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Német cigány nő portréja. Gottlich prágai festönö akvarellje



Szól a puska, de / fut a sok cigány,
Golyó fütyül, / jaj, hova futsz mán? hej!

nyisd ki, Hitler, / hej, a kapudat,
Had' lássam meg a / kis családomat, hej!

Add vissza, hej, a / dunnám, a párnám,
Mert megfagy, jaj, / a rajkó immár, hej!

A cigányok ajkán született A Hitler-ballada részlete,
Erdős Kamill gyűjtése Békés megyében

1. rész
Szita Szabolcs: A cigányok üldőztetése

a. A korai üldöztetéstől a fajkutatásig

A cigányság - a mindenkori társadalmakétói eltérő szokásai, hagyo-
mányai szerinti élete miatt, a X. századi, az iszlám háborúk előli indiai
menekülése óta - szüntelen üldöztetésben él. A cigányokról anémet
államokban 1417 körül már tudtak. Párizsban 1427-ben, Krakkóban
1423-ban, Londonban 1430-ban tűntek fel. Bologna és Róma 1442-ben
fogadta küldöttségüket és első csoportjaikat. Spanyolországba 1447-ben
érkeztek. Etnikus kultúrájuk idegen volt, a legtöbb helyen elutasították
őket.

Európában visszatérően kiterjedt hajtóvadászatokat indítottak ván-
dorló csoportjaik, karavánjaik ellen. Az őldőklésekhez vezetett cigányel-
lenességet (több ország sorában Spanyolországban pl. 1749. július 20-
án a katonaság összegyűjtőtte a cigányokat, majd állítólag mind a tizen-
kétezret legyilkolta) feltehetően az váltotta ki, hogy tartósan alig vagy
nem telepedtek meg.

A határokon át vándorló cigánykaravánok erkölcsi felfogása az éle-
lemszerzés minden módját megengedte, ebből következően a magán-
tulajdon tisztelete hiányzott belőlük. Szokásrendjük, életmódjuk inger-
lően különbözött a keresztény normákat követő társadalmakétóI.

A számkivetettségben élő cigányokat hamar kulturális előítéletek,
majd valóságos előítélet-rendszer vette körül. A tőbbségi társadalom az
ellenük hozott intézkedéseket, - az ellenséges magatartás jogosságát
legtöbbször súlyos bűncselekmények rájuk hárításával igyekeztett iga-
zolni. Ez lehetett a hiedelmek, egykorú babonák bármilyen megjelenése.
Varázslás (szemmel rontás), gyerekrablás, kémkedés, kannibalizmus,
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az eretnekség terjesztése. Minden olyan bűn, mellyel acigányokkal
szembeni kegyetlen intézkedések, (kínvallatás, a nyilvános kivégzés
bármelyik válfaja) igazolhatók. Néhány rövid történelmi periódus kivéte-
lével a cigányság évszázadokon át az üldözöttség, a számkivetettség és
az elnyomás sokféle állapotát szenvedte el. .

A cigányok európai történetében egyetlen korszak sem járt annyi ál-
dozattal és szenvedéssel, mint a fasizmus barbár korhulláma. Anémet
nemzetiszocialisták kizárólag a zsidókat szánták teljes megsemmisítésre
(végsö megoldás, Endlösung). Ám az SS (Schutzstaffel, védöosztag,
gyakorlatilag különleges feladatokra szánt elit pártkülönítmény) koncent-
rációs táboraiban (Konzentrationslager, rövidítve KL) egész cigány tör-
zseket, teljes családok végeláthatatlan sorát is elpusztították.

A kontinens régi zsidó települései és a cigánynegyedek, cigánytele-
pek között a kulturális, gazdasági és vallási különbségek óriásiak voltak.
A nemzetiszocializmus németországi hatalomra jutását követö eszten-

.dőkben a zsidóság, és a cigányság sorsa mégis sok szempontból azo-
nossá vált. A rasszizmus térnyerésévei a hitleri birodalomban fellendült
a .zsidókutatás". Mellette több áltudós faji alapon, az "északi vér" tiszta-
ságának védelmében .ciqánykutatással" is foglalatoskodott.

Megjegyezzük, hogy a cigány szó (Zigeuner) használatáról Németor-
szágban máig eltérő vélemények vannak. Sokan inkább roma és szinti
(Roma und Sinti) népcsoportokról beszélnek. Leginkább a Cinti-Union
(Szinti Egyesülés) tiltakozik a cigány szó használata ellen, mivel ahhoz a
nemzetiszocializmus korából negatív emlékek kötődnek.

A hivatalos szóhasználatban romák és szintiek (szintik) szerepelnek.
Vannak, akik az önmeghatározásban a cigány szót használják.
Philomena Franz kölni írónő pedig a szintiek törzséből való cigánynak
tartja magát. Ausztriában a cigányság hivatalos neve roma nemzetiségi
kisebbség, ezalatt a roma és szinti törzsbeliek értendők. Hosszú küzde-
lem után hivatalos szervezetük 1993 óta elismert.

A Berlin-Dahlemben létesített Örökléstani Kutatóintézetben 1936
őszétől a germán fajvédelmi elméleteket gyártották. A gyakorlatban pe-
dig - a fajmítosz jegyében - Lengyelországban, Szerbiában és a Szov-
jetunióban német bevetési, ténylegesen kivégzőosztagok (Einsatz-
kommando-k) az összeterelt zsidókat és cigányokat gyilkolták.

Az agyonlőtt cigányok besorolása jelentéseikben változó volt. "Fajilag
alacsonyértékűként" éppúgy említik őket, mint kémként. Előfordult, hogy
a "zsidó-bolsevista ősszeesküvés" ügynőkeiként végezték.

A megszállási jelentések 1941 novemberi összegezésében megje-
lent, hogy "a zsidók agyonlövése egyszerűbb, mint a cigányoké. Meg
kell hagyni, a zsidók nyugodtan mennek a halálba. Egészen nyugodtan
állnak, míg a cigányok űvőltenek, kiabálnak és állandóan mozognak,
amikor már·a kivégzőhelyen vannak. Sőt egyes.ek még a sortűz előtt
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beleugranak az árokba és megkísérlik halottnak tetetni magukat". A tit-
kos jelentés szerint ez a "fegyelmezetlen viselkedés" a kfvégzésre kiren-
delt német katonáknál lelki gátlásokhoz vezethet. .

LUBLIN·•

O•••••••••••••••••••••,...;,lf'--_~I••••••

Cigányok kivégzési helyei a Főkormányzóságban 1939-1945

A cigányok többségükben teljesen felkészületlenül és mit sem sejtve
jutottak a hitleri Németország üldöző és megsemmisítő gépezetének
fogaskerekei közé, 1945 után hosszú ideig figyelmen kívül maradtak. A
nürnbergi nemzetközi katonai törvényszék előtt, majd az egymást követő
bírósági eljárásokban a foglyokon kísérletező gyilkos orvosoknak a ci-
gányokkal szembeni bűntetteit az indokoltnál kevesebb figyelemmel,
mintegy mellékesen tárgyalták. 1961-1962-ben a jeruzsálemi törvény-
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szék Adolf Eichmann elleni perében is csupán ,,30000 cigánynak Né-
metországból és Ausztriából való deportálásáról" szólt a vád.

A cigányok tömeges megsemmisítése, elgázosítása a majna-frank-
furti Auschwitz-per vádiratában utolsó pontként szerepelt. A közülük ma-
radt túlélöket a nemzetiszocialista népirtás utáni felelösségrevonáskor
tanúként alig vették igénybe. A cigány áldozatok számát félmillióra be-
csülték. A hatmillióban összegezett zsidó áldozat árnyékában maradtak.

Anémet nemzeti szocíalista állam cigányrendeletei részben a a hábo-
rús események miatt elvesztek. A Birodalmi Biztonsági Föhivatal utasí-
tására a felelös SS-vezetök nagyszámú aktát megsemmisítettek, emiatt
is ez a történelmi fejezet több tekintetben homályban maradt. Súlyosbító
körülmény, hogya túlélö cigányok többsége vagy analfabéta volt, vagy
csak nehezen és tökéletlenül tudott írni-olvasni. Hagyományaikba épült
különállásukon, de évszázados hátrányos megkülönböztetésük tapasz-
talataiból fakadó bizalmatlanságukban azóta is, az utóbbi évtizedekig
ódzkodtak attól, hogy szenvedéseikröl tudósítsanak. Legújabb kori ül-
döztetésüknek, a koncentrációs táborokban átélt szenvedéseiknek
mindmáig szerény irodalma van.

b. A faji alapú elkülönítés

A cigányok faji alapon való elkülönítésének terve nem a német nem-
zetiszocializmus szüleménye. Kultúrateremtö, kultúra romboló fajokról
már korábban is értekeztek. A francia Arthur Gobineau és a német Karl
Lanz - Liebenfels a XIX. század második felében ezt hirdették, nézeteik
nem maradtak visszhang nélkül. Alfred Dillmann német társadalomku-
tató müncheni ún. cigányintézetében kezdetben adatgyűjtéssei foglala-
toskodott. 1905-ben kiadta a 350lapnyi Zigeuner - Buchot, azaz cigány-
könyvet. Ebben sok mindent összehordott. A cigányokat a megreformál-
hatatlan, társadalmi beilleszkedésre alkatilag alkalmatlan népcsoportok
közé sorolta. Határozott megrendszabályozásukat, a vegyes házassá-
gok törvényen kívül helyezését követelte. Nem eredménytelenül.

A cigányok hátrányos megkülönböztetése, enyhébb-szigorúbb kizá-
rása a következő évtizedekben tartóssá vált. Ezzel együtt életüket köz-
vetlen veszély nem fenyegette.

A német városok többségében tilalmakba ütköztek, a nyilvános par-
kokat, fürdőket nem látogathatták. Bajorországban 1926-ban törvényben
szabályozták a cigánynak minősültek kötelező nyilvántartását. Két évvel
később Hans F. Günther professzor megállapította, szerinte a cigányok
hozták be az európai népekhez az idegen vért (Europafremdes Blut).

Az 1929. április 26-án létesült Nemzeti Központ egyik szekciója a ci-
gányok regisztrációjára szakosodott, a Bűnügyi Rendőrség
(Kriminalpolizei) nemzetközi irodája mellett működött. Alapvetően moz-

8



gásukat figyelte, rendőrségi engedély nélküli letelepedésük tilalom alá
esett. Ha a 16 éven felüli cigányok munkaviszonyt igazolni nem tudtak,
rendőri úton két évre munkatáborba (eredeti elnevezéssel munkára ne-
velő táborba, Arbeitserziehungslagerba, rővidítve AEL) juttatták őket.

A fordulatot Adolf Hitler hatalomra jutása, a német, majd az osztrák
társadalomnak a nemzetiszocializmus politikájának végrehajtása alá
rendelése hozta magával.

Az örökletes betegségek megelőzésére 1933. július 26-án kihirdetett
tőrvény alapján megindokolt a cigányok szaporodásának orvosi úton
való meggátlása. Az első, kifejezetten a cigányok elkülönítésére szel-
gáló tábort a berlini olimpia előtt, 1936 májusában létesítették. Hatszáz
berlini cigányt elfogtak. Jellegzetes kocsijaikkal együtt a birodalmi fővá-
ros szennyvíztisztító telepe melletti részre parancsolták őket, és
ottmaradásra kőtelezték.

A Berlin-Marzahn "családi tábor" a cigánygettónak felelt meg. Lakói-
nak személyi szabadságát, emberi jogait megvonták. Gyűjtőtábor volt.
Olyan szerepkörű hely, melyből később a deportálások történtek. A tá-
borlakók naponta kényszermunkát végeztek. Arra is kötelezték őket,
hogy az ún. antropológiai (embertani) és genealógiai (származástani, a
családi leszármazást kutató) nyilvántartáshoz, vizsgálatokhoz rendelke-
zésre álljanak.

Az embertaninak nevezett, ténylegesen áltudományos, nemzetiszo-
eialista alapon .fajkutató" méréseket Gerhard Stein végezte. A továbbiak
miatt jelentős, hogy Stein ikerkutatással, átörökítési kérdésekkel, sterili-
zációval (a fogamzó vagy megtermékenyítő képességtől való megfosz-
tássai, másképp magtalanítással, meddővé tétellel) foglalkozott.

A Berlin-Marzahnban bevezetett cigány-elkülőnítés kővetésre talált.
Cigánytáborokat létesítettek 1939-ig Düsseldorfban, Kőlnben,
Essenben, Frankfurtban, Hamburgban, Magdeburgban és más német
városokban.

A bűnügyi nyilvántartásba került, kartotékozott bajorországi cigá-
nyokból egyes források szerint négyszázat, mások szerint hatszázat már
1936-ban Dachau koncentrációs táborába zártak. Werner Fischer pro-
fesszor és dr. Hornback Heinrich Himmlertől, az SS birodalmi vezetőjétől
a Berlinhez kőzeli sachsenhauseni koncentrációs táborból negyven
vizsgálati alanyt kértek és kaptak. Vállalták, hogy .empirikusan igazol-
ják", a cigányok vénái ban nincs árja vér.

Az év végére az SS nyolc nagyobb koncentrációs tábort - Dachau,
Esterwegen, Lichtenburg, Sachsenburg, Bad Sulza, Columbia-Haus,
Fuhlsbüttel és Sachsenhausen - működtetett.
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c. A cigányok faji besorolása

A nemzetiszocialista hatalmi berendezkedés első éveiben - a koráb-
biaktói eltérő, új szempontok alapján - adatgyűjtést és adatfeldolgozást
folytattak a cigányokról. Faji besorolásuk nem kevés nehézséget oko-
zott.

Regisztrált cigány nő, 1939.

Egyrészt megállapították róluk, hogy .rnínt ázsiai származékokat, tá-
vol kell tartani őket a Német Birodalom északi emberétől". Ez volt a már
említett Günther és Robert Koerber fajtudorok felfogása. Dr. Hans
Globke, a nürnbergi faji tőrvényalkotás kommentátora már 1936-ban
kategorikusan kijelentette: "Fajidegen vér Európában tőbbnyire csupán a
zsidó, és a cigány". Oe nem hiányoztak az ellenérvek sem. Voltak, akik

.megállapították: a cigányok Indiából jőttek, tehát indogermánok, azaz a
szanszkrit .arya" szó - teljesen tudománytalan - magyarázata szerint a
cigányok "árják"! Megítélésük azonban bizonytalan maradt, .besorolá-
suk" öt csoportba történt. Hatóságilag a legfontosabb a "tiszta cigányvé-
rűek" és a .kevertvérű" kóborló cigányok megkülönböztetése volt.

Ha a faji mérlegelések nem szolgáltattak volna megfelelő indokot a
Németországban 1936-ban megindult cigányüldözésekhez, akkor ott
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voltak a nemzetiszocializmus szolgálatába állt dr. Robert Ritter náci ku-
tató .következtetései". A meg nem települt ember című könyvében újabb
érveket produkált. Többek között megfogalmazta el .nevelhetetlenséq"
elvét. Leszögezte, hogya cigányok, akárcsak a zsidók, hazátlanok. No-
mád életmódjuk felhagyására aligha lehet őket rábírni. Másrészt pedig,
ahol megtelepülnek, ott belőlük jön létre "a semmirekellő, társadalomel-
lenes és bűnöző csőcselék". .

Dr. Ritter kezdeményezte a már említett Berlin-Dahlem-i Örőkléstani
Kutatóintézet megalapítását, amely a következő években a Birodalmi
Egészségügyi Hivatal fajtisztasági és népességbiológiai kutatóhelye
(röviden Rassenhygieneinstitut) néven működött. Itt dolgozott dr. Adolf
Würth antropológus, és Ritter mellett Eva Justin és dr. Sophie Erhard.

Az ún. fajtisztasági kutatóhely (Forschungsstelle, 1938 novemberétől
birodalmi központ) a cigány törzsek fajbiológiai ismertetőjegyeinek bo-
nyolult rendszerén dolgozott. Munkatársai 1940 végéig tízezernél több
fajdiagnosztizáló szakértői véleményt kreáltak. Önkényes megállapítá-
sok és teljesen szubjektív értékíté!etek groteszk halmazát. A hosszas
kutatás ból eredt "szakértői vélemények" szerint léteznek messzeme-
nően tisztafajúak, első - és másodfokú keverékek, [ó és kevésbé [ó ke-
verékek, értéktelenek. Mindez egy áltudományos dzsungel volt. A kuta-
tói végkövetkeztetés arra jutott, hogy "A cigányok, miként a zsidók vagy
a négerek, a német uralkodó népben idegen test".

Münchenből - bizonyos mértékig az Anschluss, az Ausztriától igé-
nyeit "csatlakozás" első lépcsőjeként - kezdeményezték, hogy Bécsben
az Interpol rendezzen be központi hivatalt "a cigány garázdaság leküz-
désére". Miután Ausztriát 1938 márciusában a hitleri birodalom bekebe-
lezte, anémet nemzetiszocialista minta osztrák földön is következetes
alkalmazásra került.

1938. január 26-án a .rnunkától irtózó elemek" ellen az SS birodalmi
vezetője, egyben a német rendőrség főnöke, Heinrich Himmler rendele-
tet adott ki. Csoportos őrizetbevétel indult - a német népre káros ele-
meknek nyilvánított - cigányok ellen is. (A hatóságoknak társadalmi ve-
szélyességük okán úgy kellett kezelni őket, mint a csavargókat, alkoho-
listákat, prostituáltakat.) A cigányok ekkor anémet népesség 0,03 szá-
zalékát, húszezer körüli létszámot tettek ki.

A Birodalom területén Himmler májusban újabb őrizetbevételekre
adott utasítást. Tizenegyezer őrizetest, köztük kétezernyi cigányt küldött
koncentrációs táborba (Buchenwaldba, Dachauba, Sachsenhausenba,
Sachsenburgba, a nőket elkülönítve a szászországi Lichtenburgba). A
buchenwaldi lágerba az első fogolycsoportokkal érkeztek, ott fekete há-
romszöggel megjelölve elkülönítették őket. A zsidók tömeges beszállítá-
sáig a napi veréseknek, különleges bántalmazásoknak célpontjai voltak.
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1938. december 8-án Heinrich Himmler a Cigány ártalom elleni harc
c. körlevelében elrendelte a német területeken élő, hat év feletti cigá-
nyok teljes körű összeírását, valamint cigány, félcigány, és nomadizáló
kategóriák szerinti osztályozását. Sterilizálás, deportálás, tömeggyilkos-
ság volt a folytatás.

d. Ausztria bekebelezése után

A cigányok elleni rendszabályokat eleinte mind Németországban,
mind az 1938 márciusában a Birodalomba olvasztott Ausztriában "a bű-
nözés elleni megelőző küzdelem" jegyében és ürügyén hozták. Itt kap-
csolódott be a birodalmi Bűnügyi Biológiai Intézet. A cigányok "bűnö-
zésre hajlamos"-nak minősültek. A Bűnügyi Rendőrség (Kriminalpolizei,
Kripo) lopásért vagy verekedésért internálást rendelhetett el. Ez "védő-
őrizetbe" (Schutzhaft) vételt jelenthetett, a folytatás pedig messzire ve-
zetett.

Az 1938 decemberi rendelet értelmében az "aszociális", vagyis kö-·
zösségellenes cigányok feletti felügyeletet a Sipo (Sicherheitspolizei, a
biztonsági rendőrség) vette át. A bánásmód a korábbiakhoz képest to-
vább szigorodott.

A Birodalomban Ostmark nevet kapott, közigazgatásilag gyorsan át-
szervezett Ausztriának 1938-ban tizenegyezer cigány lakosa volt. Kö-
zülük háromezren leginkább vándoroltak, különböző törzsek, nagycsa-
ládok tagjai voltak.

A többségükben protestáns lakosságú osztrák községekben a ci-
gányvadászat hamarabb indult, mint a katolikusokban (a cigányok több-
nyire hívő katolikusok voltak). Az Anschluss után két hónappal a cigány-
gyerekeket kitiltották az iskolákból. Az immár birodalmivá lett bűnügyi
hatóságok egyre hevesebben nyomoztak a .rnunkakerülő, társadalom-
ellenes elemek" után. Az intézkedés (különösen az elmaradottabb tar-
tományokban, mint a Magyar Királysággal határos Burgenland) a töme-
ges munkanélküliség miatt a cigányok körében mind több őrizetbe vé-
tellel járt. A cigányság elszigetelése, a .nérnet néptörzzsel" való legcse-
kélyebb .keverecés" meggátlása ugyancsak hatósági cél volt.

A hivatalos felfogásban munkakerülönek és társadalomellenesnek
nemcsak a ténylegesen munkanélküli vagy esetleg dolgozni nem akaró
cigányok számítottak, hanem a zenészek is. (Esetenként ekkor még
szabad volt a vendéglőkben játszaniuk.) Oe ide soroltattak a jövendő-
mondó asszonyok, akik a nernzetiszocialista párt bizalmas jelentései
szerint "a pillanatnyi helyzetet arra használják fe!, hogy jóslataikkal nyug-
talanságot keltsenek alakosságban" . Az 1938 májusi rendőrségi akció-
ban (a helyi hatóságok a legtöbb helyen készségesen együttműködtek)
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megelőzés címén tizenegyezer embert vettek őrizetbe, köztük számos
cigányt.

Az utóbbiakból szállítottak Buchenwald, Dachau, Mauthausen és
Ravensbrück koncentrációs táboraiba. Ezekben .társadalomellenes"
besorolást kaptak. Többüket nyilvánosan megalázták; megkorbácsolták,
tőbbféle módon bántalmazták. Az állandósult kíméletlenséget, bezártsá-
got, a családjuktól való elszakítást igen nehezen viselték. Öngyilkos-
ságok is előfordultak.

Buchenwaldi foglyok éjszakai pihenő előtt

A Dachauban őrzött cigányokból az SS hatszázat 1939 szeptembe-
rében Buchenwaldba helyezett. Külső munkaosztagokba osztották őket.
A vékony öltözetben agyonfáztak, sokuk végtagjai elfagy tak. A télen
minden harmadik cigányfogoly elhalt bejegyzéssei .Joqyatékba'' került.

Az ausztriai romák nagyobb csoportjainak anémet fajpolitika szerinti,
immár félreérthetetlen üldözése 1939 júniusában ténnyé lett. Legalább
nyolcezrükről korábban hatósági kartotékok, névsorok készültek, mene-
külniük pedig nem volt hova.

Háromezer cigányt és .ciqánykeveréket" szállítottak - férfiakat, asz-
szonyokat, fiatal lányokat, sőt gyerekeket, akiket a szüleiktől nem Iehe-
tett elválasztani - a nagy koncentrációs táborokba, Dachauba és
Ravensbrückbe. Az utóbbiba június 29-én érkezett a bécsi, burgenlandi
és alsó-ausztriai cigányfiatalok: lányok, asszonyok négyszái:negyven fős
csoportja (az első világháború utáni területi átcsatolás miatt Burgenland-
ban nyolcezer, zömmel magyar cigány élt). Innen Auschwitz-Birkenauba
vitték őket. Majd 1944 augusztus elején - előtte legtöbb hozzátartozóju-
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kat gázba fojtották - leírhatatlan testi-lelki leépülésben ismét átszállítot-
ták őket.

1939. szeptember 21-én Reinhard Heydrich, a német Biztonsági
.Szolgálat (SD) főnöke az SS felsőbb vezetőinek konferenciát tartott.
Témája a cigányoknak a Birodalomból való eltávolítása volt.

A német nép vezére, Adolf Hitler október 7-én Himmlert a német faj
megerősítésének biztosává nevezte ki. (Egyben megbízta Lengyelor-
szágnak a birodalmi érdekek szerinti átalakításával, germanizálásával.)

Auschwitz egyik első cigány foglya. Franciszek Burianskit 1941 júliusá-
ban regisztrálták, nyolc hónap múlva halott volt

Himmler gyorsan cselekedett. 17-i utasítása alapján a kiterjedtebb oszt-
rák cigánytelepülések kőrnyékén cigány-gyűjtőhelye ket, gyűjtőtáborokat
létesítettek. Ezek lóistállók, birkahodályok vagy pajták voltak. A férfiakat
naponta ezekből szoros őrséggel kísérték kényszermunkára. Akkor még
kevesen tudták, hogya primitív szállásokból táborok kiépítése kővetke-
zik. Pedig nemsokára szögesdrót kerítés övezte őket, és a tűzparancs-
csal ellátott fegyveres őrség sem maradt el.

A cigány kényszermunkások legnagyobb tábora (Zigeuner-
sammellager) a burgenlandi Lakompakon (német neve Lackenbach)
volt. Háromszáz-négyszáz cigány raboskodott ezen kívül Salzburg-
Maxglanban, ismeretlen szárnú az Inn melletti Weyerben.

Az üldőztetés következő eseménysora Heinrich Himmler 1940. április
27-i titkos átiratához köthető. Az SS nagyhatalmú birodalmi vezére el-
rendelte a cigányoknak a Lengyel Főkormányzóságba (General-
gouvernement, az 1939-es Lengyelország középsö vajdaságaiból kiala-
kított, 96000 négyzetkilométer területű tartományba) való deportálását.
Május 10-én a végrehajtás megindult. 2500-2800 cigányt a lublini gettó-
ba szállítottak. Csak néhány családnak sikerült Dél-Nyugat Németor-
szágból Franciaországba menekülni.
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1941 novemberében - a deportálások egyik irányítójának, Adolf
Eichmann SS-Obersturmbannführernek (alezredes) intézkedésére -
további öt transzportban összesen ötezerhetet a lodzi zsidó gettóba,
onnan Chelmnoba (Kulmhof an der Ner) szállítottak. Nagyrészt gyerme-
kek és idösebb cigányok voltak. Ők lettek a mozgó gázkamrák elsö ál-
dozatai.

1941. január 9-én alakompaki cigánytábor száznyolcvan fogollyal
működött a Gau Niederdonauba (Alsó-Duna tartomány) olvasztott
Észak-Burgenlandban. A felsőpulyai (Oberpullendorf) körzetbe sorolt
község egyik majorja (Meierhof) adott a tábornak helyet, ahol leírhatat-
lan egészségügyi állapotok uralkodtak. Innen indult a .kóbor cigányok"
tömeges deportálása a nagy lengyel gettókba.

Az év novemberében Lakompakban már 2335 foglyot számláltak,
majd nemsokára 3050-et. A létszámot két transzport Lodzba hurcolása,
1942 tavaszán pedig a rettenetes életkörülmények miatt kitört flekktífusz
(kiütéses tífusz) apasztotta. Erika Thurner linzi kutató összesített adatai
szerint alakompaki cigány tábornak 1940 novembere és 1945 márciusa
között négyezernél több foglya volt.

1943 tebruárjától a volt osztrák területek cigány táborait újabb depor-
tálásokkai felszámolták. 2760 cigány foglyot küldtek a halálba. Hadifon-
tosságúnak tartott munkákon ezután - néhány csoportban - alakompaki
cigány táborban maradtak csak vissza.

Az osztrák cigány áldozatok száma becslésen alapszik. Az 1938 ta-
vaszán tizenegyezernyi népesség kétharmadát közéjük sorolják.

e. A koncentrációs táborok valósága

Az SS-táboraiban a beszállított cigányok csoportjaiból kezdetben
.funkcionártusokat" kiválogattak. Rájuk bízták sorstársaik közvetlen fel-
ügyeletét. Emellett az SS-parancsnokságok a cigány törzsek, nagycsa-
ládok közötti, sokszor éles ellentétekre is építettek. Azokra a megosztó
viszályokra, melyek a háború előtt a cigányok életében nagy szerepet
játszottak.

A hosszú napi létszámellenőrzéseken, több órás sorakozásokon
(Appell) nemcsak az éhség és a hideg gyötrelmeitől szenvedtek, de
szinte az életüket odaadták volna egy cigarettáért. Legtöbben erős do-
hányosok voltak. Megszenvedték, hogy korábban az egyik cigarettáról a
másikra gyújtottak. Lázadoztak és lázongtak, a következményekkel nem
törődtek. Emiatt is sok verést kaptak.

A felfoghatatlan nyomorúságban csak keserves tapasztalatok után
tanulták meg, hogy aki betegszobára jelentkezik, soha többé nem tér
vissza. Mert ott - a túlélők így beszélték el: - .rnulo" injekciót kapott. (A
cigányhit szerint a mulo a halál szelleme.)
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A koncentrációs táborok orvosai hivatásbeli esküjüktöl messze eltá-
volodtak. Nem a beteg érdekét nézték, a foglyok körében alig gyógyí-
tottak. A legtöbbször öltek. Az 88-tagjaivá lett orvosoknak a cigányok
szabad préda voltak mindenfajta kísérlet számára. Kezük alatt százak
és százak belehaltak a brutális műtétekbe, a nagy röntgenadaggal tör-
tént besugárzásokba.

Vf)i'zeiohnia~-~~---~--------------
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I
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Magyar cigányok a lackenbachi táborban, 1945. január

A cigányok fagyasztási kísérleteket is elszenvedtek. Ilyenkor vizsgál-
ták, mikor és miként tér magához' a dermedtségig, közel halálra
fagyasztott ember. (Az egykorú, megrázó felvételek a dachaui emlékhely
állandó kiállításán láthatók.) 1943 tavaszán felmerüit, hogya "szabad-
ban megfagyottak újramelegítésének kérdését" Dachau helyett inkább
Auschwitzban lenne célszerű vizsgálni. Dr. Rascher 88-
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Hauptsturmführer (százados) azzal érveit, hogy ott hidegebb van, és a
táboron belül nagyobb, megfelelőbb vizsgálati terület kialakítható. Ez
.lehetővé teszi, hogy kevesebb feltűnést keltsünk, mert a kísérleti sze-
mélyek üvöltenek, ha nagyon fáznak."

Még 1944-ben is szállítottak át cigányokat Sachsenhausenből és
más lágerekből Dachauba. ou a konyhasó-injekciók, a vízelvonás hatá-
sát figyelték rajtuk. A tényt Lord Russelnek a Horogkereszt rémtettei c.
kötete a magyar és a cigány foglyokkal kapcsolatban megerősíti. (Szikra
Kiadó Budapest, 1955. 192. old.)

Az emberellenes kísérletek súlyos görcsös állapotot, kétségbeesett
kitöréseket váltottak ki, és kínhalált okoztak.

Mindez a dokumentumok tükrében. (Akcióban az SS. Zrí nyi Kiadó,
1960. 343 - 345. old.) Részlet a königshüttei Dr. Karl Clauberg orvos-
professzor, SS-Brigadeführer (vezérőrnagy) 1941 tavaszán készült ter-
véből, mely egy "szaporodási-biológiai kutatóintézet" felállítását célozta:
"A klinika volt és marad az a központ, ahonnan minden gondolat kiindul,
ahol minden problémát felvetnek,megoldásukat levezetik és végül a
gyakorlatba átültetik. Ennek a klinikának egyidejűleg szülészeti kliniká-
nak is kell lennie. Mert a problémák (többnyire hormonális jellegűek)
nemcsak érintik a gyakorlati nőgyógyászat és szülészet területét, hanem
mélyen bele is nyúlnak és a legszorosabban összekapcsolódnak a ter-
hességgel és a szülészettel is. Mivel ezek a problémák áttekinthetetle-
nek, szükséges a lépésenként történő megoldásuk, mert a jövőre ered-
ményeket ígérhetnek, a szülészet számára is.
Ezen a klinikán módot kell teremteni:
a) olyan eddigi terméketlen nők legintezívebb kezelésére, akiknek

szaporodása kívánatos, alkalmazva vagy kipróbálva eddig kilátás-
talannak látott esetekben elért új eredményeket;
olyan módszer kiértékelésére, amely műtét nélkül (vértelenül) alkal-
mas szaporodásra méltatlan nők sterilizálására - és ha e módszer
végérvényesen igazolódik - folyamatos alkalmazására.
Ehhez a klinikához az alábbiakat kell kapcsolni:

b) laboratóriumot széleskörű állatkísérletek céljaira, a továbbkutatás
állandó bázisául.
Ehhez a kutatóállomáshoz csatolnikell:

c) egy kísérleti birtokot, mint a .talajqazdálkodás és termékenység kér-
déseinek megoldását szolgáló intézményt" mégpedig:
1. messzemenő táplálékkísérletek állatokon
2. messzemenő táplálékkísérletek embereken (táborok női fog-

Iyain).
Mellékelve: Vázlat Clauberg s.k.

17



Részlet az SS birodalmi orvosának 1941. május 29-én az SS biro-
dalmi vezetőhöz intézett iratából:

Birodalmi vezető!

A Clauberg professzor úr jelenlétében 1941. május 27 -én nevezett-
nek az alsórendű nők műtét nélküli terméketlenítésére vonatkozó új
módszeréről folytatott tárgyalás során sajnos, félreértés keletkezett:

Dr. Karl Clauberg és az álorvosi kísérleteknél használt eszközök

Clauberg professzornak módszere kidolgozása céljából arra van
szüksége, hogya rendelkezésre állítandó nők nála, a saját klinikáján
Königshüttében vagy a közelében tartózkodjanak, mert a módszer még
kidolgozás alatt áll, és ehhez Clauberg professzornak a saját, e célra
szolgáló klinikai berendezésére a helyszínen van szüksége, azonkívül
neki személyesen minden pillanatban rendelkezésre kell állna esetleges
műtétre, ha valami netán közbejönne ...

Mivel az ilyen eljárásnak rendkívül nagy jelentősége van egy negatív
népesedési politika szempontjából, és ebből eredően fontos, hogy a
módszer kifogástalan kidolgozását minden eszkőzzel elősegítsük, bátor-
kodom javasolni, Birodalmi Vezető, hogy Clauberg professzor részére
megfelelő kutató intézetet rendezünk be Königshüttében vagy környé-
kén és ehhez az intézethez egy körülbelül 10 fő létszámú női koncentrá-
ciós tábort csatoljunk. ..

(Akcióban az SS. 344-345. old. A kiemelések a szerkesztőtől.)
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Clauberg professzor a legteljesebb cinizmussal fogott hozzá "a nem-
kívánatos szaporulat likvidálásához". Később persze tagadta. A hatva-
nas években lefolytatott háborús bűnperében azt állította, hogy az általa
végrehajtott sterilizálással a lengyel, a francia és a cigány asszonyokat
"az idő előtti elgázosítástói védte".

Az SS-orvosok egy - közelebbről nem azonosítható - kísérlete és a
következmények az 1942-1943. évi beszámolókban is helyet kaptak.
(Akcióban az SS. 337-339. old.)

"Egy napon megjelent a táborban a már említett strassburgi egyetemi
professzor meg egy repülőtiszt. Harminc fiatal és erős internáltat kértek
és ezeket egy blokkban elkülönítették. A blokk egyik felét lezárták és a
professzo ron , a tiszten és rajtam kívül senki be nem mehetett. Engem
jelöltek ki arra, hogya betegekről gondoskodjam és a betegség lefolyá-
sát megfigyeljem. Az SS- legényeknek tilos volt a blokkba bemenni. Ne-
künk tilos volt elmondani, mi történt odabent.

A következőket láttam: a tiszt és a professzor feltették gázmaszkju-
kat. Azután az emberek tenyerébe és az alkar belső oldalára körülbelül
10 köbcentiméternyi ismeretlen készítményt fecskendeztek be. Tíz fo-·
goly 15 csepp Vogant is kapott, tíz másik 8 cseppet, a többi semmit.

A betegek így maradtak egy óra hosszat, meztelen karjukat kinyújtva
és vártak. Ágyba fektették őket. Az első este fájdalmukban üvölteni
kezdte a betegek, az oltás helyét égési sérülések borították. Csakhamar
az egész testük ilyennel lett teli. Valamennyi fájdalmat érzett a szemé-
ben és a tüdejében. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy segítsek
rajtuk. Éjfél körül feküdtem le és másnap meg kellett állapítanom, hogy
alig látok. A tiszt jött, nem azért, hogya betegeket ápolja, hanem hogy
lefényképezze őket. Ettöl a naptól kezdve mindennap fényképezték
öket, de mit sem törödtek a betegekkel, akik üvöltöttek akár az állatok. A
betegek hol teljesen tehetetlenek voltak, hol örültek módjára viselkedtek.
Az elsö beteg 14 nap után halt meg (1942. december 21-én). Hulláját
Strassburgba küldték. Az ezután következö idöben egy tetemet sem
engedtek kivinni a táborból. A kísérleteket ott a helyszínen végezték. Az
autopsia az alábbi eredményeket állapította meg: az agyállomány ösz-
szezsugorodott, a tüdö megtelt gennyel és szétesett, a máj szintén. A
még életben maradottak félig megvakultak és tüdöbetegek lettek."

"Ehhez járul az, hogy ezen embereken végzett kísérleteknek
abszolute nem volt semmiféle különleges érdekességük, és hogy ha-
sonló értékű eredményekkel állatokon is el lehetett volna végezni, ha az
ember feltételezi, hogy egyáltalán valamiféle tudományos érdekességük
van. A kitűzött cél éppen olyan embertelen volt, mint a felhasznált esz-
közök."

Halottszemle

19



"Ahelyett, hogy tengeri malacokon, nyulakon, vagyegereken végez-
ték volna kísérleteiket, egyszerűbb és izgatóbb volt az emberekkel való
kísérletezés.

Az orvostársadalom képviselői jöttek időről időre Berlinből, hogy az
orvosi kísérletekkel foglalkozó személyzetet megerősítsék".

"A németek speciálisan erre a célra kijelölt épületben gázkamrát épí-
tettek, hogy emberi áldozatokon próbálják ki a fojtógázokat. Egy lég-
mentesen elzárt, ablakokkal ellátott fülkéből figyelték a kamra belsejét.
Egy 2-5 köbcenti űrtartalmú ampullát törtek ott össze. Az orvosok gratu-
láltak egymásnak kísérleteik jó eredményéhez.

( ... ) Ezek az orvosok gázzal kísérleteztek a szerencsétleneken, a tá-
boron kívül levő gázkamrában. Egyetlen egy napon, 1943. augusztus
10-én 68 nőt gázosítottak el és holttestüket azután azonnal elégették.

( ... ) 1943. augusztus t t-én 15 nőt, 1943. augusztus 13-án 14 nőt,
1943. augusztus 17-én 30 férfit, 1943. augusztus 19-én 29 férfit gázosí-
tottak el. Összesen körülbelül 1668 nőt és több, mint 10 000 férfit. Ez a
stutthofi táborban elgázosított áldozatok összlétszáma."

"Egy napon összegyűjtötték az összes cigányt és a magyar vándorci-
gányokat. Fe/haszná/ták őket a gázkamrabe/i kísér/etekre. A németek
először önként jelentkezőket kértek. Senki sem jelentkezett. A németek
kényszer útján küldték be a gázkamrába a magyarokat. A fele meghalt.
Nem tudom pontosan, hányan kerültek ezen az egy napon a gázkam-
rába."

"így tehát egy német építész képes volt arra, hogy elkészítse egy
ilyen gonosztettre szánt épület terveit, német tudósok képesek voltak
arra, hogy ilyen ötleteket kiagyaljanak és végre is hajtsák. Akifejezetten
erre a célra kiformált figyelő nyíláson németek figyelték ama férfiak és
asszonyok halálküzdelmét, akiket ezen a módon gyilkoltak meg." (A ki-
eme/ések a szerkesztötő/.)

Buchenwald koncentrációs táborában a halál más formában is lesel-
kedett a csíkos zubbonyokon a .társadalomelleneeek" jelét viselni kény-
telen romákra. (Volt, ahol külön jelzést, barna háromszöget hordtak.) Az
őrök és szanitécek valósággal vadásztak rájuk, mint a páriák legalacso-
nyabb rendű csoportjának értéktelen egyedeire, hogy az injekciós szo-
bákba hurcolják őket. A cél a sterilizálás vagy a halál volt.

A kiszemelt cigányokat az SS-orvosok különösen nehéz döntés elé
állították. Szabadságot ígértek nekik, ha hozzájárulásukat adják sterili-
zálásukhoz. Az egyik oldalon a kiszabadulás ígérete csábított. A mási-
kon azonban a terméketlenség és a gyermektelenség réme riogatott,
hiszen felfogásuk szerint ez a legnagyobb szerencsétlenség, ami embert
érhet.

Buchenwald 129 (106 férfi, 22 női és egy vegyes) altáborából eddig
nyolcban találtak cigány foglyokra adatokat. Ezek:
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Bad Langensalza Ohrdruf 8 III (Thüringia)
Düsseldorf-Grafenberg Taucha
Köln-Deutz Weimar
Leipzig-Thekla 8chlieben (HA8AG)
A buchenwaldi koncentrációs tábor 46. sz. épületében 1942 és 1945

között ezernél több fogoly életét, egészségét tették tönkre az álorvosi
kísérletekkel. A fertöző anyagokkal, vírusokkal injekciózott foglyoknak
75, máskor 90-95 százaléka napok vagy hetek alatt a hullakamrában
végezte.

Ezeknek a kísérleteknek a tudományos értéke - mint a háború után
megállapították - a nullával volt egyenlő. Vagy olyan csekély, hogy gya-
korlatilag értelmetlennek értékelhető. A fertőzés oka, hatása és lehetsé-
ges következményei legtöbbször addig is ismertek voltak. A tudomány-
nak a megelőzés, a hatékony kezelés, a gyógyítás új módjai nak kidolgo-
zására lett volna szüksége, ezek viszont az 88-orvosok szemében ér-
dektelenek számítottak.

Cigány foglyok csoportjáról tudnak a kutatók 8obibórból, a megöltek
vagy túlélők száma ismeretlen. A Treblinkában legyilkolt 750000 fogoly
sorában is találhatók cigányok. Többek között az a kétszáz férfi, a
nyolcszáznyi nő és gyermek, akik Besszarábiából történt elhurcolásuk
után itt lelték halálukat. A varsói gettóból is érkeztek cigányok, valamint
agyon lövések cigány áldozatai ról van adat. A fennmaradt halotti könyv
szerint a németországi Leonbergben kényszermunkán bevégezte életét
a Dachauba deportált férfiakból Bódi Pál 50, Pecsek István 42, és Galy-
Iyas József 44 éves magyar cigány.

A Linz melletti Mauthausen a cigányok számára ugyancsak a legsú-
lyosabb próbatétel volt. A rendkívül kemény munkakörülmények között
(ez a tábor a legsúlyosabb fokozatú láger besorolást kapta) igen nehéz
sorsa lehetett ezeknek a foglyoknak. Eltekintve azoktól a változatos
gyötrésektől, amelyekkel az őrszemélyzet .szórakozott", ők nem is vol-
tak hajlandók a lágerfegyelmet elismerni. Kiszolgáltatottságuk emiatt is a
lehető legnagyobb volt. (Többnyire távol tartották magukat minden kö-
zösségtől.)

1939 és 1941 között mintegy 250 cigányt szállítottak Mauthausenba,
köztük a burgenlandiakból. Ötven altáborából hét esetében találtak ada-
tokat cigány foglyok dolgoztatásáról. Ezek a következők:

Ebensee 8t. Georgen
Grossramming Wels II.
Gusen 1. Wiener-Neudorf
,,8chlier" Redl-Zipf

Az utolsó háborús évből annyi ismert, hogy 1945 februárjában 23 fi-
atal cigány, és 526 anya és gyermek volt a főtáborban. Ravensbrückből
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további négyszázötvenet küldtek, a cigány csecsemőket beérkezés kor a
mauthauseni őrség agyonverte.

A ravensbrücki koncentrációs tábor cigány foglyai nak pontos száma -
a teljes listák hiányában - valószínűleg megállapíthatatlan. Annyi biztos,
hogy az első, négyszáznegyven tagú burgenlandi cigánycsoport 1939.
június 29-én érkezett. Majd 1940 január és április között százegy asz-
szony és lány. További beszállítások is voltak. Az adatok ismeretlenek,
mert az 1944 tavaszáig tartó időszak dokumentációját megsemmi-
sítették.

Orvosi kísérletek szenvedő része-
sei Havensbrückben, Eliane
Jeanin- Garrean francia fogoly
rajza

A Mecklenburg környéki mocsarak táján működtetett ravensbrücki tá-
bort a francia fogoly nők "A nők poklának" nevezték. A norvég király kör-
nyezetéből túszként elhurcolt Salvesen asszony 1946-ban, a Hamburg-
ban tartott bírósági eljárás során tanúskodott. A fentiek kapcsán a láger
valóságáról megrázó képet festett.

.Mintha csak egy poklot ábrázoló kép tárult volna elém, pedig nem
játszódott le előttem semmiféle szörnyü jelenet. Oe életemben először
ekkor láttam olyan emberi lényeket, akikről még azt sem tudtam volna
megmondani, hogy nők-e vagy férfiak. Hajuk le volt borotválva, sová-
nyak, mocskosak voltak, lerítt róluk a szerencsétlenség. Oe nem is ez
rendített meg a legjobban, hanem a szemük. Csak azt mondhatom erről,
hogy "holt szeműk' volt." (Tanúvallomás az ún. ravensbrücki perben.
Közli Lord Russel: A horogkereszt rémtettei, 200. old.) .
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A birkenaui cigánytáborból 1944. április 15-én 473, május 25-én
száznegyvennégy 17 és 25 év közötti cigány nö érkezett. Ravensbrück
45 altáborából hétben a cigány foglyok jelenléte bizonyítható.(A pontos
létszám ok - források hiányában - sajnos megállapíthatatlanok.) A hét
altábor:

Altenburg (HASAG)
Barth
Berlin Schőnefeld
Magdeburg-Polte

A ravensbrücki fogoly nőknek, különösen a cigányoknak a méhűri kí-
sérletek és a kényszersterilizálások iszonyú győtrelmeket okoztak. A
.tovébbszapcrooésra érdemtelen asszonyok" (ahogya náci zsargonban
megfogalmazták) kezelésére létesült auschwitzi laboratórium feloszla-
tása után az álorvosi beavatkozást végző Clauberg doktor ebbe a tá-
borba helyezte át emberkísérleti állomását. Legalább száznegyven ci-
gány nö - állítja Erika Buchmann vált a műtétek áldozatává.

Ravensbrückben 1945 januárjának első hetében három egymást kö-
vető napon húsz-harmincéves nőket, velük nyolc-tíz éves lányokat is
elvittek az Appellról. (Addig homokot lapátoltak, téglát cipeltek, utat épí-
tettek, műhelyekben dolgoztak.) Akárcsak a férfiaknak, nekik is szaba-
dulást ígértek, ha beleegyezésüket adják a terméketlenítési célú beavat-
kozásokhoz.

"Szabadok leszünk! Hazamegyünk!" - kiáltották az orvosi ígéretek
bűvöletében a kislányok. Pedig az idősebb, sokat tapasztalt foglyok óv-
ták őket és anyjukat. Visszatérőleg azt tanácsolták, hogya műtétbe a
világért se egyezzenek bele. Hiába! Sokan odarajzolták az írástudat-
lanok keresztjét anémet nyelvű formanyomtatvány aljára.

Részlet a ravensbrücki SS-ek ellen indított bűnvádi eljárásból. "Dr.
Treite hajtotta végre a sterilizációkat, mégpedig először csak egyes nö-
kőn (cigány nőkőn). 1945 januárjában odaérkezett Auschwitzból Schu-
mann professzor rőntgenspecialista abból a célból, hogy kislányokon,
nyolcéves kortól felfelé Salpinxgraphiat hajtson végre (beavatkozás a
méhkürtbe).

Ez az eljárás abból állt, hogyaméhüreget és a petevezetéket kont-
rasztfolyadékkal töltötték ki és rőntgenfelvételeket készítettek. A kezelés
előtt ezeket a kiskorúakat az SS-legények megerőszakolták.

1945. január 4. és 7. között 120-140 gyereket kezeitek ezen a mó-
don. Eredmény: négy haláleset, részben a petevezeték kitőltése követ-
keztében fellépő hashártyagyulladás, részben pedig az általánosan le-
gyengült testi állapot miatt.

A gyerekeket minden további utókezelés nélkül feküdni hagyták."
(Akcióban az SS. 351. old. A kiemelések a szerkesztőtől.)

Rechlin
Rostock-Schwarzenforst
Schlieben (HASAG)
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A ravensbrücki láger felszabadulása előtt (1945. április 30.) még vé-
geztek sterilizálásokat. A cigány kislányoknak injekciókat adtak, ezenkí-
vül ismeretlen összetételű port is bevétettek velük. Az álorvosi beavat-
kozás következtében többen meghaltak.

A tábor kiürítésekor a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborba irányí-
tott gyalogmenetek számlálatlanul szedték áldozataikat. A tragédia pe-
dig folytatódott. A cigány nők emlékezetében egyetlen élmény sem ma-
radt olyan szörnyűséges, mint legutolsó időszak Bergen-Belsenben. Az
egyik zsidó túlélő erről írta: .Ernlékeirn: a rettentő éhség, az állandó,
hátborzongató félelem, a krematórium füstje és szaga, a halottaskocsi-
kon hullámzó félhalott zsidó csontvázak és az agyonvert cigányok hulla-
hegye" - összegezte a bergeni napi valóságot Dov Landau.

1944 ősztől Buchenwaldban és később Mauthausenben még ismé-
telten regisztráltak tehervonatokon érkezett cigányokat. Eredeti lak-
helyük kideríthetetlen. Európa tőbb országából elhurcolt, nemzeti szem-
pontból vegyes cigánycsoportok voltak. Brutális felügyelet alatt, leírha-
tatlan kőrülmények kőzött vegetáltak.

f. A cigányok Auschwitz II. - Birkenauban

A német haderő, a Wehrmacht által elfoglalt keleti térség népességi
"rendezése" ügyében dr. Otto Thierack, a nemzetiszocialista Népbíróság
elnöke Heinrich Himmlerrel tárgyalt. 1942 szeptemberében megegyez-
tek, hogy az "aszociális elemeket" - köztük a cigányokat - ki kell vonni a
hagyományos büntetőeljárás hatálya alól és át kell adni a SS-nek. Acél
"megsemmisítés munkával" (Vernichtung durch Arbeit). Egyáltalán: a
továbbiakban a .társaoalomeuenesek" megrendszabályozása nem a
bíróságokra tartozik. Helyettük majd az SS birodalmi vezetöje, Heinrich
Himmler "elintézi".

Himmler korábban tudományos célból néhány "igazi" cigány törzs - a
szintik, lalerisek - meghagyását javasolta. Véleménye változott. Decem-
ber 16-án parancsot adott a cigányok Auschwitz-Birkenauba szállítá-
sára, cigánytábor (Zigeunerlager) létesítésére.

A végrehajtás rögvest megindult. A cigánytábor (hivatalos megneve-
zése Zigeunerlager B II e) kiépítésekor 32 lakó- és hat kiszolgáló barak-
kot emeltek. 1943. február 26-án fogadta a néhány férfiból, nökböl és
gyermekekből állt első emberszállítmányt. A cigány tábor ügyeiben kez-
detben Bruno Pfütze SS-Hauptscharführer (főtörzsőrmester), majd
Franz Johann Hofmann SS-Obersturmführer (főhadnagy) intézkedett.

A B II e tábor foglyait Z betűvel (Zigeuner, cigány rövidítése), mellette
növekvő számsorrendű fogolyszámmal regisztrálták (nyilvántartásba
vették). Március 15-én az eredetileg lóistállónak tervezett barakkok
nyomorúságában megszülettek az első gyerekek. Anna Malik a Z-1936
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fogolyszámot, Peter Wachler a Z-2086-ot kapta. Mindketten később
meghaltak.

Sorra érkeztek a "kevert fajú" cigányok vagy cigány származásúak
csoportjai (aszociális besorolással) Auschwitz II.-Birkenauba: ezerhét-
száz cigány Bialystokból, Norvégiából, Hollandiából, Franciaországból
és Belgiumból. Összesen huszonháromezer fogoly, közülük ezreket
mindjárt érkezésük után gázba fullasztottak.
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A B II e cigánytábort nyíllal jelöltük

Utolsóként, (röviddel az egész cigánytábor felszámolása előtt) egy
Lettországból érkező cigányszállítmány futott be. A július 21-én regiszt-
rált cigányokat azzal áltatták, hogy csak rövid ideig maradnak a tábor-
ban, hamarosan egy másik keleti vidékre kerülnek. Persze rájuk is halál
várt.

A cigányok első elgázosítása Birkenauban 1943. március 23-án tör-
tént. Az SS ekkorra a tömeghalál technikáját továbbfejlesztette, Ausch-
witz-Birkenauban és Lublin-Majdanekben Zyklon A vagy Zyklon Bkris-
tályosított gázt használt. A fenti napon a 20. és 22. barakok lakóinak
zárlatot parancsoltak. Az ezerhétszáz tagú, Bialystok régiójából napok-
kal előbb érkezett, regisztrálatlan cigánycsoportot a rejtett gázkamrához
vezényelték. A fürdetési színjátékot követően megölték őket.
Május 25-én az SS-lágE;lrorvos a cigánytáborban újra elrendelte a
barakzárlatot. 507 férfi és 528 nő megbetegedés vagy tífuszgyanú miatt
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gázban végezte. Egy részük csak rnajus 12-én érkezett, ugyancsak
Bialystokból. Öt nappal később dr. Josef Mengele SS-Hauptsturmführer,
lágerorvos tartott szelekciót. Ikreket vitetett el. Sorsuk gyilkos kísérletei
során hamar megpecsételődött.
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A B II e táborban nagyszámú gyerek fogoly is vegetált. Míg a zsidók
esetében a táborokban a férfiakat és a nőket szétválasztották, a ci-
gány táborban a cigánycsaládok együtt maradhattak. A tábor felszámo-
lása előtt májusban kilenc, júniusban tíz, júliusban egy gyerek született.

1943. március 26-án a
birkenaui cigánytáborba
szállított cigány kisfiú
karjára Z 5141 fogoly-
számot tetoválták

Auschwitz-Birkenauban az írnoki szoba fennmaradt főkönyvei szerint
20946 cigányt - 10097 férfit és fiúgyermeket, 10849 nőt és lánygyerme-
ket - regisztráltak. Közülük hétezren meghaltak, közel háromezret elgá-
zosítottak. Az 1943. és 1944. évi adatok arra mutatnak, hogya cigány-
tábor lakóinak több mint a fele, 10514 fogoly a veszteséglistára került.
Sokan a kiütéses tífusztól, sarlaktói, kanyarótói és a rák különleges, lep-
raszerű válfajától, agyerekeket nyomorító nomától.

A tábori veszteség adatok nem tartalmazzák a lengyel és orosz cigány
csoportokat. Ezek legtöbbjét - bármiféle nyilvántartás nélkül - megérke-
zésük után közvetlenül a gázkamrákba vezényelték. Nem tudjuk pontos
számát azoknak a cigányoknak sem, akiket még Birkenau II e felszá-
molása előtt megöltek, vagy akik "természetes"(?) halállal meghaltak.

Ismeretlen máig, hogy Auschwitz-Birkenau 50 (35 férfi, 14 nöi és egy
vegyes) altáborában, valamint az SS-vasútépítő brigádban mennyi ci-
gány lehetett, erre még becsléseket sem találtunk.

Lucie Adelsberger német orvosnő 1943. május 21-étől 1944. au-
gusztus 3-áig - a napig, amikor a krematórium melletti árokban ezernyi
cigány hulláját elégették - majd minden nap bement acigányokkal zsú-
folt barakkokba (tábori néven blokkokba). Évtizeddel késöbb megemlé-
kezett a barakkok népének nyüzsgéséröl, a keverék nyelvet használó,
húszezernél több cigány fogoly tarka életéről. Arról is, hogy mindegyik
nemzeti csoport valamiképp eltérően beszélt. Leírta benyomásait a gye-
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rekek hadáról, szerény örömeikről és az alultápláltság miatt a lepráso-
kéra emlékeztető, rettenetes szenvedéseikről. Naponta húsz-harminc
halott volt minden barakkban, már messziről hallani lehetett a túlélők
halottsiratóját.

Mengele ikerkísérleteinek áldozatai

A birkenaui cigánytáborban 1944 áprilisában több változás történt.
Élére Georg Bonigut SS-Unterscharführer (szakaszvezető) került. Kilenc
csoportban 960 cigány - 455 férfi, 505 nő - érkezett, hét gyermek szü-
letett. 15-én a létszámot apasztották. 884 cigányt, köztük 178 fiatalt
Buchenwaldba, 473 nőt pedig Ravensbrückbe szállítottak.

Másnap este a lágerrészben a barakkokból kijárási zárlatot rendeltek
el. Sok cigány - megérezve a veszélyt - ellenállásra készült. Egyes
barakokkban az elrejtett késeket, csöveket, szerszámokat vették elő,
másutt a bejáratot eltorlaszolták. Az SS a tervezett elgázosítás elha-
lasztására kényszerült.
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Május 23-án újabb előkészítő intézkedés következett. Ezerötszáz ci-
gányt kiválasztottak, az Auschwitz 1. táborrészbe eikülőnítettek. Másnap
nyolcvankét férfit Flossenbürg, 144 nőt pedig Ravensbrück koncentrá-
ciós táborába átirányítottak.

A Birkenau II e tábort augusztus 2-áról 3-ára virradó éjjel az SS a
nagy túlerővel, sok dulakodással felszámolta. Másodikán délután 918
kiválasztott, elkülön ített férfit (köztük 105, 9 és 14 év közötti fiút) vala-
mint 490 nőt, összesen 1408 cigányt ismét Buchenwaldba szállítottak. A
nők ottani sorsa ismeretlen, a férfiak zömét Mittelbau-Dora táborban
dolgoztatták.

Birkenauban a további 2897 fogoly - legtöbbje asszony, idősebb ci-
gányember és gyermek volt - a gázban végezte. A láger napi jelenté-
seiben a cigánytábor rablétszáma többé nem szerepelt. Akiürült barak-
kokba az SS magyar zsidókat telepített.

"A tarka élet a cigány táborban elnémult - írta Lucie Adelsberger -
nincs már lárma, nincs panasz és nincs zene. Mindössze néhány iker-
gyereket elkülönített kísérleteihez dr. Josef Mengele."

A hírhedt lágerorvost gyilkos tudományos fanatizmus mozgatta.
Többször halálos végű operációkat végzett. Áldozatait megvizsgálta,
(alkalmilag tarkónlövéssel) megölte és felboncoltatta őket. Dr. Nyiszli
Miklós 1945 júliusi nyilatkozatában erről is beszámolt.

Az egyik éjjel, úgy éjfél körül "a boncterem melletti dolgozószobában
tizennégy cigány iker várt, SS-legények őrizetében, keservesen zo-
kogva. Or. Mengele egy árva szót sem szólt hozzánk, csak egy 10 köb-
centiméteres, valamint egy 5 köbcentiméteres fecskendőt készített elő.
Egy dobozból evipánt vett elő, egy másik dobozból kloroformot 20 köb-
centiméteres üvegedényekben, és a műtőasztalra helyezte ezeket.

Ezt követően behozták az elsö ikret (...) egy tizenégy éves lányt. Dr.
Mengele megparancsolta nekem, hogy vetkőztessem le, és helyezzem a
boncasztalra. Ezután intravénásan befecskendezte az evipánt a jobb
karjába. Miután a gyermek elaludt, kitapintotta ti bal szívkamrát, és be-
fecskendezett 10 köbcentiméteres kloroformot. Egy kis rándulás után a
gyernek már halott volt, mire dr. Mengele a hullaházba vitette. Mind a
tizennégy ikret megölte így egyetlen éjszaka alatt. "

Az auschwitzi lengyel ellenállók a birkenaui cigány tábor két főkönyvét
(a férfiak és a nők listáit) a kerítés közelében elrejtették. 1949. január
13-án egy fafedelű vödörben ezeket megtalálták a cigányok rabságának
egykori területén. A hiányos, esetenként olvashatatlan névlista alapján
később 8412 férfi fogoly adatait dolgozták fel. (Két kötetben 1993-ban
Münchenben, az auschwitzi állami múzeum és a heidelbergi Roma és
Szinti Kulturális és Dokumentációs Központ közreműködésével kiadták.)
A német állampolgárságú foglyok között másfélezernél több, a magyar
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Mengele 12 éves cigány kislány fejének szövettani vizsgálatát kéri.
Az álorvosi kísérletek egyik 1944 júniusi áldozata volt

határ mellöl, Burgenlandból elhurcolt cigány volt. A névsorban így Ádám,
Faragó, Horváth, Pápai, Sárközi, Holdosi. Újvári és más magyar nevek
találhatók. Acigányláger foglyainak 0,16 százaléka, 34 fő magyar ál-
lampolgár volt.

Gyermek
Egy év alatti gyermek 303
14 év alatti gyermek 880
14 - 21 éves 1394

Felnőtt
40 év alatt 1840
40 év felett 3743
60 év felett 252

A B II e lágerba hurcolt férfi foglyok között a legfiatalabb egy két hó-
napos lengyel csecsemő volt (1943. június 4-én meghalt), a legidősebb
a kilencvenéves Alfred Brandt, német cigány.

30



A 10768 cigány nő adatai feldolgozásban:

Egy év alatti gyermek 263
14 év alatti gyermek 4494
14 - 21 éves 1690

Felnőtt
40 év alatt 2468
40 év felett 1385
60 év felett . 468

A nyilvántartás szerint a legidősebb cigány fogoly nő 110 évesnek
mondta magát (születési időpont ja hiányzik). Két lengyel nőről beírták,
hogy 92 éves. (A fenti adatokat az 50-lecie zag lady romow, 50
Jahrestag der Vernichtung der Roma c. kötet (Oswiecim 1994.) 111-
112. old. részletesen elemzi.)

Barakkbelső Birkenauban

g. A cigányok üldöztetése más országokban

A holokauszt vagy Soá (héber szó, katasztrófát jelent) idején a romák
többsége Kelet-Európában és a Balkánon élt. Jugoszláviában anya-
nyelvi alapon 1931-ben a közel 10,35 milliónyi szerb, horvát és szlovén,
valamint szám os népcsoport me!lett 64909 cigányt írtak össze.
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A megszálló német csapatok Szerbiában a cigányok ellen is véreng-
zéseket követtek el. 1941 októberében Belgrádban nagyszámú zsidót és
ezerötszáz cigányt túszként egybegyűjtöttek. Közülük a férfiakat - a
német katonák és a "népi német" helyi lakosok halála, vagy sebesülése
megtorlásául - agyonlőtték. A sajmitei koncentrációs táborban gázzal is
öltek. Az év végére a népirtásnak a cigány lakosság nagyobb része ál-
dozatul esett.

A jasenováci (Horvátország) láger kapuja

A horvát usztasák uralma alatt acigányoknak - az üldöztetést szen-
vedett "alsóbbrendű" szerbekkel, zsidókkal együtt - a nyilvános helyek
látogatását megtiltották. A tiltást gúnyos feliratú táblákon is hirdették. A
hírhedt horvátországi munka- és kivégzőtáborokban, razziákon a félmil-
lió szerb, a hatvanezer zsidó mellett húszezer cigány esett áldozatul. A
Boszniában élö muszlim romákkal kivételt tettek.

Bulgáriában a cigányok üldöztetése a szomszédos államokétói elma-
radt. 1942-ben rendeletileg megtiltották számukra a vegyes házasságot,
a férfiakat ún. fekete századokban munkaszolgálatra kötelezték.

Lengyelországban a vándorcigányokat lemészárolták, a további, ösz-
szegyűjtött cigánycsoportokat gettóba zárták. Csak az erdöségekben, a
partizánokhoz csatlakozott cigányok menekültek meg. Becslések szerint
a népirtásnak 13000 roma áldozata volt.

Egyes források százezer körüli szlovákiai cigányt ernlltenek, Ezzel
szemben az 1930. évi népszámlálás 31188-at regisztrált. (Cseh-
szlovákiában összesen 32857-et. Közülük Csehországban 31, Morvaor-
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szágban, Sziléziában 196, Ruténföldön 1442 élt.) Szlovákiában 1940-től
rendeletekkel korlátozták mozgásukat, életlehetőségeiket. Évi kétszer
két hónapos munkaszolgálatra, majd egy évvel később a települések
szélére való kiköltözésre kötelezték őket.

1943-ban cigányokat kényszermunkán dolgoztattak útépítésen, vas-
útépítésen, a Vág és az Orava mellett folyószabályozásnál. A Vág menti
Dubnicában cigánycsaládokat gyűjtöttek egybe. 1944 végén a tábornak
729 foglya volt, közöttük 250 gyermek. A szlovák németellenes felkelés
után anémet megszállóknak, a velük együttműködő szlovák Hlinka-
Gárdának és a felfegyverzett szélsőjobboldali elemeknek többhelyütt
romák tucatjai estek áldozatul.

Romániában 1930-ban anyanyelv szerint 101015, nemzetiség alap-
ján 262501 cigány élt. Mihai Antonescu miniszterelnök - helyettes 1941.
június 17-i kabinetülésen az elhódított területek jövőjéről is szólt. "EI-
mondhatom önöknek, hogyaromán nemzet most, amikor e történelmi
pillanat küszöbére érkezett, mely évszázadokig nem fog újra beköszön-
teni, fel kell hogy használja a kivételes alkalmat a lakosság megtisztítá-
sára. (...) Ami az etnikai lakosság ot illeti, biztosíthatom önöket, hogy
nem csupán a zsidókról, de az összes etnikai kisebbségről is szó van, -
az idegen elemek teljes és erőszakos eltávolításának politikáját fogjuk
alkalmazni". (Ion Antonescu marsall pedig - Hitler után - a zsidót ne-
vezte az igazi Sátánnak, akivel a románok élethalál harcukat vívják.)

A románok a besszarábiai és bukovinai zsidók 1941-1942. évi kiszál-
lítása idején az összegyűjtött cigányokat szintén Transznisztriába - Uk-
rajnának a Dnyeszter és a Bug közé eső, a románok megszállta terüle-
tére - koncentrációs táborokba deportálták. Legtöbbjükkel az éhezés, a
járványok végeztek. 30000-40000 cigány áldozatról vannak adatok.

Franciaországban is eljártak a cigányok ellen. A vichy köztársaság-
ban közel harmincezer "nomád" cigányt internáltak. Sorsukról annyi is-
mert, a legtöbben Buchenwaldban, Ravensbrückben és Dachauban ra-
boskodtak. Hollandiából és Belgiumból háromszáz cigányt deportáltak
németországi táborba. Ezután - tífuszjárvány tói tartottak - a főkormány-
zóságba szállították őket. Az 1944. január 15-én Auschwitz-Birkenauba
deportált 351 belga cigányból tizenegy-tizenkét túlélő maradt.

A cigányok ügyében Svájc már 1913-ban törvényt hozott, a hatósá-
gok célja főképp bevándorlásuk megakadályozása volt. (1972-ig ér-
vényben maradt.) A továbbiakban a bűnözővé nyilvánítást, a kiközösí-
tést és az üldözést "fajhigiéniai" elméletekkel is magyarázták. Újabban -
a közelmúlt történetét vizsgáló - svájci történészbizottság megállapí-
totta, hogy Svájc hatóságai a második világháború alatt folyamatosan
cigányelienes politikát folytattak. Tudták, hogya határon jelentkező, az
országba belépni szándékozó menekülők életveszélyben vannak, mégis
igen ritkán segítettek rajtuk. A kényszersterilizálás elől Svájcba menekült
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német cigány kérelmét azzal utasították el, hogyanémet hatósági intéz-
kedés nem mond ellent a svájci jogszabályoknak. Ilyen alapon menedék
nem adható. Végül nem adták ki anémeteknek, de bebörtönözték.

Egy túlélö lábadozó társai között

h. Az üldöztetés áldozatainak száma

A nemzetiszocialista üldöztetés elött a cigány népességet Európában
kétmillióra becsülték. Az. üldöztetés áldozatainak számáról eltérö,
200000 és 600000 közötti adatokat találunk. A 1990-es évek derekától
az utóbbi számadat melletti állásfoglalások kaptak erősebb hangsúlyt. A
vita - megfelelő dokumentáció hiányában - még nem jutott nyugvó-
pontra.

A cigányok nemzetközi szervezetei 1,5 millió áldozatról szólnak. Ez a
szám szerepel Párizsban; a Patrin információs és koordinációs központ
nyilvántartásában is.
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Dokumentumok a cigányok sorsáról a deportálásban
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Dachaui fogság cigányokkal együtt
Deportáltakat Gondozó Bizottság (DEGOB)
2055. sz. jegyzőkőnyv, 1945. augusztus 16.
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felvétetett 1945.JullU8 27.-6n n :>1roOn DeportUtaltat Gondozó
Országos B1zQttsá& lrodáJ1baa'/Eudapeet VII ••nethten t6r 3./

Jítaglelen1k:
Sz!U.eteU:
li'oglalltozás:
tat.hely:

'Ti1borok.:

Stl"l11hics Prucalt&
Xovtesrét. 19a3.o~téber 23.
va.rr<ínö
Budapest VII.,KazlR,z1 u.10.

'./Rawensbr(lc!t 19·U.nov.7. - 1944.dsc.1.
Rechlln 194A.dec.6. - 1945.ápr.26.

/

Fentnevezett el~adJa Q tOvetkez5ket:

1945.okt6ber 2~.-án, rendelet 6rtcl~6bcn, to-
vonultam a ~iSok-tál~ára. Ny11a~ot elvittek az la&azogi táborba,
itt mindent elvet et- t~lank. azután Ujpestre é8 innen gyalog
'3 técsl orszásuton végig menetelt~nlt ~e~eshalo~1g. Kb. kát h~t1g

IgyalO~oltunk.~~~el .indenUt\ a szabad 4g alatt. piszkos vaa~rte-
relten és tutballpályákon plhentUnk. ~l.lmankkápiapont~Rt e61 le-
vesb~l és 10 dk.kenyérb51 állt, borzaL,nsan éhsztüAktg'ltclj8pen
legyengilUUnlq nu'gyon sok to'lranZía ~. ,Ilzallllltbt~tölt Btt ~JszakéJi
~egtagyott. LegJobb barátn~ is igy halt meg ~ollette~.

RenJ:;r~k: és magyar Itaton~i:vol tak a Jt1aér":lnlt.
A rend:rtlazt. r1atal e~ber. navét n~ ismerem. J6 példAt mutatott
a legénysésnek: atött-vcrt bennUnket. ~ m~gam is két rugáet ksp-
tam t51e, mert egy baJtár2nSmön, aki az écségtSl ae uton össze-
esett, ~~g1tettem és vonszoltnm mRga~~nl.

Begyeshalomhoz érve, átalttalt nz SS-akn!k. A
n~~et tiszt az átvétel al~al=~vftl kiJelentette. hogy ~unk~ra
viuaek. ne !élJUnk. Jö dol:IWlk lesz. Két /Ulpi utsz!Ís után :leg-
érkeztttnk B&wea~rijckbe.FertGtlenitéB után alndent elvettek: tÜl~nL,
6cska.tetves ruhát ~a tac1p~t adtaK helyéce.

Sevi ttek egy :!agy aeltba, n "o 19ánysátorba",
ahol m&syar c1~áuyok közé kerUltUnK. A csupas~ fOldön. szenny-
~''?!l, !" i;'=·zoktr:..n. ',~lu~jt·.l..,r{, ~'9:~.,':; ;1~:""::f -<~- i-l~t4!'l. : '~:~nztat: f~ '~et4t
~, -.,? '·1--/) ~, 1;:: s: :" I~ .: •• ~~·· • .!il t !:!."; ~i. ~~~:!~l -,.; :.~~I':...;'"1 .,

c1~nt1yO~ ut_at~Z :'r ed ..~!1y:lkb"l ~ellett ':·O~:y!:i32"t:tnUjl;<' •• -:r.. ~l"'!~v-'!

Ravensbrück, cigánysátor említése
DEGOB, 2692, sz, jegyzőkönyv

37



- 2 -

/. .

Kiürítési manet cigányokkal együtt, 1945. április
DEGOB, 2280. sz. jegyzőkőnyv
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lill r\(ovics Eta
á~

:.úu'ko vica Hel én, _2-

ti«'l baszf>lt. eanld ezen mIl. nam ~,halódott rajtunk ldvtil,
úkik. nen tudtunk se.oiteni. Azt hittUk, rneg~Z3!r[jda fid-

h~i1l't a fi idúl~lllt';!, '::. Uml'ltetlc11 dühtől, emikor hallot·
t,v~ kHI tAiaikat: Zóna Kanada. hilft UDC!

J, uuárbon ?ocbl itzbe menWnk. Ef!N i''''!J'y,u',5j'árb'm 13.ktunk,
:xiú;';, clg;:í:fl:,ok. küf.linf';lc r~zeit;k .cl1~licúmi vo~tu.~ itt.
:':J-t'k fe lü::;el tsk ránk nmukllKozl'el1 O~ .ce;?:Yt.\tlbnUlti tótt$I!;,
rl'rtelt mJrll{€,t • .Iilivókkol dolf:PzWnk. ;:)0..40 lcg-os kll,&lcet
kellott. Láncbon 'lf}fl$.i!I'Jak dóbíüni, {\'l'llllllÍst61 2 rnét.ernyb'e
áll tun';. t; legnegycbb fl •.•;yokoUl is ~asz 0littj kinn '01-
tunk, és méC; fl kub:Hunk:!iL il! le kellet.t. venni, hogy j~bben
n,onje!l prmm:t'e.. Vifi·\""~?Hl~,ehf,:1 kell:.ltt :Hlnilli, igy per'
II e II ;(';','€Ik ntw jót' ~l't'.·k:, ré dcbtuk t-ire!'l;Jnk lábán. ked-
re !Í!: ez 'lll a micr;'c"J. ,t, l1!.\I}Y :(;jvClk felhol?.i.tották vég"'
t.S!l;i::lÍnkllt, kör.Jl(;WirJk la :oh6r h6 mi()ui~ o í ro e volf,ó-
riirih51. A fs,:;.{5.ai !I:bekdl nem is ~eazHelt.

Re~lt~nként.. mielőtt k1vonultunk munlcárB. feketekávé ~·ártnekunk, da ezt többnyire nem kaptuk meg, azzal, hogy ronem készült el. Mikor hazajöttünk, láttuk. hogy felűgY.e ó-
n6nk a feketekávéban lllOllattja ld fekete köpenyét. Do mi
!'M'yira ki voltunk éhez ve, llB ~ 'Vágy6d tunk nl&llli meleg
étel vagy ital után, hogy a kondárból-kimeri t.et.tük: a JU-~iszkoa feketekávét áa azt ittuk ki. Ne,ünk nem volt, csak
Verpfluchte jüdisohe Schweine- kén.t hiYtak.

12-8n k80tunk egy kenyeret, rettaietell&n ébeztUnk. Állsnd6
lági támadások mell et t nakUnk mm YO It megenged,e, bogy a
bunk8r~kbe menjünk. Az utols6 4 hét alatt mr nG doleJl2;·
tunk.E.1jel !l1}P;)al bent Ultünk, az ajt6 khülr61 ránk volt
zá.rvoi 88 a ház' és mi is reme~k az állandó légi támadá-
!ok;t6 • Il detonációlct6l. Ha zink:gyulladt ,olna az épület.
ha bármi történik. bont. pueztulunlt. mert kimenni nem tud-
tunk. óraink bunk:erben 'igyá.zts.k: életUlcre. Cade a mi é-

,letünk nan aaámi to tt.

Az utole6 napokban elvittek minket. Ib. a D801g gyalofIPl-tunk. parancsonok:unlcbí c !klhel ment. mellettUnkHa az SS
fel Ugyelónók nem néztek ránk. hnllar egy Ide krumoli t ka-partunk ki a földból. vagy csa1ánt téntUnk. éa aZt ettUk:,
mert különben éhenhal tunk volna. Ha sionban ilyesmit 68Z-r~vettek, keserves korbáo~t~sekot k~tun~. ~ikor me~fhen
tünk , azaraa fa.levelet ~UJ töttunk. kót tCi;dival tuzat. cai
ho1mnit, :Js meg voIt II blyha •. \gy Iábasba -i:le ra It tuk 8 cea.
Unt, p'8takvizzel f~löntöttuk. és e(§ jutottunk végro ~"J
m~log I!telhez, cesl~n-fóMlékhGz. Utközban t<i00 :runyhébti.

r~azbn 1e be~;")ogtunk ÓS étel ~ ;,,:r tunk •. '~ nOl!:ct ueazonyck
"zor:,~!.ln nem ac tak, azt mondták. hogy meg a viZet •• érlie-
llHllJ uk: meg. '. , ..,

Rochlitzi munkatábor, 1945, január
DEGOB, 2136. sz. jegyzőkönyv
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Ábrahám Rep;ina
Roen<lr Dana
Ferber Sarolta

- 2 •

volt le.k6hel...1lnkt.5l. :ti 4 Oo-m vo1 tunit 6S rajtunk: k1vUl
cizjwyok ~a ieng:;rel férfiak 1.: dcl",~ tak iti. nfl-6:{on nehéz
lIIU!lka volt. robcen6 e.maepltkal dol.g>zt\J,ll!t, IÍ.ll;::nd3 veszely-
ben. )Iel.:;yrin Irovcaet kap·tunk enn í , uindég knacebbat. Az u-
toho uö.Xlkban már ZC-&n ltE. •• tunk c<:;j lten7erot.

Aa SS felUgJeli5nék üt.ött.ek vertel! minket. nmi l[.é.j1l8ban
utnak L'ldHotta:c.. ~ 0t.P •• 6gy éjazeb. fj'ulogpltl1nlt &nól.

'kül I:og: M.mi er.uavalót is adták volna r.ekllnlc. 1f&r nm
birtu:t az éhaKsat, a k.orbácailt.éaelcet, amwlyeit e~tAn
hullottak f'elaebellS'deU bá.tunkra. Egy erd6 .1$záléhez értí.!nk.
éa itt. mind leültünk, GenU um birt tovább ~1. Az SS
nők ci 'i lbe til Wzt.ok é8 1II~8töktek. minket pedlg~máanap
feloz"Sadi tolt.ak az ~lo ••.•Elóbb wauwunk, méli!P.ózni,
él e magcsaládunk:ból v:.;lad. uutá.n ialeuUnábaakárql:ut
menni.

Áb,rahá':Regll1f.
.11 o • n • r B. rt. •.
.F.l'~.r Sarolt. •..

! Jegydl!:6nyvet fehet.te

GIlA m a n n M á. =rvt~~r

Lipcsei lőszergyár, 1944.
DEGOB, 2190. sz. jegyzőkönyv,
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holminkat is elvették és helyébe k~ptllnk ec"'" ócska ron;:;YQt.
lkinek mé~ jó volt a oip~j~, azt ntcserélt~k e~y pár fRclpóre.
A fUrdóbö .•. CgJ6neS!n'a cl"ll.n"l"'ccrbll vlttek, ;1uol CSUpll n~-
l:i.ct ci~:l.n:; volt. Ebben ~ ~,,-~hbAn eG;; h6ti~ voltunk 63 utána
.elvl tt,,:•. II "C" IJ"l~.,r l3-'ls 'jlo:tkjából. Itt L,1-cm f(}kl;!t:i!::k
e ~ Jlj~n,nriccson a~elJ cnzi~um 4 enberre volt céret~zvc
éií j:; z e: en 1 ;:,o:tr6cot k~?tu.nk. Dolt;0zt:i itt DAm ::"llett 36U-
a í L. fe 'Cel kb. 1/2 3-kor '/01 ~ !lZ 6vro3zt6 én ul.ina A:lellra
sOln;;'oz~, Imel] kb. ~)-íJ t~rto tt. Ut:':l"l n0b1"zÚ!!!o1t3k bennún-
ket 63 ~ztán kaptuk !Jeg a reg:elit, I;i:'lel;;t e~'" kb keserű ká-
'l{u~l é,Hott éu ezért L'l(; verek"ctek 13. Délben bptunk !gJ.
eh e t c t Len l.ev es t , :;;:,el;;ben fll, t5r, sz é n , és ldl/ek voltak éa
ol' ~~1 ke ert! volt, hOG:' nem' tud"~ megenni. DHután 4 ö r.a k5-ril l$~6t Apcll volt, 1~el~ - hp. oin~6n rer.dbcn ment - 7
ll::! 8-ir tartott. ITa 21(,"-1 atiomelt II safurloHs, - fll!l.i iGen g:ysk-
r',r. :orli'üt elő - akkor :wé~' éjfHig ia álltunk IMg térdeneJ.-
L:',:c dLrOarit "söbryn. hice.;ílen. VacíJonün kenJ'3r'lt kR2tunk éa
!10~~f. .rclv~, tv a r.;,rb,ril,t, !l'"!itot? ve;;'.' c;.J knná I l""-I{!irt.

1'-er. '~'nkr,;n :d\elc.'Ctáh":l: oonnüuket. Il~Jl1nkor
1:; 'jC.:JZ :"a;e:;:n'lk iet'kf1llott ,>or:lkoznia.'.5rJll;oLl 3~ooo
.~~"~2r t11~ JML~~erb~n. A ~zel:!ktálá~ U?:.J tör't;6Ilt, hOij.l m(j~je-
1!:, .'lk"z ,,);;-fli( é s cs as UJj 1.":'ullllt,t;;9lt er r e vu,:;:] ar r n - e3
ns :":;ZbE:ll v'üüi s i r t , !il.crt Illvib:Jztctták ,.. t,alltvérét61, ugy
~l:"f.H iüábh elvitték. I,ecjobb sa e tben os tegt~é:rtH is kivá-l~~ktották. Ez€kct aztán elvitték D kr!m9tori~ba. Volt~k
DiO~b;D ol~AL 'dlA!ztások, aoikor Ilm~n~ tr~~3rort r6sz6re
t:rt0n'. ro dl'&1c:özt4s. EC:: ilJen vrllfiszvq nlkElZli~vsl lertÁl-
tc", 6;: i::: tr~n,,:ortbe Lo-ed ~~r;\ll.'llú!:l. Lndu Léa el ö t t mik or-
VJ,i v í z i tr e ~:ci.itli:ik ~J ~kit r:s o r s oe n~a~'1teldIt, :J.ih':"!elolének,
-~t ~~~j~"~~l~tc éJ 1zok~t i~ ~ r~utbe kiildt6k. ~iltro~n,pi at~zás ut'n ~rkezt~nk m~~ pqrachnitz-
Qll....-1tt c';;' eue Le t es n';'zbl1 l~t',t!úk e l ne Iyeav e , lalll(:lenki k~ran
~C,;:t t~fott, itt n6r n~Lk~~otn~k t6~intatte~ beon~nkat •. ~
n '·::ü:'.'~ nevU rC"lti16Cé,,;',f.rb'm ny er t ep elhal"o13ést éti ott
';;;,:uc:>:hoke'; csi:.lzoltom:' i!<lrot: cso oor tbnn col~:oztunk nfipi 8
j"it. Eleíl?tc? qt:é8lf r end ss d14ct.duap réSZ~6lirtUnk. da ez sllj-
••O~ c:;-y.r öv í d ldel- t-rr to t t , r.ezuotoen .feJen~:él.it fl"':; oeg;)ed
k~n~ere~ k~~tunk. k~H6bbau reJiG cüsk 8eY ti~eJet. ~bédre ele-
inte kru:.:"lit h;-tunk, ké.,ó.;b iedíZ !idr csak v,'llemi vizes la-
.CJt. Heg~el feketekávét ndt.:;k, de ezt sam k'ltJtu.k mlndéit.
Es t o t:;; Kevés krwnplit ad t sk v'llanivel le:5ntve. A t'"Váib;;n
r en.;e., ot.nAst:6db:, volt r éaz ünk, Ef;lutt dolGoztunk otRsz és
francia 10.;1' okkal é..J e~e:' s okss or jdtle~i tette:C be nr.unke t ále-
Le.aaeI , Ehihte volt eg] jó Unterschonr .•.l1hrerlink Kl Lcsnek hfv-
ták '3~~nos ez telhel:: ez t~k t6l ünk (pe n azért Dlcrt ol~'I'lL jÓ
volt 6-.1heLvo t t e eq nOb',Oll roes aat bmtu.nk. Dacára annljk,hogy
no:~:;'n:: I:lintV OUOká60KúOk ltt ner, kollet't f!.pellt állnunk e.a
~éGlu ki~llitott bennün~r,tv~s~~na?, ~ikor nem dolGoztunk, 9
i.:.::arb:;n éa egé3z idG alat~ c'tl!:li1Jottnl a kezében lit3tt bennUn-
"et.A cok éhezéd követko.;t;él)en nnt,J'on lebJ31~lnt mindenki ás
cr.ne;~ k::l':etki)ztébeu s oknn n:!lt'l:': wo;;. th~:ont'lkb.: 20 n aLot tuak
'Jlt.

Íliarciu3 Lov--én !!lnr z n.rv ou k5z"lcGott a fror.t
,).1 ,d,orJÜ1ittek benll":o,;,et iOUCD Jj'tÍ,,::tba. Pnl:iohnit.zbH
~i~,t'llli,:(~' n120:' u~n,ci.1uk. \::Jibr ::1l:..:Jrke~t..ink elvitt!);' ben-
:l.~::':Gt; '1 'ferLtlcnl':5)e. 1 t. ll" 'J ,)Ct r ecd eee» b'\nt.<lk :!l:!: b:,ntnk
v e l Jnk, Az ellátá~:':ú ;3 v o Lt c:3'••, 01'-'cn k"vé:;, :~e,; -e l í r e
V~· •. e uea ,'ri';- 'C"" t',.,f!. V"l'" ~"eJ ld.v·~'(, dé Lben .•,., t\- ","r le-•.~..J "'~";0 .a~~'i.:,;,.It,J •••. ~••.•..•• ~.., t 1"•• '-' • ..J •••••• ~.

vos t , ea t e kr unp Lipur é t , ~í.!'ii~f·Z né!!:~ ;'fgüJ~i: ~ !1~,J t, í s ;')Jt:"'~.

Cigányláger, Auschwitz-Birkenau
DEGOB, 2818, sz, jegyzőkönyv
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órketove lli3;@'..:fOn SJOI'S~ kellett Jd.száll~i ·1'v'~";:';l:okbél.
n(l;tWt:,ilolDY li eso:naf5okat esnk h.l!':,yj't.'I: :r,~~n, m:ljd később 0-

~~Gzzák. A szélektálás pillanatok al~tt tórtént. ~i~~ag~-
értem, m6r eg:, ",-ülón c sopo rbben voltam apá=al és eó:;ik ócs<:l::i-

• ~zivsza~atc volt az elvál~ztott családtagok kiabálás.3. es
5é3beesése. Volt oly~~ fiat~l n5,ak1 ónként ne nt abb~ a c~oport-

,amelybé.a gse~~ét osztották be. ,
Bennünket lllunkabir6kat fűrdöbe vi ttek, lcvctk6zts.tte <1-

.Ópz.en mep..telenre és mindenünket elvették. J::kkor kezdtillc sajnf.lni, \/
0:>;1 annyi hol:út hoztunk ma~>ta2 a vagonba, figynCJ:lűt. t;lj;:;n-ók:lt, '\
tb. ami caak . tcrhünkre volt. Pürd6 után czlikos rabruMt kdf.tunk.
1.után eg] barakkhoz vittek, ahová 1000 embert gyömjazö~tek be,ugy-

'. zc.lván bevert ek bennünket, Z!lert zaáaképpan nem :tértUnk· volna be.
ét napig nem kaptunk. sernG,it enni, csak. ott sZQL"ongtunk a bill' ,kkb:.m.
~chaarrührer olykor bejött és ~ivel nem tudt~nk neki elég h~lyet

dni.hog:r végiSlll€llljen il barakkon., gumibotta.l szétvert k5t,öttünk, us;y
sinAlt ~<1Gának utat. Később már 500-an voltunk eb!.oe.n:l. bar-akkban

je a n~pi koszt l/~ liter levesból és cg.r ki~ kenyérbel úllott. Itt
. ~é~ n~tig voltunkl dolGozni nem kellett 8~it. ami n.aBJOc ro&S~
.•..• olt. .

...-" A- mellettüllk levő barakkbm némat c1gán,7'ok vo Ltak , Egy
,. Illjjel borzaszt6 jajv13szekelést ha'l Lot tunk , Máli,map llLo!;;tudt1.:.k. boBY

~z eg~sz tábort, kb.lo.ooo clgányt el~zos1tottak. Ekkor lett azu-
,t.n a számunkra val~ivel tub}> hely.
1 Innen AUSCh"llltzbá kerültiink, ahol II baro.kkbm ~r áíQ',
lletcli3g priccs ,volt. 'négyen a.lua:tunk t:lg,1 1,.5 1a4tercs priccaen,<m:i
et'. volt llae;yon kÖll,yelm6s, dc mégis sok.ka1 jo~b volt, mint ~gttoln.i.
g01.1zéjjel. .\ 17-'\ blekkban laktam, uJ:.r6nol&.o.1 voltunl( cg-fott. ih-
onta nus2<szor is á'Ci5zWnoltak bannünkeb , de még nem. Y!)ltunk beeaez--
ezve. Teljesen- fásultan éltünk, felettünk izzott a Ü_atoriUlll,8.-
el:r mtntcg:r kérlelhetetlen Uoloch szünet nélkül n::ol te el áláoza-

,ait.' ~lund6an lehetett éz-ezzu, az égett hUB szagát é s ez v..i.lami
- orzasztó h;;.ttulll:ll volt mindenkire. ,

:~ ~a gyalog vittek benn:ulket, csak II k:ll-n.:rir<3volt
WZ1l: "l~schwit;;b5l, azonben ekkor már nagyon ;yensék voltunk,uey,ho6Y
, , forró nupon r.:.l;;:ton neheaeaz-e ooett a nenetel,Js. Két h.;t.;almaa sá-

ort ópite't;1;ek itt r,hzü.:lkra az ".\ppel-Pl:l.tz" mellett, ebben lak-
unk e':;\Ísz.on decemberig. Csak ;mikor Jci~' ket~en lJlct,-!.' J.C::]tak, akkor
~ztott~~ be ber.uünketblokkekba.

• BunA'b~ a :~u.-~aeleinte borz~zt6:ln r.ehéz volt. Általú-
,:U: minJ.i-(; 3.:\ Ujait:lt osztottóA be a nehéz munk6..6:ra, ;••ert késobb m6.r
EJ!; bir~ik volna czck ; t elv6gezni.. Kibelckot fokt,"ttek le <ls e!ll:ez
ellett f31é.et ':sni. "p<Í=ak :n:'I.gas v.)=.y0cu5.sa volt ,,3 állni oS!ó.lta-
~b.ü1 r.s.~vo Lt zzilb!ld r:eki. \,. ;:;ln.r az eLaö napon többuzc.r elájult. ll-
iker l:'.tl;:í.k, J::.o;::.yY,'.l::"ban nea blrju ez c a mu:llc8t .l."'form na;;on,kór-
:'zb" vi tt ~k, ;aajd onnan c í póaznuho Lybe került. i:zt a l'öld.:'tsúsi mu...'l-
olt rCG~ol .,. ór.tkor kez<ltillt é e este 4 óráit; uolí;;oztunk. Jokzzor azz.al
ytit;úI"'~e:<; bennéi."l.ket,ho6.:;r munka ut án elli:ü1d.tok il des1!lf'e.k.tionba. Innen
jje). 12 6rJ...~or lcer:lltünk vi:;,;z.a a. blokkba es raáan ap ujbcl 4 órakor

.all~tt ~~lkelni. Egy ido ~ulvd ~é~l.j.l~to~ühelybe kerültem.Az apám
i~ 20 ev ~ta a ko~unis1;a ~árt tasja volt.Volt ott nu.~3ban e~7 ko~-
l;.ist 3. szervezet, iIJ!lolynek ágai egéz en ;:les"zi;:-a, il. német :r..'..gazl::lOkig
7tütü, u2{,ho,:;;- bzek 6.1tal a kOlll,::mnisták últ::ll :ainüe::m:l.j? kaptam
:üön 1 liter levest' f::;eg:yadac; k,myel:et. Itt ll. Ilüihelybeo csak. mi-
~ltw. a munl'..Jt, Elcrt a Cl',Q 1s kO'WllO'lst'! volt éa r.ag:ron j,;-l bánt
~le;n.

A birkenaui cigányláger lakói gázhalálának említése
DEGOB, 74. sz, jegyzőkönyv
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Laq;er ;lakói. ca ányok :voltak és odaérkezése:a u+an' néhány nappal'
késöbben kiváltsztottak önkényt jelentkezőket lllllnk4ra. 120-an
jelentkeztUnk, de csak riyoLcat vettek i~ényDe. Nyolcllnkat át-
téttek ecy külön barakba é8 az ott maradott cigányokat levet-
köztették, autóra dobálták és bevitték a gázkamrába. Wz elsö
transzport elszállitása után pár 'órára Qi nyolcunkat-bev~zettek
Br:;y h,elyisétbe, melyen kivül "Fürdö" felírás voltláthato • E~y ,
kb. 50 m2-es terliletre 400 embert zsúfoltak össze azzal; ho:;y-
fertötlcníteni fO,"jt4k öket, mindenkinek ,'l}io-szott$.k elS törülkö-
zöt, e~y szappant, aztán egy hosszú folyoson keresztül bevezet-
tök öket eey helyáéebe, ahol zuhanyok voltak. Itt a 40ó emberre
rázárták az ajtót, beeresztették a cyángázt, amely a szeren- ,
csétleneket me~ölte. Szenvedésük kb. 5 percie tarthatótt, mely
idö után eey eázálarcos ss bement a kamrápa, kinyitott'a a két
ablakot é a a s aeLl.öz éa ut.án átadta a hi.l.llákat elöször,a fo~-
orvosoknak. Azokat az embereket, akik a hullák szájábol az
aranyfov~kat ki'itötték, fOllorvosoknak nevezték, de hOIlÚvaló-
ban az lent}e a foglalkozásuk, azt-ne:ll állítom. Lehetség-es,
hoZ] gÚllybol -nevezték őket i!.y. A "foe;müt$'t" után !!li nyoLcan ,
bementdnk a lázk?-mrába é6 a hulláka.t, csillébe raktuk e azon
el tól tuk az éeetöhöz. ott ,kiford:!tottuk öket és a Sonderko1Úman-
do e:nbere:i,i' bedobál ták az' ée;ö ,k,emencébe. Az ée;etés kb. 3 óra
hOSSZ2,t tartott. Eloö nap 2.0orát dOlQ:oztunk é6 2.200 ci,ányt
""ázooitottunk és haavas at.ot tunk el. \Jásnap ,az e"ész' lá~er leve':'
c;öje tele volt a szerves anyagok ée;ésénél tapaszta.lhato jelle~-,
zcteo sZ!.lgeal, -,elyet úZy ii:yekez t ek közömbös:!teni. 'hogy nyers
zöld e::.lyaka t é:-:;ettek, ili:tve füstöltelS. r.lelynek erös szae-a
e~Jbeveeyül t az égő tes;t Bzaeával. 24' orsi aunka utén 24 .cr-a
pi~enöt kaptunk ~ harmadnap irodni munkára osztottak be. Az
irodai munka abbol állott, hoZy a 2.200 ci~ány kartotékára
ráütöttünk egy bélye«zöt "eestorben"3IlI,7.Aue;ust."E llIunkával
vé~czve az ée;etés után fenn~aaradt aa'Lakazerü terméket Bzórtuk
széjjel -az éc;etJ méllett, mán részét, főként a hamut; kihordtuk
a Feldarbeitko~~ando telephelyére, fölQtrágyázás céljára.Munka-
beoazt é eom :nácodik hetében kivi ttek bennünket ti : ageren kiviU·
e::,j fenyves erdobe , ahol mé.::;részben élő, féli: a~yonvert pici
caec semöhu Ll.é k voltak. Mint késöbb munkakasben 'neztudtuk,' 160
nprósá;,.ot SCffillidtéttek i:':I me~. Az örök felllzólítottuk bennü-n-
kat, ho~y áSBunk ~ödr~t 68 dobáljuk bele a csecsemőket. Eorzaszt
munka Js borZuBzto érzés volt ~s az örök, poZy eltereljék gon-

'dolatainkat, ~ll-nicBövel állandoan eaunet nélk:il ver t'ék a h,aun-
, kat 6s í'ejiJnket. Az er edmény l1ee -í.s volt, mer t úeJ el voltunk
k ábuLva az ütéuekt::il, hOt.. goÚdolkodni sem tudtunk. A hllHákra
r-ádob tuk a földet 'és máanap, !lükor arra jártunk, lá'\;t.a~, hogya
sír felett a föld mé!?; mindi~ raeemozdul é6 e!!,ynap alatt teljesen
ezyenetle~~é vált a ter~let. Mikor tudomásllnkra jutott, hogy'
ueyanilj'cn IDódon, illetve elgázosítás utján vesztette:n .el édes-
apámat 6s édesanJám~t, minden eröm l~tbavetésével beoszttattam
maEUlll ey ,Birkenaubol eLmanö Romml,ndohoz. Igy jutottam el au- ,
Lusztus 15-én ~zeQiniábu, <.ihol -'tOO mhgyar és 400 ~eng'yel
társam:nal lebombázott olajfinomítot hoztunk rendbe. l.!unkaidönk
napi 10 Óra volt,koszt silány, rege!)l !í órakor fekete 25 dke;
koarí e z kenyérrel, este 7 deci k ápoaz ta Lcvee , .Ruháu a lechidegebb
télben 'is e~y má;;;nyá~on k8:;,Jott 'már teljesen rontJ volt, vászon
rabruha volt é s H 20 follOS hid eeben cipo nélkiJl, illetve össze-
azukadt f apapuc sban kellett térdie; érö vf zben és v í.h ar-ban

I "':_. ';"4-,

A birkenaui cigányláger lakóinak tömeges halála és elhamvasztása
DEGOB, 3631, sz, jegyzőkönyv
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tevemben, nyolcan egy-egy kojM. Onnan har-aadnapra
zehl.appeLnéI A3C szerint ~50.t:pzlir!!;&i:ulvi tt3k, bz- "
t:tk e nge u is, i tt m~gtetov:.í.ltax, baosztott:,iÚ rcunkárn --__
a bre cs í nkára éd'Jsany::i:ll::ulleeyi:ltt. :&\31adata.!lléaz
volt, hogy a megérj~ezett transzportok c s omag j a í t s z o r-,
t í.r-octuk, A hoLmí.k először a fertőt1:mi téte kerültek
és az onna~ vissza~ozott fehérnemüt és fe1séruhá~mt
vittük a bara kkokba , Többek között a saj:H holuinkat
is megtaláltuk. Itteni be os a+ás unkban j6 fe1s5ruhá-
hoz juthattunk, ismer5seinknek is juttatunk sok jobb.
holmit , cipőt, a ru1lákka1 cserélhettünk, igyekez-
tünk, ahogyan csak m6dunkban ál1ott,-~indenkin segi-
teni. Volt élelm~k bőven, azonban ennek nec sok hasz-
nát vettiili, mert i11and6 idegálla:potunk és a lá~ot k
e1vettJk az ~"tv:igyunk2.t.Azonkivül az égett cson -
szae annyira oe Le Lt.ba r,1&g6.ta r-uhárikba , hogy e ő1
is k3~t81-91:e~::voltur1:'<{ enn í., Az egyik kre!::3.tór;/~
r.:lint0g;,' 20 .".:3t3r::yi távolságra esett téEin:k.iSág~· h'§-
tig jártvnk a láger 20-as barakjába a munk~~elyr51,
azután cár bent1akt~~( a brezsinkán. KésGb~a ~~ris-
nyaszortiroz6 bar-arban do Lgcz tunír , Itt rep'gateg ék-
szert ta1:5.1tunk , va Lut é.cat is a harmSnY1k

r
3 bele-

varrvaj az :íkszere' ..et igye:re ztÜJ1kkijutta eni a fér-
=i,J.~r.:.al~, :"_cgy ezzel va Lauogyan :::8c';itsene1:: :J..S.g").}::on.
Sg~~~e:: ~el.!!'!t5s r:C.ZY'iaó~ronok$.t-:.:-l~lt1.:...Y1,: itt. ?3:!.vil.J
"ld ~:2.?:?al és Jjje~ doleoztunk. ~~ !:3te!: !:z::"3s!:rt':~1 it-
~lt·:;.~:·;gJ3:3 !.!agys.rorszit; vidé~i zs í.dós ágána.c r..agy-
r ~~::'3: 8:'pUS ~tnl::3;:.t, tovibb':: 3. cceI; csal~tc.ü. 16.S'3r '-3:!.-

g~"n~;;~:i~'v~i~~i~Jr;~~;:;~f~~':f~j~.;;.;;~::~~::~<';~;:~1-
-t03::'St ~..::.::~"':ta:,_~',::, :... S2 z-e r.ce ;tl:!!:.3'<: v ~r~:':'5~:-:,;:_ ..:::
....:- ~:.::~:::l, ::";v:';ljj::";:13:: vcLt.'::: .. :. ~cl::i z::tt: ,:-:--:';":2-

~;;=~~~r~~~~:6;~l~j:~~:~~~~;fr:~it~:~3~::~~:j~~3~;~";~J~'~r:-
,,;s:':tl:en:3k. ~,:3.G:iba.r:, -uer:t a kr8..:..:l "t5rit·~._~l;:i.• ~:3._. -."jl-
t.unk , d3 :1"': ott c:..)lGozü ~:.:lb3re~<;:elD·~sz~l.L..jl:::: ;r-
t;3~:_1~';n:: ....:...:....::-.:1, ~og:,...:!.!~ ~g:;ti:: .:: ~Z J_,;:G!,:::",:-::t.

:.s 0.3zi ~~:l')::~:: el':-i;t) t.'.e:~ ar: ::it.2...:b.2r v 5é:.5c ":'=f:so-
~~l tik .:.:.::y::n1::. t.sriu~.i ::~":lc.~s.o.i.:!. ·;orzJ.:!.:~:...:.s.. -:, ~~~ SJ il:
::'Jl.~or~.....t~:.::..:.szolS:il.:.tot. Puccsot .r:H:~:3Zt3}:, .::l~:ltJ:-
rostll:, ~lO~J' .:.":;lrobbs.ntJik a. :crp:.l.3.türiu.:::ot z3r'~z-
..•..ak J.~ :;ni~:: SJ::rból roJbant6an.:rut;ot, lang~-;:" ';s 6z1o-
,r/:: :-~rfi:l:., ~~Zj :::3sz:lEik meg , hOBY mind a négy kre-
mat6riumot egyszerre fogják felrobbantani. A négyes
kremat6rium robbantásának mi is szemtanu1 voltunk.

\
Meggyulladt. Elénekelték az internaoionáUt. Dr.Péter
Zoltán, Dr. Havas, Komorn munkáosi és B301yvai zsif6k

. vol tak többek között i"'tettasek, sajnos, menekülés
közben az SS~ek agyonl6tték 6ket. Ez az egy krema-
t6rium azonban mégis megseomisü1t, ettól a napt6l
kezdve nem ége t t ejc több embert a kremat6riumban, nem
is gázositottak.

Acigányláger felszámolásának említése
DEGOB, 3083, sz, jegyzőkönyv
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Jf>l'Ifllc Vr-gyunlc.B' ClIOnd:Ti:ik n-vs t doo,iltN>: be h v!'8űnbs.-

1.1 nnp1g t" :rtott III u:t,de CSPK p hpto(l: k nPI'on kfllJtunK.
'lel~et A n~~~~ektöl.-
V~gre lllegl1rkelltünic.rottel.'fltee llz5.rrved~F.ek: u.t ••n DEll'glln-
bel eunb&.-

~bbo n fl LHge rb~ n kl>-t>urr>kk~lCb" n he 13c ztek el. bennünke t,
mindenílt •• IiSiUmy ~6 })111S10k volt.-;.{U~lkn llaln vOlt,ezt b1v-
tt...k "f,l'>nd0r-"'uge:r·'-nak.
t b.4nlÍ.l'\m6d 1t't n~'ll volt YOSll21 010 ns 41€l1'!i:lf:lll,.J1J 19," IdS-
:rüllll;1nyekhe~ k~pe8t eUg 36 volt .-fi$Y barnklcbtln 5,JQ-nn
lnktunlc 48 pr1cöae·, fekUdtUlÜt • ..c·Qv1r volt.nJ'~ol ' hutegex
tl14g r cnde s <il ola!lbh1'l r6tiz\3o~Ltelo.:.(J{,T fllill!onnj'1l"e a köral-
lIl'Snyek !Ilegengeotük.m:;'ut:;;a OrvOIl6~ II legr.11n1:.ll'11pnbb volt

CCl'."" ho nr p mulva €lv1tt!lk bflnn"nkF,ll; if\Iil4t> vpoomwl XLY-
bUsus.-H n' 'pot ti> 11:/jt tílflk fl vflgonban. ne:ll tu .ltá.lc r.li t
k6lid~eue}(ve:;:Ulik.-:'lel~et ceUl:í.n 1-2 n- Jll'" Otll~tottrk.P-!Zt
etttl.k.'flllt utközbQI1 !l1l:'lISekoldultun"-- rE 1a CI'llJk t183' f:l-
korült .hagy !< n421et lfk6!la~gnwc l'111;rllOIIdtuk,hogy árják:
V9.!s:yUll11:.- '
Vizet n poc501yákból llli!r:tt11Ot\.inlc.r.1 rt ha tu.dtu.nk le vol-
:n" utICÖZIH:l1:'liVQV1ZJ1cz .jutni.ns H::}-f.:k (illt ~1ndenárQn I::eg-
(>lead:.ly O~ ták.-

'höb1t!4b~ r:~S41' ,{f!stúnk li]::r!ae kIJas},4n.pkkor m...r ot'\; vol·
tP.};; OB f)ro~B CIH.:lIt.tOle.-C,i:: T,liIQl1l1P .l.lnt-íak- dtok feTtVtlen1-
1048v~gQtt,lce~'t\41C n legjobb kort!erVokQt ':1'1 elhelyelltek be!
n~nkot ~y1v't ház'~l.-
!,hjnOG röv1d91!lin Idiltött ~lcClC-t1fu:>z:.eKkor elllelyr?tek
IC'" holZ rICba. <ie !l!'g;;I<ll'1 (tO Í("1\ l1U9Ztultnk el e AZ,;ynyU járván
bEn.-
l!Ukor :neggyJg;yultul'Ú<.olv1ttek t/Jh-lrDutókk:ü voblHlrlugbR.
1-'1101 prlv/Í:t b&lIt>knól ToltunlC elh:ll: eSTe ~a "S; orODH csa-
pr.tok ':'ltu 1 feláll1 t'ltt kOnJhárúl 41l'llctntalt b<lnnUnkct.-
l) htttig voltu,'le itt,XX.104n b.rrBL,"Qni.'>zt k.-7:J:)-'iP tn.na-
port volt.ee;y QIl8h 1II!1dJn'k Ici.iea:ínhetjüli: hogy halNBsá1l1-
taf'U1;a'Q SOl' lcllrUlt.\,ü ln~4:Slredbt1; rle:rHnben.hl>&V 50 va-
gon álljon 11 t:rrJnllr'0T"IiQK rundel;,:cz1a;1re.OIort rengete!
",1'J;;; pol1t111:ul tog,)ly "Ii clg-.,;.n;plc 10 jl.'c'te.k volUme.-

DTT/. K:>Rn:"Lnf 8.k.

"

Zsidó deportált visszatérése cigányokkal együtt, 1945. szeptember
DEGOB, 2844. sz. jegyzőkőnyv
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II. rész
Szita Szabolcs: A magyarországi cigányok történetéből

a. Az első megtelepedések

Hazánkban a cigányok megtelepedése a XIV. századra nyúlik vissza.
Évszázados vándorlásból, Indiából érkeztek. Egyházas-Czigány telepü-
lés létéről 1377-ből biztos adatok vannak. Oklevelek tanúsága, hogy
Czigány nevű település fennállt 1329-ben, 1381-ben és 1409-ben is. A
Zigány családnevű nemzetségek Zemplén és Szabolcs megyékben él-
tek, ahol a hasonnevű községek is voltak.

A cigányság tőmeges megjelenése, az első nagy bevándorlás a XV.
század elején tőrtént, addig a magyar főldőn inkább átvonultak, megpi-
hentek. A század végén a cigányok lókereskedéséről írásos forrás ta-
núskodik.

A mohácsi csatavesztés után, a hódoltság másfél évszázadában a
cigányok (sokáig egyiptusoknak, azaz egyiptomiaknak, a fáraó fiainak, a
fáraó zsarnoksága elől menekült népnek is nevezték őket) több hasznos
funkciót teljesítettek. A mozgékony, kóborló cigánycsoportok
(kumpániák) a török csapatok mozgásáról, kifürkészett terveiről szolgál-
tattak híreket, de "hivatásos" cigány hírvivők is voltak. Mások kovács-
munkát végeztek, a fegyverkészítéshez, fegyverjavításhoz is értettek.
Voltak, akik fegyvermesteri, füzéri feladatokat teljesítettek.

Legtőbbszőr a cigánykovácsok munkájával készült a lovakat lesántító
sulyom. A támadó, üldöző lovasok útjába szórt négyágú, hegyes vas-
eszkőz a korabeli hadviselés egyik eszkőze volt.

Avasművesség és a zenélés művelése mellett cigányokat találunk a
sátorvetők, borbélyok között.

A vándorló cigányok kumpániái megoszlottak, a tőlük leszakadozó ki-
sebb-nagyobb csoportok letelepültek. Kőzülük álltak szolgálatba a már
említett futárok és kémek, az egykorú útviszonyok miatt sokszor nélkü-
lőzhetetlen hivatásos kalauzok. Mindez nem azt jelentette, hogya meg-
állapodott cigányok az évszázados szokásaiktói győkeresen elszakadtak
volna.

A legtőbb cigány az erdélyi fejedelemségben élt, ahol a háborúzó
másik két országrészhez képest nagyobb biztonságban érezhette ma-
gát. Létszámuk a román fejedelemségekből beáramló csoportokkal is
nővekedett. A cigányok ügyeivel több országgyűlésen foglalkoztak, ami
az együttélésre jótékony hatást gyakorolt. A megtelepedettekből többen
aranymosásból éltek. Mások a háztartási - ipari kisegítő munkákat vál-
lalták. Gondozták a csatornákat, ősszeszedték a kóbor ebeket. Takarí-
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tottak, útkarbantartást végeztek. A városi feljegyzések cigány hóhérok,
fegyőrök nevét, megállapított bérét is megőrizték.

Az erdélyi vármegyék - ahol hasznosnak tartották őket - megvédték
cigányaikat. Ha a családok munkájuk miatt továbbra is vándoroltak, a
városok falain kívüli cigánytelepeken saját házuk és főldesuruk volt. Ma-
gyarország keleti területein a cigányok és a lakosság kőzőtt sokkal jobb
együttélés alakult ki, mint a tőbbi országrészben.

A tőrténeti kutatások szerint, ha a városi lakosságnak szüksége volt a
cigányiparosok szolgáltatásaira, azokat igénybevette, és megjelenésü-
ket a helyi közigazgatás is támogatta. Létezett persze ennek ellenkezöje
is; túlkínálat, a helyi céhek, mesterek érdekeinek sérelme okán a cigá-
nyokat azonnal kiüzték a városból.

A XVI. és XVII. században a cigányság magyar földön a társadalom
alsó rétegeibe mosódó, valamiképp elfogadott közösségek halmazának
tekinthető. Jelenléte elfogadott, konzerválódott életformája megtűrt volt.
Egyes uralkodók szabályozták a cigányok jogállását, autonómiáját meg-
védték. 1487 áprilisában Hunyadi Mátyás a sebesszéki cigányok "régtől
fogva fennálló" jogait elismerte. 1557-ben Izabella királynő erdélyi fövaj-
dai állásokról rendelkezett. Emellett "a cigányok ősi szabadságjogainak
megtartására" hívott fel, és előírta, hogya dési kamarához "ősidők" óta
tartozó tíz sátor cigányt "személyükben, dolgaikban vagy javaikban bár-
mi módon sérteni, bántalmazni vagy zaklatni" ne merészeljék.

1583-ban Báthory Zsigmond erősítette meg Mátyás korábbi oklevelét.
A kor fontos jelensége, hogy több főispán, vármegyei elöljáró támogatta
a cigányok helykereső mozgását, beilleszkedését. Kiváltságleveleik,
oltalomleveleik, átutazásra kiadott engedélyeik bizonyítják, hogy a ci-
gányságnak kedveztek, közösségeik túlélték a fegyverzajos, zavaros
időket.

A korban fordulatokban gazdag életet élt Lippai Balázs, a cigány haj-
dúkapitány. A szabadságharcba átfejlődő hajdúfelkelés egyik vezére
volt. Mivel a szabadságharc katonai vezetését nem a nemesek, hanem
a hajdúk kezében akarta tartani, Bocskai István 1605-ben kivégeztette.

II. Rákóczi Ferenc 1704 januárjában kelt kinevezési okiratában a
"Czigány Nemzetrőf' szólt, "mely eleitül fogva a Nemes Országban
Nemzetünk szárnya alatf' természet szerinti életmódját folytatja. Mivel
időnként "igazságtalanul s tőrvénytelenül' zaklatást szenved, a "jó rend
és szokás szerinf' a fejedelem Nemzetes Vitézlö Ilosvai Ábrahám Palo-
tás-Kapitányt "a Dunán-innen levő egész Czigány Nemzetnek Fő-
Vajdájánal<'beiktatta. Erélyesen figyelmeztetett, hogy "senki is (...) emlí-
tett hívünk parancsolatja s akaratja ellen a megnevezett Czigányságot
háborgatni s annyival is inkább károsítani ne merészelje' .

A fentiek is arra mutatnak, hogy egyfajta asszimilációs folyamat a
korban is létezett. A cigányság egy része megtelepedett, befogadták.
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Saját szokásait, szervezetét megtarthatta, bizonyos hányada a magyar
társadalom részévé vált.

A cigányok önálló létén, történeimén a XVIII. századi rendeleti szabá-
lyozás, a Habsburgok eröszakos, utóbb tévesnek bizonyult cigánypoliti-
kája változtatott. A hivatalos cél a cigányok .jó útra terelése" volt. Emiatt
"a szabados, sem isteni, sem emberi tanítással át nem itatott népet"
Mária Terézia 1761. évi utasítására összeíratták, legtöbbjüket hatósági-
lag elfogatták, közmunkára kötelezték. A császárnö - többek között -
1769-ben elöírta, "ha a megállapított határidő elmúltával még találhatók
lennének felütött cigánysátrak és főldkunyhók, azokat a falvak bírái sú-
lyos büntetés terhe alatt gyújtsák fel vagy rombolják le". A cigányok ru-
házata egyezzen meg a parasztokéval, gyermekeik "ne merészeljenek
lakásukból mezítelenül előjönni" . Ellenkező esetben a hatóságok "a szü-
lőket testi fenyítésben részesítsék", a cigánygyerekeket "pedig fogják be
és vesszőzzék vagy korbácsolják meg".

Mária Terézia megparancsolta, hogy "a cigányok úgynevezett vajdáit
le kell tenni és őket a falusi bírák alá kell rendelni". 1768. június végétől
a cigányok nem tarthattak lovat, .kivéve az olyanok, akik jobbágyi földet
vállaltak és a lovak a földek megművelésére szükségesek nekik".

1783-ban II. József kiadta .számos pontra bontott legkegyelmesebb
rendeletét", a bécsi udvar célja ismét "a cigány népség jobb meg rend-
szabályozása és jó útra terelése" volt. A nagyszámú radikális rendsza-
bály - hivatalosan jóságos királyi rendelkezés - között olvasható, hogya
jövőre nézve "a cigányok összeházasodni ne merészeljenek", s ha va-
lamelyik cigány "engedetlennek vagy kóborlónak bizonyulna, az mindjárt
csapassék meg".

A Habsburgok és a hatóságok a cigányságtói a lehetetlent követelték,
mikor évszázados szokásainak elhagyására, családtagjaitól való elvá-
lásra, a cigány nyelv, a saját zene elfelejtésére kötelezték. Az ősi ketelé-
kek erőszakos szétzilálása inkább demoralizálódást hozott. A cigány-
kérdést tovább feszítette, hogy a XVIII. században ismét cigánybeván-
dorlás történt.

A második betelepülési hullámban az ún. oláhcigányok nagy csoport-
jai érkeztek. Az addigi szokásokat nem ismerték, a politikai hatalom elő-
írásaival, a beilleszkedés követelményeivel szemben a legteljesebb el-
zárkózást mutatták. Beáramlásukat hiába tiltották, megállítani, az új
kumpániákat kiszorítani nem lehetett.

Az oláhcigányok magatartását a lakosság mindinkább az összes ci-
gányéval azonosította, általánosította. A cigányügy többhelyütt napi kér-
déssé lett. A hivatalosan előírt .újparaszttá" válás elmaradt, a bevándor-
lás következményei, a beilleszkedési gondok nemegyszer faji kérdéssé
torzultak. Amiatt is, mert a cigányság a türelmetlen hatósági rendelkezé-
sekkel szemben védekezett, közösségi ellenállást tanúsított. További
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gond volt, hogya városi céhes ipar megerősödése csökkentette a ci-
gány mesteremberek lehetőségeit, ök ismét vándorlásra kényszerültek.

Minderről csak a magyar társadalom és a cigányság érintkezése kap-
csán készült iratok tájékoztatnak, mert cigány írásbeliség nem létezett. A
cigányoktói írásos források nem maradtak fenn.

Az erőltetett asszimiláció bukásához hozzájáruit, hogy az intézkedé-
sek ugyan elsősorban a kóbor elemeket kívánták megkötni, de azok a
legtöbbször kicsúsztak a hatósági beavatkozások alól. így ellenkező
hatást értek el, mert inkább a könnyebben elérhető, megtelepült, valami-
képp győkeret vert cigányokat érintették hátrányosan. Mindezek hatása
pedig abban összegezhető, hogy az érintettek önvédelem re kényszerül-
tek, a cigányokhoz kapcsolt előítéletek felerősődtek.

Hont megyében a hatóságok 1782-ben először egy ember megölése
és kirablása, majd több ember eltűnése, vélt legyilkolása ügyében nyo-
moztak. Egy cigánykaraván 173 tagját őrizetbe vették. Nagy cigánypert
rendeztek. Százhatvannégy cigányt nagyobb lopásokkal, rablással, majd
gyilkosságokkal, az áldozatok megfőzésévei és .szétmarczanqolásával"
vádoltak meg. Az emberevési eset országszerte nagy visszhangra talált,
hírét a külfőldi újságok is (Bécs, Frankfurt, Hamburg) kőzzétették.

A kínzásokkal kicsikart vallomások alapján a cigányok tőbbségét ha-
lálra ítélték. Negyvenegyen - közülük tizenegy nön - a minősített halál-
büntetést, a kerékbetörést, felnégyelést végrehajtották. A hatóságok
további elrettentésnek szánták, hogy több cigányt társaik kivégzésénél
segédkezésre kényszerítettek.

A közvélemény megbotránkozása nyomán II. József az eljárási sza-
bályok megsértéséért erélyes felülvizsgálatot tartott. A beavatkozásra a
cigányok egy része visszakapta szabadságát, és a további ítéleteken is
enyhített. Századok múltán is helytálló, hogy az embertelen, szörnyü
eljárás és ítélet messze meghaladták a tőrvényes mértéket.

Egy 1786-ban kelt leírásban olvastuk, hogy magyar földön minden ci-
gánycsoport - leginkább féktelen kiabálások közepette - külön vezetőt
választott magának. Négy fővajdájuk állandó székhelye Győrben, Lo-
soncon, Szatmárban és Brassóban volt. Általában minden olyan cigány
választhatónak számított, akinek családjából - a hagyomány szerint -
valamikor vajda származott. A cigányvajda gyakorlatilag parancsnoki
tisztet töltött be, ami kifejeződött "magatartásában, délceg járásában,
arckifejezésében". A környezetébe tartozó cigányok fölötti igazságszol-
gáltatást gyakorolt. A hagyományos rend, az összetartás biztosításához
vállán korbácsot hordott.
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Az 1800-as évektől a cigányság hivatalos kettéválasztása gyakorlattá
vált. A kőzigazgatásban csoportjaikat életmódja szerint megkülőnbőztet-
ték, "letelepedett' vagy "csavargó" kategóriába sorolták. A hatóság, a
lakosság legtöbbször az utóbbiakkal került összeütközésbe.

Cigánytábor rajza R. Bright könyvében, 1815.

A cigányügy feszültségei a reformkorban is fennmaradtak. A kialakuló
magyar sajtóban ugyan említésre kerültek, de a nemzeti fejlődés kérdé-
sei között a cigányok integrációja nem szerepelt. A reformkor tudomá-
nyos irodaimában viszont helyet kapott.

Acigánykérdés humánus rendezésének elgondolásáról alapos, a ci-
gányság szempontjából támogató írások tanúskodnak. Gróf Fay István
1842-ben együttérzéssel említette a kóborló cigányok, a "földnép leg-
szegényebbikénel<' megismert állapotait. "Elszomorodik az emberi szív,
ha némelly rengeteg sűrű erdönek vadonjaiban (. . .) elhagyatott barlang-
ban talál egy czigány familiát, mellynek egy pipa, egy összetörött fazék
és néha egy hegedű egész boldogsága. n

Ezekben az években a cigányokat a közvélemény összekapcsolta a
zenéléssei, a hegedűvel. Ekkor hangzott fel magyar földön mindenütt a
nemzeti irányú muzsika részeként a verbunkos. Kiváló művelője Bihari
János, a cigány származású magyar zeneszerző és hegedűművész volt.
Elismert, ünnepelt munkásságát tehetséges cigányzenészek sora ala-
pozta meg, ezek főként a Csóri, Lóczi, Gyuritza, Tyutyu, Boka, Bunkó,
Árvai, Purdsi, és a Tejfalusi cigánybandákban muzsikáltak.

Az 1850. évi osztrák népszámlálás alapján Magyarország, Erdély és
a Szerb Vajdaság területén a 4807453 magyar és 82 969 cigány lakos
élt. Horvát-Szlavonország és a Határőrvidék területén a 10717 magyar
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lakos mellett cigányt nem írtak össze. A cigányok területi megoszlása
egyenetlen volt, nagy szórást mutatott. Ebben életmódjuk, szokásaik
mellett közrejátszott, hogy a vármegyék, vidékek és községek eltéröen
viszonyultak hozzájuk. A cigányság is azzal számolhatott, hogya helyi
közigazgatás a központi vagy vármegyei intézkedéseket legtöbbször
hagyományai, saját felfogása szerint valósította meg.

Üstfoltozó vándorcigányok a 19. század elsö felében

1893-ban részletes cigánystatisztika készült, ekkor a cigányok közel
90%-a többé-kevésbé letelepedett volt. Nagyrészük házakban lakott,
ezek jórészt munkából éltek, dolgoztak. Az általuk végzett munkafajtá-
kat, foglalkozási ágakat (szeg kovács, téglavető, faáru készítő, házaló
stb.) a vidéki közösségi szükséglet, maga társadalom termelte ki. "Vá-
rosokban sokat perlekedtek ellenök a czéhbeli kovácsok, de falun, főleg
a szegényebb vidékeken, egyelőre alig volnának pótolhatók. " A statiszti-
ka készítői feljegyezték, hogy "a czigányok" sokan szőlészkedtek, "pa-
raszti munkát gyakoroltak".

Az 1893. évi összeírás összegezésében megállapították, hogy "a ha-
tározottan vándorczigányoknak ősszeírtak immár nem mutatnak valami
ijesztő számot".
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A cigányok népzenéje és a magyar zene kölcsönhatásban virágzott.
A mulatságokon a cigányok voltak "az örömnek elkerülhetetlen
gyullasztóji". Balladaszerű énekeik ugyancsak figyelmet keltettek. A lete-
lepültek, beilleszkedettek zenei együttesei (hegedűsökböl, nagybőgős-
ből és cimbalmosból álltak, hamar megjelent a klarinét is) nagy rögtön-
zőkészséggel, a dallamok dús cifrázásával sajátos előadásmódot pro-
dukáltak. ("A kegyes uraság" többeket a zenére kitaníttatott.)

Az általában kotta nélkül, csak hallás után játszó cigánybanda muzsi-
kája országszerte a közösségi szórakoztatás, az ünnepek elválasztha-
tatlan része volt. Ilyenkor feltűntek a cigány mutatványosok, a cigány-
nőkből többen jövendöléssel, jóslással foglalkoztak. Magyar cigányze-
nekarok szereztek hírnevet a bécsi farsangoláskor mutatott játékukkal,
még az angol követ bálján is.

A vándorló cigányok karavánjai továbbra is szekereztek, sátorozva
járták az országot. A cigány analfabéták túlnyomó részét közöttük talál-
ták. A magasabb gyermekhalandóság, a hiányos táplálkozás, az elégte-
len tisztálkodás miatti betegségek következményei, az alacsonyabb
életkor is nagycsaládjaikat sújtották.

A következőkben az anyanyelvi összeírás alapján a cigányság lét-
száma magyar földön - a század végi kivándorlás, Románia felől egy
újabb bevándorlás is közrejátszott - hullámzó adatokat mutatott.

év év
1880 78759 1910 61685
1890 96611 1910 121097

Az 1910-ben anyanyelve szerint összeírt 121097 cigányból 61037
férfi volt, 60060 nő. Magyarul tudott közülük 15103 férfi, és 12873 nő, a
cigány népesség 23,1 O%-a. Magyarország 18 264533 fős lakosságát
tekintve a cigányok százalékos részaránya 0,6% volt.

A területi megoszlást tekintve a legtöbben, 43683-an (az összes ci-
gányság 36,07%-a) a Történelmi Erdélyben éltek, aztán a Tisza-Maros
szögében (17151-en, 14,16%), a Felvidék keleti részén (15401-en,
12,72%), a Dunántúlon (11093-an, 9,16%), és a Felvidék nyugati részén
(10906-an, 9,01 %). Budapest székesfővárosban mindössze húsz cigány
lakost írtak össze, Fiume városában pedig egyet sem.

A foglalkozással bíró cigányok 60%-a ipari tevékenységet folytatott.
Sokan napszámba jártak.

A területi elcsatolások után számuk jelentősen csökkent. Az 1941. évi
népszámlálás alapján - Magyarország mai területét (93032 krn") tekint-
ve - anyanyelv szerint 18640, nemzetiség alapján 27033 cigány lakost
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írtak össze. A lakosság nemzetiségi összetételét vizsgálva részarányuk
mindössze 0,2% volt.

Az 1949. évi népszámlálás anyanyelv szerint 21387 cigány lakost,
nemzetiség alapján 37598 lakost regisztrált. Részarányuk megegyezett
az 1941 . évivel.

b. Kirekesztés, megbélyegzés

A cigánysággal szembeni előítéletek az 1900-as évek elején is fel-fel
lángoltak. Egyes képviselők a "vándor czigányhordák", az ún. oláhci-
gányok megfékezését sürgették. A letelepedett, dolgozó cigányokról alig
esett szó. A legtöbb vármegyében "a cigánykérdés tárgyában" újabb
szabályrendeleteket hoztak, ezek főként közbiztonsági, közegészség-
ügyi vagy állategészségügyi előírásokat tartalmaztak.

A kedélyeket országosan különösen az 1907. július 21-én történt
dánosi gyilkosság borzolta fel. Olyannyira, hogy az országgyűlésben
statáriumot követeltek. A faji gyűlölet fellobbant, és a csendőrök, várme-
gyei hajdúk ezrével fogták össze a vándorcigányokat.

A 8udapesttől 30km-re eső Dánospusztán a Szarvas csárdában né-
gyen éjszakai rablógyilkosság áldozatául estek. A gaztett kapcsán meg-
jelent: "A cigányok kivétel nélkül gyilkosok, rablók, tolvajok és gyújtoga-
tók! Itt az ideje, hogy visszatérjünk, elővegyük és megvalósítsuk azt a
régi és nagy költségbe kerülő tervet, amely szerint a cigányokat az
egész országban összeszedik, a Hortobágyra telepítik őket, és állandó
őrizet alatt tartják." (Az Újság, 1907. július 23.) Ismét előkerült az em-
berevés - alaptalan, korábban is megcáfolt - vádja. Tömeges ember-
hajsza folyt, a csendőrök vasra verték a cigánygyermekeket, a purdékat
is.

A törvényszéki tárgyalás 1908. április 23-án indult, 27 vádlottal. A
csoportos bűnösség kínzásokkal nyert vallomásokkal is igen gyenge
alapokon nyugodott. A hírek alapján a külföldi jogászok is vitatták. A
felszított indulat, fajgyűlölet viszont fejeket követelt, a negyvenhat napi
tárgyalás hat esetben halálos ítélettel, és többek 15 évtől életfogytig
tartó fegyházbüntetésével zárult. (Pintér István - Szabó László: A szá-
zad nevezetes bíínügyei. Bp. 1964., 7-21. old.)

A belügyi igazgatás alkalmanként a vándorlás megakadályozásának
terveivel, a letelepítési szándékkal foglalkozott. Jelentős fordulat azon-
ban csak 1916-ban történt, mikor Sándor János belügyminiszter kibo-
csátotta a 15.000/1916. 8.M. ein. számú rendeletet. Erre, a cigányok
letelepítéséről szóló jogszabályra (több más minisztériumi rendelkezés
is kapcsolódott hozzá) három évtizeden át hivatkoztak a cigányügyek-
ben.
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A 15.000/1916. B.M. ein. sz. rendelet nagyszámú, a cigányokat korlá-
tozó előírást tartalmazott. Első paragrafusában kimondták:
"A cigányok a szokásos kóborlástóI eltiltatnak.
Kóborcigánynak kell tekinteni mindazt a cigányt, aki nem tudja beigazoI-
ni, hogy rendes lakhelye van. '

Ha a cigány igazolja, hogy van rendes lakhelye, de másutt tartózkodik
és ott tartózkodása nem kellően indokolt, a rendőrhatóság őt rendes
lakhelyére utasítja, esetleg totoneúton oda kísérteti."

A vesztett háború, a forradalmak, az óriási, fájdalmas népesség- és
területi veszteség, a gazdaság konszolidálása idején a cigányság sorsa
a háttérben maradt. Az 1930-as években a helyzet változott, a kirekesz-
tö megkülönböztetés minden korábbinál hangosabbá, agresszívabbá
vált. Az akkori szóhasználat szerint a "cigányügy" több figyelmet kapott.
Megoldását nem a munkalehetőség biztosításában, szociális gondozás-
ban, hanem - mint 1934-ben Endre László, a gödöllői járás
főszolgabírája - a magyar társadalomtóI való elkülőnítésben, munkatá-
borban, koncentrációs táborban látta. (Ezzel együtt a fajbiológia is jelen
volt. Méhely Lajos professzor már 1927-ben sürgette a
"magasabbrendű, jobb emberfajta kitermeléséhez" a hazai népcsoportok
"biológiai értékének" megállapítását, magyar fajbiológiai intézet felállítá-
sát.)

A Horthy-rendszer idején acigánylakosság életviszonyait alig fél tu-
cat, miniszteri szintű jogszabály érintette. Scitovszky Béla belügymi-
niszter 257.000/1928. B.M.sz. körrendelete a korábbi rendeletekhez ké-
pest kevés újat hozott, inkább megújította a Monarchia idején készülte-
ket. A jogszabály hetedik paragrafusa viszont a cigányok feletti ellenőr-
zésre a törvényhatóságok előtt új lehetőséget nyitott. "A vándorcigányok
számontarthatása végett" elrendelte, hogy meghatározott időközönként,
szükség esetén több megye területén egyszerre ún. cigányrazziákat
tartsanak. Az 1928. évi X. törvénycikk többek között bevezette a szigo-
rított dologház intézményét. A "megrögzött bűntettesek" ellenében ho-
zott rendelkezései a beilleszkedésre képtelen, emiatt csavargó, kóborló,
bűnöző cigányok csoportjait fogták át.

1931-ben acigányokra hátrányos intézkedés volt a kereskedelmi mi-
niszter 141.113/1931. Ker. Min. számú, a vándoripari engedélyek kiadá-
sát korlátozó rendelete, mert a vándoriparosok mozgását, ezzel megél-
hetését nehezítette. A 66.045/1938. B.M.sz. rendelet súlyosabb követ-
kezményekkel járt. Kimondta, hogy minden cigányt gyanús egyénnek
kell tekinteni. A törvényesség látszatát adta a cigányok általános, és a
háborús években mind kiterjedtebb üldöztetésének.

A cigányok erőteljes megrendszabályozásának elkötelezett híve volt
Gesztelyi Nagy László, a Tisza-Duna közi mezőgazdasági kamara igaz-
gatója. Nézeteit már 1928-ban publikálta. Dr. Vassá nyi István szolgabíró
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1936-ban belügyi "cigány kódex" kiadását kérte. Közben a cigányokat
nyilvántartották, évi csendörségi razziákkal, éjszakai lakhelyi ellenörzé-
sekkel is "regulázták." 1932 szeptemberében pl. Vas vármegyében a
hatóságok 337 cigányról tudtak. "Ezen cigányok össze vannak írva,
fényképes nyilvántartó lappal vannak ellátva, melynek egy példánya az
illetékes csendörségnél, egy példánya az elöljáróságnál, és egy példá-
nya az illetékes főszolgabírói hivatalban őriztetik. Legnagyobb részük
lakóházzal rendelkezik és napszámkeresetből tartja fenn magát."

Állampolgári jogokról esetükben aligha beszélhetünk. A helyi hatalom
gyakorlói bármikor, bármilyen eszközzel lesújthattak rájuk. Vassá nyi a
Magyar Közigazgatás c. közlönyben többek között javasolta, hogy a
törzskönyvezés mellett a cigányokat - hat éves kortól, nemre való tekin-
tet nélkül - eltávolíthatatlan vegyszerrel megjelöljék. "PI. F. m. = Fejér
vm. móri járás. A megjelölést nem feltűnö, de mégis könnyen hozzáfér-
hető helyen pl. a bal felsőkar belső, testfelőli oldalán kellene alkalmazni.
(. . .) A megjelölés a cigányra rögzítő/eg fog hatni." Némi módosulással, -
hat esztendő múlva, a legázolt lengyel földön - a szolgabíró ötlete saj-
nos valósággá lett.

A sokoróaljai járás főszolgabírája Győr-Moson-Pozsony vármegye al-
ispánjának 1939 elején "a cigánykérdés rendezése" ügyében a minden
foglalkozásra terjedő teljes eltiltást, a vándoripari, a mutatványos enge-
délyek bevonását csak részkérdésnek tekintette. "Kereken azt kell állíta-
nom, hogya modern külföldi államok az ilyen és ehhez hasonló élősdi
nemzetfajokat lassú kipusztulásra ítélték és addig is, míg ezt közelebbről
meg tudták oldani, a munkatáborba való gyüjtést és ott való dolgoztatá-
sukat köteJezőnek mondották ki. (. . .) Minden cigány családjával együtt
internáló táborban tartandó mindaddig, míg a táborparancsnokság on-
nan elbocsátásukat nem hozza javaslatba az illetékes kormányhatóság-
oknak."

Gesztelyi Nagy 1940-ben nyíltan gyalázkodott, a cigányok ellen a
nemzetiszocialista eszközök igénybevételétől sem tartózkodott (volna).
"Az ilyen emberi érzést nélkülöző, ( ... ) tunya, dologtalan, buja, életkö-
rülményeihez konokul ragaszkodó, számottevő népréteg egyéni átala-
kításához, átformálásához kímélet nélkül olyan szigorú eszközökhöz kell
fordulnia, amely a szív szavára nem hallgat, a legradikálisabb eszkö-
zöktől sem riad vissza". "Megoldásai ban" helyet kapott a cigányok mun-
katábori internálása, szaporodásuk megakadályozása, külön cigánytör-
vény is.

Az év augusztusától a csendőrség központi nyomozó parancsoksá-
gán megindították az országos cigány nyilvántartást. Ujjlenyomat vételé-
vei kilenc hónap alatt 2475 cigányt regisztráltak. A közigazgatás egyes
tisztviselői a hazai jogszabályok radikális "cigányszabályzattal" történő
kiegészítését, a veszélyes vagy beteg cigányok büntető munkatábo-
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rokba gyűjtését, gyermekeik menhelyeken történő felnevelését sürget-
ték. Mások a cigányok sterilizálását ajánlották "gyógyszerül".

Szentkirályi Zsigmond 1942-ben, a Kassán kiadott A cigány kérdés c.
munkájában hasonlóan közelített. "A kitelepítésre a háború végéig gon-
dolni sem lehet, a cigányok internálása azonban lehetséges volna". Esz-
tergomban a cigányok kizárólag a zárt cigánytelepen tartózkodhattak,
onnan "szabályszerűen" kimozdulni csak munkavégzésre lehetett.

". Duna·Tiszaközi MezGgazduági Kamara (Kecskemét) kiad,ányal
.! '

36. szim

SZlrklill' : DR. G(SlTELTI HIGT ÚSiLa 'Iulll6

"a ""MAG-YARORSlIÍGI CIGJÍNYKÉRDÉS
RENDEZÉSE

ina
DR. GESlTELYI KIGV LAslLCl

I DURI·TlsnUlI MlzDuzdlSil' 111111'1 'IIZIaIAj.

,';"

A .korszellemben" további kezdeményezések születtek, újabb korlá-
tozásokkai is foglalkoztak. "A fajegészség, a fajvédelem és a fajneme-
sítés" érdekében Szabó Zoltán professzor az egyik, 1939. nyári egye-
temi előadásában "az európai rasszoktól idegen, de az ország népéhez
tartozó zsidóság és cigányság teljes kirekesztését" a magyar fajjal való
kereszteződésből szükségesnek tartotta. Oe nem elégségesnek, hisz
"az előnyös népességi csoportok szaporodását" más módszerekkel is
segíteni kívánta.

Budapesten 1940. május 31-én megalapították a Magyar Nemzetbi-
ológiai Intézetet, melytől többek között a magyarság "fajtaelemeinek"
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genetikai elemzését, a nemzetet összetevö "fajelemek és népcsoportok
biológiai értékéről" kataszter készítését, a cigányok és a magyarok ke-
reszteződéséből született utódok .élettani sajátságainak" vizsgálatát
várták.
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Orsós Ferenc "szakértő professzor", felsőházi tag 1941-ben a magyar
parlamentben a a magyar faj védelme érdekében a vegyesházasságok
tőrvényi kiküszübőlését javasolta. Mondanivalója a józan észen felülke-
rekedő rasszizmust jeleníti meg a mának. Anémet cigányvizsgálatokat
példának állította, "tudományos tanulságaikra" hivatkozott. "Megállapít-
tatott, hogyamíg a cigányok egymás között házasodnak, elviselhetők
egy társadalmon belül, mert csak apró kis bűncselekmények fordulnak
elő, mint a csirketolvajlás, csalás stb. Oe mihelyt keverednek az ivadé-
kok, a legantiszociálisabb, a legsúlyosabb bűnözök ezek köréből kerül-
nek ki ( ... ) A cigány fajnak más fajokkal való keveredése tehát nem ne-
mesíti a cigányfajt, hanem ezt az alacsonyabbrendűnek számító fajt is
tönkreteszi.

A németek a acigányházasságot éppúgy tiltják, mint a zsidóházas-
ságot. Ausztriában internálótáborokkal gondoskodnak arról, hogya falu-
kat végigjáró cigánylegények többet ne gondoskodhassanak e faj fenn-
tartásáról. ( ... )

Tudjuk, hogy nálunk a felsőosztályokra a zsidókeveredés jelent ve-
szélyt, de kevesen tudják, hogya legalacsonyabb osztályokra a cigány-
keveredés is nagy veszélyt jelent. Én nagyon kívánnám, hogya házas-
sági törvény kiterjesztessék a cigányokra is. Mindez könnyek nélkül nem
fog sikerülni ( ... )" Orsós Ferencnek az utóbbi kívánsáqa nem teljesült.
Oe az általa is odaadással növelt fajgyűlölet termése beérett, honfitár-
saink százezreinek elhurcolásához, végzetéhez vezetett.

c. A cigányok munkaszolgálata

A Magyarországot 1944. március 19-én megszálló németeknek a ci-
gányok érdektelenek voltak. A zsidók elleni hadjárat, az Endlösung
(végső megoldás) előkészítését Adolf Eichmann SS-Obersturmbann-
führer különleges bevetési osztaga (Sondereinsatzkommando) végezte.
150-200 fős személyi állománya erre összpontositott.

Több német hatóság, szervezet az ország kirablásával foglalkozott. A
cigányoktói nem volt mit elvenni, ebből a szempontból sem jöttek szá-
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mításba. Néhány megszállott, gyűlölettől fűtött vidéki magyar tisztségvi-
selő ugyan a zsidókkal együtt a cigányoktói is megszabadult volna, tőbb
megyében cigány névjegyzékek is készültek. A zsidók kifosztása és de-
portálása nagyságrendekkel fontosabb, német birodalmi érdek volt, így a
cigányok ügyében végrehajtás nem jőtt szóba.

1944 kora nyarán előfordult, hogya magyar hatóságok gettókba zsú-
folt zsidókhoz, vagy elszállításuk után helyükre Kelet-Magyarország tőbb
településén (pl. Ujfehértó) cigányokat is zártak. Csoportosan kény-
szermunkára vezényelték őket, napi bántalmazásuk általános volt.

Karsai László kutatásai szerint a cigányok munkaszolgálatra kötele-
zése a zsidó deportálások befejezése után, 1944 júliusában került napi-
rendre. (Közben egyes magyarországi nemzetiségieket - szerbeket, ro-
mánokat, ruszinokat - tömegesen munkaszolgálatra behívtak, favágá-
son, a szállításnál és földmunkán dolgoztattak.) A cigányokat a katonai
kormányzat nem kezelte nemzetiségként, közülük az alkalmasakat
"normál" katonai szolgálatra behívta. Maguk a cigányok is önérzetesen
beszéltek a múltról, hogy már az első világháborúban együtt harcoltak a
magyarokkal.

A vármegyék egyes tisztviselői viszont saját hatáskörükben intéz-
kedtek. Az 1939:11. tc.-re, a honvédelmi törvényre hivatkozva (központi
intézkedés, rendelet, utasítás nélkül) honvédelmi munkajeggyelelhur-
coltattak cigány családokat, elsősorban mezőgazdasági munkára, beta-
karításra. Ez megtörtént a Kelet-Magyarország megyéiben, Szolnok
megyében és Bács-Kiskunban. Éppúgy, mint Nyugat -, és Dél-Magyar-
országon: pl. Sárváron, Szekszárdon, Pécsváradon, Véménden.

Zala megyében hatóságilag összegyűjtött cigányokat vittek a nagy-
kanizsai kávégyárból a Magyarországhoz visszacsatolt Csáktornya tér-
ségébe munkára. Légitámadás következtében (szeptemberben, októ-
berben?) többen meghaltak.

Közben tárcaközi tárgyalások folytak "a munkakerülők munkásszá-
zadokba való beszervezéséről", Szentkirályszabadján honvéd építőtábor
felállításáról. Ezt a tábort szeptemberben repülőtér építési munkákra
kétezer fővel kívántak beindítani, majd ötezres létszámra felfejleszteni.

Ismeretlen okból Győr német városparancsnoka augusztus 4-én a vá-
ros területén élő cigányok névsorát kérte, melyet a rendőrségtől meg is
kapott. A cigányok összegyűjtése a helyi zsidógettóba megindult, a to-
vábbi intézkedésről nincs adat.

60



M. 1(lR. MINISZTERWIŰJ(SÉG.
Erdélyi Külön Szolgálat.

_..J.[J}JÚUL ....szám.
V6IasZad.1Snáj/S!ivC5!fedjjK e számra.

hivdll'l\,luli I

D:j
1
11942.augusztus 24. J

."81"" Er4!!xl~~:~: ~'~I1' ,,!~r-,1
l!8d4se'lftilgánlkérdég ·megoldás~t!. .•j

,bEl'd~l.y.1Pái't,or8Bágoak!l.pontjának II :'~1
c1gányk~dés m~oldásáYalkapc.o1atban a M1n1szter~ll
eln6k Ur Oexcelleilciáj4hOll."mUzoU al6terjesztéo4t,'1
nagybecsll'~iláBpontjánek miel6bblk6Bl4se T4gett .1

másolatban aazal küld!lm'1ll8lH hogy. a .maguuk' részá-. '1
-. ·'·1r61.1s fontoanak'tart3uk'Q oigánykérd6a rendslSásét,j

l11et6legmegoldt1sát.,:_.I~ár"1 ,11'b ne lí.ékl e't

U~Kln!HQITY=Q~1Ul_Ul[l§~TZnllf0~
viiéz Faraghó Gnbor ve sér örnagy 6mel tóiit.gához

lh1arORJt!fl~llfllllq
IIIWDfIIII

61



Másolat,
Era~lyi Párt Országos K8epont3a. '

I . .

186511942. Kolozsvár 1942.augusztua 7.

Nagymdlt6~gtt Y1nlezterelnHk Ur t'
Kegyelme.' Unmk' t'·" ",

:J'

, "~;;

A.cigál1ykdrMs"lJgy1ke a 'legneheze bb(lknek. 'amelyek
he.lánkban·~8 küi8~sen.Erdályben ~egoldáara várnak. A. 8zéke~
lyek k6zt 816' DagySs$ám11. <i~~~~ ~ktilinazk~d1k,:~~e.hogy a: '

sdke1r tiletfo~()i.!1B;l?an a~los)cerU16.'él~sk6(16. 'tható-
telen óe vtSi'bajjal- t~rhGl"faj~m1nden ;ros8Z .~tlaj'donaágá t
védbeti hordva. meS'1l.'pl,~h.8tó~ktdvez6tl~ hatáetgyakorol
8' vele együ~t é16, 8dk~li~,gie~;';A;székelyttlldc8ak1iem minde••
gyik 'falujában lakn~ ~'~l~byok ,.s'1d6clc6nt;:megj~'18nnek 8 kó-

" . . ", . ~ .t,' '.. ." ". . . ,

bor oigányok is éa folalkOsiásl!I2Ier1lengyakorolják a lopást, .
~ho~ a bilntet6'bir6eá~~kat LUlend6an,foglaikozt~tják ~s a

bezárt fogl}'ok 2O-30:'-a eg~s. Smékelyfijldtsn a o1gán,yokb61 te- ;,:
L

vOdlk ijsa!le~

Al Erdélyben ~B~Széke~yf6ldanfll~ o1~oknt ta~b
kateg6riába oeztbatjukt '":,;;,, " 'i •

. "litI Vannak' k6borl6. !1gFla~~!let-t!át~ro~1iányOk •.
akiknek álland61akhelyi1k •. .1~Jlukninolf.:k~lS~gb61~ k!5l1aág~

. . ... v- .;. '. . '1 :. ," .".

vándQrolnak., .lek~e1kben.8' fnlurtSgeken :d1iJlS~i 8 férfi-
ak netfol tO~Ii. a' n6k kártyaVet~8.~e aiat;~:'~~'gig,~ják ~
feJ. vakot és ami Qsakkez~ ügyábe akaa,m1ndént' 'elloPnak. Ezek

. .' ",-

igen aok e,Be~ben rabolnakis ás'a. l'ab16gyilko88ágrals eléb
, . '. IIU1DR1!!EIKIlfflul:'

gyakran reávetemednek.: 'tllUJUIA

2'; Az egyik tupusa a. sátoros tSa nem ~toro~' cigányok-
'1

nak al!! i1gynevezett cigány, tcSkupecek. EBek' réazbe~ lopott 101'8-]
---",,::a.~..~..~.~:tr~.or"""~60 :•

. ;'~':. .i:;"\-J ••!~.•eA&i~iaR:Z7~-;:.:t}.:. '," .}

,
'1
."l!
;1

"
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kat árulnak. rászben pedig lovakkal kereske~nek. Egdem mütássi
tehetséggel. tudják 8 lovak pibáft:'p111lmatnyiUtg~lréjten1t .

.e. k~hét belefojtan!. stb • .A járatlan feluB~akat becsapják.
, . .

8mivol fe1mt1rhehtlen .nelllJ$atgalldaságl. kárt~koBIlElk.
3.1 A kártyevet6 oi~~. k&:lsmel'tralak.je.1ErdtUy

mind~J1.felujáJmk á~.még. '!- ;!~Qsoknak il" Kártyavetésé1kkei a
) babonára hfljlamo~t".fla~al~b~t tapasfltalBtlanabbnépdtegte

,,\::roIabo16:'hat!i.sa1 T~. 4sn13ák.'a)oP3ák 6ket. H8 8 lopást
'. ,ása:. 1s,esdk. ~ldQ.eJ:ll~tukben.;·fei·sémjelentik :'6ket. A.

'kétege~~~.~J..~.~~~!:!~~_~~~9!112.k,·, akik kaiban lopnak,
sZÜl~tSn:kü18n.ka~egd~14ba:.QrolhQt6k. .'0 " f-

. 4il:Vannak"UgYll~'~8ett)d1yoko16' tSe:t6B!;avQt6 01-
" gúnyo~~ ,Esek a lopás. mellett m6g;::dolgotsJ1ak"is" e15ekét ke116

ellen61'zássel rendszeret! .~~;lehetne.,doktatnl.;'
".1 ·~<''''''7.".5../A, '~~~~elePl4~jt;,:o~ólcnak.;:Bgy fa3tája az ugy-
'.:: n~lél~tt~~~l~I.~l!!.~!~~.~:;Ífo~~tekkel· ke".aebb

'baj Táll. 1'Gn1saer88ebbena.o.lgtm,l:18kf,~lSSen ,a'pstkolásban
, h1rn4.~&tettekllel1~,.(:;.:~~s(~";/·'~'';,,;,:;::~í'.~<~: . ;('.' .. ' .

...: ,'.,,','.' .•6~/.EgY.,mdgr~a'~~b.é';I!-'.pö~r~let1le''be11lelll •••
kedeUebbkabg6riája 8 ~~gdnyoknakt 8 falúsf,ás :m.tSginkább 8
• • .:, ,,; " '" ',' o,, ',. •

váJ'od olgánlBendsl&~k.E~,e~k 4,~,~le.tm6dj ~a legt,tibb esetben
"nemigen, esik, k1:fogátt',alá; :,;:<.::~\,~:.~~;r;' :. ::~,,;·,.l':;~:':~· '

,A ~l~olOlak, a,.9Báma,ha. ~~1Ö,'"i.1Mmla\kérÜ16. -lopás-
~ .':- ,:. .'" _.,. • '. • 4 • _._ ." ~.~...... "j '. . . . •. . . .

ra és ceill~a alap1tott 19t'lIl1telen ~letI!l6djuk:'mel1ett nemho~'
k.1B~J?'bedne.:,~~ Jj.sla~t.I.,,~r~6kjben8~ap()l'oc1rlak,:.l1tlpr61nBpra
nagyobb !eas, a,B~uk.,'Sok"eaetben; .• ·'a·.tfl....\iiieitk,f IS'te'a kor••'
,ban lev~. olgdny leány()kpak: gy~r1D~kUk'VSJl róri'~egyI.dl~yassso~
nak nem r1tka,eá&tbenhusB,gyermeke" 18 ,an.;:>,::;;';,.:i· .. ::.
... t' ;.. 1: :::' ,:'1:.,"" .. ' •. : l' " . " 1·

A.-legh~~y~se~b )e~.,.;~8:.a t q1gt1nyokat:};alahovámind
. ki .le~etne. ,teí~1'1:ten1.,.Es .:a:ionbáii·l1e~ •• tJT8l6s1 thátó. Beriki sem

. ." .: ',.'.! 1:..... " '. "

akadnak. ak! ,1>efOgádná ~e.t._ Ktilfl:lld6n1·.~bbországbah kautrd,..

._._._----_~~ _._-._--_._---_ ..__ . -

63



~
láa lltJátl gondolják El cigányokt61 megsz~baduln1~további szapo- ol

.1; "rodáaakat 1lIegakBdaryoimr~'d~"eB'megVal:6~Ü'hatatlmi. ~ r
---~--'. ,C:-:, ,'7"~ .7:'...::r-:;-::jt':':'1; :fr,.'r-r-:- t·

, Azonban felt6tlénül szükséges lenne törvé~y. vagy ren- f

/

aelet utján biztTÓIrl.t;Ml:,i:i::igdnjltá~d.é:é átfogcS~ m.i~d~,nl·e k1tor-. "'\. . \

jed6! ,rendö'Zéa'ét.'~':, , ..' . ",' ,\
• • • . .••. • : .' }o_o>,)}~ j,I ••_',. . '.

·r.;"::'~Amegoldás elsl5', kiinduló pontja 'a nevelán lehet.
Áolgánygyel'mekeket al'1 állam kellene kivegye'a'~eTf.us~e nem
alkalmas slrll16k keli!lóból.1'&. óka"ilieg;:on\3'lt8riiY9zetb616s az 111- :~
l8ID:kellene elhelYeB!ife'6k:~tmenielYBl!:erU int6Zmány~kben. Ezekben

, ,

aZ állami ll1enhelyekbentanitáésal'~8 neTeléesel'erkölesre és
lINnkaazeretetre ,lehetne ..:tlJBktati1i 6ket~,:Elhelye'lSdá~kf tanitásuk

, ,éeDé'fe1ésült kéllts6ge ké!~sebbekerU1nea$ állnIllJlak,' mint ameny-
nyi kár~ okoznak. vagyon-,;ds ,k8ablitonságunbltuc.:gazdaság1 61e-

tunknek jelenlegi: életm643ü1tinEil1étt. , '"
;.~ .. , .,--:.__, . .:A.:r.endQ$'I.f,dglállb)sui;:nflc5; oigantom*. ak1k bel8illes~

kedtek a ,polgád;:áletD8, ~liiloIiY~e,::félÚbel~t"ri8llett:meg lehe~e
hagyni &llandd 18khelyt1klbí. ,,/ ~h:,,;.'. 'i,' ';;".:, i. ,

A rendes foglalkolást Us6 SelitSSlII, patko16 tSa vt1lyoS'i-
Yett1·stb. c1gányokklritel.svel aJl6a8s'e8'm~erUl~ oigány
néps4get l!lunkatttwl,1b', kellene V~-;Ú1'g6s~n.rel'~i~;-ii::
11ta~i"~~;;i--~~1gáh;~:~t~b;;~;t1y#e.·féf:t1air: lililt as '

, . '; . ~'a Jd"'QJ'W ill•••"!IIIW.~

888150n olt :r4ezére Jlhoi.k8l1ö:felUgyelet' me1lett l!lurikáril lehet-
.. ne tdloritant'6ket, :hóg)-'eHBrtá'aak he"jelehtsen terhet ~ 'állcm..
. nak., ", .",;,!:".", : ' ." ': '"t.', -,

JaId1yt:lsltelehel has.nk alon e16terjtll,at;6sünket,
hogya oigdnykérdés' t6tes~ék sUrg6sénT1zsgáiat:tál-gyává Eia
mály tisztelettel k~l'jükJ':m6lt6stasaéli::lehet6ság~t találxrl., hogy
a o1gánykardés t6rTthlyvagy ':rendeiet~tj~ átfOgd,·' mindenre k1~,
terjedő iendel/léstnyérjeii~·hogy ézen á:ii~lmaa da megb1zhataÜ~;

. fajtát61 BrdUy 6s 8ztskélYf'51d.. ~gyárs.iga:1nj~Bi8baduljon.
'. ',;' .:.;./~,,,:

64

!
1:



az

" ':- ~ '0'-
".

Pro domo:·
.;

gány:

tály

"::
J •• ~~~ .~ • ,.

65



A Honvédelmi Minisztérium augusztus 24-én elrendelte a cigány
munkásszázadok felállítását. A rendelet szerint "az összegyűjtésüket
szeptember 20-ra kell befejezni. Kb. 50-60 munkásszázadra (10000 -
12000 fő) lehet számítani".

~"~-~~-I""'B.IIILII'

-iIUa kept~1I• • _ ••• I!.
ElO bW.~~(I'Ita.. llWIe
•• ílIíOlódtllc. w•••• 1IJIIOf IdWf'

'lill, e,y-elY rariuofoaat vilUa·
IItJlYlled~lIr Oket. 48 Óf'D ,.
ftSZtlll II tl1&1 culjd •• klfNn
ttrtoíl •• il .1IIrlllcaíl b ••lkOl
• n~el JArOr p.fan«Dolrt -It·
jt\f!nt I P1fl.Ulaaljd batUlD
"adta • n~mrl jirörntk I 1011"
lyokal, A IIlmrtek rUllllkllt1 vit.
I~k • fOlllyoh!,. nl.mint at
qm ueltdol )\ némel parUles

Dok _1c1ic:Hfte II 01.0 eul6·
dol ~I tlff!ndellr. b08Y I II ame-
riklll IJonnal R().tb. IÚllllúk
& • cultd ".llmtu!)'1 laaJ'.lk
.tl~dlt. bOlY .ttltfiká tel)"
vfftltkel 111'111kl~lt Ró.ta
kertulOI II .m~flktl.k.1.

RQIII. ,.ko",_. nere kiolt
aodalkolOU. am"lo11 at ,,'(akOD
~éilig~onulnt liH•• birÓt guda·
elIUdo!. még • I<~I ttny 1S,.g~·
píntolly.1 • lcr:ttl1!ben kbttl~1t
logl)'lIkll.

Aki a csendőr felszólítására
nem áll meg, lelövik

. \
IUerjesztettéi a csend'rsér fen,erbaslll2lati jopt

.AttI..'11)".r klfi'tí btlll~nll I u~!.d •• cS~l1döf .Itilyvt'rí hiU-
omler. ii, 1944 4pfllls :> Cll Mhll XQltles, fe.'!, akl\ 1\
letlt 27,()S1X\. I~~. $t4.Qld atlldór II émltleíl ItlfttC.\(~1I be-
lt1I<1~ete .unnl IZ ellen, .k... 101mell.U •••• 1~1b!.. I:s mnek •
amd~ milicOdéli ttlllkltll Itlbl.4In.k nem leu t'1t'1It'I,b.,
beI.l "'1'1 • aand6f előtt O" oem t:1$uh4.-.~ki!tttl . 1Il'1l"
nUd 1('., & • tKftdör ItTltl•.t· .DII.I: I ve.$.l:lyncll bOI' •
t'{' lIiel'atl6 ..alan tí~ltll el- ai:ndőr III lelövI..

A katona! szolgálatot teljesí(ók
~AmnAltftA"AlÁC'i ftÁtlÁItM úir ••

Anémet megszállás után, 1944. április 5.

A Belügyminisztériummal együttműködve az ország egész területén a
kóbor cigányok és a letelepedett, de foglalkozás nélküli cigányok kőzül a
18-52 éves, tehát az 1892-től 1926-ig született "összes munkabíró ci-
gány férfiakat" kívánták összegyűjteni. A cigány munkásszázadokat
egyenként 213 főre tervezték. Ezen felül azt is, hogy egy zsidó orvost,
és egy zsidó mérnőkőt beosztanak hozzájuk.
A rendelet szerint a munkásszázadokba behívott cigányoknak saját pol-
gári ruhájukban, a tervezett megkülönböztető jelvény viselésévei kellett
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a napi parancs szerint dolgozniuk, addig is az előírásos karszallaggal.
Ami különös, a rendelet alkotói nem írták elő, ki tekinhető cigánynak? Ki,
miért esik a rendelet hatálya alá? Az alsófokú rendőri, csendőri közegek-
re bízták ennek eldöntését. Azt is, ki a kóbor, és ki a letelepedett, de
nem dolgozó cigány.

M.·kir. honvéd vezérkar f6nöke~

5 7 8 O.szám•
e1n.l. vkf-1941.

Cigányokelbirálása.

,M. kir. honvédelmi miniszter urnak.
/: l.a.oszt. utján.:/

Budapest. 1941. évi augusztus h6 l6-án. B 'u d ap. s t •.
.A csapatok részér61 mindgyakrabbanolyan·irányu·.panaszok _.

merülnek fel, hogy-a cigányok közismert jelleintulajdonságaik-:
náI fogva /:megbizhatatlanok, lopnak, stb. :/,a csapatnál nem'~l'
kalmazhat6k ugy ~int a más faju, vagy nemzet1ségü emberek. !i:'.;;

A kérdés megoldására a legegyszerubb és legerély.sebb r~nd
szabálynak aat tartanám, ha a cigányokat a kat onaí szolgála't :
szempontjából ugy kezelnénk mint a .saí dökat , .

. Amennyibena kérdésnek- ily irányu törvényes renaezése 'aka- .
dályokba ütköznénk, ugy c<Usz.runek .tar tanéa a'csapátpk-oknak-i,

azzal a joggal való J'elruházását, hogy amennyibena cigányok .a-
csapatnál nemb1zo.ltyul~akmegfelo16eknek, ugy azokat a Jimsz. ~.
zlj-akhoz helyezhesSék áto .
. . Felkérem Ragyméltóságodat, hogy fentiekre vonatkozó intéz-
kedéseit folyamatba helyezni sziveskedjék.

Megküldöm:H.M.Urnak/: La. oszt •. utján.:/

V'/f. ..-;:;:W.

Levelezés a cigányok szolgálati besorolásáról 1941 nyarán

1944 szeptemberében több lap közölte, hogy cigánygettókat állítanak
fel a vármegyék és városok. Örömmel üdvözölték, hogya háborús idők
"meghozzák a cigánykérdés rendezését': és egyes megyékben már ki-
telepítették a cigányokat a városok és falvak szélére, ahol állandó 1el-
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ügyelet mellett dolgoztatták őket. Fontos rendelkezésnek tartották, hogy
"a cigánygettókat csak a hét egyetlen napján hagyhatják ellakóik".

A közérdekű munkaszolgálat országos
felügyelője a cigányok

csapatszolgálatát támogatja

A fajvédőknek ez a buzgalma alapvetően fölösleges volt. A cigányok
többsége mindenkor elkülönítetten, a .ciqánysoron", cigánytelepen la-
kott. A legtöbb településen nagy szegénységben, napszámból, gyűjtö-
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getésből, helyenként kézmüvesiparból, kupeckedésből éltek. A faluszé-
len, erdőszélen, az ártéren, vagy még attól is távolabb készült putrisor
gyakorlatilag gettónak számított.

Szeptemberben egyes munkásszázadokban néhány zsidó és a ci-
gány munkaszolgálatosok együtt robotoltak. Sorsuk időlegesen össze-
kapcsolódott.

Cigánygettókat álIitanak fel a vármegyék, , 1es yaroso {
.A í'.sidllkÍ'I'dés mi·ntújíLI'!\ ílgyllÍtflZik, Debrecenben. h'gll/lgyohh. «ll.-niik

il háborús ülök meqhozzák. a cigríny~ It sz.igor. OH a cig'Ílnyok csal: ii n ur p-
l;érdés rendezését is. A Nemzeti Ujsiíg napokon. mchotnek he a városba. s nk-
keddi ~zÍlnla hosszabb cikkhen fo~lnl- k . ["úú' 1 ll. ..." II

Ol" JS eto Je ,CU ,<CZIllO," ,.C a /"('-)!r-
kozik a cigúnybűnözésekkcl, CL unmka- 1'" Ak' 1 1 t t .aorseqen, -1 a rene e o ~' n)(lg!{7.f·!~1 t

kerülö cigcínyok veszélyével II uemzet-i .'
tú 1 1 őrőkro ·kitill·jÍlk JJrbrcGI'JI. !el'iiletÍ'J'iil.(/rsa~ o 0111ra, . ,

TI - t t '11 '1 - ?Itus városokból (OR fnlvakból is j,o)"n-
.amu .a '. n ci c c egyes mogye c L"S •

. városok mosíuuáluin JlOzott intézkP(lé_l1elWk olyan roudszort, hogy (1. ci!f'í-

~('iJ'(" E[JYr.s lIIcgyéhben már hitclepí-, "/lyolmal.: rsul: HlIrföri e1lgedél·lyd /c-
tettél: a cig<Íu,ljokllt (1. városok és fal- het /.:ijrímiolvla/;,ó hc/"ii.kbii/.If uárosb«,

val: 8::,'1<'1'1', (1/101 állllndó fclii9!lc/.ct I ]<}z('kkel oz intőzkodősokkcl máris
alatt nntnlcotáboroklun: dof.goztatjcík el érték, hogya cigá1t!Jok kezdenek. jó
űkct, Azonk íviil hc·hozták Ilzt It 1'0'11- uira térni, megfogják a rendszeres
rlot, hog-y nz ilyen ci[Ján!J(Je./tókat rsnk. munkát, másrősat őszrovchctöon ('~;;k-
a. hét eg/fCtlen ?lapján ha[Jyhatjrík fl ken o. gyilkoss.íg-ok, rahlrisok, lopások
lakó ile. száma.

MOVE a Magyar Országos Véderő Egyesület lapja,
1944, szeptember 22.
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r//
1~Skirchen

ItlCJtWr,WA\ltl'lGl fil." r~u.IIN'
OO;(\lW'lT ACIOS üGYO~ZTAlV

mUllz

.Jegyz5k15nyv

felvhtetatt 1945'azaptemb$r 16.-~ a DEGOBDeportáltakat Gon-

dozó Országos Bbottdg Bethlen Gábor Uri otthonában

/atdapest VII.Bethlen GábOr tbr 2./

Megje10ntl Fodor Pál
SzUletottt ,08z6d 1903 IX.2.
Foglalkozási mérnök
Lak6helyl Budapest VI.Lovag u.16.

, /
'rábOrl_1'.authausQn 1945 III.3o.-IY.7.

/Gun!!kirohen lV.12.-V.4.

Fentnevezett el~adja El k15VGtkez~.tt

1944 szopt ember 14.-éo .vonultam be bl6rra II 12/1 katonai cigány
munkáQSzázadhoz, majd onnen október k15zepo tdjll.n IIthelyaztek
Dunaezordahalyre (l 14/1 oigány Il1Unld.s8zbadhoz mint 8zázadmbr-
nökl5t. Októb$r v~g~n a század N6metkérr& vonult sáncépitéei
munkálatokhoz. Aw~!pai151dvár-p~-i betöréskor II nzllzaddal el-
vonultunk 1\:1I.16z,l'olg rai, Inoh., Zirozen keruztfll V'rpalotá,r&.,
ahol ugyancoak er5dit~ai munkálatokkal foglalkoztunk. V6rpalo-
t~ról Veszprámen át gerendre vonul tunk, innen a vasmogye1 Fe1-
sl5pát.yra. Az or5d1t.éei munkálatok kit.Ull6sllnél o3eellen/Srde(,-
nél mUtödtom 1945 február 21._1g, ahol ~4sz16aljpQrano8ra a
sárwr1 III .IlZ, kmsz p6tkerothez k1&brtek' &, ahonnllt ltörmendre
vittek. 2,.-nn a nyilasok teljesen levatk1Sztettek bs ki~OBZ-
t.ottak, !lsozovertok ,oennUokot.. engi.lm bs -a sz·ázadholl beosztott
dr. Milko Aurél orvost, miután osupán mi ketten voltunk mint
ztlid6k a oi,gány munkó.sszó.zadhoz a törzsbe beosztva. Február
28.-án a 6{1 zsid6 munkásmázadhoz csatoltak és Szentgotthardnál
átvittek a határon. .

Ausztriában ~enhotba kerültUnk, elholyozkodbsUok, ellát4sunk
kielág1t5 vo ,ll. munkateljes1tmllnyUnk meghaladta az ottani
magyar levente munkásná.zadok toljos1tményét •. Wáro1us 29.-lIl
indult mog II visszavonulás bs mi B1r~l?a~mon lit Orazbe vonul-

,tunk. Ellátásuok az uton elég tUl'hot volt. ·~az állomás
kljul6b$n lév5 lag",rb51 a vó.roson ldvül fokv5 lagerbe vonul-
tunk, szerenoBénkre, mivel olvonulwunk ut~ pár Órával bekö-
vetkezett bOl1lbsU.madásfOlyt.~ az 01& 1\ lagerben t!Sbben bomba-
robbanás. áldozatáhl ostek. Orazb61 gyalogosan 611átatlanul
MwJ+ henaenlle :Ilonultunk. ahol kb. egy heti ottartóllkodb ut~
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·.. Magyar l:irál::i beJ.ügymi:1iszter------------------------------S z á m : 157 4 C .
---i944!VII:;;;~----

SürgJs! .
Sz.í.gcruan iüz"lmas!

Vclanel'_'lyi thj , város p01gümestere'-
nek, V:'\lamcnn::i '/J."'i!legye al.í.spén-
ján::k: Ilng , B<3~'eg, l.!é.!'D!:!GrOSvá~me.:.
Gye k0:;ig:l:;:;.~t~si~'irendeltségei

. vr. ~€tó j ének
~).el yr,i::t: ..l,

Tudo.. ás élj az ~lér!J dalt :~öz-
igczgatásih.J. t6ságok~é.j ékoz:L::tás~
crJjából' k15~1ölJl. ..!

D1:Idnpt'lst; 19, 4.évi .3zeptember h6 2-ir.
.A.minis·zter rendrjJ.et(;t!61:

dr.}''')''L::!..')' GyuL s.::.
mini"d'Jri o. tc.n?csos

A ldaiivf,ny r..geléül:

tJ~~f-(~~U~r
Lrcdavezet ö

J

r~~;::-;--'
'f'-. _.-.-:... .. _ ..-----._" .

.••....•"" ..... '. -.
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·1il'.(jfIlat.

?~(!~jl.\j: kÜ'ál~li boltigY\2inizdl'J'
....---S-;-~-;-~·-i-~-7··4-=-------
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1944 őszén a cigány munkásszázadokról kibocsátott rendelet végre-
hajtása akadozott. Az Alföld legtöbb területéről azt jelentették, "össze-
gyűjthető" cigány nincs. Cegléden viszont nyolc cigányt .Jeadtak'' a helyi
katonai állomásparancsnokságnak.

)

kat one.í !GUrJcaE,...'

Kim u t nt' s

a Cegléden összegyi..ijtött é s a honvéd állofJ1ásparancsnolts6cnak átadott

lcóbor és foglalakozó.3 nélkiJli cJ.eúnyokról.

2 .. Hafi'ael Ls tván , any j a ; Ilaf:fa(~l Bor1J.61r.t, lakosa; Cer;lé(l', U.• 3.

3. ifj~Haffael JJ2jOS, anyja; .;. Raf ae L "Borb51o., latJlsa,Gogl~:;d, Ujj ll .•.3

4. Kolompár I.aj 08, a.nyj il ;Kolo:üpiil? Anna, Lak ás a , CüC;léd, Ujvárosszél.

5. tTat:ab trános, an~rja;Jaka.b T~rzsébet, lakásCt;Cccléd, Cukor u, 16.

6. Jakab G~Törgy, a.ny;jil;J:'.olla.KErzsébet, lalcás&.; Cegléd, Cukor uv Lő ,
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A kassai rendőrkapitányságnak a szeptember 30-án kelt, a 16-tól 30-ig
terjedő időről készült helyzet jelentése (Magyar Országos Levéltár K.
149-1944-4-1006. sz.) ugyancsak elfogott cigányokról őrzött meg adatot.

"A m. kir. Belügyminiszter úr 17540/1944NII. res. szám alatt cigány
katonai munkásszázadok felállítása tárgyában kiadott rendelkezései
végrehajtása során f. év szeptember hó 15-én megtartott razzia alkal-
mával 73 cigány származású egyént vettem őrizetbe és adtam át a m.
kir. 8. honv. kerületi parancsokságnak Kassán, munkásszázadba való
besorolás céljából."

Gyöngyösön negyvenet, és többhelyütt a fogdákból, börtönökből is
átadtak cigányokat a honvédség nek. Somogy és Baranya megyében
összeszedték a cigányokat, később a Dráva menti erődítéseknél, és a
Muraközben dolgoztak.

Zala megyében is karhatalmi fellépés volt. A nagykanizsai kávé gyár-
ban összegyűjtött cigányokat - több visszaemlékező szerint - a gyűjtő-
táborból csendőrkísérettel munkára hurcolták.

Hódmezővásárhelyen száz munkaképes cigányt vettek jegyzékbe és
"átadták őket munkaszolgálatra" . Szeptember végén a celldömölki já-
rásban hetven nyolc cigány jutott erre a sorsra. Zemplén megyében még
a cigányzenészeket is begyűjtötték.

Katonai cigány munkásszázadot állítottak fel Véménden, Szekszár-
don, és néhányat másutt. A hadisegélyt családjaik legtöbbször meg-
kapták, de az ellenkezőjéről is van adat. Közben cigány családokat is
elvittek .rnunkaszolqálat" címen, gyakorlatilag ingyenmunkásnak a
nagybirtokokon - a behívások, katonai veszteségek miatt kiesett, - hi-
ányzó munkaerő pótlására. Dolgoztak erdei és erődítési munkákan (pl.
körmendi járás), de legtöbbször a földeken, a lehető legteljesebb kiszol-
gáltatottságban.

A katonai munkaszolgálatból sikertelenül szökött, elfogott cigányok
sorsa a kivégzés volt. 1944 végén, 1945 elején a 13. gyalogos törzspot-
századnál történt, de ez lett a sorsa nyolc cigány munkaszolgálatosnak
is, akiket Piliscsaba környékén, egy téglagyárból történt szökésük után a
csendőrök vettek őrizetbe.

A m. kir. 3. honvéd hadsereg parancsnokságának tábori bírósága,
mint rögtönítélő bíróság 1945 januárjában sorozatban hozta ítéleteit.
Szökés büntette miatt - többek sorában - agyonlövette Kolompár (La-
katos) József honvédet, Lakatos György, Lakatos János, Lakatos Antal,
Lakatos József, Lakatos László, Lakatos Sándor, Lakatos András, La-
katos József II. munkaszolgálatosakat.

A nyugati végeken összeírt cigányok munkaszolgálatba sorolásáról
az utolsó adatot a vasvári járás főszolgabírájának 1945. március 20-i
jelentésében találtuk. Megkísérelte, hogy őket "erődítési, vagy egyéb
közérdekű munkaszolgálatot végző katonai alakulatok állítsák munkába,
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élelmezzék és őrizzék, (... de) a parancsnokságok nem voltak hajlandók
vállalni".

A 1039/1. cigány munkásszázadról annyi ismert, hogy a 39. bevonu-
lási kőzpont állította fel. A században 21 Kolompár nevű, Kistelekről,
Kiskunmajsáról származó cigány férfi volt. A környékről kirendelt leven-
tékkel együtt árokásáson dolgoztatták őket. Történetük (ahogya száza-
doké egészében) feltáratlan.

A Hadtőrténelmi Levéltárban a második világháborús veszteséglisták
cigány munkásszázadokban meghaltak neveit is őrzik. A háborús cigány
munkaszolgálat históriája hiányzik a hazai szakkönyvekből, ahogya
kőztudatból is.

d. A cigányok deportálása

A cigányokat 1944 őszén az újra indult deportálás is elérte. Előzőleg
a lakóhelyelhagyásának tilalmát október 16-án a Déli hadműveleti terü-
let kormánybiztosa, a m. kir. pécsi IV. csendőrkerület parancsnoksága is
elő írták. A rendelkezés megszegéséért büntetés, azon felül internálás
járt.

A Déli hadműveleti terület kormánybiztosa a csendőrkerületi pa-
rancsokság (bizonyítékok nélküli) átirata alapján értesítette a területileg
illetékes alispánokat, hogy "a munkaszolgálatra behívott, valamint egyes
kir. ügyészségek által munkára kiadott (feltehetőleg fogságban tartott
személyek voltak - szerk. megjegyz.) cigányok közül többen megszök-
tek, s ezek vetemint visszamaradt családtagjaik a közbiztonságra foko-
zott mérvben veszélyessé váltak, továbbá a cigányok az utóbbi időben
sorozatos betöréses lopásokat követtek el, sőt egyesek fegyverrel fel-
szerelt bandákba is verödtek és magatartásukkal oly látszatot kelthet-
nek, hogy partizánokhoz tartoznak". Emiatt kihirdette, hogy a cigányok
állandó tartózkodási helyükőn kőtelesek maradni, a lakóhely változtatá-
sát, a cigányok mozgását a községi elöljáróság előzetes engedélyéhez
kőtötte.

A "fokozottabb ellenőrzés tárgyában" utasítást kaptak a megyei vá-
rosok rendőrkapitányságai és a csendőrség.

November harmadikától Baranya, Vas és Zala megye több járásában
elfogták a cigányokat. Legtöbbször először gyűjtőhelyre; Nagykanizsára,
Zalaegerszegre, Szombathelyre kísérték a őket. Ez történt Salgótarján-
ban is.

Kisebb-nagyobb csoportjaikat elhurcolták Újpestről, Csepelről, Pest-
erzsébetről, Kispestről, Rákospalotáról és Budafokról. Számukra a gyűj-
tőhely az óbudai téglagyárban volt a deportálás előtt.
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A Pest megyei, borsodi, szabolcsi cigányokat is újabb, a korábbinál
súlyosabb üldöztetés érte. Az elsődleges források hiányában az össze-
sítő adatok meghatározása nagy nehézségekbe ütközik. Esetenként
még becslésre sem vállalkozhatunk.

Az elhurcolt cigányok száma településen ként is aprólékos kutatást
igényel. Esetileg bizonyos, hogy addigi tulajdonuk ügyében intézkedés
történt. A szombathelyi rendőrkapitányságnak a polgármesteri hivatal-
hoz intézett november 9-i átirata fennmaradt. "Kérem, hogy a folyó hó 3-
án Szombathelyen összeszedett és ismeretlen helyre elszállított internált
cigányfajú egyének Városmajorban elhelyezett disznait, lovait és szeke-
reit értékesíteni, és lezárt lakásait leltározni szíveskedjék". Az elfogott és
a deportálási gyüjtőhelyre szállított telkesi cigány házaspár elhagyott
körhintája ugyancsak hivatali levelezés tárgya volt.

A razziákon is összegyűjtött dunántúli cigányok deportálás előtti gyűj-
tőhelye a komáromi Csillag-erőd volt. Ide szállítottak százával politikai
foglyokat, elfogott zsidókat, internált magyarokat és szerbeket, rendőri-
leg összegyűjtött, az állam rendjére veszélyesnek tartott, "nemkívánatos
elemeket".

A német kézre adandókat válogatták, mert a 8irodalomnak elsősor-
ban munkaerőre volt szüksége, és a Szálasi - kormány munkaképes
személyek tömegét ígérte a "győzelmet hozó fegyverek" előállításához.
(A háború utáni felelősségrevonáskor Vajna Gábor, Szálasi belügymi-
nisztere azt vallotta, hogy .munksszoiqéteire átadták őket a német biro-
dalom területére, mert nem volt hely másutt internálni''). A novemberi-
decemberi komáromi deportálás sajátossága, hogy a foglyokat még in-
dulás előtt egyenként adrninisztrálták, kategorizálták. Ez a kora nyári
vidéki deportáláskor, és az 1944 telén gyalogmenetben vagy vasúton
Hegyeshalmon át vagy másutt átadott magyar csoportok esetében sem
volt gyakorlat. A kiszállítandó emberszállítmányokba soroltakról írógép-
pel kitöltött, lebélyegzett nyomtatvány készült. Ezen a személy nevét,
foglalkozását, zsidó vagy nem zsidó voltát, születésének helyét és idő-
pontját, az eredeti lakhelyét feltüntették.

A színjáték részeként azt is, hogy "a katonai helyzettől függő bizton-
sági intézkedések folyamán" az illetőt a magyar királyi kormánytól a né-
met fél "átvette' és a (... ) koncentrációs táborba "áthelyezte".

A kategorizálás - a koncentrációs táborokban szokott regisztrációhoz
képest - egyszerűbben, szűk keretek között történt. Az SS-nek sok fejtö-
rést nem okozott. A besorolás szerint a kiszállítandók bűne főképpen -
három kategóriában - .kommunista tevékenység" volt. Az első kategóri-
ába kerültek az emiatt elítéltek. A másodikba az ilyen alapon internáltak
vagy internálási eljárás alatt állók, a harmadikba pedig, akikkel szemben
ilyen gyanúval éltek.
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A negyedik kategória a .társadatomeltenes" cigányok (asozialer
Zigeuner) kategóriája volt.

Az elsőbe - a legegyszerűbb megoldásként - a túlzsúfolt bőrtőnökből
a politikai alapon őrizetesek kerültek. Feltételezésünk, hogya második-
ba (1918-1919-ig visszamenőleg) és a harmadikba a legszélesebben
értelmezett gyanúsakat, bárkit besorolhattak. A Dachauba kiszállított
magyar lelkészek a harmadik kategóriába estek.

A Csillagerőd a belsejében épített laktanyatömbbel

A nyomtatvány alján megjelent, hogya "fogvatartás előreláthatólag a
háború végéifj' tart. Mindehhez az .Jndftóállomás" helyének, a kitőltés
idejének pontos feltüntetése, hitelesítésül a német Biztonsági Rendőr-
ség és a Biztonsági Szolgálat parancsnokának, egyben a 6. bevetési
osztag főnőkének (Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei u.d. SD in
Ungarn und Chet der Einsatzgruppe 6) pecsétje tartozott.

Ebbe a tömegbe kerültek volna a győri rendőrök által egy őszi regge-
len "politikai okokból" összeszedett győri cigányzenészek is. Nevesebb-
jeik báró Apor Vilmos győri püspökhöz fordultak, aki az elhurcolástói
megmentette őket.Másokért nem szólt senki, menniük kellett. Egy szem-
tanú látta, mennyire nem gondoltak a kővetkezményekre, a végzetre.
"Elhajtották a szegény zenészeket is, akik után elfutottak az asszonyok
és a gyerekek. Azokat is vitték. Nevetnünk kellett, mikor hozták szegé-
nyek a nagybőgőt is, meg a klarinétot. Mintha csak zeneszóval vonult
volna be a kőzség a Csillagba". A télelőben a tömeges nyomorúság, a
kazamaták előtti térségekben tanyázók drámája következett.

.Klsqyereke« megfagytak tucatjával. Azokat a latrinába dobták".
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Győri Munkás, 1947. április 4.

A karhatalommal a komáromi erő-
dökbe hurcolt, onnan kiszállított ez-
rekről csak szórványos adatok ma-
radtak ránk. A helyi rendőrkapitány
november 14-i jelentése szerint kö-
rülbelül 6000-7000 .komrnunista
fogoly és katonai internált" volt a
kazamatákban, és aki nem fért be, a
falak szorításában, a szabad ég
alatt. (A lengyel, a szerb katonai
internáltaknak főként a Monostori
erőd szolgált évek óta szállásul.)

Az Igmándi erődben 1939-től a m.
kir. II. közérdekű munkászászló-
aljhoz, majd a II. kisegítő munkás-
zászlóalj pótzászlóalj és pótkeret
parancsnokságához tartozó zsidó
munkásszázadok körlete volt.

Lovas Gyula vasúttörténész egy
komáromi nyugdíjas mozdonyvezető
emlékezését közölte, aki a deportá-
lás idején csoportos menekvés
szemtanúja volt. "Egy komplett ci-
gányvonatot is indítottak Komárom-
ból Hegyeshalmon át Nyugatra.
Csendőrök kísérték őket. Az ácsi
erdőnél megálltunk. A cigányok ad-
digra az egyik G kocsiban (15 ton-
nás vasúti tehervagon Sz. Sz.
megjegyz.) kifaragták a kallantyút az
ajtóból, kilökték, s felnyitották az
ajtót. Egy vagon cigány megszökött.
Ugyan lövöldöztek utánuk, de sötét
volt, nem lehetett elfogni őket." (Ma-
gyar vasutak a II. világháború évei-
ben. A visszaemlékezések alapján
összeállította és kiegészítette: Lovas
Gyula. Vasúthistóriai könyvek, Bu-
dapest, 1996. 267. old.)

A munkára alkalmatlan nőket,
gyermekeket a deportálás
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lezárultával a komáromi erődrendszerből december 28-a táján részben
Ounaszerdahely, Galánta irányában útnak indították. Másokat - bármi-
lyen igazolás, ellátás nélkül - szabadon engedtek.

A cigányok tömeges deportálása idején a közigazgatási berkeiben ci-
gányügyi levelezés is folyt. November 24-én a Szálasi által kinevezett
győri főispán a főszolgabírókat, a polgámestereket körlevélben tájékoz-
tatta, hogy "a m. kir. II. honvéd hadtest mellé kirendelt hadműveleti kor-
mánybiztos úr a hadtest területén lévő cigányok ügyét egységesen kí-
vánja rendezni". Név szerinti kimutatásokat kért, és "a cigányok foko-
zottabb ellenőrzésére és munkára szorltására" külön felhívta a figyelmet.
"A végleges rendezéshez" további javaslatokat kért, ezeket december
16-án összesítették. (Nyolc nap múlva Budapest szovjet körülzárása
megtörtént!) A megyei javaslatok összegezésében helyet kapott, hogya
cigánygyermekek kiskorukban lelencházakban, menhelyeken nyerjenek
elhelyezést. A cigányok szaporodását meg kellene akadályozni, .rniután
ezen dologtalan faj csak terhére van az államnak és kihalásra ítélésük
általános közérdek".

A farkasfai Vajda Rozália fájdalmas emlékeiből aPorrajmos c. visz-
szaemlékezés gyűjteményben (Roma Sajtóközpont Bp. 2000. 68-71.
old.) olvashatunk.

"Tudtuk, hogy a cigányokat is üldözik. A zsidók akkor már fogytán vol-
tak, jöttek a cigányok. Oe senki sem szólt ellene, senki sem szólt ellene,
hogy nem szabad. Otthon kiabálták utánunk, hogy büdös cigány, meg
rohadt zsidó. Ilyen taknyos gyerekek. Itt, ahol a gyógyszertár van, volt
egy üzlet. Zsidó volt az üzletvezető. Ez lehetett negyvenháromban. Két
taknyos lányqyerek jött utánuk és énekelték: "egy rabbi, két rabbi. .."
Köptek rá a küszöbére meg az ablakára. (... )

Engem a vonaton kaptak el. Olyan tizenhatéves lehettem. Már ősz-
táj ba' volt ez. Már azt hittük, vége a háborúnak. Ugye, se újság, se rá-
dió, se semmi. Ki tárgyalt velünk, cigányokkal. Hát senki. Nem tudom
már, Szombathelyre vagy Körmendre mentem, levettek a vonatról, be-
vittek Körmendre, azután meg Komáromba. A családom onnan tudta,
hogy aki akkor két napig nem ment haza, arról lehetett tudni, hogyelvit-
ték.

Anyám akkor volt éppen terhes az öcsémmel. Behívatta öt, sógornő-
jét, meg egy harmadik asszonyt a jegyző, mert Szombathelyről volt itt
egy nyilas vezér. Azt mondja a jegyző: ezt nem adhatom oda, mert ez
pocakos, ez meg csámpás, ez meg néma. így nem vitték el anyámat
meg az öcsémet. Neki szerencséje volt. Volt, akit gyerekkel együtt elvit-
tek. Édesapám meg előbb meghalt. Jót nem mondhatok. Jó nem volt az
én életemben.

Nem sokat vesztett volna velem a világ, mert nálam különbek is meg-
haltak. Akiket elvittek Oachauba, meg Auschwitzba (... ) Három hétig
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voltam ott. Ott halt meg az unokatestvérem. Beteg volt, enni meg nem
adtak. Nagy mocsok volt, se véce, se semmi. Az a sok ember, bűz volt
mindenfelé. Mindenki ott végezte a dolgát, tisztálkodni nem lehetett. Aki
meghalt, nem ám eltemették! Volt egy olyan hídféle, azt megnyomták,
oszt bele a Dunába. Férfiak, nők, gyerekek egybe. Magyar katonák vi-
gyáztak ránk, de akik letartóztatták az embereket, azok csendőrők vol-
tak.

Komáromból vitték tovább az embereket Lengyelországba. Nekem az
volt a szerencsém, hogy az utolsó táborba kerültem. így nem kerültem el
a gázba. Akkor már vége volt, az oroszok jőttek innen is, onnan is, le
kellett állni, elengedték az embereket. Az egyik unokatestvérem Kőr-
mendre került a kórházba, tífuszos volt, a másik testvérem is ott halt
meg Komáromban. Bedobták a Dunába. Terhes volt szegény, ott szült a
táborban. Sokan voltak, akik ott szültek. Oe nem segítettek aszülésnél
se semmit, olyan hely se volt, ami tiszta lett volna.

Öriszentpéteren is vannak rokonaim, az egyiket Szombathelyen fog-
ták le, aztán elvitték Kőszegre. A felesége várta-várta, de nem jőtt a férfi.
Fogta magát egy hathónapos gyerekkel, ment az ura után érdeklődni,
azt is letartóztatták. Meg volt egy testvérem Budakalászon, olyan tizen-
négy-tizenöt éves gyerek volt, és a községbe valami vezetőféle barátja
vitette el, hogy legyen meg a létszám. Ö Németországban volt. Később
elmesélte, hogy hordta a halottakat a gázkamrából. Úgy maradt meg az
élete, hogy ilyen küldőncféle volt. ( ... )

Volt ott nem csak cigány, hanem szegényebb parasztok is Mindenféle
romák voltak Komáromban. Beások, romungrók, köszörűsök. Mura-
szombatból voltak beások. Volt ott az a szegény Gyuri bácsi, nagyerős
szép ember volt. Nem volt szegénynek nadrágja, csak egy kis hitván
valami volt rajta. Olyan szépen énekelt, a tőbbit vigasztalta. Meg Zalából
is sokat vittek oda. Akiket elkaptak, látták, hogy olyan csórós féle, már
vitték is.

Nehezen teltek a napok. Csak vártuk az egyiket a másik után, hogy
mikor őlnek meg. Hosszú volt egy nap. Olyan hosszú, mint most egy
hónap. A saját rongyainkban voltunk. Naponta egyszer kaptunk enni
délben. Akinek gyereke volt, kisebb, nagyobb, ezeket megválogatták.
Akinek nem volt gyereke, azokat vitték el. Marhavagonokkal szállították
őket Komáromból tovább. Összegyűlt négy-őtezer ember, akkor szállí-
tottak. Előtte való nap szállítottak, hogy én odakerültem." (68-71. old.)

Hódosi Magdolna édesapját szeptemberben a Sopronhoz kőzeli
Peresztegről elvitték munkaszolgálatra. Majd a nagycsaládból az egyik
lányt deportálták, sorsfordulója néhány tőrténését idézzük fel. (Ugyanott
81-84.,85-86. old.)
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"Este tízkor már Sopronban, vagonokban voltunk. Hajnalban megin-
dult a vagon, szedték fel a többieket is. Megállt Bükön, fölvették a büki
romákat, csepregieket, és mentünk tovább, Komáromba.

Két hétig voltunk ott, ilyen betonozott helyiségbe tettek. Második nap
már külön válogatták a férfiakat és a nöket. A magyar katonák között volt
ilyen is, olyan is. Volt, aki kedves volt, volt aki ránk kiabált" ordított, hogy
csendben legyünk. Voltak ott dunaszerdahelyi cigánylányok, nagyon
szépen énekeltek. Azok meg beszóltak nekik, hogy már úgysem sokáig
énekeltek ... Oe nem bántottak. Tisztálkodni nem lehetett, már ott kezd-
tünk tetvesék lenni. Ugyanabban a ruhában voltunk, mint amiben elvit-
tek. Végig, amíg a lágerbe nem értünk.

Két hét után megint bevagoníroztak bennünket. Rengeteg embert.
Akivel Komáromba kerültem, ha magyar volt, ha roma, mind ott volt a
vagonban. Dachauba vittek minket, több napon át. Kaptunk néha kenye-
ret meg vizet. A vagonajtót félig kinyitották, úgy vécéztünk lefelé. Ahogy
ment a vonat.( ... )

Két hétig voltunk Dachauban. Külön a férfiak, külön a nők, nagy ba-
rakkokban. Mindenféle nemzet összezárva. Az elsö nap meg is füröd-
hettünk, kaptunk enni. Oe aztán december elején továbbvittek
Ravensbrückbe, a nöi táborba. Dachauból is csak a nöket vitték oda.
Sorba kellett állni, egyenként be egy ilyen nagy irodahelyiségbe. Telje-
sen meztelenre vetköztettek, lekopaszítottak, megvizsgáltak. Kaptunk
egy csíkos ruhát. Nekünk piros háromszögű jelzésünk volt, rajta a láger-
számunk. A zsidóknak sárga volt. Akiknek zöld volt, azok voltak a köz-
törvényesek. Megfürödhettünk, elhelyeztek a barakkokban. Kétszázan
alhattunk egyben. Világítás is volt benne, ésegy kevés ablak, meg fű-
tötték. Háromemeletes vaságyak, ketten, hárman voltunk egy-egy
ágyon. ( ... )

A kápók olyan zsidók voltak, akiket már elöttünk, negyvennégy tava-
szán odavittek. Egyszer csak kiabál a kápó, hogy Mágdáléná Hódoszi,
Mágdáléná Hódoszi. Jelentkeztem. És akkor egy ilyen szöke SS-nö el-
vitt orvosi vizsgálatra. Nem tudom, mit csináltak velem. A tábori kórház-
ban ébredtem fel, egy rendes tábori kórház volt. Valami nögyógyászat.
Arra még emlékszem, hogy valamit belém fecskendeztek, valami injek-
ciót. Akkor még ébren voltam. Nem sejtettük, hogy mit csinálnak. Na-
gyon kiválogatták, hogy kivel végezzenek kísérletet. Csak sokkal késöbb
tudtam meg - és ezt most nem nagyképűségböl mondom - szóval, hogy
tiszta életű, szűz nö kellett ehhez nekik. Negyvenfokos lázam lett utána,
állandóan görcsöltem, petefészek-gyulladásom volt évekig.

A táborban minden nap répa volt, meg krumpli, össze volt keverve,
egybe. Meg volt adva, hogy egy napra hány deka kenyér jár. Mindennap
egyforma ebéd. Ébresztö ötkor, rögtön appel. Sorba kellett állni, és min-
dennap, minden isten áldott nap megolvastak bennünket. Álltunk, én
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néztem a csillagos egekre, hogy édes jó istenem, ha van isten, tudják-e
azt a szüleink, hogy mi mit szenvedünk. Mit fagyoskodunk, mit éhezünk.
Ez minden reggel az appelen eszembe jutott. Meg titokban, hogy ne
vegyék észre, sóhajtoztam felfelé. Ezt soha nem tudom elfeledni. Ez volt
a legrosszabb. Fáztunk, és mozdulatlanul kellett állni. Szakadhatott a
hó, az eső, nem számított semmi. Mindig csak arra gondoltam: a csilla-
gos ég tudja hol vagyunk, és hát ez az ég van otthon is minálunk, bár-
csak tudnék üzenni, hogy hol vagyok. Minden reggel.

Aki megmozdult, vagy kiállt a sorból, mindjárt kapott is egyet. Onnan
megszökni, ott ellenállni nem lehetett. Annak annyi is lett volna. Akiről
észrevették, hogy kint maradt, vagy megpróbált lopni a konyháról, na-
gyon megverték. Az őrök is nők voltak. Oe rosszabbak, mint a férfiak.
Volt, aki nem is járt mással, csak bottal, és ütött vágott, amerre ment.
Keresett rá okot, hogy odavághasson. Keresett. ( ... )

Néha szóltak, hogy délután kettőtől négyig nem lehet még az ablakon
sem kinézni. Én nem tudtam miért, de az unokatestvérem mondta, hogy
most viszik őket a gázkamrába. Ilyenkor, ha délutánosok lettünk volna
se mentünk dolgozni, minden zárva volt. Volt, hogy leszedték az embe-
reket avagonokból, és egyenesen a gázkamrába vitték őket, mert a ba-
rakkokban nem volt hely. Vitték a betegeket, a gyerekeket, a családokat
is. Könyörögtem magamban, hogy édes jó istenem, csak éljek, csak
meg ne haljak, mi lesz velem. Pláne mikor beteg voltam. Arra gondol-
tam, hogy majd én is ide kerülök.

A huszonkettes barakkban rengetegen meghaltak minden nap. Ott fő-
leg családok voltak, gyerekekkel. Csak romák. A betegségbe, az éh-
ségbe, a koszba haltak meg leginkább. Január-február táján mondtam
az unokatestvéremnek, hogy menjünk át, nézzük meg, hogy vannak,
akikkel jöttem, a bükiek, a toronyiak. Oe senki nem volt már meg. Egyet-
len egy volt meg, akkor haldoklott, egyetlen egy kislány.

Április huszonhatodikán, erre biztosan emlékszem, szóltak, hogy el-
megyünk. Három éjjel három nap gyalogoltunk. Aki nem tudott jönni, azt
mindjárt lelőtték. Megérkeztünk valami erdő közepébe. Akkor már na-
gyon közel volt a front, mindenhol lőttek. Azt mondták, Berlin közelében
vagyunk.

Ejjel volt, ott az erdőben megpihentünk, akkor még velünk voltak a
kápók. Ütött a torony, valami város lehetett közel. Mondom az unoka-
testvéremnek, hogy te, kettőt ütött az óra. Hajnalra aztán magunkra ma-
radtunk mi, lágeresek. Elhagytak a németek, mindenki elszökött, felszí-
vódtak. Már mondtuk is, hogy biztosan felszabadulunk, mert itt hagytak
bennünket, nem lesz semmi baj, valaminek kell történni, megszöktek,
senki sincs velünk, menjünk ki az út szélére, valaki tudjon rólunk. Ki-
mentünk az út szélére. Oe tudhattak rólunk, mert öt vagy hat vöröske-
resztes autó jött. Megálltak, fölvettek bennünket. Mentünk egy napig,
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vagy annál is tovább, úgy érkeztünk Lübeckbe, valami állomásra. Meleg
tejjel meg kenyérrel vártak. Egy nagy iskolába tettek."

Ezek a magyarországi cigányok november 14-e és 20-a között ér-
keztek Dachauba. A ma emlékhelyként működö volt koncentrációs tábor
archivumában neveik meghatározóan a 128500-129500 közötti fogoly-
számok tartományában találhatók. Kisebb-nagyobb csoportokban ké-
sőbb is, december derekáig.

A dachaui SS-Iágerrendszernek összesen 20075 magyar foglya volt,
ebből 1126 magyar cigány. (A cigányok együttes létszáma 1340-et tett
ki.) A Bogdán, Balogh, Kalányos, Kolompár, Lakatos, Rigó, Sztojka ne-
vek ismétlődően feltűnnek, de a hiányos akták miatt sok magyar cigány
sorsa homályba veszett. Egyes adatok szerint Dachauban közülük meg-
halt 161. Más lágerba áthelyeztek 818-at, felszabadult 144.

A buchenwaldi táborrendszerben összesen 11593 magyar fogolyról
maradt adat. Közülük 1944 novemberében cigányként regisztráltak 153-
at. Tizennyolcan még decemberben meghaltak.

Jeruzsálemi perében Adolf Eichmann joggal mondhatta, hogy "a ci-
gányok javára semmilyen oldalról sem volt lehetséges a közbenjárás.
Nyilvánvaló, hogy az elöítélet ezzel az embercsoporttal szemben volt a
legnagyobb. "

Az SS táborainak megpróbáltatásait túlélők közül számosan krónikus
betegségekkel, visszatérő, gyógyítás után is kiújuló tünetekkel küsz-
ködtek. Többeknek valamilyen módon sérült, testi fogyatékos gyermeke
született.

e. A deportálás emléke a cigányok körében

A cigány kultúrában a lágerénekek részben fennmaradtak. A Kos-
suth-díjas Bari Károly kutatásai szerint ezekben sajátos tartalmi egysé-
geket jelentenek a mágikus funkciójú átokdalokban gyökerező vers-
szakok. Valamelyik természetfeletti erőnek vagy a Szent Istennek a bün-
tetését kérik a németekre és Hitlerre. (Ezeket a dalokat mindig a közös-
ség előtt és a közösség részvételével énekelték.)

Majoros Klára, a Magyar Televízió szerkesztő-riportere 1983-ban a
nyugati határvidéken, Szentgotthárd-Farkasfa környékén a háborús ül-
döztetés hagyományát őrzö cigánydalt jegyzett fel. Soraiban a komáromi
raboskodás, a deportálás előtti szenvedés és a lágervilág valósága kap-
tak helyet.

Szövegét Karsai László 1992-ben közölte.
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A komáromi gettó szoba
Tudja aztat minden roma

Sírva mondja a családjának
Jaj, de büdös a gettó szoba.
Én a gettóban raboskodom
Erröl tudják, hogy ott lakom
Műrostos az egész tagom.

Jaj Istenem tégy egy csodát
A Hitlerből egy szarvasmarhát

Kötelet is a nyakára
Úgy hajtsák ki a Fő utcára.

Én a gettóban vagyok
Lenyírták az én hajamat
Jaj Istenem mit csináljak

Szaladjak-e vagy megállj ak?
Ha szaladok agyonlőnek

Ha megállok agyonvernek.

Bari elemzéseiben megállapította, hogy "a siratóénekekből azok a
szövegrészek kerültek át a lágerdalokba, amelyek a fájdalomnyilvánítá-
sok formátlanságát az ősi rítusokban csiszolódott, állandósult kifejezési
eszközökkel a közösségi szokásrend számára is elfogadhatóvá oldják.
Ennek kapcsán feltétlenül kell beszélnünk két figyelemreméltó motívum-
rói, az üzenetküldésről és a túlélő magára maradottságát emlegető pa-
naszról, mert értelmezésükkor a cigány lágerénekek legsajátosabb ösz-
szetevő elemeire mutathatunk rá."

A rituális átokmondás szokása valamikor elevenen élt a cigányok kö-
zött, de a boszorkányperek idején és hatására e szokáskör szövegei a
tudat legmélyére süllyedtek és csak ritkán bukkanak elő.

Bari Károly a cigány lágerénekekben félelemszülte fohászsorokra,
önsirató jellegű mozzanatokra talált. Az egyik tizenegy versszakos, Er-
délyben gyűjtött énekben a magány és a családját vesztett ember érzé-
sei kaptak kifejezést.

Kicsi madár, kicsi madár,
repülj messze, vidd el a hírt,

mondd el, hogy itt mindig ütnek,
mondd el azt, hogy mindig félek!
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Német tábor, jaj, de nehéz,
német tábor, jaj, de nehéz,
fogolyőrök de gonoszak,
fogolyőrök de gonoszak!

Aj, te Hitler, légy átkozott,
lsten taposson arcodon,

mint az ember az utakon,
mint az ember az utakon!

Gépfegyverek főlugatnak,
gépfegyverek fölugatnak,
üldözőim közel vannak,
üldözőim közel vannak.

Adj, lsten, a szerencsédből,
adj egy kicsit a tiédből,
úttalan utakra segíts,
úttalan utakon segíts!

Adjál lsten, szép esőcskét,
adjál, lsten, szép esőcskét,
hópelyhekkel keverd őssze,
hópelyhekkel keverd őssze!

Hópelyhekkel keverd őssze,
hópelyhekkel keverd össze,
hadd nőjön a zöld füvecske,
hadd nőjön a zöld füvecske!

Takarja el a nyomomat,
takarja el a nyomomat,

hadd érjem el a házamat,
hadd érjem el a házamat!

Jaj, Istenem, de megvertél,
jaj, Istenem, de megvertél,

talán senkit úgy, mint engem,
talán senkit, úgy mint engem!
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Német tábor, német tábor,
ott a fegyver mindig dörgött,
családom at ott ölték meg,
családomat ott ölték meg!

Családomat elvesztettem,
családomat elvesztettem.

jaj, mit tegyek, árva lettem,
jaj, mit tegyek, árva lettem!

1. A deportált cigányok a magyar irodalomban

Auschwitz-Birkenau történései között a magyar memoráirodalomban
cigány vonatkozású írások is találhatók. A következö részletet László
Károly értékes emlékezéséböl (Az út Auschwitz felé. Panderma, 1997.
251-255. old.) idézzük.

"A felkelő nap a koncentrációs tábor barakkjainak is juttatott a nyár
végi sugaraiból. Valahol a német-Iengyel határ mentén volt ez a tábor,
ám .Hattlinq'vnek (internáltaknak) nevezett lakói aligha ismerték földrajzi
fekvését. Nekik úgy tűnt, mintha ottlétük és a világ többi része között
semmilyen összefüggés nem volna és nem is léteznének már
összekötőhidak eme két világ között. Egy blokknak nevezett lóistálló
betonpadlóján feküdtek, ahol tulajdonképpen háromszáz személy részé-
re volt hely, de most több mint ezren szorongtak. Még nem múltak el az
előző esti küzdelem fáradalmai, ugyanis minden este kérlelhetetlen kö-
zelharcban dőlt el, kinek kell az éjszakát ülve és kinek lehet fekve eltöl-
teni. A többé-kevésbé alkalmatlan testhelyzet, az állandó kényszer a
cipőkre és kenyérdarabokra irányuló tolvajkodó mesterkedések szem-
mel tartására és az elhasznált levegő mind-mind hozzájárult ahhoz,
hogy úgymond üdítő ébredésről aligha lehetett szó.

A táborlakók számára az ébredés továbbhaladást jelentett a biztos
halálhoz vezető úton, és azt, hogy akár betegen, akár egészségesen,
esőben vagy tűzö nap hevében órák hosszat álljanak. Ez volt az ún.
Appell, azaz sorakozó, amikoris - naponta kétszer - az SS-ek meg-
számlálták őket. Ezután következett a közelharc a híg levesért, valamint
az állandó próbálkozás, hogy elkerüljék az elgázosítást eredményező
szelektálást. Egyes táborlakók közvetlenül az ébredés után nem voltak
rögtön tisztában a valósággal, hiszen álmukban megjelent előttük ko-
rábbi életük - finom ételekkel és puha ágyakkal, családdal, barátokkal,
szeretőkkel - és az álomképekre való emlékezés jótékonyan késleltette
az átmenetet a reménytelen jelenbe.
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Ez a jelen minden korábbit érvénytelenített. Csak egyetlen szilárd
pont volt, valahol az élet és halál mezsgyéjén, melyre minden tekintet
óhatatlanul rámeredt: a meghalás. Mindenütt volt meghalás, ott rejlett
minden ütésben és minden csókban, az arannyal és brilliánsokkal folyta-
tott - hol életmentő, hol halált hozó - feketézésben, a kőhőgésben
csakúgy, mint a vérhasban; minden meghalt, csak a meghalás élt to-
vább.

Az ébresztő után hamarosan benépesedett a tábor agyagos utcája.
Lerongyolódva ott álltak az emberi arc színes, változatos gazdagságá-
ban a legkülönfélébb európai népek képviselői: lengyelek, franciák, né-
metek, mindenféle nemzetiségű zsidók, oroszok, hollandusok és cse-
hek, s tekintetük az árammal töltött kerítésen át csupán az emberevő
gépezetig, a krematóriumig jutott. Festői sajátosságukkal külőnösen
feltűntek a cigányok - az igazi árják! -, akik révén a mi lágerrészlegün-
ket "cigány tábor" -nak nevezték.

Abban az időben beteg voltam, ha ugyan a szervezet vészes lerom-
lását betegségnek lehet nevezni. Sem az egészségtelen táplálkozást,
sem az éhenhalást nem tudtam igazán megszokni, és nem voltam már
képes a napi kenyéradagot és a szárított zöldségből készült levest meg-
emészteni. Az a veszély fenyegetett, hogyalágerlakók jól ismert végel-
gyengülése vet véget életemnek. E lágerbetegség kezdeti stádiumában
még maradt az emberben némi életerő; ott ácsorogtunk a konyha és a
gyengélkedő körül, hogy csellel vagy erőszakkal megszerezzünk valamit
azokból a ritkaságokból, melyekből a betegeknek is alig jutott: egy da-
rabka fehérkenyeret vagy a még ritkább tejleves maradékait.

Egy napon én is ott álldogáltam a gyengélkedők barakkja előtt, azzal
a megmagyarázhatatlan reménységgel, mely már annyiunkat rászedett,
hogy ti. most, az utolsó pillanatban mégiscsak kell történnie valaminek,
ami megállítaná a sors kerekét. Többnyire semmi sem történt, de egy-
szer mégis teljesült a remény: a gyengélkedő-barakk oldalajtajából egy
tizenhárom-tizenöt éves cigánylány közeledett felém. Kék szeme és
aranyszőke haja - később a kiejtése is - elárulta német voltát; úgy tűnt,
hogya gyengélkedők konyháján dolgozott. Kevésbé látszott kiéhezett-
nek, mint a többi táborlakó, rabruhája rongyait nem kis ügyességgel bi-
zonyos eleganciával viselte. A legszembetűnőbb a csípőjére kötött tisz-
ta, fehér köténye volt, melynek egyik csücske lelógott. Meleg, töretlen
tekintete erősen különbözött a többi táborlakó maga elé meredő nézésé-
től; kék szemei olykor bársonyos barnasággal élnek emlékeimben.

Hozzám sietett, majd suttogva és feltűnés nélkül (hogya konyhából
ne vegyenek semmit észre) megkérdezett, akarok-e egy darab fehérke-
nyeret - mintha egy koldust kérdeznénk, elfogadna-e vajon egy aranyat?
Válaszornat meg sem várva kezembe nyomott egy negyed cipót, meg-
hagyta, hogy másnap ugyanebben az időben megint jöjjek el, és mint
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valami látomás, már el is tűnt. Köszönetre sem maradt időm, csak ott
álltam rnozdulatlanul s még sokáig láttam magam elött állni. Nevét nem
tudtam, kinézésre nem különbözött más európaitóI. Cigányosak csupán
finom, keskeny vonásai voltak, meg karcsú alakja, mely hindu istensé-
gekre emlékeztetett. Másnap újra ott voltam, ő is eljött, ugyanúgy átadta
a kenyeret, a következő napra is odarendelt és óvatosságra intett.

Nem könnyű olyannak megmagyarázni, aki bőrén vagy lelkében nem
viseli alágerlakók kitőrölhetetlen jelét, hogy mit jelentett ott és akkor egy
darab fehérkenyeret kapni; ahol az emberek még a legkisebb morzsát is
felszedték a földről vagyakárhonnan, ahol előfordulhatott, hogy az egyik
lágerlakó kiveri a leveses csajkát a másik kezéből, hogy felnyalhassa a
földről a híg löttyöt, ahol egy darabka kenyér, ha mégoly kicsiny is, majd
mindenkit lopásra bírt. Számomra ez a napi darab fehérkenyér az életet
jelentette, mert egyebet már nem tudtam volna megemészteni.

Körülbelül egy héten át jött naponta a kis cigánylány a nyilvánvalóan
lopott kenyérrel, majd ahogy jött, úgy el is tűnt, hátrahagyva mosolyának
emlékét.

Azonban ekkor beköszöntött egy éjszaka - egyike ama éjszakáknak,
melyeket nem lehet elfelejteni. Bennünket mindenekelőtt bezártak a ba-
rakkokba. Soha nem lehetett tudni, mit jelent az ilyen intézkedés; még
élt bennünk ugyan valami halvány, egzaltált reménység, hogy hátha
közelednek már a felszabadító csapatok - legtöbben már leszoktunk
arról, hogy égi csodában reménykedjünk.

Legvalószínűbbnek tűnt azonban, hogy halálunk órája közeledik. Ez
az állandóan visszatérö kísértet - a halál közeledte - mindnyájunkról
letépte az álarcot s legbensőbb, bár nem mindig legigazibb képünket
fedte fel. A halál órájának kísértete lerombolt minden gátlást és nevelés
adta korlátot, eltorzítva s egyben tisztázva az ember minden hagyomá-
nyos képét; oly gyakran tért vissza a táborba, hogy annak, ki még látni
képes volt és elég bátorsága is maradt hozzá, felfedte az emberi lélek
egyik eredeti részét annak teljes mezítelenségében. Visszatért ama ké-
ső nyári, augusztusi éjszakán is, hogy új áldozatokat szedjen. Újfent
közelgett a vég, csak azt nem tudtuk, elér-e mindnyájunkat, vagy mint
máskor is, egy részünket csupán.

A barakkokban remegtek az emberek, mint viharban a nyáj, és néma
csendben figyelték - a fal résein át még látták is - a teherautók érkezé-
sét, melyek majd a gázkamrákba viszik az oda szántakat. Egyik kocsi
jött a másik után, a közelgő motorzúgás crescendója s a távolodó
decrescendója törte csak meg a halálos csendet (halálos a szó igazi
értelmében). A bezárt blokk lakói moccanás és hang nélkül mereven
bámultak maguk elé. A hihetetlent most először kellett az újoncoknak
elhinniük, midön a régi rabok kurta rémmeséi saját szemük láttára vál-
nak valósággá. Még a lágeriskola haladó hallgatói, akik a túlélésben már
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gyakorlatra tettek szert, mintegy megkövülten meredtek a semmibe - ezt
a kalandot megszokni nem lehetett. Érett férfiak, kik több év rabság so-
rán ezrek halálát látták testközelből, remegtek, mint a nyárfalevél, akár a
zsidók, kik Treblinkában és Majdanekben végigélték egész családjuk
kínos pusztulását s a halál torkából épp ide .rnenekültek".

Az elöljárók és kápók - a láger kiváltság os arisztokráciája -, kik sok
száz sorstársukat kirabolták, megkínozták, elárulták és halálra korbá-
csolták, most halálfélelemtől görnyedten és sápadtan várták, hogy áldo-
zataik sorsa rajtuk is beteljesedjék. Egyszeriben mind itt voltak, még
azok is, kik eddig oly ügyesen rejtőztek el.

A teherautók megérkeztét hamarosan pokoli hangzavar követte, ré-
mítő vegyüléke hörgő halálsikolyoknak, ütlegek csattogásának és a leg-
különbözőbb európai nyelveken felhangzó kétségbeesett segélykiáltás-
oknak. Könnyen megállapíthattuk, hogy az üvöltés a cigányok szemközti
barakkjaiból jön, következménye az elgázosítást megelőző szokásos
.kezelés't-nek: néhány SS-őr vezetése alatt a kápók - ez esetben főként
lengyelek, lengyel zsidók és németek - botokkal hajszolták fel a cigá-
nyokat a 'várakozó teherkocsikra, akik a siker minden reménye nélkül
reflexszerűen védekezni próbáltak. A cigányok elég sokáig éltek a kon-
centrációs táborban s éppen elegendő halottat láttak - némelyik tán túl
gyakran is segített mások legyilkolásában -, hogy másszerű, finomabb
lényükkel felfogják: most nemcsak régi szabadságuk, de puszta életük
forog kockán. Akár a tehetetlen csecsemő, ki egy idegen világ minden
bántására sírással reagál, úgy sírtak, zokogtak és kiáltoztak segítségért
a természet ezen ártatlan gyermekei utolsó leheletükig, míg csak az
emberfaló gépezet el nem nyelte őket.

Az ordítozás, az ütlegelések, a motorok fel-felüvöltő zúgása egyre
tartott, a túloldali túlélők kábultan hallgatták. Mindnyájan magukra gon-
doltak, saját magukat látták a gázkamrákban, agyuk megállt, testük
megbénult.

Csak miután elesattant az utolsó ütés és felhangzott az utolsó halál-
ordítás, csak akkor érezték lassanként, hogy valami most elmúlt, és az
idő órája újra jár. Ha végképp elmúlt volna a halálos veszély, talán még
örömkönnyeket is hullajtottak volna. így azonban a cigányokban saját
magukat és korábban legyilkolt hozzátartozóikat sajnálták. Újra elkezdő-
dött a közelharc a fekhelyekért, akik hamarább ocsúdtak fel, gyorsan
elcsenték a kábultak gazdátlan kenyerét, a blokkfőnök pedig jól célzott
rúgásokkal adott nyomatékot helyreálló hatalmának.

így hát ezúttal csak a láger egyik oldalán hullottak porba a fejek, a
másik oldalon a halál haladékot adott, s ezt, úgy tűnik, senki sem bánta.
Azon az éjszakán a régi világ egy darabja pusztult el. Azóta hiányzik
Európa végtelen országútjairól néhány koldus és pucér cigánypurdé,
néhány tolvaj és zenész.
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Azon az éjszakán tűnt el a szép német cigánylány - se vágy, se el
nem csókolt csókok nem tudták a sors kerekét visszafordítani; csupán a
fájdalmas emlékezés tudja érintetlenül és névtelenül maradt légies alak-
ját néhány pillanatra felidézni. Mint annyi milliónak, neki sincsen sírja,
ám a levegővel naponta lélegezzük be hamvai nak apró parányait.

Másnap a szemkőzti barakkok üresen ásítoztak; az ébresztő után a
.rnieink" - az ideiglenesen túlélők - mohón vetették magukat a cigányok
kihalt tanyájára - hátha maradt még utánuk egy kis kenyér vagy rongyos
gőnc ..."
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Ennyi1 érl asz éle:!!

92

Lázadás

Szortírozó barakole a bhkenaul megse 11.1 misítö tábor területén
Miklósné. _ A fiúk ttld:Ak, hogy
rájuk kerül A sor. Kntcnás rend
ben, büszke tnrtns.::!! sorakoztak
(cI n gázku mrák és a Iaköbarnkok
közötti térségen. A barak Rblakai.
ból f;gyclh'm őket. Amikor dhang-
zott az indulást parancsoló német
vezényszó, vigyázz-ba vá.gtá.k ma-
gukat, elénekeltek az Jnternac:c.
nétét ee tetvetett. !e~jel indultak a
halálba. A jelenet annyira várat-
lanul és mcgrendttö volt, hogy 8.2;

SS tiszlek js S7-Ó nélkül, vigyázz
állá:iba haJlgntták ...-égig.

Nem sokkat ez után, - foly-
tatja Neménytné - amikor ,.hN)'"-
szüke" rníutt egyetten éjszaka, gép.
puskatüaaet ée kutyákKal gá'l.kam-
r~i<bl\ tereltélt a többezer főből
álló cigánytábort\ amelyik már
előttünk került ide s jól tuda, mt
var ra.. jAjveszékelve tiltAkozott a
biztos haltil eüen, e, mt idegetnk
ui lelmondták a szelgátatot.

:F:ddlg úgyszólván semmit nem I bennt, szctJl'jt.sék. A7. itt f.s cipők
hallottunk arról, hogy mt történt sa.rkáoan vagy oétéaébcn clrcjtctr
a németorsaégt 'kénY.!J7.crmun.kára ékS'I'-".'I·tés pénzt cgy'{'gy dobozban
hurcoltex tos gá.zkltnll·ákb;m meg- 1<('11('11.összeg'yüjtent és ' esctenként
semmtettettek etrabotr, értéxtar, U? SS trcdéban Jendnt. Ef{Y nagy
gyalvat. I sztvnrosdoboz, hl\ egyszerre l\cllptt

~Vemé»yi ~flkl6sn6 ée Meisels volna kiürtteea, mlrnlcn héten ös
E7abet, akik 1944 május zt-étöt mtnden bllrn.k~tll), meglelt volnn
194:>-január 11.lg dolgozt.8.){ "blr- arannyal. plnünávat, ortuáesar, és
kenaut P'''jtő- es megsemmísttö, t'~ytb drágakövekkcl.
tábor secrurceö ba.rRkj8Jtban, hite. J A saetrejteu, holmikat nautan ís-
les a.datokok:,l támaeztették alá erre mét össaevar-rták. majJ .bundok-
vonatkozó benámo16jukat. I ha" kötötték hogy tcht'~.a'l)t6kon

Amikor a de-portalt-tl1k megérücez- t!s· vonatokon továbbszáJljLh:l~.liák
te.k Btrkonaube, egy kis kézttáa, Németország belsejébe, A !>zf\.m:.á.
kán kívül, mtnden holmijukat 1\.:4 sok "diszkréten", ícbetöleg éj!:l~<lka
állomáson ~el!ctt hagyniok. A esc- folyt:lk, amikor ;tZ egyik dC'porté.lt
m~goltRt tehcrflut8l( .szé.llttottitk a transzport dolgoeort, a. mtis;.k pe-
tábor területén lévő rertöuenttöbe dig a bezárt baral<októl a megtö-
és conen II azort.írozö barakokba. mött autók seuüettje láthatta. A
8.hol SS relügyelee meueu depcr- szemüvegek eaorttrozását kU1ö"c;s
1:ál:ax. vála:!ztották ki a hll87.nál- műgonddat végezték. Az nranylie-
ható és hasz.nálhalatlan holmikRt. retböt ktvették az üveget. A töriitt
A használh"utlann:tlc. ItéJt bolmí- Uvegü ha.s:ználható keretet ugyan.
kat II ••sure~("~sncl<." mondhat.6 csak kUlön csomagctták. Naponta
ethurccltax között osztották szét, kerülbelül 5-6 bőrönd saemüveg,
akiknek csak a hozzátartozóit sem- szemüvegtek 68 keret ~yüit össze.
rnisítették meg a. gázlkamrában S A pípere-cíkkekböl csak a. sznp-
őket mtl.gukltt "murnkára <11knlma~ pant pudcrdobcat, ruzatckct, kli,
nak" Itéttek. Ne-k.tk ugyenle rür-, röm: és fogkefét vittek tovább, a
déa elött A. vetdeözöben Ikellctt kö!nJt 1\21SS urak basanéttak el. A
hagyniok s!'\ját ruhésknt, melycket fog. és ' arckrémtubusokat felv::\g-
a gázkamra vetközöjében hagyot- ták, hogy az esetleg odakertilt (lk.
lakkal ('gyUlt, JepedOkbe és pté, ezerek előkerüljenek. A f.el\'á"'ott
dekbe kötve később hatalmas ke- cintubusokat azután (naponta ~ át-
rekee kocsj,kon R.saorttrozöba szél., IDg 3-4 böröndd('l) és ctpőkrémcs
litották. Itt körültekintő nemet dobozoknak. malyeknek tartalmat
mödseereeséggel ée nb,po!!Sággnl I a láger- céljaira vödörben gyOjtöt
különválas~otUk a fértl-, ~61 és ték II többi baszaütbntuttan pléh.
gyerekrubákar, cípöket, eg)'eb :Vá~. áruvat együtt 6zaJlltoltnk el. A
9Z(I.tl.. ée textIInemOket, edénytélé- púdert, mely között és alntt ugyan.
kel, ezemüveget, ékszert, b,~Y~~· csak. értéktárgyakat kerestek, a
mOL., ptéoet, hAt<l3Sá.kot, börondöt, bnrakok mögötti szemétgödörben
I!-If'Jmiszerfélét. éa mtnde.n mást'j scmrnlaít et ték meg. A csomagok San
akár csak nyersanyagnak is tel. Gs' ruhák zsebében tnlált élelmiszer.
dclgozhatö holmit. ból t\ konzervet. .sz.alámlt és cukrot

• Ot 1 I . az SS raktárába. n bab, borsó,
Munka eJJe.·napp3. J liszt é. ""!r pedig a lAbor kony-

. hájába került. A szorttroaéa, éve-
Ezeket azután átvitték a meg- ken keresztül szünet nélkül folyt

felelő, számszerint húsz szorttrcző A leldolgozandó anyag, rnrve! ('gyr;
barak egytkébe, ahol a. sz.étvál0gll-l újabb és ujabb transzpertok er
~~~V~~lx>f:l~~IgO~~ á~~~k6~~ keztek, egyre szaporodott.
két turnusban, éjjel és nappal
seünteíenül. A felsöruhákat, rm-
előtt tcvébb 9Zortlrozt6.k volna,
elóbb vég1:gtapogatták II \'álltömést,
telhnjtá.!t, övet és gombolást, hogy,
ha: Yl\lft.mi "gya.nÚSí\t" érezn ének

A gázkamrák

Tudtuk, hogy előbb-utóbb reánk
ls ugyanez a sors vár, ezért. etha-
taroatuk, hogy l!.>galább megboea,
3~m!juk saütelnk é.., testvéreink he-
lillát, felgyújtjult a krematórtumot.
Egy jugoszláv parttzánnö szervezte
meg 3. Iá.%r:.dást.A gázkamrát egy.
szerre gyújt juk fel az 6t kremn-
tértummat, hogy ne lebessen elol.
tani a tuaeket. Oktöbervégr na.
pon láttunk neki a terv megvelé-
.sftá.sának. Nem sikerült teljesen
végrebajtanunk. Csak egyetten gAz-
kamra égett le, rnert letepteeték •. lé-
zadást. ö~záz embert, akt mínd-nt
magál'a véttalt, helyettünk agyoníöt-
tek. S:s tovább folyt a munka, mtut
eddig. Válogattuk éa csomagolruk
a testvéretnktöl elrabolt holmücat,
Az SS·nek pod'g az ékszer és
drágak6 xtvéterevet, melynek ré-
szét egymás között esztotta fel az
őrség, hogy Auswitzban e1aGbn.ssa
és etmutathasea :lZ árát, mindent
pontosan bejegyeztetert a raktár.
könyvbe, amit továbbkütdött Né-
metcrszág felé, 'll

Vajjon virtek-e valahová tartós
boJdogsAgot azok a holmik, ame.
lyeknek minden egyes darabjához
kín, sóhaj é;s vér tapad ... ?!

Dr_ Fark"" Lu),,,,

öt gázkamrába ssünct nélkül
hajtották be 8. mit sem scjtö em-
béreket, öregeket. betegeket" gye·
rekeket .a olykor, kedvtelésbc5),
munknbtrö fiatalokat is, uog y rür-
dée ürügyével a fejük fö:ött lévO
r..:.hn.nyokból gázt ée aZZal egyl6ö.
ben elektromos áramot bocsé-sanak
beléjUk, majd egy különleges mág-
neses szerkezettet, vagy, a kevéssé

1 moderuUl Ielszer-ett güzkc mrákböl,
ernbért erő eegftségéve! kremntö-
ríurnba súllilEák holttestüket. A
kremntörlurnok ld51'ül dolgozók nak
pt'ClIg lassan örlődött tel minden
ereje és Idegszála. J61 tudták,
hogy mikor már képietcnek to-
vébb végezni al.t az ördögi mun-
kát, melyre g'~ppu51{ás ée szuro-
nyes öreik kényszcrfttk őket, ők
xövetkeanek.

Három h6naponként 500 ••lcal,
gá:tott tlli-talembcrt - a gáz.kam·
nik és krematórlumok köz\'el1i'J~
~zpmél.futét scmmisit('tték m('g Bir.
kcnauban ~O ujKbb halálra i1éJt
$("glt~ég~vel. Lá.ltam egysz.er 500 \
hOst m('g~alni - mclt:lte N~m~nyl

Szabadság, 1945. augusztus 2.



Egy Izraelben élő magyar zsidónő Életerő c. emlékezése (fordította
Kleinmann Imre, Natanja 2000.) a Lipcse melletti tauchai SS-
munkatáborból örőkítette meg a magyar-cigány fogolylét, a kőzős rab-
ság egyik külőnleges történését.

"Magyar, szlovák, cseh, lengyel és francia verseket, dalokat hallgat-
tunk. Mivel senkinek nem volt német nyelvű száma én vállalkoztam erre.
Elénekeltem egy ismert operabetétet, amihez egy aktuális szöveget ír-
tam. Miközben énekeltem, Gabi hirtelen az ajtóhoz ugrott. Csodálkoztam
és nem értettem, hogya barátnőm miért zavar meg? Ezért csendesen
befejeztem a dalt. Ekkor egy férfi hangot hallottam: "No csak, mi megy itt
végbe?" Nagyon megijedtem. A lágerparancsnok volt, SS-tiszt.

Annyira meg voltunk győződve arról, hogya németek mulatnak, hogy
erre a "látogatásra" nem számítottunk. Ma sem értem, hogy volt mer-
szem a lágerparancsnoknak imigyen válaszolni:

- Parancsnok úr, hogy tetszett a dalunk? Talán akarna többet is hal-
lani?

Válasz nélkül hátat fordított és amikor az ajtóhoz ért, felém fordult:
- Holnap tíz órakor jelentkezzen az irodámban!
Tudtuk, hogy az ilyen .rneqhfvások" mindenkor súlyos büntetésekkel

járnak. A lányok sajnálkoztak, vigasztaltak. Másnap az irodába menet
elhatároztam, hogy nem fogok megalázkodni. Hiszen közeledik a háború
vége, szabadulásunk nincs messze. Nem hittem, hogy azt fogja monda-
ni:

- Tíz napon belül teljes műsort fog összeállítani. Az étkezőterem, az
ott lévő emelvény, a zongora - a dalok kísérésére - rendelkezésére áll.

- Parancsnok úr! Én soha életemben nem foglalkoztam ilyesmivel,
fogalmam sincs, hogyan állítanak össze egy ilyen műsort.

- Hogy hogyan szerveznek meg egy kabaré műsort, az a te dolgod. E
pillanatban parancsot kaptál. Annak a nem teljesítése: bunker.

Bunker - borzalom fogott el. Mit tegyek, hogy ne kerüljek a bunkerbe?
Amikor a barakkba értem, körülvettek a barátnők. Mind tudni akarták, mit
mondott a parancsnok. Törtük a fejünket, mit lehetne tenni? Hirtelen
mentőötletünk támadt: A cigány rabnők!

Bár nem dolgoztunk eQyütt, de olykor beszélgettünk velük és néha
kenyeret kaptak tőlünk. Ok ugyan egy ismeretlen nyelven beszéltek
egymás közt, de a helyzetünk hasonló volt. Nem gondoltam, hogya leg-
nehezebb napokon hajlandók lesznek énekelni, táncolni. Mivel egyszer
sem mentem hozzájuk úgy, hogy ne juttassak néhány szelet kenyeret
nekik, szívesen látott vendég voltam. Legtöbbjük németországi volt, így
nyelvi nehézség nem állt fenn közöttünk. Tudtunk velük beszélgetni,
közeledni hozzájuk.

Elmondtam nekik milyen parancsot kaptam a parancsnoktói, a kapott
utasítást, illetve az ebből eredő gondjainkat. Közös erővel megoldásokat
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találtunk, és rövid idő alatt teljes szórakoztató műsort állítottunk össze.
Ez több német és idegen nyelvű dalt tartalmazott, amelyeket felváltva a
cigánylányok és mi adtunk elő.

A cigánylányok több táncszámot is beépítettek a műsorukba. A zon-
gorakíséretet egy lengyel zongorista szolgáltatta, aki régebben a néma-
filmeknél adott elő kísérőzenét. Szinte hihetetlen volt, amit műveltünk,
de ez tauchai viszonylatban tíz szép napot biztosított számunkra. Tíz
napig próbáltunk. Senki sem kívánta, hogya .Leipziqi kommandó" (lip-
csei munkaosztag - szerk. megjegyz.) lányai a bunkerben kössenek ki.
Ez a többlet adag kenyér elvesztését jelentette volna.

Mindent elkővettünk, hogya legjobbat adjuk. A tíz nap a teljes egyet-
értés és összetartás jegyében zajlott. Közös erővel dolgoztunk és köl-
csönösen segítettük egymást. Mindig megszilárdította bizakodásunkat
az életben és hitünket a szabadságban.

Az előadás napján, amikor beléptünk az étkező barakkba, láttuk,
hogy tele van SS-szel és katonával. Nem is tudtuk, hogy ilyen sok német
van Tauchaban.

A műsor zavartalanul folyt.
Minden szereplő igyekezett tudásának legjavát adni, és vigyázott,

hogy ne zavarja meg a másikat. Az öltözetünk bizony csak rabruha volt,
ellenben a zongora méltóságteljesen feszített a pódiumon. És megtör-
tént a csoda. Az első jelenet után a németek összeverték tenyerüket.
Tapsoltak. Előbb csak halkan, bizonytalanul, de az előadás folyamán a
taps egyre erősödött. A katonák tapsoltak araboknak, politikaiaknak,
zsidóknak, cigányoknak.

Vajon megértették-e a németek, hogy kinek tapsolnak? Igen. Sikerült
nekik bebizonyítanunk, hogy mi ugyan foglyok vagyunk, de emberek,
egész emberek, és a náci terror uralma dacára sem veszítettük el embe-
ri mivoltunkat."

g. A magyarországi vérengzések

Az 1944. október 15-i, újabb német fegyveres beavatkozás után, a
Szálasi-féle nyilaskeresztes uralom idején Magyarországon súlyos ci-
gányellenes atrocitások, vérengzések voltak.

A vérfürdők alapvetően a szabadjára engedett gyűlöletből, a féktelen
öldöklés vágyából eredtek. Esetileg mondvacsinált ürüggyel, kitalált ok-
ból indított azonnali .rneqtorlások" voltak. Ezekhez tartozott a szovjet
haderő javára végzett kémkedés, fegyverrejtegetés, az ellenséggel való
más együttműködés. A cigányok orosz (szláv?) nyelvismeretére hivatko-
zással is történt csoportos, kegyetlen gyilkosság.
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Szalontai és kötegyáni lakosokat, gyerekeket, terhes asszonyt, férfia-
kat, összesen húsz oiáhcigányt löttek halomra a csendörök október 6-án
a Békés és Gyula közt található Dobozon. A Tolna megyei Völgység
egyik kisközségében, Lengyelben november 30-án ugyancsak cigányok
voltak a gyűlölet áldozatai. Tizennégyük emlékét 1996 óta Bakó László
szobrászművész alkotása, emlékoszlop őrzi.

1945 januárjában a 2800 lakosú Veszprém megyei nagyközségben,
Lajoskomáromban cigány nagycsaládokat legyilkoltak. Sírjaik máig jelö-
letlenek.

"Fajbiológiai" felvétel 1939-böl.
Akisfiút 1944-ben 14 évesen Auschwitzban megölték

1945 január végén, február elején Székesfehérvárról Várpalotára
hurcoltak száz-százötven cigányt. A nyilaskeresztes fegyveresek pus-
katűzzel a határban kioltották életüket. Ugyanebben az időben Szolga-
egyháza községben ismeretlen katonai alakulat fegyvereseitöl huszon-
nyolc cigány osztozott ebben a szomorú sorsban. A Zala megyei Lenti-
ben is megöltek cigányokat.

h. A "cigányügy" végnapjai

A nyugati határszélre szorult Szál asi-kormány belügyminisztere,
Vajna Gábor 1945. február 23-án arról szólt, hogy "a zsidókérdés és a
cigánykérdés maradéktalan, ha kell, drákói rendezését megkezdtem,
amit e két nemzetidegen faj magatartása tett szükségessé". Előzöleg,
február 7-én Szombathelyen a hadműveleti kormánybiztos a cigányok
ügyében a hadműveleti és az .arnöqötti" területeken elrendelte az ott
lakó vagy átvonuló cigányok összegyűjtését és kitelepítését. Addig is

95



-3 -
E jó vÜ:zoItreredmén.;eként 1.344 novembcr 29.-án I.r .Timár vádlot t
d í.sanót or os ebédre hivta meg Iványi cs.alhdgy.-t. it1!ezás közben
Iványi v.cs. alhdgy.t·elv etette, hogy a teveli csend őrörs illet3 ke s-
I?égi területén vannak-e közártalmu ti cigány" szemé1yek,mert
amennyíben il;y-enek vannak, itt ar. alkalom akivégzésükre. A cigány-
személyek kivegzésével I.r.Tim:Jr váC!.lott is~egyetértett.

~~emberv?0.-án Tevel közsé~ előterébe értek a szovjet csa-
patok. A-tevén' csendoN51's felsa b szerve e napra elrendel te a
csendőrörs elmenekülését.A déli órákban. lor.Timár vádlott uta-
si totta 'Nyitrai Domonkos volt c sendőn szakaszvezető. beosztottját.
hogya c cendör öz s s zemé Iy'í; állományát ir6dájábSl soraJ,toztássa
fel.A csendőröle f elsoralcozása után megjelent a beL yszinen I.r.
'.HInár vádlott IváIl;}'i vs cs , alhdgy.-al.Ek1tor :előbbi közölte .be-
osztottaival,hor,'Y az esti órákban el kell menekülniök.JUmene-
ki:ilés ~lőtt azonban a lengyelt c~nytélepjiJé s l~kóit kike II
vegezn~,mert lopnak,rabolnak es lósztogatnak.Timar ·I.r~vad
lott kijelentette azt is,hog;y a cigányokat annál Inkább is agyon
kell lövöldözni,mert Nyugatra való távozásuk után a' hátrshagyott
családj án bosszut állhatnak. •

A feladat ismertetését követően. I~r.Timár vádlott különitÍnényt
jelöltki,mel;ynelc ta~jai voltak .ll'azekas,Nyitrai, és Gergely. volt
csendőr szakaszvez etok.! különitmény' negyedik tagj át. IVánr.'
volt csendőr alhdgy.jelölte ki Illés cs.szk:v.személyéi>en •• r~
·ol·imárvádlott Fazekas volt csendőr szakaszvezető beosztottját
bí.z t a meg a különitmény. perancsnoltául •.Annak éMek4bl(lI'l.lb~;1\
szóbeli paranc sának nyomatékot' adj on.,irásb 81', ,iS .elkészitette.e
parancsot, s azt is átadta Fazeka s volt· csendőr' szakaszvezetőnék.

Az eligazitás , illet Ve a 'különitmé~ tagj ai~akkijelölése' után
l.r.Timár vádlott 20-25 db.puskatölté.nyt: osztott, ki. a kivég-
zésben ré szt vevő csendőröknek.Illés volt csendőr saak aaav ea et ő
.ezt' követően éltáv ozott lakására, s ot.t több kézigránátot vet t
magá hoz s á különitmény ta~j ai t'~~er~elMk lovaikat és elindul- .
talt Kisvejkén keresztül Lengyel kózsegir.áb.y~ba~~A.lengyeli cigány-
telepüH~hez IIb. 15-16 ó~a tájban ,érkeztek ineg'.lfazekas volt
csendőr s zkv , parancsot adott Nyitrqi Domonkos v'.es.5zkv.-:oek,· ,
hOGYf~laljon tüzelő állást a -kő ze Lí, domboldalon ág· az e aeb- .
leg arra menekülő cigányokat lójje agyön.Fazekas, Gergely.~
IlBa szalcaszvezetölc lcözvetlén a c igányte~epülés lidVárába <, h:lBIfUrrrtuII
mentek , ahol Fazekas v.olt csendőr szakaszvézetö. S' cigányok
részére sorakozót rendelt el.PerSlcsra· ac :igány te 1 Et>lakói rész.-
ben t'elsorakoztalc,mig egyik részük: bentmaradt lakásaikban.A . .
felsor alcozot t cic;áIl;}rokra ji azeke s, Gergely ·é.5 Illés cs.szkv. '"-k
lövölelö zni 1rezdtek meLyn ek :eredméD;7e az lett, hogy. a cigányök
egy része lcülönböz6 irúilyoanélmertekült\mig másik részük egyik
Lakó épület.be szaladt be. . . .i .Ó: :

A lakóépületbe menekült c ígányo kr a l!'aze1cas,Gergely é s Illés volt
csendőr sza;;:sszvezetők tovább lÖV~"ld"ztek, ső ü-a náluk lévő .
ltézígrán:ctoo)!:a.'t .a~al 'sokba bedobált k.Enn .követke~.téb ~,Sár-.
Icözi M-arg:\,t10 éve~s' tözi Jul' na 1 év s,8árkö' ános .
éves, Sárlcözi Il a 1 év e s , Sárközi n ~ves,·' köz . ihá~
1 hetes, íÍXlcö' W . 84 éves~ Sárk.ö 'sefG. éve, ,Sárköz'
Mári~_ 2,.Y1.ijéve, p(Jt o~ics ~er..S ..7? ~ .Sá:r:kÖI5.i:~e1r:7':~
Sárkot1 E' e e11.5o eve s , ,Sarkon. a 1 éves,.r:~~k~' -
ranka 16 bszemb yek a b.elyszi nmegll:altalf,1hi€;Sárö .
Sándgrnéj ark9~1;l,.KalányO Katalin és S~~özi 'Ján .p.ölgári
szemelyeK ne st í, serulést. szenvedtek. . ..... :"". '.~'. ".' ' ..>.

.. .',:.! i ..;', ;j~':;;:.~:':,~idi~t.;iÚ~:;~~\:~.;,.'~,:~~:6'J:~~

A lengyeli gyilkosság kivizsgálása
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A következö 16 felvétel a magyar deportált, túlélö romákkal
2000-ben készült aPorrajmos c. dokumentumfilm forgatása idején.

Miklósvölgyi Csaba a lakhelyeken, másrészt a komárorni
erödrendszerben fényképezett









-----
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gyűjtőhelyen kell elhelyezni őket, a végrehajtásnál "a legradikálisabb
eszközök is igénybe vehetők".

Vas vármegye alispánja március 13-án intézkedett, a főszolgabírókat
öt napon belüli végrehajtásra kötelezte. Utasítása járásonként egy köz-
ségben törtértő összegyűjtésről rendelkezett. Ezen felül megjegyezte, a
felnőttek közül "egy megbízható személy visszahagyható a munkára
nem alkalmas gyermekek ellátására".

Képes Figyelő, 1946. március 9.

A fenti utasítások már alig voltak végrehajthatók. A celldőmőlki járás
főszolgabírája viszont jelentette, hogyacigányoknak tábort Keléd köz-
ségben létesített. Nehéz komolyabb intézkedésre és nagyobb létszám ra
gondolni, hisz a településnek mindössze négyszáz lakosa volt. ..

Többeket valószínűleg a közeledő front is józanságra intett. A mura-
szombati járásból a főszolgabíró március 22-én jelentette, hoqy .rnunka-
kerülő és csavargásból élő cigány járásom területén nincs, így szük-
ségtelen (... ) a cigányok összegyűjtése és kitelepítése". Az iratot az al-
ispáni hivatalban április 16-án (!) iktatták.

Az iratanyagban nincs nyoma, hogy az összegyűjtött cigányok ellátá-
sával, életfeltételeivel hatóságilag bárki is törődött volna. Acél és érte-
lem nélküli intézkedésre rövid, de igen vészterhes időszak után a köz-
vetlen harci cselekmények tettek pontot. A sorsfordító napokat a cigány
családok a legteljesebb kiszolgáltatottságban, nincstelenségben élték át.
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Az erőszakkal elhagyatott .ciqánysort" közben feldúlták, a használ-
ható anyagokat sokhelyütt elhordták. A visszavergődött családok, csa-
ládtagok nemegyszer az erdőben, vermekben és gallykunyhókban húz-
ták meg magukat. Az új, szabad élet nem hozott a vidékieknek általános
felemelkedést. 1945 tavaszán (és később is) a földosztásból a cigányo-
kat kihagyták.

A magyar cigány áldozatok számáról eltérő adatokkal találkozunk. A
közeljövő feladata, hogya nagy eltérésű, ötezer és ötvenezer közötti,
inkább becsült veszteségadatokat a további tudományos kutatás szű-
kebb határok közé vonja.

Magyarországon a háborús üldöztetés idején megölt cigányoknak
emlékműve van Nagykanizsán, Nyíregyházán, emlékhelye Székesfe-
hérváron, az Ondódról elhurcolt huszonőt cigánynak emléktáblája a Vas
megyei Toronyban.

A Romani Union (Cigány Világszővetség) 1971-ben tartott párizsi
kongresszusa határozatára világszerte augusztus másodika-harmadika
a romák háborús üldőztetésének nemzetközi gyásznapja.

A heidelbergi roma dokumentációs- és kultúrközpont

98



Felhasznált, ajánlott irodalom

Achim, Viorel: Cigányok a román történelemben. Osiris Kiadó Budapest,
2001.

"A világ létra, melyen az egyik fel, a másik lemegy". Képek a magyaror-
szági cigányság 20. századi történetéből. Szerk. Szuhay Péter, Baráti
Antónia. Budapest, 1993.

Bari Károly: A Holocaust a cigány népköltészetben. Holocaust Füzetek,
1999. 11. 81-90. old.

Fehér Ferenc: A megvetéstől a gyűlöletig - a végig nem vitt végső meg-
oldás. Múlt és Jövő, 1994/2.98-102. old.

Frazer, Sir Angus: A megvetéstől a gyűlöletig - a végig nem vitt végső
megoldás. A cigányok Osiris Kiadó, 1996. (a kőtet VilI. fejezete)

In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt. Zur Situation der Roma und
Sinti in Deutschland und Europa. Herausgegeben von Tilman Zülch.
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1979.

Jacobeit, Sigrid - Philipp, Grit: Forschungsschwerpunkt Ravensbrück.
Beitráqe zur Geschichte des Frauen - Konzentrationslagers. Edition
Hentrich, 1997.

Karsai László: Acigánykérdés Magyarroszágon, 1919-1945. Út a ci-
gány Holocausthoz. Cserépfalvi kiadása Budapest, 1992.

Kogon, Eugen: Der SS-Staat. Das System der deutschen
Konzentrationslager. Wilhelm Heyne Verlag München, 1999.

Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. ErstelIt von Harry Stein.
Wallstein Verlag Göttingen, 1999.

Lőkkös János: Trianon számokban. Az 1910. évi magyar népszámlálás
anyanyelvi adatainak elemzése a történelmi Magyarországon. Püski,
2000.

Magyar vasutak a II. világháború éveiben. A visszaemlékezések alapján
összeállította és kiegészítette: Lovas Gyula. Vasúthistória könyvek
Budapest, 1996.

Mezey Barna (szerk.): A magyarországi cigánykérdés dokumentumok-
ban 1422-1985. Kossuth Könyvkiadó, 1986.

50-lecie zaglady Romów w KL Auschwitz-Birkenau. Wydal Waclaw
Dlugoborski. Oswiecim, 1994.

99



Póczik Szilveszter: Egy kisebbség végzete. Cigánysors és cigány holo-
caust Németországban. Valóság, 1997/8. 77-93. old.

Rose, Romani: Bürgerrechte für Sinti und Roma. Das Buch zum
Rassismus in Deutschland. Herausgegeben vom Zentrairat
Deutscher Sinti und Roma. Heidelberg, 1987.

Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943-44. Verlag Staatliches
Museum Auschwitz-Birkenau. Oswiecim, 1998.

Somlyai Magda: Történelemformáló hétköznapok 1944 ősze, 1945 tava-
sza. Gondolat, 1985.

Sorsforduló. Iratok Magyarország felszabadulásának tőrténetéhez. 1944
szeptember - 1945 április. Szerkesztette Karsai Elek és Somlyai
Magda. II. kőtet. Budapest, 1970.

Steinmetz, Sei ma: Österreichs Zigeuner im SS-Staat. Europa Verlag
Wien, 1966.

Steinmetz, Sei ma: Die Verfolgung der burqenlándischen Zigeuner.
(megjelent a Widerstand und Verfolgung im Burgenland 1934-1945.
Eine Dokumentation c. kőtetben, Österreichischer Bundesverlag Wi-
en, 1979. 244-293. old.)

Szegő László: Győrben egyiket sem lőtték agyon ... Mozgó Világ, 1983.
12. sz. 58-66. old.

Szintik és romák a náci rendszer idején. A "fajelmélettől" a lágerekig.
Pont Kiadó 2001.

Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra
vagy a szegénység kultúrája. Budapest Panoráma, 1999.

Történelempedagógiai füzetek 10. Sorozatszerkesztő Szabolcs Ottó.
Budapest, 2001.

Veress D. Csaba: Antifasiszta katonai ellenállás a balatoni arcvonalsza-
kaszon (1944 november - 1945 március). Veszprém megyei
Honismereti Tanulmányok IX. Veszprém 1983. 7-30. old.

100



Ill. rész
A túlélők hangja

Varga Ágota filmrendező 2000-ben a roma holokausztról szóló do-
kumentumfilmje előmunkálataikor a második világháború alatti üldözte-
tés hazai cigány túlélőivel számos helyszíni interjút készített. Felfigyelt
arra, hogy egyes helyeken a sok szenvedést megélt kortanúk a népük-
kel, családjukkal történteket ének formájában is megőrizték. Ezeket
filmre vette, a feledéstől megmentette.

A túlélők faggatása eredményes volt. Arra mutat, hogy senki sem kí-
vánt vádaskodni. Sem a történtek miatt megtorlásért kiáltani, bosszút
állni. Valamennyien inkább a mélybe rejtett fájdalmuknak adtak valami-
képp kifejezést.

A történeti kutatás számára fontos és jelentős a kortanúként való
megszólalásuk, így az általuk átéltek az utókornak rögzíthetők. A cigány
holokauszt történetéről eddig ismertek kiegészíthetők, alaposabban fel-
dolgozhatók.

A következőkben a Varga Ágota gyűjtötte emlékezésekből közlünk
válogatást.

1. Hat lágerév
Horváth Jánosné fertőrákosi lakos

- Hogy szólítják?
- Lincsi néni. Azért mert az egész falu úgy szólít engemet, mert tudja
miért, amikor Ausztriában laktunk, és ott a keresztmamám beteg lett, és
az az asszony aki engem vitt, az ő nevére keresztelt Barbarának.
- És mikor laktak Ausztriában?
- Én ott születtem
- És hogy került ide?
- A láger előtt jöttünk ide 39-ben Fertőrákosra, Magyarországra, apám,
anyám, testvéreim. Az én apám kint tanult zenélni, tudja olyan híres ci-
gány zenész, mint a Lakatos, meg ezek.
- Hogy hívták?
- Feifer Ferencnek hívták az én apámat. Kint tanult zenélni, és az én
anyám Eisenstadtban (1920-ig Sopron vármegyében Kisma:rton - szerk.
megjegyz.) szolgalány volt és úgy megismerkedtek. Mert az apám a
kávéházban zenélt, úgy megismerkedtek és összementek, és összehá-
zasodtak. Én még Eisenstadtban születtem. Aztán ott laktunk albérlet-
ben, akkor egy nagy úr Frenk Stefán volt a neve neki, meg Sinkó Valéria
azok adtak lakást.

101



- És hogy telt a fiatalsága?
- A fiatalságom borzasztó volt, mert míg ott laktunk addig jó volt, mert
anyám hentesnél dolgozott apám meg a kávéházban. Jól éltünk. Laká-
sért nem kellett fizetnünk.
- Az apja roma volt s az anyja?
- Az anyám is fél roma, mert a nagyapám az cigány lányt vett el. 1939-
ben mivel apám magyar volt, hazajött a családjával velünk. 1937-ben
(helyesen 1938. március 12-én - szerk. megjegyz.) bejött Hitler, hallott
róla? Akkor már kezdték a zsidókat meg a cigányokat üldözni Ausztriá-
ban. Aztán kinek a felesége zsidó volt, üldözték öt is Ausztriában. Aztán
nagyon szerették az apámat abból a két faluból a legények mind ismer-
ték, mindig jöttek hozzánk. Tele volt mindig a lakás. Mert tudja akkoriban
volt divat a szerenáde, németül ezt mondták. Aztán minden legény tudta
milyen lánynak udvarol, és nagyon jól éltünk. Annyira szerették az apá-
mat. Aztán 1939. tavaszán idejöttünk Magyarországra, és a két testvé-
rem még ott járt iskolába. A Róbert meg a Kati. És képzelje el, én június
12-én fölmentem a nagyapám hoz Ausztriába, és akkor volt a razzia.
- Hány éves volt akkor Lincsi néni?
- 16 éves se voltam, mert szeptemberben lettem volna 16. És akkor
volt a razzia és egyszerre jöttek az 88- katonák ott Auszriában.
- Oe akkor hol volt éppen?
- Gross 8chweinbarthban, 3 napos határátlépövei mentem. Itt volt
Köhidán egy vámház. Aztán az apám kiment és vett nekem egy 3 napos
határátlépőt és fölmentem a húgommal Katival, az 9 éves volt (ő járt
iskolába kint meg a Róbert is), hogy elintézzem nekik az iskolát. Aztán
összefogtak és elvittek.
- Mit mondtak magának?
- Hogy én nem vagyok magyar állampolgár. Lehet, hogy nem voltam
még átírva.
- Hová vitték?
- Ravensbrückbe.
- Magát odavitték a többekkel együtt?
- Ó hát a többi német cigányokkal.
- Hogy történt ez, mire emlékszik?
- Egy faluban a vasút mellett, a nevére nem emlékszem, ott összegyüj-
töttek bennünket. Először bevittek Eisenstadtba, földobtak dzsippekre a
katonák, és onnan elvittek. Ott töltöttünk 2 éjszakát és 2 napot, össze-
gyüjtöttek bennünket, és vittek Ravensbrückbe.
- Mikor volt ez?
- 1939. június 14-én
Ott voltam 6 évet majdnem, 1 hónap híján.
- És csak cigányokat gyüjtöttek akkor?
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- Ott nemcsak cigányok voltak. Voltak ott ukránok, lengyelek, oroszok,
németek, zsidók. Oe a zsidókat külön rakták. Mi, hogy németül beszél-
tünk, minket nem. Ravensbrückben gyárak voltak, ott dolgoztattak. Ez
nem olyan volt mint Auschwitz. Ez egy kicsit jobb volt. Oe az utolsó hó-
napban, mikor annyira volt a háború, akkor már jöttek és elvittek ben-
nünket. Én végig varrodában dolgoztam Ravensbrückben.

nöw 2589

1. Bamberger
2. Baumgiirtner
3. Berger
4. Berger
5. Bihary
6. Bihary
7. Bihary
8. Hodosy
9. Hodosy; .

10. Hodosy
'11. Hodosy
12. Hodoschi
13. Held
14. Held
15. Horvath

: ,

Gebfried 20. 8. 1920 GroG-Schweinbarth· 1822
Franz 30.11. 1920 Zagersdorf , 1546
Johann 9. :101. 1923 Weinberg ::~:'1 1551
Johann 16. 5. 1902 Weinberg r::: v' 1550
Franz 11. 7.1920 Mönchhof . 216
Josef 4. 3. 1898 Jois, .' 1555
Martin 14. 11, 1917 Mönchhof -J.:;'.. 210
Franz' . 6. 1. '1911 GroB~arasd~rf .--' 1572·
Georg';: », 1'6: 9. 19151/;. Langenta1~l(l ;'1\. 1!'~' 2842
Josef " '. 9. 12. 1923" Martersburg]" "'.' 1573
Julius 8. S. 1908 Kleinmutschen 189
Stefan 14. 2. 1911· St. Margarethen 1237
Karl . 9. 3. 1894 Wien -,. 1663
Rudolf 17.2.1914 Pettnau-; 783
Alois 20. 5. 1904 Kukmirn 790

Cigány foglyok listája magyar nevekkel. 1940, Bécs

A szülei akkor mit tudtak magáról?
Hát utoljára már nem tudtam írni, azt tudták, hogy elvittek, mert a

nagypapa Ausztriában lakott.
Oe azt nem, hogy hová?

- Azt nem
- Ez az összeszedés föleg a cigányokra vonatkozott, vagy oroszokra,
ukránokra is?

Azokat mind odahozták.
Magát miért gyüjtötték be?
Mert cigány voltam.
És sok cigány volt?
A német cigányok sokan voltak.
És hányan?
Sok ezren, rengetegen.
Magát munkára vitték?
Hát nem, mert úgy volt a lágerban, hogy adtak munkát. Minket ott

nem pusztítottak el mint Auschwitzban, nekünk dolgozni kellett.
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Első évben mikor odakerültem, hajóról téglát kellett lerakni, de nem
sokáig csináltam. Kérdezték, ki tud horgolni, meg kötni. Utána egész
télen zoknikat kötöttem, utána házmennyezethez stukatur nádat csinál-
tam. Ezután a lengyelekkel kerültem össze. Szalmából fontunk, cipőket
varrtunk, és akkor a varrodába kerültem.
- Nem lehetett volna megszökni, vagy nem is akart megszökni?
- Egyszer egy német nő megszökött, és odaragadt a kerítéshez, mert
áram volt benne. Nem lehetett megszökni.
- Körbe volt kerítve?
- I~en
- Es milyen körülmények voltak, hányan voltak egy szobában?
- Rengetegen, legalább kétszázan voltunk, hiszen ezek nagy barakkok
voltak.
- Fűtés volt?
- Igen, központi fűtés volt. Ott Ravensbrückben tisztaság volt. Fűtés is
volt, de mégiscsak lágerban volt az ember.
- És csak nők voltak egy barakkban?
- Csak nők, férfiak nem.

Fiatalok és öregek is, egyszer összeírtak bennünket, el akartak vinni
valahová, de ezek az SS -nők azt mondták, hogy mi olyan jól dolgozunk,
ezért nem vittek el.
- És pénzt kaptak, fizetséget?
- Semmit, egy fillért sem.
- És ennivaló?
- Tudja, milyen az ilyen helyen. Szegényesen, de azért megmaradtunk.
Mikor Lengyelországba bement Hitler, hozták a lengyeleket alágerba,
de nagyon rendesek voltak. Azokkal nagyon összebarátkoztunk. Azok-
kal egy gyárban dolgoztunk.
- Hogyan beszéltek egymással?
- Hát volt ki tudott németül, volt aki jól megtanult lengyelül beszélni.
- Maga is megtanult lengyelül?
- Igen
- Tud is még valamit?
- Igen egy kicsit. Velük kerültünk el. Annyira közel volt a háború, elvit-
tek bennünket Pergen-Pelzenbe, (Bergen-Belsen-i koncentrációs tábor -
szerk. megjegyz.) itt csak egy hónapig voltam.
- Tehát ez már a háború vége felé volt.
- I~en a vége felé, ott szabadultunk fel.
- Es oda miért vitték magukat?
- Oda azért vittek bennünket, mert Ravensbrück felé jöttek az oroszok.
Együtt harcoltak, amerikaiak, angolok, oroszok. Az oroszok lent a földön,
azok meg fönt. Háború volt. Aztán elvittek bennünket. Oe hát az bor-
zasztó volt. Azt nem lehet elmondani. Ott nem bírtuk volna.
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- Oe mi volt ott?
- Hát az szörnyű volt, nem embernek való. A lengyeleket is hozták ve-
lünk együtt, mert egy gyárban dolgoztunk. Utolsó percig együtt voltunk.
- Ott mit kellett csinálni?
- Ott semmit.
- Mit látott?
- Azt nem lehet, úgy sem hiszik el.
- Oe mondja el Lincsi néni.
- Borzasztó volt. Ott aki élt azokat vitték egy gödörbe, leöntötték és
meghaltak. Szörnyű volt Pergen-Pelzenben. Kis város volt, de sok lakta-
nya volt. Kivittek bennünket gyalog, de az volt a szerencsénk, hogya
német katonák elszöktek, azután jöttek az angolok meg az amerikaiak.
- Ott mindenfélék voltak, szörnyű volt.
- Hú egyszerre sírtunk, össze voltak dobálva a halott emberek.

Össze voltak dobálva a halott emberek egy kupacba. Leszálltunk a
vonatról és gyalog mentünk Pergen-Pelzenbe.
- Hány kilométer volt ez az út?
- Hát nem tudom, mint innen Kőhida, vagy még egy kicsit messzebb.
- 20 km?
- Talán annyi. A nők mentek a szélén, és aki nem ment sorba, azt az
őrök kutyái megharapdálták. Szerencsénk volt, mert jöttek az angolok.
- És jöhetett Magyarországra?
- Egyszerre nem, mert a Vöröskereszt egészségügyi vizsgálatán men-
tünk keresztül, még infúziót is kaptunk. Nézték, nincs-e valami betegsé-
günk, ők adtak ruhát, meg mindent.
- És nem volt baja Lincsi néninek?
- Hát akkor nem, de amikor kezdtem dolgozni, akkor a gyomrommal
meg a kezemmel volt baj. Krónikus betegségem lett. Ki vannak kopva a
csontjaim, és ha nem vigyázok magamra beteg leszek.
- A lágerban, ahol másodszor volt, ott voltak férfi őrök is?
- l~en voltak.
- Es bántották magukat?
- Nem, csak amikor szöktek, akkor az ablakon belőttek. Egy 17 éves
lányt szíven lőttek és meghalt.
- Látta?
- Persze, a mi barakkunkban volt. Egy 19 éves lányt hasba lőttek, mert
belőttek az ablakunkon.
- ör célozták, vagy véletlen volt?
- Nem, éppen ő volt ott, de ha más lett volna ott akkor azt találják el.
- Oe miért lőttek?
- Hát azért mert ők saját maguk féltek. Azok már nem voltak német
katonák, azok magyarok voltak, tudja akik Hitlerrel összejátszottak.
- Azért lőttek mert féltek?
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- Igen azért mert féltek.
- Oe kitől féltek?
- Hát a Hitlertől, ők is azoktól féltek és lőttek. Oe föntről már jöttek. Volt
a barakkban egy angol katonaorvos, megmütötte azt a lányt és megma-
radt. Oe a másikat nem tudták megsegíteni. Akkor már mindjárt szöktek,
akinek fegyvere volt, amikor föntről jöttek.
- Kik szöktek el?
- Hát tudja, akik miránk vigyáztak, az őrök elszöktek mind. Az angolok
lehet, hogy egy-kettőt megfogtak. Amikor az angolok és az amerikaiak
bejöttek, azok nem bántottak, azok olyan rendet csináltak két nap alatt,
hogy az nem emberi. Olyan jók voltak hozzánk.
- Es mit kaptak enni alágerban.
- Olyan mint a tök, és a krumpli héjával össze volt főzve. Más nem volt.
Amikor jöttek az angolok akkor volt ennivaló, sok. Volt, mikor 4-5 féle
reggelit adtak ..Aztán ruhát adtak meg mindent. Azután elvittek bennün-
ket, ott nagy sátor volt, meg Vöröskereszt, ott jó volt. Én kint voltam
egészen decemberig, azután az angolok meg amerikaiak segítségével
hazajöttem.
- És aztán ide tetszett jönni Fertőrákosra?
- Ide jöttem haza.
- És amikor hazajött, a szülei tudták, hogy jön?
- Nem.
- És akkor mi volt, hogy történt a találkozás?
- Ó hát nagyon örültek, annyi év után. Szinte gyerek voltam amikor
elkerültem, és utána nem lehetett írni.
- Nem is tudták magáról, hogy él-e?
- Csak azt tudták, hogy elvittek, semmi mást.
- Megismerték?
- Persze. Az a másik barátnőm aki velem volt, kiabált, hogy jöjjenek ki,
hogy hazajöttünk. Jöttek Oroszországból is haza a férfiak.
- Hány évvel fiatalabb az öccse?
- Ö már itt született Magyarországon, az nem kinti.
- Ök emlékeznek rá, mikor maga haza érkezett?
- Biztosan.
- Mikor ment férjhez?
- 23 évesen jöttem, akkor egy gazdag házhoz mentem dolgozni. Utána
ismertem meg a férjemet és 25 évesen mentem hozzá.
- A férje roma volt?
- Igen, Meggyesi. (Mörbisch, 1920-ig Fertőmeggyes - szerk.
megjegyz.) Ö magyar roma volt, én nem tudtam csak németül meg len-
gyelül beszélni. Ö tudott magyarul, azért mentem hozzá.
- Azért ment hozzá?

106



- Igen azért, hogy tanuljak magyarul. Szegény fiatal volt és meghalt,
pedig soha nem volt beteg.
- Mikor halt meg?
- Most már tíz éve volt május 20-án. Hirtelen jött a halála.
- És hol dolgozott, Lincsi néni?
- Itt dolgozott Golgotán egy Állami Gazdaságban, János telephez tarto-
zott.
- És mit csinált ő ott?
- Hát ő mindent, metszett meg ilyesmit.
- És maga?
- Én a vadtelepen dolgoztam, ilyen vadszőlőt termeltünk. Mind a ketten
dolgoztunk, akkor jó volt. Hizlaltunk két disznót, volt földünk.
- Ezek a lágerévek hogy maradtak meg magában? Maga szerint miért
üldözték a cigányokat?
- Először a zsidókat szedték, utána a cigányokat. Egy vezér volt, a
Führer. Ű"Egy vezér, egy nép".
- Oe miért üldözték a cigányokat maga szerint?
- Nem tudom.
- Oe mit gondol?
- Biztos ki akarták nyírni az egész fajtát. Van olyan ország, ahol üldözik
a kisebbséget.
- Miért akarták kinyirni, maga szerint?
- Azt nem tudom.
- Nem gondolkodott ezen, nem beszélgettek róla?
- Nem-nem. Nekem volt kint egy ügyvédem és kaptam egy kis pénzt,
67000 Ft-ot. Oe utána lemondtak rólam, hogy magyar állampolgárnak
nem tudnak pénzt adni.
- Kicsoda?
- Hát a kintiek, a bécsiek. Mert én nyugdíjas vagyok, kénytelen voltam
dolgozni menni, mert szegény voltam.
- A lágerévek milyen nyomot hagytak magában, sokszor gondol rá?
- Sokszor gondolok rá, de el kell felejteni ezt. Most már csak a
gyerekeimre gondolok.
- Szokott mesélni nekik?
- Hát nem hiszik el. Lehet, hogy maga elhiszi, lehet, hogy nem, ki tudja.
A fiatalok nem hiszik el, azt mondják a mama beszél csak. Mert még a
férjem élt, mindig vágtunk disznót, barornflt, volt földünk, meg minden.
Meghalt és megszűnt minden és semmi sincs. Egy nyugdíj van, abból
etetem az unokáimat. Nem tudom a házat javítani, semmit nem tudok
csinálni, és ez szörnyű.
Kérdés a jelenlévő 15 éves lányunokához:
- Azért nem hiszed el, mert nem tanultatok róla al iskolában?
- Nem tudom.
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- Most amit a mama mesél, arra azt mondod, hogy csak beszél a
mama?
- Nem szoktam mondani.
- Csak?
Lincsi néni: Csak, nem hiszik el.
- Oe akkor mit gondolsz, miért találta ki?

Lincsi néni: A legtöbben nem hiszik el, talán csak az idősek. Borzasztó
az élet.

2. Apám Auschwitzban halt meg
Horváth Vendelné és Horváth István zalaegerszegi lakosok emlékezése

Kérem mondják el, hogyan vitték el magukat? .
- Arról a deportálásról, amikor elvittek bennünket, amikor Hitler ideje
volt? Ez 1944. november 2-án volt. Én akkor még kislány voltam. Szü-
leimmel egy lakásban laktunk.
- Hány éves volt akkor?
- 16 éves voltam. Mindenszentek után másnap kijöttek a rendőrök.
Éjfél volt, körbevették a lakásunkat, bejöttek, nagy kiabálás volt. Rán-
gattak bennünket ki az ágyunkból, hogy búcsúzzunk el alakásunktól,
mert többet vissza nem jövünk. Kezdtünk sírni. Azt mondták, elvisznek
bennünket úgy, hogy többet vissza nem jövünk, mikor bevittek a zala-
egerszegi kapitányságra.
- Kit vittek a családból?
- A szüleimet és az összes testvéreimet elvitték. Hatan voltunk akkor,
de abból már kettő meghalt. Gyula, József, Gizella és az uram után én,
Horváth Vendelné. Ezek vagyunk. A rendőrségen voltunk három napig.
Azt hazudták nekünk, hogy Komáromba visznek cukorrépát szedni. Oe
nem ezért vittek, hanem Németországba deportáltak minket. Bevagoní-
roztak bennünket, november 4-én elszállítottak Komáromba a Csillag-
erődbe. Akkor édesapámat elvitték tőlünk, a férfiakat külön. Talán egy
napot se voltak ott, felrakták őket teherautóra, ki az állomásra. Fel a vo-
natra és már vitték is őket. Aki nem töltötte be a 18 évet, azokat ott-
hagyták meg a pici gyerekes anyákat. Apámat elvitték, hogy soha többet
nem is láttuk. Elvitték Auschwitzba, nem jött vissza soha. Apámnak meg
is találták a halotti anyakönyvi kivonatát. Hát Pesten keresztül küldte a
Vöröskereszt. Azt írták a könyvbe, hogy apám élt január 15-ig. Addig élt
szegény, de hogyan halt meg azt nem tudom.
Szegényapámról mesélt egy férfi aki ott volt, aztán hazajött (de már
meghalt) kőbánya volt, ahol dolgoztak. Azokat a nagy sziklákat tördelték,
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és minden nap csak egy pici kenyeret kaptak. Apám azt mondta, hogy ö

kibírja 1-2 hónapig is kenyéren. Nem bírta ki szegény, mert január 15-én
meghalt. Aki már nem bírt kimenni dolgozni, azokat berakták a gázkam-
rába és megölték őket.
- Magukkal mi történt Komáromban?
- Majdnem három hónapig voltunk Komáromban. Annyit szenvedtünk.
- Oe mi volt ott?
- Ott folyt a Duna és annak a partján volt egy nagy épület, a Csillag-
erőd. Sokan voltunk ott, rengetegen. Volt ott magyar nép is, nem csak
cigányok, meg volt ott más nép is.
- Zsidók is?
- Igen, lehet. Hallottuk Zalaegerszegen, hogya zsidókat már előbb
összeszedték. Amíg Horthy Miklós élt azt mondta, hogyacigányait nem
adja oda a Hitlernek. Hitler azt mondta (apám meg anyám mindig
mondta) hogy minden cigányért ad 1 fillért, csak adja oda neki. Horthy
azt mondta, hogy nem adja, mert a cigányokból van a legjobb katona.
Még ha 2 fillért ad, akkor se adja oda a cigányokat. Mikor Horthy lelé-
pett, és fellépett Szálasi, aki a zsidókat üldözte, akkor már végünk volt
nekünk is. Horthy azt mondta, hogy inkább engedd őket szabadon, akik
össze voltak szed ve cigányok is meg zsidók is, azt mondta, hogy ö már
összesöpörte a szemetet, már szét nem söpri. Ezt mondta a Hitler. (A
történet legenda - szerk. megjegyz.)
- Ezt honnan tudja?
- Ezt az én apám, meg az öregek mondták, akik ott voltak. Én ezt nem
felejtem el soha, én akkor már 16 éves voltam. Háború volt. Mikor
Szálasi fellépett, akkor a cigányoknakvége volt. És apám dolgozott,
Vigrovicsnak hívták az uraságot, Misefán (Zala megyei kisközség -
szerk. megjegyz.) itt dolgoztak a cigányok. Amikor Komáromban voltunk,
annyit szenvedtünk. Enni nem adtak, kis száraz kenyeret dobtak, ami
meg volt penészedve. Káposzta levét, meg krumpli héját, sokszor még
nyersen is odadobálták, hogy azt rágjuk. Naponta tíz-húsz halott volt. A
kisgyerekek hamar meghaltak, akkor nem sok kellett volna nekem se,
mert a lábaim meg voltak dagadva. Mert akinek megdagadt a lába, az-
tán rnent feljebb az meghalt, mert kolerát kapott. Meg éhen kolerát kap-
tunk, mert éheztettek, nem kaptunk enni. És ha valaki szólt vagy kiabált,
azokat kivitték és lelőtték.
- Mi ott voltunk 2 és fél hónapig anyámmal, meg a testvéreimmel, de
hazajöttünk, senki se halt meg közülünk. Oe olyan betegek voltunk,
hasmenés meg tífusz, hogy az orvosok alig tudtak kigyógyítani. Komá-
romban jött egy olyan rendelet, akinek van hazája meg életben van, en-
gedjék szabadon. Akkor sokat elengedtek.
- Ki mondta, hogy maguk hazamehetnek?
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- Azt mondta édesanyám, hogy egy rendőr lehozott egy papírt és felol-
vasta anyám nevét, és ahány gyereke volt anyámnak, és hogy hazame-
hetünk szabadon. És így jöttünk haza.
- Mivel jöttek? .
- Egy darabig jöttünk vonattal, de anyámnak már nem volt pénze, az-
tán az állomáson 3-4 napig is ott rostokoltunk. Aztán anyám kérte a va-
gonőröket, hogy adjanak helyet a vagonban, és így tudtunk hazajönni.
- Sok ember nevét felolvasták?
- Igen, sokat.
- Oe miért lehetett, hogy van akit felolvastak, van akit nem?
- Talán az, hogya kapitányság adott róluk véleményt, nem tudom.
- Az apját miért nem engedték haza?
- Azt mindjárt elvitték, mikor Komáromba értünk.
- Akkor ő nem is volt magukkal 2-3 hónapot?
- Á nem-nem, sok fiatalembert, férfit elvittek Németországba.
- Cigányokat?
- Igen cigányokat, sokat. Férfiakat és nőket is. Aki betöltötte a huszat
egészen 50 évig. Voltak olyan cigányok, akiket kisebb korukban elvittek,
14-15 éves lányokat.
Azt akarom még elmondani, hogy mi volt, amikor hazajöttünk Komárom-
ból. Az édesanyámmal a lakásban semmit se találtunk, egy takarót se.
Az ajtók, ablakok be voltak törve. Apámnak volt egy gyönyörű sárga ko-
csija, mert lókereskedéssel foglalkozott. Apám fuvarozott is. Anyámnak
voltak fülbevalói meg gyűrűi, azok se voltak meg.
- Ott minden cigányt fölpakoltak Zalaegerszegen?
- Mindenkit egytől egyig, innen Földvárról is.
- És mindenki hazajött Komáromból?
- Hát akit kivittek Németországba, azok nem jöttek haza soha. Komá-
romból sokan hazajöttek, de sokan meg is haltak.
- Aki magukat összeszedte, azok közül él még valaki?
- Hát nem tudom, volt egy Takács nevű nyomozó azt ismertem, ő azt
mondta úgy készüljünk, soha többé nem jövünk haza. Oe már meghalt.
- És más?
- Akkor fogalmazónak mondták, Tótnak hívták, arra is emlékszem. Oe
az is meghalt. Volt egy jó rendőr aki apámat nagyon szerette,
Baranyinak hívták. Ö megmondta az igazat amikor bevittek, hogy ne
higgyük el amit mondanak, hogy Komáromba visznek, hanem Németor-
szágba és megölnek bennünket. És még sírt is miattunk az a rendőr.
- Miért szerette magukat?
- Mert nem volt baja velünk. Nem csináltunk semmi rosszat. Apám min-
dig dolgozó ember volt. A háborúban már rokkant volt, mikor katona volt,
pedig fiatalember volt, és úgy hívták hogy rokkant Gyula. A lábából ki-
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vágtak egy ilyen darabot a gránát miatt. Szerette mindenki apámat, na-
gyon jó ember volt. Az soha nem volt bezárva.
- És az a rendőr él még?
- Á nem él, az olyan korú volt mint apám.
- Tud cigányul Anna néni?
- Persze.
- Mondjon nekem valamit!
- , most azt mondtam, hogy Komáromban nagyon sokat szen-
vedtünk, éheztünk. Soha többé ne legyen az a világ. Nem jó emlékezni
rá.
- István bácsival hogy rokonok?
- Az uramnak az öccse, és akkor ők nem itt laktak Pózván, hanem
Pethőhenyén.
- Akkor magát is elvitték Komáromba?
- Igen, engem is.
- A henyeieket is összeszedték, mert idetartoztak Zalaegerszeghez.
- Ott találkoztak?
-- Igen, Komáromban.
- Hány éves volt akkor maga?
- 14 éves, tehát 1930-as vagyok. Egy hajnalban jöttek a csendörök és
összeszedtek.
- Egy nagy hosszú épület volt. Ágy nem volt, feküdt mindenki össze-
vissza a földön. '
- Sokan voltak?
- Rengetegen, még Salgótarjánból is voltak, meg az Alföldről.

Csak cigányok voltak?
- Abban a gettóba csak tisztán cigányok voltak, rengetegen minden
megyéböl.
- Beszélgettek arról, hogy miért üldözik a cigányokat? .
- Hát úgy egymás között persze.
- És mit beszélgettek?
- Hát ezt mind a Hitler csinálta meg a Szálasi.
- Oe hogy miért?
- Azért mert embergyűlölést csináltak, mert gyulölték a cigányokat.
- Oe mit teszik gondolni, miért? .
- Hát mert cigányok vagyunk, nem tudom.
- Oe az miért baj?
- Hát mi is olyanok vagyunk mint más, csak minket cigányoknak terem-
tett a Jóisten, másokat meg magyaroknak meg mindenféle nemzetnek.
Zsidóknak is. Minket cigányoknak teremtett, és nem csináltunk senkinek
semmi bajt. Az én apám olyan rendes ember volt, az csendőr előtt soha
nem volt, és az anyám se volt soha börtönben. A mi családunkból senki
nem volt börtönben.
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- Maguk együtt voltak Komáromban?
- Igen együtt, az édesanyja is.
- Fiúk, lányok együtt voltak?
- Nem, a fiúkat kiszedték, csak őt nem, mert ő fiatal volt.

3. Kísért a múlt
ld. Kalányos Istvánné (Maru na) somogyapáti lakos emlékezése

- Mikor vitték el?
- Negyvennégyben elvittek engem.
- Hány éves volt akkor?
- 24. Akkor vitték el a férjemet a háborúba, engem meg elvittek a
németek.
- Amikor a férjét elvitték a háborúba, magának volt gyermeke?
- Volt négy. Három volt, de utána szültem, amikor hazajöttünk még
egyet.
- És mekkorák voltak a gyerekek?
- Hát az egyik volt két éves, a nagyobb volt hat éves, a középső volt öt
éves.
- És mindegyiket elvitték?
- EI, velem együtt.
- És a maga szülei?
- Azok Poklosiban laktak. (1944-ben Somogy vármegye, szigetvári
járás - szerk. megjegyz.)
- Onnét elvitték őket?
- Elvitték mindnyájunkat.
- Oe maga hol lakott akkor?
- Itt, Somogyapátiban. Én már Somogyapátiban laktam 44-ben már.
- Azokat elvitték onnan Patapoklosiból. Hogy történt ez, hogy tetszik rá
emlékezni?
- Hát egyszerüen, összeszedtek bennünket.
- Oe éjszaka, vagy mikor?
- Nem, minket reggel vittel el. Kivittek bennünket az állomásra.
- Oe mit mondtak?
- Semmit. A férjemnek a ruháját, abban az időbe bíró volt nálunk, ott
akartam hagyni.
- A férje is cigány volt?
- Igen. A ruháját ott akartam hagyni. Azt mondta a csendőr, ne hagy-
jam ott, mert mi nem jövünk vissza.
- Hol akarta hagyni a ruháját?
- A ruhát én itt akartam hagyni a faluban a bírónak.
- Ja, értem.
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- Mondom véletlenül, ha hazakeveredik, adják oda neki. Mondták a
csendőrök, hogy ne hagyjam, mert mi nem jövünk haza soha.
- És akkor mit mondott erre?
- Hát nem tudtam én erre felelni semmit. Azt mondták, hogy ha van,
akkor vigyünk két napi kosztot magunkkal. Akkor a bíróné mindjárt adott,
csomagolt a gyerekeknek. Minket úgy vittek el, amink volt, minden itt
maradt.
- És mijük volt?
- Hát volt nekem egy göbém nyolc malaccai, meg az apró baromfim.
Mire megjöttünk, a lakást legyújtották, semmit nem találtunk. Amikor
hazajöttem Komáromból, akkor a faluba mentem be, ott fogadták be a
gyerekeket, ott melegítették fel őket, az istállóban adtak helyet.
- A férje meg nem volt itthon?
- Nem, elvitték katonának.
- És akkor utána mi történt magukkal?
- Elvittek bennünket, sós káposztát adtak.
- Hol?
- Komáromban.
- Oe először hova vitték magukat?
- Gyalog kísértek be minket Szigetvárra. Ott voltunk a cédula házban,
onnan elvittek Pécsre a kisállomásra, ott raktak be a vagonba.
- Mind a három gyereket vitte?
- Gyerekekkel együtt. Leszállítottak minket avagonból és lovas rend-
őrök kísértek be. Csendőrök lóháton kísértek minket még az állomásra
is. Középen raktak be minket, két felől meg álltak a lovas rendőrök. Ko-
máromban a Csillag-erőd nél-a föld alatt volt a bunker. Ott voltunk a be-
tonon.
- Sokan voltak?
- Rengetegen.
- Cigány volt mindenki?
- Volt ott magyar is, ezek a zsidók. Pici volt a gyermekem, a zsidó lány
elvitte a kezemből, lefürösztötte, tisztába tette. Még üzentek is. Azt
mondta, ha hazakerülne, én botykapeterdi vagyok, a korcsmárosnénak
a lánya. A másik mondta, nemeskei vagyok. Az is a korcsmárosnak a
lánya volt, hát ismertem én őket mind.
- Ezek a zsidó lányok?
- Zsidó lányok.
- És ők hazakerültek aztán?
- Soha. Találkoztam a rokonaival azóta.
- Ezzel a kislánnyal él most? Ö a dédunokája?
- Oédunokám.
- Mi történt?
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- A lányom nak a lányát, az unokámat is én neveltem, három hetes
korától.
Azt is nekem hozta az anyja.
- És most meg Ő, az unokája hozta magának a kislányát?
- Itt hagyta.
- És miért?
- Hát miért ne.
- Mikor hagyta itt?
- Szombaton, szombaton este.
- Hova ment?
- Elment Botykapeterdre. /
- Mit csinál ott?
- Oda ment férjhez.
- Szombaton ment férjhez?
- Szombaton. Itt várta a kocsi.
- Valakivel összeálIt. Hány éves az a lány?
- Harminckettő.
- Dolgozik valahol?
- Hát volt munkahelye, de mióta a kislány született, azóta nem.
- Hol dolgozott?
- Szigetben.
- Ésőt is maga fogja felnevelni?
- Hát most mit csináljak, dobjam el, vagy adjam oda az árvaháznak,
most mondja meg.
- Meg is mondta magának, hogy elmegy oda, ahhoz az emberhez?
- Tudtam én, hogy odakészül. Már készült előtte két-három nappal,
csak nem árulta el magát. Nem árulta el.
- Mit mondott neki?
- Megvertem ám.
- Megverte?
- Nagyon.
- És mit mondott neki?
- Kezeit, lábát, én mindenhol ütöttem.
- És ö mit szólt?
- Hát hiába szólt, mert megérdemli. Viselje a sorsát.
- De miért verte meg maga?
- Azért hogy itt hagyja a kislányt. Nem először hagyta itt.
- Miért, többször itt hagyta?
- Persze, számtalanszor.
- Maruna néni, tehát amikor elvitték magukat Komáromba 1944 őszén,
akkor volt három kis gyermeke, ugye?
- I~en.
- Es terhes volt?
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- Igen. Utána szültem meg, amikor hazajöttünk Komáromból.
- Akkor szülte meg a lányát.
- Igen.
- A negyedik lányát?
- I~en.
- Es hol szülte meg?
- Az istállóban, a faluban. Nem volt házunk. Leégették.
- Hogy nevelte fel a kicsit?
- Hát azért felneveltem, nem dobtam el. Az oroszok raktak csutát
(kukoricaszárból készült kunyhó) össze, amikor ideértek az oroszok,
látták hogyan vagyunk, akkor azok raktak össze csutát. Meg mi is, ahol
elbújtunk.
- És most mi van a lányával? Hány éves?
- Ötven.
- Na most ennek a lányának az unokája ez a kislány, igaz?
- Igen.
- Tehát aki istállóban született, aki megjárta az ön hasában Komáro-
mot, annak az unokája ez a kislány?
- Igen.
- Ez a lánya, aki az istálóban született, aki megjárta az ön hasában
Komáromot, ö is itt hagyta magának a gyermekét?
- Nekem dobta azt is, három hetes korában.
- Három hetes korában?
- Igen.
- Őt is maga nevelte fel?

Én, én neveltem fel.
- Az unokája, aki szombaton ment férjhez , miért nem vitte magával a
kislányt?
- Hát az anyja is ezt tette, ö is itt hagyta agyerekét, (öt) nekem.
- Oe ez miért van így, maga szerint?
- Hát, miért van?
- Amikor megjöttek Komáromból, megszülte a negyedik gyereket az
istállóban, a férje hol volt?
- Kint volt a háborúban. Elvitték, Németországba.
- És mi lett vele?
- Nem jött semmi hír.
- Nem is tudja, hogy mi lett vele?
- Nem. Pedig értesítették a Vöröskeresztet is, keresték öt is.

Utána maga még várta a férjét sokáig?
- Hát persze, még máig is.
- Még máig is várja?
- Hát persze.
- Nem ment férjhez?
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- Nem.
- Hol tetszett dolgozni?
- Hát muszáj volt, a házat utána építettem, mikor a téeszbe
(termelőszövetkezet - szerk. megjegyz.) beadtak.
- Segített valaki?
- Ki segített volna? A Jóisten.
- Oe hát hogy építette, kőművesekkel?
- Hát a fiam kőműves.
- Mit tetszett dolgozni a téeszben, mikor ment el dolgozni a téeszbe? .
- Mikor megalakult.
- Mit dolgozott ott?
- Mindent, amit csak parancsoltak, mindent. Jószággal kellett menni, a
mezőre kellett menni.
- Nyugdíja van?
- Igen, Ötvenezer.

4. A korbáccsal kényszerített cigány tánc
Bogdán Júlia szedresi lakos és rokonai emlékezése
(K -val a kérdezőt jelöltük - a szerk. megjegyz)

K - Amikor elhurcolták magukat, akkor már Csolnokon lakott, ugye?
Ez hogy történt?
- I~en, a népek ott dolgoztak, bányafát faragtak az erdőben.

K - Es maguk mit dolgoztak?
- Mi ott az erdészetben makkokat szedtunk- még lehetett, amikor
bejöttek a nyilasok, akkor vittek minket lövészárkot ásni.

K - Hány éves volt akkor maga?
- 40.

K - Volt már férje?
- Volt.

K - Gyerekei voltak?
- Persze. Három gyermekem volt.

K - Tehát 1917-ben született, akkor hány éves volt? 27?
- 27. Annyi idős lehettem amikor vittek, hurcoltak bennünket.

K - Hogy volt ez, tessék elmesélni!
- Hát úgy volt, hogy megjöttek.

K - Kik?
- Hamar-hamar menekülni innen, mert a front közepén vannak, azt
mondták a nyilasok. Elvittek mezítláb egy kilométerre, térdig érő hó-
ban mentem a gyerekekkel. Egyik a hátamon, mert kicsi volt.

K - Hova vitték magukat?
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- Elvittek először vagonozni Annavégbe. Ott bevagonoztak egy vo-
natba, ilyen rnarhaszállltóba. Elvittek Komáromba minket, a Monos-
tori-erődbe.

K - Oe kiket vittek el?
- Ahányan ott voltak, mind.

K - Csolnokról az összes cigányt elvitték?
Az összeset, igen.

K - Magát vitték és agyerekeket?
- A gyerekeket is, igen.

K - És a férjét?
- A férjem még ott volt Oroszországban.

K - Katona volt?
- Ott volt Oroszországban három és fél hónapig. Ott megbetegedett,
megfagyott a lába, a fülei. Elvitték Pesten a kórházba.
- Komáromban voltunk hosszú ideig, azt tudom, nagypapa ott halt
meg és az volt a leghosszabb időnk, amit ott töltöttünk, mert akkor
már nagyon nagy volt a tél. Volt, aki mezítláb volt, volt akinek sem-
milye se volt, mert ahogy kijöttünk a kis lakásból úgy vittek el.

K - Maguk milyen cigányok?
- .Mi teknősök vagyunk.

K - Teknővájós?
- Igen.

K - Maguk is, mindenki?
- Igen.

K - És még készítenek is teknőket?
- Vannak még a régiekből. Bogdán bácsi is tudja még csinálni, meg
az Ignácz Pista bácsi.

K - Komáromban meddig voltak?
- Kb. egy hónapig, hat hétig. Nem tudom biztosan megmondani.

K - Ott mi történt magukkal?
- Hát ott bent voltunk egy ilyen nagy teremben. Ott volt mindenki.
- Ott, a föld alatt voltunk, mint a bunker, Komáromban. Odatettek
bennünket. Répával etettek bennünket, mint a marhákat.
- Nagypapa ott halt meg és körülötte voltunk. Meg hát ott volt min-
denféle szegény nép együtt. És akkor amikor haldoklott, a többieknek
kellett táncolni.
- EI kellett dalolni.
- Akinek fájt a szíve, annak is muszáj volt, mert a korbács náluk volt
és muszáj volt táncolni nekik.

K - És maga is táncolt?
- Én nem.
- Ö még kicsi volt.
- A felnőtteknek kellett táncolni.
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- Muszáj volt dalolni nekünk. Hiába nem akartunk.
K - Mit énekeltek maguk?

- Ilyen cigány nótát.
- Azt mondták, egy cigánnyal kevesebben vannak, most daloljanak,
táncoljanak! Muszáj volt szegény népeknek táncolni meg dalolni mert
ha nem, akkor ütöttek meg minket. Ha kértünk enni, nem adtak.
- Ott ettük meg a kutyát. A kutyahúst. Volt valakinek egy kutyája,
tudtuk, hogy ki volt, én nem ismertem név szerint.
- Azt ettetek ti?
- A vezetéknevét nem tudom, Sándor bácsi volt a neve, és volt neki
egy nagy kutyája.

K - Az is cigány ember volt?
- Igen. És akkor azt megfőzték, de csak a babbal. Annyit tudtunk,
hogy bab, mert rajta volt a héja, tudja, mikor megmelegszik, akkor
lemegy a fehér babnak a héja. És abban volt az a vörös picike kis
húsdarab. Azon veszekedtek. Volt aki csak mosakodott vele. Nem
ették meg, hanem mosakodtak vele, mert olyan volt, mint amelegvíz.
Mindenki félt, de hát megettük, akiknek kellett, mert azt se tudtuk,
hogy hol kapunk, hát megettük, ami volt. '

Aztán később vittek bennünket, amikor onnan elköltöztünk, onnan el
kellett mennünk, Komáromból.

K - Hova vitték magukat?
- Galántára indítottak bennünket.
- És akkor onnan elkezdtek vinni Győrig. Hajtottak bennünket.

K - Gyalog?
- Persze, gyalog.
- Kiket vittek el onnan?
- Mindenkit, aki ott volt Komáromban, a Monostori-erődben ezek a
másfajta cigányok meg minket is.

K - Tehát az összes embert a Komáromból , az erődből elvitték?
- Igen, amerre találtak cigányokat, összeszedték ott.

K - Ott csak asszonyok voltak és gyerekek?
- Asszonyok, emberek, gyerekek, öregek, fiatalok, mindenki. És
onnan vittek tovább minket Nagymegyerre.
- Például őneki volt egy kistestvére, hat hetes volt, amikor ott vol-
tunk. Ott halt meg valamelyik faluban. Beledobták a Vág vizébe.

K - Kinek a gyereke volt, aki meghalt?
- Az ő édesanyjának.
- Volt egy másik cigányasszony, az is meghalt, mert ráléptek, aztán
bedobták a folyóba. Galántán akartak végezni velünk a németek.

K - Mondták maguknak?
- Utána megmondta, aki hajtott minket. Azelőtt nem. Az úgy beszélt,
mint mi, a mi nyelvünkön. Azt mondja, ide hallgassanak, mindenki
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meneküljön, amerre tud, mert most elviszik magukat bevégezni, be-
tesszük magukat oda, ahova a zsidókat, a gázkamrába.
- Ott voltak már az oroszok, azt hiszem Nagymegyernél.
- Ki a határba menekült, mi az út szélén, volt ilyen répa, le volt ta-
karva szalmával a kövesút mellett. Ott akart minket elbújtatni. Kezdett
esni az esö. Úristen, megáznak ezek a gyerekek! Vidd innen öket,
semmi takaróm nem volt. Betakartam a szalmával őket. Ruhánk csak
az volt ami rajtunk, mert ott maradt minden.

K - Gyalog mentek haza onnan?
- Végig gyalog mentünk.
- Mi sajnos három hétig végig gyalog jöttünk onnan.

K - Hányan jöttek gyalog?
- Mi voltunk hárman, meg anyu, meg a nagypapa. Öten.
- Meg az öcsém.
- Az már nem volt velünk akkor. Az előbb elment. Jöttünk a nagyné-
némmel egész Párkányig. Ott volt a híd.

K - Párkányig?
- Párkányig: Esztergomnál. Már nem tudtunk átmenni, mert a hidat
lebombázták, az oroszok pontonhidat csináltak.

K - És utána hova mentek?
- Ide. Itt lakott a bátyám, Palkó bátyám. A falu alatt lakott.

K - És miért nem mentek vissza Csolnokra?
- Már nem volt semmink, össze volt dőlve, mindenünket elvitték a
lakásból.

K - Milyen házuk volt ott?
- Hát volt ilyen nagy kunyhónk.

K - Vályogból?
- Dehogy! Be volt rendezve minden. Ott volt egy mázsás hízó, azt
levágtuk. Akkor egy másik az ólban volt, azt is elvitték. Semmi nem
maradt.
- Mindegyiküknek volt lovuk, mert azzal hordták a teknőt. Nekünk az
volt a jármüvünk. Lovakkal vitték a vásárra.

K - A maga bátyja lakott itt Szedresen?
- Hát többen laktak itt.

K - Öket nem vitték el innen?
- Ezeket nem. Ezek itt maradtak. Volt a nagybátyám, szekszárdiak
voltak sokan, őket munkára vitték a németek.
- Mink, akik voltunk, itt vannak. Itt van ez a szegény Julis, annak az
anyjának a gyereke, ahogy mentünk, a hátán megfulladt.
- A gyerekét elvették tőle. Odatették az árokba.
- A hátán halt meg, amikor vitte. Megfulladt a hátán, beleharapott a
dunyhába, sose felejtem el. Mert a dunyha a hátán volt, abba bele-
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csavarta a gyereket. Ahogy beleharapott, tele volt a szája tollal,
megfulladt. Kivették, odatették az árok szélére meztelenül.
- Ott hagyták szegényt. Meztelen odatették az árok szélére. Ez
Győrben volt.

K - Cigányul tetszenek tudni?
- Nem, románul beszélünk.

K - Románul beszélnek?
- Meg magyarul.

K - Cigányul nem tudnak?
- Nem. Azokkal mi nem tudunk beszélni.

K - Maguk nem értik a cigány nyelvet?
- Van egy pár szó, de nem sok.

K - Romániából származnak?
- Igen. A régi őregek.

5. Csolnokról hurcolták el
Bogdán János szedresi lakos emlékeiből

- Hogy került el innen maga Szlovákiába?
- Hát úgy kerültünk oda, arra, mert apám annak idején ilyen teknő
munkával foglalkozott. Nekünk nem volt állandó lakhelyünk, mindig oda
mentünk, ahol munkát talált édesapám. És akkor megyéről megyére,
mondhatom egész Magyarországot bejárta. Amikor gyerek voltam, itt is
laktunk Tengericen, valamikor. Én arra nem nagyon emlékszem, kicsike
voltam. És úgy elvitte a sors őket, hogy odakerültünk Muzsiára és onnan
vitték el apámat.
- Hova vitték?
- Hát egy gettóba.
- És mikor vitték el?
- Hát mondom, akkor '43 lehetett, vagy '44, pontosan nem emlékszem.
Csak annyit tudok, hogy ezek a csendőrők lovas kocsira ültették és úgy
vitték őket Párkánynánára. Nem egyedül volt, hanem a faluból voltak
többen is.
- Csak a cigányokat vitték el?
- Csak cigányok laktak akkor ott.
Ott összetoborozták őket, bevagonírozták ilyen marha kupéba és onnan
vitték el Németországba. Gondolom Auschwitzban ott kötöttek ki, mert
soha a büdös életben nem hallottunk róla hírt, semmi élet jelet.
- Oe hogy kerültek Csolnokra?
- Hát mert odamentünk mi, mert voltak emberek, akiket nem vittek el
apámmal, mert idősek voltak és velük mentünk. Mentek famunkát esi-
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nálni, ilyen teknőket, minket meg nem hagytak magunkra, mentünk ve-
lük.
- És maga kivel ment?
- Hát anyámmal, meg a család, öcsém volt ott, nővérem, bátyám. Vol-
tunk öten testvérek.
- Maga 15 éves fiú volt ekkor?
- Igen. Csolnokon laktunk egy erdőben, egy kunyhóban. És akkor volt
ez a háború, akkor háromszor-négyszer is váltott gazdát Csolnok. Ver-
ték ki a németeket az oroszok, akkor megint. Csak arra keltünk fel, hogy
másnap oroszok vagyunk. Akkor két-három nap múlva megint a néme-
tek verték vissza. Volt egy nagy ütközet és nekünk is kellett menekülni a
németekkel együtt.
Az öcsém kapott egyaknaszilánkot, de akkor már minket nem hagytak
ott, vittek a németek magukkal, mert féltek, hogy árulók leszünk. Hogy
jönnek az oroszok és eláruljuk őket, gondolom én. Nem hagytak ott
bennünket.
- És az oroszoktói nem kellett félni?
- Nem féltünk mi egyiktől se. Minket nem bántottak.
Menekültünk a németekkel együtt, mert muszáj volt, nem hagytak ott
bennünket. Az öcsémet úgy vittem a hátamon a bátyám mal együtt. Eze-
ket elvitték Csolnokról Tokodra. Ott szedték össze anyámékat, meg a
többi testvéremet, mi meg maradtunk ott Dorogon, ilyen szénbányák
vannak és ahol bejárnak a bányába, ott volt egy szalitészek, ilyen kato-
nák voltak (a szanitécek egészségügyi katonai ápolók, sebesültszállítók
- szerk. megjegyz.) és akkor ott az öcsémet nagyjából bekötözték, de
hiába, vérzett nagyon. És amikor mentünk, már sötét volt, a bátyámmal
vittük közösen a hátunkon, a legszélső háznál megálltunk, bementünk
vele és ott kaptunk helyet reggelig. Oe anyámról nem tudtunk, meg a
többi testvéremről, mert azokat elvitték. Mi azért maradtunk vissza, hogy
bekössék a sebet.
- És kik vitték el az anyját, meg a testvéreit?
- Hát ezek a nyilasok. Fekete ruhások.
- És muszáj volt menni?
- Hát persze, hogy ne lett volna muszáj.
- És aki nem akart menni?
- Hát az már az utóbbi időkben volt, amikor onnan Komáromból a Mo-
nostori-erődből elvittek és mentünk, vittek volna Németországba, aki
nem tudott menni, azt fejbe lőtték.
- Látta maga?
- Láttam.
- És kit lőttek fejbe?
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- Egy cigányasszony volt, nem a mi fajtánkból, de egészséges volt,
olyan piros volt az arca, mint a rózsa. Csak nem bírt menni, mert kövér
volt. Volt neki öt vagy hat fia, mind erős emberek voltak.
És nem tudtak tenni semmit se, hátra maradtak vele ketten, valamilyen
híd volt ott, nem tudom milyen híd, vízfolyás, de nagyobb, mint a Sió.
- A Dunánál?
- Nem Duna volt az. A Dunán is keresztül mentünk. Akkor ott a
nővéremnek be kellett dobni a kisfiát a vízbe, mert meghalt. És odaér-
tünk a hídhoz, be kellett, hogy dobja a folyóba.
- Mekkora volt a kisfia?
- Pólyás volt, nem tudom milyen idős volt.
- És a kezében halt meg?
- A kezében, ahogy vitte. Be kellett, hogy dobja a folyóba.
- Nem ő volt az, akiről beszéltek?
- Nem. Az egy másik. Mikor az öcsémmel mi maradtunk, a szélső
házba bementünk vele és akkor ott egy mezőőr lakott abban a házban.
Nem ismertük, de tudtuk, mert nem olyan messze van az a Tokod. Az
adott helyet az istállóban nekünk. Jószág nem volt benne, hanem adott
nekünk pokrócokat, a jászolba fektettük a gyereket, világítást nem volt
szabad csinálni, hanem adott egy gyertyát. Betakartuk pokrócokkal az
ablakokat, már ő takarta le, a gazda. És mi ott voltunk a gyerekkel.
Olyan éjfél tájban, a karomon meghalt a gyerek, mert ő a jászolban fe-
küdt, mi meg mellette és mindig kérdeztem, hogy fáj még, fáj, egyre
gyöngébben beszélt, ment el az ereje, mert elvérzett. És egyszercsak én
is elaludtam és nem vettem észre, amikor meghalt. Talán az isten is úgy
akarta. És mikor hozzászóltam, hogy fáj-e még, akkor nem szólt semmit.
A bátyám meg a lábánál feküdt, ugyancsak a jászolban, de mi nem fe-
küdtünk, hanem ültünk, a lábunk lógott lefelé, ő meg feküdt hosszában.
Mikor nem felelt semmit, mondom, ez meghalt. Tapogatom, odateszem
az arcomat az övéhez, hideg volt. Józsi, mondom, meghalt a Gyurink. A
bátyám nak mondtam. Felkeltünk onnan és mondom menj és szólj a
gazdának, hogy jöjjön ki valamit csináljunk vele. Menj te! Vitatkoztunk,
hogy melyikünk menjen. Én nem mentem azért, mert ő hátha félt vele
maradni, Ő meg azért nem ment el. Hát ilyen elgondolása im voltak ne-
kem.
Nem vagyok benne biztos, hogy én mentem, vagy ő ment el, elég az
hozzá, hogy bekopogtunk, az kijött és a földön az istállóba tett be szal-
mát, meg pokrócot, meg hozott ilyen fehér lepedőt a pokrócra, amit alá
tettünk, egyet meg rá és ott letettük az istálló földjére.
- Hány éves volt?
- Két év különbség volt közöttünk, fiatalabb volt.
- 13 éves volt.
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- Igen. 12 lehetett, mert én talán ha voltam 14 éves akkor. És akkor
megvirradtunk, világos lett, akkor elmegyünk, megkeressük, hogy hol
vannak a többiek, a szüleink. Mert gondoltuk, hagyott vannak, oda vitték
öket, mert arra mentek. A bátyám elment, meg is találta őket, de akkor
már valamilyen tanácsi házban voltak mindnyájan.

Tokodon. Ott mondta az édesanyám, hogy nyilasok voltak ott, őrizték
őket, nem mehettek el onnan. Engedtek két embert oda, hogy jöjjenek
és vigyék a hullaházba a gyereket. Anyámat se engedték oda, senkit se
a családból, hogy megnézze a fiát.
- Ki nem engedte oda?
- Hát ezek akik őrizték őket, a nyilasok. Engedték azt az öreget, maga
biztos ismeri, ezt a Katit, aki megmérgezte magát. Annak az apja jött, a
Miska bácsi, meg még egy, annak a fia most Bikácson lakik, meg annak
az apját, két testvérek jöttek, öregek idős emberek. Azok jöttek és rátet-
ték ilyen ganyéhordó sarágjára, ami volt annak az embernek és azt ket-
ten vitték fel a hullaházba. Oe minket se engedtek oda, engem se, meg
a bátyámat se. Csak az a két ember, aki elvitte. Már annyi hulla volt a
hullaházban, hogy alig volt neki hely, hogy letegyék, már tele volt a hul-
laház. Civilekkel is, meg katonákkal is.
- Hova temették el a gyereket?
- Mi erröl az életben soha nem tudunk semmit se, mert oda vissza nem
kerültem én se, meg senki se. Hát csak ott temethették el valamilyen
tömegsírban, nem tudjuk hová.

Komáromban sokan voltunk. Föld alatti lágerban voltunk Komárom-
ban a Monostori-erődben.
Volt egy udvara, de akkora fala, hogy a tetején voltak fák, meg mit tu-
dom én mi, ilyen gyep volt, ha felnéztünk, egy embert gyereknek néztük,
olyan magasan volt az a fal. Mi meg lent voltunk.
- Oda voltak ott összezsúfolva maguk? Vagy hogy éltek ott?
- Szobák volt ott rendesen, abban a föld alatti lágerben.
- És mi volt a szoba alján, min aludtak?
- Földön, nem voltak ágyak.
- A családok együtt voltak?
- Hát együtt voltunk, de külön volt azért a család. Mintha egy nagy
helyiség volna ez a ház és sorjában, külön-külön ki-ki a maga családjá-
val.

Amikor Komáromból elindítottak bennünket, ahogy hajtottak útköz-
ben, egy falu részen, messze lehettünk már, közeledtünk Galántára, fele
úton biztos voltunk, ha nem tovább, jött egy csapat utánunk, ugyanúgy,
mint mi, de sokan, százával.
- Cigányok voltak?
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- Igen. Itt is volt egy köztük, mert ebből a csapatból, amelyikben mi
voltunk, volt egy asszony, várandós, már nem bírt menni. Szülni kellett
neki. És ilyen fekete ruhás rendőrök voltak, hátrahagyták ezt a családot,
és akkor ahogyan hátramaradtak, akkor utánunk hozták a többi csapa-
tot, azok észrevették és odacsatolták. Azok meg szigorúak voltak, nem
engedték ei őket. Elvitték a falun kivül, volt ott egy nagy tó.
- Maga ezt látta?
- Nem láttam. Oe tudom.
- Honnan tudja?
- Onnan tudom, hogy az egyik életben maradt, és itt is lakott már Szed-
resen, a falu alatt lakott a temetőben, a Lajos bácsi. És akkor odaállítot-
ták őket a víz mellé, többek kőzött ezt a családot is, akik hátramaradtak.
És legéppuskázták mindet a vizbe ezek a fekete ruhás rendőrök. Ő
megmaradt. Beleesett ugyan ö is, megsebesült a kezén és beleesett a
vízbe, mintha meghalt volna.
És akkor ez megmaradt, el is jött velünk ide Szedresre. Itt halt meg, már
nem sokáig élt. A falu alatt lakott.
- És ö mesélte el magának?
- Ő mindent elmesélt. Oe tudtuk mi is. Nem is jőttek vissza sohase.
- Hány embert lőttek le, mit mondott az őreg?
- Hát egy nagy csapatot, ahányával vittek minket, százával vittek ben-
nünket.
- Őket a Dunapartra állították?
- Nem a Dunapart lehetett az, valamilyen másmilyen víz mellé.
- Vág?
- Nem tudom.
- Oe ez már Galánta felé volt?
- Igen, arra felé volt.
- És a cigány asszonyt mikor lőtték le, azt a kövér asszonyt?
- Azt valamilyen nagy híd, neve is van, de én nem tudom a nevét, ott.
Azt mondták, maga maradjon hátra, mert már nem bírt menni. És akkor
maradt vele két rendőr, mi mentünk tovább és amikor elhaladtunk, mit
mondjak, egy olyan 100-150 métert, halottunk egy nagy durranást, egy
puskalövést.

Mikor elértek bennünket ezek, akik agyonlőtték, akkor egymásnak
mesélték: "Még ennyi vért csak a vágóhídon láttam, amikor marhát vág-
nak. Hogy mennyi vért folyt ki az öregasszonyból!".
- A nyilasok?
- Igen. Hát ezek ilyen fekete ruhás rendőrök voltak.
- Volt szalagjuk is?
- Volt.
- És mi volt rajta?
- Hát ez a német jel.
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- És eljutottak egész Galántáig?
- Nem. Szerencsénkre, nem. Amikor ott voltunk a határnál közel, akkor
elkezdtek menekülni a német katonák errefelé, de innen is menekültek,
mentek autókkal.
- Mi meg nekivágtunk, egy nagy szántás volt, szántóföld, volt ott egy
nagy erdő, olyan kétszáz méterre a köves úttól , abba az erdőbe tartot-
tunk. Úgy mentünk, hogy csatárláncba. Ki merre látott a családjával. Ez
Húsvét nagypéntekén volt. Sose felejtem el, jó idő volt, nem volt hideg
nagyon.

És akkor bementünk abba az erdőbe, ott egy katlanba, egy ilyen gö-
dör részbe, ott megálltunk. Ibolya is volt az erdőben. Ott elhúzódtunk
egy-két férfivel, akinek volt családja, azok minket elkalauzoltak. Ott kivir-
radtunk reggel, nagyszombaton, Húsvét nagyszombatján. Már hallottuk,
hogy kiabál nak mögöttünk a ruszkik. Mert már értettünk valamit, mert
mondom, hogy már ismertük a szavukat. Na mondom, hál istennek,
hogy mi vagyunk a föltámadók, az oroszok megmentettek. És onnan
kezdve menekültünk, jöttünk vissza már mi magunktól. Oe arra sose
mentünk.

Jöttük errefelé, mert errefelé tudtuk, hogy van rokonunk.
Szedresen lakott apámnak a testvére, öccse, Bikácson is laktak roko-

naink.
Úgy vándoroltunk csak, de hát hónapok teltek el addig, amíg ideér-

tünk.
Az erdőben, mikor ránk virradt, ott voltak mindjárt az uraságnak a

cselédjei, elmentek az asszonyaink oda, és akkor ott ezek a cselédek
borjúkat vágtak az uraságébél és a pincéből vitték a bort, azok adtak
húst, meg mindent. Ott volt egy háromlábas fazék, és abban főztünk.
Ahogyan jöttünk, minden faluban kéregettek az asszonyok, és kaptak.

6. "Akiket elhurcoltak Aszódra, Oévaványára, közülük már csak négyen
élnek"

Farkas Bertalan, a jászfényszarui cigány önkormányzat vezetője emlé-
kezik

- Az ön édesapja is érintett volt. Kérem, foglalja össze az akkor
történteket!
- 1944-ben, az elmondások alapján, különben mindent ismerek én
jómagam is, a csendőrök Jászfényszaruban a cigány telepet megszáll-
ták. Harminc-negyven cigány embert és cigányasszonyt vittek el kény-
szermunkára Oévaványára. Ott már, ahogy elmondották ők négyen az
élők közül, vitték őket a csendőrőrsre, ott már ütötték őket és amikor az
autóba rakták őket, még nem tudták, hogy hova kerülnek. Majd amikor
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reggel kiderült, hogy Dévaványán vannak, ott az elmondások alapján
Kenderesre hozták le őket a Horthy Miklós birtokára, ott dolgoztak, ahol
mezőgazdasági kényszermunkát végeztettek velük ingyen és bérmente-
sen. Tőbbüket ütötték és vágták, mert fel merték említeni, hogy most ők
miért vannak itt. Ahogy én beszereztem az intorrnációkat, itt egy téves
dolog történhetett, mert Jászfényszaruban a cigányság mindig dolgozott.
Ezek állítólag kóbor cigányokat kerestek, akiket el lehetett internálni
Lengyelországba és a többi helyekre. Apukám elmondása alapján már
elő volt készítve a vagon, hogy öket is be fogják deportálni a zsidókkal
együtt, mert együtt voltak. És nagy szerencsére a nevét meg nem tudja
mondani annak az alezredes úrnak, aki hazaküldte őket
Jászfényszaruba, és igazolásokat szereztek be gazdáktói, a főjegyző
úrtól, hogy ez a cigány zenéből és munkából él. Most így menekültek
meg attól a kínzókamráktói, amit láttam most már én jómagam is 50
éves létemre, filmekből.
- Meddig voltak ott a kényszermunkán?
- A kényszermunkán hat teljes hónapot voltak ott. Hat hónap után, amit
az előbb elmondottam, akkor jött ez, hogy ez az alezredes úr őket elen-
gedte.
- Mikor volt ez?
- 1944 októberében engedték haza. Előzöleg viszont volt egy olyan,
hogy Aszódra vitték el őket, ilyen koncentrációs táborba, az már szerin-
tem koncentrációs tábor volt, ott is kóbor cigányokat kerestek. Oe két-
szer tévesen nem lehet elvinni egy cigányságot. Ezt csak kitalálták ne-
kik, hogy egy ilyen összeszedést csináltak. A végén mégis koncentrá-
ciós tábor lett volna.

A legjobb tudomásunk szerint Jászfényszaruból nem voltak
Komáromban. Ezek közül, akiket elhurcoltak Dévaványára, Aszódra
négyen maradtak, akik még most is élnek: Farkas Dezső, Talics Sándor,
Farkas Péter és Rácz Lajos.
- Nőket nem vittek?
- Oe igen, voltak cigányasszonyok is, akik sajnos már nem élnek.
- Családokat vittek, vagy csak férfiakat, meg asszonyokat?
- Volt, ahol komplett család ment, férjet és feleséget vittek el, de külön
is volt, úgy hogy asszonyt és máshonnan a férjet, de nem egy családból.
Oe volt ahonnan egy családból vitték el a férjet és a feleséget.
- Gyerekeket?
- Innen Jászfényszaruból hál istennek nem vittek gyerekeket. Végülis,
ha megnézzük, hogy édesapám 1925-ben született, ö sem volt olyan
nagyon idős ember, akkor még fiatalember volt. Aki meg 1926-ban szü-
letett, még fiatalabb volt, vagy volt, aki 1928-ban született. Elég fiatalon
vitték el őket, de legjobb tudomásom szerint nem volt gyerek
Jászfényszaruból.
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7. "A csendőrők megszállták hajnalban a vályogost"
Radics Sándor és Radics Sándorné emlékeiből
(K-val a kérdezőt jelöltük - a szerk. megjegyz.)

- Elhurcoltak sokakat egy reggel, május volt. Elhurcolták, elinternál-
ták őket.

K - Édesapja mondta magának?
- I~en. Ö nyomorék volt, őt nem vitték el.

K - Es mit tetszett látni?
- Én? 10 éves kislány voltam, mit láthattam?

K - Semmit nem látott, nem emlékszik rá?
- Nem, csak egy reggelre mondta apám, hogy mi történt.
Összeszedték őket.

K - Kik szedték össze magukat?
- Csendőrök.

K - Milyen csendőrök voltak?
- Hát nem idevalók voltak. Egyszer megszállták hajnalban a Vályo-
gost.

K - Vályogost? Az micsoda?
- Egy terület volt.

K - Cigány telep volt?
- Igen.

K - Itt, ezen a környéken volt?
- Igen, ezen a környéken.

K - Milyen házak voltak?
- Hát, mit mondjak magának. Kunyhófélék.

K - Sárral tapasztott?
- Nem. Vertház volt.

Egy szoba meg egy konyha volt. Összeszedtek bennünket, 15
éves voltam.

K - Ez mikor volt?
- Hajnalban.

K - Hogy néztek ki, milyen ruhában voltak ezek a csendőrök?
- Sárga ruhában, tollas kalapban.
- Kopogtatott a csendőr és azt mondta nekem, hogy keljünk fel az
ágyból, akkor még anyámnál laktunk, itt a szomszédban volt a há-
zunk. Azt mondta keljetek fel, mert viszünk benneteket. Azt se tudtuk,
hogy hová.

K - Es édesapja hol volt?
- Édesapám odabent volt.
Öt nem vitték el, mert szívbajos volt.
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K - Tehát őt nem akarták elvinni?
- Öt nem. Csak engemet, meg a bátyámat.

K - Hány évesek voltak maguk?
- Én 15, a bátyám meg 23.

K - A családban hányan voltak testvérek?
- Öten.
Kisebbek voltak. Három éves, 10 éves. 12 éves. Gyalog hajtottak
bennünket, amíg ki nem értünk, ütöttek-vágtak bennünket.

K - Lehetett vinni valamit?
- Semmit nem engedtek. Csak ami rajtunk volt, úgy hajtottak.

K - Emlékszik, hogy mi volt magán?
- Hogyne emlékeznék. Egy nadrág, meg egy rossz cipő, abban az
időben nem volt más, aztán gyerünk. A bátyám abba halt bele. Az
ütésbe, meg a vágásba. Kimentünk, belehordtak a vagonba, de azt
se tudtuk, hogy hova visznek. Rá két hétre tudták meg az öregek,
hogy hol vagyunk. Éjjel bejöttek a házba, keljetek fel rohadt cigányok,
gyerünk kifelé munkára! Abban egy paraszt nem volt, csak mi. Lépé-
senként ütöttek-vágtak. Annak a halála lett négy vagy öt.

K - A bátyja hol halt meg?
- Idehaza.

K - Mikor?
- 45-ben.

K - Amikor hazajöttek, utána halt meg?
- Utána. Mert le voltunk gyilkolva teljesen.

K - Hányan voltak innen a faluból?
Legalább vagy harmincan.

K - Hány évesek voltak?
- Azok már idősek voltak, ketten vagy hárman voltunk fiatalok. 23,
25,30,40 éves.

K - Csak cigányok voltak?
- Az mind cigány volt. Abban egy paraszt nem volt. Oe nem ilyen
fajta cigányok voltak, hanem azok az oláh cigányok.

K - Maga milyen cigány?
- Zenész.

K - Oe annak idején, amikor összeszedték magukat, akkor miből élt a
család?
- Itthon voltunk.
Itteni parasztokhoz jártak dolgozni, szezon munkákat végeztek. Volt
munka, még ha nem is teljes évben, abból tudtak bespejzolni a télire.
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A cigány áldozatok emlékhelye a nyíregyházi északi temetőben



19. Emléktábla a mauthauseni
koncentrációs táborban
(1994)

20. A cigány tábor emlékhelye Lackenbachban
(Burgenland, Ausztria)



Az 1998 májusában állított cigány emlékmű
a mauthauseni emlékparkban

22.



23. A cigány áldozatok emlékhelye Buchenwaldban
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24. A cigányok deportációjának sémája (Martin Gilbert, 1982).
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25. A dachaui
főtábor
kapuja

26. Halotthamvasztó kemence részlete, Dachau



27. Auschwitz táborkapuja

28. A táborrészeket elválasztó kerítés, Auschwitz



30. A rámpákhoz vezető vágányok,
Birkenau

29. Birkenau főkapuja



31. 1944. évi SS-felvétel magyar deportáltak érkezéséről.
A nagyítást a felvétel színhelyén állították ki Birkenauban

32. Birkenau. Az áldozatok emlékművének részlete

A 24. sz. séma kivételével a közölt képek Szita Szabolcs helyszíni felvételei



8. "Láger volt, hosszú fehér épület, zsidók is voltak ott"
Farkas Dezső (szül. Jászfényszaru, 1925.) emlékeiből

- Ön a férje Radics Annának, akinek az akkori férje a kényszermunka
után meghalt és a Radics Sándornak volt a bátyja. Mikor vette feleségül
az Annát?
- 1946-ban kerültünk össze, 1952-ben esküdtünk meg.
- Mert meghalt a feleségének az első férje.
- Nekem is a feleségem meghalt, az első.
- És hogy halt meg a magáé?
- Tífuszos volt.
- Itt a faluban volt tífusz?
- Igen.
- És ö mikor halt meg?
- 1945-ben. Meg az ö férje is 45-ben halt meg, 46-ban meg összekerül-
tünk. Egy lánya volt neki a Rózsi, az meg 44-ben született.
- És magának is volt gyereke?
- Egy, de meghalt hat hónapra a feleségem után.
- Ő is elkapta a betegséget?
- Tudja fene, de meghalt hat hónapra utána.
- Mennyi idős volt, amikor meghalt?
- Hat hónapos volt.
- A felesége, amikor megszülte a gyermekét, utána meg is halt?
- Két-vagy három hónapos volt a gyerek, utána még 4 hónapot élt a
gyermek és az is meghalt.
- És hány közös gyermekük lett?
- Öten vannak.
- Az egyik a cigány önkormányzat vezetője itt a faluban, ugye?
- Igen.
- Hogy történt ez 1944-ben, hogy tetszik rá emtékezni? Akkor maga
hány éves volt?
- 19, azt hiszem.
- És akkor mi történt?
- Hát elmondom, hogy hogyan történt. Májusban kiszálltak a csendőrők
és elvitettek bennünket Dévaványára.
- Oe mit mondtak, hogy mi lesz most?
- Nem szóltak semmit. Volt a Gyula, jegyző volt, volt egy cigány bíró
abban az időben, meg volt egy nyilas, Zsiga Lajos. Jobban az szedetett
össze bennünket.
- Ő falusi volt, itt lakott?
- Falusi. Ott volt a községházán. Még a jegyző se parancsolt neki, mert
nyilas volt abban az időben. Elvittek bennünket Dévaványára.
- És hogy néztek ezek ki? Milyen ruhájuk volt?
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- Tollasok voltak.
- Kit szedtek össze a családból?
- Én voltam csak, meg a néném volt. Kettönket.
- A nénje hány éves volt?
- 22-ben született.
- És egy házban lakott a nénjével?
- Igen. Akkor még az édesapáméknállaktunk. Kettőnket vittek el.
- Magának volt testvére?
- Kilencen vagyunk testvérek.
- Ők kisebbek magánál?
- Öregebbek mind.
- Azokat miért nem szedték össze akkor?
- Mert kettőnket vittek el egy házból.
- A többieket miért nem vitték?
- Ezek katonák voltak. Úgyhogy ketten voltunk, meg volt az öcsém,
meg a Márika. Ők is ott voltak nálunk.
- Ők hány évesek voltak? A Márika, meg a Sanyi?
- Sanyi az 31-es, Mári meg 38-as.

Nem tudom, hogy mire gondoltak. Csak kettőnket vittek el.
- És az édesapja?
- Édesapám már 50 év felett volt.
- Öt nem vitték el?
- Nem.
- És az édesanyját?
- Azt se.

Ezek fényszarusi csend őrök voltak, akik kísértek oda.
- Mit mondtak, hogy hova mennek?
- Ezek már megmondták, hogy Dévaványára megyünk.
- Oe miért?
- Dolgozni, meg mit tudom én, miket kellett ott, mindent kellett csinálni.
Dévaványára vittek ki bennünket.
- Nem mondták, hogy miért viszik?
- Azt nem közölték.
Voltak, nők is, férfiak is.

Ott kellett nekünk feküdni a bódéban.
Szalmát tettek be, és azon feküdtünk. Ruhástói, mindenestül, ahogy

voltunk, úgy feküdtünk. Éjszaka jöttek két-három óra felé, már vittek ki
dolgozni a csendőrök. Nehéz volt az élet, mert enni sem adtak.
- Mosakodni lehetett, víz volt?
- Volt víz, de nem lehetett mosakodni. Annyit adtak, hogy épp hogy
csak tudtunk inni. Egy karmával, vagy két karmával,
Onnan minket még több helyre is vittek. Kenderesre is vittek dolgozni,
Horthy Miklósnak a birodalmára. Abban az időben, akik voltak ott bére-
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sek, azok mondták, hogya Horthy Miklósnak a birodalma ez, Kendere-
sen.
- Ott mit kellett csinálni?
- Kapálni, aratni, mindent.
- Mit kellett kapálni?
- Kukoricát.
- És betakarítani kellett a kukoricát?
- Takarításnál már nem tudtunk ott lenni, mert októberben jöttünk haza.
- Mivel vitték oda magukat Kenderesre, vonattal?
- Kocsival vittek, teherkocsival. Oe nem mindenkit, hanem a mi csopor-
tunkat vitték csak oda. Kétszer-háromszor, vagy ötször vittek oda, azt
sem tudom.
- Hányan voltak ott?
- Voltunk kb. olyan harmincan. Fényszarusiak.
- Ott hol aludtak? Ott is volt bódé?
- Ott is volt bódé, ilyesmi. Szalma volt odabent.
- És enni mit adtak?
- Nagyon ritkán adtak. Három-négy naponta adtak bablevest, paprikás
krumplit, meg szalonna volt, vastag szalonna. Oe abból is keveset. Na-
gyon rossz élet volt

Volt egy másik összeszedés is 1943 szeptemberében, búcsúkor.
- Kiket?
- Akkor már 50 évesig vittek, szedtek össze embereket, mindenkit, aki
itthon volt, nem katona volt.
- Cigányokat vagy magyarokat is?
- Cigány embereket. Elvittek bennünket Aszódra.
- 43-ban?
- 42 vagy 43-ban elvittek bennünket Aszódra, de ott már zsidók is vol-
tak.

A Zagyva parton mentünk. Elöször Turára, Turáról Héviz, így vittek el.
Oda kerültünk. Ott a katonaságnál voltunk krumplit pucolni, ezt azt, amit
kellett csinálni. Ott voltak zsidók is. Láger volt a zsidóknak, egy hosszú
fehér épület. Mi is ott feküdtünk velük. 43-ban lebornbázták Hatvant. (A
város bombázása 1944 szeptemberében és októberében tőrtént. A zsi-
dók feltehetőleg munkaszolgálatosok lehettek. A szerk.) Volt egy alezre-
des, levitt bennünket a pincébe. Azt mondta: emberek, azt javaslom,
hogy mindenkinek adok szabadságot, menjenek haza és a gazdától
kérjenek igazolást, mindegy melyiktől, csak azt írassák rá, hogy ott dol-
goznak! No én voltam az első, aki megkaptam ezt a papírt. Mert zenélni
jártunk édesapámmal, ott volt egy kocsma, oda is.
- Milyen hangszeren játszott, mit zenélt?
- Kiskontrás voltam.
- Most is tud játszani valamilyen hangszeren?
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- Megvan a hegedűm, de nem foglalkozak már vele.
- Semmit sem tud hegedülni rajta?
- Hát hogyne tudnék. Tudok. Azt nem felejtettem el.
- Na akkor menjünk vissza Aszódra. Mi volt Aszódon?
- Onnan, mielőtt én hazajöttem, édesapám kiment az emberhez, a
kocsmába, ahova zenélni jártunk, az igazolta, hogy én ott dolgozam. A
bátyámnak, a Jóskának már nem tudta igazolni. Csak egyet. "Fel kellett
vinni a község házához, akkor még az volt, lepecsételni és úgy elvinni
ezt a papírt. Abban az időben nem mertek, a főjegyző is úgy volt, félt
nagyon. Éjszaka megcsinálták a papírt, mert nappal nem merték. Én
már egy hétre rá haza is jöttem. Volt aki éveket is ott volt.
- És ott mit kellett csinálni annak, aki sokáig ott volt?
- Nem tudom mit csináltak azok. Oe mi a katonaságnak pucoltuk a
krumplit, meg ezt azt csináltunk. Volt aki, három-négy hónapra került
haza.
- És azok a környékbeli falvakból voltak?
- Azok Fényszaruról voltak, akik még ott maradtak. Csak azoknak is
me~ kellett szerezni a papírt. Másképp nem tudtak hazajönni.
- Es Jászfényszaruról mindenki hazajöhetett?
- Nem. Csak aki megszerezte a papírt.
- Hányan szerezték meg a papírt?
- Vagy 6-8 hónapra mindenki megszerezte, így aztán hazakerültek.
- Aszódon voltak más falvakból is?
- Voltak.
- Hányan voltak Aszódon?
- Nem tudom megmondani. / Ott nem nők voltak, hanem férfiak. A
zsidókkal voltunk együtt. Nagy hosszú fehér épület volt, jöttek a repülők,
bombáztak. Akkor mondta az alezredes éjszaka, hogy Hatvant bombáz-
zák.
- És ott hol aludtak Aszódon, milyen helyük volt?
- Ott is szalmán aludtunk.
- Enni mit kaptak ott?
- Hát amit főztek. Ott azért más volt. Főztek a katonák, pucoltuk a
krumplit. Ott jobban hozzá tudtunk jutni. Oe a zsidók már nem tudtak
hozzájutni, de mi, akik oda voltunk beosztva a katonasághoz, így jobban
hozzá tudtunk jutni az ételhez.
- Oe akkor csak maguk? Vagy az összes cigány jobb helyzetben volt,
mint a zsidók?
- Csak az, aki ott dolgozott a konyhán. Csak azok.
- A zsidók is csak férfiak voltak?
- Nők, gyerekek, férfiak, családok voltak.
- Oe cigányok közül csak férfiak?
- Cigányok közül csak férfiak voltak. Sok kínon keresztül mentem.
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Azt is mondták abban az időben, hogy azért van fehérre meszelve az
épület, hogy tudják, hogy ott zsidók vannak. így magyarázták a többiek.
- Maguk együtt aludtak a zsidókkal?
- Igen, együtt. Nagy épület volt. A zsidók így voltak, a cigányok meg
emígy a másik felén.
- Kik voltak többen?
- A zsidók voltak sokan. Gyerekek is voltak.
- Amikor maguk megszabadultak, eljöhettek onnan hamarabb, milyen
papírt kellett írni? Mi volt arra ráírva?
- Az volt ráírva, mikor én megszabadultam, hogy én állandó munkás
vagyok ott.

Annál az illetőnél, aki nekem adott papírt. Állandó munkás, azt kellett
ráírni és a község házán kellett lepecsétel ni a jegyzőnek. Éjszaka jöttek
fel, és annyira jó volt az a jegyző, az pecsételte le, meg az írta alá, mert
ha megtudta volna a Zsiga Lajos, aki nyilas volt, akkor ki tudja mit csinált
volna velük. Nem merték, csak éjszaka megcsinálni a papírt. Én voltam
az első, aki hazajött. Egy hétre már haza is jöttem. Mert nekem megadta
az az ember a papírt. Odajártunk zenélni édesapámmal. A Jóskának, a
bátyámnak már nem merte megadni. Azt mondta kettőt nem merek. Én
nekem adta meg.
- A Jóska mikor jött haza?
- Négy vagy öt hónapra szegény.
- Mit mesélt, hogy mit kellett neki ott csinálni?
- Nem nagyon beszélt arról. Utána megkapta az idegösszeroppanást is
.és elvitték.
- Utána vitték el, a háború után?
- Igen, mikor hazakerült onnan elvitték.
- Meddig volt ott?
- Ott volt vagy hat hónapig.
- És utána?
- Hazajött. Kijavították a betegségből.
- Mi lett vele utána?
- Utána megnősült, család lett. Aztán szegénykém már most vagy tíz
éve hogy meghalt, rákos lett.
- Őt hogy sikerült kihozni? Őróla is adtak igazolást?
- Őneki is szerzett édesapám. Nem tudom milyen gazdához ment el,
és az csinálta meg neki. Azt mondta az alezredes, másképp nem tud
elengedni bennünket. Ő védte magát, hogy ez a papír meglegyen.
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9. "A lovas csendőrők ott voltak, úgy dolgoztunk. Aki nem bírta, azt már
vitték is, még éjjel is"
Farkas Antal emlékezése

- 44-ben 20 éves voltam.
- És mi tőrtént akkor?
- Hát az tőrtént, hogy egy nap ősszeirkáltak bennünket. Mi nem számí-
tottunk erre.
- Ki írta őssze magukat?
- A főjegyző, Gyila Ferencnek hívták, meg a csendőrség.
- Jött ide magukhoz?
- Igen. Házról-házra jártak, mert harmincketten voltunk ott.
- Hol?
- Oévaványán.
- Szóval házról-házra jártak?
- Igen. Felirkálták a neveket és másnap reggel 8 óra felé jött a
csendőrség, összeszedtek bennünket, kivittek az állomásra.
- Hányan voltak maguk, hányan laktak egy házban?
- A feleségem, meg a Rózsika, volt egy kislányunk a Manci, utána volt
az Öcsi. Úgyhogy öten voltunk.
- A Rózsika hány éves volt akkor?
- Hát még ö is kicsi volt. 44-ben született.
- Maguktól csak magát vitték el a családból?
- A családból igen. Hát a gyerekeket vitték volna el?
- És hova kísérték magukat?
- Ki az állomásra. Ott betettek bennünket egy vagonba és minket lekí-
sértek Szolnokig.
- Milyen idő volt akkor, tetszik emlékezni?
- Júniusban volt azt hiszem, 44-ben és valamikor októberben jöttünk
haza.

Oévaványáig levittek bennünket a csendőrök, ott meg átadtak a
pusztaság nak, uraságnak. Volt velünk egy intéző, fiatal volt még. Oe
minden nap a csendőrök ott voltak.
- És ott megmutatták, hogy hol fognak aludni?
- Istálló volt.
- És mi volt az istállóban?
- Hát szalmát vittünk magunk alá. Azon feküdtünk. Oe éjjel 12 órakor
már ott voltak a lovas csendőrök.
- Mit kellett ott csinálni?
- Hát ott volt aratás, csépelés, minden. Kukorica tördelés. A lovas
csendőrök ott voltak, úgy dolgoztunk. Aki nem bírta, azt már vitték is,
még éjjel is. Volt akik lebetegedtek, három személy, bevitték az orvos-
hoz, ott meg már várta őket a csendőrség. Idős asszony volt már sze-
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gény, nyomorult is volt. Bevitték az orvoshoz, ott meg várták a csend-
őrök. És úgy hozták vissza őket megverve.
- Azért, mert elment az orvoshoz?
- Hát ugye beteg volt. Volt ott egy idős asszony, valami báró lett volna
ez, mert nagy pusztaság volt. És aki beteg volt, azt befogadta. Sokan
voltak ott béresek is, meg minden, azok már parasztok voltak. Befogták
a lovakat a kocsiba és bevitte az orvoshoz. Ott meg már várta őket a
csendőrség. Amikor jöttek vissza, a hátuk ki volt repedezve. Idős
as??szony nem tudott semmit se csinálni.
- Mi lett vele?
- Kivel?
- Az asszonnyal?
- Hát feküdt betegen, mert dolgozni már nem bírt. Akkor tőbb volt már
hetven évesnél szegény. Nyomorult volt.
- Oe hát öt miért vitték el akkor?
- Mert nem volt ki a létszám. Akkor itt volt a szegény Pál Jóska, az is
1908-ban született, a felesége még öregebb volt. Akit felírtak, azt elvit-
ték.
- És mondták, hogy miért írják magukat össze?
- Nem.
- Azt sem, hogy hova viszik?
- Nem, semmit.
- És akkor a zsidók még itthon voltak?
- Dehogy voltak már akkor itthon.
- Elvitték már akkor a zsidókat?
- Itt volt ez az asszony, annak hét családja volt, az mind odaveszett.
- Zsidó volt?
- Zsidó.
- És maguk nem ijedtek meg, mikor látták, hogy a zsidókat elviszik?
- Mitől ijedtünk volna meg. Akkor már a katonaság is meg volt lepve
németekkel is, el volt foglalva. Nekem le kellett feküdnöm a földre a gye-
rekekkel.
- Hol?
- Itt a lakásban, mert ők foglalták el az ágyakat. Szörnyű volt ez.
- Kik foglalták el?
- Már akkor a németek itt voltak Magyarországon, 44-ben. És azok a
parasztoknál is, meg mindenhol, mert hogy ők már megszállták Magyar-
országot, és azok foglalták el a házakat. Sokan voltak, akik kiköltöztek a
lakásból, mert ők parancsoltak, a katonák.
- És a zsidókkal mi lett? Látta maga, hogy elviszik a zsidókat?
- Én láttam. Itt van ez a bolt, akkor a sárga csillag már a mellükön volt
mindnek. Ami Fényszarun bolt volt, az mind zsidó bolt volt majdnem. Két
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magyar volt. Egy éjjel már vitték is őket. Azt mondták, hogy ugyanúgy
lesztek összeszedve, mint a zsidók.
- És mit tetszett szólni ehhez? Mit szóltak hozzá?
- Ki mert szólni? Senki.
- Elhitték maguk ezt?
- Miért ne hittük volna. Úgyis ezen volt a hangsúly. Mikor a Horthy Mik-
lósnak fillért kínált a Hitler minden cigányért. Csak adja ki. Ez meg nem
adta ki. Horthy Miklós kormányzó volt, és nem adta ki.
- Hogy kerültek haza Dévaványáról?
- Hát már akkor még a lövéseket is hallottuk, meg minden. És ez a Kis
László intéző, azt mondta, aki tud, meneküljön.
- A dévaványai intéző? Dévaványán lakott ő?
- Persze. Oda volt kirendelve, mint intéző. És az mondta, hogy itt már
úgyis elveszett minden. Itt kárba veszik búza, jószág, minden, úgyis el-
viszik az oroszok. Aki tud meneküljön. És valahogy megmenekültünk.
- És hazajöttek.
- Haza. Azt mondták, hogy nem tudom hol voltak az oroszok odabent,
ez meg akkor jött ki, és akkor már a csendőrök sem voltak ám, akkor
már a csendőrök is eltűntek.
- Mire maguk hazajöttek?
- Már nem jártak fel hozzánk, mert ők már előbb elmenekültek, mint mi.
Minden községből. Innen is elszöktek akkor már. Mert volt olyan, hogy
kérdőre vonták, hogy hogy viselkedik, mint viselkedik. Eltűnt a csendőr-
ség Dévaványáról, meg Fényszaruról is, 50 darab volt. Ott maradt a ka-
szárnya, minden. Ők elöbb elpucoltak. Volt egy csendör, Réti Lászlónak
hívták, az fogságba esett és hazajött. Ide udvarolt a lánynak, a Magdi-
nak és katona ruhában jött haza és itt végezte ki magát Fényszarun.
Egy este a németek Hatvanban voltak, az oroszok meg jöttek be, há-
romnegyed hétkor már Jászfényszaru el volt foglalva. Az oroszok már
akkor elfoglalták. EI kellett menekülniük. Onnan záporesö volt a néme-
tekre. Akkor innen meg záporesőt csináltak úgy, hogy egy nap volt 6-7
halott is. Nem csak katonákból, civilekböl is. Akkoriban este elfoglalták,
Jászfényszarut bevették az oroszok, mentek a házakhoz. Gazdáknál
voltunk. Nekem a kislányom, a Rózsikám, itt lakott nem messze, vagy
45 főt befogadott a gazda. 40 személyt befogadott, cigányt, egyből.
Adott enni szalonnát, inni. Mondta, gyerekek igyátok a bort, mert úgy is
elviszik a ruszkik, azt mondta. Ha két nappal később foglalják el
Jászfényszarut, akkor itt nem marad cigány. Az volt, hogy kivégzik a
cigányokat a németek.
- Erről hallott maga?
- Hát hogyne hallottam volna. Mindenki hallott róla.
- És hogy létezik, hogy más környékbeli faluból mégsem vitték el a
cigányokat?
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- Nem. Csak innen Jászfényszaruból.
- Oe máshonnan miért nem?
- Azt nem tudom megmondani. Lehet, hogy nem irkálták össze öket
ott. Minket a főjegyző összeirkált.

Lejött a Tanácstói egy írnok, a Zsiga Lajos, tetirkált bennünket,
személyesen mindenkit. Mondtuk neki, hogy miért vagyunk mi telirkálva,
mit akarnak tőlünk? Majd megtudjátok, azt mondta. Másnap, olyan fél-
nyolc, vagy hét óra volt, csak szednek össze bennünket a csendőrök.
Hova visznek minket? Ki az állomásra. Onnan meg vittek minket Szol-
nokra. Szolnokon átadtak a csendőrségnek, azok meg lekísértek ben-
nünket Oévaványára. Ez volt az egész. Este értünk oda. Hova feküd-
jünk? Se szalma nem volt az istállóban, semmi. Hát ültünk reggelig.
Jöttek reggel, azt mondják, ott a szalma, ágyazzanak meg maguknak.
Ami volt rajtunk, azzal takaróztunk éjjel. Mi ott beágyaztunk, az asszo-
nyok meg elkerítettek maguknak egy másik részt, a többi meg az embe-
reké volt. Akik ott voltak béresek, azoknak rendes lakásuk volt, azok már
régen ott voltak. Volt ott vagy 20 család paraszt béresböl.
Most kapunk hárman 52000 forintot. A gázra felvettem OTP-t, hogy ki
tudjuk fizetni. 52000 forintból élni, a villanyt fizetni, a vizet fizetni, a gázt
fizetni, hát ez nem megy. Haragszom a németekre.
- Maga még most is az egész német nemzetre haragszik?
- Hát nem mindegyikre. Mert volt közöttük jó szívű is. Én megmondom
őszintén.
Volt olyan, aki zokogott, aggódott, hogy mi van a családjával. Amikor
meglátták akisfiamat, elővették a gyerek fényképét. Nézegették, körbe-
mutatta. Német tiszt volt.
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IV. rész
Simon Tibor: Filmelemzés
Varga Ágota: Porrajmos - Cigány Holocaust című, 2000-ben készült
dokumentumfilmjéről
(A pedagógusok kérésére zárójelben dőlt írással megjelöltük, az
adott filmrészlet a dokumentumfilmben hol található. A szerk.)

A film elemzése előtt röviden utalnunk kell olyan kérdésekre, ame-
lyekben a Holocaust jelenséget ábrázoló filmművészek és műveik kriti-
kusai között nincs egyetértés. Ezek a kérdések elsősorban a Holocaust
művészi igénnyel fellépő, fikciós művekben való ábrázolására vonatkoz-
nak.

Az egyik legfontosabb, máig nagy vitákat kavaró kérdés így szól: Le-
het-e a Holocaust művészi feldolgozás tárgya? A kérdésfelvetés jogo-
sultságát azzal szokták alátámasztani, hogya Holocaust - mint törté-
nelmi esemény - nem illeszthető be az emberiség történetének más,
művészileg feldolgozható eseményei közé. Ez az érv (amelynek meg-
ítélése egyébként nem tárgya vizsgálatunknak) minden bizonnyal nem a
Holocaust tudományos vizsgálatára vonatkozik, hiszen a történésznek
ugyanolyan forráskritikai ismérvek szerint kell eljárnia a Holocaust elem-
zésekor mint bármely más történelmi esemény vizsgálatakor (ugyanúgy
kell .ütköztetnie" például a rendelkezésére álló forrásokat egymással). A
vizsgálat módszerének semmi köze abeilleszthetőség és a művészi
fikció által való megformálhatóság kérdéséhez.

A kérdésfelvetés akkor válik jogosulttá, amikor a tudományos szem-
pontból kellően dokumentált és elemzett eseményeket a művészi feldol-
gozás során az alkotó .meqváltoztaíja", azaz saját tehetségére és fantá-
ziájára hagyatkozva fikcióvá (kitalált, a valósággal szükségképpen nem
egyező, rnüvészileq megformált történetté) alakítja. Itt merül fel Ausch-
witz ábrázolhatóságának kérdése. A fikciós történetté alakított valóság
ugyanis az eseményeket évtizedekkel később, a katarzis során átélő
befogadó tudatában a történetileg rekonstruált valóság helyébe léphet
és így végső soron a hamis kép kiszoríthatja a hitelest. Ennek a befo-
gadó oldalán akkor a legnagyobb a valószínűsége, ha a fikciós ábrázo-
lás realisztikus. Ezért támadták sokan Spielberg Schindler lis tája című
filmjét. Az amerikai rendező műve valós dokumentumokon alapszik, áb-
rázolásmódja is realista. "igaz" történetet lát a néző és mégis: a rendező
szándékától függetlenül a valóban megmenekült ezrek története alkal-
mas lehet arra, hogy elfedje a valóban elpusztult milliókét.

Benigni Az élet szép című filmjével más a helyzet. Ebben gyerek-
.szemmel látjuk a felnőttek világát, a valóságról kapott kép teljesen irreá-
lis, a fikció mesés elemekből áll össze, de ennek mindvégig tudatában
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vagyunk és az apa meggyilkolásával közvetített Holocaust toposz egy-
bevág a valóban megtörténtekkel.

Más a helyzet a szöveges ábrázolással, a szöveg által közvetített fik-
cióval. Ekkor az olvasó "átveszi a filmkészítő" szerepét, mindvégig tu-
datában van annak, hogy csak elképzeli azt amit más leírt, a fikció tehát
nem hamisíthatja meg a valóságot.

A dokumentumfilm készítőjének nem kell szembenéznie a játékfilm
alkotójának ilyenfajta felelősségével. Az ő felelőssége a történész fele-
lősségéhez hasonlítható. Feladata abban áll, hogya lehető legponto-
sabban rekonstruálja a történteket. .Forráskrittkának" kell alávetnie azt
amit kamerájával rögzít. Le kell mondania a fikciós ábrázolásmód által
nyújtott szabadságról, de sokkal többet kap cserébe. Az anyag gondos
megszerkesztésével, a jól eltalált vágás alkalmazásával "rákényszerít-
heti" a képet arra, hogy meggyőzőbben hasson a dokumentu mértékű
szöveg nél. Mig a képi ábrázolásmód a játékfilm fikciós jellege esetében
eltávolíthatja a nézőt a valóságtól, a dokumentumfilm esetében éppen
fordított a helyzet. A látott kép nem a fikciós ábrázolásmód "akár így is
történhetett volna" bizonytalanságát, tehát az igazság lebegtetését kí-
nálja fel a nézőnek, hanem a visszaemlékező személyiségének vizuális
bemutatásával erőteljesebben hitelesítheti az elmondottakat mint akár
száz forrásértékű levéltári dokumentum.

A Holocaustról szóló dokumentumfilmek készítői általában két mód-
szer között választhatnak. Az egyik a korabeli újságcikkek és más do-
kumentumok filmszalagon való rögzítésévei, archív filmrészletek bemu-
tatásával, objektív látásmódot alkalmazva törekszik a múltban történtek
rekonstruálására. A másik módszer a túlélők szükségképpen személyes,
szubjektív visszaemlékezésére hagyatkozik. Ilyenkor a néző "beszélő
fejekkel" szembesül és az interjúalany személyiségének hitelességén
ítéli meg az általa elmondottak igazságtartalmát. (Az alkotók természe-
tesen ritkán alkalmazzák ezeket a módszereket tiszta formájukban,
gyakran kombinálják őket.) A zsidó Holocaust eseményeit feldolgozó
filmek közül az előbbi módszert választva készítette el Emberekkel tör-
tént címü alkotását Fehéri Tamás. Az utóbbira pedig Claude Lanzmann
Shoah című filmje szolgál klasszikus példaként.

A cigány Holocaustról filmet készítő Varga Ágota azonban nem vá-
laszthatott szabadon a módszerek között, mivel a cigányság deportálá-
sáról és a megsemmisítésükre tett kísérletekről csak igen kevés doku-
mentum maradt az utókorra. Módszere a Lanzmann filmmel illusztrált
módszert követi. Varga Ágota feltehetően eleve ezt az alkotói módszert
preferálja, hiszen már korábban is készített dokumentumfilmet a Holo-
caustról (Visszajöttek, 1995) és bár a zsidók deportálásának esetében
minden bizonnyal választhatta volna az objektív dokumentumok bemu-
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tatását is, akkor is a visszaemlékező túlélők megszólaltatása mellett
döntött.

A film elkészítéséhez a svájci kormány 1998-as seg ítő akciója adta
az ötletet. A svájciak akkor kezdeményezték a cigány Holocaust ma-
gyarországi túlélőinek felkutatását és segélyezését, s a filmben a Vörös-
kereszt seg ítségével felkutatott túlélők emlékeznek az 1944-ben történ-
tekre. A cigány Holocausttal kapcsolatos történelmi kutatások eredmé-
nyei szükségképpen szerényebbek, mint a zsidókat érintő .Endlösunq"
tudományos irodalma. Néhány újságcikktől és rővidebb tanulmány tói
eltekintve máig Karsai László történész 1992-ben megjelent A cigány-
kérdés Magyarországon 1919-1945 (Út a cigány holocausthoz) című
kötete az egyetlen rendelkezésünkre álló monográfia ebben a témában.
Karsai a cigány Holocaust áldozatainak számát SODO-rebecsülte és ki-
mutatta, hogy a cigányüldőzések nagy valószínűséggel a Dunántúlra
korlátozódtak. Továbbá meggyőzően bizonyította, hogy 1944 márciusa
után a németek közőmbös magatartást tanúsítottak ebben a kérdésben.
Varga Ágota filmje is dunántúli cigány sorsokkal ismerteti meg a néző-
ket.

(1-18 perc) A film Nagykanizsa-Miklósfán forgatott első jelenetében
a túlélő áldozat (Ferkó) a cigányok begyűjtését végrehajtó csendőr fiával
(János) beszélget. Ez a jelenet nemcsak a több mint ötven éve történt
eseményeket idézi fel, hanem arra is reflektál, hogyan jelenik meg a
cigányok üldöztetése az utókor emlékezetében. Még az események
résztvevői nek családja - jelen esetben a deportáló csendőr fia - sem
emlékezik rá. Ellentétben a zsidókkal történtekkel, a cigány Holocaust
eseményei az "elhallgatott történelem" lapjaira tartoznak. A cigány áldo-
zatok sorsa egészen a legutóbbi időkig nem került az érdeklödés fóku-
szába. Ennek következtében a tetteseket senki sem kényszerítette szín-
vallásra, az áldozatokra pedig senki sem volt kíváncsi.

Az érdektelenség szerteágazó okai közül néhány nyilvánvalónak tű-
nik. Az 1945 előtti hazai cigányság jelentős része nem asszimilálódott a
magyar társadalomhoz. A befogadó társadalom többségüket nomadizáló
idegeneknek tekintette, akik a közismert sztereotip általánosítások sze-
rint legfeljebb mint tolvajok jelenthettek igen csekély potenciális veszélyt
a fennálló társadalmi rendre nézve. A korabeli hivatalos propaganda
zsidókról kialakított képe viszont a zsidóságot a magyar társadalom ha-
lálos ellenségének tekintette. A zsidók 1944-es deportálása az egykorú
politikai propaganda szerint, de az eseményeket passzívan szemlélő
közvélemény szerint is az adott évegyik legfontosabb és legtöbbet
kommentált eseménye volt. A végrehajtók és a közömbös szemlélők
ezért nem is tulajdonítottak a cigányok deportálásának különösebb je-
lentőséget.
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Ami az áldozatokat illeti, ők pedig még akkor sem kerültek olyan
helyzetbe, hogy felhívják a figyelmet tragédiájukra, ha tőrténetesen túl-
élték az elpusztításukra irányuló akciókat. "Társadalmon kívüliségük" és
"politika alattiságuk" 1945 után sem változott. Ferkó és János beszél-
getése utólagos rekonstrukciója a megtőrténteknek és kézfogásuk szim-
bolikus értékű. "Engedd meg, hogy megkővesselek" - mondja János,
akit voltaképp apja élettörténete érdekelt, a néző viszont szükségképpen
általánosíthatja bocsánatkérő gesztusát. Különösen megragadó Ferkó
magatartása: rokonszenves egyéniségét egyszerre jellemzi a szemér-
messég és a szerénység, valamint a nagyvonalú megbocsátás gesz-
tusa.

(18-30 perc) A második jelenetben a Tevel községben élő túlélők
idézik fel a lovascsendőrök részvételével végrehajtott brutális mészár-
lást. A film készítője által feltett oknyomozó kérdések hiába keresnek
racionális választ a gyilkosságok miértjére, valószínűleg nincsenek ilye-
nek. A cigány Holocaust borzalmait még annyira sem lehet "megmagya-
rázni", mint a zsidó Holocaust rémtetteit. A zsidók elpusztítására irányuló
törekvéseket pontosan rekonstruálható ide.ológia motiválta, a cigányok
esetében nem beszélhetünk ilyenről. A filmben elhangzó találgatások
(talán a teveli cigányok orosz nyelvtudása okozhatta vesztüket) mindig a
helyi speciális adottságokban és viszonyokban keresik az okokat és
nem is képesek túllépni ezeken.

A miértekre kíváncsi utókor a cigányok esetében képtelen megtalál ni
azt a pontot, amely összekötő kapcsot jelenthet a cigányságot patriar-
chális lenézéssel kezelő, az őket hol vállon veregető, hol deresre húzni
kívánó tradicionális "úri" magyar mentalitás és az Auschwitz jelenség
között. Valószínűleg nem is létezik ilyen fordulópont acigányellenes
ideológia fejlődéstörténetében. A magyar társadalomhoz asszimilálódott
zsidók deportálása után már valószínűleg sem a végrehajtókban, sem a
jórészt közömbös szemlélőkben nem merült fel a cigányok esetében a
deportálás indoklásának, "elméleti alátárnasztásának" szükségessége. A
társadalom erkölcsileg és mentálisan is olyan állapotban lehetett, hogy
nem is igényelt magyarázatot.

(30-46 perc) A Szigetvár-Parnapuszta-i eseményeket felelevenítő
harmadik jelenetben a lókereskedő cigány szereplő egy tépett, elmosó-
dott fényképet mutat a kamerának. Ez a jelenet új szempontból világítja
meg a történteket. Az áldozatok a szó szoros értelmében semmilyen
nyomot sem hagyhattak maguk után. Olyan embereket látunk a fényké-
pen, akiknek arca és alakja csak a deportálást végrehajtó csendőr pe-
dáns és perverz szenvedélyének (megtudjuk, hogy egy vastag fénykép-
albumban őrizte az áldozatai ról készített fényképeit) köszönhetően ma-
radt ránk. Az elhurcolt ezrek után úgyszólván semmilyen tárgyi emlék
sem maradt. Nincsenek családi fényképek, nincsenek bútorok, még ta-

141



lán személyes használati tárgyak sem maradtak utánuk. Nincsenek
megmaradt tárgyak, még rokonai képét is csak áttételIei, a tettestől sze-

. rezhette meg a túlélő áldozat.
(46-59 perc) A toronyi asszonyok visszaemlékezését rőgzítő negye-

dik jelenettől kezdve a film felidézi azokat az eseményeket, melyek a
lakóhelyüktől elszakított cigányokkal az út során, illetve a németországi
koncentrációs táborokban Dachauban, Auschwitzban, Ravensbrückben
történtek. Az egyes történésekre ezek a túlélők sem tudnak magyará-
zatot adni. Az áldozatok a film többi jelenetében is arra hivatkoznak,
hogy ők dolgos, munkásemberek voltak és ennek ellenére elvitték őket.
Ez nem azért fontos, mintha a megszólaltatott túlélő cigányok valamiféle
reprezentatív szociológiai mintáját adnák a deportáltaknak. Hanem
azért, mert rávilágított, hogy a deportálás indokai között semmilyen sze-
repet nem játszott az áldozatok esetlegesen nomadizáló, a magyaroké-
tói eltérő életformája. A végrehajtó apparátus gyors intézkedését tehát
nem a cigányok idegenszerű életformája váltotta ki, hanem az ö esetük-
ben még a különösebb indoklást sem igénylő rasszizmus.

Ebben a jelenetben értesülünk először arról, hogy mi volt a "felada-
tuk" a táborokban. Egyrészt orvosi kísérleteket végeztek rajtuk, másrészt
nekik is részt kellett venniük a hulláknak a krematóriúmokba (az "ége-
tőkbe") való szállításában. Az orvosi kísérletek céljáról az áldozatok
semmit sem tudhattak, bár ebben az esetben az utókor előtt is nyilván-
való, hogy ezeknek a koncentrációs táborokban végrehajtott kísérletek-
nek nem volt semmilyen, az orvostudomány szempontjából releváns
indoka.

(59-69 perc) Az ötödik jelenet felvételei a túlélő áldozatok egy cso-
portját a cigányság deportálásában meghatározó jelentőségű komáromi
Csillag erőd nél vették lencsevégre. Az erőd fenyegető állóképként már
többször megjelent a filmben, de most mint egy fontos külső jelenet
helyszíne szerepel. Hasonló megoldásokkal találkozhattunk már több
Holocaust-tematikájú dokumentumfilmben is. Nemcsak Lanzmann már
idézett klasszikusnak számító alkotása, hanem Gazdag Gyula Társas-
utazás círnü 1984-ben készített dokumentumfilmje is bemutatja a zsidó
túlélőket szenvedésük helyszínén. Az eredeti helyszín nem egyszerűen
az emlékek - gyakran nem kívánt és félelmetes hatást keltő - felidézé-
sében játszik fontos szerepet, hanem ezzel összefüggésben feltehetően
szerephez jut az átélt traumák pszichológiai feldolgozásában is.

Ebből a jelenetből két részletre szükséges felhívni a figyelmet. Az
újra-átélés borzaimát örökíti meg az a képsor, amelyben az idős cigány-
asszony kiszalad az erőd belsejéből a szabad ég alá. Mozgása, hangja
és gesztusai egyszerre mutatják a spontán feltörő emlékek keltette bor-
zalmat és azt a módot, ahogyan a személyiség .rltualizálja" a félelmet
(úgy viselkedik mint egy siratóasszony). A másik momentum nagysze-
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rűen eltalált ellenpont ja ennek a tehetetlenségről és mélységes kiszol-
gáltatottságrói tanúskodó képsornak. Egy fiatal lányt mutat a kamera, aki
tudatosan vállalja és választja cigányságát. Megtudjuk, hogy tulajdon-
képpen csak félig cigány, hiszen az apja magyar.

A lánynak a cigányok mártíromságának helyszínén tett hitvallása, te-
hát a cigány közösséghez való tartozás nyílt vállalása és választása az
idős asszony által elszenvedett és újra átélt sors .fordltotíja": az emberi
személyiség leginkább tiszteletreméltó, aktív, méltóságteljes oldalát vil-
lant ja fel. Hasonlóan katartikus hatású gesztussal találkozhatunk a film
egy másik, későbbi jelenetében is, amikor az egyik megszólaló elmagya-
rázza, hogy miért viseli örömmel és büszkén egy Ravensbrückben el-
pusztult cigánylány nevét ("megkaptam a nevét, tovább él bennem").
Mindkét képsor arról tanúskodik, hogyamúltban átélt szenvedések mi-
ként járulhatnak hozzá a cigányságnak mint közösségnek jelenlegi és
jövőbeli további fennmaradásához.

(69-92 perc) A megmaradás nehézségeit példázzák a törékeny
öregasszonyról készített felvételek, amelyek azokat az embertelen kö-
rülményeket mutatják be, amelyek között a túlélőknek ma kell élniük.
Ezek a képsorok egyedülállóak a filmben. Ellentétben a többi jelenettel,
ahol a kamera személytelen, szenvtelen és célratörő módon rögzíti a
képeket, itt nyílván szándékosan esztétikailag is megformálja a láttatni
kívántakat. Néhány pillanatig elidőz premier plánban a néni szakadt ci-
pőjén, látjuk a tűzhelyen a macskáját, a kiscsibéket és az olcsó szentké-
peket, amelyek mind arra szolgálnak, hogy élettel telítsék, mintegy
.személyessé tegyék" a környezetet, amelyben élni kényszerül: az ajtó
és ablak nélküli házat. A kamera szenvedéstörténetének folyamatossá-
gát dokumentálja, hiszen itt idézi fel a legmegrázóbb koncentrációs tá-
borbéli emlékeit - az élő emberek elégetését - is.

Filmográfia: Porrajmos - Cigány Holocaust
(magyar dokumentumfilm, 2000.)
Varga Ágota
Markert Károly
Faludi Sándor
Szita Szabolcs
Fórum Film Alapítvány
Profilm Média Kft.
Magyar Történelmi Film Alapítvány
Magyar Vöröskereszt

Rendező és riporter:
Kép:
Hang:
Szakértő:
Gyártó és forgalmazó:

Támogatók:

93 perc

Eddig megjelent kritikák: Népszabadság, Magyar Nemzet (2000. június
24.), Filmvilág, 2000 szeptember.
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A dokumentumfilm az Autonómia Alapítvány 2000. évi Tolerancia dí-
ját, a mozgókép kategória 1. helyezését nyerte el. A díjátadás Varga
Ágota rendezőnek 2000. december 8-án Budapesten volt. (A szerk.)

v. Filmajánló
Összeállította Farkas Márta

Elfelejtett holtak
Rendező:
Operatőr:
Szakértő:
Gyártási év:
Gyártó cég:
Ff, 550 m, 20 perc
Az 1944. március 19-i német megszállás után megkezdődőtt a ma-

gyarországi cigányok deportálása is. A dachaui haláltáborba hurcolt ma-
gyar cigányoknak kevés túlélője akadt. A film néhány hazatért cigány
megszólaltatásával feleleveníti deportálásuk tőrténetét és koncentrációs
táborbeli emlékeit. A tőrténész szemével Karsai Elek nyilatkozik az
eseményekről.

Lakatos József
Mertz Lóránt
Karsai Elek
1981
Mafilm Híradó- és Dokumentumfilm Stúdió

Temetetlen holtak
Rendező: Jancsó Miklós
Operatőr: Jancsó Nyika
Gyártásiév: 1996
Gyártó cég: Kreatív Média Műhely, MTV patrin Magazin
Videó, színes, 50 perc
Az 1944. decemberi lajoskomáromi gyilkosságokat igyekszik felderí-

teni a film. 17 embert őltek meg itt, kőztük 15 helyben lakó
cigányasszonyt és gyermekét. Az 52 éve lezajlott eseményekről eddig
nem beszélt a tőrténelmi kutatás és a falu sem. A film megszólaltatja az
események tanúit, s szembesíti a tőrténelem furcsa fehér foltjai nak
titkaival.

Cigányok
Rendező: Sára Sándor
Operatőr: Gaál István
Gyártásiév: 1962
Gyártó cég: Budapest Filmstúdió, Balázs Béla Stúdió
Az országszerte számkivetettségben, anyagi és szellemi visszamara-

dottságban élő cigányok, cigány életmód dokumentáris, szociografikus
bemutatása
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Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is ...
Rendező: Jancsó Miklós

Bőjte József
Operatőr: Gurbán Miklós

Jancsó Nyika
Kozma István
Vékás Péter

Szakértő: Sztojka Katalin
Daróczi Ágnes

Gyártásiév: 1996
Gyártó cég: ' Kreatív Média Műhely, Patrin Magazin
Videó, színes, 56+45+49 perc
Cigány vallásos szokásokat, életmódot örökít meg a film három feje-

zetre bontva:
1, Két epizód és egy rítus (házépítés, temetés, gyásztörés)
2. Két ünnep és egy dal (hodászi búcsú, csatkai búcsú, Ando Drom

Együttes)
3. Két életkép (kalocsai esküvő, lóvásár)

A cigányok papja
- Landkó József plébános, Alsószentmárton -

Rendező: Váry Lia
Operatőr: Boldizsár András
Gyártásiév: 1999
Gyártó cég: Fórum Film Alapítvány
Videó, színes, 33 perc
Alsószentmártonban, az egykor soknemzetiségű faluban az egyedüli

nem cigány már csak a falu plébánosa, Lankó József. A falu cigány lakói
a rendszerváltást követően munkanélkülivé váltak. A plébános lelkészi
munkája mellett átvállalta a falu vezetését is: munkalehetőséget teremt,
óvodát és idősotthont működtet, gyermekekről gondoskodik.

Időtlen mese
Rendező: Kőszegi Ed~
Operatőr: Kőszegi Gyula
Gyártásiév: 1997
Gyártó cég: Fórum Film Alapítvány
Videó, színes, 95 perc
Románia területén, a magyar határ közelében lévő cigánytelepülés

lakóinak életmódja, viselkedése, gondolkodása és szokásai életképek-
ben elbeszélve.
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A borítón lévő képek Szita Szabolcs 2000-ben készült
buchenwaldi felvételei.
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