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A temesvári cigányok.

Az életben és a színpadon napról- 
napra szerepelnek cigányaink. A színpa
don a cigányszerelem, az életben a ci- 
gánygyülölet dominál. Ez egészen ter
mészetes is, mert a nomád cigányéiet 
tele van miszticizmussal és romantiká
val, lopással, betöréssel, gyermekrablás
sal, állatmérgezéssel, gyilkossággal, sőt 
kéj gyilkossággal is. A cigány szenvedé
lyes, nőtipusa érzékien, raffináltan, mű
vésziesen szép. A kalandorfaj eszes, fur
fangos, szabadságszerető és napról-napra 
tettekkel bizonyítja, hogy a Rózsa Sán
dorok kora még nem múlt el, csakhogy a 
zsiványmestérségét a lovagiasság kizá
rásával gyakorolják, mert a lovagkor 
már tényleg letűnt.

Hogy ezen népvándorlás korabeli 
állapotok máig fennállanak, az elsősor
ban a cigányok szívós faji tulajdonsá
gainak tudható be, másodsorban a jó 
magyar természetnek, mely azon vitatko
zik körömszakadtig, hogy a közigazgatás 
államosítása mennyit fog ártani papiros՝ 
alkotmányunknak és ez alatt a közigaz
gatási lengéiét tehetetlensége nyilvánul 
naponként abban is, hogy egy egész 
rablógyilkos népet Kárpátoktól Adriáig 
és vissza toloncolgatnak, mintha a ci
gánynak nem volna úgyis természeté
ben ez a hatóságilag segélyezett, hogy 
ne mondjam szubvencionált nomádélet, 
Köszönhető még ez az állapot annak is,



hogy kormányaink évtizedeken keresz- 
tiil meddő közjogi és nem éppen meddő 
magánérdek harcokkal voltak elfoglalva; 
állandóan felettük lebegett Da m о kies 
kardja „lenni vagy nem lenni" felírás
sal. Átlag évente 13 hónapot töltöttek 
költségvetési vitával. (Ez nem túlzás, 
hiszen állandóan eksz-leksz, vagy indem
nity volt, mert egy évre nem volt elég ti
zenkét hónap.)

Ilyen körülmények között a cigány
ügy rendezésére csak lokális kísérletek 
történtek. Régebben megpróbálták 
ugyan országos törvényes intézkedések
kel helyhez kötni, polgáriasait életmód
hoz szoktatni a cigányokat, amit bőven 
fejtegettem Cigány jog című disszertá
ciómban, de ezen kísérletek meddők ma
radtak egyrészt a közigazgatás fejlet- 
lensége, az ügy országos szervezésének 
hiánya miatt és különösen azért, mert a 
gazdasági viszonyok, a még teljesen kül
terjes gazdálkodás, a patriárkális szociá
lis élet nagyban kedveztek a nomád és 
más primitiv szociális alakulata cigány 
életmódnak.

A cigány-ügy rendezésének újkora 
a megboldogult József királyi herceg 
kísérletével kezdődött. A mindenképpen 
fenséges ur fáradozása azonban teljesen 
kárba veszett. Nem etnológiai, nép- 
psyhológiai és nem demográfiái alapból 
indult ki s igy nem lehetett célirányos, 
de meg kellett törnie a társadalom közö-
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liven, az állami támogatás hiányán és 
izolált természeténél fogva is.

Innen kezdve mind sűrűbbé válnak 
a helyi rendezések, melyeknek azonkívül, 
hogy nem törődnek a cigány népelem 
faji élet- és lélektanával, szintén az volt 
a legnagyobb hibájuk, hogy nem voltak 
az egész országra kiható, egységes intéz
kedések és igy végeredményben csak 
egyik helyről a másikra való tolonco- 
lásra, tehát úgyszólván a nomád élet elő
segítésére vezettek.

Az ügy azonban kiszámi tható követ
kezetességgel haladt előre, hogy végre, 
mint érett gyümölcs lehulljon a nemtörő
dömség magas fájáról.

Alacsony kulturális viszonyok közé 
könnyen illeszkedtek be a cigányok. Az 
ország lakosainak nem feltűnő kárával 
járt az a kis lopás, koldulás, állatmérge
zés, jóslás, kuruzslás, ráolvasás stb., ami
vel a cigányok nagyrészt fentartották 
életüket. De amint kanszol idáltabb vi
szonyok közé jutottunk, a közigazgatás 
fokról-fokra modernebb lett, csend- és 
rendészeti törvényeink szigorodtak, bel- 
terjesebb gazdálkodásunk nem hagyott 
életüket. De amint konszolidáltabb vi
szonyok feltűnő javulásával a járványok 
legfőbb terjesztőit, a cigányokat vásá
rokról stb. kiszorították, csősz, csendőr, 
rendőr, a tárt kapuk korszakának elmú
lása. mind nehezebbé tette, hogy a cigá
nyok háziállatok megmérgez és ével jussa
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nak ingyen dögpecsenyéhez (hiszen most 
már el is égetik a dögöket), továbbá mi
óta. a babona az ország népei között szil- 
nőfélben van, azóta megnehezedett a kó
bor cigány sorsa.

Mindezekhez hozzájárult a cigányok 
legális jövedelmi forrásainak bedugulása. 
A vándor és félig letelepült cigányok 
legtörvényesebb jövedelmi forrása volt: 
a vályog vetés, fa és vasmunka. A civi
lizáció haladásával és az igények növe
kedésével még az Alföldön is áttértek a 
nehezebben hozzáférhető, de jobb anya
gokból való építkezésre. Ahol pedig még 
építenek vályogból, ott a falusi ember 
maga készíti vályogtégláját, még a vá
rosokban oly nehézzé vált a megélhetés, 
oly divatos lett a nyomor, hogy nem 
szorultak többé a legnagyobb bizalmat
lanságnak örvendő cigányokra, akad 
vályog vető a nem füstös népfajokból 
elég. A cigánykovács-munkákra alig van 
szükség, mert a vasgyárak, láncgyárak, 
minden elképzelhető vasalkatrészt min
den alakban, nagyságban, minőségben 
és árban tetszetősebb formákban készí
tenek. Az erdőket országszerte letarol
ják, a cigánynak már alig՛ van alkalma 
vályút, fakanalat, szenet és egyéb fából 
előállított anyagokat és szerszámokat 
forgalomba hozni, annyival is kevésbé, 
mert ezen kezdetleges szerszámok mind
inkább kimennek a használatból. Ezzel 
nem akarok arra célozni, hogy hölgyeink 
már nem tudnák használni a fakanalat,
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hanem azt kívánom jelezni, hogy az a 
fakanál már — pakfonból van.

A cigány tehát kiszorult az erdőből 
is. Dögöt nem kap, krájcsárkát még ke
vésbé, mert mióta rendezték valutánkat, 
még a fillér is nehezebben gurul. Már 
az utolsó cselédleány is nehezebben ve
hető rá, hogy „egy fínyes pízst tegyen 
ide a markomba és forduljon meg kilenc- 
ser“. Mindent zárnak, mindent őriznek 
az emberek, már szolid és szelíd lopá
sokból sem lehet tengődni. Az életviszo
nyok ilyen alakulása kényszeritette a 
meg nem telepedett cigányságot olyan 
tettekre, mely ellentétben áll eredeti ter
mészetével. A régi törzsszervezet telje
sen^ felbomlott és a törzsekből megmaradt 
csoportosulások már közönséges rabló
bandák lettek, hiszen erőszakkal kellett 
megszerezni azt, amihez egyszerű lopás
sal nem lehetett hozzá jutni. A rablás 
fogalmában már benne van az ellent- 
állás fogalma is. Ahol ez az ellentállás 
tulerős, vagy igen szerencsétlen körül
mények között történik, ott hamar kész 
a gyilkosság. így sodorta bele az élet a 
Kóbor cigányokat, akik gyávák és irtóz
nak a vértől, a rablásokba és gyilkossá
gokba, amit most már fékevesztetten 
űznek.

A cigánykérdéssel minden irányban 
a legszélesebb alapon idősebb Herrmann 
Antal dr. tanár, a nemzetközi cigány 
tudós társaság ügyvivője foglalkozott. 
Része volt benne, hogy a megboldogult
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József királyi herceg kezdeményezésére 
Hieronymi Károly belügyimnisztersége 
korában, 1893-ban elrendelte az első 
cigánynépszámlálást, melyet megbízásá
ból Herrmann tanár dolgozott fel tudo
mányosan. Hieronymi utódja ezen kér
désben teljes érzéketlenségével tiint ki 
és igy az értékes anyag statisztikai része 
lassanként elévült s csak a demográfiái 
rész szolgál még most is alapul Európa- 
szerte a cigány rendezéseknek.

A viszonyok azonban mind inkább 
romlottak, míg végre a Jánosi rablógyil
kosság áldozatainak halálihörgése, vagy 
talán merjük-e megváltani, hogy inkább 
a pikáns, erotikus részletekben gazdag 
főtárgyalás felrázta tespédeséből a tár
sadalmat ys a sajtót. Mind hangosabban 
követelték e kóbor, vad hordák megféke
zését. Joanovich Sándor jelenlegi te- 
mesmegyei főispán kormánybiztosi ki
nevezésével és az 1909. évi községenként! 
cigány számbavétellel meg is kezdődött 
a rendezés munkája.

Joanovich Sándor cigány kormány- 
biztosi kinevezése szerencsés választás 
volt. Közigazgatási -téren szerzett meg
becsülhetetlen tapasztalatai, kiváló mű
veltsége és szakismeretei, energiája és 
összeköttetései mind értékes՛ garanciát 
nyújtottak arra, hogy működése helyes 
irányú és jó eredményű lesz. Sajnos, az 
áldatlan politikai viszonyok megbéní
tották tetterejét, később pedig más téren 
nagyobb szükség volt rá.
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Az elvetett magnak azonban ki kel
lett kelnie. Sokkal több szerencsével, 
mint amennyihez ilyen dolgokban ha
zánkban hozzá szokhatunk, megtalálták 
a legrátermettebb embert, a jelenlegi ci
gány kormánybiztos Feszity Béla szemé
lyében, aki úgy anyagi, mint erkölcsi 
függetlensége miatt egész leikével és 
nagy tudásával teljesen az ügynek szen
teli minden gondolatát és a munkában 
megalkuvást, fáradságot nem ismerő Jal- 
sovitzky Sándor belügyminiszteri taná
csos osztályfőnökkel karöltve mértföl
des lépésekkel viszi az ügyet előre.

Első sorban elkészült az úgynevezett 
csavargó törvény, mely a hivatásos mun
kakerülőkre, tehát főképpen le nem tele
pedett cigányokra vonatkozik. Minthogy 
pedig ezen törvénynek intézményes része 
is életbe lép 1916-ban, addig feltétlenül 
el kell készülnie a speci álas cigány tör
vénynek és mindazoknak a nagyarányú 
intézeteknek és messzeható intézkedések
nek, melyeket a két törvény szükségessé 
tesz.

Az 1909. évi cigány számbavétel igen 
becses anyaga nincs még hivatalosan és 
rendszeresen feldolgozva. Adataink csak 
egy részét, különösen Brassómegyét dol
gozta ^ fel idősebb Herrmann Antal dr., 
más részét, például Szabolcs és jelenleg 
Temesmegye anyagát én használtam fel. 
Meglehet azonban, hogy a cigányügy 
végleges rendezése céljából a jelenlegi
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állapotokat híven feltüntető speciális jel
legű cigány összeírásra lesz szükség.

Volt alkalmam betekintést nyerni a 
cigánytörvény (kész tervezetébe. Ez a 
rendkívül alapos és beható elaboratum 
kiterjed a fölötte bonyolult ügy minden 
részletére és irányára, sokoldalú tudással 
felölel minden jogi és rendészeti, gazda
sági és társadalmi szempontot, nagy kö
rültekintéssel és mélyrelátással számba- 
veszi a cigány nép jellem sajátságait, a 
néppszichológiai, demográfiái, szocioló
giai viszonyokat és állapotokat. Nemcsak 
a szimptomákat eltüntető, megtorló és el
hárító eljárást, hanem a bajok gyökeres 
orvoslását, a kérdés általános és végleges 
megoldását tartja szem előtt. Főelve, 
megadni a cigányoknak a lehetőséget, al
kalmat és eszközöket arra, hogy bele
helyezkedjenek a társadalmi rend kere
tébe és hasznos munka alapján törvény 
szerinti életet éljenek. A konok ellensze
gülőkkel szemben azonban túlzott huma
nizmus, nélkül kényszereszközökkel is ér
vényt fog szerezni a törvénynek. Szóval 
véget vet ezen népelem ex-lex állapo
tának.

A Feszty-féle törvényjavaslatnak az 
a fő előnye minden eddigi műkedvelő fan
tasztikus rendezési tervezés fölött, hogy 
biztosan végrehajtható. A törvény követ
kezetes és szigorú végrehajtásának majd 
az lesz az eredménye, hogy az utóbbi idő
ben nálunk úgyis erősen fogyatkozó kó
borcigányok egy része talán meghódol a
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törvénynek, nagy részök azonban annak 
szigora elől az országból dél felé fog me
nekülni, ahol a primitívebb közállapotok 
között még megtalálhatják a maguk lét
feltételeit s ahol az utóbbi időben beállott 
nagy emberhiány miatt talán szívesen fo
gadják ezt a néppótlékot is. Hazánk pe
dig mindenképpen megszabadul egy nagy 
csapástól.

Akkor is megmarad még itthon har- 
madfélszázezer telepes՛ cigányság. Ezek 
állapotának művelődési, gazdasági és er
kölcsi tekintetben való javítása még min
dig nagy gondot adhat az államnak és 
társadalomnak.

Ha valami politikai katasztrófa nem 
zudul közbe, néhány hónap múlva már 
szentesítve lehet a nagyszabású uj ci
gánytörvény. Végrehajtásához megki- 
vántatik a társadalom áldozatkészsége és 
közreműködése. De az erre fordítandó ál
dozat még anyagilag is meg fog térülni 
azzal, hogy elmarad az a nagy kár, me
lyet most a cigányság okoz a társada
lomnak és az államnak, másrészt a re- 
ménylendő produktív munka nemzetgaz
dasági hasznot fog jelenteni. Az ország 
hat cigányfelügyelőségi kerületre lesz 
osztandó. A délvidéki kerület székhelye 
Temesvár lenne.

És ezzel áttérhetek a temesvári cigá
nyok általános viszonyainak vázlatos is
mertetésére. Minthogy előadásom úgyis 
már terjengős lett, ezúttal mellőzöm a 
történeti adatok tárgyalását és csak az
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utolsó két évtized állapotára leszek tekin
tettel. Jelenleg Temesvár minden külvá
rosában laknak cigányok. A Gyárváros
ban egész cigány városrész volt. Alsó 
árok-, Zenész-, Muzslay- és Tej-utca volt 
a, hazájuk, de a városrész gyors fejlődése 
nagyrészt kiszoritotta innen őket. Most a 
Józsefvárosban a Sági-utón, a téglagyár 
közelében laknak. Lókupecek, rongyot, 
csontot és ócskavasat gyűjtenek a Sár és 
Társa cég, a spódium gyár és a zsibvásár 
részére. Régebben a mosni eai utón a vö
rös csárda közelében sokan tanyáztak. A 
purdék egész fatkája rohanta meg a ko
csikat. Feljelentésre a rendőrség közbe 
lépett, de a cigányok karókkal támadtak 
rájuk s csak nagyobb csendőrséggel lehe
tett őket megfékezni. Az aradi utón a 
Menyasszonyhoz címzett csárda tájékán 
tanyáztak, de két-három év óta nincsenek 
ott és՛ általában nem is mutatkoznak a 
város határában sátoros cigányok. A 
Ferencvárosban a Lövölde táján van ci
gánytelep. A gödrökben (németül Ziegel
löcher) putrikban laknak.

Az Erzsébetvárosban, a Rezső-ut vé
gén Kékesről és Topolovecről járnak be 
vásárkor a cigányok és részegséget szín
lelve lopnak, ezért a rendőrség mindig 
résen van.

A cigány arisztokráciát a patrícius 
Bóez-esalád képviseli. 40 tagból áll, Gi- 
rodán rezideál és lókupecséggel stb. fog
lalkozik. Egyik tagja, mint gyepmester, 
városi alkalmazott. A velők versenyző
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Saju-családot leszorították. Ennek né
hány tagja ül, vagy ült. Bő ez ék tudnak 
cigányul, románul, magyarul és németül. 
Úgyszólván őrködnek a helyi cigányok 
jó hire fölött. Ha idegen, gyanús ci
gányok vetődnek ide, feljelentik, sőt el 
is fogják őket és magok viszik a rend
őrségre. Tavaly két-három hónapig vol
tak itt a hires orosz milliomos cigányok, 
mint rézművesek. A fiatal К alder ás Lá
zár magával vitte a hires szépségű Bó-cz 
Arankát, de a Felvidékről haza szökött, 
mert nem tudta megszokni az ottani élet
módot. Az öreg К alder ás a feleségével 
utána jött. Az asszonynak 3000 korona 
értékű nyakéke volt régi török arany ér
mekből. Az öreg К alder ás 6000 korona 
készpénzt akart letenni a Bócz Aranka 
apjának, ha a leány vele megy, de ez 
nem akart.

A temesvári letelepedett cigányok
kal nincs nagyobb baj. A rendőrség kö
rültekintő, gondos, erélyes eljárása ren
det csinált. Kisebb bűnözések előfordul
nak ugyan és ezeket nehéz kideríteni, 
mert a rendőrségnél könnyen vallanak, 
de a vizsgálóbíró előtt mindent letagad
nak. A törvényen kívüli cselekvések: ku- 
rnzslás, jóslás, kártyavetés, nem igen 
jövedelmeznek, mert a nép felvilágoso
dott és bizalmatlan. De hogy az úri nők, 
különösen férjhezmenés irányában még 
mindig igen gyakran jósoltatnak egy- 
egy nagyobb hírnek örvendő cigány- 
asszonnyal, arról biztos tudomásom van.
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Természetesen az alsóbb nép osztály sem 
lett még le egészen arról, hogy a tenye
réből jós olt ass an és kártyát vettessen.

Maguk közt a két nem nagyon sza
badon érintkezik, de idegenekkel szem
ben nagyon tartózkodók. Korán háza
sodnak, 14—15 éves korukban, de csak a 
maguk rítusa szerint. A vallási életben 
nem igen vesznek részt, de keresztelked- 
ni szeretnek, mert a nem cigány komák
tól ajándékot kapnak. Az iskolákban ci
gánygyermek alig van, de nem is lehetne 
őket iskoláztatni a ruhátlanság és ren
detlen életmód miatt. Ezen kellene mi
előbb segíteni.

A temesvári cigányok cigányul és 
románul beszélnek, de tudnak németül 
és magyarul is. Most nincs hivatalos ve
zetőjük. Sándorika volt az utolsó vajda. 
Tervben van, hogy ismét kapjanak ei- 
gánybirót.

A muzsikus cigányok természetesen 
egészen más tekintet alá esnek. Ezek 
rendes polgári életét élnek, közöttük szá
mos régi törzsökös temesvári család van, 
részben német nevüek, mint: Stettner, 
Birneke-r, Becker stb. 1826-ban Döbren- 
tei Gábor Temesvárt jártában a Trombi
tás-vendéglőben, a mai Hungáriában 
szállt meg és rendkívül csodálkozott, 
hogy még a cigányok is németül beszél
nek vele, magyarul nem tudtak. A 
Beoker-család sokat járt külföldön és 
Oszkár egy előkelő orosz nemes leányát 
vette el, de vagyontalanul halt meg és

14



özvegye városi segéllyel ment haza. De 
lássunk egy pár számadatot is.

Az 1893. évi cigányösszeirás szerint 
Temesvárt 196 férfi és 177 nő volt állan
dóan letelepedve, 15 férfi és 14 nő volt 
vándorcigány. Ide számítandó az akkor 
még külön községet képezett Mehala. 294 
cigánnyal.

Temetvárt és Mehalán tehát 1893- 
ban összesen 696 cigány volt. Temesvárt 
a többi lakossággal vegyesen laktak és 
gyermekeik jó eredménnyel jártak isko
lába. A cigányok magaviseleté kifogás
talan volt. A számlálás idejében három 
karaván tartózkodott a város területén 
10+10 és 9 taggal, összesen 29 emberrel, 
3 sátorral és 2 kocsival. Lovuk úgy lát
szik nem volt. Az 1909. évi községenként! 
cigány számbavétel Temesvár területén 
99 cigány családot talált 386 lélekkel, 
Mehalán pedig 32 lelket találtak csak, 
ami óriási esés az 1893. évi 294 lélekkel 
szemben. A temesvári cigányok zöme a 
18. század második felében ide szárma
zott családok ivadéka és főképpen zené
vel foglalkoznak. 30 családnak 110 -lélek
számúnál községi illetősége is van. 97 csa
lád 371 lélekszámúnál a város lakosaival 
elvegyülve rendes lakóházban lakik, 2 
család 15 lélekkel egész éven át sátorban. 
Római kát. és gör. kel. vallásnak, az egy
házi életben részt vesznek. Gyermekei
ket kielégítő eredménnyel iskoláztatják, 
azon városrész nyilvános elemi iskolái
ban, amelyben laknak.
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Foglalkozásukra nézve 3 családból 
3 férfi cigánykovács, 3 családból 3 férfi 
lócsiszár és 84 családból 120 férfi zenész 
11 szervezett cigánybandában. Ezek a 
jellegzetes cigány foglalkozások. Ezen 
kívül 5 családból 5 férfi napszámos, 1 
családból 1 férfi szobafestő, 2 családból 
2 férfi fuvaros, 1 családból 1 férfi és 8 nő 
rongy szedő. 30 nő gyári munkás, 20 nő 
varrónő és 6 nő cseléd (takarítónő). Fi
zetnek 167 korona házadót, 104 korona 
kereseti adót és 52 korona egvéb adót. 
Általában békés és tisztességes hajla
múak, a vásárok nincsenek különösebb 
befolyással viselkedésükre. Erkölcsi vi
szonyaik kielégitők. Vadházasság elég 
gvakori, de prostitúció ritka. A község 
többi lakosaival ritkán van súrlódásuk, 
de szorosabb érintkezés nincs köztük, 
összeházasodás ritka. Többnyire állan
dóan itt tartózkodnak, csak 20—30 van 
külföldi és vidéki zenekaroknál fél évtől 
három évig is. A számbavétel idejében 
Temesvárt országos vásár volt, ezért 24 
idegen telepes cigánycsalád 53 lélekkel, 
6 kocsival, 13 lóval volt itt Nagytopolo- 
vec, Nagykomlóis, Felsőporumbák, Mos
ni ca, Szirbova, Bukovác és Bázos közsé
gekből. Az országos vásártéren kocsi
sátraik alatt laktak. Románul, szerbül és 
sokan magyarul beszéltek, de anyanyel
vűk cigány volt.

Foglalkozásra nézve 14 család 17 
férfivel és 8 nővel famunkás, 2 férfi ló- 
csiszár, 5 férfi zenész, végre 4 férfi és 2
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nő üveges volt. Hatósági beavatkozásra 
okot nem adtak, vadházasságban éltek, 
szeméremérzékük, erkölcsi ségük hiányos. 
Kereseti forrásaikat űzték, de a nők és 
a 'gyermekek a vásáros nép között kol
dultak és lopásra való hajlamuk miatt 
éber ellenőrzést igényeltek. A férfiak 
iszákosak és civakodók voltak. A letele
pült cigányokkal nem tartottak fenn ösz- 
szeköttetést. A számbavétel adatai sze
rint nyáron kisebb vándor karavánok 
vonulnak át a község külterületén, ta
vaszkor és őszkor a környékről bejár né
hány család és tüzelőfa hulladékkal há
zal. Az időnként megjelenő cigány csap a- 
tok 8—10 családban 30 lelket számlálnak, 
8—10 kocsival és 10—20 lóval jönnek. 
Rendes telepesek Girod ár ól, Gy írókról, 
Medvesről és Mosni cáról. A vándor cigá
nyok ritkák és ezek a külterületeken lak
nak sátrak alatt, míg a telepesek rende
sen csak reggeltől estig vannak (helye
sebben tartózkodnak) és tüzelőfa hulla- 
dékárulással, meg kupeckedéssel foglal
koznak. Ezek a cigányok többnyire ci
gány és román anyanyelvűek, magyarul 
ritkán tudnak. Részegesek, verekedők, az 
asszonyok és gyermekek tolakodótan kol
dulnak és ha lehet, lopnak. Vadházas
ságban élnek, erkölcsi és szeméremérzé
kük hiányos és az itt letelepült cigányok
kal nincsenek összeköttetésben. A dánost 
rablógyilkosság az idegen cigányokkal 
szemben ellenszenvre és aggodalomra 
adott okot a város lakói között, ez azon-
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'ban a polgáriasait letelepedett cigányo
kat nem érintette. A kóbor cigányokat 
rendőrileg rövid utón eltávolították a 
város területéről.

A cigány-ügy rendezésének kérdésé
vel Temesvárott néhai Malyáta Ágoston 
rendőrkapitány és Gulácsy Dezső, a Ma
gyar Mezőgazdák Szövetkezetének tit
kára foglalkozott. Malyáta Ágoston A 
cigányügy rendezése hazánkban címmel 
pályamunkát irt, melyet a Magyarországi 
Rendőrtisztviselők Országos Egyesületé
nek pályázatán jutalommal kitüntettek, 
mint első pályamunkát és a kormány
hatóságnak figyelemre ajánlották. Eb
ben a pályamunkában a kóbor cigányok 
polgárosításáról kész törvénytervezetet 
is nyújt, melyben legalább is nagy ügy
szeretettel kívánja letenni a cigányok 
végleges lekötésének alapkövét. Müve 
1908-ban jelent meg Temesvárt.

A számbavétel még külön megjegyzi, 
hogy a régebben letelepedett cigány- 
családok ivadékai városi polgároknak 
vallják magukat és tiltakoznak az ellen, 
hogy őket cigányoknak tekintsék.

Különösen a zenész családok nő tag
jai között sok a gyári munkás és varró
nő. Méh alán, a mai Ferencvárosban csak 
32 cigányt talált az 1909. évi számbavé
tel. Ezeknek zöme mintegy 50 év óta la
kik Mehalán. 30 cigánynak települési en
gedélye van. A letelepültek közül agyag- 
gödrökben a falu szélén laknak huszon
ötén, sátorban öten és rendes lakóházban
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keton. Anyanyelvűk cigány, de németül 
is beszélnek. Görög keleti román vallá
snak, kik husvétkor és karácsonykor is
tentiszteletre íj árnak. Gyermekeiket nem 
iskoláztatják. Foglalkozásra nézve 1 ci
gánykovács, 10 tapasztó, 5 ló csiszár férfi 
van közöttük és kőműveseknél napszá
mos 8 férfi, meg 6 nő. Foglalkozásuk 
megélhetést biztosit nekik. Mezei kárté
telek, lopások előfordulnak, a kártya ve
tést fizik és vásárok alkalmával vala
mennyiben felébred a. lócsiszár. Erkölcsi 
viszonyuk romlott, vadházasság, vérfer
tőzés a legnagyobb számban előfordul. A 
község lakóival jó viszonyban vannak, 
de összeházasodás nincs.

Újra kiemelem, hogy ezek mind az 
1909. évi községenként! cigány számba
vétel hivatalos adatai.

A versed cigányok.
Míg 1893-ban Versecen csak 35 fér ft 

és 39 nő, tehát összesen 74 cigány vök 
(köztük két férfi és négy nő csak huza
mosabb tartózkodásul, addig 1909-ben 
38 család 136 taggal volt állandóan lete
lepedve. Vándorcigányt Versecen sem 
1893-ban, sem 1909-ben nem találtak.

1893-ban két cigány házban laktak a 
cigányok. Mindkettőnek kertje volt, ösz- 
szesen háromnegyed hold. A cigányok 
tűrhető magaviseletnek voltak. A gyer
mekek csekély részben és csekély ered
ménnyel jártak iskolába.

A hat huzamosabb tartózkodása kö-
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ziil egyik lókupec volt, több mint egy 
éve volt már Versedén és tűrhető maga
viseletét tanúsított.

Verseere vonatkozólag több részletes 
adatot az 1893. évi összeírás feldolgozá
sában nem találunk.

Az 1909. évben Versecen élő 136 
cigánynak községi illetősége volt, a vá
rosban laktak, még pedig mind rendes 
lakóházakban.

Magyar és román anyanyelvűek vol
tak, de tudtak szerbül és németül is. A 
számbavétel adatai szerint a nem magyar 
anyanyelvűek nem is tudtak magyarul, 
cigányul pedig egy sem tudott.

Vallásuk római katolikus és görög 
keleti volt, az egyházi életben részt vet
tek és egyházi adót is fizettek.

Gyermekeik a német és a szerb isko
lába jártak.

Foglalkozásuk mind tipikus cigány
foglalkozás volt: Egy cigány kovács, 
négy üstfoltozó, öt vályogvető (köztük 
három nő), huszonnégy lókupec és huszon
hét zenész (három szervezett bandában).

Adófizető polgárok is voltak, a meny
ben összesen 46 korona földadóval, 170 
korona házadóval és öl korona kereseti 
adóval voltak megróva.

Törvénybe ütköző cselekményeik kö
zül természetesen a lopás volt a leg
gyakoribb. Vásárok alkalmával jó maga
tartást tanúsítottak.

Többnyire vadházasságban éltek és 
a város többi lakóival nem házasodtak
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össze, de egyébként jó viszonyban vol
tak velők. A városból nem szoktak el
távozni. Cigány vaj da, cigánybiró nincs, 
a hatóságnak nincs velők szemben külön 
megbízottja. Ügyük rendezésére semmi 
intézkedés nem történt, de nem is igen 
lehetett szükség rá, hiszen foglalkozásuk 
mindegyiküknek megélhetést biztosit és 
a váios többi lakói között laknak rendes 
lakóházakban.

A fehértemplomi cigányok.
Fehértemplomban 1893-ban az össze

írás 161 állandóan letelepedett férfit és 
98 nőt talált. Volt még 26 férfi és 14 
nő huzamosabb tartózkodása és hat ván
dor férfi, összesen tehát 305 egyén. A 
lakossággal vegyesen laktak 17 házban. 
Közülök .18-au föld és 18-an kertbirto
kosok voltak, összesen 24 és három
negyed hold földet, két és egy negyed 
hold kertet bírtak. Hatan haszonbéreitek 
összesen tizenhárom hold földet.

A cigány legnehezebben a föld
mi vei és re határozza el magát és alább 
látni fogjuk, hogy a fehértemplomiak 
már tényleg alig nevezhetők cigányoknak.

Gyermekük általában jártak isko
lába, de csekély eredménnyel. Az egész 
cigányság magaviseleté tűrhető volt.

Ճ huzamosabban Fehértemplomban 
tartózkodó cigányok közül egyik kifogás
talan maga viseletű zenész volt.

Az összeírás idejében egy vándor 
cigány karaván tartózkodott a városban.
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A karaván hat tagból állott és hét lovuk 
volt.

Az 1909. évi számbavétel kérdőívét 
Petzrik József rendőrkapitány töltötte 
ki. Petzrik maga is foglalkozott a cigány- 
kérdéssel és maga állítja, hogy szoká
saikat ismeri, részint nyelvüket is érti.

Valóban a kérdőív a szokottnál tar
talmasabban, értelmesebben van kiállít
va, meglátszik rajta, hogy ügyszeretettel 
töltötték ki. Szinte szószerint lehet kö
zölni a kérdőív szövegét, mely szerint 
1909-ben F ehér templomban 72 cigány- 
család volt 360 lélekkel, szóval két annyi
nál is több, mint 1893-ban. A cigányság 
zöme ősi idők óta él a város területén. 
Erre vonatkozó okiratok nincsenek. Még 
a régi határőrvidéki rendszer alatt tele
pültek. Ők maguk állítják, hogy cigá
nyok, de alig lehet őket ilyeneknek ne
vezni, mert még a cigány nyelvet sem 
értik, a szerb és román nemzetiségbe ol
vadtak. Csakis két család tényleges ci
gány van, melyek tizenkét évvel ezelőtt 
házat vettek és letelepedtek. (Ezek magá
nak a rendőrkapitánynak a szavai.)

Minden cigánynak megvan a községi 
illetősége. A város lakott részében, de 
leginkább a szélső utcákban laknak ren
des lakóházakban. Csak két család tíz 
taggal lakik elkülönítve. Úgy látszik, 
ezek az utoljára letelepedett „igazi" ci
gány családok és valószínűleg ez az a 
két család, mely cigányul is tud. A 
többi szerbül, románul és németül beszél,
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de anyanyelvűk szerb és román. Vallá
suk görög keleti. Egyházi adót fizetnek 
és nincs ellenvetésük. Nagyrészben az 
egyházi életben is részt vesznek. Gyer
mekeiket jó eredménnyel iskoláztatják, 
leginkább a községi szerb és román isko
lában, de gyakran előfordul az is, hogy 
az állami iskolát látogatják. A tanítta
tásra nézve külön tanfelügyelői, vagy 
egyéb hatósági intézkedés nines.

Foglalkozásra nézve a nők közül 
húszán napszámosok és hatan ló csiszá
rok, ami még a cigányok között is fur
csán hangzik egy kicsit, mert a férfiak 
között csak négy lócsiszár van. A ló
csiszárok két családhoz tartoznak és ösz- 
szesen tizen lévén, valószínű, hogy ismét 
ez az a két „igazi“ cigánycsalád. A többi 
férfiak közül 20 zenész, még pedig 12 
kizárólag ebből él, két szervezett bandá
ban, nyolc férfi pedig csak alkalmilag 
foglalkozik zenével. Hatvan férfi nap
számos, huszonnyolc taligafuvaros és 
kettő bérkocsis. Foglalkozásukból ma
gukat és családjukat fenn tudják tar
tani.

Meg vannak adóztatva 2 kor. 91 fill. 
Földadóval 1108 К 35 fill. Háza dóval 
354 К 70 fill. Kereseti adóval és 98 К 
18 fillér általános jövedelmi pótadóval.

A törvénybe ütköző cselekmények 
közül gyakoriabbak a kisebb lopás, me
zei lopás, kuruzslás, kártyavetés, jóslás, 
verekedés. Ezek annyira cigány ízű dol
gok, hogy mégis csak korai volna azt
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mondani, hogy a fehértemplomi vágá
nyok alig nevezhetők cigányoknak, ám
bár valószínű, hogy ezek a cselekmények 
nagyobbrészt annak a két „igazi" cigány
családnak rovására írandók, ami azt mu
tatja, hogy tizenkét év nem elég a ci
gánynak arra, hogy régi jó szokásait le
vetkőzze.

Előbbi következtetésem helyességé
re vall az is, hogy a vásárokon csak két 
család vesz részt. Rendesen csalás, állat
kínzás, vagy járlatnélknli adás-vétel 
jelzi jelenlétüket. Veszekedés és vereke
dés nélkül nem lehetnek.

Bármennyire kivetkőzött is már ere
deti jellegéből a cigányság zöme Fehér- 
templomban, mégis rájuk vall, hogy ifjú 
korban lépnek vadházasságra, ámbár 
felnőtt korban a párok nagyszámban 
kötnek törvényes házasságot. Vérfertő
zés ritkán fordul elő. A város többi la
kóival békésen élnek, de igen ritka eset 
liogv cigány és nem cigány összeháza
sodjék. (De mégis előfordul.)

Régi időben állítólag házhelyeket 
osztottak ki részükre a város délkeleti 
részében és tényleg most is leginkább 
ezen városrészt lakják a cigányok, tehát 
a házhelyek kiosztása jó eredménnyel 
járt. Fehértemplom cigányainak rende
zése ügyében nem is kíván egyebet rend
őrkapitányuk, mint hogy a lókupec-ipár
tól volnának eltiltandók, mert működé
sűk ezen a téren kizárólag csalást, lopást 
és állatkínzást jelent.
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Itt meg kell jegyeznem, hogy az ál
latkínzás nem jellegzetes tulajdonság, 
hiszen lova a legnagyobb kincse és jól
tevője a vándorcigánynak és ha már za
bot ritkán lophat is számára, de rosz- 
szul nem bánik vele. Semmiféle nép faj 
nem üti befogott lovát rövidebb és véko
nyabb ostorral, mint a cigány.

Az 1909. évi számbavétel idejében a 
város területén csak állandóan letelepe
dett cigányok voltak, de a vásárokra 
egész sereg cigány gyűl össze, kik csakis 
a vásár idejére maradnak ott.

Cigány karavánok ritkán jelentkez
nek. Egyszer egy vándor csapat 7 fedett 
kocsival és 13 lóval jelent meg. Magyar 
anyanyelvűek voltak, de tudtak cigá
nyul is. A városban nem tűrik a kóbor 
cigányokat.

A vásárok alkalmával megjelenő ci
gányok élénk, verekedő természetűek, 
mindig lopásra és csalásra készek, ami
nek palástolására iszinleg verekednek 
egymással. A községben letelepedettek 
közül csak két családdal érintkeznek 
nyíltan és titokban, is. Hiába vér nem vá
lik vízzé tizenkét év alatt.

A város lakossága mindig kifogá
solja az időnkint megjelenő cigányok ott 
tartózkodását és mindig alkalmazzák is 
a fennálló rendszabályokat. (Ez nem le
het más, mint hogy kivezetik őket a vá
ros határából, amíg pedig ott vannak, jól 
a körmükre néznek.)
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A dános,i eset miatt a letelepült ci
gányoknak nem volt kellemetlenségük, 
ele a vándor cigányok ellen általános volt 
a felzúdulás.

Petzrik József rendőrkapitány tizen
hét, évi működése alatt két Ízben állott 
szemben olyan vándorcigányokkal, kik
nek útját rablás és gyilkosság jelezte. 
Rendes bírói eljárás és kitiltás volt az 
eredmény. A rendes toloncozás majdnem 
lehetetlen, mert kocsikkal, lovakkal jár
nak, ezek eladására a hatóságok nincse
nek jogosítva, hiányoznak az ellátásra 
vonatkozó szabályok és így az eljárás 
csakis kitiltásra szoritkozhatik.

A jövőre vonatkozólag a rendőrka
pitánynak az a véleménye, hogy ha ván
dorcigányok jelentkeznek, a lovak és 
szekerek árverésen értékesítendők, a be
folyt összeg a cigányok illetőségi helyé
re küldendő a felmerült hazaszállitási 
költségek levonása után. Illetőségi hely 
hiányában a cigánykérdés tisztázására 
létesítendő hivatalhoz irányi tandók, 
mert az illetőség kérdésével senki sem 
fog foglalkozni, félve attól, hogy az il
lető cigány mint lelenc, a község terhére 
lesz. Cigánytelep létesítését, melyen az 
illetőséggel nem bíró cigányok letelepi- 
tendők, a rendőrkapitány elhibázott in
tézkedésnek tartja, mert, ha elég őrséget 
nem alkalmaznak, a vándorélethez szo
kott cigányok bármily körülmények kö
zött megszöknek, ellenkező esetben pedig 
a szomszédos községek lakói a cigányok
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tói annyit szenvednének, hogy általános 
elégedetlenség áldana be.

A vándor cigányok országos terhet 
képeznek, tehált az egész országban vol
nának elosz tandók. Illetőségi hely nél
küli cigányokból vegyen át minden köz
ség՛ egy-egy családot, tiltsuk ell őket a 
községen kívüli lótartástól és a csopor
tosulástól. Mint vályogvetők, gyepmes
terek stb. mindenütt fentarthatják ma
gukat.

El kell ismerni, hogy Petzrik rendőr
kapitány sok helyes érzékkel tárgyalta 
az ügyet. Látszik, hogy ha nem is ismeri 
egészen ,a cigányokat 
vándorokat — de tényleg foglalkozott a 
kérdéssel és nem kezdi azon, mint legtöb
ben, hogy az összes cigánygyermekeket 
el kell venni éis állami menhelyeken fel
nevelni. A cigány nagyon szereti a gyer
mekét (ezt a legkevesebben tudják róluk), 
de azért nem hiszem, hogv ez a rendszer 
a cigányoknál csökkentené a születések 
számát.

különösen a

Amint az előadottakból látható, az 
1893. évi összeírás és az 1909. évi számba
vétel egészen más statisztikai trendszerek 
alapján történt és azért nem minden vo
natkozásban alkalmasak az adatok rész
leges összehasonlítására. Az egész or
szágra vonatkozó tanulságokat pedig 
csak az egész anyag feldolgozása után 
láthatjuk. Akkor már lehet bővebb ös
szehasonlításokat tenni.
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Ä lernest cigányok.
T emes vármegyében 1893-ban 4565

férfi és 4247 nő, összesen 8812 cigány 
völt. Levonva ebből Temesvárra, Versed
re, Fehértemplomra és Mohaiéra eső 
1093 egyént, a községekre 7719 cigány ju
tott. Megjegyzendő, hogy Vinga akkor 
mé"՛ város volt, de azért nem tárgyalom 
külön.

A vármegye 1213 állandóan le nem 
telepedett cigánya közül 1132 jutott a 
községekre.

Minthogy Moha la, Vinga és a váro
sok számadatai mindig komplikálnák a 
számítási, azért az összehasonlításnál je
lenleg részletekbe nem bocsátkozhatom, 
csak annyit említek meg, hogy az 1909. 
évi számbavétel adatai szerint 1909-ben 
az egész megyében 8612 letelepedett és 
256 nem állandó tartózkodása cigány 
volt. 1893 óta tehát a letelepedettek szá
ma 1013-mal szaporodott, inig a nem ál
landó tartózkodásainké 957-tel fogyott és 
ezzel úgyszólván egy ötödére apadt a le 
nem települt cigányok száma.

Akármennyire számításba vesszük 
is azt a véletlent, mely közbe játszhatott 
arra nézve, hogy az utóbbi számbavétel 
idején elkerülték cigányaink a várme
gyét, mégis sokat kell az időközben ál
landóan letelepültek javára írnunk és ez 
egészen stilszerü is egv volt cigány kor
ín á ny b i z t os vármegy éj é ben.
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Központi (Meliala nélkül) 220 
Buziásfiirclői 
Csáki 
Deltái
Fehértemplomi 
Кevevárai 
Lippai 
Temesrékási 
Uj aradi 
Versed 
V ingái
Тещ es vár (MeliaIával)

Versee, Fehértemplom 215
Összesen: 1925

91
73

139

832
147
352
671

1527
861
509
639
522
757
581

914
8612

Meg lehetünk győződve, hogy az 
arányok ilyen nagy javulását nem talál
hatjuk meg az egész országban, ez saj
nos, csak parciális.

Ezek után lássuk, milyen volt 1909. 
évben a cigányok helyzete járásonként. 
Újra előre kell bocsátanom, hogy Mehala 
adatait Temesvárhoz csatoltan adtam 
volt elő és azért a központi járásból ki
hagytam, mert Mehala most már Ferenc
város néven Temesvárhoz tartozik.

A megyének 76 községéiben egyálta
lában nem volt cigány az 1909. évi szám
bavétel alkalmával, két községben pedig, 

•u. m.: Temesrékáson és Vattinán csak
nem állandó tartózkodása cigányok vol
tak, inig a többi községek mindegyikében 
volt Letelepedett cigány, még pedig:

csalód lélekjárás
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Amint látjuk, a központi járáson kí
vül az országhatárhoz közelebb eső járá
sokban több a cigány, bár ebiből még 
pontos következtetést nem lehet levonni, 
mert a többi lakosság számához és a te
rület nagyságához kellene viszonyítani, 
de ezzel dolgozatom nagyon elhúzódnék.

Az ' állandóan letelepedett cigányok 
nagy részének van községi illetősége, a 
többinek azonban nines letelepedésre 
engedélyük, csak megtűrték. Csak né
hány család lakik pulikban, meg sátrak
ban, a zöme már mindenütt rendes lakó
házakban lakik, részben a község szélén, 
a cigánysorban, de igen gyakran a köz
ség belterületén, a többi lakossággal el
keverve. A cigányok és a község többi 
lakosai között összeházasodás a legrit
kább esetben fordul elő, pl. Kiss ódán. 
JDe maguk között is többnyire vadházas
ságban élnek, hanem a vérfertőzés már 
elég ritka.

Megemlítésre méltó, hogy Szent- 
andráson a 19. század elején „cigány" el
nevezés alatt csoportosítva lettek ki
mutatva az anyakönyvben, Mramorákon 
pedig 1830-ban a.14. cs. és kir. szerb bá
náti határezredőrség kényszerrel telepí
tette le az akkor még vándor cigányokat. A 
mramoráki számbavétel szerint ott még 
rablás és gyilkosság is előfordul a cigá
nyok között.

Néhány községben van külön cigány- 
bíró és néhol viszont egyik esküdt a ha
tóság megbízottja a cigányokkal szem
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ben. N agyon kevés nem cigány tanulta 
meg a cigány nyelvet, de azért pl. Gályán 
hat férfi és öt nő a cigányokkal elvegyül
ve él.

Kusicson van a legtöbb cigány. Eb
ben az egy községben 97 család él 480 
taggal. Szinte hihetetlen, hogy ez a fél
ezer cigány kifogástalan rendes életmó
dot folytat, inig az ugyanazon járásban 
levő Izbistén a főszolgabírói jelentés kü
lön kiemeli a Schein-esaládot, mint nagy 
lótolvaj famíliát, Palánkon pedig a leg- 
bizalmibb állást Gigánv tölti be, ugyanis 
a postaküldönc cigány. Ne feledjük azon
ban, hogy a m. kir. posta intézmény fel
állítása előtt is a cigány volt a legjobb 
postás.

Foglalkozásra nézve megegyeznek a 
városi cigányokkal, tehát itt ezt bőveb
ben nem fejtegetjük, csak megemlítjük, 
hogy a községekben már igen sok a mező- 
gazdasági munkával foglalkozó napszá
mos, pedig a cigány természet ezt a mun
kát veszi be legnehezebben.

Hogy minden természetet meg lehet 
törni, arra érdekes két példát említek: 
írirodáról két férfi Németországba ment 
szénbányában dolgozni, Szakálházáról 
pedig öt férfi ideiglenes kenyérkeresés 
céljából Amerikában van. Arról nem be
szél a fáma, hogy mit csinálnak Ameri
kában, de alighanem meg fogják a kapa 
nyelét, mert szakálházai cigány Ameri
kában nehezen keres kenyeret hegedűvel.
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Egyebekben körülbelül azt mond
hatjuk el a községi cigányokról is, amit 
a városiakról mondottunk. A letelepedett 
cigányság érdekében sok községben 
egyetlen tennivalónak a ház- és kert- 
helyek kihasitását mondják.

Amily békés egyetértésben élnek a 
község többi lakói az állandóan letelepe
dett cigányokkal, ép oly ellenszenvet ta
núsítanak az ideiglenes tartózkodásunk
kal szemben, sőt legtöbb esetben a ván
dor cigányoknak pihenést sem engednek 
meg a községben.

A vándor cigányok megrendszabá- 
1 у ozás ár a van is elég javaslat:

Kocsit, lovat elvenni.
Gyermekeket állami menhelyre, fel

nőtteket gyárakba vinni.
Telepedési engedély csak annak ad

ható, ki valami ipar üzését igazolja.
Állandóan foglalkoztatni kell őket.
Személy-igazolvánnyal látandók el.
Mig a települtek marhaleveli a köz

ségházán őrizendők, addig a kóbor cigá
nyoktól mindig követelni kell a marha
levél felmutatását, ellenben lovaik és 
egyéb marháik elkobzandók volnának. 
(Hát akkor mire kell a marhalevél 1)

A községen való átvonulás megtil
tandó s ha mégis előfordul, azonnal el- 
toloncolandók. (Hiszen mennek szegé
nyek maguktól is, éppen ez a baj.)

Végre még egy szokatlan javaslat, 
hogy a pénzügyőrség figyelje meg őket.
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taggal
63

4
2

19
11
51

2
11

5
10

8

3
4
5

16
4
8

csalad
Temesvár
Ujbessenyő
Kisbeeskerek
Románszentmihály
Szila s
Dragsina
Szépiáin
Vattina
Lippa
Keszinc
Horgos
Tomesrékás
Berény
Baracháza
Monostor
Zsadány
Románibecskerek
Temessziget
Temeskubin

Összesen 76 
A nomád cigányok között vannak 

Szerbiából jövők. Különösen említésre 
méltó a temeskubini 8 vándor cigány. 
Ezek egy cigány komédiás trupp tagjai.

356
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A dánost rablógyilkosságot legtöbb 
községben tudomásul sem vették, ahol pe
dig ebből ellenszenv fejlődött ki, az 
csakis a vándor cigányok ellen irányult, 
a letelepedetteket nem érintette.

Mint már említettem, állandóan le 
nem telepedett cigány az egész várme
gyében csak 76 család volt 256 taggal. 
Ezek a következőképpen oszlottak meg;
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Verseerői mentek Rubinba és torontál- 
megyel (laád községi illetőségnek vol
tak, kifogástalan magaviseletét tanúsí
tottak. A korcsmákban tartózkodtak, 
komédiás előadásokból éltek és a község
beli cigányokkal nem érintkeztek. Anya
nyelvűk a számbavétel szerint „egiptomi 
cigány" volt, de beszéltek még magyarul, 
németül, szerbül és románul is.

A cigány mindig és mindenütt meg
tanulja környezetének nyelvét, még pe
dig csodálatra méltó könnyedséggel, de a 
cigányos hangsúlyozást még árunál a ci
gánynál is mindig megérezteni, amelyik 
cigányul nem is tudott.

T ernes vármegye cigányairól ezzel el
mondottam az általánosabb érdekű dol
gokat. Ha jobban bele mennék a részle
tekbe, akkor már szakszerűvé lennék és 
elébe vágnék a számbavételi anyag hiva
talos feldolgozásának, ami nem lehet fel
adatom. Célom egy kis általános tájékoz
tatás és a cigánykérdés iránti érdeklődés 
fölkeltése volt. Ha szándékom csak kis 
mértékben is sikerült, célomat már el
értem.
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