, .440, 475 lap.) Végre az 18,±3.január 
2s-iki ülésen felolvastatott a krrály által aláirt törvényczikk, az 
egyetlen, me!yet az országgyűlés alkotott (l. az 1811r3. országgyű
lés irománya1, 123. sz.). Azonban az országgyűlés már 1842.január 
22-én megválasztotta a rendszeres bizottság tagjait. öt osztályának 
elseje, a közi?a~gatást (~~blico-politicum) elrendelő bizottság tagjai 
lettek: gr. Mtko Imre, rfJ. gr. Bethlen Pál, Balla Mihály, br. Ke
mény Domokos, gr. Thoroczkay Miklós, gr. Béldy Ferencz, Hor
vát János (követ), Ugron István, Szab ó József (követ), Szombat
falvy J ózs'3f, Schreiber Simon, Regius J án os, Demeter J ó zs ef, 
Csorba György. 

E bizottság munkálatait itt egész terjedelmében közöljük: 

A Czigányok' rnegtelepitése. 

Az Erdélyi Czigányoknak állása, 's azon viszony mellyel az 
álladalom külömbözö alkoto részeivel egybenvannak köttetve, igen 
külömbözö és szétágazó. -

Vannak Czigányok, kik mint mesteremberek résszeréut falukon 
résszeréut városokon lakva rendes életrnoclot folytatnak. -

Vannak Czigányok habár kevés számmal, kik mint földmive
sek a más nemzetü Jobbágyok sorában Ur béres telken laknak, és 
rendes földmívelést gyakorolnak. -

Léteznek köztök számos egyének, kik habár állandó lakással 
nem bírnak, de mint Conventionatus cselédek határozott életrnoclot 
gyakorolnak. -

Léteznek ugynevezett aranyász Czigányok, kik a kincstárnak 
oltalma és pártfogása alatt a' follyok partyain aranyat mosnak, 
melynek egy részit Taxa megváltás fejében, más részit határozott 
áron kötelesek a kincstárnak beadni. -

Léteznek Ta.xát fizető Fiscális Czigányok. -
Léteznek ideiglenesen megtelepedett Czigány~k, kik sem 

Urbéres telket sem más természetű földet nem bmrak, hanem 
' 
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H. A . -----------------------------------
Birtokosok által épitett k1myhokban lakva illető Földes uraikat 
szabálytalanul szolgálják és töllök éltök fenntartására több keve-
sebb javadalmakat kapn~k. . , , 

Léteznek, kik nehany silany ~apszam?kkal vagy csekély 
taxával valamely Földes urnak oltalmat megveve lakukat szüntelen 

változtatják. - . 
Az évnek három szorgosabb szakalban sánczásás s földház 

építés, aratás, 's más hasonló munkák által igyekeznek éltöket 
fenntartani, 's télire az erdösebb hellyekre vonulva silány ujjabb 
Taxa mellett még silányabb kunyhokban telelnek ki, melyeket 
csak nehány hónapokra állitanak összve. - Tavasz nyiltával rög
tönzött kunyhojukat elhagyva sőt gyakran fel is égetve vándor 
éltöket ujra kezdik. -

Léteznek ugynevezett sátoros Czigányok, kik a földművelés
től s általában a munkától iszonyodva nem csak vándor, hanem 
örökös kobor éltet folytatnak, kik rosta készítéssel, üstfoldozással, 
s más hasonló mesterségekkel néha foglalkoznak ugyan, de nem 
annyira kenyérszerzés végett, mint többnyire csak ürügyül, mely 
alatt nyomorult éltöket jövendőmondások, hamis buszasok készi
tése s más hasonló nemü csalások által szokták fenntartani. 

A fellyebbiekből kitetszik, miszerént az Erdélyi Czigányokat 
a Föld több lakosaitól nemzetileg megkülömböztetni nem szükség, 
de sőt a legnagyobb igazságtalanság . lenne, mivel léteznek köztök 
igen sok rendes életmódot folytatók, kikre nézve semmi ok sincs 
megkülömböztetett Törvényeket hozni, sőt rendszeres albizottmá
nyunk véleménye szeréut nem felesleges Törvény által kimondani , 
miszerént az állandólag megtelepedett és rendes életmódot folytató 
Czigányok a többi Földnépével minden megkülömböztetés nélkül 
ugyanazon helyzetben és viszonyban állanak. De ellenben mulhat
lan szükséges, hogy közüllök a kóborlók, kik vándor éltüktől ön
kéntesen megválni nem képesek; kik a munkától és rendes élet
modtól a nyomornál és inségnél inkább irtozva jobb szivvel küsz
ködnek a büntetéstöli folytonos rebegés közt az életnek minden
napi szükségeivel, mintsem nyomorult de tunya és korlátlan éltük
ről lemondjanak ; megtelepittessenek. Ezt kivánja a jó rend; mert 
mig egy dologtalan, kobor nép mint a csalásnak, tunyaságnak, 
rondaságnak képviselői , szabadon járja össze hazánkat, addig a 
közigazgatást rendbehozni lehetetlen. Ezt kivánja az emberiség i 
mert bár milly alant is állyou Erdélyben a Föld népének mivelt-
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~e'ge kétséget nem szenved miszerént a Sátoros Czi'g' k ., ' . anyo a vas-
tag miveletlens.égnek es erkölcstelenségnek még süjjedtebb fokán 
állanak, elannyira hogy ezeknek a socialis élet legelső szükség · .. 

1 • · ., 1 k · e1ro 
is alig van nemi Ioga mu ' . mtg a többi Földnépének erkölcsét 
falusi oskolák hellyett legalabb vallásos szartartások gyako l' . 

k 
. . . . . r asa es 

a házas életne vtszonya.t nemtl~g szeliditik, azalatt a Sátoros 
Czigányoknak n~gyob~ r~sze eg~tk valláshoz sem tartja magát, és 
vallásos szartartasok nelkul kezdtk, folytatják és végzik be éltöket. 
Ezt kivánja az Országnak anyagi érdeke is, mivel a Sátoros Czi· 
gányok a helyett, hogy nem eléggé népes honunkat munkás ke· 
zekkel gazdagitnák, sem adót nem fizetnek, sem nta.k készítésében 
:1 más közmunkatételekben részt nem vesznek, egyedül a katonás
kodás terhéje az, mellytöl öket a nyomornak immunitá.ssa sem 
képes felszabaditni. 

Illy fontos és. sujjos okok szollanak a ko bor Czigányok meg· 
telspitése mellett. Atlátták ezt mind a Kormány, mind az Ország
nak Rendei, és valamint Dicső emlékű Mária Theresiától kezdve 
a leg közelebbi időkig politicai úton e tárgyban jelesen Boldog 
emlékű II-dik Josef alatt számtalan rendeletek tétettek ugy Töl'
t"Pnyhozá.~ utján is Eleink vele foglalkoztak; de mindezen lépések
nek eddigelé kevés sükere lett. 

A Czigányok ügyében p(Jliticai úton tett rendeletek. 
Még Mária Therasia a Czigányokat régi nevezetüktől mellyel 

küzönségesen megvető és lealacsonyító eszmék s gondolatok valá
nak s vagynak egybeköttetve, megkivánván szabaditui rendelést 
tett afelöll, hogy ezután 'Ljj parasztoknuk (N eo Rustici) neveztesse
nek. És ezen Kegyelmes Rendelet melly a Czigányokat ez ujj 
nevezet által a parasztok osztályzatába kivánta felemelni, eléggé 
mutatja, milly határtalan megvetésben és elalyasodá.sban valának 
a Czigányok elsüjjedve. 

1781-ben meghatároztatott, hogy a Czigá.nyok általánosan 
.. 'b a körülm' é-osszeirattassanak, és ez ugyan azon évben mennyt en 
nyek engedték meg is tétetett, mikor is találtattak: 

(') Aranymosó Czigánycsaládok: 1291. - . 
b) Taxát fizető Fiscalis Czigánycsalá.dok, melyek ~6 vaJda-

ságokra valának felosztva: 1239. -
c) Falú közönségekhez v~y Földes urakhoz tartozó Czigány

csaláqok : 12686, mellyek közül megtelepedettek találtattak : 8598 
és koborlóknak : 4088 Családok. 
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De hogy ezen össze1ras igen hiános volt, megtetszik azon 

számtalan rendeletekböl, melyek a Czigányoknak ujabb meg ujabb 
összeírását tárgyazzák, mig végre a Kir. Fö Igazgató-Tanács azon 
nyiltan kifejezett meggyőződésre jutott, miszerént mig a czigányok 
álltalában meg nem telepíttetnek, addig biztos összeirást véghez
vinni lehetetlen (Fö Kormány Széki felterjesztés 1805-beli 2501. 
Szám alatti). 

Ez idő óta a Czigányok megtelepítése ügyében számtalan 
Rendeletek hozattak a nélkül mindazonáltal, hogy ezek a me! . 
telepítésnek bízonyos módját, bizonyos rendszeres és kimerí~.., 
uton végezték volna el. Ezen Rendeletek igen különbözö iránynak 
és szellemüek. Léteznek köztek óllyak, mellyeket az akkori körül
ményekhez képest méltán czélarányosoknak lehet nevezni. Ellenben 
a többiek résszeréut tellyesíthetlenek valának, résszeréut az ügyet. 
inkább akadályozták, mínt előmozdították, sőt léteznek köztök 
ollyak is, mellyek a nyomorba süjjedt Czigányokat mínden süker 
s haszon nélkül még inkább lealacsonyítják. V égre mindkét osztályn 
Rendeletek közt több oly pontok fordulnak elé, mellyek a Czigá
nyoknak elalyasodott állapotát tanusitják 

Az első osztályba tétethetnek a következő Rendeletek: 
a) V alamiut az aranyász, ugy a taksát fizető Fiskalis és Fal n 

közönséghez vagy Földes urhoz tartozó Czigányok szerezzenek 
magoknak állandó lakhelyet. 

b) Állandó lakhelyükből csak a Falusi Elöljárók hirével és 
utilevél mellett távozhatnak el, mellyet az uton elömutatní min
denütt kötelesek leendenek. 

c) A megtelepedett aranyász Czigányokat a közlegelöknek és 
bé nem tiltott erdöknek mérsékelt használa.t~ban a Falu közönsé
gek és Földesurak részeltessék és lakuk felépítésében segítsék 
öket elé. 

d) A Czígányok járjanak Templomba, adjáli. magokat bár
mellyik hévett vallás Elöljáróinak Igazgatása alá, hogy igy a 
vallásos érzés bennök kimiveltethessék. 

e) Azon aranyász Czigány, ki valamelly Birtokostól vagy 
Faluközönségtöl Földmívelés alatti külsö földeket nyerne, Inquili
nusnak tekintendő. 

f) Azon szokás, miszerént a megtelepedett Czigányoka Bakók
nak bizonyos taksát fizettek, eltöröltetik. 

g) Azon taksát fizető Fiscális Czigányok, kiket a Kincstári 
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Tanács ~oo bányák mellé ~ más Fiscá.lis hellyekre számosságuk 
:miatt mmd me? nem t.elepithet, ha magoknak állandó lakhellyet 
tudnak szerezm szabadíttassanak fel 15 frt fizetés mellett. 

h) A megtelepedett Czigányok három évekig adó t k 
, F ''ld · · , . , men ese legyenek es a o esur1 szolgalatban 1s k1méltessenek. 

i) A mennyiben lehet kieszközlendő, hogy a Földes Urak a 
megtelepé~ett. Czigá~yoknak mív~lésr~. alkalmas Földeket adjanak . 

.A masodtk osztályba megemhtendok a következő rendeletek: 
a) A Czigányok lakásukat nemi megkülönböztetés szarént 

osszák fel (in suis habitaculis Sexus diversitate observata separa
tionem instituant, ut gravissima maia dehinc anteverti possint.). 

b) Saját nyelvökön ne beszéljenek. 
c) Köppenyeget, melly alatt a lopott portékát könyen elrejt

hetnék ne viseljenek. 
d) Lóvat kivéve az Aranyászokat ne tartsanak. 
e) Vásárok alkalmával magokat a cserélgetésektől tartoztas

sák el. 
j) A Falu Elöljárói ne engedjék, hogy a Cúgányok henyél

jenek, hanem szoritsák arra, hogy mikor egyébb dolgok nincs , 
dolgozzanak másoknak pénzért. 

g) A mely Czigányok a földmívelést túnyán follytatják testi 
büntetéssel fenyittessenek 

h) Dögöt ne egyenek. 
i) Kemény büntetés terhe alatt a Czigánynők és gyermekek 

ne kolduljanak. 
k) Gyermekeiket köntös nélkül ne tartsák. 
l) A hangászás és kézi mesterségek follytatása a Czigányok

nak csak akkor engedtessék meg, mikor az idő mezei · munkák 
follytatására nem alkalmas. 

(Lásd minden fellyebbiekre nézve 1794-beli Közigazgatási 
Bizotmány De domiciliatione et regulatione Zingarorum czimü munká
latának első Részét.) 

Midön a Kormány látná, hogy ezen külömböző irányú és 
szellemü Rendeleteket süker egyaránt nem követte, szükségesnek 
vélte 1796-ban az eggyes Törvényhatóságokat az:irá.nti véle~ényök
nelr beküldésére felszóllittatni, miként lehetne kieszközölm, hogy 
a Czigányok állandólag megtelepittethessenek. Miután a Törvént 
h~~óságok illető nyilatkozataikat nagyobbára felküldötték,, a K1r. 
Fo Igazgató Tanács 1805-ben 2501. szám alatt egy terJedelmes 
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ka•t ter;esztett a. Felség eleibe, melyben a. Czigá.nyok meg-
mun " , k . ' l h ' telepítésére nézve igen szigoru rendsza.bá.lyo at O.J&n , meg atá.roz-
vá.n többek közt: 

a) Hogy azok, kik bizonyos határidő alatt meg nem teleped-
nek rahsá~ra vettessenek. (hoc quoque termino evoluto illico inter
cipientur et a.d Aroem Sza.mosujva.r deduoentur, qua.e infligenda. 
eisdem poena. toties seinper repetenda foret, donec tandem stabilia. 
Domicilia figere necessita.rentur.) 

b) A Szülék gyermekeik közül csak annyit tarthassanak meg, 
a hányra szükségük van és a hányat tá.plálhatnak, a többi Czigány 
gyermekek adassanak á.t Földes uraiknak vagy adassanak mester
ségre. (Singulis Patribus familias Zingaris tot solum proles apud 
se reserva.re admitta.tur, quot eisdem pro auxilio necessa.rü esse 
comperiuntur, et quot ipsimet alere poterint, reliqui autem Filii et 
Filiae aut a. Dominis suis terrestribus ad servitia. erga praestandam 
ipsis meroedem a.ssumi et applica.ri poterunt, vel vero si Domini 
ipsorum terrestres servitia ipsis erga. mercedem dare nollent, aut 
non possent, apud alios quoslibet priva.tos servitia suscipere aut 
opificia. et artes a.ddiscere cogantur.) 

c) Az úgy nevezett Egyiptomi (Lepedös) Czigányok, kik a 
megtelepitésre semmi tekintetben nem alkalmasak, e Hazában meg 
ne szenvedtessenek, hanem rögtön elfogattatván oda. a honnan 
jöttek ve.gy a. Szomszédos Moldva. és ülá.hórszágokba. kisértessenek 
vissza. 

Ellenben ezen Fő Kormányszéki munkálatban igen heliyes 
és czélarányos határozatok is tétettek. Igy a többek között azon 
meggyőződésből indulva ki, miszerént a Czigányok megtelepíté
sére nézve a. legüdvösöbb rendszabá.llyok sem vezethetnek czélra, 
ha az illető Elöljárók és Tisztviselök azokat pontosan meg nem 
tartják és tartatják, azon javaslatot teszi, hogy mindazon Tisztekt 
kik ebbéli kötelességöknek eleget nem t~sznek, hivatásuktól ideig
len vagy terhelő Körűlmények között örökre is elmozdittattas
sanak. 

Ugyan ezen felterjesztésében nyiltan kijelenti, hogy a Czigá
nyok megtelepítésének ügye a TÖrvényhozó hatalom Kö.réhez tar
tozik, és a felajánlott pontokat csakis addig ohajtaná. életbe lép
tetni, mig az Ország Rendei Ö Felségének kegyes megegyezése 
mellett ez ügyet törvények átal elintézendik (quamvis decisio huius 
questionis et sa.nctio legum circa statum Zingarorum qualiterque, 
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figenda illorum domiciliatione - _ _ ad 0 b· t . 
. t· Jec a potesta.t1s legis-

1at1~ae - - ~ Fer me.at -. -:-- - et decisio praeattactae ues-
tioms Deputatwm Regmcolan m politicis ordi t . q 

. d D . 'l' . na ae proposita ab 
illa proJectum e . om1m 1atwne Zingarorum J' am 1r t ' euorma um - __ 
habeatur; - - - e re f0re esse censeret ipsum h G b . occe u er-
nium ut mterea quoque donec SS. et 00 acced t t' M . 

S 
. . · en e e 1am aJes-

tatis Nostrae acrat1ssrmae confirmatione in ten t h · b' . 
. ' U UlUS O J8CÜ 

salutares et stablles leges condere valerent ad malu h d' . ' m oc ra 1-
citus avellendum et obtmendam stabilem Zingarorum d · ·1· t' 

. . . . OIDlCl la 10-
nem qmdp1am certms ordmetur) (az illető felterjesztés a Fö K _ 
mány Széki Levéltárban látható.) or 

Ezen felterjesztésre egy 1810-ben 1972. Udvari szám alatt 
költ legfelsöbb Rendelet a tisztelt Fö Igazgató Tanácsnak köte-
1ességévé teszi, hogy az aranyász ,·" 'l'aksát fizető Fiscális Czigá
nyokra nézve tegye magát a Kincsé.:ri · Tanácsal értekezödésben. 
Egyébaránt a felterjesztett munkálatot némi módositás mallett 
helyben hagyja megjegyezve többek közt, hogy a kobor Czigá
nyokat a Szamosujvári Fogházba küldeni nem lehet, mint a hól 
csak a maga rendén magitéltek tartatnak, hanem azon Czigányok 
kik magokat a megtelepedés alóli kivonják, katonáknak adandók, 
s azok kik közüllek erre alkalmasak nem lennének, közmúnka
tételre alkalmazandók, kötelesek lévén az illető Törvényhatóságok 
gyermekeiket ez alatt táplálni, (ut quoad eorum proles ex publico 
per Jurisdictiones provideatur) (ezen legfelsöbb rendelet a Fö 
Kormány Széki Levéltárban látható 1810-beli 8878. Fö Kormány 
Széki szám alatt.) 

Ezen Rendelet következésében a Fö Igazgató Tanács, ugyan
azon évben a Kincstári Igazg~tó Tan~csot fel is szóllitotta, de 
feleletet nem nyert (1810/1-beli Országgyülési T. K. 93, 94, 487, 
G94, lapok. Az emlitett felszollitás látható a Fö Igazgató Tanács 
Levéltárában az 1810-beli 8878. szám alatt) s a Czigányok állapotá
nak politicai úton valo rendbeszedése mind e mái napig elmaradt. 

A_ Czigcínyok ügyében Törvényhózás útján tett .lépések. .. . 
Az 1791-beli 64-dik törvény Czikk által kmevezett kozigaz

gatási Bizotmány 1794-ben többek közt e tárgyat is vizsgálat alá. 
véve .nézetét Opinio ele Domicilüttione et regulatione Zingarorum mun
kálatában kifejtette, melly kinyomta.ttatván köztudatra jutott.* 

~ E munkálatot H. Á. közli az "Ethnologische :Mitteilungen aus Ungarn" 

1893. évi 1-8. füzeteiben. 
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Ezen mnnkálat az 1810/ 11-beli Országgyülésen felvétetet és 
vélemény adás végett Báró Bánffy Pálnak kiadatott, ki illető elő 

terj esztését még azon Országgyülés follyama alatt béadta. 1810j ll 
T. K. 69-±-698.) melynek következtében hozatott az 110 ll -beli 
40-dik Törv. Czikk. Ezen törvényjaYaslatban emlités tétetik az e 
tárgyban költ és tellyesedésbe veendő normális rendeletről ad 
praescriptas sub his Comitiis hac in re salutares normales regulas 
per Regimn Guberninm in effectum deducendas1 s hogy ezen il.Or
mális rendelések alatt a Fő Igazgató Tanács 1805-ben 2501. szám 
alatt felküldött munkálat értetik kitettzik B. Bánffy Pálnak fellyeb1 
emlitett előterjesztéséből 1810 ll. T. K. 6~1-±-69 · és ~l-::l:l-~l-±3. 

Ezen -±0-dik Törvényjavaslat a többiekkel együtt megerősítés 
végett felküldetett, megemlitve egyszersmind az illető felterjesz
tésben a megtelepittésnek azon akadállyát is, miszerént léteznek 
sok kobor Czigányok. kik hól Erdélyben. hól ~ Testvér magyar 
hónban tartozkodnak s meg kérve a Rendek O Felségét. hoO'\' 

"'· kegyeskednék .Magyar honban óly rendelést tétetui. miszerént az 
Utilevél nélkül koborló Czigányok ne szenvedtessenek meg. hanem 
kisértessenek vissza oda a honnan kiszármoztak (1810/11-beli T. K. 
892. l.) De a felküldött Törvényjavaslatra az Országnak Rendei 
1837 -ben a következő véletlen és sajnos választ kapták: qu um 
objectum Domiciliationis Zingarorum inmediate ad Spheram ew
cut.ivae potestatis pertineat proposita eatenus articulo - - -
confirmari ne q ueunte via Dicasteriali necessaria disponemus, nt 
oberrantes Zingari mediis efficacibus fixis Sedibus affigantur 
(1837 /8 Törvény Könyv G~l-dik lap.) 

A fellyebbiekből kitettzik, hogy a Czigányok ügyének elren
dezése jóllehet annak szükséges voltát min.:l a Kormány mind a 
Rendek elösmerték és kimondták, eddigelé sem politicai, sem Tör
vényhozási úton létre nem jöhetett. Ezen anomaliána~ egyik álta
lános oka a szemközt álló magány érdekeknek titkos erejében rejlik, 
mellyet Erdélyben eddigelé nem csak rendeletek. de sőt Országos 
Törvények is alig képesek legyőzni. Ugyan is liabár a kobor 
Czigányoknak rendetlen élet módja a közrend fenntartását és Köz
igazgatás follytatását több tekintetekben akadállyozza, mind a 
mellett nem csak a Birtokosok, de sőt még a Tisztviselők közül 
is sokan léteztek, és léteznek kik e rendetlenséget saját közvetlen 
hasznukra igen jól fel tudják használni - léteztek közüllök min
den időben, kik nehány silány napszámokért vagy taksafizetésért a 
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kobor Czigányokat oltalmuk alá vették, bizonyiti a ezt a Fö I · _ . . v · I ' . C · ' J spa 
nyi, Fö B1r01, we spany1 z1ganyok nevezete, melly mái napig 
is ösmeretes. Továbbá az anomáJiának másik általános óka az 
aranyász és Taksát fizető Fiscalis Czigányoknak még hatalmasabb 
pártfogás alatti állá~a, melly hogy milly sok rendetlenségekre nyúj
tott okot, s menny1re adott alkalmat arra, hogy a többi Czigányok 
is magokat a megtelepedés alóll kivonják, az az emlitett opinio dr· 
Zingat·orum Domiciliatione czímü munkálatból valamint az 1810/11-beli 
Országgyülés Jegyző Könyvének 94-dik lapjából kitettzik. 

Hogy az emlitett általános okok mellett a Czigányok ügyét 
politicai úton még kevésbé lehete . elrendelni igen természetes, s 
habár a tett Rendeletek a legczélszerübbek is lettek volna azok 

' eredményre nem vezethetnének, mert a fellyebb emlitett magány 
érdekeket csak hatalmas fellépés és kemény büntetések által valP. 
lehetséges legyőzni, illy büntető Törvények kiszabására pedig főleg 
midőn nemes Birtokosok és Tisztviselők fékezéséről van szó ,. nál
Junk a V égrehajtó hatalom felhatalmazva nincs valamint alkotmá
nyos országban felhatalmazva általában nem is lehet. 

Egyedüli út tehát, melyen a · Czigányok megtelepitését kiesz
közölni lehet, nem más, mint a Törvényhozásnak útja. Annál fáj
dalmasabb tehát hogy a Rendek a fellyebb emlitett legfelsöbb 
határozat által az egyedüli úttol elzárattak. Azonban valalflint 
egyfelől a Czigányok megtelepíttésének ügyében a megkiYántatü 
rendszabállyokat és szükséges büntetéseket kirekesztőleg a tör
vényhozó Testület hozhatja létre, ugy másfelöli ezen Törvények
nek tellyesedésbe vétele a V égrehajtó hatalom cselekvendöségei 
közé tartozik, s lehet reményleni, hogy a Kormány is csak ily 
értelemben sorolya a Czigányok megtelepíttésének ügyét a V égre
hajtó hatalom körébe. 

A fellyebbiek előbocsáttása után rendszeres albizotmáuyunk 
illető javaslatát a következökben bátorkodik megtenni: 

1-ször) Fejeztessék ki · Törvény által, miszerént az állandólag 
megtelepedett és rendes élet . modot folytató Czigányok a többi 
Földnépével minden megkülömböztetés nélkül ugyan azon hely
zetben és viszonyban állan~.tk, - ellenben a Czigányokra nézve 
határoztassék meg. 

2-szor) . hogy az illető Törvény Czikk köz hirrétételétől szá
mítva egy év alatt kötelesek vagy megtelepedni, vagy Erdélybö 
végképpen kiköltözni. 
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3-szor) A Kobor Czigányok ezen Tör vény Czikk közhirrététel~ 
ut<Í.n a közigazgatásn ak hírével és felügyele tE:> alatt Erdélybő l a. 
szomszécl idegen Tar tományokba akadálytalanút kiköltözhetnek. 

-±-szer l E törvény k ihirdetése napjától kezelve Sátoros és 
L eperlös Czigányok sem a szomszéd idegen T artomány okbol, ;;em 
a T estvér Magyarhónbol Erdélybe semmi szin és ürügy alatt töb bt> 
tellyességgel hénebocsáttassanak, egyszersmind kére>ssék meg 6 
F elsége kegyeskednék }I agyar h ónra nézve ólly R endel éseket 
:?te:ni . miszerén t valamint Erdély ben a Sátoros Czigányok a 
::\Iagyar hónba leendö kintázás végett ú ti levele t n em nyerendenek, 
:1gy viszont :Magyar hónban is az Erdélyb e szándékazo kobor Czi
~ányoknak úti levél ne adassék. 

ő-ör) A z első évnek eltel t•se nt~m azon Sáto ros Czigányok 
';:ik magoknak állanelo lakhelyet még nem szer ezve Sátrak ,dan 
· anyáznak. az illetö E lö ljár ok által elfogat> án kisértessenek ?" k•:i z
igazgatás által kij eleit helly ekre, honnan a végre hajtó hatalom 
rPndelkezése szer éut vagy rögtön kikisértet nek a szomszéd icleo·en 

o 
Tartományokba. vagy illő tartás és fiz etés mell ett közmunkák 
· ételér e használtatnak mind addig mig alkalmn k lesz megtelepe•lni 
vagy az Or szág ból kik ölt özni. 

1)-szor) A Sátoros Czigányok megtelepedésöktől számí tva 
három évek lefollyta alat t minden adófizetéstől m eJl.tesek. a mint 
•"Z egy 1783-ban költ legfelsöbb Rendeletben, valamint az emli tet·:: 
i:t l-dik Tör vényj avaslat 8-dik pontjában meg i;; állitatott . 

7-szerJ A Yégreha.jtó h aLalom az ill ető Elöljárok álta l ügy~l

':essen fel arra, hogy valamint a megtelepedett, ugy a, megtelepí
:•·ndö Czigány ok házassági egybenkü ttetésben éljenek, gyermekei
ket ker eszteltessék m eg. s általában azon Vallásnak melyhez tar
-oznak szertar tásai t hün kövessék. 

8-szor) A melly F ölde'l Ur vagy Küzi.inség az elsö év bt' t e
lé;-;e útán a kobor Czigányoknak elfogatását és illö hellyre val. ) 
ki~t'rtetését ny iltan vagy kéz alatt akadállyozná. mincl annyiszor 
nwnnyiszer 24 pengő torinttal büntettessék, ső t ha e bünt etés föl
vétetésének kirendelése után az ily kobor Czigányokat meg nem 
~zünne pár tfogása alatt tartani, és azokat Tiszti felszolitás után 
-;em bo csátaná el, mincl addig mig öket magánál tartaná, kötelez-
'"ssé k a 24 pengő f orint büntetést naponként lefize tni . 

H-szer) Ha az első év b ételése urán a Czigányok koborlását 
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valamely Tisztviselö venné oltalma alá és az il . k b . C · ' , , 'l ' } o Ol ziganyok-
uak elfogatasat ny1 tan vagy kéz alatt akadáll , · d . . · 900 .. . . yozna, !IllU annyl-
,zor me n n.} 1szer - . peng o formtal büntettessék, sőt terhelő körül-
roéuyek koz~ e- mellett köz kereset alá vettetvén hivatalától is 
e lmozd1 ttasse k. 

1,0-szer) Ha, az, els? év b? \el.és: u tán az ille tő hellységek Birái 
a . hatar~n t~ny.asz~ Satoros C.z1ganyokat el nem fogatják vagy 
elfogat;an !1s~.tl kezbe .. nem adJák, körülmények szeréut kemény 
büntetes ala, sot terhelo esetekben Fogságra is tétessenek 

11-szer) A mely Tisztviselö Falusbirák vagy mások által ér te 
sittetve , a Sátoros Czigányok elfogattatását az első év bételte után 
elhanyagolná, mind annyiszor mennyiszer 24 pp. frtal büntettessék . 

12-szer) A fellyebb elésorolt pénzbeli büntetések azon leg
ri •videbb módon felveendök, mellyen a Oonstitutionalis büntetések 
vétetnek fel. 

13-szorJ Minclen fellyebbi rendelkezések a Földes Uri oltalom 
alatt lévő, az Aranyász és a Taksát fizető Fiscalis Czigányokra 
egyaránt illenek . E mellett a Közigazgatás figyeimét fordítsa arra. 
miszerént az Aranyász Ozigányok ha elkerülhetlen lenne Arany
mosás végett egy határral más határra utazniok, mindég utilevelet 
tartsanak magoknál s azt az illető Elöljároknak kötelesek legye
nek mindenütt bémutatni és velek aláiratni. A mely Aranyász 
Ozigányok pedig Útilevél nélkül járnának utaznának ugy tekintes
senek mint kobor Ozigányok, és mint illyenek az 5-dik pont értel
m~ ben kisért.essenek a · kijelelt helyekre. 

14-szer, Hogy pedig az ideiglenesen megállandositott Ozigá
nyok ujra koborlásra magokat ne acihassák e tekintetben Rend
szeres albizotmányunk szükségesnek véli elhatároztatni, miszerént 
azon sem kézmivességet nem folytató, sem Urbéres Telken nem 
lako Családos Ozigányok, . kik kunyhokban lakva Földes Urat 
szolgálnak, lakhelyeket a szeréut mint az Urbéri Bízotmány már 
elhatározta akadálytalanul változtathassák ugyan. de csak a Köz
igazgatásnak hírével, és ne:m elébb, mint miután az illető Tiszt
viselők előtt bébizonyitották hogy állandó lakhelyre költöznek át, 
magában értetik azonban hogy a Felügyelet nem a Földes Urakat 
hanem kirekesztőleg a Közigazgatást illeti, minélfogva egy Földes 
Urnak sem lesz hatalmában illy ürügy alá.tt Czigányainak elköltö
zését maga részéről akadállyozni. 



H. A. ·--
Törvényjavaslatok a Czlgányok megtelepítése ügyében. 

ö Felsége kegyes hellybenhagyásának hozzájárultával a' kobor 
Czigányoknak megtelepittésére nézve ezen törvény czikkek erejé
nél fogva következő rendeletek tétetnek. 

1-ső Törvényjamslat. 

Az állandólag megtelepedett és rendes élet modot follytató 
Ozigányok a,' többi föld népével minden megkülőmböztetés nélkül 
ngyan azon helyzetben és viszonyban állanak. 

:2-ik Törvényjawslat. 

1. ~ · Ezen törvény Ozikk közhírrétételétől számítva egy év 
alatt kötelesek minden Sátoros Czigányok vagy megtelepedni vagy 
Erdélyből végképpen kiköltözni. 

Es igy a fent elsorolt pontok csekély módosulással mint a 
Törvényjavaslat §-ai szerepeinek olyképen, hogy 2. §-képen a 
3 . pont áll s igy tovább; a 13. pont magában foglalja a 12. és 
13. §-t, mig a U . pont a 14. §-nak felel meg. Az iratot Demeter 
J ó zs ef előadó irta alá. 

Az ezen munkálatot magában foglaló ivré·~ü füzetben találtam 
még az alábbi kivonatot, melyet rokon tárgyt1nál fogva szintén itt 
közlök. 

Kivonat. 

Az 1844-ik év Mártius hónap 6-ik napján tartott Urbéri 
Bizottmány 41-ik ülése jegyzőkönyvébóL A 68-ik szám utolsó 
szakassza. 

Ezen cziknek a czigányokról szollo pontja megvitatása alkal
mával ki tünvén, hogy az Urbéri Bizottmány ezen N ernzetnek 
csupán azon egyéneiről rendelkezhetne, kik meg telepedvén földös 
Urat szolgálnak, és igy Urbéri viszonyokban vannak; azokról 
ellenben, kik földös Urat nem ösmerve szabadon koborolják öszve 
az országot, határozni ezen Bizottmány hatáskörét felyül haladja. 
Szükségesnek találtatott, Elnök ur Méltóságát megkérni, szállitaná 
fel a Publico politicumok kidolgozására választott Bizottmányt, 
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------~--------
hogy ezen tárgya t fontolóra vévén az ugynevezett S, '· · , 

h " 1 · , . ' acoros czlga-
nyok_ le eto r.r;eg~e ep1tese1:e, és vándorló életek módjának (mely 
sok rendetlensegekre szalgaltat alkalmat) mea-sz·· t t· · 'l 

5 un e esere eze ra 
vezető modokrol gondoskodnék 

Az Urbéri Bizottmány jegyzőkönyvéből Kolosvart }iártius 
10-ik napján kiadta Zeyk Jósef tollvivő. 

A gyermek a magyar néphitben. 
Irta: 1Vlisll)ckiné Dijrjle1· Fanni. 

H. Plos.~ "Das Kind in Brauch und Sitte der Völker" (Lipcse 
1884.) nagybecsü munkájában, csak néhány sorban említi fel azo~ 
magyar népszokásokat, melyek a gyermek születése, keresztelése, 
nevelése körül csoportosúlnak Egyedüli kútforrása régi jó ethno
graphnsunk Gsaplovics. Minálunk a J'vlagyar Néprajzi Társaság létre
jöveteléig kevesen foglalkoztak a népismeret anyagának gyűjtésé
vel; nem is csodálkozhatni, ha Ploss munkájában idevágó adatot 
keveset találunk. Ez irány ban a nők tehetnek legtöbbet; ők vannak 
hivatva első sorban az ethnographia terén idetartozó anyag 
gyüjtésére. Magától érthető, hogy a nő nővel szemben "asszonyi 
dolgokban" sokkal közlékenyebb, mint férfiakkal szemben. A nép
ismeret terén tehát a neknek is van hivatásuk, mit minden müvel
tebb fokú magyar asszony igen könnyen teljesíthet. Ha hazánk 
egyes vidékeiről az ide tartozó anyagot hölgyeink összegyújtenék 
és az "Etbnographia" szerkesztőinek beküldenék, az ezredéves 
jubiléum alkalmával a magyar nők is bizonyára oly néprajzi 
mnnkával szerepelhetnének, a mely a magyar nép és magyar nő 
kiváló érdemére válnék. A következőkben mindazt az anyagot 
közlöm, a melyet saját gyüjtésemből és eddig közölt s általam 
hozzáférhető adatokból összeállíthattam. 

Az áldott állapotban levő asszonynak úgy kell dolgoznia a 
lebetegedés előtti órájáig, mint akármely más fehérnépnek Kímé
letről szó sincs. Azonban mégis vannak bizonyos munkák, melyeket 
nem szabad végeznie. Ezen kímélet is kevésbbé az asszonyra, mint 
inkább a várandó gyermekre vonatkozik. Terhes asszonynak esküt 
tenni, tanuskodni nem szabad, sem pedig temetésen résztvenni ; 
mert gyerm~ke halva jönne a világra. Nappal az alvástól mennyire 
lehet tartózkodjék, különben korán hal el a gyermek. Nem szabad 
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