
Radikális, India függetlenségéért küzdő politikus és önmagát képző „tudós”;
hatalmas tárgyi tudással rendelkező és ezeket meglehetősen különös módon cso-
portosító, az összegyűjtött adatokból megdöbbentő következtetésekre jutó „fantasz-
ta”: ez mind Chaman Lal. Ha valamivel kevesebbet tudna, azt mondhatnánk rá,
hogy hasonlatos Erich von Dänikenhez; ha valamivel kevésbé lennének fan-
tasztikusak a következtetései, akkor egy átlagos történésznek mondanánk. Így vi-
szont nem más, mint Várkonyi Nándor indiai „műfordítása”.

Chaman Lal

A CIGÁNYSÁG NEVEI ÉS SZÁRMAZÁSA
Történeti áttekintés

A cigányság több mint ötszáz éve keresztülvágott Közép-
és Kelet-Európán, nyugtalanul vándorolva egyik helyről
a másikra. Általánosságban véve a mai napig követik

nomád szokásaikat, törzsi vezetőik irányítása alatt, sajátos módon
és szokásrend szerint élnek olyan népek között, amelyek már
réges-régen letelepedtek és szervezettekké lettek. A cigányok
már Európában való legelső megjelenésük idején sem tudtak
pontosan beszámolni származásukról és eredeti hazájukról. Azok
a nevek, melyeket önmagukra nézve használnak, történelmi és
etnográfiai szempontból egyaránt jelentőséggel bírnak.
Önmagukat egy tisztázatlan kaszt régi indiai elnevezését használ-
va a „rom” – férfi – és a „romnyi” – asszony – névvel illetik. Egy
másik, önmaguk adományozta nevük a „kalo” (fekete), míg az
összes nem cigányra a „párna” (fehér) nevet alkalmazzák. Végül
pedig a cigányok emlegetik magukat a „manush” (ember) néven
is, míg a kívülállók a „gazho” (idegen) nevet kapták. Igen ritka
esetekben s általában csak a nyilvános viták alkalmával illetik
egymást a „sinie” (bajtárs) megszólítással is. Ez a szó, amelyet
általában „indiainak” érzünk, emlékeztet bennünket az Indiai fél-
sziget sindoi nemzetiségére, illetve az „Indus folyóra és környékére”
(az indiai nyelvekben: „Sindhu”); az ehhez kapcsolódó sindhi nyel-
vet egy olyan, „changar” néven ismert, kaszton kívüli nép beszéli a
Pandzsábban, amelyik mindmáig ezen a területen vándorol,
esetenként még Perzsia (Irán) belsejébe is behatolva.

Még több nevet kaptak a cigányok azoktól a népektől, ame-
lyekkel kapcsolatba kerültek. A német „Zigeuner” szó talán annak
a lükiai-phrüg ,,Athinganoi” szektának a nevéből származik, melyet
a 9. század elején említenek meg a bizánci szerzők, például
Theophanes. Másrészről viszont M. J. de Goeje 1875-ben a „zenész,
táncos stb.” jelentésű „tsjengi” szóból vezette le ugyanezt a meg-
jelölést, míg Dritten szerint a korábban említett, nyugat-indiai
„Cangar” földrajzi névből származik. Annyi azonban bizonyos,
hogy a németek ezt a szót a csehektől vették át („cigar”, „cingan”,
„cikan”), akikhez viszont a magyaroktól került („cigány”); ők a
románoktól kapták az elnevezést („cigan”), akik viszont a bol-
gároktól kölcsönözték („cigan” vagy „ciganin”). A szó gyökere
talán a középkori görögben lelhető fel. 1902-ben L. Wiener mind-
egyik szó gyökét a „cik” vagy „cink” szóban vélte fölfedezni,
melynek jelentése a keleti nyelvekben „kalapács”, illetve „fém-
művesség”. Ezt ő kapcsolatba hozta egy, a labdatermekben
használatos bizánci szóval, minthogy ott a labdajáték „kalapács-
csal” való ütögetésből állt. Ráadásul az első olyan romák, akiknek
európai jelenlétéről szó esik (Modonban, a Peloponnézoszi félszigeten,
a 15. század elején), fém- és rézművesek voltak. A „Zigeuner” név
és változatai azonban csak Kelet-Európában és Olaszországban

(„zingaro”) lettek általánossá, a nyugat-európai nyelvek más el-
nevezéseket használnak. Közép-Európába érkezésükkor a
cigányok egyiptomiaknak mondták magukat, s innen ered az a
„Pharao népe” elnevezés, mely Magyarországon mindmáig hasz-
nálatos. Az alnémet nyelvjárást beszélő országokban a cigányok
eredetileg a „Suyginer”, „Zigoner” vagy akár a „magyarok” (!) néven
ismeretesek, továbbá mint „Tatern”, vagyis tatárok,
Franciaországban a „bohémiai” (csehországi) nevet kapták, mivel
ide Csehországból érkeztek I. Zsigmond magyar és cseh király
(továbbá német-római császár – A fordító megjegyzése) menlevelével.

A cigányok Európába érkezése óta könyvtárnyi mennyiségűvé
duzzadt a származásukra vonatkozó teóriák áradata. Andrew
Boorde 1542-ben megjelent, érdekes nyelvészeti értekezése után
az egyik legkorábbi munka „de Cingaris” (a cigányokról) a holland
hellenista, Bonaventura Vulcanicus „De literis et lingua Getarum” (A
géták irodalmáról és nyelvéről. Leyden, 1542) című munkájában
található. Job Ludolf ugyancsak szentel némi figyelmet szókin-
csüknek „Etióp históriá”-jához fűzött, 1691-ben közreadott kom-
mentárjában. A tudósok többsége egyetért Miklosich-csal abban,
hogy a cigányok neve („cingani”) az „athinganoi” szekta nevének
átalakulásából ered (a görög szó jelentése „érintetlen” vagy
„máshitű”, azaz „lamasasiyya”, ami viszont a szamaritánusok arab
megfelelője). A cigányok eredetét mások Zeugitaná-ban
(Karthágóban), a Diocletianus és Constantinus alapította római
provinciában keresték. Ismét mások a zygiaiakkal, a ká-
naánitákkal, a szaracénokkal, az amoritákkal vagy a zsidókkal
azonosították, vagy Khám fia Khús leszármazottainak (Mózes I,
10. 6.) tekintették őket. A magyar krónikaíró, Pray közelebb
került az igazsághoz, mivel ő a korábbi szeldzsuk Rum szultaná-
tust tekintette eredeti hazájuknak azon az alapon, hogy a
cigányok a „rom” névvel jelölték önmagukat. Már első megje-
lenésükkor sokan feltételezték róluk, hogy egyiptomi zarán-
dokok, akiket hétéves kegyeleti zarándoklatra ítéltek annak bün-
tetéseképpen, hogy őseik egykor megtagadták a menedéket a
gyermek Krisztustól, amikor az Heródes elől szüleivel Egyip-
tomba menekült. Ilyen és hasonló legendák mindmáig kapc-
solódnak a Magyarországon és a Balkán-félszigeten vándorló
cigány törzsekhez. Ennek a szívós kapcsolódásnak a magyarázata
az egyiptomi leszármazás hite. Ennek a hitnek az elterjesztéséhez
a cigányok vezetői ugyancsak hozzájárultak; 1400 után „Kis-
Egyiptom királyainak”, „hercegeinek”, grófjainak” mondták magukat,
és mindenütt megkülönböztetett uralkodókként jelentek meg.
Egy Furstneau nevű kisvárosban található egy síremlék, amelyet
1445-ben, Szt. Sebestyén vigiliáján állítottak a néhai „nemes úr, Sir
Panuel, Kis-Egyiptom hercege, ez országban pedig a szarvasagancs ura”
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emlékezetére. A kövön látható páncélzatot koronás arany sas
díszíti, fölötte pedig egy agancskoronás, ezüstözött sisak látható.
Létezik egy másik, fantasztikus páncélzattal ékes síremlék is
Backnang (Würtemberg) közelében, amit 1453-ban emeltek „a
nemes Kleinschildi Péter grófnak”.

Kétségtelen tény, hogy a cigányoknak megvoltak a maguk ve-
zetői, s hogy ezek a sátoros cigányoknál mind a mai napig meg is
vannak. Ezeknek a vezetőknek olyan megkülönböztető jelvényeik
vannak, mint a hímzett köpeny, a lobogó vagy egy kupa. A
nomád cigányok számos törzse társadalmi egységet is alkot,
amennyiben egy „vajda” (hogy össze ne keverjük a szerző által is
említésre kerülő, a magyarországi és erdélyi nemesség soraiból kikerülő
királyi tisztviselőkkel, megjegyzem, hogy ezt a fogalmat talán pontosabban
meghatározná a „törzsfő” elnevezés, mely több nemzetségfő által meg-
választott vezetőt jelez. – A fordító megjegyzése) irányítása alá tartoz-
nak. A gyakorlatban sehol nem viselték el a nagyobb csoportokat,
és következetesen kisebb, független közösségekre vagy társulá-
sokra („mahlijá”-kra, a „barát” jelentésű „mahlo” szóból) bomlot-
tak szét önálló, kisebb főnökök, a „shaibizho”-k vezetése alatt.
Fontosabb esetekben ezek a főnökök jelentek meg döntésért a
„vajda” előtt, aki bármelyik törzsnél tartózkodhatott. A shaibizho-t
a törzs választotta, s ezt a választást a „vajda” oly módon erősítette
meg, hogy nyilvánosan kenyeret és sót evett vele; ezután meg-
parancsolta, hogy a kérdéses mahlija tekintse a shaibizho-t az ő
teljhatalmú képviselőjének. A nomád cigányok között a „vajda”
tiszte mindmáig öröklődik; ha az örökös még túl fiatal a tisztség
betöltéséhez, akkor azt a legközelebbi rokona veszi át az ő fel-
növekedéséig. A „vajda” kikiáltása igen egyszerű ceremóniával
történik: a „vajda” egy esküformát recitál, miközben a törzsbeli
férfiak a vállukra emelik, az asszonyok pedig a vadalma magjával
szórják be, hogy elűzzék tőle a gonosz szellemeket. Napjaink
nomád cigányai között a „vajda” kizárólag tiszteletbeli helyet tölt
be; korábban minden mahlija éves járadékot fizetett neki jelentő-
ségének és tagjai számának arányában.

Egy olyan nép esetében, mint a cigányok, akiknek korai ha-
gyományai gyakorlatilag eltűntek, az eredet megállapításának
egyetlen eszköze a nyelv tanulmányozása. Ezt kísérelte meg 1697-
ben Johann Christian Wagenseil (1633–1705), amit azonban ő
„Delibera civitate Norimbergensi commentatio” című munkájában
cigány nyelvnek tekintett, az nem más, mint a német-zsidó tolvaj-
nyelv, argó. Ehhez hasonló módon keverte össze 1787-ben az
olasz tolvajnyelvet a cigánnyal Laurentius Hervas. Johann Christian
Rüdiger (1751–1822) kutatásai 1782-ben inadekvát anyagon ala-
pultak, s ezt tovább gyengítette az elégtelen nyelvészeti ismeret-
anyag. De mind ő, mind pedig Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann
(1756–1804) – aki „Zigeuner” címen történeti művet adott közre –
egymástól függetlenül arra a következtetésre jutottak, hogy a
cigány idegen az indiai nyelvektől. Kevéssé közismert, hogy ezt a
nézetet Immánuel Kant is osztotta.2 Korábban, 1776-ban azonban
Bécsben, az ,,Anzeigen aus samtlichen K. K. Erblandern” 6. sorozatá-
nak 94. számában megjelent egy székely elöljáró levele, amelyik
jelentőséggel bír a cigányok eredetére vonatkozóan: azt állítja,
hogy Vályi almási (Magyarország) lelkipásztor a leideni egyete-
men Malabárról érkezett diákokkal került kapcsolatba, ott összeál-
lított egy rövid malabári nyelvű feljegyzést, felolvasta azt a
körzetében élő magyarországi cigányoknak, akik csaknem min-
den szót megértettek. Ebben az irányban a kutatást 1844-ben
folytatta August Friedrich Pott, s ekkor tudományosan beigazoló-
dott az a tény, hogy a cigányság eredeti hazája India észak-
nyugati része volt. „Szokatlanul meggyengült és megromlott jellegétől
eltekintve” nyelvük azzal büszkélkedhet, hogy „kapcsolatban áll min-
den nyelvek közül a legtökéletesebb felépítésűvel, a büszke szanszkrittal”.

További kutatások határozottan igazolták azt a tényt, hogy
a cigány nyelv ugyanahhoz a csoporthoz tartozik, mint a

Káfirisztánban, Dardisztánban, Kasmírban és Kis-Tibetben beszélt
dardu.

Vándorlásuk és lakóhelyeik

Az összehasonlító nyelvészet tudománya világosan bebizonyí-
totta, hogy a cigányok az ind nemzet egyik ágát jelentik. Ugyanez
mutatja meg nekünk azt az utat is, amelyen a cigányok elhagyták
Indiát, s azokat az országokat, melyekben vándorlásukat hosz-
szabb-rövidebb időre megszakították. Ezt igazolja Franz Miklosich
bécsi nyelvész műve3, aki összegyűjtötte a cigány nyelv idegen
eredetű szavait, és tanulmányozta azok viszonylagos számbeli
megoszlását. Az okok, amelyek a cigányokat vándorlásra késztet-
ték, és az időpont, amelyen kóborlásuk megkezdődött,
mindörökre homályban maradnak. Az azonban meglehetősen
valószínű, hogy nem egyetlen vándorlási hullámról van szó.
Feltehetően ez a magyarázata annak a ténynek, hogy számos
országban, ahol manapság honosak, két vagy több rétegre
oszlanak. Az egyedi előnyök vagy hátrányok igen korai időpont-
ban kialakulhattak, bár aligha Hérodotosz korában (lásd a „sindoi”
szóra vonatkozó 1. számú jegyzetet!), mivel az első nagy mozgás
vagy mozgások nem kezdődtek meg a keresztény időszámítás
előtt. Miklosich nyelvészeti kutatásainak eredményeképpen az i. u.
1000 körüli időpontot jelölte meg, bár ezt később (1876. február
9-i disszertációjában) visszavonta. Az európai cigány dialektusok-
ban fellelhető perzsa és örmény elemek világosan megmutatják,
hogy a cigányok először Perzsián és Örményországon vonultak
keresztül, s hogy viszonylag hosszú időt töltöttek ezekben az
országokban. Perzsiába a Szasszanida-dinasztia uralma idején
érkeztek, s az Eufrátesz alsó folyása mentén elterülő mocsaras
területen telepedtek meg. Könnyen lehetséges, hogy voltak közös
ügyeik az arab hódítókkal, Mamun kalifa halála (833) után azon-
ban elhagyták telepeiket, rablótámadásaikkal megzavarták az
országot, egészen addig, amíg Odzseif ibn Ambassa fegyveres erővel
nem kényszerítette őket ezek feladására. 1784-ben Karsten Nie-
buhr (a „Teutschen Merkur” II. számában), 1854-ben pedig Ulrich
Jasper Seatzen a cigányokat okolja Diarbekr, majd Haleb miatt. Az
örmény „boshá”-k (vagyis „csavargók”) az örmény kereszténység-
hez tartozó cigányok (a Kisázsiában élő muszlim cigányok a „chin-
gene” vagy a „chingiane” néven ismertek) – akik főképpen a szi-
vaszi vilajet-hez tartozó Budzsabat-ban élnek, ahol nem űzhetik
tovább kedvelt elfoglaltságukat, a vándorlást – egy olyan nyelvet
beszélnek, melynek ugyan rendkívül korlátozott a szókincse
(mindössze hatszáz szóból áll, s nincsenek dalaik!), ám amelyik
kétségtelenül az indoárja nyelvcsalád indiai ágához tartozik. Fő
foglalkozásuk a szitakészítés. Sem Örményország Törökországhoz
tartozó részében, sem pedig a független Örményországban (mely
a tanulmány megírásának idején még a Szovjetunióhoz tartozott – A
fordító megjegyzése), ahová egy részük 1828 után vándorolt, nem
viszik peres ügyeiket az állami hatóságok elé, hanem az öregek
tanácsához fordulnak, amelyen az ,,Althopakal” elnököl (ezt a tiszt-
séget, mely korábban a „Dzsamadár” nevet viselte, a török szultáni
udvar hivatalosan is elismerte és megerősítette). A független Ör-
ményországban az Athopakal az „Usztadárral”, vagyis a világi ve-
zetővel közösen gyakorolja hatalmát.

A cigányság egyes tagjai Örményországból Szírián keresztül
vándorolhattak Észak-Afrikába, majd onnan – de semmiképpen
sem a 19. századot megelőzően – Latin-Amerika középső és észak-
nyugati részére, ahol a megszokott víziutakat követve árasztották
el az egyik országot a másik után, és az egyik várost a másik után
(így látogatják meg minden második-harmadik évben Ecuadorban
Guayaquil városát). Egy másik erőteljes csoport Phrügián és
Lükián keresztül, a Hellészpontoszon (Dardanellák) átkelve lépett
be Európába. Görögországot általában az összes cigány első euró-
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pai otthonának tekintik, ahonnan aztán szétszóródtak az egész
kontinensen, beleértve Spanyolországot is. Eléggé meggyőző bizo-
nyítékokkal rendelkezünk jelenlétükről Bizáncban a 9. század ele-
jén. Kréta szigetén 1322-ben hallunk róluk Simon Simeonis fe-
rences szerzetestől. 1398 körül Ottaviano Bruno, Nauplion ve-
lencei kormányzója megerősíti mindazokat a privilégiumokat,
amelyeket elődei adományoztak „Jánosnak, az Acinganik

főnökének”. A velenceiek megengedték a cigányoknak, hogy
bizonyos járadék kifizetése ellenében letelepedjenek a Pe-
loponnézoszi félszigeten. A környéken számos romot mindmáig
„egyiptomi” vagy „cigány erődítmény” néven ismernek, s ezek itteni
hódításaik fennmaradt bizonyítékai. A 15. századbeli német
utazók, mint például Félix Fabri (von Schmid; 1442–1502),
Breidenbachi Bernhard (meghalt 1497-ben), Veldenz-i Alexander
őrgróf vagy Arnold von Harff kölni lovag (1471–1505) be is számol-
nak ezekről az „egyiptomi” telepesekről. Korfu szigetén „Vageniti”
néven találjuk meg őket 1346 előtt.4 1340–1373 körül beszámol-
nak itt egy teljesen megszervezett cigány közösségről, melynek
számos tagját említik mint a Theodorosz Kavaszilasz báró, az altavil-
lai Nicolo di Donato és Bernard de Saint-Maurice szolgálatában
állókat. 1386 körül ebből a közösségből alakult ki a „feudum
Acinganorum” (cigány földbirtok), amelyik először Gianuli di
Abitabulo báró hűbérese volt, 1540-ben a tudós Antonio Eparco
hűbérese lett, aki Melanchotonnal is kapcsolatban állott, majd
1563-ban átkerült Theodoro Trivoli birtokába. A Balkán-fél-
szigeten a 14. század első felében indult meg az a vándorlási hul-
lám, melynek során az albánok elfoglalták Attikát és a
Peloponnézoszt, miközben számos örmény család telepedett le
Moldáviában, és sok román vándorolt a Pindosz-hegység lejtőire. Ez
az a pillanat, amikor nagyszámú cigány kezdett benyomulni
Wallachiába („Oláhország”, a mai Románia területének egy része, tulaj-
donképpen az egykori Havasalföld és Moldávia – A fordító megjegyzése).
1370-re be kellett települniük, hiszen 1387-ben az idősebbik Mircea
hospodár már megerősítette elődje, Lajko (I. Vlad) donációját, aki
negyven „Zalassi” (sátoros) cigányt – „na Vodici” és másokat –
adományozott a Szűz Mária és Tismana kolostornak (Kis-
Wallachia), illetve a Szt. Antal kolostornak. Amikor Wallachia
később török hódoltsági terület lett, a cigányok elkezdtek nagy
számban átvándorolni Erdélybe és Magyarországra, ahonnan
azután szétszóródtak egész Európába, Wallachiában Alexander
Ghica csupán 1820–1830 körül enyhített a cigányság „jobbágyi”
kötelezettségein (a kifejezés pontatlan, mert itt röghöz kötött háziszol-
gákról, tehát egyfajta rabszolgaságról van szó – A fordító megjegyzése), s
végül 1856. március 3-án fel is szabadították őket.

Az első cigányok 1417-ben jelentek meg a Hanza városokban,
az Északi- és a Balti-tenger mellékén. Bemutatták I. Zsigmond
német-római császár menlevelét, és megismételték a történetet
egyiptomi származásukról és a hétéves kegyeleti zarándoklatról,
ami által nem csupán az állam és az egyház, de magánszemélyek
támogatását is elnyerték. 1418-ban már megtaláljuk őket
Svájcban is. Ezt a barátságos fogadtatást azonban a korszak némi-
leg barbár szelleméhez illeszkedve, gyorsan követte az üldöztetés.

Nem a valóban elkövetett bűnök, illetve az ismeretlen szoká-
sok szerint élő idegenek jelenlétének elutasítása gyakorolt hatást
a hatóságokra. Ezzel a szerencsétlen és ártalmatlan törzzsel szem-
ben élt egy olyan előítélet is, amely összefüggött azzal, hogy
jórészt azokról a területekről érkezett, amelyek többé-kevésbé az
Oszmán Birodalom fennhatósága alatt állottak, úgy tekintették
őket, mint „a kereszténység örökös ellenségeinek” elővédjét és kémeit.
Ily módon 1479-ben, a Német Birodalmi Gyűlés rendelkezésében
kinyilvánította:

„Azokra nézvést, kik cigányoknak neveztetnek, s kik folyamatosan
átvonulnak az országon, oly bizonyítékokkal bírunk, mik megmutatják,
hogy nevezett cigányok a kereszténység ellenségeinek kémei és felderítői,

megparancsoljuk, hogy senki ne engedje őket belépni avagy letelepedni ez
országban, hogy minden hatóság intézkedjék az ily megtelepedés
megelőzéséért, s következő gyülekezésünk meghozza majd azon további
rendelkezéseket, melyeket üdvösnek tart.”

A következő évben a Freiburgi Diéta a cigányokat törvényen
kívülieknek nyilvánította; kijelentette, hogy aki megöl egy
cigányt, nem követ el semmilyen bűnt. A cigányság azonban
ekkoriban jelentősen megerősödött a Magyarországról újonnan
érkezettekkel, így ezek a rendelkezések csaknem hatástalanok
maradtak. Mindenesetre szükségesnek találták újabb és újabb
megerősítésüket az 1500-as, az 1544-es, az 1548-as és az 1577-es
Birodalmi Gyűlés határozatai között is. 1701. szeptember 20-án
Leopold császár kinyilvánította, hogy a cigányok újbóli megjelenése
„szükségessé teszi az ellenükre hozott legdrasztikusabb intézkedéseket”.
Ehhez a dekrétumhoz hasonló az a Reuss grófja által hozott ren-
delkezés, amelyet még tovább szigorítottak 1713. december
12-én, illetve 1722. május 9-én. Ez azzal az eredménnyel járt,
hogy „a Reuss területén találtatott összes cigányt még abban a pillanat-
ban le is lőtték”.

A cigányokat minden elképzelhető bűnnel megvádolták; az
egyéb vádak mellett azzal is, hogy holttetemek kiásásával elégítik
ki emberi hús iránti éhségüket. Az ilyen természetű vádak
következtében 1782-ben Hont megyében (észak-nyugat
Magyarországon) negyvenöt cigányt végeztek ki hamis vádak
alapján. Ez a vád temetkezési szokásaik félreértésén alapult,
melyekben a cigányság legerősebb vallásos érzése, a félelemérzés,
igen erőteljesen hangsúlyozódik.

A tetemet egy falusi temető félreeső sarkában vagy egy eldu-
gott erdőszélen hantolják el, a sírt pedig egy különös, ék alakú
fejfával jelölik meg, amelynek felső végét alig venni észre, míg az
alsó csaknem érintkezik a holttest fejével. Ez a szokás kapcsolódik
egy napjainkra már eltűnt régebbihez, mely szerint a rokonok
bizonyos idő után kiássák a holttest fejét, azt egy más helyen
földelik el, a fejfát pedig az eredeti helyén jó mélyen a földbe
temetik – kizárólag azzal a céllal, hogy siettessék az oszlást.
A cigány hitvilág szerint ugyanis a lélek kizárólag a test teljes fel-
bomlása után kerülhet át „a Halál Birodalmába”, ahol ugyanúgy él
majd, mint ahogy a földön élt. A cigányok valószínűleg meglep-
ték környezetüket ezzel a szokással, s ennek volt következménye
a holttest felfalásának vádja.

Németországból kiindulva a cigányok fokozatosan elárasztot-
ták Kelet- és Észak-Európa szomszédos területeit is. Lengyel-
országba és Litvániába H. (Jagelló) Ulászló uralkodása idején
érkeztek meg. 1501-ben I. Sándor király oklevelet adományozott
Vasilnak, a „woyt cyganski”-nak (a cigányok vajdájának). Az 1557.
évi országgyűlés elrendelte az idegenek kiűzését, s ezt a dekrétu-
mot megismételték 1565-ben, 1578-ban, 1607-ben és 1618-ban
is. A cigányok azonban igen toleráns életvitelre találtak ebben az
országban. Saját vezetőjük irányította őket, akinek pozícióját a
lengyel király és a litván Radziwill herceg (voltaképpen litván het-
man; ezt a címet hosszú ideig a Radziwill család tagjai viselték – A fordí-
tó megjegyzése) is megerősítették. Ezen cigány „királyok” közül az
utolsó Jan Marcinkiewicz (meghalt 1790 körül) volt, akit 1778-ban
Karol Stanislaw Radziwill ismert el, mint ilyet. Lengyelországban
1791-ben településekhez jutottak. A cigányok a 16. század elején
érkeztek meg Finnországba és Oroszország északi részébe is. II.
Katalin cárnő azzal vetett véget nomadizálásuknak, hogy
letelepítette őket a koronaföldeken és négyéves adómentességet
biztosított nekik. Nagyon sokan élnek közülük Besszarábiában,
Bjelgorodban és Taganrog közelében. 1834-ben itt 18 738
cigányt számláltak össze azon 48 427 leiken kívül, akik
Oroszország többi részén éltek, nem számítva ide Lengyelországot
(mely ebben az időszakban részben szintén az Orosz Birodalomhoz tarto-
zott – A fordító megjegyzése). Ezek az észak-oroszországi cigányok

21



azonban általában Románián keresztül érkeztek az országba,
nem pedig a Lengyelországon át vezető kerülő úton. Svédor-
szágban sokkal rosszabb bánásmóddal találták szemben magukat;
ebben az országban először 1572-ben említik őket. 1662-ben
olyan királyi rendelettel száműzték őket, amelyik elrendelte min-
den visszatérő cigány kivégzését (egy 1590-ből származó mor-
vaországi dekrétum hasonló módon ítélkezik). III. Keresztély,
Dánia királya (mely országban az idegeneket 1420 óta ismerték)
1536-ban hozott dekrétuma úgy rendelkezik, hogy három
hónapon belül minden cigánynak el kell hagynia az országot.
Miután II. Frigyes 1561-ben megismételte ezt a rendelkezést,
Dánia gyorsan megszabadult a behatolóktól. Szerencsésebb sors
jutott osztályrészül azoknak a leszakadt csoportoknak, amelyek
1450 körül Angliába, 1492 körül pedig Skóciába érkeztek.
VIII. Henrik 1531-es száműzetésüket előíró rendelete, illetve az ő
leányai, (Stuart) Mária és (I. „Angliai”) Erzsébet dekrétumai
ellenére számuk jelentősen megnövekedett. A Lee családból szár-
mazó „királyok” irányítása alatt éltek. Ezek közül az utolsó, Joseph
Lee „király” 1884-ben halt meg. Angliában 1827-tól egy olyan tár-
sadalom formálódott ki, amelyik javított a cigányság helyzetén.

A cigányok a legtöbb európai országban már megérkezésük
pillanatában barátságtalan fogadtatásra találtak. Itáliába (Bo-
lognába) 1422-ben érkeztek, de néhány év múlva elhagyták ezt
az országot, mert a papság szóval és tettel egyaránt ellenük for-
dult. Azt a csoportot, amelyik 1447-ben jelent meg
Franciaországban, csupán öt évig hagyták békében. Amikor a
cigányok kifosztották az apró La Cheppe városát (Chalons-sur-
Marne megye északkeleti részén), a parasztok elűzték őket. 1504-
ig széttöredezett csoportokban kóboroltak szerte az országban.

Ezután kiadták ellenük az első, száműzetésüket elrendelő dek-
rétumot, melyet 1539-ben még nagyobb szigorral ismételtek
meg. Az orleans-i országgyűlés 1560-ban elrendelte tűzzel-vassal
való irtásukat, amit XIII. Lajos, illetve XIV. Lajos királyok a
gyakorlatban is végrehajtottak. A cigányoknak csupán egy kis
része talált menedékre a baszkok között, akiket egyes cigányok
már 1538 körül meglátogattak. 1802. december 6. éjszakáján
azonban Basses Pyrenees megye prefektusának parancsára néhány
kivételtől eltekintve az összes, az országban élő cigányt elfogták,
és hajóval Afrikába toloncolták. Spanyolországban egy cigány ka-
raván 1447-ben jelent meg Barcelona közelében, és kedvező
fogadtatásra talált. Semmit vagy csak keveset szenvedtek Katolikus
Ferdinánd király száműzetési rendeletétől (1499), amit 1539-ben,
1586-ban és 1619-ben megismételtek, illetve IV. Fülöp 1633-as
tiltó rendelkezésétől (ennek hatályát 1661-ben és 1663-ban kiszé-
lesítették), amelyik saját nyelvük használata és nomád életmódjuk
ellen irányult. Más szempontból nézve jelentősebb volt a hatása
III. Károly 1783. szeptember 19-én kiadott rendelkezésének,
mely szerint azoknak a cigányoknak, akik lemondtak a saját
„geringoza” használatáról (a cigány nyelvről), a vándorló életmó-
dról és sajátos viseletükről, ez a dekrétum toleranciát biztosított;
megnyitotta előttünk az összes hivatalt, és megengedte nekik
bármely foglalkozás gyakorlását, ily módon előmozdította a
spanyol nemzetbe történő beolvadás folyamatát. Dél-Spanyol-
országban a cigányok mindmáig igen kielégítő körülmények kö-
zött élnek.5

Cigányok a Duna mentén

Az európai cigányság számára Magyarország és Erdély egy
második pihenőhelyet, bizonyos értelemben új otthont jelentett.
Ezeket az országokat kevéssel 1400 után érték el, s már 1416-ban
találkozunk Magyarországról érkezett cigányokkal
Morvaországban, Csehországban és Sziléziában, míg Németország más
részein 1417-ben jelennek meg. Azok, akik Németországba ván-

doroltak, Gara Miklós magyar nádortól kaptak menlevelet
Konstanzig, ahol Zsigmond császár ez idő tájt tartózkodott, ily
módon bírva őt rá a már említett királyi menlevél kibocsátására
(melynek létezését a magyar Thurzó gróf 1616-ban írott levele
is megerősíti). A Magyarországon és Erdélyben élő cigányok a
földet nem birtokló románokhoz és zsidókhoz hasonlóan
bizonyos privilégiumokat élveztek, mint „királyi jobbágyok”,
amennyiben településeik csak a király hozzájárulásával kerülhet-
tek magántulajdonba (a szerző itt vélhetőleg a hűbérbe adásra, vagy az
egyes települések zálogba adására gondol, amit Zsigmond meglehetős
gyakran alkalmazott pénzügyi nehézségei megoldására – A fordító
megjegyzése). Az egyházi és világi méltóságok különösen fegyver-
kovácsokként kedvelték őket. 1476. szeptember 23-án például
Mátyás király utasította Hermannstadt városát, hogy cigányokat
alkalmazzon a szükséges munkák elvégzésére, 1487. április 8-án
pedig megparancsolta az erdélyi vajdának, hogy ne zavarja
azokat a cigányokat, akik elnyerték Hermannstadt város polgár-
jogát. 1496-ban II. Ulászló menlevelet adott Polgár Tamás vajdá-
nak, hogy neki és népének ne essék bántódása, mivel ők ezt
követően előbb Zsigmond, majd a pécsi püspök csatározásaihoz
gyűjtöttek muníciót. Ugyanúgy, mint ahogy 1731 előtt Lengyel-
országban nemeseknek adományozták a „cigánykirály”-i méltósá-
got, Magyarország és Erdély uralkodói is a nemesség soraiból
választották ki „a cigányok fővajdájá”-t. Erdélyben ezt a tisztet
általában egy, egyetlen alkalommal pedig egyszerre két nemes
töltötte be. Magyarországon viszont mindig négy fővajda volt,
akik Rábában, Léván, Szatmáron és Kassán székeltek. A cigányok az
ő ítélőszékük alá tartoztak, és kötelesek voltak évi egy forint
fejadót fizetni nekik. Vallon Péter idején, akit Rákóczi György
fejedelem tett meg erdélyi fővajdává, s aki az esküt is letette, ezt a
kötelezettséget a törvény megszüntette.

Amióta csak először megjelentek a Theiss és a Kárpátok vi-
dékén, azonnal különösen híressé lettek mint muzsikusok. Ilyen
irányú tehetségük révén nyertek alkalmazást a fejedelmek és a
mágnások udvaránál. 1525-ben Hatvanban a nemzeti gyűlésen
mint zenészek kerültek „beiktatásra”. Vágyódó, szívszaggató
melódiákat, melyeket általában szenvedélyes sóhajként kom-
ponáltak, hasonlíthatatlan tisztasággal, biztonsággal és érzéssel
adták elő. Ez a romantikus nép gyorsan privilegizált helyzethez
jutott a magyarok között: nemesek, polgárok és parasztok egya-
ránt nagy gyönyörűséggel hallgatták a cigányok hegedűjének
hangját. Ezek a poétikus nomádok megmaradtak a legérdeke-
sebb jellegzetességek egyikének a magyarországi pusztákon
éppúgy, mint az erdélyi rengetegekben. Az olyan zenészek híre-
neve, mint Barna, Berkes, Bihari, Patikárius, Rácz, Salamon vagy a
női prímás, Czinka Panna, hamar túljutott az országhatáron.

Ugyancsak Erdélyben és Magyarországon találhatjuk meg a
legigazibb cigány lírikusokat, olyan embereket, aki a világtól való
boldog elszigeteltségben éltek, illetve a világot kizárólagosan
saját tapasztalataik fényében vették szemügyre. A cigány bal-
ladaköltészet létét hosszú ideig tagadták, figyelmen kívül hagyva
azt a tényt, hogy egy ilyen óriási zenei tehetséggel bíró népnek
rendelkeznie kell jelentős ballada-kinccsel is. Nehéz tökéleteseb-
bet elképzelni ezeknél a verseknél, melyeket a Magyarországon
és a balkáni területeken vándorló cigányok között fedezhet fel az,
aki nem sajnálja felkutatásukra a fáradtságot. Ezen dalok szerzői
ismeretlenek, a nép ajkáról jöttek és az egész nemzet közös tulaj-
donában maradtak. Egyetlen költőnő, a szerb vándorcigány,
Gima Ranjicic (meghalt 1891-ben) kétszázötven cigány nyelvű ver-
set hagyott maga után írásban. Sorsa szépséggel és tudással
„verte meg”. Német fordításban publikált verseinek olvasója egy
szenvedésekkel, kétségbeesett harccal és beteljesületlen remé-
nyekkel teljes életet rekonstruálhat. Ez időben a cigányok
intellektuális teljesítményei a többi művészeti ágakban megle-
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hetősen ritkák. Kétséges ugyanis, hogy az „Il Zingaro” néven
ismert Madonna-festő, Antonio de Solari(o) (1382–1455 körül)
vagy John Bunyan angol misztikus valóban cigányok voltak-e.

A cigány nők meglehetősen sok pénzt szereznek a siratással, a
jövendőmondással, a kártyavetéssel és hasonlókkal, s a parasztok
között nagy tiszteletnek örvendenek mint javasasszonyok és
varázslók. Ennek a kaszton kívüli népnek a hite szerint az asz-
szonyok s esetenként a férfiak is öröklött vagy szerzett természet-
fölötti tulajdonságok birtokában vannak. A legtöbb varázslónő
(„chohalzhi”, akiket „jó asszony” – „lasho6 romnyi” – néven is
emlegetnek) apró gyermekségétől fogva tanulja ezt az anyjától,
akitől a szükséges presztízst is örökli. Ezek a nők fontos szerepet
játszanak a vándorcigányok családi ünnepeinél.

Más országokban ezeket a nyughatatlan idegeneket letele-
pedésre kényszerítették. A magyarországi cigányok, a Balkánon
élők (a muszlim ,,zapori”-k) és az Amerikába vándoroltak azonban
nagyrészt mindmáig megőrizték nomád életformájukat, szinte
teljesen függetlenül az országhatároktól és nemzetektől. Ebből
következően többé-kevésbé változatlanul meg tudták őrizni ősi
szokásaikat is. De ezen országok kormányai igazi jóindulattal for-
dulnak a cigányok felé, s a legjobbat teszik annak érdekében,
hogy letelepedett és civilizált törzzsé tegyék őket (nézetem szerint ez
a megállapítás és az ezt követő történelmi fejtegetés, mely igazolja az ilyen
törekvéseket, a helyzet teljes félreértésén alapul; ebben az esetben ugyanis
nem „jóindulatú” civilizációs törekvésről, hanem erőszakos beolvasztási
kísérletről, az önálló cigány kultúra feladásának kikényszerítéséről,
voltaképpen tehát igába törésről, a csoportos és egyéni függetlenség
megvonásáról kell beszélnünk; bár lehetséges az is, hogy a szerző ezt a
„jóindulatot” kifejezetten ironikusan értette – A fordító megjegyzése). Így
például Mária Terézia királynő/császárnő 1761. november 13-i ren-
delete megparancsolta, hogy a „cigány” nevet cseréljék fel az „új
magyarok” névvel, és a cigányokat letelepítette a Bánságban. A ha-
tóságok kunyhókat építettek a számukra, vetőmagot és marhát
adtak nekik; mihelyt azonban a készletek elfogytak, ezen
jótékonyság alanyai ismét elkezdtek vándorolni. Csupán egy kis
csoport maradt, és vált letelepedett iparosközösséggé. 1767.
november 29-én Mária Terézia egy újabb és még szigorúbb ren-
deletet bocsátott ki azzal a tartalommal, hogy a cigány gyerekeket
el kell venni a családjuktól és „keresztény” családokhoz kell kiad-
ni az állam költségére, míg a cigányoknak teljesen meg kell
tiltani a házasodást. Ez a rendelet rendkívül kis hatást, szinte
semmilyet nem gyakorolt, különösen, ha összehasonlítjuk azt az
általa okozott zűrzavarral. 1783. november 9-én viszont II. József
bocsátott ki egy „általános rendelkezés”-t az alábbi szigorú utasítá-
sokkal: nem engedhető meg, hogy a cigány gyerekek pucéran futkároz-

zanak a köztereken, igen korán iskolába és templomba kell járatni őket.
Az összes négyévesnél idősebb gyermekeket minden második évben újra el
kell osztani a szomszédos közösségek között, megelőzendő az utasításoktól
való eltérést. A felnőtteknek szigorúan tilos vándorolniuk; még a letele-
pedett cigányok is csak különleges felügyelettel látogathatják a közeli
vásárt. A cigányoknak meg lett tiltva a lókereskedés. Húsz botütés bün-
tetés terhe mellett tilos a cigány nyelv használata, és szigorúan tilos a
vegyesházasság. Ennél valamivel elnézőbbek az 1784. április 15-én
kiadott rendelkezések. Az 1800-as hivatalos regiszter szerint a
Bukovina területén található hatszáz cigány család mindegyike
letelepedett.

A 19. század első felében a politikai bonyodalmak és a szabad-
ság megóvására tett kísérletek oly nagy mértékben lekötötték az
állam figyelmét, hogy az képtelen volt tovább foglalkozni a
cigányság kérdésével. A cigányok letelepítésére irányuló kísér-
leteket ezért magánszemélyek vitték tovább. 1857-ben Hám János
püspök nyitott meg Szatmárban egy cigány iskolát, illetve egy pap,
Farkas Ferdinánd alapított oktatási intézményt Neuhauselben.
Mindkét kísérletnek hamarosan vége szakadt. 1860–1870 között
sokkal sikeresebbnek bizonyultak a szerb kormány intézkedései,
hogy véget vessenek a muszlim sátoros cigányok („gurbeti”) ván-
dorlásainak. Igen csekély volt a hatása a magyar belügyminisztérium
1867. július 9-én kiadott, a csavargást tiltó rendeletének.
A nomád cigányokat igen jól ismerő József főherceg számos csalá-
dot telepített le, amelyek azonban tíz éven belül elhagyták új ott-
honaikat. Ma a cigányoknak egyfajta „képviseletük” van Debrecen-
ben, egy korábban színmagyar városban. Néhány évvel ezelőtt a
magyar kormány kifejezte azt a szándékát, hogy a legko-
molyabban kezeli a cigány települések ügyét.

Minden évben számos cigány telepedik le a körülmények ha-
tására. Ily módon nem csupán Magyarországon, de talán Ro-
mánia kivételével Európa más országaiban is évről évre csökken
a cigányság létszáma. 1800 körül egyedül Skóciában százezer
cigány élt, 1895-ben viszont a Brit-szigetek egész területén
mindössze húszezer. Poroszországban, ahol az 1872-es rendeletig
viszonylagos nyugalomban élhettek, alig találhatók tízezren.
Említésre méltók még azok a kis közösségek, amelyek a francia
korszak kezdetétől élnek Lotharingiában, a barenthali, wiesenthali
és gotzenbrucki egyházközségek területén. Napjainkban
Európában körülbelül egymillió cigány él (mint a jegyzetből is
kiderül, a szerző által közölt adat a húszas évek elejéből származik –
A fordító megjegyzése), és legalább ugyanennyire tehető a többi
kontinensen élők száma is.7
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JEGYZETEK:
1 A szó hindi nyelvű. A „sindoi” nevű, kis lélekszámú árja törzset Hérodotosz említi. A törzs a Taman félsziget területén, illetve a

Pontus (a Fekete-tenger) keleti partján vándorol Anapa városáig.
2 „Berliner Monatschrift”, 1785. november. V. köt. 27.

„Über die Mundarten and die Wanderungen der Zigeuner Europas”, III. 2. A tanulmány 1872. február 21-én került a bécsi Akadémia
elé, s 1874-ben publikálták.
Catherine de Valois „latin” hercegnő dokumentumai. V. ö. a 340. lapon található genealógiával.

5 „The World History”. Vol. V.: „South-Eastern and Eastern Europe”, pp. 415–424.
A hindi nyelvben ennek a szónak „accha” alakja használatos.

7 Az említett adatok ötven évvel ezelőttiek. Mára (1969-re, a tanulmány megjelenésének időpontjára – A fordító megjegyzése) számuk hat-
millióra emelkedett, minthogy a cigányok – indiai rokonaikhoz hasonlóan – igen szapora nép.
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