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A czigányok Szegeden. 

I. 

A XVIII-ik szá~arfot megelőző .kor?ól. ~ ?zigányo knhk Sze
aeden való tartózkodasara vonatkozo lustona1 ny om nincs d 
b x ·\· 'k ' lb ' ' e alig szenved kétséget, hogy a ,.. - 1 • szazaL au mar Magyarorszáa-
szerte vándorló s itt-olt letele.p10dett czigányságból Sze~edeu is 
sátort ütött nehány c§oport, csakhogy ezek a törökvilágnak ura
lomra jutásával bizonyára idejekorán összeszedn sátorfáikat 8 a 
TiszaparLi város téreiről és határából biztonságosabb vidékek és 
városok égalja alá vándoroltak. 

JYlihelyt azonba.n Szeged lerázta a töröbgát s téreil·öl a 
bömbölő ágynk és Rákóczy hadai is elvonultak a czigányok 
nyomban megjelenn e ~. a vá~osba~ s velök szemb~n a }lagislratus , 
csak az imént 1719 maJ US ho 20-an u y ert p n nle~ll1 ma alapján ... 
incumbet Magistratui porrelera ... . . Cives et Incolas in medi um 
sui recipere, Judeos et J:ingoms admittere vel 11011 admittere .. .. 
constituere .... gyakorolja ezen jogát é.-: az 1723-ik év martius 
l-én nemes városunk kihöllséges Házánál szokás szerint tartott 
Sessio,ban - igy szól a városi J eg.rzőkönyv - elvégzödött és pro 
Directione Kovács-mestereknek kijs adattatott, hogy Yárosuukban 
megmaradandó Czigányok mit dolgozzanak, tudni illik: t· .~izmríkat 
patkollyanak, szántÓv(l,.sakat élesitsenek, vus rillarí:Jof fom8ZSZ•tnak és 
egészben v'1s vilirit csinályan•rl,·. 

S.zúntóvas óní m két nu í rjtísig vnsat rerliessen ek. 1.-é.<z J !I rt ro!.- rr1.~rtf 
fel süthessenek, de 11jjat ne csiwíl!Janak. 

Nád vágó kaszát csináljanak, sarlókat fogazzanak, iszkábat 
verhes,sPnek. Szölömetszö kést, csinálja!lak. 

Es hogy al.~ ó L'áro.~on két kovács és hrírom r.zi:;rín!J légyen, 
fels/J városon is két kovács és húrom czigány. az Palaukban egy 
czigány maradjon." 

. Az első deliberatum ez, melylyel a város levélcárliban a 
czigányokra vonatkozólag találkozunk - mert a levéltár régebb1 
iratai és j egyzőkönyvei tiü:vészuek ("~tek áldozatnl - de ez el;;ö 
!1~lár?zatot nagyon sok más határozat köYette ezntáu eg~sz nap
pmkig, mivel a cziqrín!JIJk tömérdek galiGát csináltak és PZ által 
sokszor foglalkoztatták magistratusbéli uraimékat. 

Első sorban és 11agyon gyakran a /;orríc~ 11/I'.Ofer!'l.- pauaszkodtak 
el~e~ök, me~·t a czigáujok Szf'geden ezen mesterségt>t. üztAk s csak 
k~sobb tat.alkoznnk velük, mint lócsiszárokkal r!s m6g késöbb 
mm.t muzs1kusokkal és daczár a annak . hogy a magi:-:traLus ru eg
h~tar.?zta, hogy , a vár~srészekben ki.i.lön és az egész város terüle
ten osszesen hany cz1gáuynak szabad letelepülni; C:'akhamar azt. 
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' .... -----

.. A.d in5'.,nri:nu T abr. F en·ari<:'l'. rarío1 t' t>'im,;nmHl,>rnH :'.in••:n·,>ntm 
r:ie:erminarnrn est: Q :mdo·~uidem :~, in::>tantinm C,>mnnimti~ l'~'' n\itwribu,
lato:ibus exercendis tÚr•> in ;mperit>ri Cidt.\tt'. "'"··< in l:'a l:m ·t~ t't ·, •' ptn•itt'l' 
zw.,.ari in Initoriori Cidt:ne ad nitt>ri,>rem .l. ::\l:l~h>tmtu,: Pi .:p•'::<iti,,n, l\llt'
rani\ re:-o:uti e:-.sent . qai laoorem "unt :'ecun,[nm l'l'll:"Yt'tnm t:\\.11111 •'l th'll 

exce;:s:one lim:rare t<'nehnnr. Idem úbri fen;u·ii h:1bim ,·nm E ,•!lm,, , !ln,>. 
Generale ne ,·idelicer rel iyuos Zingnl'O" :'uh :.1 i lit:u·,•m l' r,, t •'•'t it'tl•'lll l\:-><11 • 

mar. cointelligentiae · u perrlui omne:;; Ziugnri ex tt•rriwrit' 'idt:1t i:o h HJ u" 
expellentur." 

Itt is IDÍllt föuE>bb 
reLdeli el a mag1stratus, 
szaporodnak azok. 

látt nk 11 _r(i/ii.~/~!.1•\~ L' z ig n · ~) k ki ti ,; ,\s,\t. 
azonbau rumd ennek d~ll.'Z:tl't\. ''~-'rt' 

Ez utób bi határozH.tbau már eg:yt>l,kent. a v!Írp t\l'll,lll':mobuig· 
é~ a magistratus k özötr a késöbb ~zámos ügybt'n IÖllllt'riiló ,\1,•" 
differenciák jelenségéve l is talál ko z n JJk. h n b1~l' magistntt nsbt' It 
ura~mek a lehető circnmspect.Rntiá,,a.] igyekeztt=<k ~:.·dj1ínri, lllint. t •l'. 

a CJgáuy kérdésben a következő 1726-ik évbell hoz.ott, hnttírnz.ntbr'll 
is ki tümk: 

.. "Kovács mest e1· Ur:~jnu'•k iu~hi.I\Íttl t•l<)rtiiuk, hogy 11 (':: i!tlmt••ko l "''"'' ·' 
l ~u ·~.~/1/tl r•..cr/ udríiii<ÍIIk, amint i~ dtltl'lllill r•llo lofl . hogy /1(1 a Xnut·.~ Nili/111 rt'.~:.'· 
rul h kii/cleiiiPk, 111ijs X . l'áros r/~:driil kikiildjiik." 

Hogy flze~"·erlen a {.;z.igáu"ok oz. idl>bt•n Jllt:g wm:sik,íl,í.ssiLI 
t. b J • J 

uem oglalkoztak azt i•,.Rzolja az 172."i-ik évi DiA ~O V-l1rlli w:rwtl. 
alábLi határozat,' me!/' a fnnlatozásbRu Hzerepet j1í.tszó magyar 
virtus reuds;::eriuti eredményére is világot vol;: 

"S::obrí htnía és 8ziigi Joseph az p/tiirt IJI'lll,; lu•gerliijt•t:rt jiutni /ll!fll!llr :1 
lOt. (fJrwtokrtl et d (J 11 ec depvstt!•rint, sint ill an•slo ." 

Tehát nem a czigáuyu haJtPID a deák" hegfldiijnért., d.• lll''g 
téuy az i;; , horry Szegeden' a mul t s~ázarlbau a váro:mak klift}tt 
c:seh muzsikusai"' voltak, kik a temiJlomi zenét, - melylyr•l egytJIJ-



A CZIGÁ~YOK ;,;zEGED~<:::-;. 

-
ként a modern 1~ek~nstr?á~t Sz;ged mos~ .. nPm rendelkezik _ 
szintén ellátt,ák, s ezeken klvul a varnak ts kulon m 11 z- 1·k,

1 
· 

1 ,,., ' ~a, vo tak. 
"Nicolaus Proritner adm:mealtatik ne legyen ;:zA.hau IYírl /' _ . · 

kal, városbP.li 11/ltZSikusokrr,t ve.?:aln i." >e 1 111 
'
1
- sli•ttsok-

A magistratus baja azonban külünösen a kovácsmest . k . 
a kovácsolással foglalkozó czigányok közütti villongásokk~le 1 

e es 
d f 1 · k · · · . " szapo rokott , o

1 
yto~o::;an, m1nt a, ·enyermgysegk ,mellett fárao-uépének 

ra onczat an es gonosz termeszetP meg szo ·asa c;:;ak gyarapit.ottak 
A kovács mesterek folytou panaszkodLak a c;zio-ányok \l · 
· d· · l k · k k l J .. ' "' P eu a mag1stratus pe 1g mt ve a -ovacso - ·e o szaruGan 11 em volt k 

és a szükséghez képest megfelelő munkaerővel nem Girtak _a 
kovácsoló czigányokat türni rendelte : ' a 

"Zingari tam secundum PriYilegiA. Fabrormn, •1nan1 ex 1nente 1• 
Comi~sionis pro ut Amp. hlagistr. dec.isonem ex _Ci~·itate exeaut, F:1bri ~~~c;·o 
:;utfiCJentes Mag1stros wducant et secundum LtmitatJOnem mag-istratuaJem 
sub poena 12 :flr. laborare tenebuntur j tlonec vero de sufticientibus mao-istr . 
providerint et eos intluxerint, tamdili Zinya1·i in Cirila/e ptrmanr-b11nt et 't~iuc:;~ 
in Snperiori Citte, sint tres, in ln fo t·. tres." 

Az 1727 -ik év március hó 
leszállittatik a h rí rom. szám kettőre 
sével is találkozunk : 

18-án hozott határozat bau már 
és már a czigányok megnevezé-

"Kovács mesterek Instanti::í.jára re:-;olvaltatot:-, hogy a \'::í.ro::.búl a 
Czigányok ki ruennyenek, Jmnem alsóvárosbau kettő ú~y 111int Gucz.i és í'A.jda 
Yeje, felsővárosban hasonlóképpen kPI/r): Czigány Vajdalstok é:; 13á.kij j mig/•11 

· jól viselik magokat 'm'g mamdhalnalc." 

Ekkor má.r egyik mint nluízitírl' JS szerepel: 

"Uunczij czigcíntJiUtl.: a Palánkbéli h•lza giJermekek 1:.~ /erÍil!fol.: 11 k•iltÍJ'ÍI<rtl; 
applicaltatilc1 úgy mindazon által, hogy az ára illendőképpen akar honnan 
telljék ki.'' 

Nem minden érdek nélküli aclar, hogy Szegeelen a mtlit százHr~ 
má.sodik tizedében megtelepedett czigánynak háza lesz az Plenn 
oktatásnak elsö csarnokává; még pedig ugy, hogy annak ára 
r,illendőképpm a/;rír honnrtn tell jél.: 1.-i." . , .. 

A fentebbi határazatra aztán kovács mester uratmek UJbul 
in:;taltak, melyre resolváltatott: 

.. Hogy alsóYárosban ,<.,'igo é>: Brídi rzigúnyok mc~mar:•g,\· an:tk ngy m~nd
azon ál ral, n ki PJm•·k 11tcínnn. f'::l'll ac•·r)l'rlt~l {p/ bnntjrt :ifi frl biinf,·l• .<•· f(.~::nl 

Azonbau a k{t cziyrÍn!ftl!flll a felsö ..,-áros sem volt mPgelégedv~', 
hanem mint a Jegykvbt~u olvassuk: 

.,Fels\.i városi pu1·ger UrajJll!•k Í<.; instál tak, Jmdvrr• rexoh·alta(ott., hog-~: 
hcimn1 cziqiÍntf nrry mint Vajr/a Istok. Jlrrl.:ij és Bokní inin•l addig- maracipma' 
:-a~amedcÚI? 'elegendő .i ó .. 'kovács ~nester.eket az b?csületös ·k~dc_~ ~~~}' :;~'.': 
alln .. azutan, ha elegentlo lesz Pfl!flk c:ngwttr. ainelyik nem tetsíllk, k1 kulle 

Ez a Vajda Istók tnlajdonkép a szegedi czigányok n vajdáj~" 
volt s ugy látszik e méltóságából származó fészkelődésével gyf!, -
ran összeütközésbe jött ma!;Ístratus uraírnék s;r,igoru fegyelmes-

Ethnogrnphia VI. 189 14 



KO~ÁCS JÁNOS 

-----~- - --------- ------ -·--- ---

. , ével és ő a.z. e_lső _c.~i~ány -Szegeden, kinek büntetesével talál-
seg k a :városi Jegyzokony-v b err :- - -
koZU~ 

C~igá-ny Ist vá~ !!,Z e-gész , ]w;:.ács , meg_te:ernbereket bös-telen szóyal 
·uetvén mondotta, ogy, _a~ egew<~ \-ovacs mest:1: embereket pinzen megve- -
1 ,. _ ezt tagadta _- vegul azt ro ondotta: trefabul mondotta volna E• _ 
heci, • '' 1° Pf' b .. t '- t'k ' k' · · zen rosz roondasaert '"' - · un ec"e l ~s ovesse meg a mestereket eo Kgl-
meket." _._ 

Ez-1~agy bűú:'tet'és volt, nag-yon. sulyÓs vétségért szabatott ki 
ezen iCiőberi ily nagy osszegü büntetés, - töb'Q volt mint 100 bot
ütés, a ~Ígány~~~~l _p-edig el~pzelhetöleg még érzékenyebb volt -
az öss~ecr -nagysaga. ·- -
' IstÓk czigánynak a kov_ács-mestereket böcsmerlő szavaiért 
kapott~ oüntetését cs.akh-amar követte a másik: 

)n -case: pi·edec~arat? Villrelmús P~triczkÍ. propter ;rerbeTa Stephano 
Zingaro illata -:1~ duobus. flms multeat_nr, Zmgar~s v-ero pro propter illiatum 
laborem in Flms 3. em!tur, verberatw autem Zmgaro _propter _in horrestum 
discursum im putatur." 

E batározatl_:a- Istók czigány megjegyzést merészelt tenni, de 
meg is adta az árát: - -

"hlinthogy Istók czigány az elmult Sessioban a 'l'etcs. N . .Mgtrus. 
Deliberatumát nem respectalt.a -sőtt azt merészlette mondam:, hogy ezen Deli
beratum nem egész, hanem csak féll Törvény volt és továbbá kivánná keresni, 
ezen attentalt 1·osz moíiaásáért 10 fLtban büntetetik avagy száz pálczával meg
verettetik." 

Ez a merész Istók egyébkéut nagyon gonosz czigány volt, 
de a prudeus és circumspectus Magistratus keményen el is bánt 
vele mind meg annyiszor : 

"Czigány Istvány, _hogy az magha édes Attyát nagyou megbesteleuí
tete és megh sziclta azon I stentelen cselekedeteért, jóllellett nagyobbat 
érdemlene, - mcstanában 12 Rf. convíncaltatott." 

Ezek a büntetések arra engednek következtetni, hogy ls tók 
czigány, ki a czigányok vajdájaként szerepAl bizonyára péuzes
ember lehet.ett, hogy a gyors egymásutánban jövö ily érzékeuy 
pénzbüntetésekre sem félemlett meg. 

A szegedi czigá.nyokuak vagyoni állapotára egyébként világot 
vet az 1728-ban rájv.k rótt adó: 

. "Búd1: czigánynak 6 Rf. Bák!fnal.: 8 f. Konkoll!fua/,· f. 2. Hel?edüs .Jankó 
czigánynak l fr t 50 cl. portíoja fog lenni, a töubítül mitt lehet venm :fizessenek." 

A czigáuyok összes portiója egyébkéut ~zen évben 30 ,id est 
harmincz foriut,okra és 50 deuárra exnrgalt, m1 a vagyouosodasnkra 
és szaporodásnkra egyaránt tájékozónl szolgál, mer_t 1723-b~n 
14 frr, 1726-ban 18 írt 1728-ban 30, 1729-ben pedig: nPortiO 
Z . ' '"lllgarorum huj us anni constitu it fros 40." . 

. Ist ó k czigányon ki v ül mindegyre b l.~ n tet.!. so1-r~ a_ ne~es 
ma.g1stratns a czigányokat, miböl élénken k1tetsz1k az o rakonczat
lan viselkedésük és gonosz természetük. 
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A CZTGÁ~YOK SZEG ElJ EX . 

Ü.!\. ol,·a"Sllk, h B't· · ' 2 ~.J ' u ogy O! l czJgany frtokban büme tt~t ik .d 
ismét · maJ 

, "Bódi _czigány a 10 f.-búl álló conventionalis pénzt Je fi z , " .. 
J an os subf'tltutus biró urnak " - továbbá: Sl ephanu B . •.. e t . 11 ·[uli er 

•t D . J . ' " '1'"1 Zl no-aru-posJ o et 1ommum que timore contra deum blasphe1nav·t j 1 · ~ · '". se 
muletatus ex ti tit." 1 

' em 111 tim:; 4 

Az 1731 -ik 
meghatározta ük, 
városban: 

évi augusztus hó 21-én tartott Sess ioban ·1 ·1 
h . ' ll ] 10 

ogy a cz1ganyok közül kik maradhatnak m~g a 

. . ,.In superiorl. Civitat,e _J oa~nes B nr n.< . Steph a nus B ak y f' t lJ n/. ro : in 
mferwre autern ctvltate Bodt, fihuF< Jonae et ex parte interioris Civitati" " 
Palanka, Szcn·o, ad interim stabili un tur, r eli·zui rero Z i11gúri m1wudnbun •w·:· - eu 

Tehát a többi - mint látszik a külterü1etröl hetei PtWd ök _ 
ismét kiküleletnek a város területéről és érdeke-nek ,·é lem ill Po-
jegyezni itt, hogy a Palánkban meghagyott czigány llZ it t lakó 
szerlJekhez sim ul va, vagy talán azok t ól eln evezvP. ,Szá•o" uP vet visel. 

Nem kevésbé figyelemre rnélt ó azon itélet i~, Jll Ph·IJ pu Boros 
Istvány czigányt "Antelatus" czimmel örökit meg a J~>gyl!:i i könyv: 

"Antelatus Stephn nm: B or os i0i ng-:tn l~ a•l citat ion Pm l lm ni J ut! ie i,; ex 
commiss·ione Amplmi ::\Jgtns ci ta tas comp<tr:He o re in Cnria li Il out o Cil·itati". 
clircumspectum Pauium 8?-ól C'hem delJon es ta ta bla~ph em are b: tctdttlll•Jll e in 
eundem elevare preo:nmsit. idem in Flms. (j pnnitur ac ex post cu m r t' li •1ui ' 
Zingaris proponiouatam Taxam f. k soh ·e t in J•os te rnm '"' '' "' l'aj r/a ,,,,n 
1·eliu'Jiálur. Steph. l~áky Zinga rus atr1ue S tephanum B nros Lia-ph oe mere au ~u~ 
est ille etiam f. 2 sol 1·et." 

A "n::~.gyrabecsi.i.lt" Boros István tehát a 6 frtnyi l üutt' é,.; hez 
nem hagyatott. meg rádásni a "vajcia:;ágban" sem; azonban 17:1~-ik 
évi májns 31-én már ismé t azt olvü":.:nk: 

.,Steplmnus l:Joros Ziugarus pro fun rtioll c " J"a jd fl'' Nsliluf•t< e.<t, Jtihilo
minus ut Taxam solvet sol-itam, pro Yice \ 'ajda autem .\uamu ~ln k ay n.•c,o lut\h. 
<1uitum 'l'ilxam Territorialem, tum item Taxam in positam in r::imnl de~umment 
a reliq nis Z inga1 is." 

Boros 1stván tehát njból visszahelye;-"tetett a 1 rujd•t-{uncfinUilf u 
q e a szoko 1 t ,. taxát" tartozort megtizetni é p ugy, miut ?11 aka y 
Adám vice vaj ela, ki a "terriforiul is" és n ri .~szflhrlyrzé.~ i " t axakat 
viselni köt eleztetett. 

E szerint Szegeden a cz1gauy vajdaságért a megvála-do L 

."szokott tuxrít" fizetett, a többi czigányok pedig ."tPITilori•tlis /!f.rrítu 
tartoztak a városban fizetni. 

Hogy mennyi lehetPtt ez a különbözü cztm alatt fiz r tetL 
"taxa" az a Jegyzőkönyvből nem derül ki. 

A czigáuyok büntetése között, szokatlan nngy volL a f3rn·o' 
Jánost ért büntetés, melyet az 1732-ik év junins 23-áu Lartott 
Sessioban mért reá a nemes i![agistratu.s kettös gol}.osz:.:ágaért: 

, . .loannes Boros Zingarus - szól a?. itélet - ne~r;itur c1ua percit:1" 

temeritate 8tephanns Bnl,·y gazulam annuta ma"u inYadare ac h orreudUt_n 111 

~odmn in Animmn et Corpus ac alijs modi:; blasphemare nil Pen~i.i uuxisse t, 
h~nc. I~em Zinga.rus in fi. 18 in instanti depouendis nec eo usque ex areFtO 
dlmlSSlt.\u donec satisfaciat muletatus" 
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KOVACS JANOS 

Gyakran találkoztunk .már. a feJ?-nebb elmondotta~ban ~g?'ik-
, sik városrésznek ab beh kerelmevel, hogy egy-ket cz1gauyt 

hma -vJ·on meg bizonyos ideig a város belső te1·ületén a nemes JYiagis
agJ, 1"32 'l ' f l ' ' k · · ' k tus. Ily kérelmet az ( -1 r ev o yaman a mczo lS 1ntezte 

~~~xim czigánynak az érdekében a Magistratushoz: 
Ad instantiam H,ascianorum superioris Civitatis - hangzik a határozat 

_ J\Ia~im Zingarus necessitate ipsorum ita exigente admittitur pro Laboribus 
minutioribus faciend um." 

A nemes Magis~;ratus egyébként nagyon gyakran kénytelenit
tetett nemcsak az iszkáb(t csináló, sarló-fogazó és csizmákat patkoló 
czigányokat, b~ntetni, ~ane?l .bizo.n a "vcrjdá"-ra is gy.akran ráján 
a rúd s az erzekeny penzb1rsagolas mellett a degredala~ 1s kimon
datott reá, de <>Őt mint alább látni fogjL1k egyik "vajclátu. 30 bot
ütéssei bünteti a nemes JYiagistratns. 

A "vctjclaság" különben egy évnél tovább ritkán marad meg 
ugyanazon személy kezében a szegedi czigányságnál, miböl szintén 
kitetszik az ő rakonczátlan és inmoralis, fegyelmet türni nem akaró 
és nem biró természetük. 

Mig 1732-beu Bo1'os István vajda letételét ol vastuk egyik 
magistratualis határozatban; addig 1733. év mareius 9-én hozott 
határozatból már az derül ki, hogy a Magistratus a volt "vice
vajdát" nevezi ki vajdává, a sokféle csalárd tetteiért le degradált 
Boros vajda helyett: 

"Adamus hlakay Zingarus (degredatns Joanne Boros Vajda ob mnlti
~ario~ ejusdem frandulentos actus) pro Vajda denominattts et adjumtns est pro 
ut et Anch·es Ba!.:y pro vice Vajda adjuratus extitit." 

Az 1738-ik évben föllépö pestis alkalmával az eddig c:o:ak 
kovácsolással foglalkozó és a "vajda" czimért törekvő czigányok
nak egy uj foglalkozás nyilt Szegeden, mely eléggé jövedelmező 
volt ugyan) csakhogy némi koczkázattal járt. 

J{oloncsia György volt az első kinevezett vagy inkább fölfo
gadott "trogeru., ki a pestises betegeket hordta ki, a városból 
Boros János czigány társával egyetemben: 

11 Georgius Koloncsia ex superiori Civitate Zingarus atl iufirmos Peste 
infectos pro vespilione vulgo 'l'roger' condu<:tus est cum salario me11struali jl. 
dec,•m Item J oannes Boros ae11 u e pro vespilione concluctus est." 

E~ a 10 forint havi bér nagy ös:o;zeg volt, ha tekintetbe 
vesszük) hogy Szegeden ekkor egy "jó sütő, főző, mosó szalgáló
nak 18 frt, egy két lovas . kocsisnak pedig 20 frt és egy pár 
csizma vol t mindösszevissza az évi bére." 

A czigányok egy későbbi alkalommal hivatkoztak is aztán a 
Pestis alkalmával tet,t szolgálataikra, midön részükre a letelepedési 
hely kijelöltetett a város belső területén. 

1 A pestisben elhaltak kö;~ött fel van jegyezve, hogy 9 troger is elhalt, 
de nincs megemlítve, hogy mind czigímy volt-e'? 



Az 17:JU-ik éviH:•u Mária 'l'eréz1a ki1álroö által k'! . · 
· l l t : 1 . ·d · . - 1 JO<. ,atott 

1 Pll ( P P . utan. lll P' a ZSJ oknak 1·ac·zoknnk c·z1·ga' . k k , • , ' · • "• ll)o·na- ?s 
kolrln'loknak . orszagszertP valo .koborlását megtilto t ta _ - . -

l tt c• d . . l{) or-an 
sz.aporo~ o ·· •~zegf' eu a cz1gany?k :::záma s már akkor {ór· .~ i .> zrirl;r)-
rllt'Sfl! IS kezc~Pttek foglalko~n1. mPly foglalkozásuk c-:ak több 
~~lkalmul szolg~lt a JJPmes ~fag1stratu~~ak arra. bogy hunczntságuk
ert a megfelelo l•otbuntetest klszolgatrathas:<a nekik . 

. Az istentelen kt~lo~lások - ~~ ló?serélésekkei járó r·salárdságok 
napl reudek voltak s aiig ol vastak ra Bal.-ró Györ~yre az 60 botot. 
mar csakhamar Boros Ferencz vnjrlríra került aki 30 bot ütésre 
i téltetett: 

"Franciscum Boros. alias Vajda Zingarum ob blaspheniiam Creatorem 
pro la tam 30 baculorum ictihus J•ulsandum decern." 

A vajdaE:ág egyébként Szegedeu úgy látszik a .Boros~ familiát 
illette, mert bár megtör télit 1733- ban mint fenebb láttuk. horYy 
Boros Ján,os sokféle csalárd,;ágáért a vajda:;ágból de~rerlaltat;tt 
és )Ja!. a y A dám neveztetett ki a magistratus ál t al; mégis azt tapasz
tPJjuk az évek hosszú során át, hogy a n n~jrlrwígot" rendesen >ala
melyik "Boros" neYü czigány viseli . 

Ez a familia külön ben szintén birt házzal a Yárosbau. habár 
ez a ház " az e:;ős időkben vízzel volt is tele és a nap sugarai 
ellen f"em igen birt -védelemmel". 

A czigányok szaporodása, gyarapodása azonban ujból csak 
szálka volt a kovács mesterek szemében, kik most már a lrtkat()
sokkal együtt instáltak a czigányok ellen a nemes .:\Iagistratnsnál, 
s ezen instantiájukra jelöltetett ki l 7 49-ik évben a czigáuyok lak
helye Szegeden a különbözö város részekben. meguewztetYén 
egyébiránt a letelepedésre jogositott czigány családok névszerint is: 

,Ferrariorum et Seral'iorum ne Zingari in apifido eorm1l1ern olmoxia
rentm·" ín "'l'emio Civitn,tis tolleren tut· ; ideo detenuiuatum e::<t Zingari q ui 
hacten'us ~ Civitate commorabuntur, f:Cnret o;tra cicitatem elocet.t. partiUl 
vero Jl1inu!:l necessarij aliorsum emigren t pr~rmanentinm antein u : lnr ( 'iri/(1/ t' lll 
nomina sunt f:equentia: 

,.Extra civitatem superiorem Boros Ferencz, Báky J á11o::<, Bdkylsn·ány, 
Bá!.·y Anclnís, Bakró, Guczy cnm tilio. 

Extra Palankam: "l'etikrr czig_ány, Gy1rrka Petika Filius. 
]~x. tra inferiorem Civitatem: Ureg)1 8iga, llcíA·y András, Zludányi J á nos. 

Sríntha Ferenc;.:, Milrríly czigáuy .. l onás Adám.'' 

És pgynttal ismételve Yau az 1/2.'1-il; éY márcins 1-éu hozott 
határozat, hogy a czigányolmak mit szabad dolgozni a koYá<:solá:-: 
mesterséggel, de hogy ők ekkor már nemcsak a kováL:sol<ist üzték 
azt már fenebb is említettem, sőt azt is, hogy a lócserélést nagy
ban folytattak, s mint a nóta mondja: 

. . .. hR. nem loptak cseréltek 
Mégis igazán éltek ! 

Habár Jászberény városának Szegedre iutézett átirata némi 
gyanút kelt az iránt, vajjon nÍ[JCWÍII é11Pk-e ?u 



K(JVÁC::l JÁ~() .' 

, c; 111 ,jt infor~1ari opf1Í'1;un .J~ «zber~n .y , num Zingarus Franciscus Sántha 
1
;ertur 11 HJUUJII n J< r a nr:11:>1:0 J•, rdély1 flmr,nt. !' 

1Jogy lOJJfak is, azL im a követ.kezö határozat igazolja: 
,. ;',iug-HI'U '! Lnrli r:.lauR Bon:H ob ftu·to sublatas Galinas in ><imili per 

priu ~> i·tiH.Jn Í11rt.o rlt, pruhen s u •: . ~() ic tibns haculormn pul »atns e xtitit." 

Valamenn.>:i c.i{f:inyny~d vol t ?aja .aM agistratn:mak, de legfőbb 
rnrgÍ~ a }foro .~ f~w,Jl~avaJ , H.meJ_r farmiUL ]~e clJg a, flzpgpr]j cigányok
lJlik ]PgLiihl> n1H';)rillt adott fi f'zt>k eg.)'lket 1st.entelen káromlásaért 
mf'g iH bof.()ztfL a M a4tsLraL11H, J 752-bPn pedig ugyauczen Boros 
b'ere1JC;r.r·L, ki a cigányok vajricíja volt: 

., proptor 'l1uun pl n ri wa d t:l i e ta. et, 'l nerelas e Civitate L ac i11 prr·prt 11n 
rol(Jg~ttlll' . " 

_p,.r]j4' fL Gi4áuyokn~tk Nzeg!~rlf'u , hogy nem mehetett. rosszul 
11, d(Jigui< , azt, rn1 snm ig:1.r.olja Hr.('mbe öLliíhb módon, mint. a "0 k 
~·igiÍIIY 71 /uízi tÍru, IHJha egy-f:'gy Ily !1: '•;~, érLékrt egy 1750-beu elö
fordiiiL adás-vtít,elbül köunyPn mc,gitf;lbe~jük: 

";',ill~al'll S c;111:7.y Vl·ltrlitlit l>omus s tln. StPphFwuo.; l'<Ltaki in vicina 
POIIIOI'Illfl .Jo:LIIIliH J\a ;; 7,a ind. Pl'() fllliH n.h. 12 poreunalit.er.·' 

Uyiirgy uig!Íilyuak a bti;.::;ct uzunl>au, mely 17::> -~-ik t>vi ctpril 
~~-r11 llllatol t, c• l, mfí.r sokkal esiuos~:tbb leheteLL: 

"('eri<L IJOIIIIIH p•.J r Y.i1q.;:Lr111H <i<·or:-;illlll C7.igá.ny prope liospitale :\lili
tunJ inln1bit.uta <·t. p•·r undum AudnlrL 'l'oth d i\ endib<, f't '[llO l':llltdunl l lotnum 
g-mt.iH idtl!tl Y.iJJg"lll'ltH pl·osPdl'rit, nl!tg-ist.r:\lurtlitur eidem Awin' :L 'l'ot.h con
Higllnt:L fui l., ita tnmc·n, ut VOltdit ionalo ejustlem pretiturt .Floreni guippe 40 
('aH~fl riViiiLti;; l' olvantur." 

l l ogy a t:igúuyok úgy a város bB l Hő t.eriilfltén, minL azon 
kiviil egyn1 szHporodtak, ftzL lrgl!ÍveblHm visHzat.ükrüzi a 11 '/'uxrt 
Y.inyrtrori11111", tnt'l) rni11L 0 sorok knr.detÁn jelezvt~ volt, 17~3-ba.n 
l'HH.k I,L l'rt. volL ,·,s az ,··vnU,I'll a cigáuyok szán1ához Ás anyagi 
gyarHptldtÍ.~tiho~ iiiP~íd~PtlvR, millt. láttuk, fokról-f'okn:t. emelkeriBtt. 

J<; l HX!~ 1760-ik f;vre Ga t'rL ~)~ dr u ár, az 1754/55-ik évre 
pt dig m:í.r HJ i rt. ~H dAnárra rllg, me ly iiss:>:eget a cigáJJyok zngo
lódH.~ JHíll;iil It\ i!'! fiz tt.ék snbst.it.ul.us l>iro Uram ő kglroe kezt>tb~. 

::-iol,sznr t.tt.lli.lkoznnk :L Jt'"yzökönyvbeu oly magistratuali,; 

hHttiro;.:ntokktd, uH•Iyt>k a cigái~yok t.<>lep helyét és a családok 
~zlimlit vtiro~n;sr.t-ukillL meghat1í;·ozúk, de ugy lát:;zik, ~ogy e 
hnt:í.rmmtok t.t\ljt'S n nem ltajt.lttttók végre, s maga o. MagtsL~atus 
'i!'m t iin,ks;.:ik ~ ki.ilöuüseu ct czigáuyok s:.:ámáL illetőleg - vegre-
hnj t. a t.n i. · , 

Aztlllban uzt is tapa!'lztaljnk, hogy J'öleg és külön~sen a, ko~a~s 
llit'SI.l\l't1 k nwk, kik iustauttaikkal fL cigányságnak kello korlatozasat 
1\t\lll 1111,i!tk m0g szüuet.lt>niil :,:;zorgRimazui: 

\l · · 1· t t • · ll.Jl 0 ltllll est.· ut non nis 
' ,.i l IIJ>.Íl~llf 11\111 Fn\nornm COt'llll\ llllll t ll (ll J n •• 

i:'tnbiliti Ziul-(Hri i>-t hi· th.J\lll hR.hitationem hR.hennt." . 

l . .. 1 , 1 k • . · ' ~·ok ig-..·ekeztek Itt lnny n. V1uo,; bPlteru f>t.eu tt o czJganJ J · h 
'll · ..... · l' · · 1· " on körülmén}' ogy 1\ lllltin lllPgteJepedt>Sl't'

1 
azt e egge 1gaz0 J!l. nZ 1 
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mar évtizedek elött több cigánj'nak volt a váro!'>ba h'· d 
l , 'llh l . n aza e nyugta a11 es a atat an természPtükre vall aztán ho".}' h· 

'h · bb · k d k · · · · ' => e azat m1 fl;~ara 1par o ta Ismet eladlll, m1ut Prről a fönebb k .. ]··t 
l d h t ' kb 'J " "d h oz o t e a asi a arozato o meggyozo ettünk. 

A kov~csmesters~gen ki,vül ekkor (1759) igyekeztek a czigá
nyok engedelyt nyerm a 11 lo- kf•reskedésreu, de a Magistratus ezt 
megtagadta: 

. "!nstantia ~ingar~rum Joannis, Sigismindi Balthazar et .Josephi Kovács 
cuptentmm ut hceat nsd. equorum quaesturu exercere, quod iisd. dene
gatum fuit." 

Hogy ez időtájt már a czigányok muzsikálás:-:al is foglalkoztak 
az a nváros uwzsikzwtinaku a Magistratushoz intézett kérelméből 
derül ki, melyben az állandó lakással nem birókat a muzsikálástól 
eltiltatni és a város területéről kiűzetni kérik. 

Szegény cigányoknak tehát nemcsak a kovács- és lakatos
mesterekkel. hanem most már a cseh-muzsikusokkal •.s meg
gyült a ba}uk s ráadásul még lócsiszárkodást sem volt szabad 
űzniök. 

Erre jött 1768 január hó o-eu aztán a királyi helytartó 
tanácsnak a czigányokra vonatkozó Intimaturna: 

., ..... virtute cu,i us Z ingaros regulandi et rel i 'l ui,., contribuentibus 
uniendi modus praescribitnr probibetur itero, ne equis gazulis sub Terraneis 
tanto mimus Tent01·iis Yajdisque utantur, veruru tam ipoi rluod proles ipsorum 
decenter vestiti sub poena bacnlorium, scuticarum et virgarum incedant. ad 
normarn ali o rum contribuentium et ad q uaeris offici a absq u e exceptione 
sussipiant interea. vero etiam ad finem meusis Februarij circumstantialiter 
conscribantur et tabella caternis ;:;ubmittatnr, usque finem cl enir1ue mensis 
anni currentis ad rnscipienc1um factum colonicaJem vel in<Juilinarem arli
quantum et. renitentes elapso hoc tennino taiH[Uam vagabundi et publico 
perniciasi hornines intercipiantur et usr1ue ulteriorem disponendnm Caesa1eo 
Regiam in vinculis ad labores publicos !tpplicantur." 

A helytartótanácsnak ezen intimatumából kifolyólag a szegedi 
Magistratus aztán a cigányok elhelyezésére és megrendsza.bályo· 
zására vonatkozólag a következő határozatokat hozta: 

.,in merito regulandae g,•ntis Ziugarrte ernanati intimati. r1uo meuiante 
commissn fuerunt lmó Utsi post finem mentis junii l(•j8 aliqua Zingrtrorum 
rentoria, aut subterranea ga;~,rtla adhnc repenae fuerint, talia per locorulll 
Juc1ices sub gravissima proena diruantur, Zingarornm vero F'amili~e. quae 
eousque defixis domiciliis sibi non prospexerint, tanquam \agabun(ll wter· 
cipiant. 2c1o ne proles Zingarae dennd:üo corpore incedant, Yesribu", praeterea 
ves_tibns rusticm·um inter quos hallitant conformetm·, nec reminae se lmte· 
amme involvant. 3to ut c.ontubernüt 1nechanicorum liheros Zi11garonun acl 
?J?ifkia assimant. sic dieti Vajda caf'se11t et Zingari Judicibus locornm rubl
l~lant':r. ~to de1~um qua.natione Zingari a sen·andis eqnis Hnh poena prae~
cipta mh1Lea.nt mformatio quo celerius snbmittende exigitor ad qnocl res~on
dend~m veniet l!ic cos jam regulatos jam ex Domicilio \·estibusr1ue prov•so-: 
haben ac constr1 buere." 

. A nemes Magistratusnak ezen tulajdonképen a helytartó 
Tanacsnak intimátumából folyó rendelete a szegedi czigányokra 
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KovAcs .JÁl\os 

. ·bé volL aplicálbató, mert bi:;zen itt, mint a Magistratusnak 
;eBeelyt.artótanácsboz intézett feliratából kitűnik: 

quod gens hac ante captalll etiam ejusdem Regulaticnem in libera 
R~giaque Citte, Szegedieusis maxima in Pm·te domir.iliata, civilisata et con

]l~Cb t'oni suhjecta fuerit" etc. 
tn u J 

Es tényleg Szegeden a czigányok a XVIII-ik század második 
. de óta uemcsak mesterséget folyt.att ak, hanem már 1727. óta 

btJ~ezal is birtak s midőn 1767, 1772, 1773-ban a czigán,·sáa orszáo·os az 
4

t- ., .; o o 
regulatiaja és 177 -~en ?s,;zetrasa elren?el~etett, azt látjuk az 
l'í75-ben Szege?en oss~eallüott . k.unub.tasb~l, hogy az ltt. lakó, 
J)]intPgy 50 c.z1~any csalad~.a~ tagJal kova,csolas~al, meze~ munkával, 
·szkába csmalassal, hegedulessel, - szaval eleimet es keresetet. 
~iztosit.ó foglalkozá.ssal bimak s csak egyről Yan megjegyezve, 
hogy nnplopó", arnmt a félszázaddal később egybeállitott kimu
ta.tásb<~U is, csak egy 76 éves czigány szere]_Jel, mint, "koldus". 

Ezen 50 czigány-család nagyré:;ze szegedi benlakó t, közülök 
számosan házzal biruak és állandó. megLelepült lakosai a városnak, 
ezekre tehát. inkáb b báramo l haL az "elsű meytelepiilr;s dicsösé.rJr'" , 
minb az or:;zág bármely váro::;ának. vagy akár Ara.dmegyéuek 
czigányaira, kikr öl 1llrl1·ki Sándor azt. em lit i, 2 "hogy II. .lúz8~( 
császárnak a czigányokra vonatkozó nagyfontosságn 1783-ban 
kibocsátott n·ndeletét mflgelözöleg 15 /v11el foglalkozt.ak állandó 
ror>gtelepPdést kivánó mnnkákkal az aradi czigányokll - holott 
a szegedi czigányokról látwk. hogy már 1723-ban állaudó foglal
kozásL üztek s 1727 -ban pedig G nczy cziyán!Jna/; l1cíza. "gyermekek 
és leányok oskolájáuak aplikáltatotr., ugy m\ndazonáltal, hogy az 
ára illendőkép akár honnan kiteljenu. 

Itt emliLem meg, hogy a XVlli-ik ::;zázad elsőfHlében Sze
geden folyt boszorkány-perekben, mint !'a.rcízsló vagy kuruzsoló 
czigány nem szerepel; azonban az 1728-ban /]m·bola Ferencz 
boszorkány ellen folytatott perben ,.z álta.la előidézett és terhére 
rótt rontások és varázslások között már egy czigány tanu is sze
repel: "Michaelis Györi Zingarus ann. eire. 50. vallja, hogy az 
eo eöcse KolollljHÍr Gyurka fiánR.k az lábocskája bokában ki pat
togzott és ki fakfloelott s i<rhen roszul is volt beléje sok gyógyét
tatása ntán sem téréthette"'itt Szegedeu egésségre, azután Szegedrül 
elmenerele után nem tudhattya gyogyulásáL'' 3 . 

. , A nemes Magistratus egyébként a bely~artó 'l'~nác~n~k mté~
kedeselt megelőzőleg már gondoskoclott az 1tt lako czJgany'?k~_ol 
8 ugy a felső város - mint az alsó város-részben helyet Jelolt, 
ki részükre ahol a' mnlt százari második felének első tizedeitől 
Irli~d. a mai napig laknak. É.s pedig. ~ .fel~övároson ,az ug.ynevez?~t 
nczrgrmy-tn.nf.-alL környékét a Jelenleg1 'l alHm, Fecske es Vajda utcak, 

---
1 Herm:tnn A. Szege(li Napló 18H3. 121 sz. mellékl. 
2 Ethnog1·afia: 1890. Évf. 4-!G. lap. 
1 A városi titkos levéltárb. 
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A <JZIO.Á.NYOK SZI-:GE!I],;N. 

HZ árv iz előtt .n H;wyrísz es _ll obi árt .. ' ~.';Ul a u t~~c~ák által ha tarolt 
területet, az also varoson p~dtg a .csop?rkB koru! az.. ngyuevpzPLt 
nczigríny-köztu., de a mely utob.bt varo,.;re~.zben. ~aua!Js~g alig lakik 
egy-két lókupecz, meg egy par serp.eny?s cz1gauy. Erclekes léuy 
egyé~kém, hogy Sz.eg~den az also ,v~rosuaJ~ _hegedülő czigány 
nem lS lakott, csak a varos dobossa /S8tf]Cl Mthaly, kt nhanLrász" 
is volt 1830-ban a kerek topolya töltés mellet.ti fnnonst kérte az 
alsóvároson, hogy magának és házi eselédjének egy szobát és 
konyhát épithesseu, de a tanácsi végzés :;zerint szüksége lévén a 
városnak azon fundusra, kén3se nem volt telj esithe tő . . 

Az alsóvárosban, - mint a földmíveléssei és állattenyésztés;;el 
foglalkozó nép között, igen természetesen a lókupeczkodó czigá
nyok laktak, de ezek is csak a jelen sz{Lzad második tizedétől 
kezdve és rajtok kivül nehány tep.~zi-, serpenyő- és meszelő-kt;8zitő 
czigány lakott csak ott, később egy pár kolompár s nehány kovács. 

A felsővároson ellenben az egész "czigány tankau. környékét. 
muzsikáló czigány, kovács. kömive,.;, tapasztó és a hajó építéselméJ 
oly 11agy szerepet játszó niszkába-verők" népesitették be, még _pedig 
évröl-évre szaporodva, ugy hogy az 1775-iki összeirástól - amikor 
az 50 család mintegy 150 tagot számlátt az 1831-ik, illetve az 
1839-ik évben eszközölt összeirás szerint már meg volt kétsze
reződve. 1 

A szegedi czigányság mint fenebb lát.tnk ke7-detbeu e::;ak ková
csolásból élt és a XVIII-ik század második felében kezd tulajdon
kép a mnzsikáló czigányok száma szaporodni és velök a nemes 
Magistratus baja is. 

Az 1775-iki összeirás szerint a szPgedi czigányok fele már 
mint nhegedüsu. szerepel , késöbb ezeknt>k száma mind iukáub sza
porodik, azonban az iparnak, mcs terségeknek és egyéb kereseti 
agat i:izőknek száma is szaporodik. 

A kovácsolással foglalkozóknak persze folytoll tartott a baja 
a czéhbeli kovácsokkal, lakatosokkal; a muzsikálókn<tk pedig a 
városi cseh-muzsiknsokkal. meg a f;ZOmszéd városoldJÓl a szegedi 
mulatui szeretö gazdag nép közé jövő más mu7-"ikáló cz.igányokkal 
- no meg a helytartó tanács szúmtalan sok, sok rendelf'tével is . 
..o..mde mindezekkt>l szemben a szt>gedi nemes lvlagistratm; szivós 
kitartással hathatósan védelmezte az ö letelepedett czigáuy lakosait, 
a kóborló sátoros czigányokat pedig s::-.igorú erélylyfll üzt.El el t.erü
le~ér?l s bátrat~ ü·hatta a Hr>lyta.rtó tanácsnak a vfindorló sátoros 
C~1ga~yok megbet.egedését meggátló, föleg pPclig ilyeneknek passust 
~tadm szigorúan tilalmazó intimaLumaira: ej'élé!.· (sátoros czigáuyok) 
~tlen nem lévén, rr. vidéhrlcnelc pedig JUl.q,qus adrdni uem ~zoko! t. u 

. De tulajdonkép maga a szegedi czigány }akósság is erélyrseu 
vedte a. területét és midön más idE>geu ezigányok mertek a városba 

1 1889-ik évi 2422. aktacsomó, a városi levéltár. 
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RERHMAN~ A~TAL DR. 
--------~~~~---------------

. · ttek a nemes }[aaistratust felhivni, hogy azokat ne türje 
jönlll sle .. . o 

a. város testnleten : 
rneg · J· f · "bb ' 1 l b 1· k ·t · · k Bokró J án os, Din ok oz se es ~ to. , 1 1e .): e 1. '?Ya s ~z t gan y?· J~Rilll,-

f 1 d'ák hoo-y bizonyos csavarga vasarhel:p cztganyok itten hn nelk11l 
szul r a ~é~ek ~ nekiek sok károkat okozott könyörögve annak eltiltásáért. 
rneg~e .epllllDe · ekutánna eléhozatat ott. hogy fe lfogott munkáit 15 napok alatt 
- kl lS kk l j k . d' l · . s innen a· ·oron azonna e ta :uo .J OU. 
elvegezze · 1\ovács Já nos . 

.Az idővarázslas a magyar s egyéb hazai népek hitében. 

Andriá.n .Ferd. báró ~z idÖVt\r!Í.z'!iá·m-1 vouatkozcí ki1iiuö üsszP
fnglrtiÓ mnnkH.jál.an~ ~imnta tn: llngy. ~ fell~~i-k 'pzödé· *"s ziVt\t~r 
•rMIPtileg az iJs:zp,; nPp•·k llltPht n kl ertP Jt>lf' ,.;zE\llemEIJ... ll.) d\'Jl
nnlá..;<lÍ. rnPiy kPzdf't.l~>ge.· képzel 1 alakok u· hH. a lt,glllHgflsabb 
Yldltí i t'ogalnut.k t,lkarÚja alatt 1,.; f nmaraduak. A kü\'Ptkezlikb•·u o 
kntatá·wklwz Magyarorszlig uépPiuek hied lméböl akarunk ujabb 
adai?lwka7. kozüln1. 

A lPP·gö {\.;; ilqek azon ·dtá. cí.IH'!l kövt'tk zik az a fr•lt.t'V~s, 
hogy a. lf'\'f'gii ·zp]ierol'kkel \'f\.11 wi (\'. i1 a mHgy. /t'/•'k- nP..k /,f/i•k:/s 
képz~s?lo!.'n vt:sza.t ii kröz(i alap~-'rt P l lll P t); ez· rt a holtak ]p lkeim-~k nagy 
:;r,erep~-' \·au a ll"P WeLNt•ologiájábau. 

Az ~-'l'cl•;lyi oltí.hok llltf' szí"rint. ziva ar ke!Ptkezik, jt:>g veri fÜ 
ha ú V<>te~ét . vagy má-, elemt l';;aptt'i kiiverkPzik br> akkor, ha Pgy 

iJZVI'j.;j' személy háza~feléu~>k k11núlá.•;cit. köv •uj uógy h~t 11 belül 
hárkm•l llt'tuileg 1-'riu k z.ik. A kalota..,zegi k az. t. his"' ik, 
hOL!\" áll udó sz1Í.razsú",. á.mad hn Pgv Z\'ecry· j',:rfi a gaboua. 

'.. ..., J - ..., 

uwg.érrlse . t-l<JI t. tnf'gnéí tit. Ugyanco.;ak Pllnr•k a vJcléknBk uépl1it" 
-u~n11t ztva ,1r kt•h•tkt'zik 11kkor is. ha, Pg)' Ital t.tnak a baját nwg
,;g••tik Tartós s:t.árazság alkalmával pedig r>gy r~st:•'g s ProGer !!ir.láL 
~ ll 11!+-'gliubizlli. abbríl a fPit vt:.,höl. hogy R halott lelke a vizel, 
teltll~Jil: P., azntiÍ.u miut e ÖL znbogt:11ja i"mét. H.iá . 
. , IJ~J<•.J~-tgyarország vidPkP!llf'k magpr lakos. á~a. köz.t az a hit 
J lfJil.: hogy idöv{~ltozá,. ll'::-7., ha. Pg}' H.s-.zony hu.! va. szüli a gyer
me~ ... t. Az a. lllagyaror ·zágbau általánosau e)L~>rjedt szokáo.;, }Jo~y 
a.. z t \'lltar elé baraugozun.k, ré-;zben sz1u é u azon Litre ve:~.etlt~tlí 
\'l 'lll• hogy az elhúnytuak lelkei hatá-; ·al vannak az idö válto-

.: \'í~roo:i .i•'gyzk. l l)í. ápril l '· 

k
. , - .. l her Wetterzauherei .. t\ béc'li nn rop. tár~a. ág közleményeiből külön 
li\(IB.~ 24. k. l:-~• L 
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száz év elött i oláh házi életét, otthonát ábrázolja. A férfi 
Jllelj' egY asszony eteti a nyulat s kecskét, s a kis gyermek egy 
fa~·~g,_ a~észüléken az e l ső nöuálló" lépéseket próbálgatja. - Nem 
saJato~ roinden egyes kiállított szláv-csoport leírásával untatui az 
akaro~ Csak azt emlí tem meg, a mely egy népjátékon (pünkösd
olvasol. úl s az a királyfogás. - Ennek a népszokásnak a rész
kor) al ~~ását megtalálhatni a nHlavni Katalog(( Zvyky a .oby caj e 
J 1tes 81 · . , .. fejezete alatt. 
czi!DUA kiállitási ~erületen vannak ter';llésze.tben utánozva a külöm~ 

.. .. seh-szlliv hazak, templomok, varos bazak stb. - Slovenska 
bo~o c cvarda is van, a hol tót ruh ába bujtatvtt czigányok ját-
krcroa, l b ·l k · 't b · ' .. k · szanak. kik magyarn esz~ 1l1 e , sksaJa e1st~eresuh . kszennt nem 

, Jáv ok". Hogy ez a csarca csa -ugyau a ot et m umhoz tar
"p~uks az ahhoz értök előtt felesleges vitat.nom. A magyar dalról 
to zi ' l l · ' l h ·b l J b l · · ' ' ill etve zenéről, amely ye a cz1-~ganyo .>: e e- 10 a ~fiu attatJak vende-
·eiket, meg sem akarom em 1 ~en 1,, _menny1~·e sp em cus a.- tó tokra . 

g De be végzem a mondam valo1mat. Tisztelettel haJlom meg a 
, ehek szorgalma, igyekezete elő tt; nekem sok gyönyörüséget mérr 
~~hb okulást szereztek ki á llítás ukkal, csak ne bántották v~lna ~ 
magyar tótságot, mikor annak ott. sP.mmi keresni valój a nincs . 

Melich János. 

A czigányok Szegeden. 
II. 

A czigány ügynek II. József császár által erélyesen meg
kezdett rendezése folytán a helytartó tanács a kiadott nRegulatio" 
pontos keresztülviteléhez egyre-másra küldözgette a törvényható
ságokhoz r endeletei t , informatioit, s tömérdek baja volt az össze
írási "Tabellák" hely telen kitöltése miatt. a városok és megyék 
batóságaival, termászer.esen a szegedi hatósággal is noha egyébként. 
Szegedeu a czigány ügy teljesen rendezet t volt'. minthogy az itteni 
czigányok régtől megtelepedett és rendes foglalkozást iiző, lakással 
és lakóházzal biró adót fizető lakosok vol ta k . . 

Szegedre is eljött évenkiut háromszor, négyszer a Helyt. 
tanácsnak rend elménye: · "melyben a czigány gyermekeknek és 
a'lszonyolmak böcsületös életmód követésre való szorításuk a kis
korú czigány gyeruwkeknek hasznos polgárokká leend~ nevelteté
sek, .a lopások vagy más vétkek miatt bűnhődött czigányoknak 
Ilyeten fényitéket érdem.lö tettek elkerülésére; betsületes · életmód 
követés1:e történon d ö megintetések meghagyatik". 1 • · · 

. ; Eljött.ek a kérdezősködő iratok is , hogy· a magistratualis 
llllezkedése k után mi lett a czigány csimatákkal és mi .az ő 
szüleikk0l: 

· .. (~uirl subsit '! quud (uti \'X. mo\le rua el ialll Tabella apjJan•t) l'rol l's JICO 
-- f'ulon:ll'lllll in ennsn1·tit> l'aren tum in ohl'f'rsum Benig·1ü HOI'lll:tlil·i tolt>ret '! 
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A CZ:IGÁNYOK SZEGEDEN. 

1 lll[IC re fio'x P ad procC'dt•rH•as eivi <' i Prolium P ar·<'nt 1·,.. 1·a 111 't 
rtt tn t r,. - ' . . J l · · ' 1 a fl i -1. hahenntur '? nt HOll SJ ! ampJrus natliS. ULR . (1.1 lmWam g'l' llt es antea Z .VI IRatj 
~.:onsYctudinem re lalwndr Pt Jllllll. ommno lu quoque ParC'ntcs Proi Ps B •tngarae 
a.li ornm Civilisn.tonun ln cl! lat·unl Nlu ee nt •·t ul!lrt• ·r· occ ui" ·nt '?" u as lllore 

Változatosság okáért aztán jöttek seregestül a kóbo .1• . 
· · k · kk " "l k'k 1 asa1kat megszüntető mt1matumo 1s, a so - ozu egyet 1 apva idei t 

,. "' 1 · ·1-1 • 1· t ' 1 1 · g atok · Prndentcs et Ctrcumsp. J ~ o 11s onOI'<L IH 1 . ,"\.( t em rssam in , .· · 
· · l · ·r . · lt ' · ll1•r rto alj' <·entiationis Zino·a.n cae •rentts a ,C'gwmuns ><ti!S a ISSimn Loco 'tul . J I-

"' e j ' C 'l" . l ll ' . '1. ' ' IU\C f.tct HcJ)l'esc nta.tionenl C'as m C'< ro ons1 11 sui Je tel s ua ·' a.J• •stas sacra!' : ' am 
D . · · t t t · l ' HiSima fie · heni(Tne curavit Ispos thones , u 11011 an .nnL a prae•< 1ctn al!lir·cnti•tt' , . l'I 

"' · l · LJ' t' t' t· t · f' · ' Ione Ztn o-· ronJm abstmeatur, sec Jam au ICon 1a 1 qnoqn e .w um l<•n poterit . o•l-

modo cont inuo ad Lcgiones s uas r emitta ntur. Quam ou rem J:enig' ac hono 
C. · l · 'l · l l · nam han J{esolntionem C'aesarco H. . . 1vtco. nac '" ag1s ra lll s uae <·o nat am r edit H c 

hoc L ocumt. C~ns. 11t a<l P.illS eflectnm opportuna ag-ere nev<'rit. De Dat~g~\ 
m. deccmb. 17 d.l. 7. 

Majd aztán megindultak a következő években keresztülvitt k 
vélt telepítések után azon helytartó-tanácsi rendeletek melye~e 
"passus" kiadását a legszigorúbban tilalmazzák: ' a. 

.. :\ cz igá nyoknak kiadandó p_asszi~S irünt mindrnnem(i v ig-yázat le"' ·en 
A mngáJ_Iyo~ vagy ; SPrcgh?.n való kol~orlas m eg_ ne en$'e rltrsscn. a kolomú1~ok: 
nak pC'dJg es petset metzoknek tsupan azo n varmegyekhen a h ol laknak ház _ 
ként v a ló jár~s pa.,sus n;e lle tt szahad légy r n , eg"yébké1tt. a vúndorl ók honnya~-
ba v1sszautasJtassanak !· . 

Láttuk, hogy a szegedi nemes Magistratus miként járt el e 
sokféle és gyakran ismétlődő intimatumokkal szemben: kijelentette 
hogy a~ itteni_ cz_igányo~ ,böc~ü~e.te.s családi éle~et élnek, nag~ 
része hazzal b1r, ltt lako es ctvihsalt, a koborio sátoros czigá
nyokra és passus adásra pedig megíratni határozta: 

., hogy a 'h elybeli: czigányoknak utazásaikkor azb·t adat11ak Passusok mivel 
eük itten lakosok és leginkább házakkal bir6k legyenek, ajf'éle sái!Jros czigán.yok pedig 
itte11 nincsenek, a vidékieknek pedig pa!=<sns adatni n em >:zokott:' 

V alójában Szegeden n em kelLett a czigány csimotákat elszedni 
szüleiktéil, mert itt azok már régtől-óta rendes csaláeli életet éltek 
és egyébként is erös vigyázás alatt állottak. Itt, n em kellett mes
terségre szorítani öket; inkább a czéhek ellen kellett megvédeni 
az ö munkálkodásukat és készítményeiknek a vá~árokou vii.lÓ 
árulhatást biztosítani. 

Itt nem kellett a sátorokat és földbe vájt gunyhó1kat lerom
bolni, mert hiszen bent a város részekben régi id ötöl . kezdv? 
házakkal bírtak, olyanokkal mint a város szegényebb VlSZ?ny,u 
lakosai. Itt nem kellett utálatos és piszkos czigány szokásalk_tol 
eltiltani és mtmkára kényszeríteni mivel az itt lakók mindannyiau 

' b' élelmet és keresetet biztosító foglalkozással birt~:~.k és ,ar eg_Y 
egészen külön álló kasztot képeztek is, szokásaikban, rnhaz~od~
saikban és életmódjnkban nagyon alkalmazkodtak a szegecll nep 
életmódjához, szokásaihoz és rnházkodásaihoz. 

1 Helytart. t:lllács 1794. l.80J és l~::>H . évekbon 1781~. sz. lc irata. 

~ Helyt. tanács 1780. okt. 28. 
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I ell maO'yarázható aztán, hogy Szeged egyik alkalmi 
, . u~ a mult

0

század végső tizedében a város lakóiról szólva igy 
poetaJ a · O'Varo król : 
yerselt az UJ-ma."w ........ . . . . . . A c ;~,igúny 

1\:.i.•v(·~. !LI\Hak is m:ir bőre le8z halovduy! 

Tényleg ~ sz~g?di czigányok kö_zött, ~nint ezt a s~áza_d. elején 
. 'll't tt szemelylell'asokban olvashatJuk, tobb, - az uto b bt ldőben kta. l o .. k o • l t ' 

pedi D" igen sok szho -
1
e ~ztga~y k vo l -- es :rabn. l , . 

"'Mielőtt meg fl. avanyot a- v~ na a r~n a_rna ~ko_mk, ugyan-
csak erős küzd~lroet, ~ el,lett a var?s. czehb?h lakosal ~al ro es ter-

, ··kért és roegelhetesukert folyt<ttmok. Igazan szerencsesek voltak. 
segu . t . d. . h h . , h y a nemes Magtstratus , nun tg mmt at atos tamogatót találták 
h~fuk mögött, úgy a czéhe~kel, mit~~ ~felsőbb hatósággal szemben. 

Azt már a mnlt szazad eleJetól fentebb közölt vázolásból 
láttuk hogy a czigányságnak Szegeden mily sok baja volt úgy a 
kúvác~. mint a lakatos czéhbeli mesterekkel. Ez a bajuk roost, a 
jelen s~ázad első tizedében még azzal szaporodott, hogy a polgár
Jrséqek feláliHása folytán rendkivül nagy elterjedést nyert a magyar 
ruh~k divatjával a "sarkantyús csizma" is. m.tvel pedig a czigányok 
nemcsak a patkók készítéséhez, de a pengö-sarkantyú csinálásához 
is értettek. most már a sarkantyú csinálák is rájuk rontottak a 
nemes Magistratushoz - s majd midön itt elutasíttatta.k, a Hely
tartó-tanácshoz intézett instantiájukkal: 

.. A hrlyheli lakatos, sal'kant.n'1s ,,,_ pu,:;lm c:sin:'i11) l' z l•ltb(•li•'k ill. x-ben i<li· 
henynj1ot1 Jnstanliújnkb:m u;~,1 f:íjl:ilj:ík. hog~· l'rivil••ginmok 1'111'11 :t l'zig·{tnyok 
nem csak az Pők ntt~ sl<'rsl?g·NH• avatkoznak, h:uwm lt(•ti v:í.súrok alkalma1oss(t
gánü az eo Illt'sterségiildlPii 111lllllGíka1 :í.rulnak ,·eliik egy sorba11 kiúldn patkol
na~· , sarkantyúznak kf>nÍ'll őkl'1 \'t1iil rltilt:ttni. llli'l:nc fleanovsz!.·y.ló r. spl' lmpit:'m.'· 
lll' ol~- rrnrlcl(•;;scl kiildctik J;i, lwg-y a. p:lnas;~,kodók :íltnl nH'p:111'\'I'E.1'11Üií r·zig:í
nyokat meg-Jutllg·assn, s vPliik t'E. iriint minl'mii t•ng·,•dl'l••m nll'lll't1 bt1torkodnak 
rmlilt>t1 l'r·i1•ilog-imn Plll'n a pnnas:w1-wk jnssait sí•r·kni ·; --- v(•dPinliikb('li pró
h:llmt kiványon (•s j••kut<'·st t{•g·,\·t'n .... \, iig,n•t llll'g'I'ÍE.sg-tilvún a kapit:íny jl'li•n
!f;st ll'SZ: .,hogy meste1· u1·aiméknak 1,-é,·elmiik 111' /l/ állhat, 111ert a:: 112-'leszt•ndőbeli 
végzéssel a héti és országos vásá1·okba11 d,·,.Zhalllak mnnk:'ilhatnak a C'Zigf1n.Yok: 
rnnélfog1·a a piarzot. n•g·nlúzó kiililii1t,..í•g az t'Inlitl'11 t(j-IJiagyaro!.·na!~ n CE.tíhb(•li 
ntt•stri'Pktiil tf\\'nlaltlt kiilönltöztl'1<'1t ill·h·t killlntasSoll.' ' ~ 

Ezen végzéssel a ezé h bellek nem voltak megelégedve a 
helytartó-tanácshoz fordultak ez necliO' a Magistratnstól kért 
o f ' .t t:> 
lll ,ormatiót., mikor is meghagyatott a kapitánynak, hogy az Ira-
manyokat beadja . 

.. Az. i~·ományok felterjesztése után nemsokára megérkezett a 
felsobbsegt válasz : 

.. hogy a Tan!'1e::;nak 17:2::. pszkndPi lll:írc·;~,iushan 11 ill'lyhPli l'E.ig-:ín.1· kov(L
r,:nl~r:~ hozotl. azon lmtúro;~,atja, !Jog-,1· n(•kit>k ,.;;~,nlll~d l{•g-yt•n .fmrl:an\.yi:II;at (·~ 
l '1tkókat k{•f<E.tlf'ni {•s azokat !wt i v:"1 ~:·trok al kalinaval uz C!41Zillllkl'll ll'll'fWill 
11 ~·:~.:an hPiyhPn hagnttatot.t, a folnunodó lalmtos, Jcov(tcs, sal'iwnt.yüs czM1 ln'•,·!•
s .. tol l'hn~zdito.tott iPgyt·n, _ pa1.;1111:sol\·{111 P~:',Y~Z<'t'R!I1ind, hog,\' h!Ítlní~sal!lékiok 
.:\tauatM~ .. k." · 

1 
\'<'tlt·Pss Ist: HF.Pi!l'd 1·:'trmdt{tE.tt alapkií Jet(•t. k(•sziilt l't'l'Rl'k l7H!I. 

2 
\' :'troRi jl'g-,n:k. 
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E kegyes Nilasz tudomásul szolgált. Sz_egény czigáuyok azou. 
káig örvendhettek az eredmenynek, mert a kovács 

ban nem so k h tk k'k b'k' ' · 
1 k t , és sarkantyús mestere nem_ agy ·a ne 1- e et, foly. 
a a OlS t ·omol ták ellenük a Mag1stratust romdennemű két·el 

tonosan os 1 · · d 1 · · · · 'kk 1 d a nemes Mao·1stratus mm .en Wt a cz1ganyoknak. fogt 
mel e ' e . "' !' .. kl . . . l" a . . 't , híven a reg1 trac 1t10- 10z. a szaz ev e ott hozott 
PartJa , es k ·b .. k d ' 
l · t' l oz a czigánt·ok érde ·e en erosen ragasz ·o ott. 1ataroza a l .; • h 1· k h · · 

Hiába könyörögtek a eze ?e ~e , . ogy a cziganyo ~nak csak 
. ly szereket volna szabad kes:zatem, de men a kovacf! készít-

neme ·k · · d lk · b . k gyakorlása az 1723-l · ev1 ren e ·ezes en meg van engedve 
menye 1 l" d' · t k A b · 1-8 __ a könyörgök kérésükke e omo z lttat a·. zon ~n mar ~ 23-ban 

k ácsok meaint könyörögnek , a laka to sok szmte: v hog'· az 
a ov 5 ' kb tk l · .. .; u·-magyarok az ö me_stersegü. e .. ava ozna >: es .az o n;esterségük-
b-~li munkákat készítik, tartsak oke~ a reudszaba~h?z _es végzéshez 
és fenálló furókat ne legyen nekik szabad csmalm, ugyanezen 
kérelmet látjuk 1825-ben ismételni. _a midön már "A helybeli 
kovács-czéh beadott irásában esedezik élelmük keresbetése 
végett - a.z ~j-ma?yarok~t a felálló fúrók t~rLás_ától -~!tiltani." 

A tanaesi hatarozat ugy akkor, mmt mar l t 49-tol annyiszor 
:ismételve csak az lőn: 11 ho,qy a czigányoknak me_qenrJedtetett, csiná/
ltatják árnlhatják a fennálló fúrókat is.'' 

· 1Iegemlítendőnek tartom, hogy t:lzegeclen a hajó- és malom
építéseknél nagymérvben használt különböző narw~ágú (úrúk igeu 
keresett szerszámok lévén, haszonnal járt azoknak a készítése, és 
még a 40-es évek ben is egyre kérelmezik a. kovács és lakatos 
.czéhek, 11 lwgy a czigányol.· kis fúrón látill mást ne tartlwssaw~k." 

A magistratus azonban megengedte mindenkor a nagyobL 
fúrók készítését is a czigáuy-kuvácsoknak. sőt 1807 -ik év1 ápril 
hó 6-án tartott tanácsülés jegyzőkönyvében a következő érdebs 
határozatott ol vashatjuk : 

,.NÉ'nwly koYátf'-JIWf'IP!'St•gbíil (>ldPg-t'•lii i11 y:ilú Tzig-:inyok t'St•dt•;.:nl'k. hogy 
nrkit•k mint más lakól:;oknak Pddig· ,:;.:okult pa,;su,.:ok kiad:11i1,.::~ Jlll'g" JH' tal.(·ad
ta"soll vag,,· meg·t'llg'l'dtcsf'<'ll, hogy 1/II'Siersigii!.·ef szahaclou ,.ízhe.<st!/. · t '.< hatdrozntlc.tll 
111i11deut a mil tuanak, mivPl Pas!:'nsok kiadati1sa lL fl'lsiíst'·g· ú Ital tilalmaztatott; 

rhhPli k!•résiik fölség<'!< 1\.. llt>lyt :\lag_Ya1· T:ln:ír·,.:nak fpJkiildPtni h rrjtíultrrtni 
végeztetel l." 

A Helyt. T'anácsnak erre hozott határozatára a levéltárbau 
n~m aka_dtam, ~zo~ban 1819--ben tett kRpitányi jelentésböl. ~t, 
v~lem kimagyarazm, hogy nékik "hatrírozat/an 111indent '· készltelll. 
a!1g en!fedtetett meg; m1vel azon jelent~s igy szól : 

11
a czigáuyok· 

tol elvetetett lakatos-munkát el(tdvcín annak árát 3 frt 3~J krt az 
lspotályba bészolgáltatta. 'l'udomás;tl vétetett s a pénzrül Ráth 
Fülöp számolau d. u 1 

A. kovác~ol~ és .la,katosok könyörgö irásaikkal mire .se~ 
~e~etven .a C;'~}gany-kovacsokkal szemben, azokat munkáik elkeszl· 
teseben gatolJak, de ekkor meg a gazdák fordultak elleuök: 



KOVÁCS JÁ~OS 

.~Becsei .József, Hopasz P1il és liib/J grtzrlák IJalla!'zoljúk - Dínok .Józse f 
czi.r{lny kov:ícs munkálkoclás:ít, melyrc n é kik nagy szii.kség·ük van·yon _ a 
hel}·hcii kovác.sok tilalma zzák ; - m elyre tekin!-vén a k öz sz iikséget é~ elő ado;t 
okokat - szól a mngtstratusi h atározat - emittett Czigánynak ebbéli mnnkúk 
tovább is megcHgcdte tnck:' 

Nem mehetvén a czigány-kovács készitmények gátlásában 
semmire a czéhbeliek most aztán folyton zaklatták őket a heti
vásáros · helyeken de; 

"ö,·eg Bak~·-6 .~Jita.l, _ifj. lJ_akrú -~utal, D~nok J ózse f és Boross József Ltcly
beli cziglín.ro!;: k_onyorg·e~ere knnoncl~a a tanacs: ,,hogy heti vásári helyeiknek 
békés hasznitlata.l.!an, mmcl h elybeli adózók m eghagyatnak, s erről a v::ís[tri 
küJdöttség értesittet.ik"; kinek aztán szigorú kötelessége volt itt őke t a h::íbor
gatásoktól m egóvni. 

Mint láttuk a nemes magistratus a szegedi czigány-kovácsokat 
mily humanus védelembe részesítette 1:1. czéhbéliek akadékoskodá
saival szemben. Itt még egy nem kevésbé érdekes tanácsi hatá
rozatot közlök, mely azon időben, mikor a helytartó-tanács majdnem 
minden hónapban a legfulminánsabb intimatumokat intézte a 
hatóságokhoz, hogy passusokat a czigányoknak ne merjenek adni, 
legfeljebb saját megyéilc határáig - valójában dicsőségére válik a 
szegedi nemes Magistratusnak. 

Az 1814-ik- évi deczember havi magistratualis ülés jegyző
könyvében olvashatjuk : 

.,A h elybeli czigányoknak m eg n em sziinő siirgotúslikre s az iránt való 
panaszukra, hogy a felsőség által nekik a Vármcgyén kivtil a passua.lis-levél 
adás tiltva lévén, élelmük kéresésébe Juí.tráltatna.k, - a notúr1us tisztség oda 
ntasitatik, - hogy az itteni házzal birókrwk, de n em ezek csimotájinak is -
a Vármegyébe! leendő kiutazásra Passua.lis levél, - ügy hogy járó jószágaik 
igazságos tulajdonával ezek révbéli Comissariusokuak legitimatiot mutassanak 
- adgyon:' 

Ez eléggé igazolja, hogy a szegedi czigányság megbizható 
és rendes mesterséget folytató nép volt, de igazolja ezt azon körül
mény is, hogy a szegedi magistratus saját tanyai lakósainak a 
legrszigorúbbau megtiltotta, hogy valamelyes kovácsoló szerszámot 
készítsen, mert ez által eszközt ad a betörö tolvajlásoknak és nem 
lehet tudni ki készítette, holott a czigányok nagyon sokféle kovács-, 
lakatos-féle készítményeket szabadon csinálhattak és árulhattak. 

Ideje lesz azonban áttérnünk a muzsikáló czigányok ügyére. 
Már az 1775-ik évben eszközölt összeirásból láttuk, hogy 

Szegeden mindegyre szaporodott a letelepült czigányok száma és 
a mintegy 50 cstdádra rugó czigánysdgnak fele mint "hegedüs" sze
repel a kiruntatás ban. l 

Nem kis gondot adott a városi- és felsöbbségi szigorú ren
deletek korlátozásai között a mnzsikálással foglalkozóknak "a kenyér 
kereset". Hozzájárult hogy még más városok hegedlis czigányai is 
el~el. rán?nltak Sze~edre egy-egy kis vendégszueplésre, mi a mi 
cz1ganyamknak · nagyon, de nagyon, zokon esett. 

' H ermann A. I . iúéz. köz!. 
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N m is késtek nyombau a Magistratushoz fordulni 8 rna· 
I e . t t . ..l . . . .. r az 

1808-ik évi deczember 29-en tar ott anacsu est J agyzo könyvben 
ol vashatj uk : , . . 

Erdélyi ~Jihály (·s MenyhdNl ZFl!.pnond lllllZSlkusok lJI'll.l'lljtr>H ÍJ':ÍSttkh 

J "- ., ttt•·alr' ['or·~a_ nn·l,an Hi 1ft Ic-vo " mo>"t llJL'<L nwg-wlr·nij tzig-:1111• 1• nn ese1 ez ven • • " · ,.., . . · · -· • --van d: t 
' · : J fl C(ÓSé•UCl, SttJya (PkÍH(Ptt'lJÓJ S llll\'o ' ] tanti l!" (;;ak [L i';tl'l'l'l!lO'J"l k ,[ 

jJOT'tlOJ ll C 1Z · ~ .' • . . .. ' " ' a ]J tak 
engeticimet e droshul clttltattlll . .. .. , . 

A magistratus azonban a ko~etkezo hataroza_tot hozt;a: 
A muzsikálds szabad mestersé_q léven, mmtlw~·~- n b0vadoltatott teme . .- . 

t 
... · • ~r Tf'mesl•úr Yárofl!"a tan:'tcsának foJ,,-ú esz1P ndei ús ,, hó l 'J-e· s'1:~n zroa!l.) •'· - . l .. l k 1 . . . 1 • .n ,oJt 
.a~~nsa iizerént magokat júml ,ot· ,.,,.,c etLif' .. 'lll'.. ~~ZOli}Jtotta ;:, azl•rt e faJ·san 0 ~aló itt marad:ís nékiek mcg<•ngerlt,, tJic konyorgok l""dtg kf.L"(os\iktűl clmo~d~ 

tatnak." ' k · · · 
N em kevésbé v: o I tak szer~ncsese a nyan-balak tartásaért 

beadott kérelmükkel 1s: 
_., A Jwl,dwli czig-ány J~mz:~i_kusok henynjtot~ I_rúsu k. ü l taJ ,.,_ nyád-bálak 1 

tartása m!?g' engccltr·tósf'ért k_oH_.''Ol'O~·rwk. lol~twk kt•rcse mal' tohh ízh(•li taníLesi 
1-égzésck által mcgtagadYa !P1·cn raJfok c·z :dtal_''C'lll F<t 'grt!:tiletJk." _ 

A közelebbi években azonban mar a cz1ganyok nyomós és 
hathatós okokat hoz~ak f~l ~s hi_vat~oztak ~ ~ultban. is teljesített 
munkáikra 2 és önfelaldozasa1kra 1smetelve kertek az 1degen város
ból ide ránduló czigányok kitiltását, és e kérelmük a várt ered
ménynyel járt: 

.. Egy nümely !cJnl'SI'<Íri <'zig·itnyok C'SCdl';-;l'én sz61·nl. hog-y az itt ralú 
!llllZl:'ik:\.Jta.( ::Í.Rt 11ékie.k a jÖVŐ far·san.~Oil J1H'g'l-'ll~·{'([l('ft1.Í: d\r•nht•n jWJlÍf! Jltdith 
~lihúly töbl> h~'l,rbc li czigúny muzsiknsokkal együtt ez uttnl hPnyu.ito tt ir-{\snk
ban clőho:wtt okokm való nézYE' kö~t,:·örögTén öket a kivánt muzsikúlústól r:ltil
falli . .\lintfroo·,• az idP való mnzsikus0kllak kérl-siile •mi.nd a?.(•!'!, ]wn·v ük itt 
adód zúk !éy,s.';í a közterlwkct yisl'li-k (·s katonúkat tartarHtk. ruin•l l." 'tfj·., .. 110 "1' r -, , 

n muzsikülúson ki1·ül, n]('!,\· lr·g-inkúhl, far·sn11g·on ntgyon di1·athrt mú~ (•lclPm 
módjnk nem l'olna, arl':t valú JlÍ'Z\'1.' e lltatároz tatott ;r, LPm••syáriak ll!S'.\'Rn m{•g
vagy két l1 0li!.!· itfPll tad(ozkodjanak, "" a far·~arq . .ron ntlú itt mat·adás nNdt•k 
ftl!nláha.H m('gf il ta t ik.·· 

A muzsikálgatás ezentúl semmi idegennek nem engedtetett 
meg, mutatja ezt az 182-±-ik évbeu hozott határozat is: 

.. A lwlvbcli muzsiku>'ok ir:ísil.-.li k•'·l'f·"·"·r•· a?.on vidl•ld czig-ún1·ok. kiknek 
itt sem a mefrmaradás, som a. lalds nwg- nt•m l'ng-erltet..tt, akii~ könyör!?ök 
;:él'C'ltnével helyben muzsikúlga.trrak, a k:q•itúnyi Tisztség- últal e vúrof<búl kttrl
-tatni rendeltetnek." 

. .. Most már csakis a szegediek mnzsikálgattak a megenge~e~t 
1dokben, és helyeken, de ezek uagyon korlá•ozva voltak.; ,kulo-

. nösen a Helytartó-tanács szigorú rendeletei folytáu. A cz1ganyok 
azonban nem szüntek meg kérelmeikkel ostromolni a fl:eme~ 
~agistratust, úgy hoay ez végre is még a Helytartó-tanács szlgor~ 
mtézked~seit is megenyhíttetve kedvezményeket eszközölt kl 
n 'k'k A d 'l' ' sokszor . e l · , m e ez nem ment oly könnyen, maga a anacs k· 
v?lt k~~yt~le~ a_ felsöbbségi, re~deletek miatt a czigá~yo~a~ :~rt 
fele konyorgese1kkel . elutasltam, sőt a rendelet~k a.th<1gas 
olykor-olykor meg is fenyíteni. 
-----

1 Ezekből fe'l"d .. tt 1 · k • "1.-.t '-' -• · r. J J ·"re való jár{ls. J o o u eso" , ,-,zcgcucn a néptes .,t.m:·cz lU) -
2 

Hogy ők a nagy kolcráuan mily önfel:'íldozóan működtek. 
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Mindszent hava 13-án 1824. tartott magistratualis ülésből: 
" Fehé1· J ó zs ef és több czigin,rok esedeznek megengedte tui, hogy az ügy 

Jll'vezet.t Hentz Ferencz korcsmájában 1 b:ílakat tarthassanak, - a könyörgők
nek a fent levő hatirozatoknál fogTa hely nem adatatik." 

"Menyhá1·d József, Zsiga József, Sallai Ferencz, Zsiga Mihály czigányok 
Ju!nteken :;eggel az utczán muzsika szóval koborlani merészlettek, - áristomba 

záratnak. 
Szegeden csak vasárnap volt szabad muzsikálni, nehány meg

jelölt helyen és csak esti 1~ óráig, k~sőbb ~. czig~nyok könyör
gésére megengedtetett a hetnek egyeb napJan valo hegedülés is 
de pénteken egyáltalában tiltva volt a muzsikaszó Szegeden a leg~ 
utóbbi időkig; valamint a lO óra után való muzsikálás is. 

Évröl-évre kérelmezték a 10 óra után való muzsikálásra a 
Magistratus engedélyét, de az hajthatatlan maradt: 

" E,·délyi Mihály, Fehér J ózsef esedeznek 10 óra utáni muzsikálás enge
délyeért. - Az étzakai muzsikdlcíst és dombérozást a fentlevő felsőbb Rendelések 
szorosan tilalmazYán - n em teljesítetik " 

" Zsiga József, Judik Zsi gmond és több muzsikusok esedeznek megen
gedtetni, hog;y éjjelenként nemcsak 10 óráig, hanem reggelig muzsikilhassanak 
a venclégfogadókban és korcsm{Lkban, mivcl ekkor szerz ik leginkúbb élelmekr L' 
valójokat, - vagy pedig ha ez nem lehetne az ctd6tól mentessenek fel mestersé
gükre nézve." - "A határ nélkül való mnlatozás felsőbb rendelés ell en lévén, 
de az adótúl felmentés is oly személyekre nézve, kilc a mesterséget űzik igazságta
lannak találtatván; az esedezők kérésiik el nem fogacltatik." (1826. szt. ,Jakalo 
hava 22.) 

A czigányok most már odaterelték kérelmüket, hogy bizo
nyos, ismert vendégfogadákban bálokat tarthassanak, vagy némely 
kávéházakban legalább vasárnapi napokon engedtessék meg nekik 
a 10 óra után való muzsikálás? 

A tanács némely helyeket kijelölt az előbbre való vendég
fogadók közül, de a 10 órából nem engedett s mi vel nehány muzsi
káló czigány a rendelést átalhágta: "a kapitány által behozatni 
rendeltettek és 24 botütéssel fenyíttettek." 

Majd aztán, ho~y a jelen század második tizedének végső 
évében kiütött a cholera számos korcsma és a vendégfogadók 
bezárattak és a N agymélt. m. kir. Helyt. tanács 30,160. számú 
rendeletében kimondatott, hogy "musica ubi cesset." 

Erre a szegedi czigányok egy siralmas kérvényt intéztek a 
városi magistratushoz tetemes kárukat panaszolván, orvosoltatást 
kértek, e kérelmüket 'a városi Tanács: 

,.mivel a folyamodók szeg·ény sorsban lév?..n. f>s élelmeket egyeuii! a 
muzsikálásokkal k eresgetvén, mintliogy attnl mesterség:iiktűl adóz~á.n~k 1~ " 
melegen pártolva terjesztette fel a Helvtartó tanácsnak, mrre az 1830. eVl Janua1· 
26-án 2G2G sz. a. k elt. leil'atában az inté~kedést, "a tanács bölcs itéletére méltóz-
tatott bízni." · 

--- -
1 Késöbb ez a szücsczéh koreamája lett s a hires .Iakozások"-at itt tartották: a 

mostani Kossuth utza 17. az. ház. 
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A tauács tehát a következő bölcs határozatot hozta: 
,\ lwh·hl'li mtt?-f:ikusoknnk mindPnnapi k~"nycrek hr~7.Pt·z 1';:e m,-111 ... 

1.:·1 "l :
1

t'h ·'m a kHJlif{tn\· lnvatalnak. hO!.f.\' a ,-ftro~;lmn t•ddior o-yak Jal <~ 
JII'n'el ti )0 t f ' .. • h f' t l ' l' l'. . . :-. -.. nr· ott _ ol·:'i '-- "7- C'~t,·éli mulntsag-ok an PTUl artant o o nm n·nnt lt•<>ittk,.ll 
sz o'< sa ,-~ " . l .. ' t - b !. - .t 1 1 " • 

1 
. abb és 1·nohr111 s=tm Flólt e.·o t~ a gouos::: n·o e111 t• r e · ttlur turto- .. 

varas smos • l 1 • 1_ . f 1 •. 1 b -1, . -"SOIIa\· 
·'t 'l ment krwcs 111 rrkban és mulató It, ) e , en .t C' so) 'end. Juszabott \ ,,. 1_. 

gyantt)a o . .. . .__ ·' , ·'t i,. 'k t .• 1 . • 1,1 , 1 .. 
való mindennapt Jtpgerlulest el l~e-~e, u <' az ,1 l.tgo a ett em szer1ut hiintf'~~e.:: 

A czigányok erre verszemet kaptak, nyomban még e . 
könyörgést intéztek a nemE-s _lU~gistratushoz: ,.,hogy a vásár ide·~~ 
esténkint hétköznap is muzs1kalhassanak. u J 

A városi 'l'anács erre : 
.. Tr kintet bt• y(•\én. hog·,,- a ( 'hoiE'rn. mt·g~zi'nn·.t·n a l'nly~~mnduk ma~uknak 

~cmmit H' kereshettrk, -:- m•',!.('l'llg'l'd_tr·t tk, l~o~,,- _ws~l'llap, hl'lf_oll1 _h eiden, s:1,1.drí 11 
~s1·1·t6rtölcö11 s msámaz1 az JSfl'lll szolgalat utan dt'lutan JS estn•nkmt oh-n~ ]1,,1 · 
' 

1 
• 'l ó 'J l < -~-ken, lwl klilönben ünnep napokr~n muz>;t ;:a sz nem ft tol ott azonh~1n a lúrn\ :·t~ 

dorbézol{! st elkcríihl' - muzstkalhassanak. ·· 

Ezután már a bcílokat is megengedte a Yárosi tanács vala
hányszor kérték a czigányok : 

,.fíiss .\lihúl,r és muzsikús f{trs~i a ll!•ncz korc><nuihan Yas;'u·nal' búlaknak 
1artás:íra <'ng-edí•lyt adm k{>t•Jk .. \. z t•rrll'kf'lt korc;;ma, nPm Ynlnmi fí•n' ht•IY!:'n 
](•vén f i~ztPsst··g('s ,.rJH ~~~~ek r(~:=17J\rP hú ln k cn~·elltPt n' ·k... · 

Az it y bal ok eugede::;eác a ez1gányok mindig bizonyos összeo-e. 
ket fizettek a városi tárnak, és e bálokbó l, rnelyek nyáron is tartatt~k. 
fejlődtek ki SzegE-den a még manapság is d ivó érdek Ps ,.,tánczhelyck. u 

Egy ily enged élyért kirótt _ö~szegnek elengedését kérö 
instantiát is olvashatunk a város rég1 Jegyzőkönyveiben: 

"Judi!• Z«i!.,ra l·s tiihl>i túrsai a far~a.ng·ltan az t'ig_,- nrn•zPtt Pd/'(1' h 
J!es=ly1'iR fo!.(·nd"khan tariott húlokért J'!•újok szabott :l() frtokat nPkile t·Piax:'tltatni 
kérik". - E w n t:'ti'QT a 1·:íro'-'i t~irat t'·rdr·kt·h·t··n a IP!:!'kliz,.] .. hhi ,·áJa..;ztntt 
közsl·~· p J,·· fog- 1t•rjP~ztl'tn i .. 

~lE'gemlítem Üt., hogy a sok nebézségek és rend~zabályok , 
melyeket úgy a városi staLntnmok, mind a Helytartó-Tauács intéz
keelései a czigány muzsikusolmak rnesterségük üzése elé gördítettek 
1822-ben a szegedi czigányokat sokféle könyörgéseik között, a 
következő folyamadásra is kényszerítette : 

.Judik ..\lih:í.ly, Erdélyi ~lihály s több hrlyl,cli muzsikusok ;;z. kir. l lelt· 
reczen YlÍro;;:sa muzsiku~aira né'zrP 1.-illlltltlo!Íil re11dlartá.~"k eli}mutatrísa 111dhtt 
est•tlcznPk az abban fog·lnlt czikk"l.n•knt·k reríj1tk u/zr• i8 leendő llll',qe,·í}•ilrthn'rt, 
mou,,-,,t{•n PSCrll'ZÖ }pyt'[ l':lf!':l'lZtm:'mv;íyal t'UTiitt H ·ídi IJlll't' tanúr>:lt(•li (>~ LellfJ!Ifl 
Pú !uraknak a Yt'gt•t t. hogy onnan hhnntnt ott H;•ndsza lt:í ly ok l'l'lld h r• ~ZPth•t'll. "ráro.~
béli kör11yül állá.~okhoz alkalmazta!-'sék J;iadatatott .. lt•Ú•nt(•sük b(·,·:'n·at tat1·:'m !_ 

Hogy e rendszabályok miböl álltak, és hogy a két tanácsbéli 
minemü jelentést tett e tárgyban nem tudom mert erre a levél· 
tárban nem sikerült reá találnom. ' 
. . D~ mindezekből látható, hogy a muzsikáló czigány~knak 
ls ep ugy kelle küzdeni az "élelmeku megszerzéseért, mmt a 
ko~ácsoló-czigányoknak, de e küzdelmük daczára azt tapa~z· 
talJuk, hogy szivós kitartó törekvésük mellett nem lehetett ltt 

1 Ez volt Szegednek az elsö és legrégibb vendégfogadója. II. József 1169-ban itt 
szállt meg, most épitik ujra.. 

3 ,-1\rosi jegyzk. 26U. sz. 

287 



:FARKAS I,A.JOS 
-------- --·---- ----- ---- - --

, dolguk, merL a nemes Magistratus minden lehetőt elkö
~~~:tt, hog~· mesterségüket gátta~annl folytathassák .és ök folytat
ták is és mmdegyre szaporadtak es gy~rapod~~k, ~ ~mt e~ az 1837. 
évben elrendelt,, de c~ak 183J-ber; ~ef~Jezett oss~e1rasukbol k1derül. 

A lJelytarto-tanacs 1831-lk ev1 mmdszent ho 20-án 2672. sz. a,. 
kelt. leiratában ~en,delte e.l a sze,gedi czig~nyok ?ssz.eírás?t, s ezt Jliiller 
kapitány egy t~blazatos }..egy zek be, adv an ~ varos1 tan~cs 1~38-ik évi 
ápnl 23-án: terJeszt~tte f?l a N. Melt. m. ,klr. Helytarto tan~cshoz, de 
onDitU cs!tkhamar v1sszaerkezett: noly vegre, hogy a felesege1knek s 
gyermekeiknek életidejöket s életmódjokat is kitegye." 

Kovács János. 

A "kállai kettös''. 
Most, mikor a magyar nemzet nagy előkészilleteket tesz. 

ezredéves fennállásának lehetőleg méltó megünnepléséhez, s a ter
vezett millenáris kiállitáshoz kegyeletes buzgósággal kutatja, gyüjtö
geti egybe mindazt, mit a magyar géniusz a tudomány, mü vészet, intéz
mények, népszokások stb. terén egy ezredév alatt létrehozott, talán 
nem lesz felesleges, ha egy pár sorban felelevenitem annak a világbü·i.i 
magyar speeiesnek emlékezetét is, melynek neve: nkállai kettős". 

Azt hiszem, hogy nem sok ember van széles e hazában a ki 
ezt, a nevet: nkállai kettős" valaha ne hallotta volna; sőt igen 
sokan ismerik azt nemcsak a külföld szomszédos tartományaihant 
de még az oceánon tuli földrészeken is. Azonban, a mily sokan 
ismerik nevéről, hiréről, ép oly kevesen vannak, kik azt valaha. 
nin natura" is láthatták; s valószinüleg hajlandók azt hinui, hogy 
az egész nkállai kettős" nem egyéb, üre:s, puszta czimnél, mely 
- Isten tnd.i~t honnét erecive szálló ige gyanáut száll szájról 
szájra, nemzenékről nemzedékre. - Pedig a nkállai kettős" nem 
puszta czim, nem "szálló igA" csupán, mely üres szójárás módjára 
alkalom:tdtán fel-ft>lh~tngzik, hanem valóságos reális alakja egy 
i'peciális magyar táucznak, mely ma már eredete helyén is kihaló
félben van, bár nemcsak hireért de sajátos eszthetikájáért, jellem
zöen magyaros alakulataiért s rithmikájáért is megérdemelné a 
továbbmüvelést s az illetékes szakemberek buvárkodó figyelmét. 

Eredetét e táncz, mint a czimböl gyanítható, valósziuüleg a 
szabolcsmt>gyei Nagy-Kállótól vette; s mivel egy férfi és egy 
nő (tehát két tánczos) játszotta, elnevezték nkállai kettösu-nek. 
E véleményt a táncz eredetét illetőleg a .,kállai" jelzön · kivül 
még az a körülmény is megerősíti, hogy van "kállai egyes" is, mely 



A czigányok Szegeden. 

nr. 

A kimuta.tás. mel.Y .,Ss ... 'Z . • ki~·· S~ege~~ rcir?:tÍ~nm luko::.ó c.: '!IIÍ-
1. , /.· 1 :3 , _if. r•.-dmrlure wlu" tablazatat tuutett föl a. kö'letkezö 

tllfO. n r. - , l , 'b 'l' ' l ,, ' .· . tokból álLott: 1 sor&zam, csrt Ut/, e ICtOie ,· cezete;;- es kere:-:ztnere, t:ld-

/.10~: !ettlenrrlés th-e, 1/te.~tr>rs~rf . vagy foglalawsságáuak mivolta, és Pisv
'01 . J l l 7 l ·' 't :? letiil: azou j ciJ!JZetlc : ro t e ca a w _renyt ~·e. 

E táblázatban - mely tula_Jdonkep a legutolsó rendszeres és 
a Szegedün letelepedett czigányokat híven fötüntetö kimutatás - a 
104 család összesen 264 tayot számlál, Alig 4-5 van mint idegen 
városból letelepedett között;í:ik, 9-zoknál is megjegyezve: ."most 
hebtbéli"; a többi már mind régi tőzsgyökeres szegedi czigánycsaládok 
sa~jadéka, miut ezt nevük is mutatja. 

A 104 család közül heteu l~ocácsok; ketten l.:ovdcsok es hangá
szo/,;; egy hangrísz 2 és kolompár ; egy hangrísz és kiímiives j kettő 
kolompdr; öt lók11pecz; kettö kolompár és lókupecz; kettő hang1isz és 
ütpasztó. 

J_;átjuk tehát, hogy a szegedi czigáuyságuak nagy zöme már 
ekkor nlwngász" mnzsikns volt, és ha a ."viseletük" rovatba uézünk 
nyomban érthető lesz előttünk, hogy a Helytartó-tanács miért 
fektetett oly uagy ~ulyt a XVIII-ik század közepén kiadott s 
évröl-évre megu,iított azon rendeletére, melyben a czigányoknak: 
.,loL·uknnl.- tartrí~o. VrtY!f vel d· val ó lrcreskerlése sz:goruan til1ümaztati/,·." 
A szegedi 104: czigány közül H-nél vau a viseletük rovatban be
irva, hog_y "ló1;rt" feuyitve volt 1 évvel és 25 bottal s ezek uagy 
része nló!.:uJ!ec;}' volt. Az egyéb fenyitéseket, - mert nem érdek 
nélküliek azok - alább közlöm. 

. Itt a helye,;bített kimnt.atásból, - mely az 1808-ik évi 1:1.pril 
hoba11 törtPut leküldé~ után csak 183H-ik évi Sz. Iván l1ó 25-ikén 
k~f'zült el - H. czigá.nyok feleségeinek foglalkozá~át ernlitern még 
fo.l: i::Jnllaí E'erd. fele~ége .)wli.k Anna: varró, más kettö tollc~t á!'ttl, 
harultluak fPleség e meszelőkiitő-ké.~zitő, egy tneszelőkötő- és sztJt!jtn,g-
1.-Pszitö, három kojit. a többi asi':zouynál a f'oylalkozcrs rovatbnn az 
van bE>jegvezve Sf'lllllti" s valamenuvÜJél fel van tüntetve az 
életkor. A. ki:-;; p~lrdék ~aész a 2 het~s korukig valamennyien ki 
>'au nak mnh~L,·a egynél ~eajegyezve ." iskoldba Jár", egynél pedig 
/' l ' A ' . t">· ' A l k . ' " >r_t;ru ntalnál. hogy "1.-rl-follrt." és Rakro nta na "1gaz ggennetce , 
lnlg a máE'ik "fatt-yú gyermeke" csak 5 évEis volt... .. . 

Az összes czigánysá.~ között csak egy van foltuntetve lllint 
"koldus :4, Brtkró MáLyás 76 éve~. 

1 A kimulatítst Sloi.~it~ V aF. ul. kap it ~r g-éci (tili tol ta ÜSRZC. 
2 ftt talftlont PilíR·'rit· !tocr\· ~ ill"""dííR r·zi"';ÍnYt )tang:'tR7.''nalc wn-ez. 

6~ ' i:"', .._ ~ -- r:" ~ 
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A nviseletiik" rovatában ."b;jlsüle!iisu szó van irva a l·o·· t 
k ''k k d' f · ' ' ' ve · . ezo ne p e 1g a · euy1tes oka és a büntetése is be van 
Jegyezve u. m.: 

. JJ,: ros . :ll ihú ly , ugy. r si kói·rt fél(!vre (;,; 4-U h o1. · 1Jrt!cr 6 . J o) z ~er. kú
1
.
0 111

: 

k orlasok_ert. feuyJt ,·e . - r"?nrlt Jmyo, g:.yanü s . f<' ll .): it,·e ''?It l •t•n;-, lopáHI'- r t : 12 \• nt. 
-::- _JJoldtzs~tr . \nt al , g-yanu~, l lóurt 2a bo;. - . r, ~ ", r~t :U ~·rc nez , fe ny itn~ t lól· rt : 
l elo v . - · ~zor• z 6 Ant td . 4- l t.c~J: t ; !iú .bo t._ - Uouclt ;\ l i_kl os, teny1l\·e: 25 bot, g-yanú~. 
- JJalcl'(} 1\n tal, f aJ1 a la ns agc r1 ic ny it\'f•. - z ,.. ,!JIIII!II d Antal. gy antíból p<~ nz 
YÜ!?ett ._ ·- For/o,· . .J. }Jiac7;i ZSC'bc ·lésért ! iib lJSY. ~í r l'enyi~vP. -- ~·'r-llét · .\ntal : p i•nz: 
talal á HcJrt , nwrt f"l n e m :J C]c·nt e ttc . -- /"''o"'l '"~" .lbzR<'f , loYll k VPg-ett yoJt fenvitn• 
·- f{olompár P óter, g-yant.í fl ló vég·utt Pg'.Y t·g·y fúl os z fe n e l ő : 2ií ho1. - B oros I ~tván . 
15 b otokJm l fenyitv P, m uzsikrtlúsórt tilal o m elJ,. n . - Gr)lldi InH<· , g·yamís miut 
p ónztolv a,j. -- /{ofo mpár P óter, mh. - lJal.'I'Ó ] f' tdtu , tapasztó , r-ah , 

Pótlólag azt jegyzem meg az érdekes kimutatáshoz , hogy 
abban néhány czigányasszony viseletére a.z van bejegyezvP , hogy 
"jámbor". Kiválóan fontos e jegyzék azért is, mert ebbell már 
csoportosan együtt találjuk azon czigány családokat, melyek a 
szegedi muzsikás czigányság között ma napság is a leguagyobb 
szerepet .játszák és pedig, az Erdélyi , Murka, Rácz, lJrwkó, Xsiytt, . 
Urbri·n esaládokat~ akik a legkiválóbb muzsikások voltak mindig 
Szegeden. 

Ez összeirásban, mint gyauús és bi.il1tetett czigánycsalád a 
Kolompú·r és Boros szerepel legtöbbször és tényleg még ma napság 
is ezen család szolgáltatja a rendőrségnek a büntetésre méltó 
piaczi zsebelőket; még pedig az asszony népség közül. . 

Az össr.eirásban szereplő uevek nagyol,bára még most Í!:! élő 
családok által vannak a szegedi czigányság közö tt elterj edv e: 
Mint legismertebbeket mPgemlítem a Mul'!.n, Boldiz.~ rír , Erdrl!Ji; 
/Jrtnlaí, Zsiga, (}ondi, llctl.:rú. [{olvmpúr. Rrícz és UrlHín n e veket; de 
a t>zázad elején hires czigánycsaládoknak. mint a J11di!.-, FPII<:r, 
,\!enuhért, D!nók, Horváth és Ele!.: stb. családoknak már niueseuek 
képvise lőik. 

'l'öbbször volt említvf>, hogy Szegeden a czigánysá.g régtől ÓtR. 
mt>gLelepedett és hogy itt a ~átoros czigányságot 11em türték. Azt 
is láttuk, hogy a czigányság Szegeden munkálkor! va élt és hogy a 
s:úgoru rendőri felügyelet, mellett a u ernes Magis tratus n::illde~ha 
gondoskodott arról , hogy cr.igáuy lakósaiuak megélh eté ::; e btzt_os!t.va 
legyen. Maga a lakóság is védt~. párlfogolta. az itteui czJgany
ságot, . his?.en n em ~'gyszer magnk a gazdák könyörögtek értök, 
hogy ltL maradhassauak és dolgozhas;;auak. 

1791 -heu oly kél'elmet is találnuk , hogy a vasuHtukával dt!l" 
gozó c.zigányok az el/,ezdett uta/,; csimílrí .~rím ne vettes .~,mf'k, s a l\Iagts• 
~ratns ~~~"g is eugedi, b'ogy az n.i·paraszt.ok - gazdanraimé.kua~ 
tnstautia.1a folytán - magnk helyet.t szabadságnkban fog allalll 
mást állitaui. 

.Nem csodálhatjuk tehát, hogy Szegedeu a czigánys!Íg hat~ar 
polga.ria.sodott és átvette az itteni lakosok szokását, és élctmód.Ját, 
söt rnházkoda\sát is. 



KOVÁ CS .JÁNOS --A Tisza partja miudig telve volt czigány-piczézökkel, halász-
tókkal a c:zigúntt ·k~íposzta mellett. Leg~e~vesebb ele r.l elö~. ~ 'l'h .'.trc~ó ., 

g~ ztau volt. Eayurt dolgozott egy reszok a szeged1 haJoep1tokkel 
/.'npof · "'k ·b' t ' l l t t l f' ··1 .. ott verte az. Jsz .·a a a •Jara~~, me ... E- .. ' a me~- . o .ott a. super a 
ha 'ó bálváuyat e;; pofa~1esz~aJ ~ t fus. o. l te, haJhtotta_ ;.\. mal.om -
j)z1'to"k a nagy koroug es kesseg tnrasa.hoz c;;:ak a czlgan,·furokat 
,es · · '· · k l k kl · .; basználhatták sa leg;eny C~H~I.tlaJana_ sar ;:a csa; a - wr. J~lt?.tt bi_z-

tonságba, ha a patko t az oreg lla .~t vagy a veu 13ctl•ro urone tel 
-ra 8 azt hiszem a sarkalllyn se pengett oly élesen, ha nem a 

f~cskeszáju Gonrii vert~ föl a kordo:·áncsizmá.ra. 
Nem tudott a m1 népünk cz1gánymnzs1ka nélkü l mulatui. 

Nem is tüuík fel tehát a szeged i népet ismerők előtt, ha itt folytou 
sza!Jorodott a ,muzsí~áló czigáuy?k száma, habár mint, figyelem1:e 
méltó körülmenyt Jegyzem fel 1tt, hogy a szeged1 nep maga 1s 
nagyrészt tud vagy tamburázni, czi terázui vagy czimbalmozni, sőt 
a hangszereket miud maga is készí ti . A tanyán pedig a paraszt
legények között igen sok van a ki hegedülni tud. }Iikor már a 
gabua be van rostálva, előkerül a hegedü, aztán a tanyai lako
dalmak czigány nélkül ugyan, de csak hegedüsző mellyet folymi.k .l 

A czigányasszonyok ép oly formán öltözködnek, mim a 
szegedi nép asszonyai , de elleutétPsebb sz inü .selymekbe és gyakran 
kirirá szineket h11 sználoa és :-;okkal lazábban kötik be a fejöket. 
Nem oly kaczkiásau áll a lwuty, sem oly módosau a nagy selyem
kendő a nyakukon, mint a miudig ízléssel és szolid szi.aekkel 
öltözköclö magyar meiJyecskéken ; innen van aztáu, hogy fénylő, 
11agy fekete szemeiken és erős hajzA.tnkon kivül rt lctzastí,<tról rögtön 
meg lehet. a czigánymenyecskét. ismerni. A férfi népség, fől eg a 
muzsikálók a maclern rnházkodá,;l'. használták ; a mesterségeL foly
tatók pedig t=>gy mis-más öltözkőclést, melylyel aztán a czéhbeli 
megszokot.t ruházkodástól elütve, ll}'Omban fol Liin tette a czigányt; 
a nélkül azonban, hogy e miatt czigáuy- és magyar lakosság között 
valami háboru ütött volna ld, a mint az ellenbeu gyakran a 
különbözö czéhbeliek közöl.t, e miatt p]őfonhí.lt. 

. , A negyvenes évek végén kiütött szabadságharcz nagyon sok 
cz1ganyt elvont a hegedüléstöl, de a. szC'gedi nemzetürök és polgár
Örök mégis egy külön handát szerveztek s a mint régenten még 
a vár?s dobossa · is czigány volt, ép ugy azoknak a kürtöse, ·vagy 
mondJam trombit,ása is czigány volt.2 · 

. , Az ötvenes évek keserve leginkább ös~zeszoktacta ~zegednek 
nepet az ü czigányaival, kiknek egy része az ezen idöszak · alatt 
nagy~an korlátozott; mnzsikálást is elhagyva, mesterség után nézet.t. 
Y o~.t Is. gombkötő, szab ó, csizmadia, sz ü cs és egyéb mea terséghez 
erto cz1gáuy a legutóbbi időkig elég s ezek aztán házasodás által 
ls mindiukább egybe elegyedtek a lakossággaL 

t:; .\ tanyákon czigány-parasztok, 'vagy pnrnszt-czigúnyoknak hi:Vjá_k őket. 
16 .-\z 1848- 49 évek nomzotőrs(,gé nek c~igímy-trombitá::~a most ts ol még. 
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Éppou a most v.ázo.lt ~~ÖI:ühn ény11ek tnlaj_d~_nithat;ó tehát azon 
jeleuség

1 
hogy az ut?bb1. ~vtizedeklHli,I eszl~o~olt;" u~pszámlá1ások 

alkalwáv_al ~ stati~ztika mar ol.)~ k~v~s n c.z tqany~ . tu~tet föl_. lgy 
az 185Q.1k ev1 csak 53, az ~873-l.k ev1 p~rl1g .0 ~e1 ~t es 7 cz1gány 
nőt, holott Szegedeu most,, IS egesz 71 1:Z'f~'Ln!f)urlllcz v~u, még ~ok
sok czigánynyaL Ezek ~ar nem lart.Jak_ magukat cz1ga11yokuak, 
ba11 em egyszerüeu szegulte!mek, s azon htszemben vaunak hogy 
tulajdonk~p _csak ::~z a "cÚ!jfíny",_ a ki koborlólag. ilyen él~tet. el, 
ilyenek ped1g Szeg~den allandol::~,g /',c~h~ s:~. volt~k.'. s?ha sem 
laktak. Ugy uéha-ueha a Szeged es Iape kozott terulo földeken 
vagy a Tisza partján végig .. l.l.J'~~ó .. , füzes erd öszélben és az ~rvi~ 
előtt meglevő makkos erdo korut I.neg-meg~el,eped~ek 1 a satoros 
czigányok

1 
de ezeket csak hamar a varos hataran kivül helyezte 

a mi rendőrségünk. 
A czigányság Szegeden egyenlő életet él a lakosággal, teljesen 

tisztán beszéli a magyar nyelvet, csak kissé gyorsab ban beszél és 
rendesen néháuy, a mi népünktől is ismert czigány-szót kever 
bet>zédjébe. Külön dalai, meséi vagy mondái nincsenek, legfeljebb 
uéhány mondása. Gyorsan, lármázv11, élesen beszélnek. 

Az asszonyok alacsony, kissé zömök termetüek; uagyon sok 
c::;iuos, söt. feltüuő szép is van közöttük , erős, buja fekete hajjal. 
Korán fejlenek, de korán elhíznak és elvirulnak. Minden oly foglal
kozást üznek, mit a magyar asszonyok, de némelyik .czigányleány 
gyönyörllen varr és ez kereset forrását is képezi. 

A férfiak szálasabbak, erős vonásokkal és szintén kora fejlett
séggeL N agy részük igen szép formás és kellemes külsövel bil' és 
gyakori között-.ük aszőke is; mivel már a házasodás által is keve
rednek a lakossággaL Egymást r endesen inkább csak ,gÚn!fneve!cPn 
szólitják,1 melylyel Lalán valamenuyi bir, kivéve az Rrdélyi : és 
Murk(f családokat, miut a melyek uemusak a legkiüi.nőbb mnzsikn· 
sokat, de a legkiválóbb férfiakat is szolgáltatt.ák e század elejétől 
a szegedi czigáuyságnak. Éppen e miatt az egé::;z város::;zerte 
ismert két név viselői a uzigányság részéről nem közönséges 
becsülésnek és tiszteletnek örvendenek. 

Most. m4g végezetül meg kell emlékeznem a szegedi czigány· 
mu~sikus.ok ~iváló~bja.iról, kik a szegedi czigáuyságnak, vagy 
t~la.n ~gesz batrau 1rhatom - habár oly általános hirnévvel nem 
butak Is -:- de az egész ország czigáuyai előtt elismert tehetségüknél 
és egyémségüknél fogva, minda1myioknak dicsőségét képezték. 

, .. · Ezek n. n~úr renebh P!nlitel1•·nt .lurlik Zsiga. ]!;,.,[, :{Ni :\lihüLy, MenyljlÍI'd 
~~~gmond ... 1-r:ho· :lózsef, 'l!11ul/,· .fózs,.f. M•n·l. ·rt \l,.Hyh:ínlt, ,..,'nl/en FerPnrz 1' 

~,1z~d ;Iso _tizeutnbcn, maJd a;o:tán a lu.trmin eza~ 1"·rek (Jtün Enlrl•ti Iguácr. . 
ltl:•z.~a•· .l an os,. Hl·:k :\l<'uy lt{u·t., Jlu•·lrrt' Uti t z :\J ór·itz, f>ticzi J an.c5 i, Ónodi 

ll illilll és U•·ban LaJos meg a hires gordonkfts lldcz l(íilmtin és !tlurka 'l'óni 

17 Kukacz Buli Hasi Fecske . , · 'l 1. , . 
l.'czu-pápa űrg~ ZöJdszö '(i n· sza1 ~u, ·' utyu 1, 1\ano, Csikalo, Uilagó. Batla, 

' ' ' .. m l, lRZnó ab, Kolf', narni'! PiSfll, ~[ic~lll'll sth !'Itb. 
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{. bire •·bh '!Í! l0 4 .;" l• ·r[jr:'? r:h l. czimb:tlmozó ~z:igány, K?III, ,Jj (Zol zemu), 

~~r~g.\ru'•rt k.1 lm n ]Jal r-J - ko ·•': ... k, 

lJA roindaiJJtyiük f(jJéjtt állt ifj . E11lél!ti ~-á r; zi. ki az n·~zág 

'

' • czÍ!JtÍn!JJ'Iimrí .<~t vol t s HPrn <; ,.;ak ·zé p. "zaLá1yo · arezánát, de 
t l) '.' 'l . ' k 'l' h ' ' ' l !:-{<j intelllg<•Jti;Z.la.Jall<:t. ~3 rnnzst -a ts te elsegene 10gva 1 · 
l'f) . . ] J J l ) l • /' ' p l ' ' ' k .. . • ~ t l . fi) váro 1 InrilEVes ,Prt:r·.~. J11il,:u. ,ur z a 1. • , ,,. ·oz1 es ,, iiJo 11 eJ; 
~"[i•tt 111 P.~ i!ZÍJ'P /; im' ' !f'l.<[r,/l. 
/" , l' . ' ' ' l ' l k l l Midiín a su•ger 1 czJga11ysagro :-:zo \Ul - . P 1eterlen. hogy e 
aivelt eszii ?s IJ(•IIII'S szivü r>mberről, ki a magyar nóták leg
~itiin líbb i nv·rpretálója PS a magyar zenei érzék legkiválóbb fön 
tar túja vc! lt , tJteg llf: irjnk. ~wgy ~~~n; a m~ivelőd~.>re . alka~mas 
czigányfa.J !PgpraPf71lansltub kepvlseloJet e.s ~ szaz~d ;n~sochk ~elenek 
a legértelmesebb e; legtehetsegesebb cz1ganypnmasat vesz1tettuk 
el roidőn ép ugy, miut atyja néhány év előtt Gnkezével veteLt 
végett életének. Ennek az értelmes ezigányna.k egyénisége a 
szegedi czigányság fej l ö désére, v agyonosodására, p olgáriasodására 
több hatáss11.l volL, min t száz r en delet . Tanuk erre az itteni 
czigányole ezek a nagyban b eo lva<lt és igazán szegediekké le tt 
romok , kik ép ugy, mint a Náczi, · belel1ázasodtak a mi népünkbe, 
megtanúlt.ak dolgozni, vagyont szerezni , otthont alkotni , · szépen 
já-rni és szögwliesen beszéiu i. 

Maga folyton tanúit, olvasott, magyaml, németül, augolúl 
ueszélt, a czigányságot pedig egyre tanította, oktatta, fejlesztette, 
szüntelenül magyarázgatva nekik, hogy a czigányságnak ép ngy, 
mint egyéb társadalmi népnek fejlődni kell és nem szabad a 
téglave /.ő1: nivóu megmaradnia. A szegedi czigányság még abban is 
hasoulitot.t a szegedi néphez, hogy a várost nem szerette elhagyni .. 
De nem is volt ·erre szüksége, 111ert az itteni nép vagyonos, vig
ságra hajló és muzsikaszót kedvelte mindig, noh<t tudta, hogy leg
drágább a muzsikaszó. Amde volt húszrts böviben s jntott a bűgöbe is. 

A szegedi zenekarok - mert a Náczi az itteni bandákat azzá 
fejlesztette - csak fürdöhelyekre, a LiO-as években Balaton-Füredre, 
késöbb Herkulesfürdőbe szoktak elráudulni. Csak az árvíz utáu 
t.et~ i~j. h'r~IPl!fi Náezi zenekanival egy európai nagy körutat ~ a 
~· 4 ,.,.ij,nvság Bécs, }Jrág·a, Herliu, L.oudou, Páris, Genf, 
Züu~. .. '•h i világvlirosokban, 1nr~id később .Ameri!.:ábrm i.~ 
Inéltán mege··newelt kitüntetéseket szerzett magának, dicsőséget a 
magyar zenéltek és bámulatot a primásanak. · 

, ·. Ez . időt.ől aztán - Lo.zzájárulva ehez, hogy a Ra.. . ele 
uolakat ISnHH ismertekké tették n. szegedi zenekarok az ifj. l!)nlél'fÍ 
N á.c~i át~r~t tiv al - nagyou kapósak lettek a · szegedi muzsiknsok 
orszag- vllagszPrl e. · 

Konstantinápolyban a szultán elött játszottak , Párisban pedig 
az Vl'bátl Lajos (Kukaez) zenekara. a nemzetközi nagy czigány
muzsikus-versenyben az egyetlen dijat, a nagy al"any babél"koszond 
nyerte !:'}, 

Azt talán fölösleges emlitenem, hogy az utóbui években 



A DOR0GMAI VK~SZÖMUNKA-IPAH. 

h~gye.~l-v?l7)'Ön csa~ Da.nkó Pistán.ak, a s~egedi eg~yszeri.i. <~zigánynak 
k1tüno notalt dalolJa. rumdeu Jegeny. rumden leany 

A ki8sé hosl'zabbra nynlt vázolásból VPgt:>Tedményként lt>von
]1atjuk - 11 Illi th1y is - hogy Sz~geden ké1."záz év ó: a a czigány<~ág 
állandó le t elepedése meUett maJdnem teljesen b t:> olvndt. aT. itt~>ni 
lakosságba és mintaszerü munkássága mallett a társadalmi foglal· 
kozások minden terén, mint Szeged hasznos polgárait találjuk üket. 

Korács .Jrilws. 

A dorogmai vesszömunka-ipar. 

A Bors0dmflgye déli részén fpkvö Dorogma községnek pgyik 
JBgjelPntékenyebb kerPsPtágát alkotja a ves,;..:őmnnka. jPlesebb: rt) 
kor,·zl"'.q>:,?ÍÍ-.~zed'\ h) külijJJféle ezéira szolgáló k11Sol: készítést>, 
c) ve.~.~zííflcínfrís é.~ ri) a szebbnél-szebb gömbölyi.i ngy szüglet.PR l:ézi 
/:r1.~krík kosá.rkötése. 

A hajas ves~zőnPk a legl1os~zából R vast1:1gjáiJól korczves:-;zöt 
esavamak, a mit. kerítkezé,;Pknél. vflg} a l1ázak küté;;énél használ-
1\ttk. A vékonyai.Jb vesszökbül a ko <' sira való oldalkast. faroskast, 
pPlyva - szemét - és tnígyahordó kPn ·kkasokat .. bnritókast és 
t.yúkkast kötile Ha a vesszőt. hajától megfosztják, előáll a feht~r, 
h{mtoti. vesszü, a 111it vagy maguk hHszuálnak fe1 a kaskakötéslwz, 
vRgy ugyan e czélra f'ladjá.k. Legbecsesebbek a tavaszi és nyári 
vesszük, mert. ezek szép fPhérek, míg a téli és őszi, ugynevezett 
főzött vPsszők kevéslJé becsesek sárgás színüknél fogva. 

A kaskakölés előzményei: Vessző.~zedés. A füzesben ·' a szép. 
<>gyenes vesszőket leszédik s kévékbe kötözve haza viszik. lüínfrí.q 
e.q J(íds. Még mielőtt a téleu át, vagy őszszel szedett vesszők hántá· 
sához fognának, a vesszőt e1öbi..> megfőzik, hogy anuál könnyebben 
jöjjün a haja. E czélra van egy 4 sukk hosszu és 11/2 sukk si.élea 
teknőalaku réz üsljök, ebben addig főzik a vesszőt, a mig a haja 
szépen le nem hasad. A tavaszi és nyári vesszőket nem kell főzni, 
azoknak ugy is lejön a. ha.jnk. A hántá~ nagyou egyszerü · és 
könuyü muuka., a. vesszőt az ahoz va.ló "hántó" seO'élyével· hajáról 
megfo>~szá.k. 0 

.. 

, ~'!eg~:uil'ltrís1 kiválogatá~ .. A meghántott fehér \'esszöket meg
SZI\TitJak .s azn.tan a ·megszantott vesszöket a. szerint., & mint pgyre 
~~gy . ma.sra. .J~bban fe!haszná.lhatók, kiválogatják és csomó~b& 

ütij&lk. A klVa.logat.ásna.l fö a vessző szépségének, vélronyságának', 
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