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Usadení, polokočovní 
a kočovní
Súpis Rómov v Uhorsku roku 1893
Roman Džambazovič
V mrazivý 31. január 1893 sa uskutočnil súpis rómskeho obyvateľstva žijúceho na území 
Uhorska. Keďže o živote tohto etnika na konci 19. storočia vieme málo a aj tieto strohé infor
mácie sú neraz deformované predsudkami a stereotypmi, je zaujímavé upozorniťna výsledky 
súpisu, ktoré boli prezentované v publikácii vydanej Maďarským kráľovským štatistickým 
úradom v Budapešti roku 1895. Súpis je jedným z najdôležitejších dobových dokumentov 
o Rómoch vo východnej a v strednej Európe. Je zaujímavý nielen z hľadiska informácií o spô
sobe ich života na našom území v 19. storočí, ale aj z metodologickej stránky.

Rómska osada pri Sabinove z prvej polovice 20. storočia

Cieľom súpisu malo byť podľa predslovu 

Dr. Józsefa Jekelfaltussyho, riaditeľa Ma
ďarského kráľovského štatistického úra
du, poskytnutie nevyhnutných informá
cií slúžiacich ako podklady na opatrenia 
pri riešení kočovníctva, s ktorým súvisela 
snaha o nájdenie efektívnych spôsobov na 
postupné usadzovanie kočujúcich Rómov. 
Vypracovaním, prípravou, ako aj analýzou 
súpisu a spracovaním údajov tohto „dôle
žitého a významného počinu v oblasti et- 
no-demografického a štatistického skú
mania“ minister vnútra poveril etnológa 
Antala Hermanna, známeho výskumami 
Rómov, pričom riešenie situácie tohto et
nika sa považovalo za jednu z najťažších, 
ale aj najzaujímavejších celospoločen
ských a ekonomických otázok. Súpis mal 
nielen ponúknuť poznanie života kočujú- 
cej časti rómskeho etnika, ale aj podať čo 
najkomplexnejší pohľad na život všetkých 
Rómov na území Uhorska. Celou publiká
ciou nás sprevádza sledovanie rozdielov

medzi usadenými, polousadenými (resp. 
polokočovnými) a kočovnými Rómami. Zís
kané údaje mali zachytiť jednak počet prí
slušníkov rómskej etnicity, ale aj „ďalšie 
demografické charakteristiky, aby sa po
chopil proces, ako sa z kočujúcich stali po
lokočovní a usadení Rómovia“.

Priebeh súpisu
Na získanie čo najpresnejších údajov bo
lo dôležité, aby súpis prebehol na celom 
území Uhorska v jeden deň. Preto bol vy
hlásený zákaz sťahovania, aby sa niekto
ré osoby nedostali do súpisu dvakrát. 
Dodržiavanie poriadku sa v prípade kom
plikácií mohlo zaistiť aj privolaním vojska 
alebo polície. V oblastiach s malým poč
tom rómskeho obyvateľstva vykonávali 
súpis pracovníci miestnych úradov, inde 
pomáhali aj na to určení sčítací komisári. 
Niektoré informácie o počte príslušníkov 
v jednotlivých župách boli k dispozícii na
príklad z podobného súpisu z roku 1873

a zo sčítaní obyvateľstva z rokov 1850, 
1857, 1880 a 1890, ale aj z predbežných 
odhadov. Sčítanie napríklad z roku 1850 
uvádza 140-tisíc a z roku 1857 zase 143-ti- 
síc rómskych obyvateľov.

Dáta sa zisťovali na základe štruktúro
vaného rozhovoru, na ktorý boli pripra
vené dotazníky zvlášť pre mužov a ženy. 
Ďalšou plnohodnotnou súčasťou zisťova
nia bol záznamový hárok, ktorý vyplňova
li predstavitelia obcí a miest. Výsledky vy
povedali o počte a regionálnom rozdelení 
Rómov v Uhorsku, o ich životnom štýle 
a podmienkach života i bývania, o sociál- 
no-ekonomickom statuse, vekovej štruk
túre, rodinných pomeroch (resp. rodin
nom stave), vierovyznaní, materinskom 
jazyku a ďalších používaných jazykoch, 
o schopnosti čítať a písať, spôsoboch ob
živy, zdrojoch príjmu či o navštevovaní 
škôl rómskymi deťmi.

Veľmi podnetný je etnologický opis ži
vota troch rozdielnych typov rómskeho 
obyvateľstva, ktorý poskytuje nielen po
hľad na život Rómov, ale aj informácie, ako 
sa v danom historickom období vnímali 
a hodnotili rôzne spôsoby života rómske
ho etnika.

Kto je Róm?
Za usadených Rómov sa považovali tí, kto
rí mali domovskú príslušnosť v určitej ob
ci. Veľmi dôležité bolo získať informácie 
o charaktere ich osídlení. Zisťovalo sa, či 
žijú v koncentrácii a oddelene od ostatnej 
populácie v obci (v segregovanej štvrti, 
na okraji obce či mimo nej), alebo rozptý
lené medzi obyvateľmi obce. Plánovaná 
koncepcia v tomto období predpoklada
la postupnú asimiláciu rómskeho obyva
teľstva, a to najmä cez zabezpečenie po
vinnej školskej dochádzky a vzdelávania 
Rómov a dosiahnutím rozptylu dovtedy 
segregovane žijúcich, čiastočne usade
ných a kočovných Rómov medzi obyva
teľov obcí a miest. Úspech plánovaných 
krokov malo zaručiť aj postupné zlepšo
vanie životných podmienok príslušníkov 
rómskej minority. Argumentom na tento 
krok bolo „zabezpečiť nielen ľudské prá
va, ale aj ľudskú dôstojnosti a blahobyt 
pre všetkých jednotlivcov v období mo
derného humanizmu a demokracie“. Tieto 
stratégie sú odrazom asimilačných snáh 
riešenia problémov Rómov v období pano-
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