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The Romany communities in Slovakia are described as communities with bad health condition and
insufficient prevention against diseases and affections. These factors are already outworn problems for
major population. With the aim to change non-complimentary health condition of Romany minority and
raise their living standard, in Košice were formed associations and organizations which begun to develop
various activities among Romanies between two World Wars. „Association for study and solution of
Romany question“ organized vaccinating and check-ups in local Romany communities, but activities of
the members of association gradually expanded in the field of education and culture too. Another local
organization, cultural and social association of Gypsies in Slovakia, named Lavutarisz, organized
charitable, cultural and consulting activities for Romany families. The real unique organization among the
contemporary associations focused to help and support Romanies was sports club of Slovak Gypsies
named Roma Košice which was formed by Romany football-players and musicians.
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Rómske komunity na Slovensku sú aj v súčasnosti charakterizované veľmi zlým zdravotným stavom,
nedostatočnou prevenciou voči chorobám a informovanosťou o ochoreniach, ktoré sú pre majoritu dávno
prekonaným problémom. Na druhej strane, pôsobia medzi rómskou populáciou na Slovensku rôzne
organizácie, nadácie a inštitúcie, počnúc vládnymi organizáciami, ktoré sa snažia tento pálčivý problém
eliminovať. Niektoré z týchto organizačne i účelovo veľmi heterogénnych inštitúcií, pôsobia na poli
vzdelávacej, zdravotnej a osvetovej činnosti medzi Rómami už niekoľko rokov, so striedavými čiastkovými
úspechmi. Ich vznik a doterajšie pôsobenie v našom prostredí, však rozhodne nie je záležitosť nová ani
ojedinelá, práve naopak spomínané organizácie a inštitúcie majú svojich unikátnych predchodcov
v spolkoch pôsobiacich v medzivojnovom období v meste Košice.
Už počas existencie Rakúsko-Uhorska boli Košice plnohodnotným centrom kultúrneho a spoločenského
diania, po vzniku ČSR sa stali rýchlo sa rozvíjajúcim urbanizačným článkom. Naďalej zostali sídlom
správnych, politických a mnohých kultúrnych inštitúcií, stali sa tiež najvýznamnejším regionálnym
centrom obchodu a priemyslu. S dynamickým rozvojom mesta bol nevyhnutne spätý aj rast počtu jeho
obyvateľov. Ten sa rapídne zvyšoval najmä v prvých rokoch po skončení vojny 1 a kolísal v letných
a zimných mesiacoch. Mestské prostredie bolo vo všeobecnosti vhodným miestom pre vznik a fungovanie
spolkov a spoločností najrôznejšieho charakteru, aj spolkov zameraných na pomoc členom rómskej
minority.
Ďalším výrazným faktorom , ktorý ovplyvnil čas a priestor vzniku týchto zaujímavých spolkov, bola
dlhodobá prítomnosť Rómov na území mesta i celého východoslovenského regiónu.2 Podľa evidencie
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obyvateľov z roku 1924, žilo v meste 52 898 obyvateľov, z toho 771 Rómov,3 ktorí žili sústredene v jednej
mestskej časti. Táto rómska komunita bola charakterizovaná vysokým počtom detí a žien,4 pričom jej
štruktúra sa v nasledujúcich rokoch výraznejšie nemenila. V nasledujúcom období sa počet Rómov
v meste zvyšoval, aj v dôsledku sťahovania sa početných rómskych skupín z celého regiónu východného
Slovenska do Košíc. Koncom 30. rokov 20. storočia bol už počet Rómov v meste 5 viac ako 2000.6
V neposlednom rade ovplyvnila vznik košických spolkov zameraných na kultúrnu a osvetovú činnosť
medzi rómskou minoritou aj prítomnosť početnej inteligencie. Tá sa angažovala v mnohých spolkoch
a spoločnostiach,7 navyše začalo v 20.rokoch 20. storočia pôsobiť v meste veľa úradníkov, učiteľov8
a samozrejme aj lekárov, ktorí boli združení v Spolku československých lékařů v Košicích. 9
Čiastočné informácie o štruktúre rómskeho obyvateľstva a ich životných podmienkach v tomto období sú
zaznamenané v rôznych evidenciách a súpisoch Cigánov žijúcich v ČSR. Ministerstvo vnútra nariadilo
realizáciu takýchto súpisov v snahe sprehľadniť a obmedziť pohyb kočovných rómskych skupín v krajine,10
pre nás sú jedinečným zdrojom informácií o základných charakteristikách života Rómov na území bývalej
ČSR.
Vzdelanostná úroveň, podobne ako osvojenie si primeraných zdravotných a hygienických návykov, bolo
veľmi úzko späté so sociálnym zabezpečením rodín, s celkovými podmienkami, v akých žili. Vo
všeobecnosti platilo, čím nižší sociálny status, tým nižšia vzdelanostná úroveň i dostupná zdravotná
starostlivosť. Zmeniť túto nelichotivú situáciu sa pokúšala aj vláda ČSR, Ministerstvo školstva a národnej
osvety poverilo v roku 1923 jednotlivé inšpektoráty zistením vlastných „skúseností, prípadne návrhov
opatrení, ktoré by sa mali urobiť vo veci po stránke školskej, sociálnej a zdravotnej v pomeroch
cigánskych detí.“11 Primárnym cieľom bolo, ako naznačil sám minister, aby sa ,,cigánskym deťom dostalo
riadnej výchovy so zreteľom k ich povahe a osobitnému založeniu“,12 správy z jednotlivých obvodov sa
týkali predovšetkým vzťahu detí i rodičov ku škole a vzdelávaniu, na druhej strane poskytli aj množstvo
informácií o pomeroch medzi Cigánmi13teda aj o chorobách a hygiene.
Najzávažnejším faktorom, ktorý ovplyvňoval zlý zdravotný stav Rómov i nezáujem o vzdelávanie bola
podľa jednotlivých správ chudoba. Rómovia v Košiciach i v celej republike patrili vo všeobecnosti
k najchudobnejším obyvateľom, chýbalo im oblečenie a obuv, 14 úroveň bývania bola veľmi nízka a
zabezpečovanie základných životných potrieb bolo nesmierne náročné, predovšetkým v zimných
mesiacoch. Bez dostatočnej hygieny sa v takýchto podmienkach veľmi rýchlo šírili ochorenia, ktoré sa
v zapätí menili na epidémie. Najnebezpečnejšie boli tuberkulóza a škvrnitý týfus, epidémie týfusu sa
v košickej rómskej štvrti rozšírili niekoľkokrát, najrozsiahlejšie v rokoch 1923 a 1938.15 Ich odstraňovanie
si vyžiadalo karanténu a priamy zásah mestských úradov, teda aj financií mesta.
Podľa vtedajšej platnej legislatívy sa muselo každé mesto i obec postarať o svojich chudobných,
nezamestnaných a všetkých obyvateľov z rôznych dôvodov odkázaných na verejnú pomoc. 16 Za
chudobného sa považovala osoba, ktorá nebola schopná udržať sa bez verejnej podpory, t.j. nebola
schopná pre seba a svoju rodinu zabezpečiť tie najpotrebnejšie životné prostriedky.17 Nárok na finančnú,
alebo materiálnu pomoc od mesta mali len tí chudobní, ktorí sa mohli preukázať domovskou príslušnosťou.18
„Chudinská“ starostlivosť bola pre mestá a obce veľkou finančnou záťažou, najmä krátko po vzniku
nového štátneho celku, kedy boli ulice preplnené ľuďmi bez práce a strechy nad hlavou. V Košiciach bolo
v roku 1923 až 1400 chudobných, pričom viac ako 500 z nich tvorilo tzv. konštantnú časť ľudí v núdzi,19
koncom 30. rokov sa počet chudobných v meste počítal už na niekoľko tisíc, a zvyšoval sa s počtom
nezamestnaných.20
V dôsledku zhoršujúcej sa hospodárskej situácie a sťahovania sa rómskych skupín z oblasti regiónu do
Košíc, sa časť Rómov žijúcich na jeho území zaradila k najchudobnejším obyvateľom mesta. Pomoc
mestských inštitúcií a mestom podporovaných chudobincov, ústavov a ľudovej kuchyne, k zlepšeniu ich
životných podmienok prispievala len okrajovo. Žiadny z košických Rómov nedostával od mesta starobný
dôchodok, prípadne inú formu finančnej podpory, aj keď na ňu teoreticky mali nárok.21 Spolky na pomoc
a podporu košickej rómskej komunity vznikli ako nevyhnutná reakcia na kritický zdravotno-sociálny stav
Rómov, navyše po otrasoch a senzáciách spojených s tzv. moldavskými kanibalmi. V rokoch 1927 – 1929
sa viedlo vyšetrovanie niekoľkých vrážd a lúpeží, kde hlavnými obvinenými boli Cigáni z Moldavy nad
Bodvou.22 Celkovo bolo obžalovaných 19 ľudí, pričom väčšina z nich bola v dobe spáchania trestných činov
neplnoletá. Celé vyšetrovanie bolo dosť nejasne a komplikované, obvinení počas výsluchov takmer nič
nepovedali, chýbali dôkazy, v niektorých prípadoch dokonca telá obetí a z jednotlivých vrážd sa podozriví
obviňovali navzájom. Priebeh vyšetrovania a procesu sa zdramatizoval po tom, čo jeden z podozrivých
vyhlásil, že telá svojich obetí konzumovali. Obvinenia z kanibalizmu sa neskôr podarilo vyvrátiť, aj vďaka
odborným posudkom košických psychiatrov. Proces vyvolal mnoho neblahých senzácií, na druhej starne
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poukázal na nevyhnutnosť komunikácie s rómskymi komunitami a na akútnu pomoc, najmä v oblasti
zdravia, osvety a vzdelávania. Za takýchto okolností vznikli v Košiciach prvé spolky na pomoc rómskej
minorite.
Spolková činnosť
V roku 1929 založili košickí lekári, Ligu pre kultúrne povznesenie Cigánov na pôde ktorej zdravotnú,
osvetovú i sociálno-podpornú činnosť v miestnej rómskej komunite. O rok neskôr sa záber aktivít ligy
rozšíril, jej členovia sa podieľali nie len na zdravotno-osvetovej činnosti spolku, ale uskutočňovali v tomto
prostredí aj vlastný odborný výskum. V tom istom roku (1930) došlo aj premenovaniu spolku na
Spoločnosť pre štúdium a riešenie cigánskej otázky , jej vedúcou osobnosťou sa stal popredný český
psychiater Jaroslav Stuchlík, ktorý sa u nás zaslúžil predovšetkým o rozšírenie klinickej psychológie.
Spektrum pôsobnosti tejto organizácie bolo veľmi široké, od organizovania kultúrnych podujatí, cez
zdravotné prehliadky, očkovania až po sociálnu podporu a poradenstvo pre rómske rodiny. Zdravotné
prehliadky a očkovacie akcie boli systematicky vykonávané a kontrolované, najmä u sociálne najslabších
členov komunity. Lekári, ktorí medzi Rómami aktívne pôsobili tak zároveň pracovali na vlastných
odborných výskumoch, spojených s rómskou komunitou a svoje závery a postrehy publikovali v „Časopise
lékařů českých“. Spoločnosť sa podieľala aj na organizovaní mnohých kultúrnych akcií, hudobných
a divadelných predstavení s rómskou účasťou, ale aj na podporovaní činnosti rómskych tried.23 Na pôde
Spoločnosti fungovala aj vlastná knižnica, podarilo sa im dokonca vydať aj niekoľko zaujímavých prác
týkajúcich sa Rómov v regióne, pričom mali možnosť spolupracovať s priekopníkom romistiky v bývalej
ČSR, Františkom Štampachom. Členovia spolku podporovali aj kultúrne aktivity Rómov v meste a poskytli
finančnú pomoc pri zakladaní ďalšieho spolku, športového klubu Roma Košice. Chod spoločnosti bol
zabezpečovaný z finančných darov a zbierok.
Na podobných pilieroch postavil svoju činnosť aj kultúrny a sociálny spolok Cigánov na Slovensku –
Lavutarisz, založený v Košiciach, v roku 1936. V jeho vedení pôsobili poprední predstavitelia mesta,
zväčša úradníci, učitelia, sudcovia. Dôvody vzniku spolku označil tajomník spolku Lavutarisz, Alojz
Horváth v jednom z listov adresovaných Mestskej rade v Košiciach ako nevyhnutnosť.24 Cigáni nemali
doteraz žiadnu svoju organizáciu, na pôde ktorej by mohli predniesť svoje sťažnosti a kde by sa mohli ako
iní ľudia kultúrne vzdelávať, na druhej strane mali zlé skúsenosti s politickými stranami, štátnymi úradmi
atď.25 Politické strany ich podľa tajomníka poznali len pred voľbami, všelijakými sľubmi ich lákali, aby za
nich hlasovali a keď bolo po voľbách a „prišiel taký Cigán na sekretariát, tej, alebo onej strany, nikto sa ho
nezastal, ba ešte ho aj vyhodili“ 26 . Spolok Lavutarisz bol založený preto, aby si Cigáni mohli sami
vzájomne pomáhať.27 Jeho náplň spočívala v organizovaní kurzov slovenčiny, ručných prác, zbierok pre
nemajetné cigánske deti, tiež rôznych divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí.
Ušľachtilé ciele spolku sú bližšie špecifikované v stanovách, t.j. „pracovať medzi slovenskými Cigánmi na
zvýšení mravnej, kultúrnej a sociálnej úrovne života duševného i spoločenského. Pracovať k svornému
spolupôsobeniu všetkých príslušníkov národa československého bez rozdielu vierovyznania a politického
presvedčenia na poli kultúrnom, sociálnom i hospodárskom, na vzájomnom poznávaní sa a odstraňovaní
vzájomných predsudkov a prekážok súžitia. Poskytovať členom spolku žiadané rady a pomoc v smere
mravnom, kultúrnom, sociálnom, národohospodárskom a hmotne ich podporovať.“ 28
Predsedom spolku Lavutarisz bol Gabriel Kríž,29 ktorý pôsobil v meste ako policajný obvodný inšpektor.
Spolok mal v predsedníctve aj iných mestských úradníkov, napr. policajného sudcu Jozefa Pačayiho. Aj
keď bol spolok založený s dobrým úmyslom a v jeho vedení sa stretli aktívni ľudia, už od vzniku mal vážne
existenčné ťažkosti. Chýbali zdroje na financovanie akcií, spolok nemal dokonca ani stále sídlo, členovia
predsedníctva sa stretávali v provizórnych podmienkach, v hostinci „u Prestla“ na Moldavskej ulici.30 Vo
výkazoch z novembra 1936 uvádzal spolok už 525 členov, keďže šlo o zväčša nezamestnaných ľudí,
príspevky do spolkovej pokladnice boli minimálne. Predsedníctvo sa v tejto komplikovanej situácii obrátilo
na Mestskú radu, so žiadosťou o finančnú podporu a pomoc pri zaistení stáleho sídla spolku.
Mestská rada poskytla spolku v rokoch 1936 a 1937 dotácie vo výške od 100 KČ do 300 KČ, ktoré boli
použité na nákup školských pomôcok pre rómske deti, na vstupenky do kina, alebo divadla, prípadne na
šatstvo a hygienické potreby.31 Zabezpečenie priestorov pre činnosť spolku bolo najnáročnejšie, v auguste
1936 sa mali začať kurzy slovenčiny a ručných prác pre Rómov, no na vyučovanie chýbala vhodná
miestnosť. Členovia spolku sa obrátili so žiadosťou o pomoc na Mestskú radu, aby sa „nemuseli schádzať
po hostincoch, lebo to vyzerá, akoby chceli ešte viac Cigánov priučiť k pitiu.“32Mali záujem o budovu na
Rumanovej ulici, kde predtým sídlil Klub československých turistov, nájomné však bolo nad pomery
spolku a jeho žiadosť bola zamietnutá. Do konca roku sa spolok niekoľkokrát pokúsil o prenájom iných
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priestorov, ale opäť neúspešne. V roku 1938 sa už v korešpondencii uvádza sídlo spolku na Petöfiho
námestí.
Koncom roku 1937 sa spolok popri príprave zbierok, koncertov a rôznorodej pomoci rómskym rodinám
v meste, chystal na „väčší kultúrny počin, pri príležitosti 500 výročia príchodu Cigánov do Európy.“33
Slávnosť sa konala 2. marca 1938 a podľa predstaviteľov spolku sa jej zúčastnili žurnalisti a etnografi
z ČSR i zo zahraničia. Bližšie údaje o priebehu slávnosti sa v agende spolku nenachádzajú, čiastočné
zhodnotenie tejto udalosti je uvedené v jednom z listov členov spolku Mestskej rade v Košiciach. Dojmy zo
slávnosti sú v ňom spojené s údajmi o živote Cigánov na Slovensku, s vlastnými skúsenosťami
a odporúčaniami predstaviteľov spolku Lavutarisz.34
Základom pre zhodnotenie pomerov Cigánov na Slovensku na pôde spolku, sa stalo sčítanie obyvateľov
z roku 1930, ktoré však nebolo presné. Nepresnosti si uvedomovali aj členovia spolku, pretože pri údaji
o počte Cigánov na Slovensku 31 188, zdôraznili, že veľa Cigánov sa prihlásilo k slovenskej, maďarskej,
prípadne poľskej národnosti.35 Z celkového počtu Cigánov bolo „početne najviac Cigánov v celej republike
v jednom celku, v našom staroslávnom meste Košice.“36 Podľa zamestnania sa dali rozdeliť do troch
väčších skupín, na hudobníkov, ktorých bolo najviac, na remeselníkov a obchodníkov a napokon na tých,
ktorí sa živili veštením a mastičkárstvom.37 Predstavitelia spolku v tejto súvislosti hovorili o Cigánoch ako
o „výlučných rozširovateľoch ľudovej hudby a piesní“.38
Slávnosť, bola podľa členov spolku významnou udalosťou v regionálnom meradle, pretože sa poukázalo na
dlhodobú prítomnosť Cigánov v meste. Iniciátori založenia spolku Lavutarisz, tak hovorili o hrdosti, na to,
že práve v meste Košice vznikol prvý kultúrny a sociálny spolok pre Cigánov v celej ČSR.39
Počas svojej existencie sa spolok Lavutarisz podieľal na zvyšovaní kultúrnej a životnej úrovne rómskeho
obyvateľstva mesta Košice. Hoci jeho činnosť nebola prevratná a ciele, ktoré si v roku 1936 v stanovách
vytýčil sa nepodarilo naplniť, bol prínosom pre rómske rodiny v meste. Organizovanie zbierok šatstva
a podieľanie sa na odstraňovaní chudoby v rómskej komunite bolo rozhodne pozitívnym činom.
Po Viedenskej arbitráži40 sa Košice stali súčasťou Maďarska. Pre činnosť mnohých miestnych spolkov
a spoločností to znamenalo koniec. V prípade spolku Lavutarisz došlo síce po roku 1939 k pokusu
o zmenu jeho stanov a prenesenie sídla do mesta Prešov, no neúspešne a spolok definitívne zanikol.
Podobný pokus o založenie svojpomocného združenia, vznikol v roku 1937 v Nových Zámkoch, v cigánskej
štvrti „Pero“. V januári tu vzniklo svojpomocné pohrebné družstvo, v ktorom mali členovia, len Cigáni, za
poplatok 2 KČ mesačne nárok byť na útraty spolku pochovaní.41 V tom istom roku si v snahe zvýšiť príjmy
z hudby založili „Cigánske divadlo“, v ktorom mali hrať len Cigáni, veselohry a frašky o Cigánoch.42
Ďalší unikátny spolok z medzivojnového obdobia spojený s Rómami vznikol v Košiciach, v roku 1930. Bol
to „Športový klub slovenských Cigánov Roma Košice“, ktorého existencia sa oficiálne datuje od marca
1931.43 Iniciátormi založenia ŠKSC Roma Košice boli futbalový rozhodca František Švejda, obvodný
policajný inšpektor Václav Čížik a policajný úradník Viktor Immerlglücker. Bol to jediný rómsky futbalový
klub, ktorý bol zaregistrovaný v Medzinárodnej futbalovej federácii.44
Mužstvo pozostávalo z rómskych hudobníkov, ktorí sa pod vedením trénera, Františka Švejdu učili hrať
futbal. Športové výsledky klubu boli počas jeho existencie veľmi slabé, z 60 zápasov zvíťazila Roma len
5-krát, no klub sa tešil veľkej popularite, najmä kvôli organizovaniu plesov pre svojich fanúšikov. V roku
1933 bol klub pozvaný na zahraničný zájazd po pobaltských krajinách, počas ktorého mal odohrať
niekoľko priateľských zápasov a zároveň mali futbalisti odohrať aj niekoľko koncertov.45 Tento zájazd
neunikol pozornosti domácich i zahraničných novinárov, väčšina z nich však nehodnotila športové
výsledky, ale dojem a atmosféru, ktorú klub so sebou priniesol.
Finančne na tom bola Roma veľmi zle, vybavenie dostávala darom od bohatších a úspešnejších klubov
a výdavky sa podarilo z časti vykryť aj výnosmi z plesov a koncertov, no ani to nestačilo na zabezpečenie
fungovania klubu. Futbalový klub ŠKSC Roma Košice zanikol v roku 1935.
Kultúrne, osvetové a zdravotnícke aktivity týchto združení síce radikálne nezmenili vzťah Rómov
k vzdelávaniu, alebo zdravotnej starostlivosti, naštartovali však v tomto smere pozitívny trend. Došlo
k zlepšeniu komunikácie Rómov s majoritou, najmä v úradnom styku, pričom si členovia komunít začali
uvedomovať aj svoje politické práva. Všetky pozitívne zmeny a trendy boli však v zapätí zabrzdené
rozbitím ČSR a druhou svetovou vojnou.
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The cultural, educational and medical-educational activities of Košice associations between the
Romany populations (1918 – 1938)
The Romany communities in Slovakia are described as communities with bad health condition and
insufficient prevention against diseases and affections. These factors are already outworn problems for
major population. With the aim to change non-complimentary health condition of Romany minority and
raise their living standard, in Košice were formed associations and organizations which begun to develop
various activities among Romanies between two World Wars. „Association for study and solution of
Romany question“ organized vaccinating and check-ups in local Romany communities, but activities of
the members of association gradually expanded in the field of education and culture too. Another local
organization, cultural and social association of Gypsies in Slovakia, named Lavutarisz, organized
charitable, cultural and consulting activities for Romany families. The real unique organization among the
contemporary associations focused to help and support Romanies was sports club of Slovak Gypsies
named Roma Košice which was formed by Romany football-players and musicians.
The activities of these associations didn’t solve all problemsin the life of Romanies of Košice and great
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aims, what were defined in the rules of particular associations, didn’t fill but had positive and practical
impact definitely. The press followed those activities with big interest. The positive changes and
tendencies, especially in the communication between Romanies and major population were stopped by II
World War.
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