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A „cigánybűnözés” fogalmának (jog)történeti eredete 

és továbbélésének lehetséges előzményi okai az 

előítéletesség tükrében 

 

 

I. A vizsgálódás célja, módszertana 

 

Kutatásaim átfogó célja a büntetőeljárásokban felfedezhető előítéletes 

attitűd kimutatása és annak nyomon követése, hogy a büntetőeljárás 

hivatásos alanyainál1 felbukkanó előítélet hogyan befolyásolhatja az egyes 

eljárási cselekmények lefolyását. Vajon ez esetenként megváltoztatja-e a 

terheltekkel való bánásmódot, és ha igen, milyen mechanizmus révén, 

illetve amennyiben ez kimutatható, milyen jogi vagy egyéb 

társadalomirányítási módszerekkel lehet(ne) ennek elejét venni. 

A jelen tanulmányom megírását az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárában végzett, túlnyomórészt szigorúan titkos 

minősítéssel ellátott és eddig nem kutatott forrásanyagok2 részleges 

feldolgozása ihlette, hiszen olyan korábban még nem kiadott, korabeli3 

iratkötegekhez jutottam, melyek ismertetése és a fenti aspektusból 

megvalósítandó részletes elemzése többek – és reményeim szerint nem 

csak a büntetőeljárás témája iránt elkötelezett kollégák – érdeklődésére is 

számot tarthat. Ekként a jelen tanulmány módszertanilag elsősorban az 

általam eddig csak részben feldolgozott eredeti forrásanyagok közeli 

olvasatának4, néhol szükségszerűen szöveghű ismertetéséből és azok 

                                    
1
 E témáról tartottam előadást „A büntető igazságszolgáltatás „hivatásos” alanyainál felbukkanó 

előítéletesség mérhetőségének módszertani kérdései” címmel, 2015. április 11-én a DOSZ Tavaszi Szél 

konferenciáján, az egri Eszterházy Károly Főiskolán. 
2
 Ehelyütt mondok hálás köszönetet Kiss-Kapin Róbert kutatási referensemnek, aki a 2413/K/2015.számú 

kutatási engedélyem alapján értő szakmaisággal válogatta és bocsátotta rendelkezésemre a későbbiekben 

hivatkozandó szigorúan titkos minősítésű és néhol sajnálatosan kitakart, de így is értékes eredeti forrásokat. 
3
 A kutatás jelen fázisában elsősorban az 1946 és 1989 között keletkezett, a BM különböző osztályai által 

kiállított vagy oda begyűjtött iratokról van szó. 
4
 A szakirodalomban close reading vagy explication de texte, azaz a szöveg és annak értelmezése függetlenül 

a szövegen kívüli információktól a szöveg saját fogalomhasználatának és összefüggéseinek elsődleges célú 

feltárásával. 
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szövege előítéletesség-feltárási szempontú elemzéséből tevődik össze. 

Tekintve, hogy a jelen tanulmányt a készülőben lévő – és külön 

módszertani fejezetet magában foglaló – doktori értekezés egyik lényeges 

fejezetének szánom, a fentieknél bővebb módszertani ismertetés ehelyütt 

nem indokolt.  

 

II. A fogalom mai értelmezése, használata 

 

A fogalom mai használói szerint – bár kétségtelen, hogy szándékuk nem 

mindig erre irányul – a cigány származásúak által tendenciaként 

elkövetett bűncselekményeket jelenti. A leggyakoribb és főként nem 

tudományos használata alapján azonban mára egyértelműen rasszista, 

etnicista és kirekesztő kifejezéssé vált. Ugyanis azt sugallja, hogy 

amennyiben bármely bűncselekményt cigány származású tettes követett 

el, az alapvetően – és csak emiatt – más, mintha azt nem cigány 

származású követné el. E logika szerint az etnikai hovatartozás 

alapvetően identifikálja a törvényszegéseket, annak más, etnicista 

minőséget adva. A „cigánybűnözés”, mint terminus technicus a XX. 

századi fajelmélet elterjedésével keletkezett, Alfred Dillmann tézisei 

alapján5
. Dillmann 3350 fő, általa „cigánybűnözőnek” nevezett személyről 

készített és gyűjtött fényképeket és írt rövid jellemzést. 1925-re már 

közel 14.000 roma és szinti származású személy ilyen jellegű adatait 

publikálta. A terminológia kialakulása másrészt Lombroso tanainak 

rasszista átértelmezéséhez és szándékosan téves kiterjesztéséhez 

köthető, aki örökletes „bűnözői hajlamokról és típusokról” fejtett ki, 

egyébként mára már bőven elavultnak tartott és a tudománytörténet 

körében ismertetendő nézeteket.  

A fogalom, annak ilyen értelmű rendszeres használatával a 

szélsőjobboldali politikai és társadalmi rétegektől átkerült a köznyelvi és 

sajnos a publicisztikai szókincsbe. Így 2006-tól fokozatosan6 a köznyelv 

elfogadott és bevett kifejezésévé vált. A Nézőpont Intézet e tárgykörben 

végzett közvélemény-kutatása során, melyben az egyik kérdésben 

szerepelt a „cigánybűnözés” kifejezés, az intézet munkatársa – az 

egyébként a megkérdezettek 90 százaléka szerint létező jelenségre utaló 

                                    
5
 Alfred DILLMANN: Zigeuner-buch. Herausgegeben zum amtlichen Gebrauche im Auftrage des K.B. 

Staatsministeriums des Innern vom Sicherheitsbureau der K. Polizeidirektion München. München, Dr. Wild’sche 

Buchdruckerei 1905. 
6
 Az ún. „öszödi beszéd” (2006. évi) társadalmi gátakat átszakító hatásmechanizmusa nyomán. 
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– a kifejezés használatát azzal indokolta, hogy az „a társadalmi 

közbeszédben és a szociológiában is szerepel.”7  

Ez annyiban valós, hogy a kriminológiai és a szociológiai 

szakirodalomban, persze más jelentéstartalommal, már korábban is 

megjelent ez a kifejezés8. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a 

szélsőséges pártok és társadalmi mozgalmak szóhasználatában ez már 

más – ideológiai töltetű – értelmet nyert. Nemcsak a romák által 

elkövetett bűncselekményekre vonatkozik – quasi a romák és a bűnözés 

egyszerű formállogikai társításaként –, hanem a származást a 

bűnelkövetés elsődleges okaként határozza meg, tehát etnikai alapon 

általánosítva kriminalizál egy teljes embercsoportot. A fogalom ilyetén 

módon való használatával a szélsőjobboldali világértelmezés és ideológia 

is a közgondolkodás elfogadott része lett. A szélsőjobboldal által alkotott 

erősen előítéletes és rasszista világkép9 ezzel látens módon teret nyert a 

nyilvánosságban, és általánosan elfogadottá válhatott a bűnözésre 

vonatkozó elemeiben. 

 

III. A fogalom (jog)történeti előzményei 

 

1. A vizsgálódást az első magyar – a jogegyenlőség szellemében született, 

így a korának megfelelő értelemben modernnek nevezhető – Büntető 

perrendtartás10 idejétől11 célszerű kezdeni, hiszen ezt megelőzően még 

jórészt feudális – és nem erga omnes – jellegű szabályozások éltek, a szó 

klasszikus értelmében vett kodifikációról még nem beszélhettünk. 

E korból fellelhető első forrásként a „Bűnügyi nyomozás kézikönyve” 

címmel, 1897-ben megjelent művet12 érdemes említeni, melyet szerzője, 

Endrődy Géza – dr. Grósz János császári és királyi grazi államügyész 

munkája nyomán – a magyar királyi csendőrség városi és járási 

                                    
7
 http://zoom.hu/belfold/%E2%80%9Eciganybunozes%E2%80%9D – nem-tudomanyos-kifejezes 

8
 Ld.: LIPOVSZKI J. (1973): A cigánybűnözés néhány jellemző sajátossága. In: Vígh József: Szakkriminológia. 

Jegyzet a Rendőrtiszti Főiskola részére. XII. fejezet, Budapest 1973. 153-178. 
9
 Erre eklatáns példa a Jobbik 2007. évben meghirdetett Bethlen Gábor programja, melyben karhatalmi 

fellépést sürgettek a cigánybűnözés ellen, lásd: „9. Rend a lelke mindennek” c. fejezetet: 

http://www.jobbik.hu/rovatok/bethlen_gabor_program/bethlen_gabor_program  
10

 Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk (I.Bp.) főbb elvei gyakorlatilag már megegyeztek a mai, jogállami 

követelményekkel, jelesül: az anyagi igazság kiderítésének követelménye; a bírói függetlenség; a 

funkciómegosztás; a védelem szabadsága; a bizonyítékok szabad mérlegelése; közvetlen, nyilvános, szóbeli 

főtárgyalás; súlyosabb ügyekben vizsgálóbíró és esküdtbíráskodás; a jogorvoslat megengedése; kétfokú 

fellebbviteli rendszer. 
11

 Hatályba léptetése: a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897: XXXIV. tc., amely a 

büntetőbíróságok hatáskörét, továbbá az átmeneti intézkedéseket állapította meg, és felhatalmazást adott az 

igazságügy-miniszternek, hogy az I. Bp.- t legkésőbb 1900. január l-jével rendeletileg életbe léptesse. 
12

 ENDRŐDY Géza: Bűnügyi nyomozás kézikönyve. Kármán-féle könyvnyomda, Losonc, 1897. 

http://zoom.hu/belfold/%E2%80%9Eciganybunozes%E2%80%9D
http://www.jobbik.hu/rovatok/bethlen_gabor_program/bethlen_gabor_program
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rendőrhatóságai, valamint a vizsgálóbírók, királyi ügyészségek és 

általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére, a gyakorlati szolgálat 

egységesítése érdekében állított össze. A könyv külön fejezetben13 

foglalkozik a cigány elkövetők jellemzésével, nyomozástaktikai leírásokat 

adva Dr. Wlislocki Henrik etnográfiai író megfigyeléseire14 alapozottan. 

Sokatmondóak a mű alábbi előítéletes megállapításai: „A cigány erkölcse 

és jelleme, keveréke a hasznavehetetlenség és szemtelenségnek, a 

tartózkodás, komolyság, és igazi könnyelműségnek; azonfelül majdnem 

teljesen hiányzik náluk az ítélőképesség és az értelem, melynek mint 

közönséges tudatlanságnak, kísérői a naiv ravaszság és a furfang. Minden 

cselekedetükben alacsony alattomosság nyilvánul, amivel másokat 

ravaszul rászedni törekesznek. Az igazsággal nagyon ellenséges lábon 

állnak: bizonyítani igyekeznek képtelen dolgokat és hazudnak arcátlanul 

és pirulás nélkül, mert szégyenérzetük teljesen hiányzik. Egyedül a testi 

büntetéstől félnek. Érzelmeik nyilvánításában meggondoltak, kegyetlenek, 

és bosszúállók.”15 A Magyar Királyság területén kóborló cigányok 

gyávaságáról, mint kriminológiai tényezőről külön leírást olvashatunk úgy 

is, mint a csendőrök az ügyész, illetve a vizsgálóbíró szempontjából 

kiemelt fontosságú tulajdonságról, tekintve, hogy a nyomozás során a 

bűncselekmény, az elkövető szándéka és a motívum megítélésénél 

előtérbe kell helyezni azt, hogy a szerző álláspontja szerint a cigány és a 

gyávaság egymástól elválaszthatatlan. Bűnelkövetésük gyáva jellegét az 

emberölés jellemző elkövetési módjában ragadja meg a szerző. 

Álláspontja szerint ugyanis a cigányok a feldolgozott esetekben – 

majdnem kivétel nélkül – csak alvó személyeken, vagy biztos búvóhely 

rejtekéből, esetleg méreggel hajtottak végre vagy kíséreltek meg 

gyilkosságot. Külön kiemeli, hogy a csendőrség igen kitűnő eredménnyel 

használhatja fel kémszolgálatra a cigány származású személyeket, s 

ennek indoka nemcsak a rendkívüli ügyesség, hanem anyagi 

kiszolgáltatottságuk is, nagyon könnyű őket „kibérelni”. Ismeretlen helyek 

megtalálásához a csendőrség felhasználta az – állításuk szerint – az 

állatokéhoz hasonló mértékben kifejlesztett tájékozódó képességüket. 

Természetük leírásakor16 a szerző kiemeli, hogy a cigányok törvényellenes 

úton, furfanggal, lopással igyekeznek mindazt megszerezni, amire csekély 

igényeik kielégítése végett szükségük volt. Külön fejezetet szentelt a 

szerző a vagyon elleni bűncselekmények leírásának,17 ahol is a cigányok 

                                    
13 

VII. fejezet a cigányokról, 141. oldaltól. 
14 

Ld.: Dr. Henrik WLISLOCKI: Vom wandernden Zigaunervolke (A vándorcigány-népekről), Hamburg, 1890. 
15

 ENDRŐDY: i. m. 142.  
16 

 Érdekes adalékok ehhez, hogy az „Etnographia” című magyar folyóirat első négy évfolyama (1890-1894) 

7 cigánysággal foglalkozó szakcikket jelentetett meg, ebből 5 cikket Herrmann Antal és Wlislocki, mint a kor 

elismert ciganológusai szereztek. 
17

 I.m. VII. fejezet 5. címe: „Hogyan lop a cigány?” 



180 

 

 

 

által elkövetett lopásnál a rendkívüli ügyességet emeli ki: a zárakat 

gyorsan, pontosan nyitják ki, gondosan megfigyelik a helyszínen a 

körülményeket, falbontásnál megtalálják a falnak a legvékonyabb, nedves 

és könnyen bontható részét, biztos szakértelemmel szemelik ki azt a 

helyet, ahol zaj okozása nélkül akár a bent alvók mellett elosonva tudják a 

bűncselekményt elkövetni. Leírása szerint a cigány, mint egy árnyék, zaj- 

és test nélkül halad el a sértett mellett bűnös szándékkal és bűnt 

cselekedve. A megfigyelések szerint feltűnő körülményként csak a szaguk 

marad hátra, az a különös, mindent átható bűz, amelyet senki sem felejt 

el, amely szag feltűnően hasonlít ahhoz, amelyet a bennszülött néger 

terjeszt maga körül. A bíróság tagjai, kik ezen szagot már gyakorlatból 

ismerik, már a terembe lépésük alkalmával megtudják, hogy cigány 

vádlottal lesz dolguk. Ez a körülmény nem egyszer felhasználható volt 

arra, hogy megállapítsák, hogy a bűntény elkövetésénél cigányok 

szerepeltek-e. Ha tehát betörés vagy lopás megtörténte után rövid idő 

múlva olyan csendőrjárőr vette fel a nyomokat a helyszínen, aki ezt a bűzt 

már tapasztaltból ismerte, majdnem teljes bizonyossággal határozhatta 

meg, hogy cigányokat gyanúsítson-e a bűntény elkövetésével, avagy 

kizártnak tekintse ottlétüket. Diagnosztizáláshoz is útmutatást adtak, 

jelesül megállapításuk szerint a cigányok által hátrahagyott szag hasonlít 

a zsír szagának az egerek szagával való vegyülékéhez. Elkövetési 

módjukra szintén jellemző a gyorsaság, menekülésüknél a hajlékonyság, 

továbbá az, hogy a menekülő-utat őrszemekkel biztosítják, akik a bagoly 

látásával és a róka hallásával bírnak. A figyelő őrszemeket kora 

gyerekkoruktól szoktatják a feladathoz, a család többi tagja pedig 

részfeladatokat kap: a családtagok a lopásnál segédkeznek, az asszonyok 

őrt állnak és a zsákmányt kezelik, gyermekeiket pedig arra használják, 

hogy szűk helyekre behatoljanak, illetve apró termetüknél fogva a 

kiszemelt ingatlanba bejussanak és a zárakat belülről kinyitogassák. 

Megfigyelték, hogy jellemző önbiztosítási eszköze a cigány elkövetőknek 

az ajtók kívülről való lekötözése, avégett, hogy a háziak ne tudják 

meglepni. Nem elegendő, hogy az ajtót a benne lévő kulccsal kívülről 

bezárják, azt ezen kívül be is támasztjk, ha pedig befele nyílik az ajtó, 

akkor a kilincset a keresztfához lekötözik, de nem zsineggel, hanem 

dróttal, hogy a résre nyíló ajtónyíláson keresztül a kötél ne lehessen 

késsel elvágható. Álláspontjuk szerint cigányok soha nem követnek el 

olyan cselekményeket, ahol a testi épségük kárt szenvedhet, illetve akkor 

sem mennek be egy ingatlanba, ha felfegyverkezett személyek 

ellenállására számíthatnak.18  

                                    
18

 Mindezen leírásnak azonban ellentmond ifj. HERRMANN Antal 1913. november 16-án, a Temesvári Szabad 

Líceumban megtartott előadása, „A temesmegyei cigányok” címmel, amelyben számot adott arról, hogy még 
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Külön, speciálisan rájuk jellemző bűncselekmény kategóriát is felállított 

a kézikönyv: a gyereklopást.19 Feltűnő jelenségként veszi számba a 

szerző, hogy a rájuk jellemző magas népszaporulat ellenére főként vörös 

hajú gyermekeket lopnak, tekintve, hogy a vörös haj20 a babonás hitük 

szerint szerencsét jelent. Ebből a körülményből lehet következtetni, 

hogyha vörös hajú gyermek tűnt el, akkor mivel a cigányok között a vörös 

haj nem fordul elő vagy igen ritka, az ilyen hajszínű gyermeket lopással 

szerezték meg.  

Az elkövetéshez használt ún. tolvajeszköz a cigányoknál jellemzően a 

horog és a hozzávaló zsineg. Ezen horgokat nagyságuk és szerkezetük 

szerint különféle célokra használták, elsőként a baromfifélék kézre 

kerítésében, méghozzá oly módon, hogy a cigányasszony egyre nagyobb 

átmérőjű kenyérdarabkákat dobál a baromfiak elé, melybe apró, halászó 

horgokat dug, s amikor a tyúk, liba vagy kacsa ezekre mohón rákap, a 

végére erősített selyem- vagy drótfonal segítségével a cigányasszony 

magához rántja az állatot, és nyakát azonnal kitekeri. Tekintve, hogy az 

elkövetés után semmilyen nyom nem marad, a haszonállatok tulajdonosai 

azt gondolhatják, hogy a rókák fogták meg a jószágot. A nagyobb, 10-16 

éves fiúkat horgony dobálásban képezték ki, amely a hajókon használatos 

rendszer szerint összeszerkesztett horgokból áll. Ezek célja, hogy ahonnan 

más módon nem lehetséges lopni, onnan a horgony bedobásával el lehet 

tulajdonítani ruhaneműt, szárításra kiterített fehérneműt, vagy akár az 

alacsony háztetőre mászva, a kéményen át füstöltárut is el lehet emelni.21  

Emberölés elkövetéséhez a szerző tapasztalata szerint a cigányok 

„Dry”-nak nevezett növényi mérget használtak. Ez finom, barna por, ami 

meghatározott gomba penészéből áll, mely rohadó állati szervekből 

csírázik ki, úgy 12-15 cm hosszú sárgászöld nyúlványt képezve. Ezt a port 

langyos folyadékban itatták meg az áldozattal, amiből a kiváló 

gombapenész a nyálkahártyára ragadva ott igen gyorsan fejlődik, magas 

lázat, köhögést, belső vérzést, s végül 2-3 hét alatt halált okozott. Ha a 

holttest kihűlt, a gomba is rögtön elpusztul, felszívódik, és rövid idővel a 

halál beállta után már nem volt kimutatható.  

A büntetőeljárás nyomozati szakaszában a cigány elkövetők, illetve 

gyanúsítottak magatartásmódját is külön górcső alá vette a megfigyelő. A 

                                                                                                             
bizalmi állást, postás munkát is jól elláttak cigány személyek. 

19
 I. m. VII. fejezet 6. címe: „Gyereklopás”.  

20
 Bala kammeskro = a nap haja, napfényhajú, a szerencse gyermeke, aki szerencsét hoz. 

21
 Az 1880. évi országos népszámlálás után, 1893-ban a cigányok közt végeztek részletes népszámlálást. 

Eszerint a megszámlált 274.940 fő cigány lakosság közel 90%-a már akkor letelepedett, tehát nem volt jellemző 

a kóbor vagy nomád életmód. Erről és az akkori életmódjukról részletesen lásd: JEKELFALUSSY J.: „A 

Magyarországban…czigányösszeírás eredményei” (Budapest, 1895.), de értelmezési kereténél fontos, hogy 

egyes nagyvárosok, például Budapest székesfőváros sem vett részt a felmérésben! 



182 

 

 

 

nyomozóhatóság tagjaival az eljárás során óvatos, tapogatózó módon 

viselkedtek, meglátásuk szerint a cigány nagyon szeret a kérdésre 

kérdéssel felelni, ezt pedig azért teszi, hogy ideje legyen az érdemi választ 

jól megfontolni.22 Nyomozástaktikai utasításba adták, hogy az eljáró 

csendőr jól teszi, ha a cigány gyanúsított előadását leírja, vagy legalább 

úgy tesz, mintha nagy fontosságot tulajdonítva a mondandónak azt leírná. 

Hagyni kellett ezért, hogy a gyanúsított kibeszélje magát, és amikor már 

kifogyott a szóból, akkor kell elé tárni előadása ellentmondásait, mint 

ellene szóló bizonyítékokat. Megfigyelésük szerint beismerő vallomásra 

ritkán számíthat a nyomozó cigány vádlott esetén, de ha azt tapasztalja, 

hogy fogva érzi magát, alábbhagy a bátorsága, és könyörgésre fogja a 

dolgot. Lehet, hogy formálisan még tagadhat, de magatartásából 

kétségtelenül kiolvasható, hogy ténybelileg a bűncselekményt beismerte. 

Vallomásaikban a részbeni beismerés kétértelmű szavakkal és 

hazugságokkal keverve jelenik meg, avégett, hogy arra tényállást alapozni 

ne lehessen.23  

2. A következő vizsgálatra érdemes jogi dokumentum a Magyar Királyi 

Belügyminiszter 1916. évi 15.000. eln. sz. rendelete24 a kóbor (sátoros) 

cigányokról. Ez a jogforrás deklaráltan az elhúzódó háború miatt az 

állammal szembeni kötelezettségek teljesítésének fokozása, illetve 

kikényszerítése végett született, azonban tényleges tartalmát tekintve 

nyíltan diszkriminatív és súlyos faji előítéleteket hordoz. Itt csak utalnék 

rá, hogy a faji előítéletek nyílt megjelenéséig a magyar jogalkotásban nem 

kellett a „numerus clausus” évtizedeit kivárni, ez a rendelet is hemzseg a 

cigányokkal szembeni előítélet igazgatásrendészeti köntösbe öltöztetett 

megnyilvánulási formáitól.25 A rendelet indokolásában szerepel, hogy 

annak jogalapját a haza védelme képezi, méghozzá abból a 

megközelítésből, hogy a kóbor cigányok, mint a lakosságnak egy egész 

                                    
22

 Erre némi magyarázatot adhat, ha számba vesszük, hogy a XIX. század második felében a mai romániai 

Havasalföldön még rabszolgaként árverezték a cigányokat. Ld.: Ian HANCOCK: The Pariah Syndrome. Karoma 

Publishers, Inc., Ann Arbor, Michigan 1987. ISBN 0897200799 – A könyv mellékletében látható egy csoport 

cigány rabszolga árverését hirdető, 1852. május 8-i plakát-nyomat. 
23

 Érdekes adalék a megfigyelésekhez, hogy a kiegyezést követő korszakban, az I. világháborúig a romák 

kutatása és a velük való tudományos foglalkozás reneszánszát élte. Személy szerint ennek fő támogatója és 

gyakorlója József Károly Lajos osztrák főherceg volt (egyébként a nagy letelepítő Mária Terézia dédunokája és 

II. József unokaöccse), aki lelkesen tanulmányozta a romani nyelvet és a cigányok életmódját. Anyanyelve 

magyar volt, így magyarul írta meg a Czigány nyelvtan c. művét is (Budapest, 1888., saját kiadása); továbbá 

saját vagyonából cigánykolóniák letelepítését finanszírozta az alcsúti földbirtokán. Ld. erről: Sir Angus FRASER: 

A cigányok (Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 194-195.) 
24

 15/1916. BM. (ld. Magyar Rendeletek Tára 1916. évfolyam 158. száma: 438-447.  
25

 Nem volt ez másképp Európa nagy részén sem, hisz Poroszország Belügyminisztériuma 1906-ban kiadta a 

Bekampfung des Zigeunerunwesens (A cigányprobléma leküzdése) c. útmutatóját, mely beszámolt egy 9 

országgal e tárgyban kötött egyezményről is, köztük az Osztrák-Magyar Monarchia is szerepelt, célja pedig a 

vándorfoglalkozások ellehetetlenítése és az erőszakos letelepítés volt. Forrás: R. HEHEMANN: Die „Bekampfung 

des Zigeunerunwesens” im Wilhelminischen Deutschland und in der Weimarer Republik 1871-1933 (Frankfurt 

am Main, 1987. 246-250.)  
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osztálya, „kivonja magát a nemzeti vagyon gyarapításából.” 

Meghatározott célja volt a rendeletnek „azon szigorú intézkedések 

foganatba vétele”, melyek megteremtik a kóbor cigányok26 mint a 

személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemek ellenőrizhetőségét. 

A cigányokat ipso iure közbiztonságot fenyegető kockázati tényezőként 

fogták fel, ami a belügyminiszter szerint állandó lakóhelyük hiányából, és 

ebből következően abból ered, hogy a rendőrség és a hatóságok 

ellenőrzései alól kibújnak, kóbor életmódjukkal meghiúsítják a velük 

szemben hozott intézkedések érvényesítését. Ezért a legfőbb célt a 

kóborlás megakadályozásában jelölték meg. Korábbi jogalapként a 

rendelet hivatkozik a 9389/1885. BM. sz. toloncszabályzat27 előírásaira.  

A rendelet definíciója szerint kóbor cigánynak kell tekinteni minden 

olyan cigányt, aki nem tudja igazolni, hogy rendes, állandó lakóhelye van. 

A községek elöljárósága főszolgabírói utasításra köteles volt a település 

határában található kóbor cigányokat előállítani, és ha a község nem volt 

a megadott járás székhelye, vagy nem volt a cigányok tartózkodási 

helyéül kijelölve, szigorú rendőri őrizet mellett a járás székhelyére, vagy a 

kijelölt más községbe kellett kísérni őket.  

A rendelet 4.§-a előírta a cigányok nyilvántartásba vételét 

családonként, azzal, hogy külön űrlapot rendszeresített, melyet a községi 

elöljáróságnál kellett megőrizni. Az űrlapokat két példányban állították ki, 

a másodpéldányt közvetlenül a Magyar Királyi Központi Statisztikai 

hivatalhoz küldték be. A jogszabály 11.§-a ún. cigány-igazolvány (sic!) 

kiállítását tette kötelezővé, ekként minden 12. életévét betöltött 

cigánynak névre szóló, és a személyleírását is tartalmazó okiratot 

állítottak ki díjtalanul.28 Az igazolvány a munkáltatásnak is feltétele volt.  

A nyilvántartott cigány személyek szabad mozgását is korlátozták 

rendőrhatósági úton, a romák nem hagyhatták el annak a községnek a 

belterületét, illetőleg munkáltatásuk esetén annak határát, amelyet 

részükre tartózkodási helyként kijelöltek, és ahol nyilvántartották őket. 

Érdemes szó szerint idézni a rendelkezéseknek ellenszegülő személyekkel 

szembeni szankciót meghatározó jogi normát: „ha valamelyik 

nyilvántartott cigány a hatósági (községi elöljárósági) intézkedéseknek 

megátalkodottan ellene szegül, avagy gyakori szökési kísérletei által a 

többi nyilvántartott cigányra vagy a lakosságra veszedelmesnek bizonyul, 

                                    
26

 Ennek valóságalapját megkérdőjelezik a 15. számú lábjegyzetben említett felmérés adatai 
27

 Ld. Magyar Rendeletek Tára 1885. évfolyam 164. o., mely rendelet 2.§ a) pontja alapján a cigányok 

eltoloncolhatók, és ugyanezen szabályzat 8.§-a értelmében állandó tartózkodásra kényszeríthetők, és erőszakkal 

is dolgoztathatók. 
28

 Mellékletként ld. a hivatkozott rendelet „4. sz. minta a 15000/1916 BM. eln. számhoz” 
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annak állami kényszermunka-telepre utalása (internálása)29 iránt a járási 

(városi) hatóság – felettes hatósága útján – belügyminiszterhez indokolt 

felterjesztést tehet.” A rendeletet megszegő személy – amennyiben a 

cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esett – kihágást 

követett el, és 15 napig terjedő elzárással, valamint 200 koronáig terjedő 

pénzbüntetéssel volt büntethető.  

Megállapítható tehát, hogy a Magyar Rendeletek Tárában megjelent 

jogszabály a közrend és a közbiztonság veszélyeztetését már azzal 

megvalósultnak látta, hogy a cigány származású személyek állandó 

regisztrált lakóhellyel nem rendelkeztek, konkrét tények és bizonyítékok 

nélkül potenciális bűnelkövetőkként kezelték a sátoros cigányokat, és a 

csendőrök, illetve a városi rendőrség bármiféle bűncselekmény gyanúja 

nélkül előállíthatták, igazoltathatták, illetőleg a kényszernyilvántartás 

elvégzése érdekében a kijelölt járási székhelyre toloncolhatták a 

cigányokat.  

Ehhez hasonló szabályokat tartalmazott a belügyminiszter 

257.000/1928-as körrendelete30 is, amely az évente rendszeresen 

végrehajtandó razziákat írta elő. 1931-ben a cigányokkal szintén szembeni 

diszkriminatív intézkedés volt a kereskedelmi miniszter 141.113/ 1931. 

Ker.Min. számú, a vándoripari engedélyek kiadását korlátozó rendelete, 

mert a vándoriparosok szabad mozgását, ekként pedig közvetlenül a 

megélhetésüket nehezítette. 

A 66.045/1938. BM. sz. rendelet még súlyosabban rasszista indíttatású 

volt: kimondta ugyanis, hogy minden cigányt „gyanús egyénnek” kell 

tekinteni, és a formális törvényesség látszatának fenntartása mellett 

valójában elfedte a háborús évek előtti kiterjedt üldöztetést.  

A cigányok faji előítéletes megrendszabályozásának elvét vallotta 

Gesztelyi Nagy László, a Tisza-Duna közi akkori mezőgazdasági kamara 

igazgatója is, aki erről szóló téziseit már 1928-ban publikálta. Dr. 

Vassányi István szolgabíró pedig 1936-ban belügyi „cigány kódex” 

kiadását kérte.31 Ezt követte aztán 1938-ban egy csendőrségi nyomozati 

                                    
29

 Később, 1934-ben Endre László, a gödöllői járás főszolgabírája is a cigányok társadalomtól való 

elkülönítését munkatáborban vagy koncentrációs táborban javasolta. Ezzel egy időben megjelent a fajbiológiai 

érvelés is. Méhely Lajos ugyanis korábban, már 1927-ben sürgette a magasabb rendű „emberfajta” 

kitermeléséhez a hazai népcsoportok biológiai értékének megállapítását, ehhez pedig a magyar fajbiológiai 

intézet felállítását. Ld. erről SZITA Szabolcs: Fajnemesítéssel a keveredés ellen. Hetek c. folyóirat V. évf. 9. szám  
30

 A kóbor cigányok hatékonyabb megrendszabályozásáról és újabb adatgyűjtés elrendeléséről szóló 

257.000/1928. BM. számú körrendelet, lásd: Magyarországi Rendeletek Tára, 1928., 1026-1027. oldalak. 

Lényege, hogy félévi-évi rendszerességgel razziákat írtak elő a cigánylakosság körében. 
31

 Forrás: Szita Szabolcs történész szerkesztésében a „Tények, adatok a cigányok háborús üldöztetésének 

(1939-1945) tanintézeti feldolgozásához” címmel a Holocaust Dokumentációs Központ gondozásában megjelent 

kiadvány. 
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utasítás, a cigányság egészének megbízhatatlanná minősítéséről, faji 

alapon.32
 

A háború alatti időszakból Finta Imre magyar királyi csendőr százados 

1944-es kriminalisztikai tanulmánya33 említendő, mely közhelyesen 

előítéletes hangvételével és a cigányok által igen ritkán elkövetett brutális 

életellenes bűncselekményeket bemutatva tovább növelte az előítéletes 

művek számát. Ezzel szemben Pomogyi László az 1995-ben megjelentett 

könyvében34 az 1906-1914, valamint az 1923-1940 közötti időszakban 

jogerősen elítéltek statisztikai adatainak elemzéséből aggálytalanul 

bizonyította, hogy egyrészt a cigány származású elítéltek 56%-a kisebb 

lopásokban volt terhelt, másrészt a lopás bűncselekménye miatt elítélt, 

összesen 473.384 főnek ez mindössze csak az 1,8%-át tette ki. 

3. Ilyen előzmények után nincs mit csodálkozni azon, hogy a sokak által 

ismert, – és ezért jelen dolgozatomban nem érintett – a második 

világháború idején megvalósult népirtásban nemcsak a zsidók, hanem a 

cigány származásúak is életükkel fizettek35 a kisebbséghez való tartozásuk 

miatt. Az azonban már sokkal inkább elgondolkodtató, hogy az előítéletes 

hatósági hozzáálláson a második világháború borzalmaiból levonható 

tanulságok, illetve a teljes politikai és állami intézményrendszer ideológiai 

alapokon nyugvó gyökeres és erőszakos átalakítása sem változtattak. 

A Rendőrségi Utasítások Tárában36 „a kóbor cigányok és a munkakerülő 

életmódot folytató személyek” személyi igazolvánnyal való ellátása 

tárgyában Pőcze Tibor belügyminiszter-helyettes által kiadott, szám- és 

dátum nélküli utasítás folytatta az előítélet hatósági fenntartását. Ez a 

gyakorlatban azt eredményezte, hogy – a Belügyminisztériumhoz 

érkezett, akkor szigorúan titkos jelentésekből megállapíthatóan – a 

cigányok túlnyomó többsége megkülönböztetett személyi igazolványt 

kapott. Ennek tapasztalatait a BM Kollégiuma 1967. január 19-én 

megtartott ülése napirendjére tűzték, s ennek keretében felleltem a 

személyi igazolvány rendszerének elemzését taglaló jelentést. Ennek 

megállapításai szerint a kóborló, csavargó, munkakerülő életmódot 

                                    
32

 66.045/VI.c/1938. BM. sz. körrendelet 
33

 FINTA Imre: A cigányok életéről, szokásairól, bűnözésükről és a közbiztonsági szervek ellenük folytatott 

harcáról c. műve Nagy Károly Grafikai Műintézete, Debrecen, 1944. december 
34

 POMOGYI László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Osiris - Századvég, 

Budapest,1995. 28-34. 
35

 Ti. két teljes etnikai csoport, a zsidóság és a cigányság megsemmisítését akarta elérni a nemzetszocialista 

ideológia. Feldolgozta M. ZIMMERMANN: From discrimination to the „Family Camp” at Auscwitz: National 

Socialist persecution of the Gypsies (megjelent a Dachau Review 2.számában (1990), 87-113.. A cigányok 

esetében Heinrich Himmler egy 1941. augusztusi fajbiológiai rendeletében már három (a zsidóknál egyébként 

csak két) generációra visszamenő jelölési rendszert alkalmazott: Z = zigauner (cigány), ZM = zigauner-

mischling (cigány-keverék), NZ = nicht zigauner (nem cigány). 
36

 Rendőrségi Utasítások Tára (RUT) 1955. évi 7. száma: itt az 1955. október 11. és november 3. között 

megjelent rendőrségi parancsokat és utasításokat közölték. 
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folytatókat és az „adataikat nem ismerőket” először BZ megkülönböztető 

jelzésű, egyébként a többitől sötétebb(!), fekete színű személyi 

igazolvánnyal látták el. Ezeket az igazolványokat tulajdonosaiknak a 

társadalmi életbe történő beilleszkedésük, illetve adataik rendezése után 

cserélték ki állandó személyi igazolványra. Az alapul fekvő jelentések37 

tartalmából arra lehetett következtetni, hogy a rendőri szervek 

visszatérően jelentéseket küldtek az általuk „kóbor cigánynak” nevezett 

elemekről, akiket a bűnözőkkel azonosítottak, és tevékenységüket a 

közbiztonság veszélyeztetésében, valamint a társadalmi tulajdon 

fosztogatásában jelölték meg. A megoldás kidolgozásához a megyei 

rendőrkapitányokat jelentés megtételére kötelezték az alábbi ügyekben: 

– 1952. és 1953. év folyamán hány kóbor személy ellen és milyen 

bűncselekmények miatt indítottak eljárást (ehhez útmutatóként az 

iktatóíveken a cigányokra jellemző jellegzetes családneveket adták meg: 

Lakatos, Kolompár, Rafael, Ajtai, Balog, stb.); 

– a bűnügyi nyomozóktól adatot kellett gyűjteni arra, hogy a helyszínen 

hány bűncselekmény esetében volt feltételezhetően kóbor cigány az 

elkövető;  

– a büntetés-végrehajtási intézetekből adatokat kellett gyűjteni arra, 

hogy az elítéltek között hány kóbor cigány volt, és milyen bűncselekmény 

miatt töltik büntetésüket; 

– a megye területén hány kóbor személy él, hány cigánytelepen, és 

abból mennyi a felnőtt, illetve a gyermek; 

– hány vándorló, kóbor bandáról voltak ismereteik a megyéik területén. 

Megfigyelhető tehát, hogy a megváltozott állami és társadalmi 

berendezkedéssel adekvát terminológia mellett a lényegi felfogás a 

kommunista államrendben sem változott. A cigány származású 

személyeket továbbra is – és szintén faji alapon – a bűnelkövetéssel 

azonosították, konkrét és személyre szólóan beszerzett bizonyítékok 

nélkül, egyben megállapítva, hogy a falvakban elkövetett 

bűncselekmények jelentős részét még mindig kóborló, sátoros cigányok 

követik el, illetve hogy a cigányok által elkövetett bűncselekmények 

aránya sokkal nagyobb, mint részvételük aránya az elítéltek között.38 A 

                                    
37

 BM ORK IV. Osztálya, 716/1953 nyilvántartási számú szigorúan titkos jelentése, valamint a BM 

00574/1953 ikt. sz. szigorúan titkos minősítésű előadói íve, illetve annak 1953. november 15-én kelt „elintézés” 

megnevezésű melléklete /átiratban/. 
38

 Egyébként jellemző az 1946. és 1989. közötti korszakban keletkezett – és általam eddig olvasott – 

forrásokra, illetve a Belügyi Szemlében megjelent szakcikkekre, hogy pontos számadatok szerepelnek bennük, 

pl. a cigány származású személyek országos vagy településenkénti létszámáról, azonban hivatkozások nem 

találhatók az adatok forrásáról vagy megszerzésük módszertanáról. Így alaposan feltehető, hogy azok forrása 

vagy szigorúan titkos és/vagy utólagosan már nem nyomon követhető, illetőleg ellenőrizhetetlen.  
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rendelkezésre álló statisztikai adatokat is sajátosan értelmezték, hiszen a 

cigányoknak a bűnözésben való részvételére abból következtettek, hogy 

egyes kimondottan cigány nevek (Kolompár, Kalányos, Ajtai, Rafael) 

tömegesen szerepeltek az élő körözési anyagokban, és ugyanezek a nevek 

hasonló tömegben fordultak elő a büntetett előéletűek nyilvántartásában 

is. Kimutatta a jelentés továbbá, hogy a közkegyelem gyakorlása előtt a 

megyeszékhelyi börtönök lakóinak nagy száma, egyes helyeken (például 

Szekszárdon) a fele cigány volt. Éppen ezért a kóborló személyekkel 

szemben fokozottabb ellenőrzést vezetett be a Belügyminisztérium 

Tanács- és Közrendészeti Főosztálya. A rendőri szerveket arra utasították, 

hogy minden kóbor egyént számoltassanak el, hogy miből él, hol volt 

bejelentett lakása, és azt mikor és miért hagyta el. Azt a kóborló személyt 

pedig, aki munkaképessége ellenére nem dolgozik, internálótábor 

keretében felállított munkatáborokba rendelték összegyűjteni a 

termelőmunkára szoktatás végett39. A fiatalkorú kóborló cigányokkal 

kapcsolatban tervbe vették, hogy a Munkaerő-tartalékok Hivatala által 

felállított szakmai nevelőintézetekben szoktatnák őket munkára. 

 

IV. A „cigánybűnözés” kvantitatív adatai 

 

A romákkal szembeni előítélet megnyilvánulásait a következőekben egy – 

a kommunista titkosrendőrség által oktatási céllal összegyűjtött és 

feljegyzett – konkrét operatív módszertani gyűjtemény40 szöveghű 

ismertetésével illetve szövegeinek elsődlegesen előítéletesség-feltárási 

szempontú feldolgozásával kívánom bemutatni. Az alapul fekvő és 

eredetileg szigorúan titkos minősítéssel ellátott dokumentumok az 1963. 

évből származnak, tárgyuk a „cigányügynökség megszervezése és 

vezetése a bűnözők között”, azaz miként építettek be cigány származású 

titkos rendőrségi ügynököket a nyomozások hatékonyságának növelése 

végett. Az operatív eszközök cél szentesítette használata, a titkos 

információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés széles spektruma állt – 

gyakorlatilag a mai értelemben vett nyilvános jogi normák általi 

szabályozottság nélkül41 – a rendőrség rendelkezésre. Így minden külső 

                                    
39

 BM Országos Rendőrkapitányság IV. Osztálya 716/1953. sz. szigorúan titkos jelentésének melléklete, kelt: 

1952. január 2.; BRK IV. Közrendészeti Főosztály, Titkos Ügykezelési azonosítási száma: 00574/1953., iktatóba 

érkezett: 1953. október 21. 
40

 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 4.1. A - 4186/11.sz. forrásanyagából 

dolgoztam. 
41

 A RUT (Rendőrségi Utasítások Tára) nem volt nyilvános, nem tették közzé, csak belső használatra, 

szigorúan titkos minősítésű, sorszámozott nyomtatványokként kerültek a megyei főkapitányokhoz, valamint a 

belügyminiszter-helyettes és az eseti jelleggel megjelölt, egyes párttitkárok kaptak meg egy-egy példányt név 

szerint címezve. 
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kontroll híján, szabadon lehetett eleget tenni az aktuális és legtöbbször az 

egyetlen párt által előírt irányú bűnüldözési szükség elvárásainak.  

  

1. Történeti előzmények 

 

A már ismertetett normák és egyéb jogi dokumentumok alapján 

megállapítható, hogy a csendőrség, majd a rendőrség – esetenként a 

lakosság – önkényének kitett cigányság mindjobban elszigetelődött a 

társadalom többi tagjaitól. A társadalom belső törvényei nem védték őket, 

a társadalomból teljesen kitaszítottan éltek és így alakult ki sajátos 

erkölcsi felfogásuk, szokásaik, melyeket nemzedékről-nemzedékre 

megőriztek. A cigányságra csak részben hatottak azok az intézkedések, 

melyeket a kommunista párt és a kormány a felszabadulás után a 

társadalmi felemelkedés érdekében tett. Ezek az intézkedések azonban az 

elszigetelt, rendkívül alacsony kulturális és gazdasági viszonyok között élő 

cigányságra nem hatottak olyan mértékben, mint a lakosság többi részére 

és emellett a szervezett társadalmi segítség is elmaradt. Így közülük 

sokan még nem tudtak régi életformájukkal szakítani, és igen jelentős volt 

azoknak a száma, akik rendkívül elmaradott körülmények között éltek.42  

A felemelkedésük komoly akadályaként jelentkezett, hogy a dolgozni 

akaró cigánysággal szemben a lakosság egy része, sőt egyes helyi állami 

és gazdasági vezetők is bizalmatlanok voltak. A helytelen, előítéletes 

nézetek – melyekkel több esetben helytelen intézkedések is párosultak – 

akadályozóivá váltak a társadalom többi tagja számára nyitva álló 

felemelkedésnek. A cigánylakosság helyzete, életkörülményei terén 

meglévő és fentebb vázolt problémákat az MSZMP Politikai Bizottsága 

1961. június 20-án értékelte43, és megszabta44 azokat a feladatokat, 

melyek megoldásával a cigánylakosság helyzetét lehet javítani. A 

határozat az egész társadalom feladatává tette a cigánylakosság politikai, 

gazdasági és kulturális elmaradottságának felszámolását. 

A párthatározat megállapította,45 hogy hazánkban akkor mintegy 

kétszázezer cigány élhetett, akiknek egy része gazdasági és kulturális 

                                    
42

 Részletesebben írnak erről MAJTÉNYI Balázs - MAJTÉNYI György: „Cigánykérdés Magyarországon 1945-

2010.” c. könyvükben. Libri Kiadó, Budapest, 2012. 33-35- 
43

 A párthatározat több pontba szedve állapította meg az egyes állami szervek feladatait, a közigazgatás 

rendszere szerint felosztva. 
44

 A Magyar Népköztársaság belügyminiszter-helyettesének 0016.számú parancsa, kelt 1962. július 5. napján, 

ikt.sz.:10-23/16/1962, szigorúan titkos minősítését feloldotta az 1995. évi LXV. törvény 28.§-a.  
45

 1960-ban kérdőíveket küldtek ki a tanácsok végrehajtó bizottságaihoz – amelyben kifejezetten megtiltották 

a romák személyes felkeresését –, majd azokat a hivatalnokok töltötték ki saját nyilvántartásaik alapján, az adat 

ekkor 186.536 főt jelölt meg országos szinten (Ld.: DUPCSIK Csaba: A magyarországi cigányság története, Osiris 
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elmaradottságánál fogva nem illeszkedett be társadalmi életbe. A 

dokumentum szerint a cigánylakosságnak mintegy 30 %-a a többi 

állampolgárhoz hasonlóan élt és kivette részét az akkor elvárt 

szocializmus-építésből, ezek „teljesen beilleszkedtek a társadalmi életbe.” 

E kategóriával bűnügyi szempontból a rendőrségnek csak annyi 

problémája volt, mint a lakosság többi részével. 

Megállapították továbbá, hogy a beilleszkedés útján lévők ugyancsak 

30%-ot tesznek ki. A beilleszkedés útján lévő cigányok telepeken, falvak, 

városok szélén putrikban, kunyhókban, elmaradott gazdasági és kulturális 

körülmények között éltek, többségük alkalmi munkát végzett. Ez a réteg 

elsősorban társadalmi szempontból jelentett problémát.  

A társadalmi életbe be nem illeszkedettek kb. 40%-át tették ki a 

cigányságnak.46 Ezeknek egy része félig letelepedett, míg másik része 

csavargó életmódot folytatott. Kerülték a tisztességes munkát, máról-

holnapra éltek és életkörülményeik folytán a társadalomnak terhet és 

veszélyt jelentettek. Ezek között volt található a bűnöző cigányok 

többsége is, akik dologtalan csavargó életmódjuk mellett létfenntartásukat 

bűnözés útján igyekeztek biztosítani. 

Rögzítette a párthatározat, hogy a jogszabályok nem tesznek 

különbséget a cigányokkal szemben, a valóságban mégis – különösen 

falun – sok helytelen előítélettel lehetett már korábban is találkozni.47  

A helytelen nézetektől és előítéletektől elismerten nem volt mentes a 

rendőri állomány sem. Ezek különböző formákban nyilvánultak meg. Bár 

ezen a téren a saját meghatározásaik szerint – különösen a párthatározat 

megjelenése óta – jelentős változás következett be, egyesek mégis 

másodrangú állampolgárként kezelték a cigányokat, vagy minden cigányt 

bűnözőnek tartottak. Néhány helyen még nem segítették elő a 

cigánylakosság problémájának megoldását, esetenként türelmetlenek 

voltak velük szemben. Évszázados elmaradottságukat egy-két év alatt 

akarták megoldani. Ismét mások viszont kizárólag adminisztratív úton 

látták megoldhatónak a cigánylakosság problémáját. A lakosság között 

meglévő helytelen nézetek is jelentkeztek a rendőri állományon belül. 

                                                                                                             
Kiadó, Budapest, 2009., 139.) 

46
 TURÓCZI Károly r. őrnagy: Hozzászólás a cigánylakosság társadalmi beilleszkedésével kapcsolatos vitához 

c. cikkéből vett adat. (Belügyi Szemle, 1963. évi I. évf. 5. szám, 73-79.). Ugyanez az adat szerepel a szerző 

Valóság c. folyóirat 1962. évi 6. számában megjelent tanulmányában is, melyet „A cigányság társadalmi 

beilleszkedéséről” címmel írt. A számadat forrása azonban nincs megadva, ld. ezzel kapcsolatban a 38. sz. 

lábjegyzetben írtakat. 
47

 Ez utóbbiakról ld. az MDP KV Adminisztratív Osztályának előterjesztését a Politikai Bizottsághoz a 

magyarországi cigánykérdésről, 1956. április 9.: Magyar Országos Levéltár M-KS276.f.91/85. (közli: MAJTÉNYI 

Balázs - MAJTÉNYI György: „Cigánykérdés Magyarországon 1945-2010” c. könyv 81.sz. lábjegyzete, 184.) 
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A helytelen nézeteken kívül a másik probléma megfigyeléseik szerint az 

volt, hogy az állomány egy része bizonyos közömbösséget tanúsított a 

„cigánybűnözéssel”48 szemben. Ez részben abban nyilvánult meg, hogy 

nem tették meg a szükséges intézkedéseket az ismert veszélyes 

cigánybűnözők korlátozása érdekében. Elnézték dologtalan, csavargó 

életmódjukat, az általuk rendszeresen elkövetett apróbb 

bűncselekményeket. Nem követelték meg tőlük, mint más állampolgártól, 

a törvények, a társadalmi együttélés szabályainak betartását. Voltak, akik 

a velük szembeni intézkedést lealacsonyítónak tartották. A bűnözés, a 

társadalmi együttélés szabályai megsértésének elnézése alapvetően a 

cigányok másodrendű állampolgárként történt kezeléséből származott.  

 

2. A cigányoknak az összlakossághoz viszonyított és a 

bűnözésben való részvételi aránya és ennek változása. Csoportjaik 

és területi elhelyezkedésük. 

 

A cigánylakosság az ország területén már akkor is szétszórtan 

helyezkedett el. A BM adatai szerint49 773 városban és községben 

összesen 2076 cigánytelep volt. Ezeknek mintegy kétharmada a városok 

és községek szélén, illetve attól távolabb volt található. A bűnözők egy 

része is ezeken a telepeken húzódott meg. Egyes megyékben igen magas, 

míg más megyékben alacsony volt a lélekszámuk. Nógrád és Borsod 

megyében a lakosság 4,6%-át tették ki, legalacsonyabb volt az 

arányszámuk Győr megyében, ahol a lakosság 0,6 %-át, míg Csongrád 

megyében 0,9 %-át tették ki. 

Az országban akkor lakó cigányság fele az északi és a keleti 

megyékben, összesen hat megyében helyezkedett el, Nógrád, Borsod, 

                                    
48

 A fogalom kriminológiai szempontú használata körében a korszakban – ahogy ma is – folyt szakmai vita, 

számos érv illetve ellenérv jelent meg, különösen a Belügyi Szemle hasábjain az 1970-es évektől kezdve. Ui. a 

Belügyminisztérium Információ Feldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnöksége 1973-ban adta ki azt a kitöltési 

útmutatót, amely kézikönyv 28. oldalán részletezte, hogy a bűncselekmény elkövetője címszó alatt hogyan 

töltsék ki a statisztikai T. lapot. A BM Információ-feldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnöksége és a Legfőbb 

Ügyészség titkársága 5301/1973 sz. iránymutatása és állásfoglalása 14. rovat/5-9. pontokat akkor kellett 

alkalmazni, ha az elkövető cigány. Az ebben foglalt taxáció szerint az a cigány, aki: cigányközösségben él, 

bejelentett lakása formális, rendszeresen vagy idényjellegűen vándorol; letelepszik, de munkát nem vállal, illetve 

életmódjában a cigány hagyományokat követi, illetőleg a bűnelkövetés módszerei hagyományosan cigány 

módszerek. Ekként megállapítható, hogy ez a fogalom 1974-től élt a hivatalos statisztikákban és onnan került át 

a szakmai majd a köznyelvi regiszterekbe is. Tették ezt úgy, hogy a Magyar Népköztársaság 1969-ben 

csatlakozott a faji megkülönböztetés bűncselekmény elleni fellépésről és leküzdéséről szóló New York-i ENSZ 

egyezményhez! A fogalom teljes elvetését egyedül csak VAVRÓ István javasolta a Belügyi Szemle (XXII. 

évfolyamának) 1984/2. számában, annak 65-68. oldaláig terjedő cikkében. Ugyanakkor Tauber István 

megállapítása (1979) szerint sem a bűncselekmények tárgyi, sem pedig alanyi oldaláról vizsgálva nem 

beszélhetünk speciálisan elkülöníthető cigánybűnözésről! 
49

 ÁBTL 4.1. A - 4186/11.sz. dokumentum szerinti adat. 
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Heves, Szolnok, Hajdú és Szabolcs megyékben.50 A másik fele a többi 13 

megyében és Budapesten lakott. Az északi és keleti megyékben 

elhelyezkedő cigányok közül bűnügyi szempontból akkor is főleg a Borsod 

megyeiek jöhettek számításba. A másik öt megyében élők – 4-5 család, 

vagy csoport kivételével – nem jelentettek nagyobb problémát, mint a 

többi lakos. Ezekben a megyékben magas lélekszámuk miatt súlyosabb 

társadalmi kérdésként jelentkeztek, de ez a bűnügyi és hálózati munkát 

nem érintette. 

A legveszélyesebb cigánybűnözők az ország déli megyéiben és a 

középső részén telepedtek le. Cigánybűnözők által fertőzött megyék: 

Bács, Pest, Tolna, Baranya, Borsod, Somogy megyék és Budapest. 

A bűnözésben való részvételük megítélésénél abból a tényből (!) 

indultak ki, hogy a cigánylakosság bűnözésben való részvétele alig 

valamivel több, mint a nem cigány lakosságé.51 Ez a megállapítás tisztázta 

a lakosság és a rendőrök közötti elég széles körben elterjedt – egyébként 

máig tovább élő – azon téves nézetet, hogy minden cigány valamilyen 

mértékben bűnöző. A bűncselekmények elkövetésében való részvételük 

megyénként változó volt. Elsősorban nem a megyében élő cigányok 

száma határozta meg veszélyességüket, hanem azok a veszélyes családok 

és csoportok, akik egy-egy megyében letelepedtek és létfenntartásukat 

kizárólag bűnözés útján biztosították. Az ilyen családoknak egy része 

állandóan börtönben volt.  

Példaként hozta a titkos52 jelentés, hogy a Somogy megyei Sz. községben, a 

község szélén, egy telken volt két ház, melyben cigánycsaládok laktak. A családok 

tagjai B.M. „Luterna” csúfnevű 73 éves cigánynő leszármazottjai, vagy azokkal 

közös háztartásban élő személyek voltak. B.M. „Luterna”többször volt büntetve, 

idős korára való tekintettel azonban a közbiztonságra már különösebb veszélyt nem 

jelentett. Két gyermeke és az azokkal közös háztartásban élő személyek, valamint 

azok leszármazottjai azonban valamennyien veszélyes bűnözők voltak. Két 

gyermeke és azok családi környezete bűnözés szempontjából az alábbiak szerint 

alakult: 

1./ B. A. „Licsa”, B.M. leánya, aki veszélyes bűnöző. B.A-nak mindhárom 

gyermeke veszélyes bűnözővé nyilvánított személy:53 

- a legidősebb gyermeke K.L. 12 évi szabadságvesztés büntetését töltötte. Közös 

háztartásban élt K.M-el, aki ugyancsak veszélyes bűnöző és szökésben volt. 

                                    
50

 Erről adott számot igen részletesen, de inkább etnográfiai aspektusokból Erdős Kamill a „Beszámoló Erdős 

Kamill néprajzi-tárgyvásárlási gyűjtőútjáról, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megye. 1961. június 20-30-áig” 

(ERDŐS Kamill: Cigánytanulmányok, Békéscsaba Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványa 1989., 241-262.) 
51

 Ld. részletesen HORVÁTH Ferenc: A telepeken lakó cigányok helyzete. Belügyi Szemle, 1963. évi I. évf. 2. 

szám, 74-80. A cikk szerzője megállapításainak statisztikai alapjait a BM II/1-2. osztálya által készített 

beszámolók képezték. 
52

 Az ÁBTL 4.1. A - 4186/11.sz. dokumentum alapján hivatkozva. 
53

 1971. és 1989. között a kriminálstatisztikákban létező fogalom volt. 
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- másik gyermeke, B.B. „Vili” ugyancsak veszélyes bűnözővé nyilvánított 

személy; 

- harmadik gyermeke, B.A. „Lulugy” többszörösen büntetett veszélyes bűnözővé 

nyilvánított személy. 

2./ B.F. „Lolócs” is B.M. „Luterna” gyermeke, azonban ő sem használta az anyja 

nevét, mert B.A. volt a személyigazolványában feltüntetve. B.F. is veszélyes 

bűnöző volt, aki 1962 év őszén szabadult 4 éves szabadságvesztés büntetéséből. 

Két nővel élt együtt, mindkét nő egy házban lakott vele. Az első felesége K.M. 

„Babrinka” volt, akit szintén veszélyes bűnözővé nyilvánítottak. Ettől a feleségétől 

három gyermeke született, akik közül a legidősebb K.L. „Sanyi” csúfnevet viselő 

személy ugyancsak veszélyes bűnözővé volt nyilvánítva. B.F. másik felesége K.J. 

„Mozol” csúfnevű cigánynő, akivel törvényes házasságot kötött. Mozol is veszélyes 

bűnöző.  

A családba kerülő bűnöző személyek környezete is hasonlóképpen nézett ki, így 

pl. K.J., aki B.F. „Lolócs” törvényes felesége, testvérei is veszélyes bűnözők, apját 

pedig Jugoszlávia többrendbeli gyilkosság miatt, Magyarország és Románia 

betöréses lopások miatt kereste. Végül Romániában, a nagyváradi fogdában halt 

meg. 

1960-ban a bűnügyi statisztika szerint az ország lakosságának nem 

egészen 1 %-a ellen indult eljárás, pontosan 0,75% volt az arányszám. 

Ugyanebben az időben az alant felsorolt megyékben lakó cigányok elleni 

eljárás az alábbiak szerint alakult.54 

Megye Eljárások 

%-ban 

A megyében élő 

cigányok száma 

22.037/ 

13.352/ 

27.024/ 

9.351/ 

4.022/ 

10.948/ 

5.263/ 

6.552/ 

Szabolcs megye 0,95  

Szolnok megye 1 % 

Borsod megye 1,5 % 

Somogy megye 1,8 % 

Veszprém megye 2 % 

Baranya megye 2,2 % 

Tolna megye 2,6 % 

Bács-Kiskun ” 3,6 % 

A felsorolt megyékben 0,6 és 0,8 % között mozgott az eljárás alá vont 

személyek abszolút aránya. Mint látható Szabolcs és Szolnok megye azok, 

amelyek ezt az arányt viszonylag megközelítették, a többi megyében jóval 

magasabb volt az arány. Borsod megyében a duplája, Bács-Kiskun 
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 Itt is érdemes figyelembe venni, hogy a számadatok megalapozottsága – forrásmegjelölés híján – erősen 

aggályos. 
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megyében négyszerese volt az eljárás alá vont cigányok száma a megyei 

átlagnak. 

Ha a cigányok által elkövetett bűncselekmények számát nézzük, akkor 

megállapítható, hogy 1960-ban az, még az eljárás alá vont személyek 

számánál is magasabb arányt mutat. Ez abból adódhatott a feltárt 

dokumentumok tartalma alapján, hogy a rendőrség álláspontja szerint 

többen kizárólag bűnözéséből tartották fenn magukat, s az ilyen 

személyekkel szemben nem volt ritka, hogy 15-20, esetenként még 70-80 

rendbeli bűncselekményt is bizonyítottak a büntetőeljárások során. 

Bács-Kiskun megyében a lakosságnak 1,1%-át tették ki a cigányok55. 

Ezzel szemben cigánybűnözés szempontjából az ország egyik 

legfertőzöttebb megyéje volt, mert rendkívül aktív bűnöző tevékenységet 

folytató cigányok helyezkedtek el56 a megye területén. Előzőekben már 

láthattuk, hogy 1960-ban a megyében a cigánylakosság 3,7 %-a ellen 

indult eljárás. Ennek ellenére nyilvánvalóan Bács megyében is az volt a 

helyzet, hogy a cigánylakosság nagy többsége törvénytisztelően élt, míg 

kisebbik része volt az, aki aktív bűnözőkén tevékenykedett. Ez a rész 

viszont a szó szoros értelmében veszélyes bűnözőként, és az adatok 

szerint ezek a személyek sorozatosan követtek el bűncselekményeket. 

Az egyes megyék vagy országrészek cigánybűnözői fertőzöttségét – a 

számadatok megalapozottságát feltéve – jórészt az határozta meg, hogy a 

II. világháború előtti időkben mely cigánycsoportok, vagy törzsek 

telepedtek ott le.57 

Nógrád megyében a lakossághoz viszonyítva a legmagasabb volt a 

cigányok lélekszáma58, mégsem jelentettek rendőri szempontból több 

problémát, mint a Csongrád megyeiek. A nógrádi cigányok nagy része 

addigra már asszimilálódott, bekapcsolódott a legális munkába. A jóval 

kevesebb Csongrád megyei cigány ezzel szemben a bűnözés 

szempontjából veszélyesebb volt. 

A bűnözést egyes cigánytörzsek és csoportok, azonosítható családok 

folytatták, nem pedig a cigányság egésze, mint ahogy azt általában a 
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 Sem az abszolút szám (azaz a teljes lakosság), sem pedig a viszonyszám (tehát a cigány lakosság akkori 

lélekszáma) nincs alátámasztva statisztikailag értékelhető forrásmegjelöléssel, így inkább becslésként 

értékelhető, különös tekintettel arra, hogy ekkor még nem vezették be a statisztikai T. lapot sem. Erre 

vonatkozóan lásd a 38. és a 49. lábjegyzetben írtakat is. 
56

 Legalábbis a veszélyes cigánybűnözők ügyeinek operatív feldolgozását végző rendőrök adatai szerint – 

forrása: ÁBTL 4.1. A-4187/1970/4. számú, eredetileg 13-41/3-1/70. iktatószámú szigorúan titkos dokumentum, 

kiadta a BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség, Budapest, 1970. 
57

 A cigánytelepek felszámolására 1965-ben egyébként már kormányprogram is indult, melynek keretében az 

állandó keresettel rendelkező cigányok kedvezményes kamatú kölcsönt vehettek fel úgynevezett „CS” 

(csökkentett értékű) új házak építtetésére vagy megüresedő régi parasztházak megvásárlására 
58

 Az 55. lábjegyzet erre is érvényes. 
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közhiedelem még sajnos a mai napig is tartja. Éppen ezért 

megállapíthatom, hogy a fentebb vizsgált időszakban tehát az egyes 

veszélyes bűnöző csoportok, vagy családok letelepedésétől, 

elhelyezkedésétől vált függővé egyes területek bűnügyi fertőzöttsége. 

A cigányság ugyanis csak látszólag egységes, és csak az őket nem 

ismerő, laikus külső szemlélőnek tűnnek egységesnek. Valójában az 

országba különböző időkben és csoportokban, más-más területről 

vándoroltak be és a különbség érezhetően megmaradt. Ezt mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy többségük nem is beszél cigányul, így pl. 

az úgynevezett rumungró vagy rumungrica cigányok, akiket a cigány 

nyelvet beszélők magyar cigányoknak is szoktak nevezni. A rumungró 

cigányok bűnügyileg akkor sem jelentettek nagyobb problémát, mint a 

többi állampolgár.  

Bevándorlásuk után egyes törzsek és csoportok nemcsak a honos 

lakosságtól szigetelődtek el, hanem egymástól is. Ezt az elszigetelődést ők 

maguk is igyekeztek fenntartani, aminek az volt az oka, hogy egyes 

törzsek és csoportok lenézték egymást, és így vigyáztak arra, hogy ne 

keveredjenek össze. Ennek az elszigetelődésnek akkorra már nagy 

jelentősége volt és figyelembe is vették az ügynökség szervezésénél is, 

mert nem mindegy, hogy egyes bűnöző csoportokra vagy személyekre, 

mely cigánynyelvet beszélőkből szerveztek ügynökséget. Sőt esetenként 

még a törzsi származást is figyelembe vették, mert az elmaradottabb 

réteg - különösen a bűnözők – számon tartották, hogy melyik törzsből – 

ahogy mondták „fajból” – származnak, és más törzshöz tartozókkal 

szemben bizalmatlanok voltak. 

Megfigyeléseik szerint azok a veszélyes cigánytörzsek és csoportok, akik 

a bűnözésben nagy szerepet játszottak, lenézték a becsületes életet élő 

cigányokat, gyáváknak és koldusoknak tartva őket. A bűnözők az ilyen 

cigányoktól elkülönültek és az ilyen cigányokat nem tűrték meg maguk 

körül. Ez fordítva is fennállt. A nem bűnöző, becsületes cigányok nem 

mertek az ilyen cigányoknak közelében tartózkodni, féltek tőlük és féltek 

attól is, hogy ezeknek a bűnös tevékenysége miatt őket is zaklatni fogják. 

Ezért a becsületes réteg – még amikor a csendőrség egyformán kezelte 

őket és a bűnöző cigányokat – úgy védelmezte magát a zaklatástól, hogy 

abból a községből is elköltözött, ahol bűnözők laktak.59 

Az 1960-as évekre a BM adatai szerint a bűnügyileg legnagyobb 

problémát jelentő cigánycsoportok legtöbbje az ország déli megyéiben 

telepedett le. Ezek magukat „hercegestyó”60-nak, „drizáló”61-nak és 

                                    
59

 Forrás: az 50. és 56. lábjegyzetekben megjelölt dokumentumok. 
60

 A nemzetségek szerinti felosztást Thomas ACTON és Gary MUNDY eredetileg 1977-ben, Hertfordban 



195 

 

 

 

„lováró62”-nak nevezték. Közülük többen Budapestre és Pest megye 

területére húzódtak, és itt telepedtek le. Ezért igen széles volt az ország 

déli megyéiben lakó, valamint a budapesti és Pest megyei cigányok között 

a rokoni és bűnözői kapcsolat. 

A hercegestyók jugoszláviai származásúaknak tartották magukat. Ez a 

feltevés megfelelt a valóságnak, mert a rokoni és különböző bűnözői 

kapcsolat igen nagy volt közöttük. Ha a hercegestyó cigányok közül 

egyesek súlyosabb bűncselekményeket követtek el, vagy szökni 

kényszerültek, azonnal az akkori Jugoszláviába mentek át. Ugyanezt 

tették az odaát lakó rokonaik is, akik Magyarországra szöktek. Egymásnak 

minden segítséget megadtak, nem árulták el, hogy ki, mikor és milyen 

bűncselekmény miatt jött át. Egyesekről csak több év után derült ki, hogy 

mikor jött át. Több olyan bűnöző is volt közöttük, akinek mindkét 

országban volt felesége és családja. Ha Magyarországon követett el 

bűncselekményt és kilétét sikerül megállapítani, az elfogás elől 

Jugoszláviába szökött. Ha ott került hasonló helyzetbe, akkor pár év 

múlva visszajött Magyarországra. Ilyen esetben rendszerint nevet 

változtattak. Ezektől a cigányoktól nemcsak a többi cigány, hanem a 

bűnözők is féltek, mert rendkívül vadak és vakmerőek, illetve általában 

erősebb testi felépítésűek voltak, mint a többi cigány. A legveszélyesebb 

fegyveres bandák közülük kerültek ki.63 

A magukat „drizáló” fajnak valló cigányok valamennyi rétege akkor is 

még kóborolt, csavargott. Ezt a csoportot a cigányok valamennyi rétege 

megvetette, mert rendkívül piszkosak és sokan tetvesek is voltak közülük. 

A drizálókat a többi cigány is rablónak és csavargónak nevezte. Ez azzal 

függ össze, hogy kóborlásaik során korábban sok rablást és gyilkosságot 

követtek el. Főleg sátoros, dologtalan életmódjukkal és számtalan apróbb 

bűncselekményeikkel „tűntek ki” a többiek közül. 

A „lováró” cigányok, másképp lóalkuszok, az országban szétszórtan 

telepedtek le, de legtöbbjük a Dunántúlon és Budapest környékén lakott. 

E csoport a bűnöző cigányok legműveltebb és legrafináltabb rétegeként 

volt nyilvántartva. A történelmi múltban több évtizeden keresztül 

lótolvajlásokra specializálták maguk, és ennek során a nemzetközi 

                                                                                                             
megjelent „Romani culture and Gypsy identity” című könyvének (ISBN-13 978-0-900458-76-7 May 1997, 

203pp, University of Hertfordshire) első fejezete is alátámasztja, amelyet a cigányok azonosságtudatáról és 

kreativitásukról – az általuk festett kocsik alapján – David Smith foglalt össze. Adatait egy utazás-kutatási 

program keretében gyűjtötte össze. 
61

 Jelentése: rablók, legalábbis Erdős Kamill idézett 1989-es „Cigánytanulmánya” szerint.  
62

 Lovari, azaz pénzes cigányok, az oláhcigányok egyik nemzetközileg is legjelentősebb csoportja. 

Hagyományosan kereskedők. Magyarországon az ő nyelvjárásuk a domináns, megfigyelhető más dialektusok 

hozzáidomulása. CSABA Zoltán László - ZÁVECZ Gergő: Milyen tényezők hatnak a magyarországi cigány 

népesség nemzetiségi önbesorolására? In: KURUCZ Erika (szerk): Élethelyzetek a társadalom peremén, 2011.  
63

 Forrását ld. a 60. lábjegyzetben. 
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kapcsolatokat is kiépítették. Jelentős volt a szerepük a betöréses 

lopásokban is. 

Az említett három cigánycsoport hasonló cigánynyelvet beszélt, 

megértették egymást. 

Az országban szétszórtan, az említett cigánycsoportokon kívül még igen 

sok cigány élt, akik külön „fajnak” tartották magukat. Ilyenek pl. 

„sosojestyók”, „purcestyók”,”mácsárók”, „kudestyók”, stb. Ezek ugyanazt 

a nyelvet beszélték, mint a hercegestyók, drizálók és a lovárók. Külön 

foglalkozott az ügynökhálózat szervezője a magukat „colláró” cigányoknak 

nevezőkkel. Ezek főleg Budapesten laktak és az akkori terminológia 

szerint üzérkedéssel foglalkoztak. Szőnyegeket és szöveteket árultak 

illegálisan és azzal az egész országot bejárták. Az üzérkedés mellett 

elsősorban, mint orgazdák jöttek számításba. Kóborlásaik közben a nők 

alkalmi lopásokat, míg a férfiak betöréseket is elkövettek. 

Beszélték a cigány nyelvet, azonban a már felsorolt cigányokkal nem 

értették meg egymást. Beszédükben sok román szó volt fellelhető. 

Valószínűleg Románián keresztül jöttek hazánkba a „beás” avagy 

„teknővájó” cigányok64. Ezek rendkívül igénytelen, elmaradott gazdasági 

és kulturális körülmények között éltek. Számuk igen nagyra volt tehető. A 

legnagyobb, de egyben legszegényebb cigánytelepüléseken laktak65. A 

bűnözés szempontjából nem voltak veszélyesek. Félénk természetük miatt 

a bűnöző cigányok lenézték őket. Asszonyaikat arról lehetett megismerni, 

hogy gyermekeiket teknőben hordták, a férfiak teknő- és 

kanálkészítésekkel foglalkoztak. Külön cigánynyelvet beszéltek, nem 

érthették meg a colláró és a többi cigányt. Beszédjükben szintén sok volt 

a román szó. 

Ezek a cigánycsoportok – de különösen a közöttük lévő bűnöző rétegek 

– elszigeteltségüknél és zárkózottságuknál fogva nagymértékben 

megőrizték sajátos életmódjukat, erkölcseiket, szokásaikat és „íratlan 

törvényeiket”, melyhez ragaszkodtak, és amelyek életükben nagy 

szerepet játszottak. 

A cigánybűnözők sajátos életformájuk és a társadalomban elfoglalt 

helyük folytán korlátozva voltak abban, hogy valamennyi 

bűncselekményfajtát elkövethessék. A korabeli adatok alapján viszont 

egyes bűncselekményfajták elkövetésében igen magas volt a részvételi 
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 A román nyelven beszélő beások zöme a dél-dunántúli falvakban élt. Többnyire hagyományos 

foglalkozásokat űztek, kosárfonásból, vándorköszörűsségből, fémművességből éltek. 
65

 A romák lakáshelyzetét a hatvanas években kezdődött cigánytelep-felszámolások nagymértékben 

megváltoztatták. A fővárosban teljesen megszűntek a hagyományos romatelepek, de minden településtípusra 

jellemző volt, hogy a cigánytelepek száma csökkent. 
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arányuk és elsősorban a vagyon elleni cselekményekre, a lopások és a 

csalások különböző fajtáira specializálták magukat. 

A lopások közül mezei, tüzelő, baromfi és besurranásos lopásokat, 

valamint zsebtolvajlásokat követtek el. Szolnok megyében például az 

1961. évben a besurranásos lopásoknak 60 %-át, míg a 

zsebtolvajlásoknak 80 %-át cigánybűnözők követték el. Az ország 

különböző részein több banda került közülük a rendőrség kezére, melyek 

közül egyesek esetenként 30-40 rendbeli csalást is elkövettek. A 

betöréses lopások jelentős részét élelmiszerszerzés céljából követték el, 

de nem lehetett figyelmen kívül hagyni a ruha és egyéb értéktárgyak 

megszerzése érdekében elkövetett betöréseket sem, azaz szakmai alapon 

megélhetési bűnözésként jellemezhetjük kriminalizáltságukat. 

A csalások közül a jóslással elkövetett csalás, a gyűrűcsalás 

(=gagyizás)66, valamint a tollfelvásárlás során elkövetett csalás azok, 

amelyekre leginkább specializálták magukat. 

A cigánybűnözőkre a rendőrségi adatok szerint jellemző volt, hogy a 

közbiztonsági helyzet romlásával párhuzamosan rendkívüli módon 

aktivizálódtak. Ezt igazolták az akkor „felszabadulás” és „ellenforradalom” 

jelöléssel ellátott időszakok statisztikai adatai utáni idők is. Somogy 

megyében pl. 1957-ben az összes – felderített – betöréses lopásoknak 67 

%-át a cigánybűnözők követték el: 152-ből 103-at. Ezekben az időkben a 

banditizmus is elsősorban rájuk volt jellemző. A rendőri szerveknek, 

közvetlen 1945 után nagy problémát jelentett a drasztikus módszerekkel 

elkövetett bűncselekmények felderítése. Egyes bandákat fegyveres 

tűzharcokban kellett felszámolni.67 1956 után ugyancsak jelentős volt a 

cigánybűnözők által bandákban elkövetett bűncselekmények száma.  

A cigánynők bűnözésben való részvételi aránya igen magas számot 

mutatott. Ez részben annak volt betudható, hogy a férfiak egy része 

kitarttatta magát a nőkkel, másrészt a házastársak többszöri cserélgetése 

folytán a gyermekek nevelése és az ezzel járó anyagi gondok a nőkre 

maradtak. A nők szinte alig álltak munkaviszonyban. A férfiak közül sok 

munkát vállalt, de az asszonyaik a községeket, házakat járva kéregettek, 

s alkalom adtán bűncselekményeket követtek el. Éppen ezért akkoriban a 

cigánynők bűnözésének visszaszorítása jóval nagyobb problémát jelentett, 

mint a férfiaké. 

                                    
66

 Ti. ennek során réz vagy egyéb fém ötvözetből készült, ékszernek látszó, vagy aranyozott, de alatta nem 

nemesfém tartalmú tárgyakat adtak el, azokat aranynak beállítva. 
67

 Ugyanakkor például a győri népbíróság az Nbr.13/1946/5. számú, 1947. december 1. napján kelt ítéletével 

Jakab József vádlottat többek között azért ítélte 15 év kényszermunkára, mert 1944 februárjában, mint nyilas 

pártszolgálatos részt vett a Balogh nevű cigánycsalád meggyilkolásában. Forrás: ÁBTL. 3.1.9. V-115150.irat. 
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A cigánybűnözés jellege, az eljárás alá vontak száma megkövetelte, 

hogy e bűnözők ellen az addigiaknál sokkal hatásosabban, 

eredményesebben vegyék fel a harcot. A nyílt megelőző és felderítő 

rendőri intézkedések mellett, elsősorban a közöttük végzett ügynöki 

megelőző és felderítő, azaz operatív munkát szorgalmazták.  

 

V. A cigánybűnözés fogalmának továbbélése a rendszerváltozást 

megelőző, 1980-as években68 

 

1. A cigánybűnözés létét ebben az évtizedben már egyes kutatók teljesen 

tagadták69, mások csak igyekeztek70 kérdésessé tenni. Érveik között 

szerepelt – többek között – az is, hogy nincsenek csak a cigányokra 

jellemző bűncselekmények, nincsenek speciális módszereik és nincs 

különbség nagyságrendben sem a cigányok és nem cigányok 

bűnelkövetése között. 

Ezekre a kérdésekre a választ a cigánybűnözés létezését állítók szerint, 

a cigánylakosság tagjai közül kikerült bűnözők tevékenysége adta meg, 

ami egyben a cigánybűnözés helyzetét is jellemezte. Vagyis a 

cigánybűnözés értékeléséhez feltétlenül meg kellett határozni azt, hogy kit 

tekintenek cigánybűnözőnek. A forrásanyagban fellelt belügyi iratok 

tanúsága szerint mindenekelőtt cigánybűnözőknek csak a cigány 

származású bűnelkövetőket lehetett tekinteni. Közülük is csupán azokat, – 

bármelyik feltétel egyedi megléte esetén is –, akik: 

– cigányközösségben éltek; bejelentett lakásuk formális; rendszeresen 

vagy idényjelleggel vándoroltak; letelepedtek ugyan, de munkát nem 

vállaltak, illetve csak alkalmi munkát vállaltak; 

– életmódjukban a cigány-hagyományokat követték (leányszöktetés 

vagy vásárlás, vérbosszú, cigány csak cigánnyal bűnözhet, a nő köteles a 

családot eltartani, stb.) 

– bűnelkövetési módszereik hagyományos cigánymódszerek 

(csoportosan, főleg rokoni kapcsolatokra épülő csoportokban, de 

mindenképpen cigányokkal, szervezetszerűen, sorozatosan, a 

                                    
68

 Az ÁBTL 4.1. A-4149/1981/5. sz. forrásanyaga alapján, mely a BM ORFK szigorúan titkos minősítésű, 

0062/1981. sz. tájékoztatóját tartalmazza. 
69

 Lásd Vavró és Tauber álláspontját a 26. számú lábjegyzetben. 
70

 Dr. KONCZER István r. ezredes, budapesti főkapitány-helyettesnek a Belügyi Szemle 1984/2. számában 

(XXII. évfolyam, 17-24. oldalig) megjelent „Cigánybűnözés a fővárosban” című cikke a fővárosi 

cigánybűnözést elemezte 1974. és 1982. között, részletes statisztikai adatsorokat bemutatva. E körben kifejtette, 

hogy a cigánybűnözés jellegzetességei lassan elmaradnak, különösen a rablások és sorozatbetörések esetében.  
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lakókörnyezettől távolabb, alkalmi, rendszerint a helyszín közelében talált 

vagy szerzett eszközökkel, durva módon való bűnelkövetés) voltak;  

– olyan a környezet által cigánynak tartott71 személyek, akik felhagytak 

a lakosságtól elkülönülő, ősi cigányéletformával, de létfenntartásukat 

alapvetően nem cigány módon elkövetett bűncselekményekből 

biztosították.  

A szigorúan titkos „tájékoztató” bizonyítani kívánta azt, hogy 

Magyarországon igenis létezett cigánybűnözés, egyben cáfolni igyekezett 

azokat a nézeteket, melyek tagadták a cigánybűnözés létét. 

2. Az első, számba vett ellenvélemény szerint nem volt és nincsen 

számszerű különbség a cigányok és a nem cigányok bűnözése között, a 

cigányok bűnözése nem haladta meg azt az arányt, amelyet lakosságon 

belül a cigánylakosság képviselt. 

A cigánybűnözés volumenére vonatkozó adatokat – Budapest 

kivételével – a megyékben dolgozó specialistákon72 keresztül már 1974 

előtt73 is gyűjtötték. A BM a jelentés keltét74 megelőző legutolsó, ezzel 

kapcsolatos – és ilyen formában beszerzett adatokra épülő – értékelést az 

1967-71-es évek átlagai alapján készíttette el. Ekkor már az országban 

kb. 300-330.000 fő cigánylakossal számoltak, amelyet az 1971-es 

szociológiai felmérés75 is igazolt. Ezek szerint minden 33. polgár volt ekkor 

cigány származású. Az ötéves átlagok vizsgálata szerint, míg a nem 

cigány lakosok közül minden 119. főre jutott egy elkövetett 

bűncselekmény, addig a cigánylakosok közül minden 56.-ra. Míg a nem 

cigány lakosok közül minden 142. fő vált bűncselekmény elkövetőjévé, 

addig a cigányok közül minden 42-ik fő.  

                                    
71

 Ezen a ponton nézetem szerint megragadható a burkolt előítéletesség, hiszen az identitás-, illetve csoport 

meghatározás környezetre való bízása abszolút értelemben szubjektív, akkor már objektívebb a népszámláláskor 

a KSH által alkalmazott azon elv, hogy a kisebbséghez való tartozásról maga az alany nyilatkozhat.  
72

 Ti. az ún. cigánybűnözési vonalvezetők voltak felelősek ezért. 
73

 A dátum, mint cezúra jelentőségét lásd a 26. sz. lábjegyzetben. 
74

 1981. május hó 
75

 Az 1971. évi felmérés az MTA Szociológiai Kutatóintézetében készült, vezette Kemény István. Ebben a 

felmérésben is azokat a személyeket sorolták a cigányok közé, akiket a nem cigány környezet cigánynak 

tekintett. Ezen 1971-es országos kutatás szerint akkor Magyarországon a cigányok kétharmada cigánytelepen élt. 

A cigánytelepek rendszerint egy-egy település szélén, például a falu utolsó utcájában, nagyobb városokban pedig 

meghatározott kerületekben voltak. A telepek nagy része vályog- vagy sárfalú házakból állt, a higiénés 

viszonyok rendkívül rosszak voltak. Az 1971-es felmérés szerint a cigányok lakásviszonyai sokkal rosszabbak 

voltak a nem cigányokénál, a lakások közel felében nem volt villany, vezetékes víz csupán 8, WC csupán 3 

százaléknál volt a lakáson belül, annak ellenére, hogy a cigánytelepek felszámolására már 1965-ben 

kormányprogram indult. Forrás: Tájékoztató füzet a MAGYAR AGORA 2005 keretében, amely a ROMÁK ÉS 

NEM ROMÁK, ROMÁKRÓL ÉS NEM ROMÁKRÓL projekt megrendelésére készült. Szerk.: MUNK Veronika, 

MÁDER Miklós és CSÁKÓ Gabriella. ELTE TÁTK és az ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék 2005. 
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Ez más oldalról azt jelentette, hogy egyrészt minden 11. 

bűncselekményt cigány lakos hajtotta végre, és a bűntettesek között 

minden 8. személy cigány lakos volt. 

További jelentős különbségeket mutattak ki a női elkövetők, a büntetett 

előéletűek és a fiatalkorúak vizsgálata terén is. A nem cigány tettesek 

minden 69., a cigány elkövetők minden 38. tagja volt nő. A büntetett 

előéletűek sorában a nem cigányok 31-enként, a cigányok viszont 21-

enként váltották egymást. Míg a fiatalkorú bűnözők az összes bűnöző 8-

10%-át tették ki, addig ez az arány a cigány lakosok közül kikerült 

bűnelkövetők viszonylatában 18-20%-os volt. 

A gépi statisztika alapján 1974 óta76 végezték az értékelést. Ezzel 

kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy:  

- számbavételre csak a fentiek szerint cigánybűnözőknek tekinthető 

cigány személyek kerültek, az általuk elkövetett ügyek nem; 

- a bevezetés utáni első években sok volt a téves értelmezés, amely 

miatt nem minden cigánybűnöző kapta meg az ún. T. statisztikai lapon az 

ahhoz szükséges kódjelet, amely számbavételét biztosította volna. 

A felsoroltak következtében az értékelés eléggé egyoldalú volt, 

másrészt nem a valóságos előfordulást mutatta. 

A következő értékelést az 1975-80-as évek adatai alapján végezte el a 

BM. Az összes, nem cigány és cigány elkövetők alakulásából kitűnt, hogy 

amikor a magyarországi cigánylakosságot ezekben az években 380-

420.000 főre tették (az összlakosság 3,8-4,2 %-a), akkor a cigány 

elkövetők száma az összelkövetőkön belül ezt az arányt 1,5-3%-al 

továbbra is meghaladta.  

Ugyanakkor, amikor az értékelt években a nem cigány elkövetők száma 

kb. 5%-kal csökkent, a cigány elkövetőké változatlan maradt. Vagyis amíg 

az ország lakossága körében a számított ötéves átlagok alapján kb. 

minden 24-26. állampolgár volt cigány származású lakos, addig az 

elkövetők között minden 17. volt az akkori terminológia szerinti 

cigánybűnöző. 

Az adatsorokat az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

 

 

 

                                    
76

 Lásd a 26. sz. lábjegyzetet. 
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Az összes, valamint a nem cigány és cigány elkövetők alakulása 

1976-80-ban 

MEGNEVEZÉS 

Évek 

 

Összes 

elkövetők 

száma 

Ebből 

nem cigány 

Ebből 

cigány 

Cigány 

elkövetők 

%-ban 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

76.577 

74.651 

75.073 

73.838 

72.880 

72.119 

70.102 

70.645 

69.724 

68.424 

4.458 

4.549 

4.428 

4.114 

4.456 

5,8 

6,1 

5,8 

5,5 

6,1 

 

A különböző számításoknál azonban figyelembe kell venni azt a tényt is, 

hogy a cigány lakosságnak több, mint 40 %-a (szemben a nem 

cigánylakosok 20%-val) 14 éven aluli volt, azaz egyáltalán nem volt 

vétőképes. Ezért a 380-420.000 fő cigánylakosból le kell vonni a 152-

168.000 fő gyermekkorút, mert a – potenciálisan üldözhető, illetve 

büntethető – bűnözés csak a maradék 228-252.000 fő esetében 

realizálódhatott. Ehhez képest pedig az évi mintegy 4.500 fő 

cigánybűnöző a vétőképes cigánylakosság 17-19%-át jelenthette.77 

Ugyanez a mutató a vétőképes nem cigánylakosság esetében kb. 8,5 

%-os, vagyis a fele volt annak, amit a cigánylakosság adata mutatott. Az 

1974-ben bevezetett statisztikai rendszer tehát – minden, az előbb már 

jelzett hiányossága mellett – a bűnözésben való nagyobb, mégpedig 

kétszeres aktivitásra utalt. Persze számomra itt megint az a kérdéses, 

hogy a statisztikai T. lapok felvételekor ki és milyen alapon állapította 

meg, hogy a már vázolt cigánybűnözői kategorizálásban szerepeltett 

kritériumoknak melyik terhelt illetve gyanúsított felelt meg. Netán az ősi, 

jól bevált módszer alapján a külső rassz-jegyek számítottak? 

A különböző bűncselekményfajták között egyes erőszakos garázda 

bűncselekmények esetében az általánosnál négyszer, egyes vagyon 

ellenieknél pedig háromszor nagyobb aktivitást mutattak a romák – 

legalábbis a kérdéses módszertani elven készült adatok alapján. 

                                    
77

 Sem az abszolút szám (azaz a teljes lakosság), sem pedig a viszonyszám (tehát a cigány lakosság akkori 

lélekszáma) nincs alátámasztva statisztikailag értékelhető forrásmegjelöléssel, így inkább becslésként 

értékelhető, azzal, hogy a korábban említett statisztikai T. lapokat ekkor viszont már gyakorlottan alkalmazták. 
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Különösen magas volt a rablásokban és a lakásbetörésekben való 

részvételük. Ezt szemléltetik az alábbi, 1980. évet elemző - szintén 

forrásmegadást nélkülöző – adatsorok. 

 

Cigányelkövetők részvétele az egyes erőszakos, garázda 

jellegű bűncselekményekben 1980-ban 

Bűncselekmény 

 

Összes 

elkövetők 

száma 

Ebből 

cigány 

elkövetők 

száma 

Cigány 

elkövetők 

%-ban 

Emberölés és kísérlete 

Súlyos testi sértés 

Garázdaság 

Rablás 

Erőszakos nemi közösülés 

Összesen 

378 

4.656 

2.560 

991 

494 

9079 

52 

482 

468 

369 

89 

1460 

13,7 

10,3 

18,2 

37,2 

18,0 

16,1 

 

Cigányelkövetők részvétele az egyes vagyon elleni 

bűncselekményekben 1980-ban 

Bűncselekmény 

 

Összes 

elkövetők 

száma 

Ebből 

cigány 

elkövetők 

száma 

Cigány 

elkövetők 

%-ban 

lopás 

lakásbetörés 

egyéb helyre betörés 

Összesen 

7.532 

2.047 

2.215 

11.794 

976 

304 

272 

1.552 

12,9 

14,8 

12,2 

13,1 

 

A területi fertőzöttség tekintetében Borsod, Baranya, Somogy, Tolna, 

Zala és Pest megyék voltak azok, ahol az átlagosnál lényegesen 

magasabb volt a cigánybűnözők előfordulása, amit a következő táblázat 

szemléltet: 
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A cigányelkövetők területi arányai az összes bűnelkövetők között 

1980-ban 

Hely 
Összes 

elkövetők száma 

Cigány 

elkövetők száma 

Cigány 

elkövetők %-ban 

Budapest 15.212 183 1,2 

Baranya 2.885 318 11,0 

Bács 4.465 229 5,1 

Békés 2.364 123 5,2 

Borsod 6.234 1.094 17,5 

Csongrád 3.248 89 2,7 

Fejér 2.616 79 3,0 

Győr 2.959 53 1,7 

Hajdú 3.373 249 7,3 

Heves 1.982 150 7,5 

Komárom 2.213 20 0,9 

Nógrád 1.604 80 4,9 

Pest 6.353 461 7,2 

Somogy 2.775 272 9,8 

Szabolcs 3.689 443 2,7 

Szolnok 2.455 142 5,7 

Tolna 1.868 177 9,4 

Vas 1.636 32 1,9 

Veszprém 2.633 81 3,0 

Zala 1.905 177 9,2 

 

3. A cigánybűnözés tagadásának következő tétele az volt, hogy 

nincsenek speciális cigánybűncselekmények, azaz olyanok, amelyeket 

csak cigányok követnének el. A rendőrség tapasztalatai azonban ezzel 

szemben – a leirat szerint – akkoriban azt mutatták, hogy például 

„hilózást” (pénzváltás ürügyén elkövetett lopások), „gagyizást” 

(gyűrűcsalást, rézgyűrűknek aranyként történő eladása), jóslást, 

kéregetés örve alatt elkövetett trükkös lopásokat, leányszöktetés 

címszóval végrehajtott emberrablást, vérbosszú miatt elkövetett 

emberölést cigányokon kívül mások nem követtek el.  
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Az viszont tény, hogy a Btk. nem ismert, illetve jelenleg sem ismer – az 

elkövető származása vagy módszerei alapján identifikálható – speciális 

bűncselekményeket. A fentieket, csak a törvényi tényállásuk szerinti 

lopásnak, csalásnak, emberölésnek minősíthették. 

Az már vizsgálható volt viszont, hogy az elkövetés módjában voltak-e, 

illetve lehettek-e speciális módszerek, hiszen a „terepen szerzett” 

gyakorlat alapján a tapasztalt bűnüldözők78 sorolni tudták azokat a 

jegyeket, amelyek alapján a cigánybűnözők „modus operandija” az 

általános bűnelkövetéstől is különbözött. Ezek a jegyek, kezdve a 

felkészüléstől, át a bűncselekmény végrehajtásán, egészen a tettesek 

bűncselekmény utáni magatartásáig – az elkövetési módszer minden 

fázisában megtalálhatóak voltak.  

Mivel a fentiek alapján is látható, hogy nem volt közvetlen összefüggés 

és egyenes arány az egyes területeken élő cigánylakosok száma és a 

bűnelkövetés gyakorisága között, a bűnözés szempontjából sem általában 

a cigányok, hanem a bűnöző életmódot folytató cigányok okoztak 

problémát. A legnagyobb kárt azonban azzal okozták, hogy továbbra is 

fenntartották, helyenként erősítették a cigánylakossággal szemben táplált 

erős előítéleteket, mintegy igazolva ezzel mindenféle erre vonatkozó 

pejoratív, rasszista, etnicista véleményt. Ez pedig a romák 

beilleszkedésének egyik legnagyobb akadálya volt, illetve jelenleg is az. 

A rendőrség a cigánybűnözést a felderített bűnelkövetők alapján 

értékelte, így egyrészt számolt a nem is kismértékű látenciával (ami a 

bűnözésben való arányokat tovább növelte). Másrészt az emelkedő 

tendenciákat – mivel mögöttük az aktívabb rendőri fellépést és az 

eredményesebb felderítést vélelmezték – nem értékelték egyértelműen 

negatívan. 

4. Tekintettel arra, hogy a cigánybűnözők bűnelkövetési módszereit 

sajátosnak tartották, az ellenük folytatott harcban a bűnüldöző szervek is 

fokozatosan specializálódtak. Ezért ügyeikkel a fővárosban speciális 

csoport, a megyei rendőr-főkapitányságok bűnözési osztályain pedig erre 

szakosodott előadók (cigánybűnözési vonalvezetők) foglalkoztak. 

Feladatuk volt az alsóbb szintű (kerületi, városi, járási) szervek segítése, 

és legtöbbjük tagja volt a megyei koordinációs bizottságnak is. 

                                    
78

 Ezen álláspont kiváló alátámasztója volt dr. Dobos János r. alezredes vitába szállt dr. Vavró István 

álláspontjával és gyakorló rendőrtisztként azt állította, hogy igenis létezik cigánybűnözés, amelynek 

megállapításához két kritérium együttes fennállása szükséges: az etnikum és az életforma, önmagában vagy az 

egyik, vagy a másik nem elegendő a definícióhoz. Kifejtette továbbá, hogy szerinte is lehet helytelen ez a 

kifejezés, azonban rövid és kifejező. Lehetne „K” (azaz kóbor) személyekről beszélni, mint korábban, illetve „ 

kóbor egyének bűncselekményeiről”, de a néven nevezés szerinte nem szakmaiatlan. Dr. Dobos János: Tényleg 

nincs cigánybűnözés? Belügyi Szemle XXII. évfolyam 1984/10. 63-66.  
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Cigánybűnözési vonalvezető az Országos Rendőr-főkapitányság 

Bűnüldözési Osztályán is dolgozott. Az Országos Tárcaközi Koordinációs 

Bizottságban a Belügyminisztériumot az ORFK vezetője képviselte. 

A megyei rendőr-főkapitányságok helyzetét e szempont szerint a 

következőkben lehetett értékelni. 

A BM tájékoztatóban ismertetett felmérés adatai szerint 1980 

októberében a megyei rendőr-főkapitányságok vonalvezetőinek több, mint 

80%-a (19-ből 16 fő) egyedül a cigánybűnözési vonal irányításáért volt 

felelős. A vonalvezetők valamennyien tisztek voltak, közülük 15 fő részt 

vett a megyei koordinációs bizottság munkájában is. Vas megyében ilyen 

bizottság nem volt, míg Borsod, Szolnok és Tolna megyében a bűnüldözési 

osztály vezetője, illetve a főkapitányság vezetőjének közbiztonsági 

helyettese képviselte a rendőr-főkapitányságot a megyei koordinációs 

biztosságban. Önálló vonalvezetőt vagy olyan nyomozót, akinek más 

vonalak mellett a cigánybűnözés volt a fő vonala, a következő helyeken 

állítottak be: Kecskemét, Kiskunhalas, Baja, Kalocsa, Kiskőrös, 

Kiskunfélegyháza, Székesfehérvár, Dunaújváros, Eger Gyöngyös, 

Debrecen, Szekszárd, Dombóvár, Paks, Tamási, Szeged, Szentes, 

Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Kisvárda, Vásárosnamény, Pécs, 

Tatabánya, Oroszlány, Tata, Komárom, Dorog, Esztergom, Miskolc, 

Mezőkövesd, Encs, Ózd, Kaposvár, Nagyatád, Barcs, Siófok, Marcali. 

Az I. fokú szervek tekintetében nem volt szakosodás Békés, Győr, 

Nógrád és Vas megyékben. Egyes helyeken – Bács megyében 1 csoport 7 

fővel, Borsod megyében 7 csoport 39 fővel, Baranya megyében 1 csoport 

6 fővel, Somogy megyében 2 csoport 10 fővel, Szabolcs megyében 4 

csoport 25 fővel és Szolnok megyében 1 csoport 7 fővel – speciális 

(egyébként cigány származású lakosokból szervezett) önkéntes - rendőri 

csoportok is segítették a vonalvezetők munkáját. 

A vonalvezetők adatai szerint egyébként ekkoriban kb. 350 telepen 

2.500 család mintegy 15.000 tagja okozott állandó – kisebb-nagyobb – 

bűnügyi problémákat. Ezek 2/3-a úgynevezett „lováró” (másképpen 

„kolompár”, vagy „oláh”) cigány. Az 1980 októberében lezajlott felmérés 

időpontjában a cigánybűnözés vonalán a megyei rendőr-főkapitányságok 

263 fős hálózattal rendelkeztek. Ezek 1/5-e ügynök, 4/5-e titkos 

munkatárs volt. A kapcsolattartás szempontjából a megyei rendőr-

főkapitányságok összességében kb. 1/3-os aránnyal részesültek. 

Rezidentúra Győr, Veszprém és Zala megyékben működött és 

Szabolcsban volt újjászervezés alatt. A rezidensek mindenhol nyugdíjas 

rendőrtisztek, korábbi megyei vonaltartók voltak. 
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A megyei rendőr- főkapitányságok 1980 októberében 2.145 fő 

veszélyes cigánybűnözőt tartottak nyilván és ellenőriztek. Közülük 1.243 

fő (57,9%) volt rendőri felügyelet, 41 fő (1,9%) pedig kitiltás hatálya 

alatt. 

A cigánybűnözés alakulása és a cigánybűnözés elleni harc helyzete igen 

gyakran szerepelt a rendőr-főkapitányságok vezetői értekezletein. Csak 

1980-ban 8 megyében foglalkoztak főkapitányi vagy közbiztonsági 

helyettesi szinten ilyen előterjesztések megtárgyalásával. Mindössze 3 

rendőr-főkapitányságon telt el úgy három év, hogy a cigánybűnözés ilyen 

szinten nem került napirendre. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon a cigánybűnözéssel foglalkozó 

operatív csoportot 1971-ben felszámolták. Az új szakcsoport szervezése a 

jelzett felmérés időpontjában folyamatban volt. A kerületi 

rendőrkapitányságokon – a XVIII. és a XXII. kerületet kivéve – több más 

vonal vitele mellett voltak kijelölt vonalvezetők. Ez a 19 fős hálózat 273 

veszélyesnek tartott család 1.780 tagját ellenőrizte. Megjegyezték, hogy 

Budapest környékéről a fővárosba rendszeresen beutazó cigánybűnözők 

legalább annyi problémát okoztak, mint a helyi illetékességűek. A 

felmérés időpontjában 205 fő veszélyes cigánybűnözőt ellenőriztek, akik 

közül 98 fő (47,8%) rendőrhatósági felügyelet, 56 fő (27,3%) pedig 

kitiltás hatálya alatt állt. 

Egyebekben a cigánybűnözés felderítése és megelőzése érdekében 

végrehajtandó feladatokat a 8/1976. BM. sz. miniszterhelyettesi 

intézkedés tartalmazta.79 

Az a körülmény, hogy az 1980-ban a bűnüldözés vonalán foglalkoztatott 

1.559 fős hálózatból 282 fő (18,0%) a cigánybűnözés vonalán dolgozott 

és az összes (9.353 fő) nyilvántartott veszélyes bűnöző 25,1%-a (2.350 

fő) cigánybűnöző volt, arra utalt, hogy a cigánybűnözési vonal fontos 

lehetett, és az operatív biztosítást is igyekeztek ennek megfelelően 

szervezni. Ezt bizonyítja az is, hogy a 2.350 fő veszélyes cigánybűnöző 

közül 1.341 fő (57,0%) állt rendőrhatósági felügyelet alatt. Mindez már 

aktív operatív munkát feltételez. Ugyanakkor az a körülmény, hogy a 

cigánybűnözés összlétszámát tekintve „csak” 370 család, mintegy 17.000 

tagjára volt szűkíthető, még fokozottabban hívja fel a figyelmet arra, hogy 

ekkora operatív állomány speciálisan erre a területre bizonyosan 

felesleges volt. 

Eközben pedig az Országos Haematológiai és Vértranzfúziós Intézet a 

hetvenes évek végétől kezdett foglalkozni a cigányság genetikai és 
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 Ez a dokumentum az ÁBTL-nél nem volt hozzáférhető. 
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egészségügyi kutatásával. Ez a kutatás 1980-tól már kiterjedt a cigányság 

ujj- és tenyérnyomati tulajdonságainak analízisére. A munkát témavezető 

szerzőként – az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetben – dr. 

Tauszik Nagyezsda biológus és Tóth György rendőr alhadnagy, mint 

ujjnyomat szakértő végezték. A kutatásuk deklarált célja a „magyar és 

cigány lakosság” ujjlenyomat tulajdonságaiban fellelhető különbségek 

feltárása, ezek alapján a romák esetleges genetikai azonosíthatóságának 

rögzítése volt. Az adatgyűjtést 1987-ig végezték: 10 megye 23 

településéről 1678 cigány személy mintáját vették le és dolgozták fel a 

Belügyi Szemle 1987. évi 6. számában megjelent cikkük szerint.80 A vér és 

ujj-tenyérnyomat mintákat állami gondozott gyermekektől és – 

esetenként rendőri vagy tanácsi szociális munkások kíséretében – a 

cigánytelepeken élő romáktól vették le. Tették ezeket a „cigánybűnözés” 

elleni küzdelem érdekében. Ehhez hasonló, rendőri felhasználásra szolgáló 

etnikai kutatási és fajbiológiai programja81 volt a náci Németország 

úgynevezett Fajhigéniai Intézetének is. 

1976-ban pedig a 8/1976. sz. belügyminiszter-helyettesi intézkedés írt 

elő a cigányokkal szembeni szigorúbb, következetesebb rendőrhatósági 

eljárásokat, intézkedéseket és előírta a cigány besúgóhálózat fejlesztését 

is. 

1979-ben azután az MSZMP Politikai Bizottsága ismét napirendre tűzte 

a cigánykérdést, és határozatában részben megváltoztatta a korábbi, 

1961. évi – már ismertetett – álláspontját, és elfogadta az integráció 

lehetőségét, azzal, hogy a cigányság, mint külön etnikum már nem 

feltétlenül felszámolandó, csak annak hátrányos helyzete. Ez alakította 

aztán ki a totális kontroll igényét a rendészeti szerveknél. Kiépítették a 

rendőrségi külön „cigány vonalvezetői hálózatot”, a megyei és városi 

kapitányságokon is. Megkezdődött a tömeges etnikai tartalmú 

információszerzés és feldolgozás.82 Azután az 1/1986. (IV.2) számú 
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 TAUSZIK Nagyezsda-TÓTH György: A hazai cigányság és a nem cigány lakosság dermatoglyphiai 

tulajdonságai közötti különbségek. Belügyi Szemle, XXV. évfolyam, 1987/6. száma, 111-115. A kutatás 1982-től 

országos programmá vált, amelyet az Egészségügyi Minisztérium, majd a Cigánykutatásokat Koordináló 

Tudományos Tanács is jóváhagyott!  
81

 Az ún. etnikai-dermatoglyphia külön tudományterületté vált, az akkori Csehszlovákiában még tudományos 

szimpóziumot is rendeztek e témában, 1984-ben Bratislavában. 
82

 Ld. 301/1979. (VII.12.) MTH határozatot, és ennek végrehajtására adta ki Ladvánszky Károly 

belügyminiszter-helyettes, a 8/1984. (XII.14.) körlevelét: „A cigánybűnözés fokozottabb megelőzéséről és 

hatékonyabb felderítéséről”. A körlevél előírta a cigány „bűnöző családok” családfájának, rokoni és egyéb 

kapcsolatai, iskolai végzettségük, járművük, útlevelük, az általuk látogatott vendéglátóhelyek, piacok stb. 

összeírását és az adatoknak a kiépített vonalvezetőkhöz történő továbbítását. Előírta még, hogy az adatgyűjtésen 

túl kezdeményezzenek „operatív felderítéseket”, veszélyes bűnözővé nyilvánítást, „hálózati fejlesztést” 

(besúgóhálózat kiépítését), rendőri felügyeletet, kitiltást, útlevél és jogosítvány bevonást, gyűjtő-, ipari- és 
kereskedelmi engedély bevonást, szervezzenek „speciális akciókat”, ami a cigányrazziák udvariasabb 

elnevezése. Előírták továbbá, hogy a közlekedésrendészeti járőrök fokozottan ellenőrizzék a cigányok által 

vezetett vagy használt gépjárműveket. A járművek és vezetői adatai mellett fel kellett jegyezni az utasok adatait 
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belügyminiszter-helyettesi intézkedés előírta ún. propaganda előadások 

elkezdését is avégett, hogy „a helyi cigánybűnözést” az adott településen 

kiváltó okokat és azok kiváltó körülményeit feldolgozzák, továbbá a 

rendőri munkát hatékonyabbá tegyék, amelynek érdekében egyben 

szigorúbb intézkedéseket írtak elő a cigány lakosság ellen. 

 

*** 

The (legal)historical origin of concept of „cigánybűnözés” and 

the background possible cause of surviving in the light of 

prejudice 

Summary 

 

Shortly, the aim of this study is to present the development and forms of 

manifestation of the racial prejudice and stereotype, to represent how the 

certain created stereotypes influence the penal procedures. In addition, I 

attempt to show how collect the racial details the former communist 

secret police and in which way used in criminal proceedings, especially 

against roma people. Prejudice can be examined from the aspect how the 

way of thinking of the secret police officers and how could be survive by 

discrimination in Hungary today. I hope that my study will be able to 

present how much the generalizations gain ground in the criminal 

proceedings, within this in the demonstration. In course of information 

and data collection I studied the original top secret documents of the 

former communist secret police in „Állambiztonsági Szolgálatok 

Levéltára”, and I found lot of relevant files, in which the stereotypes play 

very important role. The range of included stereotypes was quite wide. My 

aim is to reveal the criminal projection of prejudice.  

 

                                                                                                             
is, egymáshoz és a vezetőhöz való viszonyát, át kellett kutatni az utasteret és a csomagtartót, persze szabálysértés 

illetve bűncselekmény alapos gyanúja nélkül is.   


