
Az el múlt év ti ze dek ér dek te len sé ge a szlo vá ki ai ro mák leg ré geb bi ko ro kig vis  sza nyú −
ló tör té ne té nek ku ta tá sa iránt ugyan olyan ked ve zőt len vég ki csen gés sel bír ho ni tör −
té net írá sunk szem pont já ból, mint ami kor nap ja ink ku ta tá si gya kor la tát a ro ma ki −
sebb ség egyes idő szak ok ban ta pasz talt fej lő dé se és a kér dés egyéb té ma kö rei kap −
csán ös  sze vet jük a cseh tör té né szek mun kás sá gá val. Jel lem ző, hogy a cseh ku ta −
tók ös  szeg ző dol go za to kon, mono te ma ti kus elem zé se ken ügy köd nek és a ro ma kér −
dés kört meg pró bál ják be il lesz te ni a tár sa dal mi fej lő dés szé le sebb kon tex tu sá ba.

Az utób bi esz ten dők ben mind az idő sebb, mind a fi a ta labb tör té né szek fő képp a
cseh ha tár vi dé ket érin tő moz gá sok ra, a há bo rú utá ni mig rá ci ó ra, az át te le pí té si fo −
lya ma tok ra, va la mint a le te le pe dé si po li ti ka kér dé se i re he lyez ték a fő hang súlyt. A
leg újabb ku ta tá sok is azt do ku men tál ják, hogy a ci gány kér dés a po li ti kai tör té né sek
és a ha tal mi har cok szem pont já ból nem volt meg ha tá ro zó, sőt Cseh or szág ban a
cseh és a mor va ro mák nép ir tá sa kö vet kez té ben szin te meg ol dott nak tűnt. Azon ban
a két há bo rú köz ti, il let ve a há bo rús idő szak ban foly ta tó dó el nyo mást iga zol ták már
a ré geb bi ku ta tá sok (pl. C. Nečas) is. Ez a foly to nos ság a hely zet há bo rú utá ni ala −
ku lá sá ban el ső sor ban a szlo vá ki ai ro má kat érin tet te.

A szlo vák tör té net írás ban hi ány zik en nek a té ma kör nek a kö vet ke ze te sen tény −
sze rű fel tá rá sa mind a kény sze rű mig rá ció és a szlo vá ki ai né met és ma gyar la kos −
ság ki te le pí té sé nek kon tex tu sá ban, mind pe dig a hos  szabb tá vú idő ho ri zont te kin −
te té ben. Eb ben a ta nul mány ban meg pró bá lunk rá mu tat ni a két há bo rú kö zöt ti idő −
szak ban és a 2. vi lág há bo rú alatt le zaj lott ese mé nyek re, me lyek előz mé nyül szol gál −
tak a ro ma el le nes ren del ke zé sek hez Cseh szlo vá ki á ban, il let ve Szlo vá kia te rü le tén.
A ko ráb bi nyil ván tar tás ok és jegy zé kek vizs gá la ta le he tő vé te szi a ro mák je len tős
szám be li nö ve ke dé sé ről ki ala kí tott rossz be ideg ző dé sek kor ri gá lá sát. A konk rét né −
ze tek és vé le mé nyek, va la mint a ro mák el len köz vet le nül a há bo rú után fo ga na to sí −
tott in téz ke dé sek fel idé zé se se gít az olyan se ma ti kus, le egy sze rű sí tett vég kö vet kez −
te té sek meg aka dá lyo zá sá ban, me lyek sze ret nék fel men te ni a fe le lős ség alól a cseh
és a szlo vák szer ve ket és a nagy kö zön sé get, ami ért meg al kot ták és a min den na pok
gya kor la tá ban el hin tet ték e tév kép ze te ket.

ANNA JUROVÁ

A szlovákiai romák Csehszlovákiában az
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A ro mák a há bo rús ül döz te tés köz vet len ál do za ta i ként nagy re mé nyek kel vár hat −
ták Cseh szlo vá kia meg úju lá sát. A va ló ság ban vi szont az ő nem kí vá na tos „új ra meg −
je le nés ük” a több év tá bor ba zá rás, az el szi ge telt pót get tók ban töl tött idő és a köz −
vet len fel szá mo lás után az ál lam igaz ga tás ban és az egyes la ko sok ban el lent mon −
dá sos ál lás pon to kat és vi szo nyu lást idéz tek elő „sa ját” ci gá nya ik kal szem ben. Lé −
nye ges té nye ző volt a Szlo vá kia te rü le tén ta pasz talt ro ma kon cent rá ció, és kulcs kér −
dés a ke let−szlo vá ki ai ré gió hely ze te, ahon nan a prob lé ma el ér te az egész or szág te −
rü le tét. Az ál lam igaz ga tás nak vá la szol nia kel lett a szó ban for gó et ni kum mal kap cso −
lat ban fel me rült kér dé sek és gon dok so ka sá gá ra. Hang sú lyoz nunk kell, hogy a cseh
szer vek ré szé ről lé nye ge sen ke ve sebb volt a bi zony ta lan ság, mint a szlo vá kok nál,
és az „új ra meg je lent”, kul tu rá li san és szo ci á li san el ma ra dott, mar gi na li zált cso port −
tal kap cso la tos re ak ci ók cseh te rü le ten sok kal in kább el uta sí tó ak, il let ve ke vés sé
to le rán sak vol tak, nyil ván va ló volt a ko ráb bi, több nyi re meg tor ló és el uta sí tó hoz zá −
ál lás foly to nos sá ga.

A szlo vá ki ai ro mák spon tán mig rá ci ó ja és a cseh szer vek re ak ci ó ja

A há bo rú utá ni vi szo nyok és a ro ma la kos ság hely ze te, il let ve a be ván dor lók szu bet −
ni kai és de mog rá fi ai jel lem zői a cseh te rü le ten tel jes mér ték ben el tér tek a há bo rú
előt ti ál la pot tól. Az ál lam igaz ga tás há bo rú utá ni ál lás pont já nak és ma ga tar tá sá nak
okai ta lán már a hú szas évek ben és az ak ko ri „ci gány prob lé ma” meg ol dá sá ban ke −
re sen dők. Ba jor or szág mel lett ugyan is a Cseh szlo vák Köz tár sa ság volt az az or szág,
amely a 20. szá zad el ső fe lé ben el fo gad ta az el ső sa já tos ro ma el le nes tör vényt. A
117/1927. szá mú, a ván dor ci gány ok ról szó ló tör vény, va la mint a hoz zá kap cso ló dó
ren de let ki dol go zott sá ga ré vén min ta ként szol gált más or szá gok nak is. Ha zai szem −
pont ból is ez volt az el ső olyan kü lön le ges tör vény, amely nek ren del ke zé sei a ci −
gány iga zol vá nyok be ve ze té sé ről, a ván dor le ve lek ki adá sá ról, az ujj le nyo mat ok rög zí −
té sé ről és a köz pon ti ci gány nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról el len tét ben áll tak a pol gá −
rok al kot mány ál tal biz to sí tott egyen jo gú sá gá val a két há bo rú köz ti köz tár sa ság ban.
Az ál lam igaz ga tás in téz mé nye sí tet te a gyű lölt et ni kum min den na pos szeg re gá ci ó ját,
el szi ge te lé sét, diszk ri mi ná ci ó ját és elnyomását.1 Ez a jo gi esz köz Cseh or szág ban és
Mor va or szág ban nem csak a zsar nok sá got szol gál ta és vé gül ro ma nép ir tás ba tor −
kol lott a pro tek to rá tus ban, ha nem a há bo rú utá ni idő szak ba is át nyúlt, és az ún. né −
pi de mok ra ti kus re zsim a gya kor lat ban egé szen 1950−ig al kal maz ta.

A né hány év szá za dos fej lő dés és az el té rő ál lás pont ok, va la mint a ro ma et ni −
kum nak a Habs burg Bi ro da lom nyu ga ti ré szé ben meg nyil vá nu ló kor lá to zá sa kö vet −
kez té ben mi nő sé gi szem pont ból, az in teg rá ció mér té két te kint ve, a kul tu rá lis fej lett −
ség szint je alap ján és a több ség gel ki ala kí tott kap cso lat mi lyen sé ge ré vén a kö zös
ál lam ban kü lön bö ző „ro ma cso por tok” jöt tek lét re. Ez a hú szas évek ben mind a
117/1927−es tör vény el fo ga dá sa előtt, mind pe dig a ván dor ro mák ös  sze írá sa és a
köz pon ti ci gány nyil ván tar tás lét re ho zá sa után min den jegy zék ben meg mu tat ko zott.
Mor va or szág dé li és dél nyu ga ti ré szét ki vé ve, ahol vi szony lag in teg rált le te le pe dett
cso port élt, a cseh or szág ré szek ben, Mor va or szág észa ki te rü le tén és Szi lé zi á ban
csak a „vi lág já ró” ro má kat is mer ték. A cseh köz vé le mény a há bo rú előtt in kább
csak a ván dor ro mák kal ta lál ko zott. Az ő ál lan dó moz gá suk ös  sze füg gés ben állt a
kó bor lás sal já ró mes ter sé gek űzé sé vel még azok nál is, akik egyéb ként ál lan dó lak −
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hel  lyel ren del kez tek. Fő képp ka zán ko vács ok ról, kö szö rű sök ről, es er nyő ja ví tók ról,
kü lön bö ző ke res ke dők ről, ló ku pe cek ről, há za ló szíj gyár tók ról, ósze re sek ről, hang −
szer ké szí tők ről stb. volt szó, a ván dor lás azon ban sok szor a ze né szi te vé keny ség,
a szí nész ke dés vagy a hi va tá sos kol du lás kö vet kez mé nye is volt. Cseh or szág ban a
pro duk tív kor ban le vő ro mák nak csu pán kis há nya da dol go zott bér mun kás ként vagy
szol gál ta tó ként mint al kal mi mun kás, nap szá mos, szol gáló, mo só nő. Ezek a fog lal −
ko zá sok több nyi re csak ki egé szí tő for rást je len tet tek a ván dor ke res ke dők nek és a
zenészeknek.2 Ez az ál lan dó an moz gás ban le vő és a la kos sá got ál lí tó la go san fe nye −
ge tő „vi dé ki söp re dék” el len sé ges ér zé se ket és egy re na gyobb nyo mást vál tott ki a
cseh nyil vá nos ság min den szint jén a tár sa dal mon kí vü li ki re kesz té sük re. A má so dik
vi lág há bo rú meg fe le lő kör nye ze tet biz to sí tott a ro ma el le nes lé pé sek meg té te lé re,
hogy egy szer s min den kor ra le szá mol ja nak a tár sa da lom gyű lölt ele mé vel. A „ci gány −
kér dés” így a há bo rú hat esz ten de je alatt el tűnt a cseh köz vé le mény fi gyel mé nek
kö zép pont já ból, és úgy tűnt, ma ra dék ta la nul „meg ol dó dott”, ezért sen ki sem szá −
molt ve le az „új tár sa da lom” épí té se kor.

Az 1945−ös év és a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se új té nyek kel szem be sí tet te a
cseh ál la mi szer ve ket és a la kos sá got: a Szlo vá ki á ból ér ke ző – fő képp a ke let−szlo −
vá ki ai vi dék ről szár ma zó – szlo vák, ma gyar és oláh ci gány ok „mi nő sé gi leg” má sok,
kul tu rá li san és szo ci á li san el ma ra dot tak, szu bet ni ka i lag és nyel vi leg el té rő ek vol tak.
Jö ve te lük a cseh tá ja kon szel le mi meg ráz kód ta tást ered mé nye zett, a kul tu rá li san,
gaz da sá gi lag és tár sa dal mi lag fej let tebb or szág rész ben ön ma guk is sok ko ló an ha tot −
tak, és a ko ra be li, meg bot rán ko zást ki fe je ző saj tó hí rek sze rint „sér tet ték a cseh pol −
gár ság esz té ti kai ér zé két”. A szlo vá ki ai ro mák azon ban cso port ként él ték túl a má −
so dik vi lág há bo rút. A há bo rú előt ti vi dé ki kö zös ség gel fenn tar tott, úgy−ahogy mű kö dő
gaz da sá gi kö tő dé se ik, va la mint szám be li sé gük men tet te meg őket, és az a tény,
hogy a „vég ső meg ol dás”, a ro mák ki ir tá sá nak elő ké szí té se csak a zsi dó et ni kum fel −
szá mo lá sa után kö vet ke zett vol na. A ro mák ül dö zé se és el nyo má sa a tá bo rok ban,
va la mint a kü lön bö ző ti lal mak és súj tá sok azt ered mé nyez ték, hogy a meg újult Cseh −
szlo vá kia ún. bé kés épí té sé be tel je sen nyo mor ba dön tött né pes ség ként kap cso lód −
tak be, ki éhez ve, meg tet ve sed ve. So kan tí fusz ban huny tak el, töb bek nek fel gyúj tot −
ták a te le pü lé se i ket, er dő ben buj kál tak vagy kuny hók ban húz ták meg ma gu kat, ahon −
nan fél tek elő jön ni, tel je sen de mo ra li zál tak let tek, mun ka és meg él he té si for rá sok
nél kül. Phun dri ľa o Čechi – Meg nyílt Cseh or szág, amely – a kor tár sak vis  sza em lé ke −
zé sei sze rint – rö vi de sen az ígé ret föld jé vé vált a ro mák számára.3

A szlo vá ki ai ro mák be ván dor lá sa – el ső sor ban a ke le ti vé gek ről – rög tön a há bo −
rú be fe jez té vel, vagy ahogy egyes bi zo nyí té kok sej te tik, már a front „ár nyé ká ban”
meg in dult. Nincs ér te sü lés a ro mák köz vet len rész vé te lé ről az 1. cseh szlo vák had −
test ben, vagy a ro ma mun ka erő fel hasz ná lá sá ról az elő re ha la dó front
hátországában.4 A cseh or szá gi el ső spon tán ro ma be ván dor lás mér té ke és in ten zi tá −
sa is me ret len. A ke let−szlo vá ki ai te le pü lé se ken és a há bo rús ese mé nyek ál tal fel −
dúlt já rá sok ban ta pasz tal ha tó re mény te len hely zet, il let ve az el ső ro ma fér fi ak „fel −
fe de ző” út ja i ról ka pott ked ve ző vissz hang ok már 1945−ben a tá vo zá sok szá má nak
ál lan dó nö ve ke dé sé hez ve zet tek. A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal (a to váb bi ak ban:
BMH) igye ke ze te a „ro mák köz hasz nú mun ká ra tör té nő be so ro lá sá ra” 1945 jú ni u −
sá ban egy ren de let tel pró bált nyo mást gya ko rol ni a ro mák ra és az ál lam igaz ga tá si
szer vek re. A ro mák nö vek vő prá gai je len lé té ről szá molt be a ko ra be li saj tó is.5 Az
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1945−ös év má so dik fe lé ben egy re sza po rod tak az olyan ese tek, ami kor a szlo vák
ál la mi szer vek kez de mé nyez ték a ro mák cseh or szá gi ki ván dor lá sát, hogy ta nács ta −
lan sá guk ból ki fo lyó lag leg alább a ke le ti és a dé li vis  sza csa tolt te rü le tek hely ze tét
meg old ják, és a sok gye re kes csa lá dok szá má ra a leg alap ve tőbb szük ség le te ket biz−
tosítsák.6 Azon ban már az év vé ge fe lé a saj tón ke resz tül meg je lent az igény, hogy
kor lá toz zák a vas út leg gya ko ribb hasz ná ló i vá lett ro mák uta zá si le he tő sé ge it, hi szen
a Ke let−Szlo vá ki á ból Prá gá ba tar tó gyors vo nat ok hos  szú idő re „ci gány vo na tok ká”
váltak.7

A szlo vák és a ma gyar ro mák, va la mint az oláh ci gány ok spon tán mig rá ci ó ja
Cseh or szág ban na gyon gyor san ko moly prob lé mát oko zott, amely re a tár sa da lom −
nak vá la szol nia kel lett. A cseh te rü le tek „nem ze ti” meg tisz tu lá sá ért ki fej tett igye ke −
zet – a né me tek fo lya mat ban le vő ki to lon co lá sa és egyéb ül döz te té sek mel lett – az
ún. ci gány kér dés meg ol dá sá ban is ma gán vi sel te a nem ze ti ös  sze fér he tet len ség je −
gye it. Te téz te ezt a kor ál tal fel té te le zett hang sú lyos „aszocialitás”, amit az egész
et ni kum nak tu laj do ní tot tak, amely „el árasz tot ta” az or szá got a ha tár vi dé ken fosz to −
ga tó, a múlt ban gyak ran kém ke dés sel vá dolt, és az új kö rül mé nyek kö zött a több −
sé gi tár sa da lom ko ra be li „ér té ke it” el fo gad ni kép te len ván do rok, csa var gók beözön−
lésével.8 A ro mák je len tős fluk tu á ci ó ja, a rö vi debb utak kal és az ér vé nye sü lé si le he −
tő sé gek fel ku ta tá sá val kap cso la tos gya ko ri hely vál toz ta tá sa az egyes te le pü lé se ken
bo nyo lí tot ta a hely ze tet, és egy ben min den szin ten ar ra ösz tö nöz te az ál lam igaz ga −
tá si szer ve ket, hogy új ra fog lal koz za nak a ci gány kér dés sel. 

A Prá gai Te rü le ti Nem ze ti Bi zott ság (a to váb bi ak ban: TNB) – mint az egyik leg ma −
ga sabb cseh or szá gi ál lam igaz ga tá si szerv – kény te len volt re a gál ni a ro mák je len −
lét ét re, a vá ros köz pont já ban vert tá bo ra ik ra és gyer me ke ik egy re sza po ro dó jó té −
kony fel ér té ke lé sé re és el he lye zé sé re. 1945. de cem ber 4−én a szo ci á lis osz tály ér −
te kez le tet hí vott ös  sze, ame lyen olyan kér dé sek sze re pel tek, mint a ro mák ván dor −
lá sá nak be til tá sa, mun ká ba va ló be so ro lá suk vagy gyer me ke ik ne ve lé sé nek meg ol −
dá sa. A meg tor ló in téz ke dé sek foly to nos sá gát és az ún. ci gány kér dés el ső köz tár −
sa ság be li ér te lem ben vett fel fo gá sát nem csu pán az el fo ga dott ha tá ro za tok iga zol −
ták, ha nem ma ga az a sze mély is, aki mind eze ket ja va sol ta. A már em lí tett J. Mareš
rend őr fel ügye lő, akit a Bel ügy mi nisz té ri um Bűn ügyi Köz pont já nak ci gá nyo kért fe le −
lős osztályán9 egy sze rű en csak „ci gány ki rály nak” ne vez tek, ne vé hez fű ző dik a köz −
pon ti ci gány nyil ván tar tás ki ala kí tá sa a hú szas évek vé gén, va la mint az ál la mi ci gány −
el le nes ras  szis ta po li ti ka kép vi se le te egé szen az öt ve nes évek ele jé ig, ami kor meg −
szü le tett az új szo ci a lis ta po li ti ka az ún. ci gány kér dés meg ol dá sá ra. A ro ma ván dor −
lás és a ve le ös  sze füg gő nyo mor és lo pá sok meg szün te té sé re a ta nács ko zá son
olyan ja vas lat szü le tett – amit még de cem ber ben el küld tek a Mun ka vé del mi és Szo −
ci á lis ügyi Mi nisz té ri um ba –, hogy ké szít se nek or szá gos nyil ván tar tást a ro ma csa lá −
dok ról, ami le he tő vé ten né a más ál lam pol gár sá gú ro mák meg ál lí tá sát és ki to lon −
co lá sát még a ha tár vi dé ken. A cseh szlo vák ál lam pol gár sá gú ro mák (de facto: szlo −
vá ki ai ro mák) kö zön sé ges sze mé lyi iga zol ványt kap tak vol na (a to vább ra is ki adott
ci gány ok mány he lyett), amely nél kül a jö vő ben nem en ged ték vol na be őket Cseh or −
szág és Mor va or szág te rü le té re. Az ál lan dó le te le pe dé sük na gyon fon tos fel té te −
lének tar tot ták Cseh or szág ban a ván dor lá su kat meg til tó ren del ke zés meg újí tá sát (a
pro tek to rá tus ide jé ből), Szlo vá ki á ban pe dig a til tó uta sí tás ki adá sát, amely meg aka −
dá lyoz hat ta vol na a ro mák sza bad be áram lá sát a cseh te rü le tek re. A mun ka ke re ső
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ro mák ér ke zé sét csak meg bíz ha tó fel ügye let mel lett, a mun ka hi va ta lok kö zött meg −
kö tött szer ző dé sek alap ján szer vez het ték az egy sé ges mun ka ala ku la tok. A ro mák −
nak gye re ke i ket szlo vá ki ai gyer mek ott hon ok ban kel let hagy ni uk. Mi vel a gya kor lat
azt iga zol ta, hogy a ro mák jó mun ká sok, de csak „ren des szi go rú fel ügye let alatt”,
fel hasz nál hat ták őket a he lyi nem ze ti bi zott sá gok és a rend őr ség irá nyí tá sa alatt ál −
ló mun ka kö zös sé gek ben, ahol mun ka erő hi ány volt. „A ja vít ha tat lan, ván dor éle tet
élő és mun ká tól un do ro dó ci gá nyok (−nők) szá má ra szi go rú fe gye lem mel és kü lön le −
ges rend del mun ka tá bo ro kat kell szer vez ni. Ezek ből a tá bo rok ból (2 év után, eset −
leg ko ráb ban) át me het né nek ren des mun ka ala ku la tok ba, amen  nyi ben vi sel ke dé sük
és mun ka er köl csük megjavul.”10 A ja vít ha tat lan vagy fo gya té kos ro ma if jú sá got ne −
ve lő in té ze tek ben kel lett el he lyez ni, szi go rú an kel lett el len őriz ni az is ko lá ba já rá su −
kat, és in do kolt eset ben akár a szü le ik től is el kel lett sza kí ta ni a ro ma gye re ke ket.
Nem a jó té kony szo ci á lis se gé lye zést, ha nem az el vég zett mun ká val ki ér de melt tá −
mo ga tást akar ták pártolni.11 Min den érin tett cseh és szlo vák in téz ményt ér te sí te ni
kel lett, ha ilyen ér te lem ben or szá gos irány el ve ket ad tak ki.

A ci gány kér dés meg ol dá sá nak – a szó ban for gó ér te kez le ten fel ve tett – alap gon −
do la tai, me lyek lé nye ge ab ban állt, hogy meg tilt sák a ván dor lást, a cseh szlo vá ki ai
ro má kat szi go rú nyil ván tar tás ba ve gyék és mun ká ra fog ják, fő pil lé rei let tek a bel −
ügyi, il let ve a mun ka− és szo ci á lis ügyi tár cák kö zött zaj ló to váb bi meg be szé lé sek −
nek, va la mint a kü lön bö ző kör le ve lek nek és ren de le tek nek. A há bo rú utá ni ös  sze −
írás T. Dvo řák sze rint is csak ürügy ként szol gált a ro mák nyil ván tar tás ára és mun −
ká ba tör té nő be so ro lá suk ra. Az el ső ci gány–ro ma ös  sze írás 1947−ben a két mi nisz −
té ri um in téz ke dé se i vel pár hu za mo san zaj lott, mint a to váb bi lé pé sek elő fel té te le,
majd a ro mák kény szer tá bo rok ba tör té nő kon cent rá lá sá ról szó ló kor mány ren de let
ter ve ze té ben csú cso so dott ki. 

A TNB ja vas la ta el kül dé sé vel a mi nisz té ri u mok ra há rí tot ta a fe le lős sé get a to váb −
bi lé pé se kért, és az ügy ben az ő cse lek vé si ked vük re ha gyat ko zott. A két mi nisz té −
ri um köz ti le ve le zés 1946 el ső fe lé ben csu pán ak ta to lo ga tás ra em lé kez te tett, mi −
köz ben köl csö nö sen sür get ték egy mást a ta nács ko zás meg szer ve zé sé re, mely nek
ös  sze hí vá sa egy re ége tőb bé vált a Cseh or szág ban ta pasz talt ro ma ván dor lás
megélénkülésével.12 Meg nőtt az egyes já rá sok ból és vá ro sok ból a Bel ügy mi nisz té ri −
um ba el jut ta tott pa na szok szá ma is a ro mák nem kí vá na tos je len lé té vel kap cso lat −
ban. Na gyon so kan szin te vis  sza sír ták azon pro tek to rá tus be li ren del ke zé se ket,
ame lyek a ro mák nak és a ván dor ló csa lá dok nak meg til tot ták, hogy az egyes vá ro −
sok 8−12 ki lo mé te res kör ze té be belépjenek.13

A két mi nisz té ri um ha tá ro zat lan sá ga és dön tés kép te len sé ge az egyes já rá si hi −
va ta lok önál ló lé pé se i hez ve ze tett, és 1946 kez de tén több já rás ból is ki to lon col ták
a ro má kat. A vi szony lag in teg rált mor va or szá gi ro mák kö zül csu pán né hány csa lád
él te túl a má so dik vi lág há bo rú ide jén a holokausztot. A Brünni Te rü le ti Nem ze ti Bi −
zott ság na gyon szi go rú an és ke mé nyen lé pett fel az új ro ma be ván dor lók kal vagy
a mor va ha tár vi dé ken meg él he tést ke re ső cso por tok kal szem ben. 1946. áp ri lis 5−
én ha tá ro za tot adott ki a köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a ci gá nyok, a fél vé rek és a ci −
gány mó don ván dor ló sze mé lyek el le ni el já rás sal kap cso la to san. A ván dor lás meg −
til tá sa, a le te le pe dés ki kény sze rí té se, a be csü le tes mun ka vég zés re ösz tön zés mel −
lett a TNB alá ren delt szer ve i nek – akár erő sza kos esz kö zök árán is – csök ken te ni −
ük kel lett az új vál lal ko zá si en ge dé lyek ki adá sát, me lyek sok szor csak a kol du lás el −
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fe dé sé re szol gál tak, s meg kön  nyí tet ték a rab lá so kat. A ván dor ló sze mé lye ket az el −
ső el fo gás al kal má val egy bi zo nyos idő re el vit ték, olyan „er re a cél ra lét re ho zott
mun ka tá bor ok ba, ahol rend sze res mun ká ra kénys ze rí tet ték őket”. Az el ső köz tár sa −
ság be li 117/1927. szá mú tör vény ér tel mé ben a 6 és 18 év köz ti gye re ke ket el ve −
het ték szü le ik től, s ne ve lő ott ho nok ba ad hat ták őket, ahol ren de sen jár tak is ko lá ba
vagy mes ter sé get tanultak.14

A Brünni Te rü le ti Nem ze ti Bi zott ság üd vö zöl te a ké szü lő or szá gos ren del ke zé se −
ket, fő képp a mun ka−, va la mint a ne ve lő− és bün te tő tá bo rok lét re ho zá sát a ván dor −
ro mák és egyéb sze mé lyek ré szé re, akik rend sze res mun ka ke rü lők vol tak. „Már
ma is fe led he tő az a ne ga tí vum, ami ab ban áll, hogy a ci gá nyo kon kí vül más sze −
mé lyek is ke rü lik a mun kát, fe ke te ke res ke de lem ből, pros ti tú ci ó ból stb. él nek.
A 88/1945. szá mú dek ré tum ha tá ro za ta az ál ta lá nos mun ka kö te le zett ség ről a ha −
té kony tá masz és esz köz, hogy az ilyen sze mé lyek el len fel lép hes se nek, és hogy
eze ket a sze mé lye ket, akik meg sér tik az idé zett dek ré tum ren del ke zé se it, sza bad −
ság vesz tés sel bün tes sék, ha a pénz bír ság ha tás ta lan nak mutatkozott.”15 Ezek kel
a vét ke sek kel szem ben a Brünni Te rü le ti Nem ze ti Bi zott ság sa ját ha tás kör ében is
kü lön bö ző bün te té se ket fo ga na to sí tott leg alább 1 hó na pos idő tar tam ra, még pe dig
a köz bör tö nök 3 kény szer mun ka he lyén, ahol a ra bo kat ilyen ér te lem ben „át ne vel −
ték”. A te rü le ti nem ze ti bi zott ság kér te a Szo ci á lis Mi nisz té ri u mot (a to váb bi ak ban:
SZM) is, hogy ad jon ki meg fe le lő út mu ta tást a já rá si mun ka vé del mi hi va ta lok nak.
An nak el le né re, hogy a mor va ha tár vi dé ken je len tős mun ka erő hi ány volt, a ro mák
szá má ra ál ta lá nos ti la lom volt ér vény ben a ha tár sáv ba tör té nő be lé pést il le tő en,
és a Hodoníni, a Mikulovi, a Zlíni, a Morav ské Budějovice−i, a Dači cei és a Šum per −
ki já rás ból meg kez dő dött Szlo vá ki á ba va ló ki to lon co lá suk. A Krno vi He lyi Nem ze ti
Bi zott ság egy sze ri al ka lom mal 300 ro mát te le pí tett ki. A biz ton sá gi szer vek az zal
ér vel tek, hogy a ha tár vi dé ken ván dor ló több ro má nak nem volt ci gány iga zol vá nya
vagy vándorlevele.16 Ez zel kap cso lat ban meg je gyez het jük, hogy Cseh or szág ba el ső −
sor ban azok a le te le pe dett ro mák men tek mun kát ke res ni, akik re nem kénys ze rí −
tet ték rá a ci gány iga zol vá nyo kat.

Az igé nyelt ér te kez le tek elő ké szü le tei és az egy sé ges fel lé pés óha já nak ki fe je zé −
se so rán a szo ci á lis gon dos ko dá sért fe le lős tár ca ta nács ko zott F. Štampachhal, a
ci gány kér dés is mert szak ér tő jé vel, az Ok ta tá si és Köz mű ve lő dé si Mi nisz té ri um (a to −
váb bi ak ban: OKM) „prob lé más if jú sá gért” fe le lős köz pon ti fel ügye lő jé vel is azon ha −
tá lyos jog sza bály ok ér vé nyes sé gé ről, me lyek re a ter ve zett szán dék meg va ló sí tá sá −
ban támaszkodhatott.17

Az SZM−et biz to sí tot ták ró la, hogy a ro mák mun ká ba so ro lá sa még min dig
a 117/1927. szá mú, a ván dor ci gány ok ról szó ló tör vény és a hoz zá csat la ko zó
68/1928. szá mú kor mány ren de let, va la mint a 88/1945. szá mú, az ál ta lá nos mun −
ka kö te le zett ség ről szó ló el nö ki dek ré tum ha tá lya alá esik. Eb ben a jo gi kö zeg ben
a csa var gó ro mák kal kap cso lat ban még min dig ér vény ben vol tak a tör vé nyes nyil −
ván tar tás ké szí té se, a ci gány iga zol vá nyok ki adá sa, a kü lön le ges egész ség ügyi elő −
írá sok, és vég ső so ron spe ci fi kus el já rást le he tett al kal maz ni a gye re kek kel és azok
szü le ik től va ló el sza kí tá sá val kap cso lat ban. Tu do má nyos és pub li ká ci ós te vé keny −
sé gé re, va la mint az OKM−ben fel ügye lő ként szer zett hi va tal no ki ta pasz ta la ta i ra
hivatkozva18 F. Štam pach azt ja va sol ta, hogy az el ső köz tár sa ság be li ren de let ér tel −
mé ben jár ja nak el, s ugyan így tett J. Mareš is. Pár hu za mo san a ro mák nyil ván tar tá −
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sá val mun ká ra fog ták őket azok ban a kör ze tek ben, ál la mi gaz da sá gok ban, ahol
szük ség volt me ző gaz da sá gi mun ka erő re, tég la gyá rak ban, kő fej tők ben, ahol fel szí −
ni bá nya mun kát kel lett vé gez ni, vagy ép pen épí tő mun kát vé gez tek a há bo rús ro mok
el ta ka rí tá sá nál a nagy vá ros ok ban (Prá ga, Brünn, Pil zen stb.). A ro ma gye re ke ket
bent la ká sos mun ka is ko lák ba he lyez ték vol na el. Eze ket a tan in té ze te ket kü lön le ges
is ko la ként ala pí tot ták vol na a ván dor csa lá dok gyer me ke i nek, és egy idő után in té −
zet be vagy – az ide ge nek gon do zá sa alatt ál ló gyer me kek ről szó ló tör vény ér tel mé −
ben – csa lá dok hoz ke rül tek vol na. Ez zel akar ták el ér ni az egész sé ges át me ne tet a
töb bi gyer mek kö zös sé gé be. Az ilyen kü lön le ges ja ví tó is ko lák ba az OKM meg fe le lő
pe da gó gu so kat is biz to sít ha tott, akik kö zé egy ko ri bör tön ta ní tót, vagy egy olyan pil −
ze ni ki se gí tő is ko la szak ta ná rát is ja va sol ták, ahol hos  szú éve ken ke resz tül mű köd −
tek ro ma gye re kek nek fenn tar tott osztályok.19

Ezt a nyíl tan ras  szis ta szak ér tői vé le ményt, amely nek iga zol nia kel lett vol na a kü −
lön le ges ren del ke zé sek fo ga na to sí tá sát a fel nőtt ro mák tar tós mun ká ba so ro lá sa
kap csán „te kin tet tel a bi o ló gi ai tu laj don sá ga ik ra és szo ci á lis hely ze tük re”, az SZM
tol má csol ta min den érin tett ál lam igaz ga tá si szerv nek, aki ket meg hí vott a ré gen várt
és be je len tett ta nács ko zás ra.

Bár az ér te kez let az SZM irá nyí tá sa alatt zaj lott, a tény le ges in téz ke dé sek re tett
leg fon to sabb ja vas la tok és a „re á lis” hely zet ér té ke lé se a Bel ügy mi nisz té ri um és
an nak Bűn ügyi Köz pont ja (a to váb bi ak ban: BK) ré szé ről hang zot tak el. Be iga zo ló −
dott, hogy a Cseh or szá got tö me ge sen el árasz tó ro mák Szlo vá ki á ból szár maz nak,
ahol a po zso nyi BK in for má ci ói alap ján mint egy 70 000 sze mély élt.20

Szá na lom ra mél tó ál la pot ban ér kez tek Cseh or szág ba, hi á nyos öl tö zék ben, gyak −
ran me zít láb, pisz ko san, tet ve sen (ami re szí ve sen mu ta tott rá a ko ra be li saj tó, mely
azt is bí rál ta, hogy a prá gai ál lo má son mez te len gye re kek sza lad gál nak). Ál lí tó lag
csak kis há nya duk ta lált ál lást, ami ab ban az idő ben min den bi zon  nyal nem fe lelt
meg az igaz ság nak. A mun ka hi va ta lok iga zol ták a ro mák rész vé tel ét a nagy vá ros ok
há bo rús ká ra i nak el tá vo lí tá sá ban, el ső sor ban Prá gá ban, és ös  sze üt kö zés be is ke −
rül tek a biz ton sá gi szer vek kel a ro mák ki to lon co lá sá ra tett kí sér le tek so rán, mi vel
nem tud ták pó tol ni ezt a mun ka erőt (pl. a Nekva sil cég Prá gá ban – a ta nács ko zá −
son el hang zott in for má ció alap ján – 300 ro mát al kal ma zott).

El hang zot tak in do kolt pa na szok is a szlo vák szer vek el já rá sá val kap cso lat ban,
me lyek min den ne mű ira tok nél kül küld ték a ro má kat Cseh or szág ba „a szlo vá ki ai he −
lyi nem ze ti bi zott sá gok iga zo lá sa alap ján, me lyek ben en ge dé lye zik a Prá gá ba vagy
az or szág más te rü le té re tör té nő ki uta zást mun ka szer zés és ru há zat be biz to sí tá sa
cél já ból. Egyes he lyi nem ze ti bi zott sá gok egész csa lá do kat ja va sol tak a nyílt jó té −
kony ság ra, ami el lent mond a kor köz− és mun ka ér de ke i nek. Ez egye ne sen buz dí tás
a kol du lás ra. A cseh ha tár vi dé ket el árasz tot ták ezek a cigányok.”21 Ös  sze fog lal ták
a ko ráb ban meg tár gyalt és fel ve tett kö ve tel mé nye ket a ván dor lás meg til tá sá val, a
nyil ván tar tás sal, a mun ká ra kény sze rí tés sel és a ne ve lő tá bo rok kal, va la mint a ha −
tár vi dé ken élő ro mák ki te le pí té sé vel kap cso lat ban.

Eb ben az idő ben a ha tár sáv ban tar tóz ko dó, je len lét ük kel nyug ta lan sá got ki vál tó ro −
ma la ko sok ki to lon co lá sát nem csu pán Mor va or szág ban haj tot ták vég re az ál lam igaz ga −
tá si szer vek, ha nem Cseh or szág te rü le tén is, mi köz ben a he lyi nem ze ti bi zott sá gok köz −
pon ti uta sí tá sok hí ján több nyi re önál ló an lép tek fel. 1946 nya rán a „ván dor ló hor dák  −
nak” meg til tot ták a be lé pést a Pla nái já rás ba, ős  szel ki te le pí tet ték a ro má kat Vej prt ből
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is. A ki to lon co lás a té li hó na pok ban is foly ta tó dott Aš vi dé ké ről, majd a nyu ga ti or szág −
rész töb bi vá ro sá ból. A ki te le pí tést meg kí sé rel ték Kar lo vy Vary ban (Karlsbad) is.22

A ro mák ter me lő mun ká ba tör té nő si ke res be so ro lá sá val kap cso lat ban ége tő fel −
té tel ként je lent meg az el szál lá so lá suk, ami a leg na gyobb gon dot je len tet te. Az
egyik ol da lon a prob lé ma meg ol dá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz ták, akár a kü −
lön bö ző ka to nai vagy más ba rak kok fel hasz ná lá sa árán is, me lye ket át szál lí tot tak
vol na az el he lye zé si ne héz sé gek kel küsz kö dő te rü le tek re (a ro mák igény te len sé gét
fi gye lem be vé ve a nem ép pen ked ve ző kö rül mé nyek is meg fe lel tek vol na). A má sik
ol da lon „a Bel ügy mi nisz té ri um kép vi se lő i nek vé le mé nye alap ján nem aján lott, hogy
cseh te rü le ten in téz ke dé se ket fo ga na to sít sa nak a ci gá nyok ál lan dó le te le pe dé se ér −
de ké ben; ta lán csak né hány éves át me ne ti mun kál ta tás ról len ne szó; az ál lan dó le −
te le pe dés és a he lyi la kos ság ba va ló be ol va dás a cseh vi dé ken hely te len és meg−
valósíthatatlan”.23 Az ilyen egy ér tel mű en meg fo gal ma zott vé le mény hű en tük röz te a
cseh ál la mi szer vek ne ga tív ál lás pont ját az át te le pült ro mák prob lé má i nak va ló di
meg ol dá sá val kap cso lat ban, és egyi de jű leg sejt tet te a szán dé kot is, hogy a jö vő ben
eze ket az em be re ket ott sze ret nék fel hasz nál ni, ahol a gaz da ság fej lő dé se ké pe sí −
tet len mun ka erőt igé nyel, s így át he lyez he tik őket és tar ta lé kos ként ren del kez het −
nek ve lük a szer ve zett to bor zá sok hi á nya i nak pótlására.24

A ro ma ne ve lő tá bo rok ki ala kí tá sá nak gon do la ta már a má so dik mi nisz té ri u mi ér −
te kez let előtt ki szi vár gott a saj tó ban. 25

A ro mák tá bo rok ba gyűj té sé nek esz mé jét cseh te rü le ten az 1945−ös esz ten dő
vé gé től for mál ták és pon to sí tot ták, fo ko za to san azo no sul tak ve le a kü lön bö ző szin −
tű ál lam igaz ga tá si szer vek és gya kor la ti lag a tel jes cseh köz vé le mény. Bár 1946
őszén még tá vol ról sem nyer te el vég le ges for má ját, ál ta lá no san el fo gad ták, és a
já rá si hi va ta lok en nek ér te lmé ben önál ló an te vé keny ked tek. Ci ni kus nak mond ha tó
a pro tek to rá tus ide jén a Píse ki já rás ban mű kö dő ci gány tá bor kap csán, hogy ép pen
a Píse ki Já rá si Nem ze ti Bi zott ság mu ta tott leg na gyobb igye ke ze tet, hogy el ér je a já −
rás te rü le tén le vő Cer ho ni cé ben lét re ho zan dó bün te tő−ne ve lő köz pont en ge dé lyez te −
té sét. Ezt a köz pon tot sa ját ha tás kör ében már 1945 ok tó be ré től mű köd tet te ab ban
az épü let ben, amely ke rü le ti in ter ná ló köz pont ként szol gált a rend kí vü li nép bí ró ság
píse ki kör ze te szá má ra. A ro mák tá bo ri ös  sze vo ná sá ról ké szü lő terv vel és an nak tör −
vé nyes ke re tek be fog la lá sá val ös  sze füg gés ben a já rá si nem ze ti bi zott ság kér te a
köz pont bün te tő−ne ve lő tá bor rá ala kí tá sát cer ho ni cei szék hel  lyel a dél−cseh or szá gi
kör zet számára.26 A ter ve zett ro ma el le nes be avat ko zá sok szem pont já ból az em lí tett
köz pont ide á lis nak tűnt. Meg fe le lő he lyen fe küdt a mun ka erő igény te kin te té ben, és
egy ál lí tó lag el fo gad ha tó épü let ben ka pott he lyet. A bün te tőköz pont ne velt je it fel −
hasz nál hat ták a le bom bá zott Miro ti ce és a je len tős ká ro kat szen ve dett Cer ho ni ce
fel újí tá sá nál, va la mint a szé le sebb kör nyé ken (er dők ben, tég la gyá rak ban, mész kő −
bá nyá ban, grá nit fej tők ben, szá mos meg sem mi sí tett út nál). Ér vé nye sü lé si le he tő sé −
get nem csak a Píse ki já rás me ző gaz da sá ga kí nált, ha nem a cer ho ni cei nagy bir tok
is, amely nek te rü le tén he lyez ke dett el a központ.27 Szán dé ka meg va ló sí tá sá tól a já −
rá si nem ze ti bi zott ság azu tán sem állt el, hogy az SZM 1947 má ju sá ban vis  sza von −
ta a kény szer tá bo rok ki ala kí tá sá ra tett kor mány ha tá ro zat ja vas la tát mint „po li ti ka i −
lag el fo gad ha tat lant az új po li ti kai−tár sa dal mi kö rül mé nyek közt”. 

Az SZM 1946. no vem ber 28−ra hív ta ös  sze a má so dik mi nisz té ri um kö zi ta nács −
ko zást, ahol elő ter jesz tet te a há rom szin tes tá bor rend szer re vo nat ko zó ter ve ze tét,
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hogy dön tő for du la tot ér jen el a ro mák mun ká ba tör té nő be so ro lá sa te rén. A részt −
ve vők meg tud ták, hogy „az I. tá bor min den ci gány át me ne ti gyűj tő tá bo ra lesz, ahol
meg fe le lő kép pen szét oszt ják őket olyan ci gá nyok ra, akik át ne vel he tők és ál lan dó
lak hely hez, il let ve mun ká hoz köt he tők, és olya nok ra, aki ket ke zel he tet len elem ként
a ha tá ron túl ra to lon col nak. Így jön lét re a II. tá bor, mely ben az át ne ve lés re és a le −
te le pí tés re ki je lölt ci gá nyo kat he lye zik el, amen  nyi ben le het sé ges, sa ját ci gány igaz −
ga tás sal, s őket meg ha tá ro zott hasz nos mun kák ba kap csol ják be. Biz to sít va lesz
ne kik bi zo nyos szin tű ön kor mány za ti ság és sza bad ság. A III. tá bort (kény szer tá bor)
a ke zel he tet len ci gá nyok szá má ra ala kít ják ki, aki ket le he tő ség sze rint mi nél előbb
a köz tár sa sá gon túl ra kell ki te le pí te ni. Fel té te lez he tő, hogy a tá bo rok lét re ho zá sá −
nak té nye meg ál lít ja az újabb ci gá nyok be áram lá sát, és hogy je len tős ré szük ön ként
el hagy ja területünket.”28

A ta nács ko zá sok so rán ál lan dó an em le ge tett és a saj tó ban meg je le nő vélt fel té −
te le zé se ket, mi sze rint Ma gyar or szág ról, Len gyel or szág ból, Ro má ni á ból, Auszt ri á ból,
Né met or szág ból stb. kül föl di ro mák se re ge áraszt ja el majd az or szá got, sem a ku −
ta tá sok, sem az Ostra va kör nyé ké re be te le pül tek őse i nek szár ma zá si he lyét vizs gá −
ló re gi o ná lis fel mé ré sek nem igazolták.29 A Cseh or szág ba be te le pü lő ro mák for rá sát
Szlo vá kia je len tet te, an nak is el ső sor ban ke le ti, va la mint a vis  sza csa tolt dé li or −
szág ré sze.

A ter ve zett ro ma tá bo rok ki ala kí tá sá ra sa ját ha tás kör ében a Nem zet vé del mi Mi −
nisz té ri um szán dé ko zott te rü le te ket fel sza ba dí ta ni, s azt a fel té telt szab ta, hogy a
Bel ügy mi nisz té ri um ál lam biz ton sá gi okok ra hi vat koz va ren de let ben tilt sa meg a ro −
mák le te le pe dé sét az egy ko ri vám ha tár ok kör ze té ben (30 km).30 A Píse ki Já rá si
Nem ze ti Bi zott ság kez de mé nye zé sét öröm mel fo gad ták és az I. tá bor, me lyet lét re −
hoz tak és fel sze rel tek, gya kor la ti lag hasz nál ha tó volt.

1946 és 1947 te lén min den ki azt vár ta, hogy a kor mány ha tá ro zat át dol go zott ja −
vas la ta és a 117/1927. szá mú tör vény ér tel mé ben el ké szí tett ös  sze írás alap ján a
ván dor ló és „mun ka ke rü lő” ro mák el le ni ra di ká lis in téz ke dé se ket be ve ze tik a gya −
kor lat ba. Az érin tett tár cák meg egyez tek a ro ma el le nes fel lé pés ben, csu pán a tör −
vé nyes in téz ke dé sek jo gi hát te rét igé nyel ték ha tá lyos elő írá sok vagy a 117/1927.
szá mú tör vény mó do sí tá sa for má já ban, hogy azok min den ro ma la kos ra vo nat koz −
za nak. Ugyan a ro mák egy ré sze a té li hó na pok ban vis  sza tért szlo vá ki ai ott ho ná ba,
s így a szá muk az egyes vá ro sok ban csök kent, nem mér sék lő dött vi szont a ro mák
el le ni pa nasz ára dat, akik ál lí tó la go san zak lat ták és nyug ta la ní tot ták az em be re ket
a ha tár vi dé ki für dő vá ros ok ban vagy Prágában.31

Idő sze rű és elo dáz ha tat lan prob lé mát je len tett a ro mák je len lé te Prá ga te rü le −
tén. A la kás hi ány kér dé se vál sá gos volt ezen mun ka erő szá má ra, ám a ko ráb bi aján −
lá sok ér tel mé ben a prá gai hi va ta lok nem szá mol tak a ro mák tar tós le te le pe dé sé vel
a fő vá ros ban. A Mun ka vé del mi Hi va tal til ta ko zott a ro ma mun ka erő ki to lon co lá sá ra
irá nyu ló szün te len igye ke zet el len, hi szen a té li hó na pok ban is mint egy 1000 em ber
gya ko rol ta a nép sze rűt len hi va tá so kat – a tég la gyá ri mun kát, az épí té si és ma gas −
épí té si se géd mun ká kat, a mész kő bá nyák ban, a kő fej tők ben adó dó ten ni va ló kat. A
ro mák ak tív rész vé te le nél kül még nem tud ták vol na el ta ka rí ta ni a há bo rús ro mo kat,
és nem tud tak vol na fel újí ta ni több városnegyedet.32 A di lem ma – ho gyan tart sák
meg Prá gá ban a ro ma mun ka erőt, ugyan ak kor ne le gye nek szem előtt – egy elő re
meg ol dat lan ma radt. Az SZM a Bel ügy mi nisz té ri um Bűn ügyi Köz pont já nak írt le ve lé −
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ben azt ja va sol ta, hogy er re a cél ra hasz nál ják fel a ruzy nei kény szer tá bort. A ro ma
mun ka erő vel vi szont szá mol ni kel lett, mert nem volt he lyet tük meg fe le lő pótlás.33

En nél is éle seb ben és szi go rúb ban lé pett fel a ro mák kal szem ben a Brünni Te −
rü le ti Nem ze ti Bi zott ság, amely az alá ren delt szer ve ket ar ra uta sí tot ta, hogy ha tá ro −
zot tan lép je nek fel a mor va ha tár vi dé ken a ván dor lás meg fé ke zé se ér de ké ben és a
nö vek vő ro ma  bű nö zés el len. Min den el kép zel he tő be avat ko zás fel hasz ná lá sá val –
me lye ket a 117/1927−es szá mú tör vény és an nak vég re haj tá si ren del ke zé se le he −
tő vé tett – meg kel lett va ló sí ta ni a ro ma tá bo rok, a la kó ko csik és a sze mé lyi ira tok
gya ko ri és ön ké nyes el len őr zé sét, és meg kel lett fé kez ni a cso por tos tá bo ro zást,
amely túl lé pett a csa lá dok ke re te in. A ro ma cso por tok moz gá sa csak a biz ton sá gi
szer vek ál lan dó el len őr zé se mel lett és azo kon a ki je lölt út vo na la kon és te rü le te ken
va ló sul ha tott meg, ame lyek nem érin tet ték a für dő vá ro so kat, a nya ra ló he lye ket és
a ha tár vi dé ket. Nem ad hat tak ki újabb en ge dé lye ket a ván dor lás ra, a ko ráb bi a kat
pe dig ha tály ta la ní ta ni kel lett.

A Brünni Te rü le ti Nem ze ti Bi zott ság is fi gyel mez te tett a más ál lam pol gár sá gú ro −
mák ki te le pí té sé re. „Azo kat a ci gá nyo kat, akik nem kap cso lód tak be a hasz nos
mun kák ba és kel le met le nek vagy az ál lam szem pont já ból meg bíz ha tat la nok, fő −
képp, ha nem tud ják iga zol ni cseh szlo vák ál lam pol gár sá gu kat, a 88/1871−es szá −
mú tör vény ren del ke zé sei ér tel mé ben azon na li ha tál  lyal vis  sza kell to lon col ni ott ho −
na ik ba vagy ko ráb bi lak hely ük re, ahol ál lam pol gár sá guk, nem ze ti és ál la mi szem −
pont ból fel fo gott meg bíz ha tó sá guk min den két sé get ki zá ró an megállapítható.”34

Meg em lí tet te to váb bá, hogy min den ro mát ter me lő mun ká ra fog nak, a ván dor lást
nem en ge dé lye zik, és a mun ka ke rü lő sze mé lye ket az er re a cél ra ki ala kí tott bün te −
tő mun ka tá bor ok ba szállítják.35

Az érin tett tár cák jó ko ra ma kacs ság gal tar tot tak ki a ro ma et ni kum mal kap cso −
la tos prob lé mák ra di ká lis meg ol dá sá ról al ko tott el kép ze lé se ik mel lett, mi köz ben az
or szág kül föl di ro mák kal tör té nő el árasz tá sá val, az ő ál lan dó kó bor lá suk kal és mun −
ka ke rü lés ük kel kap cso lat ban hely te len és nem meg erő sí tett vé le mé nyek re tá masz −
kod tak. Mi vel köz vet le nül a há bo rú után nem vol tak meg a szlo vá ki ai ro mák ál lan −
dó le te le pe dé sé nek fel tét elei, moz gá suk je len tős volt, és cseh or szá gi mun ka ke re −
ső út juk csak idő sza kos be ván dor lás nak te kint he tő, mi u tán té len vis  sza tér tek ki in −
du ló fal va ik ba. Eköz ben fő képp a le te le pe dett ro mák ke res tek mun kát, nem a ván −
dor éle tet élők. A ha tár vi dé ken és a fe ke te pi a con tör tént rend bon tá so kat ab ban az
idő ben ál ta lá ban a ro mák szám lá já ra ír ták, és a tár sa da lom a ko ra be li saj tó ál tal is
buz dít va min den szin ten ra di ká lis ro ma el le nes lé pé sek re várt.

Az SZM 1947. már ci us 10−én a Kor mány el nö ki Hi va tal (a to váb bi ak ban: KEH) elé
ter jesz tett egy kor mány ha tá ro za ti ja vas la tot a ro mák mun ka tá bor ok ba sorolásáról.36

Az újabb tár ca kö zi egyez te tés re 1947. áp ri lis 16−án küld ték el az anya got, ami kor
már meg kap ták az el ső vé le mé nye ket. A kor mány ha tá ro zat ja vas la tá nak kö zép pont −
já ban a mun ka tá bor ok in dok lá sa és jel lem zé se állt, me lye ket ro mák szá má ra hoz −
tak lét re, ahogy az a tár cák ko ráb bi ér te kez le te in is ki de rült. A ha tás kö rök kér dé sét
il le tő en a kor mány fel ada tul ad ta vol na a Nem zet vé del mi Mi nisz té ri um nak és a Bel −
ügy mi nisz té ri um nak, hogy a ro mák ös  sze gyűj té sé re je löl je nek ki egy ko ri ka to nai és
in ter ná ló tá bo ro kat. A Bel ügy mi nisz té ri um biz to sí tot ta vol na a ro mák ös  sze írá sá nak
le bo nyo lí tá sát, va la mint a fel ügye let alat ti be szál lí tá su kat a mun ka köz pon tok ba. Az
SZM−nek kel lett az ége tő mun ka erő hi án  nyal küsz kö dő gaz da sá gi ága za tok ban mun −
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ka vi szony ba so rol nia eze ket a ro má kat. Az OKM−nek kel lett biz to sí ta nia a ne ve lő tá −
bo rok ba szál lí tott gye re kek iskolalátogatását.37 A ja vas la tot ne ga tív ál lás fog la lá sá −
ban „jog el le nes nek és al kot mány el le nes nek” ne vez te az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um,
a KEH tör vény al ko tó osz tá lya, a Nem zet vé del mi Mi nisz té ri um, va la mint a gaz da sá gi
ta nács fő tit ká ra.

Bár a kor mány ja vas la tá nak lét re jöt tét fi gye lem be vé ve már 1945−ben két sé get
ki zá ró volt a Bel ügy mi nisz té ri um Bűn ügyi Köz pont já nak ak tív rész vé te le a ro ma tá bo −
rok ki ala kí tá sá val kap cso lat ban, a bel ügy vé gül na gyon egy ér tel mű en el uta sí tot ta az
elő ter jesz tett ja vas la tot. Hang sú lyoz ta, hogy a ro mák fel ügye let alatt ál ló tá bo rok ba
tör té nő ös  sze gyűj té sé re nem lé tez nek jo gi ala pok, és al kot má nyos ag gá lyok me rül −
nek fel a ro mák faj sze rin ti meg kü lön böz te té se kap csán is. Je lez te azt is, hogy el −
ké szül majd a Cseh szlo vá ki á ban élő ös  szes ro ma jegy zé ke, mely nek se gít sé gé vel
fel ka rol ják a kü lön bö ző he lye ken meg bú vó ki hasz ná lat lan mun ka erőt. A mun ká ba
so ro lá suk ra tett in téz ke dé sek azon ban nem le het nek biz ton sá gi jellegűek.38

A ne ga tív ál lás pont ok ha tá sá ra az SZM 1947. má jus 19−én a KEH−nak írt le ve lé −
ben vis  sza von ta a kor mány ren de let re tett ja vas la tát. A Bel ügy mi nisz té ri um, a Prá gai
Te rü le ti Nem ze ti Bi zott ság és a Píse ki Já rá si Nem ze ti Bi zott ság kö zöt ti le ve le zés és
te le fo nos kap cso la tok alap ján vi szont már a ja vas lat vis  sza vo ná sa után ki ad ta az
en ge délyt a ro ma tá bor lét re ho zá sá ra Cer ho ni ce köz ség ben. A te rü le ti nem ze ti bi zott −
ság az ügy ben konk rét in téz ke dé sek vég re haj tá sát sürgette.39 A ja vas lat si ker te len −
sé ge és a töb bi tár ca kri ti ká ja után az SZM szor gal maz ta a 117/1927−es szá mú tör −
vény el en ged he tet len mó do sí tá sát és a ro mák nyil ván tar tá sá nak be biz to sí tá sát
mint a to váb bi fo lya mat ki in du lá si pont ját. A te rü le ti nem ze ti bi zott ság kez de mé nyez −
te az ös  sze írást, bár tu dott a bel ügyi tár ca bűn ügyi hi va ta lá nak elő ké szü let ben le vő
jegy zé ké ről. A Brünni Te rü le ti Nem ze ti Bi zott ság csak né hány nap pal az előtt adott
uta sí tást a nyil ván tar tás el ké szí té sé re, hogy meg je lent a Bel ügy mi nisz té ri um ren−
delete.40 A Bel ügy mi nisz té ri um a cer ho ni cei ro ma bün te tő köz pont en ge dé lye zé se
kap csán fi gyel mez tet te az SZM−et az el já rás jog el le nes sé gé re.

A ké szü lő ro ma el le nes el já rá sok ból 1947 nya rán csak az ös  sze írás va ló sult
meg, amely nek ered mé nye vé gül a biz ton ság leg szű kebb ös  sze te vő i re kor lá to zó −
dott. 1947 au gusz tu sá ban a cseh te rü le ten egy sze ri ös  sze írás sal 16 752 ci gányt
vet tek nyil ván tar tás ba, több mint 16 ezer sze mély volt a szlo vá ki ai be ván dor ló. Az
ered mé nyek meg le pő ek vol tak, és tu laj don kép pen meg kér dő je lez ték a jegy zék el ké −
szí té sét és a ter ve zett ro ma el le nes lé pé se ket. A ro mák több sé ge dol go zott, és
ahogy a Bel ügy mi nisz té ri um bün te tő köz pont já nak tit kos je len té sé ben sze re pelt, az
ún. ja vít ha tat lan aszo ci á lis ele mek ará nya nem ér te el az 1%−ot sem.41

A szlo vá ki ai vi szo nyok és a meg ol dá suk ra tett „igye ke zet”

Köz vet le nül a há bo rú utá ni idő szak Szlo vá ki á ban a ro ma et ni kum éle té ben a há bo −
rú előt ti és a há bo rús kor szak kö vet kez mé nye i nek és a ko ráb bi po li ti ka foly ta tá sá −
nak ide je volt, s egy ben a na gyon el lent mon dá sos át me net az ún. né pi de mok ra ti −
kus meg ol dás fe lé. El ső sor ban a szlo vá ki ai – fő képp a ke le ti ré gi ó ban ta pasz talt –
hely zet volt meg ha tá ro zó az el mé lyü lő szo ci á lis konf lik tu sok, az et ni kai és fa ji gyű −
löl kö dés foly ta tó dá sá ban. Az ál la po to kat a ro mák „ere de ti” la kó he lyén fel me rü lő je −
len tős eg zisz ten ci á lis, szo ci á lis és gaz da sá gi prob lé mák jel le mez ték, ame lyek nyo −
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má sát csak rész ben le he tett csök ken te ni a spon tán ki ala ku ló cseh or szá gi ki ván dor −
lás sal. A ro ma prob lé ma Szlo vá kia ke le ti ré szé ből el ér te az egész or szá got. Az el té −
rő kö rül mé nyek, ta pasz ta la tok és a na pi gya kor lat ered mé nyei az ál lam igaz ga tás
ösz tö nös fel lé pé sé be és a meg ol dás ke re sé sé be tor kol lot tak, ho gyan le het ne az új
tár sa dal mi−gaz da sá gi vi szo nyok közt le szá mol ni az zal a nem kí vá na tos je len ség gel,
amit a más fé le kul tu rá lis és szo ci á lis jel le gű cso port je lent.

Az a tény, hogy a ro ma kö zös sé get a po li ti kai és a jo gi stá tusz di men zi ói közt –
nem csu pán a há bo rú utá ni idő szak ban – nem is mer ték el önál ló et ni kai ki sebb ség −
ként, ah hoz ve ze tett, hogy az ún. ci gány kér dést szo ci á lis kér dés ként, a tár sa dal mi
és kul tu rá lis el ma ra dott ság meg szün te té sé nek ügye ként ke zel ték, mi köz ben de iure
ez a la kos ság nem is lé te zett.

A ro ma po pu lá ció há bo rú utá ni rend kí vül ked ve zőt len hely ze te se gí tet te a kér dés
szo ci á lis jel le gé nek azo no sí tá sát. Míg a cseh szer vek a ro ma be ván dor ló kat „ide ge −
nek nek”, „kül föl di ek nek” te kin tet ték, a szlo vák köz igaz ga tás min den szin ten az zal
szem be sült, ho gyan lép jen „sa ját ci gá nyai” vi szo nya i nak meg ol dá sá ban. A ve lük
szem be ni po li ti ka lé nye gé ben egy na gyon fe szült, na ci o na lis ta lég kör ben for má ló −
dott, a cseh és a szlo vák tár sa da lom „nem ze ti”, „osz tály jel le gű” és „szo ci á lis” meg −
tisz tu lá sá nak igye ke ze tei kö zött, és így be il lett a nem szláv nem ze ti sé gű pol gá rok −
kal, áru lók kal és kol la bo rán sok kal szem be ni „nem ze ti sé gi” po li ti ka kon tex tu sá ba. A
szlo vá ki ai ál la mi és he lyi köz igaz ga tá si szer vek nek több fé le jo gi és ad mi niszt ra tív
esz kö zük volt a ro mák moz gá sá nak kor lá to zá sá ra, „in teg rá lá suk ra” és mun ká ba tör −
té nő be so ro lá suk ra. Míg cseh te rü le ten gya kor la ti lag meg va ló sult a nép ir tás, Szlo −
vá ki á ban a „vég ső meg ol dás” kü lön bö ző okok mi att nem kö vet ke zett be.

En nek gyö ke re it a 20. szá zad ele jén kell ke res nünk a ro ma kö zös ség szo ci á lis
és gaz da sá gi fej lő dé sét meg ha tá ro zó fel té te lek ben és té nye zők ben, a több ség hez
fű ző dő vi szo nyá ban, a vi dé ki tár sa da lom ban el fog lalt he lyé ben, a szu bet ni kai ta go −
zó dá sá ban és az egyes ré gi ók ban kü lön bö ző in ten zi tás sal és kü lön bö ző szin ten vég −
be me nő bel ső dif fe ren ci á ló dá si fo lya mat ban, a de mog rá fi ai rob ba nás foly ta tó dá sá −
ban és a leg na gyobb ro ma kon cent rá ci ó jú ré gi ók ban ta pasz talt gyors nép sza po ru lat −
ban. Ha meg néz zük a hú szas évek ben ké szült romajegyzékeket42, je len tős el té rést
ta pasz tal ha tunk a tör té nel mi vi dé kek és Szlo vá kia kö zött, ame lyek elő re ve tí tet ték a
to váb bi fej lő dést és az ál lam igaz ga tás ro mák kal szem be ni ma ga tar tá sát.

Cseh szlo vá kia 1908 köz sé gé ből, ahol el szór tan ro ma di asz pó ra élt az egyéb
nem ze ti sé gű la kos ság közt, 1709 te le pü lés (89,5%) Szlo vá kia te rü le tén volt. Míg
Cseh or szág ban a mor va és szi lé zi ai tá ja kon a ro ma né pes ség ván dor éle tet élt, Szlo −
vá ki á ban le te le pe dett, a vá ro sok és fal vak pe re mén év szá zad okon át – fő leg a 19.
és a 20. szá zad ban – fo ko za to san he lyet fog la ló la kos ság ról volt szó. A szu bet ni kai
ta go zó dás szem pont já ból meg kü lön böz tet tek né hány nyel vi cso por tot: a le te le pe −
dett szlo vák ro má kat, a ma gyar ro má kat és a ván dor ló oláh ci gá nyo kat. Az il le tő sé −
gi jog meg ál la pí tá sá nál Dél−Szlo vá kia egy−két já rá sá ban ki de rült, hogy né hány sze −
mély la kó he lye Ma gyar or szá gon van (pl. a Kas sa−vi dé ki já rás ban 44, Kirá ly hel me cen
52, Szep si ben 44, Tor nal ján 25 stb.), és az észak ke le ti ré gió né hány ese té ben pe −
dig Lengyelországban.43 A Szlo vá ki á ban élő több mint 60 ezer ro ma kö zött, bár szá −
muk né mi leg in ga do zott a né pes ség egy ré szé nek moz gá sa kö vet kez té ben, je len ték −
te len volt az „ide gen” ro mák je len lé te.
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A jö vő szem pont já ból je len tős ne ga tív kö vet kez mé nyek kel já ró leg sú lyo sabb kö −
rül ményt a szlo vá ki ai ro ma nép cso port ros  szab bo dó szo ci á lis−gaz da sá gi vi szo nyai je −
len tet ték. Az ipa ro so dó tár sa da lom ban nőtt a ro ma bér mun kás ok és a ki szol gá ló
erők cso port ja, akik ké pe sí tet len fi zi kai mun kás ként, se géd erő ként, al kal mi és sze −
zon mun kás ként, nap szá mos ként, szol ga ként és kü lön bö ző köz szük ség le ti cik kek
gyár tó i ként dol goz tak. Na gyon ala csony bé rü ket több nyi re ter mé szet be ni já ran dó −
ság ként kap ták. Az ilyen ju tal ma zás az egy re ki sebb lét szá mú ro ma ko vá cso kat és
a nyo mor gó vi dé ki ze né sze ket is ar ra kényszerítette, hogy meg ke res se nek min den
le het sé ges ki egé szí tő táp lá lék for rást, me lyek kö zött szük ség sze rű vé vál t a kol du −
lás, a lo pá sok és az ap ró élős kö dés egyéb for mái. Az ere de ti meg él he té si mó dok
vis  sza szo ru lá sát bi zo nyít ja az ös  szes ro ma közt a ko vá csok 6,6%−os, a vá ro si és vi −
dé ki ze né szek 14,6%−os, ugyan ak kor az al kal mi mun ká sok és a nap szá mo sok
70,4%−os ará nya is. Ke let−Szlo vá ki á ban a bér mun kás ok és az al kal mi mun ka erő
83%−os arány ban volt jelen.44 A gaz da ság ba va ló be kap cso ló dás leg ki sebb mér té ke
a ke le ti ré gi ó ban mu tat ko zott, ami an nak ala csony mi nő sé gét te kint ve nö vel te a fe −
szült sé get a több sé gi la kos ság gal, mely ugyan csak nem élt jobb kö rül mé nyek kö −
zött, mun ka erő ként egy re ne he zeb ben ér vé nye sült, ké pe sí tet len volt és más vi dé −
ken ke re sett meg él he tést, s már a szá zad for du lón utaz ni kény sze rült a mun ka után.
Eb ben a kon tex tus ban kér dé ses, ho gyan ítél het jük meg a ro mák ál lí tó la gos „biz tos
he lyét” a ke let−szlo vá ki ai túl né pe se dett vi dé ki társadalomban.45 A ro ma kö zös sé gek
ha gyo má nyos élet mód ja a mes ter ség nem ze dék ről nem ze dék re va ló át adá sá val
már a hú szas évek ben bom lás nak in dult, és a több ség hez fű ző dő ere de ti szá lak
megszakadtak.46

A fent em lí tett meg él he té si for rá sok hi á nya, a mun ka le he tő ség nél kü li kör ze tek −
ben ma ra dás kény sze re, a gaz da sá gi vál ság és an nak kö vet kez mé nyei, va la mint a
ro ma né pes ség je len té keny nö ve ke dé se olyan té nye zők vol tak, me lyek kap csán a
ro má kat a tár sa da lom aszo ci á lis ele me i nek, élős kö dők nek, a vi dék söp re dé ké nek
tar tot ták, s az egy re in kább mar gi na li zá ló dó et ni kai ki sebb ség gel szem be ni el len −
szenv és gyű lö let ki fe je zé se a ro ma el le nes tör vé nyek és az ala cso nyabb ren dű nor −
mák el fo ga dá sá ban, il let ve al kal ma zá sá ban öl tött tes tet, amit gyak ran a tár sa da lom
iránt ér zé ket len és csa var gó sze mé lyek el le ni harc kön tö sé be búj tat tak. Ez a bé lyeg
a ro mák et ni kai és fa ji meg kü lön böz te té sét pró bál ta el fed ni már a há bo rú alat ti szlo −
vák ál lam ban is, de köz vet le nül a há bo rú után, a ro mák mun ka tá bor ok ba so ro lá sa
ürü gyén is fel hasz nál ták.

Ezen – a 20. szá zad kez de té től a szlo vá ki ai ro mák fej lő dé sét meg ha tá ro zó – té −
nye zők is me re té nek hi á nya és fi gyel men kí vül ha gyá sa, va la mint a ho va to vább nem
kí vá na tos és nép sze rűt len ki sebb ség el le ni ál lam po li ti ka to váb bi ös  sze te vő i nek el −
uta sí tá sa ve zet te V. Varin skýt a kény szer mun kák egyes sza ka sza i nak ös  sze ha son −
lí tó ku ta tá sá ban ah hoz, hogy azo no sul jon a ko ra be li vé le mé nyek kel, és ös  sze mos −
sa a ro ma kér dést az ún. aszo ci á lis ele mek mun ka ere jé nek ki hasz ná lá sá val. Sze rin −
te a ro mák ül döz te té se nem fa ji ala pon zaj lott – mint ahogy a holo kauszt sok éves
ku ta tá sai is igazolják47 –, ha nem a „dön tő kri té ri um a ro mák kal szem ben azok mun −
ká hoz, il let ve az ál lan dó mun ka vi szony hoz fű ző dő hoz zá ál lá sa volt”. Sze rin te ezt
több ren de let is iga zol ja az zal, hogy a mun ka tá bor ok ba csak a mun ka vi szon  nyal
nem ren del ke ző ro má kat so rol ták. A szer ző így foly tat ja: „igaz, hogy a re zsim a nem
dol go zó ro ma fér fi ak »átnevelése« so rán ta pasz talt há rom évi si ker te len sé get kö ve −
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tő en a bel ső és kül ső nyo más ha tá sá ra vé gül ne ki lá tott a ro ma csa lá dok mári at ölgy −
e si elő ze tes tá bor ba gyűjtéséhez”48, de ezek sze rint nem tud ja, hogy Szlo vá ki á ban
en nek a tá bor nak a ki ala kí tá sa a ro ma kér dés „vég ső meg ol dá sá nak” elő ké szü le te −
i hez tar to zott a há bo rú be fe je zé sé hez közeledve.49

A ro mák el nyo má sa a há bo rú előt ti idő szak tól mind szlo vá ki ai, mind re gi o ná lis
szem pont ból tör té né szi ku ta tá sok tár gya volt50, de ezek nem fog lal ták ma guk ba a
ro ma la kos ság diszk ri mi ná ci ó já nak min den kér dé sét, me lyek fo ko za to san súj tot ták
őket a mun ká ban va ló ér vé nye sü lés, az uta zás, a hi gi é ni ai szem pont ok, a moz gás
kor lá to zá sa és meg til tá sa te rén.

A há bo rú utá ni idő szak ban a ro ma ki sebb ség gel szem ben meg nyil vá nu ló ál lam −
igaz ga tá si ma ga tar tás vizs gá la tá val kap cso lat ban rend kí vül lé nye ges meg em lí te ni a
ro mák el nyo má sát az egyes te le pü lé se ken – amely re ed dig töb bé−ke vés bé csak vé −
let le nül de rült fény –, és az 1941−es ren de let, il let ve an nak 1943−ban szi go rí tott szö −
ve ge fon tos sá gát, va la mint át vi tel ét a fel sza ba du lást kö ve tő idő szak ba, ugyan is a
ro ma te le pü lé sek „il le gá lis” épí té sé nek je len le gi gya kor la ti ér tel me zé sét te szi ak tu −
á lis sá és égetővé.51 A szlo vák tör té net írás ban a leg több te le pü lés lét re jöt té nek tör −
té nel mi okai nin cse nek kel lő kép pen fel ku tat va, ugyan úgy az em pi ri kus szo ci o ló gi ai
és nép raj zi ku ta tá sok is a te le pü lés ki ala ku lá sa azo no sí tá sá nak prob lé má já val
találkoznak.52 Em lít sük meg a hú szas évek nyil ván tar tá sa it, ame lyek alap ján Szlo vá −
ki á ban 1709 köz ség ben él tek ro mák, és több sé gük ben il le tő sé gi jog gal bír tak. A
szlo vák ál lam ro ma el le nes ren de le te i nek és azok al kal ma zá sá nak kö vet kez mé nye
lett több tíz vagy száz ro ma te le pü lés át he lye zé se a köz sé gek ál tal ki je lölt, tá vo labb
eső te rü le tek re. Hang sú lyo zot tan uta sí tás ba ad ták, hogy a frek ven tált utak mel lől
tá vo lít sák el a ro ma la kó he lye ket, a ro mák nak min den áron aka dá lyoz zák meg, hogy
ván do rol ja nak, ke rül jék a mun kát vagy tör vény te len mó don jus sa nak meg él he tés −
hez. A Bel ügy mi nisz té ri um 1943. jú li us 21−i ren de le té ben előre je lez te egy ro ma kon −
cent rá ci ós tá bor rö vid időn be lü li ki ala kí tá sát (a mári at ölgy e si ter ve zett tá bor), s a
le en dő ki te le pí tés hez kér te a szük sé ges névsorokat.53 A ro ma te le pü lé sek re, me lyek
fél re e ső he lye ken, er dők ben, ha tár ban, nyir kos, a köz sé gek ál tal nem hasz nált te −
rü le te ken „épül tek”, az ál la mi és a he lyi ér de kű utak mel lől erő szak kal köl töz tet ték
át a ro má kat, gyak ran a Hlinka−gárda se géd le té vel. Így még in kább el szi ge te lőd tek,
és ez a get tó sí tás le las sí tot ta a ro ma et ni kum vagy az egyes kö zös sé gek bel ső dif −
fe ren ci á ló dá si fo lya ma tát, és el mé lyí tet te több sé gük szo ci á lis és kul tu rá lis el ma ra −
dott sá gát. A nép raj zi, a szo ci o lin gvis zti kai vagy a kul tú ran tro po ló gi ai ku ta tá sok is −
me ret anya gai alap ján meg kez dő dött az erő szak kal el szi ge telt endo gám kö zös sé gek
kul tu rá lis, szo ci á lis és er köl csi re tar dá ci ó já nak és el kor cso su lá sá nak fo lya ma ta,
mely nek kö vet kez mé nyei a mai na pig érez he tők Ke let−Szlo vá kia településein.54

Még 1944 nya rán a Bel ügy mi nisz té ri um kör le ve le uta sí tot ta a köz sé ge ket, hogy
a ro má kat kény sze rít sék há za ik le bon tá sá ra és el ta ka rí tá sá ra, s köl töz ze nek az
újon nan „ki je lölt” lak he lye ik re. A ro ma el le nes ren de le tek az 1944−es esz ten dő fo −
lya mán egy re szi go rúb bá vál tak a ke let−szlo vá ki ai ro mák ka taszt ro fá lis szo ci á lis és
hi gi é ni ai hely ze te kap csán, mert az újabb és ré geb bi ta nyák egy aránt nem meg fe le −
lő kö rül mé nyei közt ter jedt a tí fusz, az éhín ség, a nyo mor, és a kö ze le dő front mi att
az ál lam igaz ga tás ra di ká li sabb és meg al ku vást nem tű rő el já rá sok hoz fo lya mo dott.
Az 1944 ele jén – a Sá ros−Zemp lén me gyé ben meg je lent ki üté ses tí fusz mi att – ki −
adott uta zá si ti la lom ér vé nyes sé ge ké sőbb ki ter jedt az egész or szág ra. A te le pü lé −
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se ken ta pasz talt hely zet azon ban nem tet te le he tő vé a fer tő ző be teg sé gek ter je dé −
sé nek meg ál lí tá sát, me lyek a front át vo nu lá sa után el ér ték a vis  sza csa tolt kas sai
és egyéb dé li te rü le te ket is.

A Bel ügy mi nisz té ri um el ren del te, hogy a ro mák tól von ja nak vis  sza min den fel ha −
tal ma zást a hul la dék gyűj té sé re, szi go rú an el len őriz zék az ös  szes – hul la dék gyűj tést
en ge dé lye ző – iga zol ványt és ve gyék el „min den meg bíz ha tat lan sze mély től”, zár ják
bör tön be a csa var gó, kol du ló ro má kat, szer vez ze nek raz zi á kat na gyobb te rü le ti egy −
sé ge ken, hogy meg aka dá lyoz zák a ro mák szö ké sét. Be lé pé si ti lal mat ren del tek el a
vá ro sok ba, a für dő he lyek re, s a szé les kö rű raz zi ák so rán 1944 nya rán ro mák szá −
za it to lon col ták vis  sza ere de ti lakhelyükre.55

Az élet min den te rü le tén meg nyil vá nu ló több éves el nyo más és meg kü lön böz te −
tés kö vet kez mé nyei nyo mot hagy tak a te le pü lé sek vég ze tes szo ci á lis és gaz da sá gi
hely ze tén, va la mint hi gi é ni ai−epi de mi o ló gi ai té ren, me lyek meg fé ke zé sé re kü lön
egész ség ügyi in téz mé nye ket kel lett ki ala kí ta ni, hogy mér sé kel jék a be teg sé gek ter−
jedését.56 Az 1945 ta va szá tól szá mí tott hek ti kus idő ben az ál lam igaz ga tás a vis  sza −
csa tolt te rü le tek ren de zet len ál la po ta i nak ke ze lé sé re össz pon to sí tott, a há bo rús kö −
vet kez mé nyek ki küsz öbö lé sé nek leg ége tőbb ese te it pró bál ta meg ol da ni a la kos ság
köz vet len el lá tá sa, a köz le ke dé si ös  sze köt te té sek fel újí tá sa, a la kás alap ban ke let −
ke zett há bo rús károk fel tá rá sa stb. te rén. Szlo vá kia – fő képp ke le ti ré gi ó já nak – ha −
tal mas há bo rús vesz te sé gei és a la kos ság több sé gé nek el vi sel he tet len élet kö rül −
mé nyei kü lön bö ző ki há gá sok ba, a nem ze ti sé gi fe szült ség fo ko zó dá sá ba, a fe ke te pi −
ac ki ala ku lá sá ba és a ha tár vi dé ki öve zet ben a szer ve zett csem pé szet meg je le né sé −
be tor kol lot tak, ame lyek be nem csak a ro mák kap cso lód tak be.57

A ci gá nyok meg je le né se ere de ti lak hely ükön és el ső spon tán ván dor lá sa ik ál ta −
lá ban el uta sí tó re ak ci ó kat vál tot tak ki, bár a szlo vák szer vek ré szé ről több ha tá ro −
zat lan sá got és bi zony ta lan sá got le he tett ta pasz tal ni. Cé loz tunk már rá, hogy van nak
bi zo nyos ada tok a ro mák köz vet len rész vé te lé ről a cseh szlo vák had test ben, is me −
ret len azon ban be kap cso ló dá suk mér té ke a szlo vák nem ze ti fel ke lés be és az an ti −
fa sisz ta küz de lem be. A kor tár sak utób bi idő ben meg je le nő vis  sza em lé ke zé sei iga −
zol ják a ro mák par ti zá nok nak nyúj tott se gít sé gét, kap cso la tu kat az il le gá lis moz ga −
lom mal és be lé pé sü ket a kom mu nis ta párt ba a há bo rú vé ge fe lé közeledve.58

A ro mák sa ját te rü le te i ken meg pró bál ták ki vív ni jo ga i kat, és vá la szol tak az ál lam −
igaz ga tás ne ga tív hoz zá ál lá sá ra is. A kas sai kor mány prog ram alap el vei, fő képp az
V. cik kely, mely a pol gá ri elv ér vé nye sí té sé vel el uta sí tot ta és meg til tot ta az ál lam −
pol gár ok fa ji és val lá si meg kü lön böz te té sét, érv ként szol gál tak a ro mák em be ri jo −
ga i nak meg sér té se ese tén. Ha ezek a ro mák a kor mány prog ram ér tel mé ben nem
tar toz tak a há bo rús bű nös vagy a kol la bo ráns ka te gó ri á ba és nem al kal maz ták ve −
lük szem ben a kol lek tív bű nös ség el vét, mint a né me tek nél és a ma gya rok nál, pol −
gár ként el mé le ti leg esé lyük volt be il lesz ked ni a tár sa da lom ba és a mun ka vi lá gá ba.
Jo gok kal és ér de kek kel bí ró et ni kai kö zös ség ként azon ban nem. A há bo rú utá ni
Cseh szlo vá kia ki épí té sé nek ter vé ben a ro mák konf lik tus men tes al kal maz ko dá sá val
és be ol va dá sá val számoltak.59

Az ál lam igaz ga tás fel ké szü let len volt, hogy az új kö rül mé nyek kö zött komp lex mó −
don és új meg kö ze lí tés sel meg old ja a ro ma et ni kum mal kap cso la tos so ka so dó
prob lé má kat, s ez a há bo rús idő szak ro ma el le nes po li ti ká já nak meg úju lá sá hoz és
je len tős ro ma el nyo más hoz ve ze tett. Foly ta tó dott to váb bi ki szo rí tá suk a szo ci á lis−
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gaz da sá gi rend szer ből, el ső sor ban a ke let−szlo vá ki ai ré gi ó ban, ahol el mé lyül tek az
et ni kai és a szo ci á lis konf lik tu sok. A rész meg ol dá sok és a ro mák hely ze té nek ja vu −
lá sa a te le pü lé se ken nagy rit ka ság volt, dif fe ren ci ál tan va ló sult meg az egyes köz −
sé gek és vá ro sok „sa ját ci gá nya ik” gond ja i hoz va ló egyé ni hoz zá ál lá sa alap ján.

Az ide ig le nes és is mét lő dő mig rá ció a há bo rú utá ni fej lő dés el ső sza ka szá nak
egyet len re á lis le he tő sé ge volt a szlo vá ki ai ro ma la kos ság ijesz tő szo ci á lis és eg −
zisz ten ci á lis gond ja i nak enyhítésére.60 Az ere de ti lak hely ükön rész ben ugyan ke zel −
te a meg él he té si nyo mást, a cél te rü le te ken vi szont ha mar új szo ci á lis és kul tu rá lis
ös  sze üt kö zé se ket vál tott ki, me lyek a ro mák el len for dí tot ták a köz vé le ményt, töb −
bek kö zött azért is, mert a szlo vák szer vek szin te tá vo zás ra buz dí tot ták a nagy szá −
mú ro ma családokat.61

Iga zol ha tó a ku ta tás ko ráb bi kö vet kez te té se, hogy a há bo rú vé gé től a ro ma et ni −
kum mal kap cso la to san az ál la mi szer vek és a la kos ság vi szo nyu lá sá nak fo ko za to −
san két vo nu la ta ala kult ki. Az egyik ol da lon a pol gá ri egyen jo gú sá guk ki nyil vá ní tá −
sá val, a fa siz mus faj el mé le té ből táp lál ko zó diszk ri mi ná ci ós sza bá lyo zás el tör lé sé vel
az ál lam igaz ga tás ban meg je lent egy arány ta lan to le ran cia, a se gí te ni aka rás szán −
dé ka, a kü lön bö ző ki há gá sok, bűn cse lek mé nyek meg ke rü lé se, a tör vény sér té sek
meg bo csá tá sa az el ma ra dott ság ra és az ala csony kul tu rá lis szint re hi vat koz va, va −
la mint a rassz iz mus vád já tól va ló fé le lem mi att.

Így ke rült sor pl. a Kés már ki já rás Topo rec köz sé gé ben a la kás hely zet
megoldására62; a Kör möc bá nyai Já rá si Nem ze ti Bi zott ság pe dig már 1945 nya rán el −
ren del te a kör nyék be li ro mák be te le pí té sét Kunešovba, az egy ko ri né met fa lu ba,
amit mind a ro mák, mind a töb bi la kos ság po zi tí van fo ga dott, s üd vö zöl ték, hogy „a
ci gá nyok, akik ed dig csak ter hük re vol tak, most meg fe le lő ren del ke zé sek ré vén al −
ko tó és hasz nos elem mé válhatnak”.63 Az Szlo vá kia Kom mu nis ta Párt já nak kék kői
kon fe ren ci á ja ha tá ro za ta sür get te a ro mák hely ze té nek meg ol dá sát a né me tek mö −
gött üre sen ma radt fal vak ba tör té nő be te le pí té sük kel, il let ve a Kör möc bá nyai vagy
a Gölnic bá ny ai já rás ból ki te le pí tett áru lók és kol la bo rán sok va gyo ná ból biz to sí tott
kár pót lá suk kal az an ti fa sisz ta harc ban va ló részvételért.64 A ro ma csa lá dok leg ége −
tőbb szo ci á lis és la kás gond ja i nak meg ol dá sá ra tett ja vas la tok és tény le ges kí sér le −
tek (a ki to lon colt né me tek fal va i nak be né pe sí té sé vel) az ál lam igaz ga tás kü lön bö ző
szint je in egy sze rű meg ol dás nak tűn tek. A „meg fe le lő” csa lá dok is me re té nek hi á nya
és hely te len meg íté lé se – a ro ma fa mí li ák kaszt rend szer ében ko ráb ban ide gen – a
föld meg mun ká lás szük sé ges sé gé vel együtt já ró le te le pe dés nél több nyi re ne ga tív
ered mény hez és csa ló dá sok hoz vezetett.65

A má sik ol da lon nyil ván va ló volt az egyes ha tó sá gok ro mák kal szem be ni kö zöm −
bös ma ga tar tá sa, el len szen ve és el uta sí tá sa, a ro mák ki űze té se a fal vak ból, vis  sza −
té ré sük és le te le pe dé sük meg hi ú sí tá sa, az épí té si tel kek meg szer zé sé nek aka dá −
lyo zá sa, amit iga zol tak a ro ma te le pü lé se ken vég zett ké sőb bi ku ta tá sok is.66 Már
1945−ben Szlo vá ki á ban is a köz igaz ga tás min den szint jén el haj lás mu tat ko zott a
per ze kú ci ós meg ol dás irá nyá ba. A fő jo gi esz köz a ván dor ci gány ok ról szó ló
117/1927. szá mú tör vény volt, amely a 68/1928−as kor mány ren de let tel egye tem −
ben a meg tor ló in téz ke dé sek szé les ská lá ját nyi tot ta meg, me lye ket egy re gyak rab −
ban al kal maz tak a szlo vá ki ai ro mák kal szem ben. A ro mák el len eb ben az idő ben az
aszo ci á lis elemek67 és az idegenek68 el le ni harc esz kö ze it hasz nál ták. A ci gány ga ráz −
da ság meg fé ke zé sé nek el ter jedt esz kö zei kö zé tar toz tak a ci gány iga zol vá nyok és a
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ván dor le ve lek be ve ze té se a 117/1927−es szá mú tör vény alap ján, a ha za to lon co lás,
ill. a haj lék ta la nok nál a ki uta sí tás más köz sé gek be. 

Az ál lam igaz ga tás ala cso nyabb szint je in a min den na pos diszk ri mi ná ci ót és az el −
nyo mást is mét le he tő vé tet te a Bel ügy mi nisz té ri um 1941. áp ri lis 20−i ren de le té nek
fel újí tá sa a ci gá nyok hely ze té nek rendezéséről.69 En nek a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal
ál ta li 1945. má jus 24−i el fo ga dá sát a szlo vá ki ai ro ma la kos ság moz gá sá nak sza bá −
lyo zá sa szük sé ges sé gé vel in do kol ták. Szi go rú szö ve ge alap ján el tö röl ték a ván dor −
le ve le ket és a ván dor ló ro mák nak 8 na pon be lül vis  sza kel lett tér ni ük ere de ti köz −
sé ge ik be. A vis  sza csa tolt te rü le te ken ezt azon nal – a 8 na pos ha tár idő fi gye lem be
vé te le nél kül – meg kel lett ten ni. A ren de let rend őr fel ügye let alá he lyez te a ro má −
kat, és kor lá toz ta köz sé gük el ha gyá sá nak le he tő sé ge it. A vi dé ki ro mák éle té ben sú −
lyos kö vet kez mé nyek kel járt a 2. § 1. be kez dé se, amely el ren de li, hogy: „A köz sé −
gek ben, ahol lak he lye ik a köz utak, az ál la mi vagy he lyi ér de kű utak men tén ta lál ha −
tók, el kell őket tá vo lí ta ni, és a köz ség től el vá laszt va, az ál ta la ki je lölt tá vo labb eső
he lyen kell elhelyezni.”70

A ku ta tá sok so rán mind ez idá ig nem si ke rült meg ál la pí ta ni, hogy a gya kor lat ban
mi lyen mér té kű volt az el fo ga dott ro ma el le nes ren de let diszk ri mi ná ci ós tar tal ma.
Sok tör vény el le nes eset re, me lyek ben azon ban az adott kor ban a he lyi és a já rá si
bi zott sá gok le gá li san jár tak el, csak az öt ve nes évek ku ta tá sai de rí tet tek fényt.71

Csak ke vés bi zo nyí ték ma radt fenn a re gi o ná lis le vél tá rak ban, de fel té te lez he tő,
hogy a gyű lölt ki sebb ség „le gá lis” ül dö zé sé re fel kí nált le he tő sé ge ket a he lyi és a já −
rá si nem ze ti bi zott sá gok tel jes mér ték ben ki hasz nál ták. Így szü le tett kö zös dön tés
a Kés már ki já rás be li Ľubi ca köz ség ben élő ro ma ló ke res ke dők vál lal ko zá si en ge dé −
lye i nek visszavonásáról72, ezért til ta koz tak a Turóc szen tmár to ni já rás fal vai a ro mák
Had vi ga és Bri eš ťa köz ség be va ló le te le pí té sé ről ren del ke ző já rá si nem ze ti bi zott sá −
gi dön tés ellen.73 A pa naszt eme lő te le pü lé sek az zal ér vel tek, hogy sze rin tük „té ves
el kép ze lés, hogy a le te le pe dé sük után majd min den na pi mun ká juk nak él né nek,
mert a ci gá nyok – mint köz tu dott – ál lan dó fel ügye let nél kül nem fog nak dol goz ni.”
Az érin tett nem ze ti bi zott sá gok azt ja va sol ták, hogy „az ad dig ott élő ci gány csa lá −
dok ma rad ja nak köz sé ge ik ben, vagy hoz za nak lét re szá muk ra rend kí vü li mun ka tá bo −
ro kat olyan he lyen, ahol va la mi na gyobb mun kát kel le ne el vé gez ni, így a ci gá nyok ál −
lan dó fel ügye let alatt len né nek, és nap szá mos ként biz to sít hat nák a szük sé ges
mun ka erőt”. 74 A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal az em lí tett pa na szok ra az egész or szág −
ra ki ter je dő, ös  sze han golt meg ol dás elő ké szü le te i ről szó ló in for má ci ók kal vá la szolt,
ezért a ro mák el he lye zé se eze ken a te le pü lé se ken ko rai len ne. Az is mét lő dő pa na −
szok kal és kö ve tel mé nyek kel kap cso lat ban a já rá si nem ze ti bi zott ság fel kér te a
Nem zet biz ton sá gi Hi va tal Fő pa rancs nok sá gát, dol goz zon ki meg ol dá si ja vas la tot a
biz ton sá gi szem pont ból ko moly gondra.75

Az 1945 má ju sá ban kel te zett ren de le tet több he lyi nem ze ti bi zott ság is fel hasz −
nál ta, hogy meg sza ba dul jon a ro mák tól. A Homo nnai já rás Ľubi ša köz sé gé ből át he −
lye zett ro ma te le pü lés la kói fel leb bez tek Po zsony ba a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal hoz,
s an nak kel lett fi gyel mez tet nie a já rá si nem ze ti bi zott sá got „a la kos ság szo ci á li san
leg gyen gébb ré te ge leg alap ve tőbb pol gár jo ga i ba tör tént be avat ko zás ra”. 76 A Tuh ri ni
He lyi Nem ze ti Bi zott ság je len tet te az Eper je si Já rá si Nem ze ti Bi zott ság nak, hogy az
em lí tett uta sí tás ér tel mé ben jár tak el Abranovce, Červenica, Huvíz, Lesíček, Tuh ri na
és Žegňa köz sé gek ben. A Soli va ri He lyi Nem ze ti Bi zott ság is je lez te, hogy „az Eper −
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je si já rás be li Močar ma ny ban élő ci gá nyo kat fi gyel mez tet ték, hogy en ge del mes ked −
ni ük kell a he lyi nem ze ti bi zott ság dön té sé vel kap cso lat ban és a ki je lölt hely re kell
köl töz ni ük, s azok meg is ígér ték, hogy amint le he tő sé gük nyí lik vis kó kat épí te ni,
meg kez dik az épít ke zést és el köl töz nek a községből”.77

A Giral tov cei já rás Lúčka köz sé gé nek he lyi nem ze ti bi zott sá ga ál tal ki adott vég −
zés el len azon ban fel leb be zést nyúj tot tak be a ro mák a hos  szan tar tó együtt élés re
hi vat koz va, hi szen a köz ség ben né há nyuk nak ren de sen meg mun kált me ző gaz da sá −
gi föld te rü le te volt, és meg tá mad ták a he lyi nem ze ti bi zott ság tiszt vi se lő i nek tör −
vény el le nes el já rá sát sa ját tel ke ik ről tör tént ki űze té sük so rán, me lye ken már több
mint száz éve éltek.78 Ha son ló képp a Lő csei Já rá si Nem ze ti Bi zott ság is ön ma gát
lep lez te le egy tör vény sér tő el já rás ban, ami kor vég zést adott ki a beha rov cei ro ma −
te lep át he lye zé sé ről Granč−Petrovce ha tá rá ba, mi köz ben az érin tett te le pü lés til ta −
ko zá sá ra az zal ér velt, hogy a ro ma ze né szek tisz tes sé ges és be csü le tes mó don él −
nek. Eb ben az eset ben is a ro mák egy ré sze sa ját tel kén élt, és a Bel ügyi Meg bí zot −
ti Hi va tal nak írt le ve lük ben bí rál ták, hogy „a ha son ló bá nás mód a pol gá rok kal, még
ha ro ma nem ze ti sé gű ek is, ös  sze egyez tet he tet len a né pi de mok rá cia alapelveiv−
el”.79

A ro ma csa lá dok vég ze tes szo ci á lis hely ze te mi att rög tön a há bo rú után rend kí −
vül idő sze rű vé és sür ge tő vé vált a mun ká ba so ro lá suk kér dé se. Mi vel tí zez rek ről volt
szó, akik sem mi lyen meg él he té si for rás sal nem ren del kez tek, és csak ké pe sí tet len
bér mun kás ként dol goz hat tak, al kal ma zá suk a há bo rú ál tal fel dúlt Szlo vá ki á ban kez −
det től fog va erő sza kos jel le gű volt. Már a nyár fo lya mán szer ve zet ten be kap cso lód −
tak az Eper jes mel let ti Nižná Šebas to vá ka to nai re pü lő te re rom ja i nak eltakarításá−
ba80, ill. a köz sé gi épü le tek, utak stb. ja ví tá sa kö rü li mun ká la tok ba.

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1945. jú ni us 11−én ki adott egy ha tá ro za tot „a ci gá −
nyok köz hasz nú mun ká ra fo gá sá ról”, amel  lyel azon já rá sok pa na sza i ra vá la szolt,
„ahol a ci gá nyok sza ba don él tek hasz nos mun ka vég zé se nél kül, vagy csak ön ké −
nye sen csa va rog tak”. Hogy eze ket a ne ga tív je len sé ge ket ki küsz öböl jék, az ál lam −
igaz ga tás ala cso nyabb szin tű hi va ta lai csa lád juk fenn tar tá sá ra szük sé ges bé rért al −
kal maz ta a romákat.81 A Pop rá di Já rá si Nem ze ti Bi zott ság, amely sa ját ha tás kö −
rében egy sor ro ma el le nes til tást ve ze tett be a Tát ra te rü le tén, azon nal uta sí tot ta a
já rás köz sé ge it, hogy ké szít sék el és há rom na pon be lül nyújt sák be a mun ka ké pes
ro mák jegyzékét.82 „A ci gá nyok be so ro lá sát a (fő leg me ző gaz da sá gi) mun ká la tok ra
a he lyi és a já rá si nem ze ti bi zott sá gok vé gez ték, eset leg a Nem zet vé del mi Hi va tal
ko mis  szár ja i val együtt mű köd ve. Azo kat a ci gá nyo kat, akik ke rül ni fog ják a mun kát
és nem tesz nek ele get a nem ze ti bi zott sá gok in téz ke dé se i nek, mun ka tá bor ok ba
gyűj tik, ami ről irány el vek je len nek meg.”83 Ilyen mó don hív ta fel a fi gyel met na pi pa −
ran csá ban a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal em lí tett vég zé sé re a Nem zet vé del mi Hi va tal
fő pa rancs no ka még a Szlo vák Nem ze ti Ta nács 105/1945. szá mú, a mun ka tá bor ok
lét re ho zá sá ról szó ló ha tá ro za tá nak ki adá sa előtt.

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal még 1945−ben fi gyel mez tet te az il le té kes szer ve ket,
hogy a ké sőb bi uta sí tá sok alap ján le gye nek ké szek mun ka tá bor ba so rol ni a mun ka −
ke rü lő romákat.84 Az egyes he lyi nem ze ti bi zott sá gok erő tel jes eb ben lép tek fel a ro −
mák ál la mi és he lyi utak mel lő li át he lye zé se fo lya mán, és nem csu pán a ro ma csa −
lád fő ket ja va sol ták tá bor ba vin ni, ha nem az egész csa lá do kat a gye re kek kel együtt,
hogy ne tud ja nak csa va rog ni és kol dul ni. A Širo kéi Kör ze ti Hi va tal ar ról tá jé koz ta tott,
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hogy a ro mák mi lyen sem mit te vők, de a kör zet he lyi nem ze ti bi zott sá gai kép te le nek
vol tak el ké szí te ni az ál lí tó la gos nap lo pók névsorát.85

Egyet ért he tünk V. Varin ský kö vet kez te té sé vel, hogy a le vél tá ri anya gok hi á nyos
vol ta és ren de zet len sé ge nem te szi le he tő vé a há bo rú után mun ka tá bor ok ba so rolt
sze mé lyek szá má nak és szo ci á lis ös  sze té tel ének pon tos meg ha tá ro zá sát, így a 4−
5 ezer egyén ről szó ló adat csak hoz zá ve tő le ges. Konk rét ese tek azo no sí tá sa ne −
künk is csak az 1948–1950−es idő szak ban sikerült.86 A ro ma el le nes in téz ke dé sek −
ben na gyon sok ha son ló ság mu tat ko zott a szlo vák ál lam aszo ci á lis ele mek el le ni
har cá val. A Szlo vák Nem ze ti Ta nács ha tá ro za ta (a mun ka tá bor ok lét re ho zá sá ról szó −
ló 105/1945. szá mú jog sza bály) aszo ci á lis nak tar tot ta a tar tó san mun ka ke rü lő sze −
mé lye ket. Mi vel eb be a ka te gó ri á ba min de nek előtt a ro ma ál lam pol gá ro kat so rol ták,
és a kö zös ség el le nes egyé ne ket meg ha tá ro zat lan idő re mun ka tá bor ba vi het ték, a
ro mák el len e té ren is a leg ke mé nyeb ben lép tek fel.

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1945 őszé től szám ta lan kör le ve let adott ki az aszo −
ci á lis egyé nek meg fi gye lé sé vel, jegy zé kük el ké szí té sé vel, va la mint a mun ka tá bor ok −
ba tör té nő tö me ges be so ro lá suk ra vo nat ko zó uta sí tá sok kal kap cso lat ban, me lyek a
ván dor hor dák ha tár men ti ga ráz dál ko dá sa i ról szó ló pa na szok ra adott vá laszt jelen−
tették.87 Az ál la mi szer vek szé le sebb kö rű és egy sé ges fel lé pé sé nek szük sé ges sé −
gét tag la ló vi ták ban az ún. ci gány kér dés meg ol dá sa kap csán meg is mét lőd tek a Bel −
ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ja vas la tai a ro mák le te le pí té sé ről a né me tek után meg üre se −
dett köz sé gek be, il let ve a bá nyák és a gyá rak kö ze lé be, s hogy a mun ka ké pes, ám
csa var gó sze mé lye ket mun ka tá bor ba kell vin ni. A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal több ta −
nács ko zást kez de mé nye zett az egyéb meg bí zot ti hi va ta lok kal és a Nem zet biz ton sá −
gi Hi va tal Fő pa rancs nok sá gá val a csa var gók fel szá mo lá sá ról és a „jo go su lat lan
mun ka nél kü li sé gen ka pott” sze mé lyek mun ka tá bor ok ba tör té nő besorolásáról.88

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1946 szep tem be ré ben a meg bí zot ti hi va ta lok nak, az
Ál la mi Terv− és Sta tisz ti kai Hi va tal nak, a Be te le pí té si, va la mint a Mun ka vé del mi Hi −
va tal nak el kül dött le ve lé ben ál lás fog la lást és ja vas la to kat kért az zal kap cso lat ban,
hogy „mi lyen biz ton sá gi, szo ci á lis, át− és le te le pí té si, va la mint egész ség ügyi in téz −
ke dé se ket kel le ne fo ga na to sí ta ni, azon nal, il let ve fo ko za to san a 117/1927. szá mú
tör vény 1. §−ában fel tün te tett sze mé lyek ká ros cse le ke de tei el len a köz ér dek vé del −
me ér de ké ben”. Ugyan ak kor a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal fel té te lez te a szó ban for −
gó tör vény és a hoz zá kap cso ló dó vég re haj tó ren de let gyors mó do sí tá sát vagy új biz −
ton sá gi ren del ke zés sür gős ki dol go zá sát a 190/1939−es szá mú tör vény 2. § 2. be −
kez dé se alap ján, hogy el tö röl jék és fel vált sák a csa var gó ro mák el len még a há bo −
rú alatt ki adott til tó ren del ke zé se ket, ame lye ket az új jo gi nor ma hi á nyá ban még
min dig al kal maz tak a gyakorlatban.89 A ro mák ról és az el vég zett in téz ke dé sek ről
össze kel lett gyűj te ni min den hoz zá fér he tő ada tot, s össz hang ba hoz ni a jo gi sza bá −
lyo zást és az egyez te tett el já rást a Bel ügy mi nis zté rim Bűn ügyi Köz pont já val és a
Nem zet vé del mi Hi va tal Főparancsnokságával.90 A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal hang sú −
lyo zot tan fi gyel mez te tett a ro mák hely te len és át gon do lat lan ös  sze vo ná sá ra a né −
me tek ál tal el ha gyott fal vak ban, il let ve a „túl sá go san ha mis hu ma niz mus ból fa ka −
dó se gít ség nem meg fe le lő formáira”.91

1946 no vem be ré ben a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal tá jé koz tat ta a Bűn ügyi Köz pon −
tot a szlo vá ki ai hely zet ről, és a ván dor éle tet foly ta tó ro mák ról ter ve zett ta nács ko −

A szlovákiai romák Csehszlovákiában... 113
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, X. évfolyam

  2
0

0
8

/1
, S

om
orja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 113



zás ra (a há rom szin tű tá bor rend szer lét re ho zá sá ról) ja va sol ta meg hív ni a to váb bi
meg bí zot ti hi va ta lo kat és a Nem zet vé del mi Hi va tal Fő pa rancs nok sá gát is.

A gya kor lat azt iga zol ta, hogy ad mi niszt ra tív biz ton sá gi in téz ke dé sek kel nem tud −
ták meg ol da ni ezt a kér dést. A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal meg em lí tet te, hogy Szlo −
vá ki á ban az SZNT ha tá ro za ta (a 105/1945−ös szá mú tör vény és a hoz zá tar to zó
89/1946−os ren de let) ér tel mé ben jár nak el a ván dor ro mák kal szem ben, oly mó don,
hogy a „leg ve szé lye sebb egyé ne ket” mun ka tá bor ba (Ústi nad Oravou, Tichá Do li na,
Mego va Do li na, Kráľovany) viszik.92 A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal sze rint ezek a rész −
le ges és kény szer meg ol dá sok sem bi zo nyul hat tak elég sé ges nek, mert a tá bor el ha −
gyá sa után „az aszo ci á lis sze mé lyek nem lesz nek ve szély te le nek a tár sa da lom ra.
Ezen kí vül az ál lam szá má ra meg old ha tat lan prob lé má nak tű nik min den ko lonc – az
öre gek, a nők, a gye re kek, a be teg sé gek, a bű nö zés és a je len tős népszaporulat.”93

Az ál lam bel biz ton sá gá ért fe le lős tár ca leg fel sőbb szer ve i nek ef fé le né ze tei a ro −
ma nép cso port ról fél re ért he tet le nül árul kod nak az et ni kum mal szem be ni ki éle zett
hely zet ről. A ko ra be li vé le mé nyek az ide gen ro ma cso por tok ál lí tó la gos be áram lá sá −
ról és ván dor lá sá ról nem zet kö zi egyez te tést is igé nyel tek a ro mák el le ni kö zös fel −
lé pés ben. El len ke ző eset ben a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal azt ja va sol ta, hogy „a
CSSZK−ban ezt az em ber anya got or vo si és pszi cho tech ni kai szem pont ból ha la dék −
ta la nul meg kell vizs gál ni, min den sze mélyt or szá gos, ke rü le ti, já rá si és te le pü lé si
szin ten nyil ván tar tás ba kell ven ni, hasz no sít ha tó mun ka erőt kell be lő lük fa rag ni, s
mun ká ba kell őket ál lí ta ni. A köz tár sa sá gi el nök 88/1945. szá mú dek ré tu mát el ső −
sor ban és ra di ká li san a ván dor ci gány ok el len al kal maz zák. Leg alább egy ilyen irá nyú
kí sér le tet kel le ne rá ten ni. Ami eb ből az em be ri anyag ból a to bor zás után meg ma −
rad, az szo ci á lis és gaz da sá gi ér te lem ben ko lonc lesz az ál lam szá má ra, mi köz ben
az ilyen aszo ci á lis ele mek sza po ro dá sa nem áll meg […] Sza po ru la tuk szá mot te vő.
A vér fer tő zés és más er kölcs te len cse le ke de tek a ro ko nok közt ná luk min den na po −
sak. Szá muk nem csök ken. Az ed di gi is me re tek alap ján el mond ha tó, hogy nem vi −
se lik el a ha la dó kör nye ze tet. Hely te len len ne azt hin ni, hogy kihalnak.”94

Az ál la mi szer vek és a tár sa da lom ál lás pont ját szem lé le te sen áb rá zol ják a Bel −
ügyi Meg bí zot ti Hi va tal to váb bi ja vas la tai is, me lye ket a Bel ügy mi nisz té ri um Bűn ügyi
Köz pont já nak nyúj tott be. Ezek azt fel té te lez ték, hogy „meg kell ol da ni a 18 év nél
fi a ta labb gye re kek ügyét, aki ket szo ci á lis, egész ség ügyi és er köl csi okok ból el kel −
le ne ven ni a ván dor ci gány ok tól, ke zel ni kell a hi va ta los fel ügye let alá eső, er köl csi −
leg zül lött vagy egész sé ges, de csa var gó if jú ság gond ja it a 241/1922−es szá mú tör −
vény 16. §−a ér tel mé ben, or vo sol ni kell a nyo mo ré kok, a kre té nek, a sé rült fi a ta lok,
az is ko lás gye re kek és a cse cse mők szo ci á lis prob lé má it és meg fe le lő el he lye zé sü −
ket.” A 16 és 18 év kö zöt ti fi úk nál az el nö ki dek ré tum (88/1945) ál ta lá nos mun ka −
kö te le zett ség ről szó ló 1. §−át kel lett al kal maz ni. Meg kö ve tel te azt is, hogy „a mun −
ka ké pes és egész sé ges aszo ci á lis sze mé lye ket egy idő re mun ka tá bor ba kell vin ni,
a 241/1922−es szá mú tör vény 15. §−a alap ján a hi va tá sos öröm lá nyo kat ja ví tó in −
té zet ben el he lyez ni, a tar tó san mun ka kép te len és fer tő ző be te ge ket pe dig el kell kü −
lö ní te ni, gyó gyí ta ni és me ne dé ket kell biz to sí ta ni szá muk ra”. 95

Hang sú lyoz ni kell, hogy a ro ma kér dés meg ol dá sá ra elő ter jesz tett ja vas la tok és
a szü le tő ter ve ze tek or szá gos mé ret ben tel je sen össz hang ban vol tak a for má ló dó
irány vo nal lal.
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A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal az egyes tár cák tól és in téz mé nyek től ös  sze gyűj tött
„is me re tek” alap ján még ra di ká li sabb ja vas la tot dol go zott ki a ván dor ro mák moz gá −
sá nak meg ál lí tá sá ra. Azt fel té te lez te, hogy amíg el ké szül az or szá gos ter ve zet, és
meg egye zés szü le tik az egy sé ges jo gi sza bá lyo zás ról, szük sé ges el fo gad ni egy
azon na li rend őr sé gi uta sí tást, amely nek tar tal má val meg is mer tet te az érin tett szlo −
vá ki ai hi va ta lo kat.

A „ván dor ci gány” fo gal má nak meg ha tá ro zá sán, a no mád élet meg til tá sán és a
ván dor ro mák ös  sze írá sán kí vül en nek az uta sí tás nak az ér tel mé ben ki köl tö zés re
kény sze rít het ték őket egyes köz sé gek, vá ro sok, já rá sok te rü le té ről más te le pü lé −
sek re, vá ro sok ba, já rá sok ba, s egy ben meg tilt hat ták a vis  sza té ré sü ket, de ugyan −
úgy érint het te ez a til tás az egyes vá ro sok és já rá sok ré sze it, ahol kor lá toz hat ták a
mozgásukat.96 A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal egy ben ál lás fog la lást is kért a ván dor ro −
mák mun ka tá bor ba so ro lá sá nak ha té kony sá gá val kap cso lat ban, il let ve vá laszt várt
ar ra a kér dés re, hogy (a 105/1945. szá mú ren de let alap ján) mun ka tá bor ok for má −
já ban hoz za nak−e lét re te le pe ket, vagy csak sa já tos mun ka köz pon to kat ala kít sa nak
ki meg fe le lő in téz ke dé sek kel. A ki zá ró lag ro mák nak szánt mun ka tá bor ok lét re ho zá −
sá nak kér dé se or szá gos vi szony lat ban ér vé nyes ren de let ben még nem nyer te el
vég le ges for má ját, így a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal is ki vá rá sos tak ti kát al kal ma zott,
és in kább az alá ren delt egy sé gek vé le mé nyét sür get te, mint hogy el fo gad ja a szi go −
rú dön tést. A ko ráb bi ad mi niszt ra tív és jo gi esz kö zök je len tős mér ték ben – és az ön −
ké nyes ma gya rá zat ré vén gya kor la ti lag kor lát la nul – le he tő vé tet ték a ro mák kal
szem be ni fel lé pést a fel té te le zett csa var gás és kol du lás ese tén, a te le pek át he lye −
zé sé nél, a mun ká ba ál lás el ke rü lé se kor stb. A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal fi gyel mez −
te tett a kol du lás és a csa var gás el le ni kör le ve lek re, az aszo ci á lis ele mek nyil ván tar −
tás ára és ki vá lasz tá sá ra, és em lé kez te tett az 1947 ta va szá ra ter ve zett tö me ges
mun ka tá bor ba so ro lá suk ra. Ak kor már folyt a ro ma mun ka tá bor ok ki ala kí tá sá ról
szó ló kor mány ha tá ro zat ja vas la tá nak vé le mé nye zé se, ame lyet az új tár sa dal mi−po li −
ti kai kö zeg ben „po li ti ka i lag el fo gad ha tat lan ként” el kel lett uta sí ta ni. A Bel ügyi Meg −
bí zot ti Hi va tal azon ban a 105/1945−ös tör vény szán dé ka ér tel mé ben az elő írás „po −
li ti kai el fo gad ha tat lan sá ga” ide jén is uta sí tá so kat adott ki az aszo ci á lis sze mé lyek
mun ka tá bor ba szál lí tá sá ra, elő ször csu pán mint a ván dor hor dák ga ráz dál ko dá sá val
kap cso la tos sür ge té sek re és pa na szok ra adott vá laszt a Kirá ly hel me ci já rás te rü le −
té re, ké sőbb már Szlo vá kia min den járására.97

A Mun ka vé del mi Hi va tal is is mé tel ten uta sí tot ta be osz tott ja it – kü lö nös kép pen
Szlo vá kia dé li és ke le ti ré szé ben –, hogy a ro mák nak el ső sor ban az épí tő ipar ban,
az út épí té sek nél, a kő fej tők ben és a tég la gyá rak ban biz to sít sa nak mun ka he lyet. A
sza bad mun ka köz ve tí tés ne héz sé ge i nél a mun ka erő moz gó sí tá sát sza bá lyo zó
88/1945. szá mú el nö ki dek ré tu mot kel lett al kal maz ni, és az érin tett sze mé lye ket
mun ka tá bor ba kel lett vinni.98 A kor mány ren de let ja vas la tá nak el uta sí tá sa után Szlo −
vá ki á ban is vár ha tó volt a ro ma la kos ság ös  sze írá sa.

Meg kell em lí te nünk, hogy a ro mák diszk ri mi ná ci ó ja az élet más te rü le te it is érin −
tet te, és az el nyo más több ös  sze te vő jé ről csu pán tö re dé kes hí rek ma rad tak fenn.
Így de rült fény pl. a pobedimi, a čelov cei vagy a senoh ra di ro mák ese té re, akik fel −
leb be zé sét a já rá si fel lebb vi te li bi zott ság és a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal is tár gyal −
ta, mert az 1946−os vá lasz tá sok ide jén ki hagy ták őket a vá lasz tói név sor ból. Az
alap ve tő vá lasz tó jog meg ta ga dá sa ci gány nem ze ti sé gük mi att ér te őket. A vá lasz tók
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lis tá já ra az 1946. feb ru ár 21−én el fo ga dott 28/1946. szá mú tör vény 2. § 1. be kez −
dé se ér tel mé ben a CSSZK min den cseh, szlo vák és egyéb szláv nem ze ti sé gű pol −
gá rát fel kel lett ven ni. A tör vény alap ján el dőlt, hogy „a sér tett sze mé lyek a Pobe di −
mi He lyi Nem ze ti Bi zott ság hi va ta los iga zo lá sa alap ján ön ként a ci gány nem ze ti ség −
hez tar to zók nak val lot ták ma gu kat, és ci gány nyel ven be szél nek. A Pobe di mi He lyi
Vá lasz tá si Bi zott ság és a he lyi rek la má ci ós bi zott ság egy han gú an úgy dön tött, hogy
nem ve szi fel őket a vá lasz tá si lis tá ra, mert nem te kint he tők szláv nem ze ti sé gű ek −
nek, ezért a 28/1946. szá mú tör vény 2. § 1. be kez dé se alap ján így kel lett dön−
teni.”99 Nem vet ték fi gye lem be az SZKP čelov cei kép vi se lő i nek ér ve lé sét sem azon
he lyi ro mák tel jes meg bíz ha tó sá gá ról, akik te vé ke nyen részt vet tek az an ti fa sisz ta
har cok ban, és súj tot ta őket a holo kauszt is. Bi zo nyí té kul az 1940−es nép szám lá lás −
kor ci gány nem ze ti sé gű nek je lent ke zett 127 sze mély szolgált.100

Jel lem ző, hogy a há bo rús idő szak uta sí tá sai ér tel mé ben, me lyek hez az 1945.
má jus 24−én el fo ga dott – a ci gá nyok egyes vi szo nya i nak ren de zé sé ről szó ló – ren −
de let is kap cso ló dik, a he lyi és a re gi o ná lis szer vek meg pró bál tak sa ját ha tás kör −
ben an ti de mok ra ti kus ren del ke zé se ket hoz ni „tu laj don” ro má ik kal szem ben. A leg −
több ilyen eset a Ma gas−Tát ra te rü le tén tör tént, gya kor la ti lag a há bo rú be fe je zé sé −
től szá mít va. A Kés már ki Já rá si Nem ze ti Bi zott ság már 1945 nya rán úgy dön tött,
hogy a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal nak ja vas la tot tesz a ro mák el tá vo lí tá sá ra a Ma gas−
Tát ra kör ze té ből, ahol ál lí tó lag nagy szám ban for dul tak elő, és ké ri át he lye zé sü ket
va la mely né met vagy ma gyar köz ség be, mely kel lő kép pen tá vol fek szik a Magas−
Tátrától.101 A Pop rá di Já rá si Nem ze ti Bi zott ság sze ret te vol na el ér ni, hogy a ro mák
ne lép hes se nek Pop rád és a Ma gas−Tát ra te rü le té re, és vé le mé nye zés re be ter jesz −
tet te az egyes til tá sok és uta sí tá sok be nem tar tá sá ért szi go rú szank ci ó kat tar tal −
ma zó (pa ra gra fu sok ba fog lalt) diszk ri mi na tív ren de le tét. A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal
osz tá lyai fél évig egy más nak ado gat ták, míg nem 1947 ta va szán kény te le nek vol tak
el uta sí ta ni ras  szis ta tar tal ma mi att. A be avat ko zá sok le he tő sé ge i ről a Pop rá di Já rá −
si Nem ze ti Bi zott ság így uta sí tott: „a rend bon tók, a csa var gók, a ré sze ge sek, a nap −
lo pók stb. el len csak ezek a be vált esz kö zök lé tez nek: meg fe le lő köz sé gi biz ton sá −
gi és rend fenn tar tó szol gá lat, a ga ráz dák meg bün te té se a nyil vá nos bot rány oko zá −
sért vagy ve re ke dé sért, a csa var gás és kol du lás el íté lé se, a ki to lon co lás, az il le tő −
sé gi hely re me nesz tés, ki uta sí tás a köz ség ből, a re ver zió meg til tá sa és a munkatá−
bor”.102 A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ál lás fog la lás ára vár va a Pop rá di Já rá si Nem ze −
ti Bi zott ság a he lyi nem ze ti bi zott sá gok se gít sé gé vel pró bál ta el ér ni cél ját, me lyek −
nek ha tá ro zat for má já ban kel lett be nyúj ta ni uk pa na sza i kat és kí vá nal ma i kat a ro −
mák ki te le pí té sé vel, és va la mely ki ürí tett né met köz ség tö me ges meg töl té sé vel kap −
cso lat ban. Ezek kel a ha tá ro za tok kal ka pott vol na nyo ma té kot az a be ad vány, ame −
lyet a Pop rá di Já rá si Nem ze ti Bi zott ság nak „be kel lett vol na” nyúj ta nia az SZNT−nek,
hogy el ren del je a ro mák kitelepítését.103 A já rá si mun ka vé del mi hi va tal to váb bi szi −
go rú uta sí tá sai ér tel mé ben járt el Spiš ská Belá he lyi nem ze ti bi zott sá ga, ami kor
a köz ség te rü le té ről ki til tot ta a vándorromákat.104

A Pop rá di Já rá si Nem ze ti Bi zott ság ren de le té nek el uta sí tá sa után is mé tel ten pa −
naszt emelt a tát ra lom ni ci rend őr ál lo más a ro mák vi sel ke dé sé vel kap cso lat ban,
akik nagy szám ban vet tek részt az er dei mun ká la tok ban. Mi vel az ő nem meg fe le lő
vi sel ke dé sük za var ta a Tát ra lá to ga tó it, a Kés már ki Já rá si Nem ze ti Bi zott ság ezt a
le ve let to váb bí tot ta Po zsony ba az SZNT−nek.105
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A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal elő írá sa ha té kony meg elő ző és meg tor ló in téz ke dé −
sek vég re haj tá sá ra szó lí tott fel a für dő vá ros ok ban és a nya ra ló he lye ken a ván dor ro −
mák il let len sé gei kap csán, mi köz ben fi gyel mez te tett a – kol du lás sal, a csa var gás −
sal, a re ver zió meg til tá sá val, a ve szé lyes nap lo pás sal szem be ni – ha tá lyos jo gi nor −
mák nyúj tot ta le he tő sé gek re, ame lyek még mind a 19. szá zad vé gé ről szár maz tak,
s ezen felül a 117/1927. szá mú tör vényt kel lett alkalmazni.106 Még mi e lőtt a hi va −
ta lok új ra tett re ké szen áll tak vol na, meg kez dőd tek az ös  sze írás elő ké szü le tei.

Fen tebb már szól tunk ró la, hogy a CSSZK−ban a há bo rú utá ni el ső ci gány–ro ma
ös  sze írást 1947−ben csak a biz ton sá gi szer vek vé gez ték, mi vel a mun ka tá bor ba tör −
té nő tö me ges be so ro lás ra tett ja vas la tot a kor mány ha tá ro zat ér tel mé ben vis  sza kel −
lett von ni (a ro mák nyil ván tar tá sa ugyan is ezt a célt szol gál ta vol na). A CSSZK−ban
ös  sze sen 101 190 ci gány–ro ma la kost szá mol tak, gya kor la ti lag mind szlo vá ki ai ro −
ma volt. A bűn ügyi szol gá lat ko ra be li in for má ci ói és C. Nečas ké sőb bi ku ta tá sai
alap ján 583 cseh és mor va ro ma él te túl a kon cent rá ci ós tá bor meg pró bál ta tá sa it,
1945 má ju sá ban Cseh or szág te rü le tén mint egy 1000 ro ma la kott, né há nyan szlo −
vá ki ai ro ko na ik nál rejtőzködtek.107 Az ös  sze írás ered mé nyét meg kér dő je lez te N.
Pavel čí ko vá re gi o ná lis ku ta tá sa, de ezt nem le het tár gyi la go san el len őriz ni és iga −
zol ni. A Bűn ügyi Köz pont anya ga it ed dig még nem ku tat ta sen ki, mert na gyon ki ter −
jed tek és so ká ig tit ko sak vol tak. A rend őr ál lo má sok for rá sai a két há bo rú köz ti és
a há bo rú utá ni idő szak ból, csak úgy, mint a Lő csén ta lál ha tó bel ügy mi nisz té ri u mi le −
vél tár anya gai, a rend őr ség te vé keny sé gé ről azt bi zo nyít ják, hogy a ci gá nyok adat bá −
zi sát és ujj le nyo ma ta ik nyil ván tar tá sát hu za mo sabb időn ke resz tül fo lya ma to san töl −
töt ték fel. A biz ton sá gi szer vek meg ho no so dott gya kor la ta és mun ka mód sze rei a há −
bo rú utá ni idő szak ba olyan sze mé lyek ál tal is át ke rült, aki ket be so rol tak az új szer −
ve ze ti rendbe.108

Be fe je zés

Köz vet le nül a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se után egész Kö zép−Eu ró pá ban meg in −
dult a la kos ság egyes cso port ja i nak szé les kö rű moz gá sa, me lyet az új ott ho nok és
meg él he té si for rá sok ke re sé se vál tott ki, va la mint a cseh szlo vák le te le pe dé si po li −
ti ka esz kö ze ként meg je le nő kiké nys ze rí tett és erő sza kos mig rá ció. Arburg sze rint is
en nek a ré szét ké pez te a ke let−szlo vá ki ai ro mák pél dát lan ván dor lá sa, amely re a
cseh szer vek több nyi re ne ga tí van re a gál tak, át örö kít ve a ré geb bi ro ma el le nes in téz −
ke dé se ket, s így két ség be von ha tat lan a kul tu rá lis szem pont ból el té rő és nem kí vá −
na tos ki sebb ség el le ni ál lás pont foly to nos sá ga. A szlo vá ki ai ro mák spon tán és a
szán dé ko san ki vál tott be ván dor lá si hul lá mai, me lyek ös  sze függ tek „rend szer te len
ur ba ni zá ci ó juk kal” (N. Pavel čí ko vá sze rint) és a le te le pe dé si le he tő sé ge ik meg vo ná −
sá val, olyan kö vet kez mé nyek be tor kol lot tak, ame lyek kel a cseh szer zők sze rint nem
csu pán a ro ma ki sebb ség, ha nem az egész tár sa da lom mind má ig küzd.

A hos  szabb tá vú fej lő dés és a több ség gel va ló együtt élés szem pont já ból en nél
is sú lyo sabb ki ha tá suk volt a má so dik vi lág há bo rú vé gén és an nak be fe je zé se után
el fo ga dott ro ma el le nes in téz ke dé sek nek a köz sé gek pe re mén le te le pe dett sze mé −
lyek kel szem ben. A ro mák ki űzé se ere de ti te rü le te ik ről, ki szo rí tá suk a köz sé gek szo −
ci á lis és gaz da sá gi rend sze ré ből, va la mint a föld raj zi lag, a szo ci á li san és a kul tu rá −
li san el szi ge telt és el kü lö ní tett ro ma te le pü lé sek ki ala kí tá sa, me lyek ben le fé ke ződ −
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tek a ro ma kö zös ség szociokulturális, dif fe ren ci á ló dá si és ci vi li zá ci ós fo lya ma tai,
azt ered mé nyez ték, hogy az etno kul tu rá lis bom lás je le it ma gu kon vi se lő tör té né sek
ütöt ték fel a fe jü ket, el fa jul tak az er köl csi ér té kek, szét es tek a he lyi leg endo gám
cso por tok csa lá don és kö zös sé gen be lü li szo ci á lis vi sel ke dés mód já nak sza bá lyo −
zói. Ezek a kor lá to zott te rü let tel ren del ke ző te le pek fo ko za to san túl né pe sed tek,
rom lot tak hi gi é ni ai, öko ló gi ai és egész ség ügyi pa ra mé te re ik. Tel jes mér té kű el kü lö −
ní té sük és get tó sí tá suk je len leg az egyik leg ros  szabb – né hány év ti zed del ko ráb bi –
ro ma el le nes in téz ke dés foly ta tá sa, amely a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se óta
meg aka dá lyoz ta a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját.
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13. Egy opa vai pa nasz le vél ről volt szó, amely fel idéz te a né met meg szál lás ide jén ho zott
ren del ke zést. SÚA Praha, f. MPSP, uo.

14. SÚA Praha, f. MPSP, č. kart. 400, sig. 2249.
15. Uo.
16. Cikán ský problém. /K. R./, Bezpečnosť, I., 1946, s. 194−200; Pavelčíková, N.: Co

„koneèné øešení”...
17. SÚA P raha, f. MPSP, uo.
18. Itt a Dítì nad propastí, výcho va a vzdì lá ní potul ných a cikán ských dìtí cí mű mun ká já ra

utalt. Uo. Štam pach sze mé lyes tra gé di á ja az lett, hogy vé le mé nyét azo no sí tot ták a ko −
ra be li ak tu á lis igé nyek kel (ezt iga zol ják az Író szö vet ség 1953−as ös  sze jö ve te le i ről szó ló
anya gok is). Jurová, A.: Róm ska prob le ma ti ka... 2. zv.

19. Uo. M. Cipro, a je len tős cseh pe da gó gus, F. Štam pach egy ko ri kol lé gá ja, vis  sza em lék −
szik Štam pach há bo rú utá ni fe le lős ség re vo ná sá ra a pro tek to rá tus ide jén be töl tött funk −
ci ó ja és vé le mé nyei mi att. Cipro, M.: Úvaha o výcho vě sociál ně han di ca po va ných skupin.
In Rómo via a sociál na peda go gi ka apli ko va ná do pod mi e nok mater ských a základ ných
škôl. Pra cov ný zbor ník na medzi ná rod ný seminár, Levo èa 7.–9. 6. 2001.

20. Eze ken a meg be szé lé se ken is mé tel ten el hang zot tak azok a hely te len ál lí tá sok, hogy a
ci gá nyok szá ma a há bo rús idő szak hoz ké pest meg két sze re ző dött a kül föl di, el ső sor ban
a bal ká ni cso por tok be özön lé se ré vén. A két há bo rú kö zöt ti rend őr sé gi név sor ok és a
Bel ügy mi nisz té ri um Bűn ügyi Köz pont ja nyil ván tar tá sá nak ös  sze ha son lí tá sa ezt egy ér tel −
mű en cá fol ja. C. Nečas és E. Hor vát ho vá azt fel té te lez ték, hogy – ha fi gye lem be ves  szük
a je len tős sza po ru la tot is – a há bo rú ide jén Szlo vá kia te rü le tén mint egy száz ezer ro ma
élt. Azt is meg em lít het jük, hogy 1938. no vem ber 2−án szü le tett egy ha tá ro zat, mely nek
ér tel mé ben a ci gá nyo kat azok ra a te rü le tek re kel lett vol na ki szo rí ta ni, me lye ket Ma gyar −
or szág nak kel lett át en ged ni. Mind eköz ben ép pen Dél−Szlo vá ki á ban élt je len tős szá mú
ro ma, és egy ré szük től meg von ták az ál lam pol gár sá got. Az 1938. de cem ber 31−i ál la po −
tot tük rö ző la kos sá gi nyil ván tar tás alap ján a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén 26 265 ci −
gány nem ze ti sé gű la kos élt (a meg íté lés kri té ri u mai vi szont nem egy ér tel mű ek). Lásd a
Úze mie a oby va te¾ stvo Slo ven skej repub li ky és Preh ľad obcí a okre sov odstú pe ných
Nemecku, Maïar sku a Po¾sku (Bratislava, ŠŠÚ 1939) cí mű ki ad vá nyo kat. Az 1940−es
esz ten dő ben a ci gány ság fo gal má nak de fi ní ci ó ját tar tal ma zó ren de let ki adá sa után
(mind két szü lő ere de te, mun ka ke rü lés) a de cem be ri nép szám lá lás so rán a nem ze ti ség
ro vat ban 38 333 sze mély sze re pelt ci gány nem ze ti sé gű ként. Lásd Zprá vy Štát ne ho plá -
no va ci e ho a šta tis tic ké ho úr adu, 1946/1. Ez azt je len ti, hogy 1945−ben a vis  sza csa tolt
te rü le te ken is él tek ro mák, és a cseh or szá gi be ván dor lá sok for rá sát el ső sor ban a szlo −
vá ki ai ro mák je len tet ték. Ezt em lí ti meg hoz zá szó lá sa i ban N. Pavel čí ko vá is. 

21. Uo. A SZM 1946. szep tem ber 10−i ülé sén ké szült jegy ző könyv. Eb ben az idő ben több já −
rás ból meg sza po rod tak a pa nasz le ve lek az egész ség ügyi, hi gi é ni ai prob lé mák kal kap −
cso lat ban – fer tő ző szem gyul la dás meg je le né se Kladnóban, rab lá sok Česká Lípán stb.
Sig. 2249, kart. 400, f. MPSP. T. Dvo řák meg em lí ti a ro mák kal szem be ni ál ta lá nos és
egy ben alap ta lan elő í té le te ket, ami mi att szám ta lan őket ért tá ma dás ban jog vé de lem
nél kü li ál do za ti bá rány ként sze re pel tek. T. Dvořák: i. m.

22. Haišman, T.: Romo vé v Čes ko slo ven sku v letech 1945–1967. Vývoj insti tu ci o nál ní ho
zájmu a jeho dopady. In Romo vé v Èeské republice. Praha, Socioklub, 1999, 137–183. p.
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23. SÚA Praha, f. MPSP, č. kart. 400, sig. 2249. A SZM 1946. szep tem ber 10−i ülé sén ké −
szült jegy ző könyv.

24. A ro mák la kás gond ja i nak meg ol dá sa so rán ta pasz tal ha tó te he tet len sé get vagy kel let len −
sé get iga zol ják az öt ve nes évek ele jén több nagy üzem ben, va la mint kü lön bö ző ré gi ó ban
ké szült ku ta tá sok is. Pl. Pavelčíková, N.: Romo vé na Vít kov sku a Hlu čín sku v první polo −
vi ně pade sa tých let. Vlas ti vìd ne listy, 1996/1, 7–11. p. A szer ző újabb írá sa i ban az zal
„vé di” a cseh ál la mi szer ve ket, hogy va ló szí nű leg nem szá mol tak a ro ma mun ká sok csa −
lád tag ja i nak Szlo vá ki á ból tör té nő át te le pü lé sé vel.

25. A Lido vá demo kra cie hoz ta nyil vá nos ság ra 1946. szep tem ber 18−án. A há rom szin tű tá −
bor rend szer ter vét nem ter jesz tet ték elő a szep tem ber 10−i ér te kez le ten, mint ahogy ar −
ról T. Haiš man ér te ke zik. Lásd Haišman, T.: Snahy cen trál ních orgá nù...

26. SÚA Praha, f. MPSP, kart. sz. 400, sig. 2249
27. Uo. A miro ti cei te me tő ben van el te met ve több ha lott a Lety tá bor ból; Lásd még Pape,

M.: i. m.
28. SÚA Praha, f. MPSP, č. kart. 400, sign. 2249; Ugyan csak SÚA Praha, f. ZÚ, č. kart. 773.
29. Pavelčíková, N.: i. m. Meg kell em lí te ni a két há bo rú köz ti ro ma nyil ván tar tást és ös  sze −

írást, me lyek egy ér tel mű en cá fol ják a ko ra be li né ze te ket.
30. SÚA Praha, f. MPSP, č. kart. 400, sig. 2249; Ugyan csak Pape, M.: i. m. 154–159. p. 
31. Is mét te rí ték re ke rült a ro mák ki to lon co lá sa Mariánske Láz ne ból és Kar lo vy Varyból. A

cseh, a szlo vák, a len gyel és a ma gyar ro mák ál lí tó lag sok il let len sé get kö vet tek el a
Žam ber ki já rás ban, ahol er dei mun ká la tok ban vet tek részt Rokytnicében. SÚA Praha, f.
MPSP, č. kart. 400, sign. 2249.

32. Uo. Zprá va o pora de 16. 1. 1947 na Ria di teľ stve národ nej bezpečnosti, koreš pon den −
cia medzi Úra dom ochra ny práce a Minis ter stvom sociál nej sta rost li vos ti z 13. 2. 1947.

33. Uo. 1947. már ci us 1−jei le irat a Bűn ügyi Köz pont nak.
34. Uo. Ciká ni − nutná opatření. Usmer ne nie pod ri a de ných orgá nov z 21. 1. 1947.
35. Uo. Arburg, A. von em lí tést tesz a biz ton sá gi szak elő adók 1947. már ci us 11−i ta lál ko zó −

já ról, ahol nyíl tan ja va sol ták, hogy azon ro má kat, akik nem tud ják iga zol ni ál lam pol gár −
sá gu kat, el ső sor ban Ma gyar or szág ra „to lon col ják”, amen  nyi ben azt a ha tárt még nem
őr zik oly tö ké le te sen.

36. SÚA Praha, f. MPSP, kart. sz. 400, f. ÚPV, kart. sz. 1163; Jurová, A.: Róm ska prob le −
ma ti ka 1945−1967. Dokumenty. i. m. 1. kö tet.

37. Uo.
38. Uo. Csa tol va J. Mareš cik ke: Ciká ni musí pracovat. Kriminalistika, 1968/2, 33–37. p.
39. SÚA Praha, f. MPSP, č. kart. 400
40. Uo.
41. Jurová, A.: Róm ska problematika… Az Ostra va kör nyé kén vég zett sa ját re gi o ná lis ku ta −

tá sok alap ján N. Pavel čí ko vá ku darc nak tart ja az ös  sze írást, mert csak a le te le pe dett és
dol go zó ro má kat vet ték nyil ván tar tás ba, a ván dor éle tet élők el ke rül ték, pl. Szlo vá ki á ba
tá voz tak. Az ös  sze írás or szá gos szin tű volt, Szlo vá ki á ban egé szen 1948 ele jé ig tar tott.
Ős  szel ki egé szí tet ték a nyil ván tar tást, és foly ta tód tak a cseh or szá gi el len őr zé sek. Ezen
kí vül hang sú lyoz ni kell, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um bel ső út mu ta tá sa alap ján ké szü lő
jegy zék min den ci gányt érin tett az or szág ban. T. Dvo řák is iga zol ja, hogy az ös  szes ro −
ma nyil ván tar tá sa ál lan dó ele me lett a ro ma kér dés meg ol dá sá nak már a há bo rú előt ti
idő szak ban is, s cél ja a ro mák ál lan dó mun ka vi szony ba so ro lá sa volt.

42. Lásd Nečas, C.: Èes ko slo ven ští Romo vé v letech 1938–1945. Brno, Masa ry ko va uni−
verzita, 1994.; Nečas, C.: Evi den ce čes ko slo ven ských Ciká nů v letech 1922–1927. Èeský
lid, 1986/2, 66–71. p.; Nečas, C.: Šta tis tic ké výsled ky o cigán skej popu lá cii z r. 1924 na
východ nom Slovensku. His to ri ca carpatica, 20. roč. (1989) 213–224. p.; Nečas, C.: Mate −
riál o Romech na Slo ven sku z roku 1924. His to ric ká demografie, 1998, 169–199. p.

43. Nečas, C.: Mate riál o Romech…
44. Vö. a 41. láb jegy zet for rá sa ival.
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45. Hübschmannová, M.: Šaj pes dovakeras…; Lacková, E.: Naro di la jsem…
46. Sok csa lád a mes ter sé ge mel lett kény te len volt más meg él he té si for rást ta lál ni. A nők

gyak ran a föld mű ve sek nél szol gál tak vagy kol dul tak. Az a tény, hogy a csa lá dok egyik nap −
ról a má sik ra él tek, csak né ha dol goz tak, iga zol ták a szlo vák kör nye zet ből a cseh ha tár vi −
dék re és az ipar vá ros ok ba be köl tö zött ro mák kö ré ben vég zett ku ta tá sok. Davidová, E.:
Smìry adaptace, asi mi la ce èi spo le èen ské integ ra ce cikán ské ho – rom ske ho oby va tel stva
v pohra niè ním mìste. Zpra vo daj KSVI, 1987; Haišman, T.: K prob le ma ti ce zpù so bu živo ta
a kul tú ry cikán ské ho oby va tel stva v prù mys lo vem mìste (Kladno). Zpra vo daj KSVI, 1988.

47. Lásd Nečas, C.: Èes ko slo ven ští Romové… Kame nec sze rint az ös  sze ha son lí tás azt mu −
tat ja, hogy a ro mák el nyo má sá nál kez det től fog va fa ji okok ról volt szó, míg a zsi dók nál val −
lá si, va gyo ni és mű velt sé gi té nye zők ját szot tak sze re pet. Lásd Kamenec, I.: Holo kaust na
Slo ven sku – porov na nie osu dov róm skych a židov ských obyvateľov. In Frištenská, Hana –
Láznicková, Ilo na – Sulitka, Andrej (ed.): Nezná my holokaust. Praha 1995.

48. Varinský, V.: Tri etapy núte ných prác na Slo ven sku v rokoch 1941–1953. In Barnovský,
M. (ed.): Od dik ta tú ry k diktatúre. Bratislava, Veda, 1995, 133–141. p.; Uő: Tábo ry núte -
nej práce na Slo ven sku v rokoch 1941–1953. Ban ská Bystrica, UMB, 2004. Az ar chív
for rá sok az Eper je si Ál la mi Le vél tár ban az Eperjes–Strážske út vo nal épí té sét szol gá ló
mun ka tá bor kap csán tar tal maz nak szám ta lan kér vényt olyan köz sé gi hi va ta lok tól és ma −
gán vál lal ko zók tól, akik ro mák sza bad dá té te lét kér ték kü lön bö ző mun kák el vég zé sé re.
A Hanu šov ce mel let ti Petič tá bo rá ban is olyan ro mák vol tak, aki ket ugyan az az épí té si
vál la lat al kal ma zott, mint a mun ka tá bor ok ban. A köz sé gi hi va ta lok még 1944 nya rán fi −
gyel mez tet tek a ro mák szá má ra nyí ló sok mun ka le he tő ség re, me lyek a Lat or ca fo lyam −
sza bá lyo zá sá nál adód tak.

49. A fo ko zó dó ro ma el nyo más fo lya ma tá ban, ami kor meg sza po rod tak mind a jo gos, mind az
alap ta lan pa nasz le ve lek a ro mák nö vek vő szá má val, élős kö dő élet mód já val kap cso lat −
ban, s a moz gás kor lá to zá su kat, sőt szlo vá ki ai ki te le pí té sü ket kér ték, ké szült egy tör −
vény az ún. aszo ci á lis sze mé lyek ről, amely nek ér tel mé ben aszo ci á lis nak mi nő sít het tek
min den 18 év fe let ti sze mélyt, aki „a ci gány faj hoz tar to zik – és bár le te le pe dett –, a pol −
gá ri kör nye zet ter hé re van”. Nečas, C.: Èes ko slo ven ští Romové… 152–153. p. Ez a ja −
vas lat vi szont a hos  sza dal mas el já rás fo lya ma tá ban ugyan úgy vé gez te, mint a ván dor ci −
gány ok ról és csa var gók ról szó ló tör vény.

50. Lásd Nečasa, C. mun ká it a ro ma holo kaus zttal kap cso lat ban; Geceľovský, V.: Rómo via
na Geme ri do r. 1945. Rožňava, 1990.

51. 2000−ben a ro ma ül dö zés új mód já vá vál tak a saj tó ban meg je le nő tá ma dá sok, me lyek
meg kér dő je lez ték a ro mák le gá lis ál lan dó lak hely ét az egyes köz sé gek ben, és a köz vé −
le mény nek olyan in for má ci ó kat su gall tak, hogy a ro mák te le pü lé se i ket il le gá li san ala kí −
tot ták ki. (Épp olya nok ese té ben, ame lyek fej lő dé sé ről leg alább száz éve is mer tek a tör −
té nel mi ada tok, pl. Leta nov cet már a há bo rú előtt ki te le pí tet ték.) Jurová, A.: His to ric ký
vývoj róm skych osád na Slo ven sku a prob le ma ti ka vlast níc kych vz�a hov k pôde.
(„Nelegálne osady”). http://www.saske.sk/cas/4−2002/jurova.html.; Uő: Nie ko¾ ko poz -
ná mok k otáz kam róm skych osád. (Kauza Letanovce). http://www.saske.sk/cas/1−
2003/jurova.html.

52. A Bár tfai és az Eper je si já rás ro ma te le pü lé se in 1999−ben és 2000−ben zaj lott egy fel −
mé rés a pil ze ni Nyu gat−Cseh or szá gi Egye tem Kul tu rá lis és Szo ci á lis Ant ro po ló gia Tan −
szé ke, a prá gai Kár oly Egye tem In do ló gi ai In té ze te és a po zso nyi Info Ro ma Ala pít vány
rész vé te lé vel.

53. Nečas, C.: Èes ko slo ven ští Romové... 153., 156–160. p. Leg utóbb K. Janas (Romano
džaniben, 2003/jevend).

54. Hübschmannová, M.: i. m. A 2 fe je zet a ter je del mes ki vo nat ból ös  sze fog lal ja a cseh or −
szá gi ro ma et ni kum ról szó ló is me re te ket. Bernasovský, I. vas kos kö te tet pub li kált a ke −
let−szlo vá ki ai ant ro po ló gi ai ku ta tá sok ról.

55. Nečas, C.: i. m. 153–156. p.; Lacková, E.: i. m.; Geceľovský, V.: i. m.
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56. A ko ra be li saj tó több cik ke szá mol be a ro ma tá bo rok tö me ges ha lál ese te i ről. Lásd
Jurová, A.: Róm ska problematika… 1. zv.

57. Már 1945 már ci u sá ban meg öl tek egy ro mát Nagy i da köz ség ben, ahol a he lyi „mi li cis −
ták” ön ké nye sen ra gad tak fegy vert egy szov jet ka to na el lo pott in gé nek ke re sé se kor.
Kirá ly hel mec ha tár vi dé ke hos  szú idő re a Kár pát al já ról in du ló és a Cseh or szág ba tar tó
em ber csem pé szet köz pont já vá vált, il let ve Šte fan Ci ca ci gány hor dá já nak „fel ség te rü let −
évé”, akik szá mos rab lást kö vet tek, „zsák má nyu kat” pe dig Ma gyar or szág ra vit ték és az
ot ta ni (nem ro ma) kocs mák ban el ad ták. ŠA Košice, f. Kraj ský súd v Koši ci ach /(1525)
1872 −1949/, č. kart. 493, 501, 504.

58. Lacková, E.: i. m. Né hány vis  sza em lé ke zés a Roma no dža ni ben ha sáb ja in: pl. ter je del −
mes ki vo nat je lent meg az 1941–1943 kö zött a Szov jet uni ó ban tar tóz ko dó J. Čonka sza −
kasz ve ze tő 2. vi lág há bo rús em lék ira ta i nak kéz ira tá ból. AMV SR Levoča, f. B 10/3, č.
kart. 1.; Hübschmannová, M.: „Po Židoch Cigáni”. Svì dec tví Romù ze Slo ven ska
1939–1945. 1. díl. Praha, Tri á da, 2005.

59. A „ci gány nem ze ti ség” és a „ci gány nem ze ti sé gű ál lam pol gár” fo gal mak mint az ön tu da −
to so dás és az et ni kai más ság el fo ga dá sa több for rás ban meg je len nek a há bo rú után,
egé szen az erő sza kos szo ci a lis ta as  szi mi lá ció fel lé pé sé ig.

60. Pl. Hübschmannová, M.: i. m.; Lacková, E.: i. m.; Horváthová, E.: Cigá ni na Slovensku.
Bratislava, SAV, 1964.

61. Er ről ta nús kod nak a Prá gai Já rá si Nem ze ti Bi zott ság pa na szai már 1945 fo lya mán.
62. Lásd Jurová, A.: i. m. 1. zv. 32–33., 35. p.
63. Výcho do slo ven ská Prav da, 12. máj 1945. 2. p.
64. Jurová, A.: i. m. 29–30. p.
65. El ret ten tő pél dá ként szol gált vol na Chvojnica, a Pri vi gy ei já rás ban ta lál ha tó egy ko ri né −

met te le pü lés, me lyet a ro mák tel je sen tönk re tet tek. Jurová, A.: i. m. 63–66. p.
66. SÚA Praha, f. ÚPV 1945−1959, č. kart. 3409, zn. 257. Ugyan csak az Ál la mi Le vél tár

KNB−fondjaiban ta lál ha tó anya gok.
67. A köz tár sa sá gi el nök 88/1945. szá mú dek ré tu ma a mun ka erő moz gó sí tá sá ról.
68. A ké nyel met len ide ge nek el le ni harc ról szó ló 52/1935. szá mú tör vény.
69. ŠOKA Košice, f. ONV (OSK) Mol da va nad Bod vou 1945–1960, č. kart. 1, č. sp. 245

prez.
70. Uo.
71. Csak Ke let−Szlo vá ki á ban 1945 után több te le pü lé sen iga zol ták a ro mák el nyo má sát és

ki űzé sét a köz ség ből (Richnava, Trs te né nad Hornádom, Rybník, Batizovce, Spiš ské
Bystré, Holomnica, Toporec, Rakúsy, Kece rov ské Pekľany, Keny hec [Kechnec], Tor na
[Turňa], Nižný Medzev, Szep si [Moldava nad Bodvou], Slanec, Trebišov). SÚA Praha, f.
ÚPV 1945–1959, č. kart. 3409, 257.

72. Jurová, A.: i. m. 28–29. p.
73. Uo. 33–35. p.
74. Uo.
75. Uo. 37–38. p.
76. Uo. 39–42. p.
77. Uo. 43–44. p.
78. Uo. 46–51. p.
79. Uo. 56–57. p. Lásd még Jurová, A.: His to ric ký vývoj…
80. E. Lacková: i. m.
81. Jurová, A.: i. m. 30. p.
82. Uo. 31. p.
83. Ar chív Minis ter stva vnút ri SR, Levo ča (A MV SR) – A Szlo vák Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz −

té ri u má nak Le vél tá ra (a to váb bi ak ban: BML) Lő cse, Zbi er ka den ných roz ka zov r. 1945,
č. 1363/1945.

84. BML, f. PV – odbor BK (1945–1949), č. kart. 1, i. č. 1.
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85. ŠOKA Prešov, f. ONV v Pre šo ve (1945–1948), č. kart. 16, č. sp. 22145/46.
86. Varinský: i. m.; BML Lő cse, f. PV – odbor BK (1945–1949); Slo ven ský národ ný ar chív

Bra ti sla va (Szlo vák Nem ze ti Le vél tár [a to váb bi ak ban: SZNL] Po zsony), f. PV – Pra cov −
né tábo ry (1945–1950). A Zlo èi ny komu niz mu cí mű pub li ká ció szer zői ad ják köz re a fen −
ti szá mo kat, de a ro mák kap csán ugyan úgy egyet ér te nek ál lí tó la gos aszo ci á lis jel le gük
ko ra be li fel fo gá sá val.

87. Min den já rá si nem ze ti bi zott ság nak és já rá si köz igaz ga tá si bi zott ság nak be kel lett ter −
jesz te nie a „ci gá nyok és kü lön a ci gány nők” jegy zé két, me lye ket már ko ráb ban is „ti −
tok ban” ve zet ni ük kel lett. BML Lő cse, f. PV – Odbor BK (1945–1949), č. kart. 1, č. sp.
1. SZNL Po zsony, f. PV – PT (1945–1950), č. kart. 21, č. sp. 5, 8, 10, 36.

88. Výcho do slo ven ská Prav da, 1946. jú ni us 7., 2.o.
89. SNA Bratislava, f. PIaO (1945–1952), kart.sz. 43, i.sz. 8500/46. Je len tést kel lett ad −

ni ká ros te vé keny sé gük ről, le kel lett ír ni jel lem zé sü ket és „rossz tu laj don sá ga ik meg -
íté lé sét és ér té ke lé sét, s hogy mely ke rü le tek ben tör tén nek a leg na gyobb ocs mány sá -
gok”.

90. Uo..
91. A fel dúlt, Pri vi gy ei já rás be li Chvoj ni ca köz ség fi gyel mez te tő pél dá já ról volt szó. Lásd 64.

meg jegy zés
92. SZNL Po zsony, f. PIaO (1945−1952), č. kart. 43, č. sp. 8500/46.
93. Uo.
94. Uo. A cseh szer zők leg újabb ku ta tá sai bi zo nyít ják, hogy a mig rá ció, a ki te le pí té sek és

a la kos ság egyes cso port ja i nak el tá vo lí tá sa kon tex tu sá ban a ro ma kér dés a má so dik vi −
lág há bo rú után nem zet kö zi szem pont ból tel je sen je len ték te len volt. Lásd Dvořák, T.: i.
m.; Arburg, A. von.: i. m.

95. Uo.
96. Két ség kí vül to váb bi je len tős be avat ko zás lett vol na a sze mé lyi sé gi jo gok ba, me lye ket

az ös  szes ad dig el fo ga dott nor ma kor lá to zott. SÚA Praha, f. MPSP (1941–1951), č.
kart. 400, sig. 2249.

97. Jurová, A.: i. m. 68–71. p. A Kirá ly hel me ci já rás aszo ci á lis sze mé lye it áp ri lis 20−ig Ústi
nad Ora vou köz ség be kel lett szál lí ta ni, a töb bi já rás ban má jus 10. volt a ha tár idő.

98. Uo. A cseh szer zők ugyan csak meg em lí tik az el nö ki dek ré tum (88/1945) gya ko ri al kal −
ma zá sát a ro mák kal szem ben.

99. SZNL Po zsony, f. PV – Národ né výbo ry (1945–1948), č. kart. 550, č. sp. 3196. Uo., f.
PV – legis la tív ny odbor (1947–1948), č. kart. 25, č. sp. III/A−3−597/12−1947.

100. Uo. č. sp. 3165.
101. Jurová, A.: i. m. 31–32. p.
102. Uo. 58–59. p.
103. Uo. 60–61. p.
104. Uo. 62. p.
105. Uo. 79–81. p.
106. Uo. 81–82. p. A Szo ci á lis Gon dos ko dá sért Fe le lős Meg bí zot ti Hi va tal 1947. au gusz tus

6−án le vél ben kö zöl te a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal lal a ro ma tá bo rok lét re ho zá sá ról szó −
ló kor mány ren de let ter ve ze té nek vis  sza vo ná sát, ami kor már meg je lent a Bel ügy mi nisz −
té ri um ren de le te az ös  sze írás el vég zé sé ről.

107. Mareš, J.: Něko lik dat o cikánech. Kriminalistika, 3. roč. 1948. Nečas, C.: Ho lo ca ust
èes kých Romù. Praha, Prostor, 1999. SÚA Praha, f. Minis ter stvo vnit ra – Nosek. Tajná
sprá va Kri mi nál nej ústred ne ministrovi.

108. Pavelčíková, N.: Co „koneèné øešení”…; Mareš, J.: „Cikáni musí pracovat”… A cikk
szer ző je el ső ren dű szak ér tő je az adott kér dés kör nek.

(For dí tot ta A. Sza bó Lász ló)
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AN NA JURO VÁ

THE SLO VAK RO MA PEOP LE IN CZE CHOS LO VA KIA IN 1945 – 1947 
(REGULATION OF THE MOVE MENT AND CON TI NU I TY OF PERSECUTION)

After the end of the Sec ond World War an exten si ve move ment of cer ta in
groups of the popu la ti on began in the enti re Cen tral Euro pe that evoke spon −
ta ne ous efforts to find the new home, living, but also a wide appli ca ti on of
com pul so ry and for ced mig ra ti on as tool of the Cze chos lo vak resi den ti al poli−
cy. Their part was also the unpre ce den ted mig ra ti on of the Ro ma peop le from
Eas tern Slovakia, to which the Czech bodi es reac ted main ly nega ti ve ly fol lo −
wing the prac ti ce of older anti−Roma arran ge ments and the con ti nu i ty of atti tu −
des toward this cul tu ral ly dif fe rent and unde si rab le mino ri ty is indisputable.
The mig ra ti on waves of Ro ma immig rants from Slo va kia caused spon ta ne ous −
ly and pur po se ful ly that were lin ked „with their sys tem less urbanisation“ or not
sol ving and refus ing to pro vi de oppor tu ni ti es to settle, accom mo da te a num −
ber of labour force result ed prob le ms and consequences, with which accor ding
to the Czech aut hors not only the Ro ma minority, but the enti re soci e ty is still
striving.
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