
Mária Terézia 1760/61-es cigányrendelete a Jászságban

Európában a XV. században jelennek meg először az Észak-Indiából i. e. X-V.
század körül elvándorolt nomád cigánytörzsek. A feudális államok kezdetben, első-
sorban vallási meggondolásból1, kedvezően fogadták az egyiptomi vezeklő zarándo-
koknak tartott különös népet, s mint jobbágyokat akarták őket letelepíteni. Hazánk-
ban a Balkán felől érkező cigánytörzseknek 1438-ban Zsigmond adott először letele-
pedési engedélyt. Ám a kezdetben szívesen fogadott népet a nyugateurópai államok
rövidesen kíméletlenül üldözni kezdték, s egyes országokban egyenesen kiirtásukra
gondoltak. Németországból 1498-ban, Franciaországból 1561-ben, Skóciából 1579-ben,
Svédországból és Dániából 1662-ben utasította ki őket halálbüntetés terhe mellett
a parlament.1 Magyarországon csak 1701-ben született meg I. Lipót cigányellenes
rendelete, mely a korábban befogadott népet törvényen kívül helyezi. Az a tény,
hogy Magyarországon és a tőle keletre eső európai országokban csak jóval később
és kevésbé brutális formában születtek meg ezek a törvények, rendelkezések, egyben
magyarázatát is adják annak, hogy miért fordult egész Európában ellenükre a han-
gulat. Nyugat-Európa fejlett társadalmú, már kapitalizálódó államaiban a magán-
tulajdont védő szilárd törvények nem tűrhették, hogy egy más jogrendszerű nép
minduntalan megsértse a feudális magántulajdon törvényeit. Kelet-Európa államai-
ban kisebb volt a népsűrűség és sokkal nagyobb területek feküdtek parlagon. A
feudális állam kevésbé volt szilárd és szervezett. A cigánytörzsek sokkal szabadab-
ban vándorolhattak.

Hazánkban két évszázaddal korábban hasonló okok miatt ütköztek össze a
megszilárdult magyar állam és a betelepített nomád kunok érdekei. Várható volt
tehát, hogy a nyugatéurópaihoz hasonló fejlettségű magyar államban is bekövetkez-
nek az összeütközések és megszületnek a súlyos megtorlást tartalmazó törvények.
Hogy e törvényalkotás nálunk elmaradt, azt a meginduló török háborúknak, majd
a 150 éves török uralomnak tudhatjuk be. A csaknem kétszáz évig tartó állandó há-
borúskodások olyan helyzetet teremtettek hazánkban, hogy az állandóan vándorló
cigány törzsek életmódja nem okozott komolyabb nehézséget birtokosainknak. „Sőt
sok esetben ezek a vándorló cigánytörzsek éppen állandó mozgásbanlétük folytán
kiválóan alkalmasnak bizonyultak a török által megszállt területeken folytatott hír-
szerzésre, vagy éppenséggel más feladatok ellátására a törökkel folytatott végvári
harcok idején."2 A belső rend helyreállítása, a török kiűzése után azonnal szembe-
tűnővé vált a kóborló törzsek életmódja és mindjárt sor került az első cigányellenes
törvény megalkotására, melyet még több hasonló, sőt sokkal szigorúbb is követett.3

A cigányokkal kapcsolatban Magyarországon ugyanakkor több pozitív intézke-
dés is született. A felső körök komolyan foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a
cigányokat a töröktől elnéptelenített vidékekre földművelőként kellene letelepíteni.
Am a lopások és csavargások nyomán csakhamar kialakuló cigányellenes hangulat
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birtokosainkat megakadályozta a cselekvésben.4 Minden esetre a XVIII. század
folyamán egyre több cigányokkal foglalkozó intézkedés születik, párhuzamosan a
belső közigazgatás és a gazdasági élet megszilárdulásával. A cigányok elleni legfőbb
kifogás, a csavargás és kóborlás, a magántulajdon ellen elkövetett kisebb-nagyobb
vétségek. Az 1712-1715. évi országgyűlésen létrehozott Bizottság javaslatai a meg-
alakítandó Helytartótanács jogkörében t-artozónak ítélték, hogy „a közbiztonság érde-
kében intézkedjék a kóborlók és a lopásból élő cigányok letelepítéséről."5 Nálunk
tehát ekkor már nem kiűzni, kiirtani, hanem letelepíteni kívánták a cigányságot.

A cigányügyek alaposabb, megfontoltabb megoldására azonban csak Mária
Terézia uralkodása idején került sor. 1760-ban kiadott első letelepítési rendelete, majd
1767-ben elrendelt évenkénti összeírásukra vonatkozó utasítása a cigányügy végleges
megoldását tűzte ki célul. Hogy intézkedései, majd a II. József által felállított, Hely-
tartótanács kebelében működő Cigányügyi Osztály kísérletei nem hoztak eredményt,
az nemcsak az intézkedések bizonyos fokú fogyatékosságaiból következett, hanem a
végrehajtó szervek nemakarásának is következménye.

1745-ben a Jászkun Kerület Mária Terézia támogatásával pénzen megváltotta ko-
rábbi szabadságát és ezzel örökre megszabadult jobbágyi kötelezettségeitől. A jász-
kunok visszakapták régi kiváltságaikat, s mintegy külön egységet, szabad közösséget
alkottak a magyar államon belül. A Kerületet a királynő közvetlenül a nádor fenn-
hatósága alá rendelte, s a Kerület élén a választott Jászkun Kapitány és a választod
Generális Gyűlés állt, kiknek együttes határozatait az önkormányzattal rendelkező
jász és kun közösségek kötelesek voltak végrehajtani. Az udvartól, vagy a nádortól
érkező rendelkezéseket ők továbbították végrehajtás végett a községekhez, ahol a
tanács és a bírák együttesen hirdették meg. Minden rendelkezés ezt az utat futotta
be, s ez az út egyben a szabadságuk, önkormányzatuk biztosítéka is volt.

A jászkun nemesség területi nemesség volt, azaz mindenki, aki valamely jász
vagy kun község polgára volt, bizonyos kiváltságokat élvezett. A redempció azonban
ezt a megváltakozást, illetve elzálogosítás előtti jogot fiktívvé változtatta. A társadalmi
fejlődés, a meginduló, szabad közösség biztosította polgárosodás, a tényleges és gya-
korlati jog alapjává a vagyont tette. Az egységes jászkun társadalom jogilag is re-
demptusokra és irredemptusokra oszlott.'1 Csak azok élvezték a kiváltságokat, akik a
megváltási összeghez hozzájárultak. A többiek számára ez gyakorlatilag semmivé vált.
Az irredemptusok a gazdag redemptus gazdák és a belőlük álló Nemes Tanács sze-
mélyében új földesurat kaptak. A leggazdagabb birtokosokból álló tanácsi testület
intézkedéseitől függött, hogy kit hajlandó a község polgárának, teháj kiváltságokban
részesülőnek tekinteni és kit nem. Ilyen körülmények között a kóborló életmódot foly-
tató cigányok, akik 1745-ben és a következő években sem tudták lefizetni a megváltás
összegét, természetesen nem lehettek a község egyenjogú és befogadott polgárai, csu-
pán lakosok voltak, akiket megtűrtek, noha megváltakozás idején, megfelelő összeg
lefizetése fejében maguk is rendes polgárok lehettek volna. Ekkor ugyanis a jegyző-
könyvek tanúsága szerint, még faji szempontok nem túlságosan döntöttek, a cigány
szónak sem volt olyan megbélyegző jelentéstart

Mária Terézia 1760-ban kiadott rendelete előtt a jász községek protocollumai
gyakran foglalkoznak a cigányok ügyével. A jegyzőkönyvi adatok szerint a legnagyobb
problémát a cigányok kóborlása és a kisebb-nagyobb tolvaj lások okozták. Ezért az
egyes tanácsok befogadtak néhány mesterséget űző cigányt, házhelyet adtak nekik, de
ugyanakkor megbízták azzal, hogy más cigányokat figyeljen. 1758-ban Jászdózsán „Mur-
gyik Istvány czigánynak földházat csinálni meg engedtetett oly conditioval: hogy más
csavargó czigányokat be fogadni ne bátorkoggyon, sőt, ha valamely tolvajságos vagy
másféle rosszaságra az olyanokat tapasztalna, hír adással lenni és olyanokat ki adni,
köteleztetik."8 A betelepült cigányokat azonban a lakosság nem nézte jó szemmel.
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Több esetben panaszkodnak rájuk, de okát sohasem adják. 1755-ben Jászdózsa köV-
ségben Czigány Ádám házát eladta és érte 14 Rf-ot és egy földházat kapott. Mivel
a földház szomszédai nem akarták engedni, hogy Czigány Ádám oda beköltözzön, a
jogtalan adásvételt a Tanács megrövidítette, a földházat tőle elvette és az ügyet a
továbbiakban függőben hagyta." De nem engedik meg a külön feladattal megbízott
Murgyik Istványnak sem, hogy a házát eladja. „Midőn pedig lakását másüvé vinni
kívánná, azon házat nem szabad lészen ott eladni, hanem összve fog rörettetni és a
fája magáé fog lenni."1" Ez az intézkedés egyben biztosította azt, hogy helyette a
faluba be ne költözhessek olyan cigány, akit nem a Tanács bízott meg. A cigányok,
akik betelepültek azonban jól viselhették magukat-, mert sohasem találkozunk a jegyz;",-
könyvekben azzal, hogy különösebb bajt okoztak volna. A hírszerzői tevékenységet
azonban igen mértékletesen láthatták el, mert a protocollumok nem említik, hogy a
megbízottak kóborló cigányokat feladtak vagy ellenük tanúskodtak volna. A Jászkim
Kerület jász községei tehát a maguk részéről megoldották a cigánykérdést. Akit befo-
gadtak annak egyrészt mestersége, másrészt hírszerzői tevékenysége miatt vették
hasznát.

A központi kormányköröket és az uralkodót azonban a kóborló cigánytörzsek
arra késztették, hogy véglegesen megoldják a cigánykérdést. Ennek leghathatósabb
módját a letelepítésben látták, s ez természetes is volt, hiszen a török által elpusztí-
tott területek benépesítése is erre az időszakra esett, s mi sem látszott természetesebb-
nek, mint egy itt élő1, kóborló nép helyhezkötése, jobbágyi szolgálatokra kötelezése
az adott föld fejében. Mária Terézia „a rendeletben kötelezi a földesurakat, hogy
birtokaikon jobbágytelek formájában földet és házhelyet adjanak a cigányoknak, s
azokat ezentúl saját jobbágyaikként kezeljék. Ugyanakkor Mária Terézia megtiltja a
cigány név használatát és velük kapcsolatban az „újmagyarok" elnevezést írja elő
kötelezően. Előzékenység és türelmesség tanúsítását rendeli el az „újmagyarokkal"
szemben, hogy ezáltal is megkedveltesse velük a munkát és a helyhez kötött élet-
módot"." Ezt a királyi rendelkezést a Helytartótanácson át megkapta a Jászkun Kerj-
let is. Nagy Mátyás districtualis kapitány 1761. január 9-én körlevelet bocsát szét a
kerületben:

;Jó akaró Nemzetes Bírák Uraimék!
Ajánlom kész szolgálatomat Kygyelmeteknek. Most Jász Apáthy Gratis Gyűlés-

ben Tekintetes Uraknak jelen létében minémű parancsolatok és repartitiók tétettek,
azt voltaképpen Kygyelmeteknek meg küldöttem, melyeknek tóllyesítésit recomendá-
lom és parancsolom. Elsőbenis

Jövő Sz. György nap után a czigányoknak koldulni tellyességgel nem szabad,
hanem kézi munkával éllyenek és ez iránt minden czigány magárul a Tanács előtt
reversálist adgyon a ki pedig magát arra obligálni nem akarná, az Helységbűi ki
csapattassék a kolduló is mind annyiszor meg verettessék valahányszor az kolduláson
rapasztaltatik.

;° Az czigányok contributió alá vétessenek és valamint lovakat sub poena confis-
cnti'inis tartani; úgy Sátor alatt nekiek lakni nem szabad.

3U Az Isten tiszteletre a Templom gyakorlására serényen és gondosan ösztönöz-
t-essenek."12

Ez a körlevél bizony már nem teljesen fedi a Mária Terézia által kiadottat. Míg
abban a jobbágytelken való letelepítésről, illetve házhely adásáról, jobbágyként keze-
léséről van szó, addig itt a telekről szót sem ejtenek. Azt elrendelik, hogy a cigányok
kézi munkával éljenek, koldulniuk nem szabad, de a föld osztásáról vagy a közús
földekben való részesülésről nem emlékezik a körlevél. Nyilvánvaló', hogy itt vagy
mesterségeket vagy pedig szolgálatvállalást értettek rajta. Ahogyan a gazdagabb re-
demptusok az irredemptusokat állandó szolgálatra akarták kötelezni, hogy ezáltal biz-
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tűs munkaerőtartalékot tudjanak a községben, úgy a cigányokat is ezért kívánták meg-
telepíteni.13 A lótartást jószágvesztés terhe alatt tiltják nekik, s mivel ez éppen a sátor-
lakástól való eltiltással szerepel egy pontban, a vándor életmód felszámolását szol-
gálja. A házhely adását a sátorozás helyett azonban egyáltalán nem rendeli el, s így
nyitva hagyja a kérdést. A rendelkezés kétes fogalmazása és az egyes községi taná-
csok tetszés szerint értelmezhet

Ugyancsak ez év elején, a Helytartótanács leirata alapján a Jászkun Kapitány
egy részletesebb körlevelet ad ki, melyben ugyan a cigányok név szerint nincsenek em-
lítve, de a kolduló és csavargó életmódot folytatók ellen hozott igen szigorú megtorló
intézkedések elsősorban rájuk vonatkoznak. Mivel a két rendelet egymás után, kis idő-
különbséggel jutott el a községekhez, sok helyen együtt összefogva hirdették meg.
Példának hozom a jászapáti rendelkezést:

;,Anno 1761. Die 13 a Juny tartatott Nemes Tanács Gyűlésén ezen következendő
rendelések tétettek, úgy mint:

primo Minden czigány maga Házátúl Esztendőnként f. 1. X 30. fizetni tartozik
ennek ut-ána

20 Szti Medardus Vásártól fogva, egész Szti Gál napjáig kötelességek lészen a
leveleket kivált dolgozó napokon hordani.

30 Valaki közülük marhát tartand, Titulo föld bér, minden marhátúi fizessen X 15.
4° A házonként való kérengélés, vagy is koldulás egy átallyán fogva nem szabad,

ki vétettettnek az öregek és elnyomorodottak.
5° Valamint eddig, úgy ennek utánna is Vajdájok lészen, kinek is szavát fogadni

minden illendőségekben tartoznak tudván azt, hogy eő is Városunk Feő Bírájátúl füg-
geni tartozik, a ki pedig nyakaskodva és vakmerőén ellent állana a Vajda parancso-
latónyak, tartozik Városunk Feő Bírájának be jelenteni, hogy ott érdemes Büntetését
el vehesse.

6° Vásár alkalmatosságával kötelessége lészen mindenféle Góborló czigányokra
vigyázni, és a kit tapasztal, azonnal Vásári Comissarius Uraimnak bé jelenteni tarto-
zik, ezen szorgalmatos fáratságért és vigyázásért a Vajdának is a Büntetésbűi része
lészen.

7° E mellett az alatta valóra is szorgalmatosán vigyázni köteleztetik, a kiket ká-
romkodásokban, vagy Ünnep Törésben tapasztal bé jelentse, hogy ki-ki érdemlett
Büntetését el vehesse, és arra is szorgalmatosán vigyázzon, ha ünnep és Vasárnapokon
sztmisét szoktak é hallgatni? a kit tapasztal hogy el mulatta volna, hogy érdemes
büntetését el vegye, tartozik bé jelenteni a Város Feő Bírájának.

8° A ki egyszer házát el adgya, vagy pedig lakását meg változtattya más helység-
ben', annak többé Ház hely nem adattatik, és vissza sem fogadtatik.

90 Valaki más vidék helyre musikálni menni szándékozik, Bíró Uramnak hírül
adni tartozik és ha szabadságot nem nyerend, el menni ne bátorkodgyon, különben
lakása meg nem engedtetik.

io° Mivel 3. rendbéli musikusok vannak szükségképpen a musikálásban egygyet
kell nékik érteni, úgy hogy ha valamellyik rendbéli Bíró Uram hírével más vidék
helyre szabadságot nyerend az elmenetelre a két rendbéli a két Kotsmákban musi-
kálni tartozik, hogy a Nemes Város részére fogyatkozás ne légyen a Kotsmákban,
hogyha pedig a Kotsma musikusok nélkül maradna, akkor mindnyájan fogják a Bün-
tetést szenvedni; különben fáratságokért 8 forintyok, mely summát egyenlőképpen
tartoznak magok között fel osztani.

n° Ennek utánna Czigányul beszélni büntetés alatt meg nem engedtetik, magok
pedig ennek utánna nem Czigányoknak, hanem Űj Magyaroknak, a Vajdájok is Üj
Magyarok Vajdájának fognak neveztetni.
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12* Minden Fogyatkozásoknál a Vajda relatiót tenni tartozik.'"*1

Jászapáti, a Helytartótanács két egymásután közölt rendeletét összefogva közölte.
Mihálytelek és Jászdózsa községek protocollumai azonban meg sem emlékeznek Mária
Terézia cigányrendeletéről, valószínűleg szóban hirdették meg, vagy külön csatolták
a jegyzőkönyvhöz és elveszett, mert több cigányokkal kötött szerződésben érződik a
rendelkezés hatása.1' A többi községek, amelyeknek protocollumai ezekből az évek-
ből fennmaradtak, hasonló tartalmú, ha nem is összevont szöveggel publikálják a
jászkapitányi rendelkezést.

Mindegyiknek általános vonása, hogy az eredeti helytartótanácsi rendelkezéstől
eltérően, a telek osztását meg sem említik. Ez már a jászkapitányi fogalmazatból is
hiányaik. A letelepítést bár mindenütt határozottan megemlítik, nem kötik össze a
házhely osztásával, csupán a már meglevő telkek felől rendelkeznek úgy, hogy a
jelenlegi lakos elköltözésével visszaszáll a városra. Ugyanakkor engedélyezik a marha-
tartást megfelelő összeg lefizetése elenében, s ez egyúttal a közös földekben való
részesedést is jelenti. A házhely megadóztatása, amelyre korábban bizonyára nem
minden esetben voltak kötelezve, a polgárrá válásnak, rendszeres nyilvántartásnak
első jele.

A betelepedett cigányokat a község némi ingyen munka elvégzésére is kötelezte,
melynek bizonyos fokig robot jellege volt. A városi tanács tehát velük szemben föl-
desúri jogokat gyakorolt. „Szti Medardus Vásártól fogva, egész Szti Gál napjáig kö-
telességek lészen a leveleket kivált dolgozó napokon hordani."10 A megfogalmazás
arra is enged következtetni, hogy a községben élő cigányok egy része nem dolgozott
állandóan, hiszen kivált dolgozó napokon látták el ezt a feladatot. A nemdolgozás
azonban nem lehetett általános, mivel egy részük rendes fizetés fejében állandó mu-
zsikusa volt jászapáti két kocsmájának, másrészt pedig a rendelkezés az ünneptöréstől,
tehát ünnepen való dolgozástól óvta őket. A jászberényi rendelkezés kifejezetten utal
a városban élő cigányok foglalkozásaira: „és ennek utánna a koldulás, vásárlás, tse-
rélgetéssel való kereskedés nékiek meg ne engedtessék, hanem paraszti munkára haj-
tatván élelmeket avval keressék!'^' Jászjákóhalmán is hasonló utalásokkal találkozunk:
„lovakkal való kereskedés s azoknak tartása azon lovak vesztessége alatt nem enged-
tetik. Nem különben Helységünkben lévő czigányok között egyen kívül az kovácsolás
nem engedtetik, a többi Paraszty munkával fogják élelmeket keresni és szolgálatokra
állani."ls Ez a két rendelkezés félreérthetetlenül igazolja, hogy a redemptus gazdák
célja az volt, hogy a betelepülő cigányokat elsősorban mezőgazdasági munkára, szol-
gálatra kötelezzék. Ezért ti'cltják, illetve korlátozzák a hagyományos cigányfoglalko-
zásokat, a lótartást, kupeckedést, kovácsmesterséget és szorítják őket „fenséges Asszo-
nyunk Kegyes Parancsolattyára" hivatkozva a földművelésre. Bár ebben az időben
nem találkozunk olyan jegyzőkönyvi megkötésekkel, amilyeneket a zenészekkel szem-
ben foganatosítottak, mégsem valószínű, hogy a Tanács engedélye nélkül a város ha- •
tárain kívül vállalhattak volna munkát a megtelepedett cigányok.

Megrendszabályozásuk, ellenőrzésük a régi módszer szerint történt. Most azonban
a vajda kizárólagos feladatává tették, hogy a főbírónak minden rendellenességet, ki-
hágást jelentsen. Sőt, ha más, nem helységbeli cigányokat tettenér, még a bíróságból
is jutalmat" kap. A jász városok tehát úgy védekeztek a kóborló cigányok ellen, hogy
a befogadottak kötelességévé tették azok mindennemű ellenőrzését. A befogadott
cigányok templomra és istenfélelemre szorítása is a megrendszabályozás egyik eszköze
volt.

Jászberényben 1761-ben „Sika Ferencznek ház hely reselváltatott a fel végben a
Hort-i Mátyás régi háza mellett a Kati czigány háza végében a két útsza között."19

Mihálytelek helység Jaza cigánnyal köt egész éves szerződést megfelelő bér ellenében
ez évben, hogy biztosítsa a kocsmában való állandó muzsikálást, és ad házhelyet a
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zenésznek.20 Ha egyetemesén nem is intézkedtek afeiőí, hogy a cigányoknak házhelyet
adjanak, szórványos betelepülésekkel folyamatosan találkozunk. Az ellenőrzés, a vajda
hatalma csak úgy érvényesülhetett, hogyha a cigányokat nem szétszórtan, hanem egy
helyen telepítik le. Ezért eltérően a korábbi gyakorlattól, az ezután betelepülőknek
lehetőleg cigányok mellett jelölték ki az új házhelyet. Ezt erősíti meg az idézett jász-
berényi bejegyzés is.21 A korábbi gyakorlatra pedig az 1755-ös jászdózsai adat utal.22

Az egy helyre való telepítéshez a magyarok fokozódó cigányellenessége is okot adott.
Valószínűleg ekkor kezdenek kialakulni a mai cigánytelepek városon kívüli körvonalai.

Az 1761-es év után fokozatosan kezdenek elapadni a cigányokkal foglalkozó be-
jegyzések, melyeknek ez évi sűrűbb előfordulását minden bizonnyal Mária Terézia
rendeletének publikálása indokolja. Az 1761-es protocolláris adatok némi fényt vetnek
a cigányok életmódjára és arra, hogy miért volt sikertelen a központi kormánykörök
igyekezete.

A leérkezett leiratot már a jászkun kapitány megcsonkítja a Generális Gyűléssel
egyetértve, s csak igen szűkszavúan, a lényeg, azaz a jobbágytelken való letelepítés
elhagyásával publikálja. A kerületi leirat elsősorban a biztonsági és rendszabályozó,
valamint az istenfélelemre utaló részeket továbbítja a községekhez. Az egyes jász
helységek aztán tetszés szerint értelmezik vagy meg sem hirdetik a jászkapitányi ren-
delkezést. Mindenesetre a régi gyakorlattal összeegyeztethető biztonsági intézkedéseket
továbbra is fenntartják, s nem idegenkednek attól sem, hogy mesterembereket vagy
paraszti munkára hajlókat házhellyel lássanak el, bizonyos kötelezettségek és adóter-
hek fejében. Azonban a cigányok biztonsági okokból meginduló különtelepítése, a
földvásárlásból való teljes kizárása nem engedte, hogy az amúgy is különfajú nép
beolvadjon. Az egyébként magyar irredemptusok sem lehettek a község teljes jogú és
minden tekintetben megbecsült polgárai, s ez még fokozottabban állt a sokkal kezdet-
legesebb életkörülmények között élő, elmaradottabb gondolkodású cigányokra. Mária
Terézia elsikkasztott rendeletéből nem sok valósult meg, még a jegyzőkönyvekben
meghirdetett „új magyarok" elnevezés is csak rövid ideig szerepel a hivatalos szó-
használatban. Hogy mennyire nem volt foganatja országszerte az 1760-as rendelkezés-
nek, azt az e korban újólag kiadott, módosítóit rendeletek egész sora igazolja.

SZABÓ LÁSZLÓ
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helyét keií osztani, azért, hogy a külön-
böző inkommunalis közösségeit felemeljük
és szemmeltartásukat valahogy megkísérel-
jük."
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