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No. 551/1922 ian.19
Postul Jandarmi Aiton

Cãtre Compania de Jandarmi Cluj

Avem onoare a raporta:
Sãlaºele de þigani nomazi compuse din 6 cãruþe, la 10 zile dupã izgonirea

din teritoriul postului, poliþia de stat Cluj, cu actul anexat, i-au înapoiat din
nou în comuna Giurfalãu[1], în teritoriul acestui post, constatând cã numiþii ar
fi de origine din aceeaºi comunã. Cum s-ar putea constata, pe când þiganii nu
au asupra lor nici o hârtie justificatoare?

Din nou au fost izgoniþi de noi, dându-i din comunã în comunã spre oraºul
Turda, iar în ziua de 13 l.c. s-au înapoiat din nou în pãdurea oraºului Cluj,
unde se aflã pânã în prezent. Cerºind din casã în casã prin comunele Feleac
ºi Giurfalãu, fiind avutul populaþiei foarte periclitat, zilnic se furã gãini ºi
haine din comunele din jurul Clujului ce aparþin acestui post. Având în
vedere cã din acest sãlaº au fost cei arestaþi de noi, individul ªarchezi Ioan ºi
Macavei Bangãu, fiind din banda ce a comis crima furt prin escaladare în
comuna Indol[2], judeþul Turda-Arieº, care au fost predaþi parchetului Turda
prin postul Petrid, j. Turda.

Cu onoare sunteþi rugaþi a interveni ca poliþia de stat Cluj sã ia mãsurile
necesare ca sãlaºele de þigani sã fie deportate din jurul oraºului, fiind foarte
periclitatã averea populaþiei din jur, fãcând ºi mare pagubã în pãdurea
oraºului.

ªeful postului
J.-plutonier V. Tocaciu

[Rezoluþie din 25 ianuarie 1922: „Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a se da ordin de
izgonire a cetei de þigani nomazi care pericliteazã avutul locuitorilor din teritoriul pos-
tului Aiton”. Comandantul Companiei Jandarmi Cluj]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.4)

[1] Actualmente com. Gheorgheni, jud. Cluj (ung. Györgyfalva). La recensãmântul din
1930, localitaea figura cu 18 þigani.
[2] Vechea denumire a com. Deleni, jud. Cluj.
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Tuturor prim-pretorilor[1]. La reºedinþã

În urma deciziunii poliþiei de stat din Cluj no. 3027/1921 din 31.XII.1921
ºi în urma adresei Companiei de Jandarmi din Cluj no. 11071/1922, prin aceas-
ta ordonãm a lua mãsuri urgente ca sãlaºele de þigani nomazi periculoºi sigu-
ranþei publice sã fie expulzaþi de pe teritoriul judeþului Cojocna.

Despre mãsurile luate ne veþi raporta în termen de 15 zile necondiþionat.

Subprefect
[indescifrabil]                                                                        Cluj la 25.II.1922  

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.3)

[1] Prim-pretorii erau ofiþeri de poliþie administrativã ºi judiciarã.

5
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Poliþiei ºi Siguranþei Generale
Inspectoratul General de Siguranþã ºi Poliþie din Transilvania – Cluj
No. 6658/2.3.1922

Personal

Domnule Director General, 

Cu onoare vã înaintãm alãturat studiul nostru despre Chestiunea þiganilor
din Transilvania, raportând cã guvernul maghiar din 1914, studiind ºi voind a
rezolva aceastã chestiune, a hotãrât ca cetatea din Fãgãraº s-o transforme într-un
mare cãmin pentru educarea þiganilor, voind a institui acolo ºcoli de studii ºi
diferite meserii pentru copii de þigani, intenþionând astfel cu încetul a-i
absoarbe, transformându-i în elemente valoroase pentru neamul unguresc. Pla-
nul a fost elaborat de fostul profesor universitar maghiar din Budapesta
Hoffmann[1], care a învãþat ºi [pe] arhiducele Iosif þigãneºte[2].

Inspector general 
[indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei ºi Sig[uranþei] Generale
Bucureºti
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[ANEXÃ]

CHESTIUNEA ÞIGANILOR DIN TRANSILVANIA

Þiganii din Transilvania, ducând o viaþã mai izolatã decât celelalte triburi
din alte pãrþi, ºi-au putut pãstra nestricatã vechea „pale romane” pe care o
aveau deja la prima lor apariþie în Europa ºi care, la þiganii din Spania, Turcia
ºi Regatul Vechi, s-a transformat demult, amestecându-se cu cuvinte strãine.
Printre þiganii din Transilvania se aflã azi încã mulþi care nu vorbesc nici un fel
de limbã decât aceea a rasei lor, deºi þiganul învaþã foarte uºor limbi ºi posedã
pretutindeni încã o a doua limbã, aceea a poporului cu care trãieºte. Astfel, cei
mai mulþi þigani din Ardeal vorbesc, afarã de „pale romane”, româneºte ºi
ungureºte, parte din ei ºi sârbeºte.

Dupã rezultatul recensãmântului din 1910, locuiau în Ungaria 300.000
þigani[3]. O treime din aceºtia stabiliþi, sau þigani de la sate, iar douã treimi cãlã-
tori sau corturari. Din aceºtia, actualmente se aflã în Transilvania cam 50.000,
dintre care jumãtate, ºi poate ºi mai mulþi, sunt þigani cu domiciliu. Se mai
adaugã la aceºtia ºi þiganii ce locuiesc la periferia multor sate sau multor oraºe
în fosta Ungarie de sud (azi aparþinãtoare Jugoslaviei), unde sunt sate în care
þiganii fac o cincime pânã la o treime din numãrul locuitorilor. Pe lângã aces-
tea, þiganii, mai au obiceiul de a-ºi nega originea, ei se numesc: români, unguri
sau sârbi. Numai corturarii nu-ºi neagã naþionalitatea, mergând chiar atât de
departe în mãrturisirea originii lor încât nu vor sã aibã nimic comun cu þiganii
domiciliaþi. Ei ºi-au pãstrat, prin neatârnarea limbii lor, prin tradiþia legendelor
ºi a poveºtilor, care se ocupã ºi cu origina poporului lor, o oarecare mândrie,
care implicã izolarea lor ºi le uºureazã separarea de altã rasã.

Corturarii din Ardeal se împãrþesc în 4 triburi: „Leila”, „Cucuyia”, „Ciale”, ºi
„Aºani”[4]. Fiecare din aceste triburi îºi are legenda sa din naºtere, care, în par-
te, este foarte interesantã ºi aratã multe semne caracteristice ale acestui popor.
În modul cel mai direct, poate ºi cel mai unilateral, se aratã mentalitatea
þiganilor în legenda tribului „Ciale”, care spune: „A fost odatã un fecior care, cu
toate cã era foarte harnic, n-a putut ajunge la nimic, cãci el suferea de o foame
nepotolitã ºi mâncã de obicei atât cu cât s-ar putea sãtura 20 de bãrbaþi. Deoa-
rece el nu putea câºtiga destul pentru a-ºi putea potoli apetitul, arareori zicea:
«sunt sãtul»; de aceea, prietenii sãi, în glumã, îl numeau Cialo, adicã «cel sãtul».
Fiind însã cã foamea lui nu lua sfârºit, Cialo s-a hotãrât sã meargã la Rege, acolo
fiind atâtea mâncãri ºi poate se va putea sãtura ºi el. A mers deci la Rege, cãruia
i-a oferit serviciile sale. «Ce ºtii tu?» a întrebat Regele. «Eu pot mânca cât 20 [de]
oameni», a rãspuns Cialo. Regele a râs ºi a zis: «bine, te primesc în serviciile
mele numai dacã poþi soluþiona problema urmãtoare: pleacã ºi vino înapoi, nici
ziua, nici noaptea, nici desculþ, nici încãlþat ºi când te vei întoarce sã nu fii nici
înlãuntru nici afarã». Cialo a ieºit ºi în amurgul serii s-a reîntors desfãcând
înaintea sa un val de pânzã pe care cãlca. Sosind, s-a aºezat pe pragul uºii cu
un picior înlãuntru ºi cu un picior în afarã. Regele, vãzând aceasta, a spus cã
este un fecior foarte isteþ ºi cã îl primeºte în serviciile sale. Lui Cialo îi merse
foarte bine. El s-a cãsãtorit ºi a avut mai mulþi copii care, în ce priveºte foamea,
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toþi semãnau tatãlui lor, nefiind niciodatã sãtui, din care cauzã Regele i-a gonit
din casã, fiindu-i fricã sã nu-l lase sãrac”. Noi ne tragem toþi de la Cialo – zic
þiganii din acest trib –, avem toþi o mare poftã, însã niciodatã nu avem destul de
mâncare.

Poporul însã îºi derivã originea din legenda urmãtoare, pe care o numesc
„naºterea cimãfae”: „Într-o þarã îndepãrtatã trãia odatã un om înþelept care ºtia
foarte multe farmece, dar pe care nu le fãcea decât pentru fapte bune. Venea la
el oameni din lumea întreagã ºi îi solicita ajutorul. Odatã, când se aflau la el mai
mulþi oameni, unul l-a întrebat pe omul înþelept de ce nu se cãsãtoreºte, pentru
ca copiii lui sã-i poatã moºteni arta. Înþeleptul a rãspuns: «pentru cã nu cred sã
pot gãsi o soþie care sã nu facã ceva împotriva voinþei mele ºi, cum trebuie sã
blestem pe oricine va face ceva contra voinþei mele, mai bine renunþ la cãsãto-
rie». Cei de faþã însã, insistând prea mult, înþeleptul a spus atunci: «care din
fecioarele de faþã doreºte sã devinã soþia mea?» O fatã frumoasã pãºeºte înainte
ºi spune: «eu cred cã nu voi face niciodatã nimic contra voinþei tale». Astfel,
aceastã fatã a devenit soþia înþeleptului ºi au trãit fericiþi, întrucât soþia lui nu-i
ieºea niciodatã din dorinþi. Ei au avut ºi copii, fapt pentru care înþeleptul era
foarte bucuros, gândindu-se cã dupã moartea lui va avea cine sã-i moºteneascã
arta. Într-una din nopþi, înþeleptul venind foarte târziu acasã de la bolnavii care
îi îngrijea, a spus nevestei lui sã-l scoale înainte de a rãsãri soarele, pentru cã
trebuie sã meargã la niºte bolnavi. Femeia vãzând pe bãrbatul ei cã doarme aºa
bine dimineaþa ºi cum ºtia cã s-a culcat aºa târziu nu l-a sculat, iar când soarele
se ridicase sus ºi înþeleptul s-a trezit din somn, conform condiþiunei dinainte de
cãsãtorie, ºi-a blestemat nevasta pentru cã a ieºit din voinþa sa, prefãcând-o
într-o plantã ocolitã de animale ºi oameni ºi care în fructul sãu sã conþinã atâtea
seminþe câþi copii a avut femeia, iar copii sã umble lumea întreagã purtând
planta dupã ei, care sã fie silitã sã le serveascã ºi la bine ºi la rãu. Dupã acest
blestem înþeleptul a dispãrut, iar femeia a devenit o ciumãfae, pe care copiii o
purtau cu sine pretutindeni”. Poporul spune cã se trage din copiii acestei femei.

Ciumãfaea, pe care în Europa au rãspândit-o þiganii, se mai aflã în foarte
multe din legendele lor. Ea ºi astãzi le serveºte în vrãjile ce le fac ºi îi atribuiesc
putere magicã, ce nu e bazatã numai pe efectul ei veninos.

Corturarii cunosc multe vrãji la a cãror aplicare spun cuvinte în versuri,
foarte misterioase. Ei sunt foarte superstiþioºi, cu toate cã în cele mai multe ca-
zuri exploateazã superstiþiile þãranilor. E foarte interesant cu câtã viclenie se
pun ei pe lucru ºi ce foloase trag din arta lor de a prezice. Dacã o þigancã intrã
în curtea unui þãran, dintr-o privire aruncatã în jurul curþii ea vede starea pro-
prietarului. Începe prin a oferi þãranului linguri, oale etc, apoi aduce vorba de
vite, de pãsãri, de semãnãturi ºi terminã zicând cã trebuie sã dea cu cãrþile.
Cum aºterne cãrþile, ea simuleazã o mare spaimã, spunând cã proprietarii au
mulþi duºmani ºi dupã multe ºi multe întorsãturi convinge pe þãrancã, pentru a
scãpa de duºmani, sã îngroape bani într-un loc anumit, de unde dacã dispar –
ºi desigur cã aºa se întâmplã – au pierit ºi duºmanii.

Þiganii cred în existenþa unor spirite supranaturale care le numesc ursi-
toare. Acestea sunt zânele þiganilor. Ele sunt bune sau rele. „Matina” este regi-
na zânelor. Ea este întotdeauna binefãcãtoare ºi sprijineºte mai ales pe sãraci.
„Mantina” albanezilor are o mare asemãnare cu prima.
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„Keºalgile” sunt considerate ca zâne ale soartei. Ele sunt zâne de pãdure, ºed
în pãduri, singuratice, pe stânci înalte ºi îºi lasã pãrul lung în jocul vântului.
Acestea fac a se naºte uraganul ºi grindina. În contra ofenselor sunt foarte sus-
ceptibile ºi se rãzbunã în contra ofensatorilor ºi celor ce-i aparþin. Dacã sunt
atrase de un om de pe pãmânt, acesta nu le poate poseda decât o noapte ºi apoi
moare. De aceea þiganii zic când cineva moare subit: „a dormit cu Keºalgile”.

În legendele ºi poveºtile þiganilor cel mai important rol, la chemarea
spiritelor, îl joacã „puvuºii”. Aceºtia sunt fiinþe omeneºti urâte ºi mizerabile. Ei
locuiesc în oraºe subterane ºi sunt duºmanii pronunþaþi ai omenirei. Þiganii au
credinþa cã cutremurul provine din moartea vreunui „puvuº”.

Asemãnãtorii, acestora sunt ºi „nivaºii”, care sunt de asemenea fiinþe sub-
pãmânteºti, locuiesc însã în locuinþe pompoase, sub albia râurilor. Fiicele lor
sunt de o frumuseþe extraordinarã, ele se mãritã adeseori cu oameni de pe pã-
mânt ºi trãiesc fericite cu aceºtia, înconjurate de bogãþii.

„Maºmurdalo” sau omorâtorul de carne, care are o mare predilecþie pentru
carnea de om, trãieºte în regiunile sãlbatice, pândeºte animalele ºi oamenii. E
însã foarte prost ºi noaptea poate fi uºor privat de bunurile ºi comorile sale prin
viclenii. El serveºte ºi pe oameni, dacã ºi aceºtia i-au servit vreodatã.

Transformarea sau tranziþia în animal o formeazã aºa-ziºii „Locholicio”. Ei
au formã de om, însã sunt acoperiþi cu pãr ºi au o putere teribilã. Aceºtia pân-
desc virginele, dar planurile lor sunt adesea zãdãrnicite de „câinii-oameni”,
care poartã pe trunchiul lor un cap de câine ºi care singuri pot sã se opunã aºa-
ziºilor „locholicio”. Când þiganii aud în pãduri, noaptea, strigãte ºi vaete spun
cã „câinii oameni” se luptã cu „locholicio”.

Pasãrea „Ciorana” a  þiganilor e probabil identicã cu pasãrea „Phönix”. Ea trã-
ieºte 990 ani, moare însã dacã nu suge din sânul aceleiaºi femei.

Piticul „Zignomanuº” locuieºte în grote pãmânteºti. El este blând, ajutã oa-
menilor ºi adesea îi ajutã la mari bogãþii.

Tribul „Mulo” sunt copii nãscuþi morþi. Ei sunt primiþi în imperiul morþilor
numai dupã al 30-lea an de creºtere. Sunt fãrã oase ºi le lipsesc degetele din
mijloc de la fiecare mânã, fiind siliþi a le lãsa în mormânt. Un „Mulo” trebuie
fiert de camarazii sãi în fiecare an la aniversarea naºterii, pentru a cãpãta noi
puteri. Tribul locuieºte în munþi, în locuri inaccesibile, unde îºi pãstreazã ºi co-
morile pe care le aduc din jafurile lor nocturne. Aceºti oameni numai în noap-
tea de Anul Nou îºi pot rãpi o femeie, pe care o fierb spre a-ºi pierde oasele ºi a
deveni femeie Mulo. De aceea, þigãncile îºi pun în noaptea de Anul Nou sãmân-
þa de ciumãfae sub cãpãtâi, pentru a fi ferite de Mulo.

Þiganii mai cred ºi în niºte duhuri rele care le pricinuiesc supãrãri. Ei îi nu-
mesc demoni „Chagrin”; au forma unui arici de culoare galbenã ºi îºi dovedesc
existenþa chinuind animalele în timpul nopþii. Ghiara acestui demon le dã o
sexualitate inepuizabilã; iar ghiara arsã risipitã asupra unui mort îl reînvie.

Þiganii cred în existenþa dracului, pe când de Dumnezeu vorbesc prea
puþin, cu toate cã în Ardeal sunt foarte puþini þigani care n-au primit botezul.
Aceasta pentru cã un proverb de-al lor zice: „Încrederea incontinuu în Dum-
nezei dã puþin de mistuit”.

Corturarii cred azi tot mai puþin în legendele strãbune. Numai câteva triburi,
care locuiesc în Ardeal ºi în Jugoslavia de nord, ºi-au mai pãstrat credinþa.
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De asemenea au mai pierdut din cântecele lor þigãneºti, acum ei cântã cân-
tece româneºti populare.

Corturarii au ºi astãzi un voievod numit „Mahlya”, care locuieºte în Ardeal,
bucurându-se de o mare veneraþie printre ei. În cerc mai mic, ei sunt subor-
donaþi celui mai bãtrân din familie sau trib. Fiecare bãrbat e stãpânul soþiei sale.
La ei existã cãsãtoria prin cumpãrare. Pentru fete frumoase se plãteºte pãrinþilor
sume de 2-500 lei. Cãsãtoria este încheierea unui contract al pãrinþilor din
ambele pãrþi, care este urmat de o serbare. Pe cât de liberã – în dragoste – este
þiganca nemãritatã, pe atât de strânsã este dupã [ce] se mãritã, considerându-se
o mare ruºine când bãrbatul este înºelat de femeie. Tot atât de mare este indig-
narea þiganilor când o fatã are relaþiuni cu un om strãin de rasa ei.

Nici o fatã nu se mãritã pânã ce nu-ºi procurã podoabã de pãr de argint ºi
monede mari de argint pe care le gãuresc ºi le poartã împletite în cosiþe, care
atârnã libere. Cele mai apreciate monede sunt talerii Maria Tereza. Se preferã
însã ºi monedele mai vechi, cât ºi galbenii. Fetele sunt foarte mândre de aceste
podoabe ºi fiecare femeie aproape îºi pãstreazã câte o monedã moºtenitã sau
vreun alt obiect de aur sau de argint.

Aproape fiecare familie de corturari posedã o anumitã avere, câteva sute sau
mii de lei în monede de aur sau de argint. Zilele trecute chiar s-a scris prin
ziarele din Budapesta cã o familie de þigani cãldãrari, care cãuta ocupaþie acolo,
au putut dovedi autoritãþilor cã posedã o avere de aproape 100.000 coroane.

Azi mai existã, în Ardeal, foarte puþini þigani care sã rãtãceascã fãrã nici un
plan. Ei deºi locuiesc în corturi, totuºi se aºeazã în apropierea unui sat unde li
se oferã [de] lucru. Jafurile ºi asasinatele comise de þiganii de pe ºesul Ungariei
înaintea rãzboiului mondial au fãcut ca autoritãþile sã-i supravegheze îndea-
proape. Foarte rari sunt þiganii care locuiesc în barãci de lemn ºi nu în corturi;
aceºtia nu se amestecã ºi n-au nici o legãturã cu þiganii din sat.

Corturarii, în cea mai mare parte, se ocupã cu facerea lingurilor. Pe lângã
aceasta mai sunt negustori de cai, arzãtori de var ºi cãrãmidari. Ca lãutari sunt
foarte cãutaþi; însã nu din ei se recruteazã cunoscutele orhestre de þigani, dupã
cum se crede foarte des, corturarii abia cunosc vioarã. Numai printre familiile
de þigani stabiliþi la sate sunt familii unde talentul muzical se moºteneºte din
tatã în fiu.

Corturarii constituie ºi azi o problemã social-politicã importantã ºi vor trece
ani pânã când va fi soluþionatã definitiv. Ei nu plãtesc impozite deoarece nu
posedã moºii ºi un venit curat nu li se poate dovedi; cãsãtoriile le încheie încã
tot în datina lor ºi copiii îi cresc fãrã educaþie ºcolarã.

Cu totul diferit sunt þiganii cu domiciliu stabilit. Aceºtia sunt þigani colo-
nizaþi cu forþa, acum 100 sau mai mulþi ani ºi alþii, refugiaþi din Vechiul Regat
în Ardeal. Ei formeazã clasa de jos a oraºelor ºi satelor. Sunt, câteodatã, lucrã-
tori foarte folositori ºi în timpul din urmã copiii lor au început a frecventa ºcoli-
le cu bun rezultat. Ei diferã în toate de corturari ºi tipul lor de rasã s-a schim-
bat, nemaiavând forma îngustã ºi micã a capului, expresia tipic melancolicã a
trãsãturilor feþei, mâinile ºi picioarele mici ºi mersul uºor ºi mândru al cor-
turarilor. Feþele lor nu mai au decât culoarea brunã a tenului ºi au cãpãtat o
expresie vicleanã. Limba lor de trib „pale romane” au uitat-o, fãrã mici excepþii.
Ei vorbesc astãzi limba poporului cu care trãiesc[5]; au luat moravurile acestu-
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ia, deºi în oarecare privinþã formeazã încã o comunitate proprie. În coloniile lor,
formate din cãsuþe ºi colibele lor proprii, situate la marginea comunei, au ºi
judele lor propriu, numit „chinez”, ales din mijlocul lor, care nu executã însã
funcþiuni de autoritate ºi n-are de aplanat decât certurile lor.

Cununia bisericeascã, în cazuri foarte rare, o sãvârºesc ºi þiganii stabiliþi.
Cãsãtoria lor însã nu este legatã de nici o ceremonie. ªi nici nu încheie con-
tracte ca þiganii corturari, deoarece nu practicã cãsãtoria prin cumpãrare. Pe
când corturarii sunt de o mare naivitate ºi se poartã faþã de strãini ca niºte copii
care nu-ºi exprimã decât dorinþe, þiganul cu domiciliu stabilit nu este stângaci,
ºtie sã calculeze, nu e niciodatã mulþumit ºi rãmâne întotdeauna la pândã. De
multe ori trebuie sã recunoaºtem cã þiganul stabilit are o mare rutinã de trai care
dovedeºte cã el posedã multã inteligenþã. Numai lenea, care îi este caracteris-
ticã, ºi lipsa de persistenþã îi stânjenesc exploatarea acestei inteligenþe. Dacã
aceastã lene e înlãturatã prin obiceiul de a lucra sau prin frecvenþa ºcolii, aºa
ca puterile lui sã se poatã dezvolta liber, poate deveni ºi þiganul un membru
folositor al societãþii. Þiganul posedã – fireºte – ºi oarecare inferioritate moralã,
este întotdeauna egoist ºi simþul de comunitate pe care îl are corturarul, cel
puþin faþã de camarazii sãi de rasã, îi lipseºte complet. El nu lucreazã, pentru cã
recunoaºte cã fiecare om, ca sã aibã dreptul la viaþã, trebuie sã lucreze. El cautã
sã scoatã din orice lucru foloasele cele mai mari posibile ºi o activitate din par-
tea sa o considerã numai ca un stadiu de tranziþie mai inferior decât posibilita-
tea de a acapara totul prin înºelarea altora. Dacã se consacrã unui lucru el pare
a exprima cã o face numai în aºteptarea fabuloasã a vreunui noroc care sã-l
scape pentru totdeauna de orice necaz.

De aceea a trebuit sã eºueze totalmente încercarea de a atrage pe þigan la cul-
tivarea pãmântului. Persistenþa ºi tenacitatea de care are þiganul lipsã înainte de
toate, dragostea de glie ºi legarea solului de propria-i fiinþã îi lipsesc complet.
Dacã a lucrat o sãptãmânã, se poate odihni douã. Mai înainte de toate este pen-
tru o activitate la care sã-ºi poatã aplica calculul ºi abilitatea de a îndupleca. Aci
aratã o persistenþã ºi un devotament viclean, înmulþind prin aceasta existenþa
dubioasã – din care avem destule.

Chestiunea þiganilor s-ar putea rezolva uºor ºi radical dacã s-ar oferi acestui
popor posibilitatea de culturã ºi câºtig, dacã copii lor ar fi obligaþi sã umble la
ºcoalã ºi siliþi sã înveþe meserii. Educaþia ºi lucrul pentru þigani, la început, ar
trebui fãcute în mod forþat, astfel, numai în câþiva ani, chestiunea þiganilor din
Ardeal ar fi rezolvatã ºi þara ar câºtiga un mare numãr de puteri muncitoare.

Din punct de vedere etnografic ºi psihologic, þiganul vã rãmâne încã mult
timp interesant. În tot cazul, este singurul popor care, deºi lipsit de patrie, a
ºtiut sã-ºi pãstreze originalitatea ºi, fãrã a se cultiva cu culturã naþionalã, a
rãmas curat în toate particularitãþile sale[6].

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.13-23)

[1] În realitate este vorba de Antal Herrmann, profesor universitar ºi redactor al revistei
„Ethnologische Mitteilungen” (între 1887 ºi 1907). Sinteza cercetãrilor sale de þiganologie
a fost publicatã într-un lung capitol din Encyclopédie Pallas, apãrutã în 1893. Herrmann a
fost un colaborator apropiat al lui Henrik Wlislocki, maghiar din Transilvania ºi unul din
proeminenþii cercetãtori ai þiganilor, practicând încã din anii 1880-1890 ceea ce astãzi s-ar
numi „etnologia participantã”, trãind alãturi de þiganii nomazi pentru a se familiariza cu
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limba ºi cultura acestora. Cercetãrile lui Wlislocki s-au derulat în condiþii istorice deosebit
de favorabile, întrucât în epocã folclorul þiganilor din Transilvania era la apogeu. În aces-
te împrejurãri el a publicat rezultatele cercetãrilor sale în trei volume impresionante,
conþinând texte de diverse genuri relative la tradiþiile acestei etnii, traduse în germanã
(1886-1890).
[2] Este vorba de arhiducele Ferencz József de Habsburg, susþinãtorul financiar ºi intelectu-
al al lui Henrik Wlislocki ºi Antal Herrmann, chiar el autor al unor studii asupra þiganilor.
Arhiducele a avut un foarte bun prieten þigan, Ferenc Sztojka, care a elaborat un dicþionar
þigano-maghiar.
[3] Vezi A magyar szent korona országainak 1910.évi népszámlálása, Budapest, 1912
(„Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat”). Partea referitoare la Transilvania a fost
recent publicatã, cu toate adaptãrile necesare la noua configuraþie teritorialã, de Traian
Rotaru, Maria Semeniuc ºi Elemér Mezei sub titlul Recensãmântul din 1910. Transilvania,
Bucureºti, Edit.Staff, 1999, 711 p. În Ungaria, un recensãmânt special pentru populaþia
roma a fost realizat în 1893: A Magyarországon az 1893 január 31-én végrehajtott cigány-
összeírás eredménye, Budapest, 1895 („Magyar Statisztikai Közlemények. Új Folyam”),
când au fost înregistraþi 105.034 romi în cele 15 comitate ardelene, adicã 4,67% din totalul
populaþiei, în vreme ce la nivelul Ungariei (fãrã Croaþia) numãrul lor era de 274.940
(1,8%). Aºadar, la acea datã, ponderea romilor în Transilvania era net superioarã compara-
tiv cu Ungaria. Pentru acest aspect a se vedea Ioan Bolovan, Consideraþii demografice asu-
pra þiganilor din Transilvania la sfârºitul veacului XIX, în „Anuarul Institutului de istorie
Cluj-Napoca”, XXXII, 1993, p.187-193.
[4] Vezi îndeosebi Kamill Erdös, A classification of Gypsies in Hungary, în „Acta Etnogra-
phica Academiae Scientiarum Hungaricae”, VI, 1958, nr. 3-4, p.449-457.
[5] În prefaþa lucrãrii sale, Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner. Gramatik, Leipzig,
Wilhelm Friedrich Königliche Hofbuchhandllung, 1884, Heinrich Wlislocki enumerã trei
dialecte ale þiganilor (maghiar-rom, valah-rom ºi sas-rom), considerând cã graiul maghiar-
rom din Transilvania este cel mai curat.
[6] Pentru situaþia þiganilor din vechea Ungarie, îndeosebi în epoca dualismului, vezi: A.
Gebora, Situaþia juridicã a þiganilor în Ardeal, Bucureºti, Tip. Leopold Geller, 1932; Iulius
Teutsch, Die siebenbürgischen Wanderzigeuner, în „Klingsor”, X, 1933, p.101-112; L.
Pomogyi, Cigánykérdés és rendezési kísérletek a dualistakori Magyarországon, Budapest,
1982.

6
Nr. 282/1922

Tuturor d-lor notari cercuali[1] ºi primãriilor locale. La reºedinþã.

În urma propunerii companiei, s-a ordonat expulzarea tuturor caravanelor
de þigani nomazi ºi vagabonzi din judeþul Cojocna. Alãturat acestei ordinaþi-
uni, vã recercãm a lua imediat mãsurile de expulzare a sus ziºilor de pe teri-
toriul plasei Sãrmaº, respectiv a cercului notarial al d-voastre.

Dupã executare ne veþi raporta în termen de 12 zile, indicând ºi mãsurile
luate. Expulzarea o veþi face prin ºefii posturilor de jandarmi, pânã la hotarele
plasei, constatând totodatã dacã sus ziºii îºi pot justifica averea mobilã (cai,
cãruþe, porci etc) prin acte legale. În caz contrar, se vor dresa acte legale (pro-
cese-verbale), depozitând averea mobilã la primãriile comunale, cercetând pe
stãpânul adevãrat al acestora în termenul prescris de lege. Pe cei care s-ar con-
stata ca dezertori din armatã, sau obligaþi a face serviciul militar activ, îi veþi
înainta prin posturile de jandarmi proximului cerc de recrutare. Primarii
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comunali sunt îndatoraþi în primul loc a lua mãsurile amintite pentru comunã,
anunþând imediat postul de jandarmi despre prezenþa în comunã a numiþilor
þigani nomazi.

Sub prevederile prezentului ordin cad toþi acei indivizi care nu-ºi pot jus-
tifica prezenþa în comunã ºi ocupaþiunea lor, socotiþi fiind ca vagabonzi ºi ca
atare primejdioºi siguranþei statului ºi a comunei.

Veþi instrui ºi primarii comunali ºi veþi comunica prezentul ordin ºi postu-
lui de jandarmi din cercul d-voastrã.

Oct. Suciu Sãrmaº, la 4.III.1922  
Prim-pretor

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.2)

[1] În epocã, notarul era reprezentantul puterii centrale în comunele rurale ºi organ de
îndrumare ºi control al administraþiei comunale.

7
Oficiul Sanitar Superior al oraºului Cluj
N-rul 643/1922

Domnule Primar,

Alãturat am onoare a vã trimite în copie adresa d-lui comandant al
Regimentului 31 Artilerie, conform cãruia sunteþi rugaþi a dispune evacuarea
þiganilor care locuiesc în gãuri de pãmânt pe „Fellegvár”.

Din partea noastrã, aceºti þigani (8 familii cu 45 membri) au fost în mai
multe rânduri deparazitaþi ºi locuinþele lor dezinfectate, care operaþiune s-a
fãcut chiar ºi astãzi cu concursul poliþiei – fiind duºi cu toþii la stabilimentul
de dezinfectare.

Locuinþele acestor þigani nu numai din punct de vedere al salubritãþii pub-
lice, dar ºi din punct de vedere al siguranþei sunt periculoase[1].

Medic ºef                                                                            Cluj, la 26.IV.1922
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 4063/1923, f.1)

[1] Consiliul orãºenesc, în ºedinþa din 5 iulie 1922, decide alocarea sumei necesare pentru
edificarea a 8 case, cu câte o camerã, bucãtãrie ºi closet pentru mutarea celor 45 þigani.
Totodatã, locul va fi canalizat ºi prevãzut cu apeduct (Ibidem, f.3).
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8
Nr. 293/1922 adm.

D-lui Subprefect!

Am onoare a raporta cã þiganii nomazi periculoºi ordinii ºi siguranþei pub-
lice aº avea numai în comuna Sânpaul. Primãria acestei comune a înaintat
acestei preturi o rugare, în care cere mutarea þiganilor cu forþa din locul unde
sunt actualmente plasaþi (afarã din comunã, lângã ºoseaua naþionalã), punân-
du-le în vedere ºi asigurându-le un teren liber pe teritoriul intern al comunii,
unde sunt controlaþi ºi supravegheaþi cu afacerile lor de însuºi sãtenii.

În urma acestei rugãri cu þiganii, am fost provocat ºi personal ºi în ziua de
azi am provocat ºi Jandarmeria din Sântmihail [Mihãieºti] pentru a lua mãsuri
relativ la mutarea lor în comunã.

Prim-pretor                                                                     Cluj, la 18 mai 1922
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.6)

9
Oficiul Sanitar Urban Cluj
N-rul 902/1922

Cãtre Poliþia de Stat.
Secþia Ordinii Publice. Loco

Având în vedere faptul cã la locurile destinate pentru transportarea ºi
deplasarea gunoaielor zi de zi sunt o mulþime de þigani care din gunoaie scur-
mã ºi cautã oase ºi alte obiecte, cu onoare rog sã binevoiþi a dispune ca aceºti
þigani sã nu fie lãsaþi acolo din faptul cã se pot infecta cu diferite boli conta-
gioase prin gunoaiele provenite de la locuinþe unde se aflã vreun bolnav
suferind de boalã contagioasã.

În consecinþã, vã rog în interesul salubritãþii publice a dispune ca organele
d-voastrã sã privegheze în sensul de sus.

Medic ºef                                                                       Cluj, la 30 mai 1922
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3123/1922, f.1)
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10
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei Generale ºi Statisticii
Nr. 43.501 din 26 iunie 1922

Domnule Prefect,

Ministerul Sãnãtãþii Publice, Muncii ºi Ocrotirilor Sociale (Inspectoratul
general, secþia Cluj), cu adresa nr. 11.705/1922, ne face cunoscut, dupã cum îi
comunicã medicii sanitari, cã purtãtorii ºi transmiþãtorii germenilor epidemi-
ilor în cele mai multe cazuri sunt þiganii corturari, vagabonzi, care umblã din
comunã în comunã, din regiune în regiune, rãspândind îndeosebi tifosul exan-
tematic ºi variola, ceea ce constituie un pericol enorm pentru sãnãtatea popu-
laþiei, dupã cum dovedesc multe îmbolnãviri din ultimul timp.

Aducându-vã aceasta la cunoºtinþã, avem onoare a vã ruga sã luaþi urgente
ºi severe mãsuri pentru ca aceºti þigani sã fie împiedicaþi în miºcarea lor con-
tinuã ºi sã fie fixaþi într-un loc stabilit de comunã.

Ministru                                                                                Director general
Arthur Vãitoianu                                                                       [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.1)

11
Onorat consiliu orãºenesc, 

Subscriºii locuitori din calea Gen. Dragalina, ca proprietari de casã, în
numele nostru ºi al chiriaºilor ce posedãm, cu tot respectul ne rugãm cât mai
curând a ne elibera de oaspeþii nechemaþi[1] ºi fãrã de nici un drept de la oraº,
aºezaþi prin peºterile ºi crãpãturile stâncilor Cetãþuei (Fellegvár-ului), care peº-
teri ºi crãpãturi erau pânã la venirea lor bine împietrite ºi bine astupate.

Noi purtãm dãrile ºi alte impuneri ce vin din partea oraºului asupra noas-
trã, noi curãþãm odãile, curþile ºi gunoaiele adunate, le trimitem de 3 ori în sãp-
tãmânã cu cãruþa oraºului la destinul lor.

Aceºti vagabonzi ºi beþivi aruncã toatã murdãria lor asupra noastrã, aºa cã
la ivirea unor morburi contagioase putem fi ºi noi loviþi ºi familiile noastre din
pricina necurãþeniilor acestor nespãlaþi.

Cu stimã,                                                                  Cluj, la 6 februarie 1923
[urmeazã 19 semnãturi]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 4063/1923, f.4)

[1] Este vorba de un grup de þigani.
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