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Deportálás Komáromból 1944  szé n

^z1944. 
október l5-é n haralomra iutott S7í í idsi-kor

ll..anv ké szsé gesen együLtm ködölr a né met meg-
szállókkal a magyarországi deportálások ú  jtaindí tásá-
ban, A Magyar Királyság területé n már sú lyos harcok
folytak, amikor országos letartóztatási sorozat indult,
AZ akciót a Belügyminiszté rium VIL (köZbiztonsági)
osztálya é s a Honvé delmi Miniszté rium megbí Zottjai,
Halnácsk y László csend ralezredes irányí tása alatt
ké szí tetté k el , November 3-án é s 4-é n kiteriedt  ri-
zetbevé telekre került sor, A következ  hetekben az ad-
dig is  rizetben tartott, Vagy razziákon összegy jtött
szemé lyek internálási helye a komáromi er drendszer
egyik jobbparti er dí tmé nye a Csillager d volt. (Az
1850-es é vekben emeit é S l939  SZé t l áté pí tett é pü-
letben, f ké nt l szerraktárakat lé tesí tettek, Az er d f -
é pületre, né gy bástyára tagolódott. Egy,ké t mé ter
vastag falazata k b l é s té glából ké szült, A beton la-
postet kön 2,20 m, magas földhányások voltak.) Szi-
gorú   rizettel százával szállí tottak ide a magyarországi
fegyinté zetekb J politikai foglyokat, a honvé delmi ki-
segí t  munkaszolgálatból vagy a hegyeshaimi gyalog,
menetekb l Szökött, é s elfogott zsidókat, Nagyobb
csoportokban kerültek ide addig is internálásban tar-
tott szemé lyek, bármilyen gyanú  alapján elfogott,
nem magyar állampolgárságú  n k é s fé tfiak, Mellet-
tük közb nté nyesek, é s a rend rsé g áital összegy j-
tött, aZ áIlam rendjé re veszé lyesnek tartott, ,,nemkí vá-
natos elemek" is Voltak, A Csillager dbe szállí tották
csend rsé ggel összefogatott cigányokat is, |egtöbb-
ször családostól, Nagyobb Ié szüket tehervagonokban
a hitleri birodalomba deportá]ták.

A komáromi gy jt helyen é s deportálási állomá-
son, 1944 vé gé n törté ntek máig feldolgozatlanok. A
törté neti irodalomban csak elvé tve találunk utalást
erre. A deportálás annyira elfeledett, hogy a legutób-
bi, gazdagon dokumentált komáromi várostörté neti
kiadványban egyetlen mondattal sem emlí tetté k. A
komáromi Csillager dben tartották í ogva a Horthy-
rendszer apparátusának több olyan tisztvisel jé t,
akikkel a né met beavatkozással hatalomra jutott nyi-
laskeresztes pártnak, egyes vezet inek vagy aktivistái-
nak a korábbi id kb l, illetve ú |abb cé ljaik akadályoz-
tatása miatt ,,elszámolnivalóia" volt, Növekv  számban
hurcoltak ide elfogott egyházi szemé lyeket is, A Duna
|obbpartián eme]t komáromi er dökb ] a Monostori
er döt laktanyaké nt használták, Elkülöní tett ré szé ben
1942 eleié t l f ké nt lengyel é s szerb katonai internál-
takat, alkalmilag szovjet, angol é s fiancia szökött fog-
lyokat  riztek, l944 ké s   szé n azonban polgári inter-
náltak ey jt helyé üJ is szolgált, Az lgmándi er d a

A szeí z ,,Balí 1 né metek segí tsé ge z§ldó ké nyszermunkások,
nak" cí mí í  tanulmánya a 8alátiáq l999ll. sárnában ielent meg.

Monostorinál lé nyegesen kisebb vo]t. Falai között
l939-t I a m, kir, ll. közé rdek  munkászászJóaJjhoz,
majd a ll, kisegí t  munkászászlóalj pótzászlóalja é s
pótkerete parancsnokságáh oz tartozó zsidó munkás-
századok egyik bevonulási központia é s körlete m kö-
dött, l939, március 3l-é t l l942 eleié ig ebben is lak,
tak intelnált lengyel katonák, miel tt a Monostori
er dbe helyezté k át  ket. (Körletüket el ször Honvé d
gy it tábornak, ma jd Komáromi M, Kir, Katonai InteI-
náló (lengyel) Tábornak nevezté k.) Az er dben hon-
Vé dsé gi raktárak, m helyek is m ködtek. 1944. szep-
tember l2-é n száz f nyi állománnya] né met tábori
csend r alakulat (Gendarmerie-Einsatzkommando 8.)
iS települt Komáromba, Szolgálati helyük berendezé -
sé hez a koranyáron deportáJt helyi zsidóktól elvett in-
gósácokból utaltak ki felszerelé st. (,,A zsidó vagyon-
tárgyak használatra való kiadása" tárgyában - a M. Kir,
Komáromi Honvé d Állomásparancsnokság átiratáí a -
a komáromi polgáImester hivatala é s a pé nzügyigaz-
gatóság inté zkedett,) l944 novemberé t l Komárom
átmen  tábori feladatot töltött be,

A tábor foglyait a né metországi deportálás el tt a
munkaké pessé g szempontjából megrostálták, válo-
eatták, A hitleri birodaiomnak a frontokon elszenve-
dett szemé lyi vesztesé gek é s a felfokozott bevonulá-
sok miatt kiesett munkáskezek pótlására els sorban
munkaer re volt szüksé ge, A Szálasi-kormány munka-
ké pes tí zezreket í gé rt a ,,gy zelmet hozó fegyverek"
el állí tásához, (A háború  utáni felel ssé grevonáskor
vajna Gábol, SZálaSi belügyminisztere azt Va]lotta,
hogy ,,munkaszolgálatra átadták  ket a né met biroda-
lom területé re, meí t nem Vo]t hely másutt internál-
ni"). A novemberi 7-e körül indult komáromi deportá-
lás sa|átossága, hogy a foglyokat mé g indulás el tt
egyenké nt adminisztrálták, besorolták,

5z a korábbi magyarországi vidé ki deportá|áskor, é s
Paz 1q44 telé n gyalogmenetben vagy Vasú ton He-
gyeshalmon át Vagy másutt átadott magyar csoportok
eseté ben sem vo]t gyakorlat, A deportálandókról né -
met nyelv , í rógé ppel kitöltött é s lebé lyegzett nyom-
tatvány ké szült. Ezen a né metek által átvett fogoly ne-
vé t, foglalkozását, zsidó vagy nem zsidó voltát, szüle-
té Sé nek helyé t, id pontiát é s az eredeti lakhelyé t tün-
tetté k fel. A szöVeg Szerint ,,a katonai helyzett l függ 
biztonsági inté zkedé sek folyamán" a magyar királyi
kormánltó| az illet t a né met fé l ,,átvette" é S a ,,( , . , )

koncentrációs táborba áthelyezte". Az egyé ni osztá-
\yozás - az SS-lágervilágban általánosan használt re-
gisztrációhoz ké pest - egyszer bben, sz k keretek kö,
Zött törté nt- A né met Biztonsági Szolgálatnak (Sicher-
heitsdienst, SD) sok fejtöré st nem okozott, A né met
nyomtatvány alapján a kiszállí tásra okot - három ka-
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tegóriában - a ,,kommunista tevé kenysé g" adott. A
GeStapo (né met titkosrend rsé g} gyakorlata szerint az
els  kategóriába kerültek aZ emiatt elí té ltek. A máso-
dikba az ezen alapon internáltakat vagy internálási el-
lárás alatt á]lókat Sorolták, a harmadikba pedig azo-
kat, akikkel szemben ilyen gyanú  egyáltalán felmerült,
A negyedik kategóriába a munkaké pesnek ta]ált cigá-
nyokat sorolták, Elhurcoláshoz az esetükben is talál-
tak okot: kivé te] né lkül ,,társadalomelIeneské nt" (aso-
zialer Zigeuner) regisztrálták  ket,

i z els  kalegoriába - a Iegegyszer bb megoIdás-
Akenr - u tú |;ú tolt hazai bo]nonok ,politikai'  rize-
tesei kerüitek. Feltótelezé sünk, hogy a másodikba az
l9l8-19l9-ig visszamen leg é rintetteket, vagyis,,az
áilambiztonsági szempontbói megbí zhatatlanokat", a
harmadikba pedig a legszé lesebben é rtelmezett gya,
nú sakat, bárkit besorolhattak. A dachaui koncentráci-
ós táborba kiszállí tott magyar lelké szek a harmadik
kategóriába estek. A deportálandó fogoly adatait rög-
zí t  nyomtatvány allán megjelent, hogy a,,fogvatartás
elóleláthatólag a háború  vé gé ig" tart, Mindehhez az
,,indí tóállomáS" helyé nek, a kitölté s idejé nek pontos
feltünteté se, hitelesí té sül a né met Biztonsági Rend r,
sé g é s a Biztonsági Szolgálat parancsnokának, egyben
a ó, beveté si osztag f nöké nek (Der BefehIshaber der
Sicherheitspolizei u.d_ SD in Ungarn und Chef der
EinSatzgluppe ó) pecsé tle tartozott.

A komáromi foglqok embertelen körülmé nqeh között , t'öld,alat-
ti haumatáftban rablskodtah_ Ezek többsé gé ben nyí lászá-
rók nem voltak, ahogy ül alkalmatosságok, fekhelyek
é s iIlemhelyek sem. A Vizet kutakból hú Zták fei, mos-
dók vagy zuhanyozók nem lé teztek, Volt, aho] kezdet-
leges latrinákat ástak, ezek b ze mindent átjárt. Latí i-
na hiányában többhelyütt a kazamata egyik sarkában
gy lt az ürüJé k, ,,Mú ltakra emlé kezve" cí m  köteté ben
mindezí  Liqeti László í gy idé zte fel: ,,Egy föld alatti he-
lyisé gbe vittek bennünket, amelyben né hány perccel
azel tt mé g Vándorcigányokat tartottak fogva, Egy
öreg cigányasszony holtteste mé g akkor is ott hevert a
föIdön. A helyisé gben hatalmas emberi ürülé kdomb
halmozódott fe], Talán hihetetlen, de igaz| ezt ottlé -
tú nk alatt nem is táVolí tották el." A cjgányoknak a na-
pi nyomorú ságos é telt tányé r é s ev eszköz né lkül, a
kondé rból konzervdobozzal meregetve kellett elfo-
gyasztani. Már akinek sikeí ült a közelé be jutnia. Ha a
tolongásban a kondé r felborult, a sárból kaparták
össze, ami mé g ehet nek látszott, A fert z  betegsé -
gek aZ összezártság, az é hsé g é s a moSdatlanság miatt
hamar megielentek, Sokan eltetvesedtek, mé g a rü-
hessé g is el fordult.

Haidú  Cyöí gy gé pószmé rnök emlé kezé se szeí int a
halottakat a zsidó foglyok cy itötté k össze é s szál]í -
tották a temeté shez. Ra|fael llona cigánylán}t Komá_
romból deportálták, Tú lé l ké nt - többek között - arra
emlé kezett, hogy ,,nem volt ott egy orvos se. Meghal-
tak ott öt-tí z-tizenké t é Vesek az é hsé gbe, Volt ott egy
bunker, oda bevágták a halottakat, Hogy mikor lettek
elszál]í tva, azt nem tudom, mert nem láttam. De azt
tudom, hogy a halott kisgyermekek sokáig ott Voltak,
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Három-né gy napig is, é s nem mehettek oda a szü] k,
Ütöttek - vertek minket, ha nem álltunk ú gy be a sor-
ba, Egyszer engem is, meí t eibú jtam az anyám mellé
a gyerekekhez. Nagyon megvertek, Sorba kellett állni,
Akinek Volt hat gyermeke, kitettek egy liter Vizet
mert nem lehetett rá azt mondani, hogy é tel - é s
hogyha a n  azt mondta, ez kevé s, mert sokan va-
gyunk, akkor a korbáccsal mé g Iájuk is hú ztak a kato-
nák, Az anyámnak í gy vágták be a felit, Egy-másfé l hé t
után ránk került a sor, hogy vagonokba tegyenek. A mi
családunkbói csak é desapámat é s engem vjttek to-
vább, mert a többi gyerekek mind fiatalabbak vo]tak.
Azokat elengedté k, Adtak egy kiló kenyeret, meg na-
gyon sóS lecsókoibászt, De Vizet nem adtak, Úgy me-
hettünk fel a vagonba, hogy csak cip  volt a ]ábunkon,
egy szoknya rajtunk, meg a kabát," November l4-é n a
komáromi rend rkapitány a rend rsé g szé kesfehé rvá-
ri szemlé l jé nek jelentette, hogy,,a komáromi börtön-
b l szervezett kommunista- é s paftizánszökteté s fo-
lyik",

A helyzetké p az egykorú  szóhasználattal ké szült. Vé -
lemé nyünk szerint eltú lzott, mé gis é rdemes a benne
foglaltakat áttekintenünk, A ielenté sb l nyert fontos
adalé k, hogy a komáromi átmen  tábor hivatalos el,
nevezé se,,a m, kir, honvé d vezé rkari f nök letartózta-
tási inté zete" volt, A helyi rend rhatóságnak els sor-
ban a szöké sek okoztak gondot, a Szököttek száma ab-
ban az é vben már elé rte az ötvenötöt, í A Monostori
et db l pl, november l0-é n összesen tizenké t katonai
internált, köztük több szovjet é s román tiSZt Szökött
meg, El tte, október 24,é n,,a legveszedelmesebb sze-
mé lyisé g, Patkó Bé la kommuniSta sZerVeZ  titkár" iS,)
November ll-é n a Csillager db l tí z ,,vé d  rizetes"
szökött meg, emiatt a rend rsé g Szervezett, ,,esetieg
tervszer " szökteté sre gyanakodott. A foglyok  rzé sé -
ben a rend rsé g nem voit é rintett, csak a körözé sek-
ben é s a szököttek ké zrekerí té sé ben. A rend rkapitány
a Csillager d 35 f nyi katonai  rsé gé t elé gtelennek
tartotta, emiatt Perrel ezredest l, a honvé d álJomáspa-
rancsnoktól bizalmasan inté zkedé st ké rt, A november
1 I-i csoportos szöké s nyomán a rend rsé g ,,a legbizal-
masabb nyomozást" sürgette, s hogy felel ssé gre vo-
nások ,,eszközöltessenek az illeté kes katonaj paí ancs-
nokságok ú tián",

I z er d oarancsnoksága aZ órsé gel minregy száz tö
.6.vel megnövelte, am' kiteriedt inté zkedessort [elte-
telez. A katonai f foglár neve Neí {y'í Ui Lajos pré post
l983 októberi emlé kezé se szerint csonka f törzs r-
mester Volt, A rend rsé g a szöké sek adatainak elem-
zé se után arra figyelmeztetett, (egyben feltehet leg
minden felel ssé g áthárí tásaké nt a komáromi m. kir.
honvé d ké melhárí tó osztályhoz is fordult - Sz. Sz.
megjegyz,), ,,nehogy megtörté nhessen az, hogy a m,
kir honvé d vezé rkari f nök letartóztatási inté zeté ben
lev  kb. hat,hé tezer f nyi kommunista fogoly é s a ka-
tonai internáló tábor, illetve a különböz  zsidó mun-
kásszázad aIaku]atok foglyai tovább is nagyobb szám-
ban megszökve, partizánalakulatké nt lé ptressenek fel
a Bakonyban vagy a Komárom környé ki erd sé gekben



aZ arcvonal háta mögött", November 24-é n ú jabb ie-
]enté s ké szült a rend rsé g szé kesfehé rvári körzeti fel-
ügyel jé nek, A 20-án közölt helyzetké p kiegé szí té sé ü1
a komáromi rend rkapitány ielentette: ,,f _ hó 22-é n a
korareggeli órákban a komáromi honvé d állomáspa-
rancsnokság l50 f nyi honvé d csapat közrem ködé -
sé vel a ké rdé ses vágdunai 3 szigeten é s az ú n,
partosú itelepi ré szen bú ldosó kommunista partizá-
nok ké zrekeí té se vé gett a hajtó razziát megtartottam,
de eredmé nyre nem vezetett, Az állí tólagos feglveres
partizánoknak nyoma sem volt, csupán a cigánytelep-
r l állí ttatott el  több csavaí gó cigány, akik közül tí z
egyé n a fennálló bizalmas rendeletek é rtelmé ben a
komáromi CsilIager dbe szál]í ttatott vé d  rjzetbe vé ,
tel Vé gett." A ,,partizání azzia" tehát nem hozott ered-
mé nyt.

(t ovánv vigaszul - a mé p ]é Lez  cigán\,4eIepr l - lí z
Dcigányt az er dbe l,urÓ|tak, A rend rkapitjnynak
a budapesti Államvé delmi Központhoz, a Belügymi-
niszté rium VlJ, osztályához, é s más szervekhez fe]ter-
jesztett je]enté sei bizonyossá teszik, hogy novembeí
derekán hat-hé tezernyi ,,kommunista fogo]y é s kato-
nai intelnált" volt a kazamatákban, A visszaemlé kezé -
sek pedig aí ról szólnak, hogy aki nem fé rt be, az er d-
falak között, a szabad é g alatt vegetált. A vonaton be-
sZállí tott cigányokat nagyré szt Baranya, Zala, Vas é s
Sopron vármegyé k járásaiból, a csend rsé gi razziákon
összegy jtött családok tetté k ki, llyen hatósági akci-
ókra került sor Ú|pesten, Csepelen, Pesterzsé beten,
Kispesten, Rákospalotán é s Budafokon is- 
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t helyük az ú jlaki té glagyár Volt, Óbudán, Ebbe a tö-
megbe kerültek volna a Cy rött a rend rsé g áItal ,,po-
litikai okokból" öSszeszedett cigányzené szek is, A ne-
vesebbieik báró Apor Vilmos gy ri püspökhöz fordul-
tak, aki megmentette  ket az elhurcolástól. Másoké rt
nem szólt senki, nekik menniük kellett, Egy szemtanú
látta, mennyire nem gondoltak a következmé nyekre, a
vé gzetre, ,,Elhajtották a szegé ny zené szeket is, akik
után futottak aZ asszonyok é s a gyerekek. Azokat is Vit-
té k, Nevetnünk kellett, mikor hozták szegé nyek a
nagyb g t is, meg a k]ariné tot, Mintha csak zeneszó-
vaI vonult volna be a közsé g a Csillagba".

A té lel ben a tömeges nyomorú ság, a kazamaták
el tti té rsé gekben tanyázók drámáia köVetkezett. Kis-
gyermekek fagytak meg tucatjávai, tetemeiket a latri-
nába dobták. A SzáIasi-kormány é s az illegalitásból
el jött, felfeglverzett Nyilaskelesztes Párt - Hungaris-
ta Mozgalom tagjai a - né met igé nyre - felú ií tott de-
portálásban ké szsé gesen segé dkeztek, A hatóságok fi-
gyelme a Magyarországra menekült, s a né met meg-
szállásig viszonylagos biztonságban é lt franciákra is
kiteriedt, (Magyarország é s Franciaország köZött nem
volt hadiállapot,) Több franciát indok né lkül letartóz-
tattak, é s november elejé n a magyar munkaadók uta-
sí tást kaptak a francia alkalmazottak elbocsátására,
akiknek Komáromban ke]]ett jelentkeznlük, hogy,,a
közeled  szovjet csapatok eJ l biztonságban 1egye-
nek". A legtöbb francia rejtekhelyre hú zódott, az ön-
ké nt ielentkez kí e nincs adat, A Csillager dben kivá-

logatott foglyok szerelvé nyeit a közeli teherpályaud-
varról indí tották a Biroda]omba, A Nemé nyi,
emlé kezé s szelint szombatonké nt az er d udvarán
töí té nt a bevagoní rozás, Keszeqh Zoltán,,Komárom a
háború ban" cí m  visszaem]é kezé se szerint a komáro-
mi hí d é s a Szemé lypályaudvar köZötti rámpán zailott,
ahol esetenké nt hozzátartozók is megjelentek. A ki-
száIlí tott ezrekr l hivatalos kimutatás nem maradt
ránk. November második feié ben a né met ké zre adás,
a kiszállí tás menete felgyorsult, November 26-án Bé -
csen át 880 magyar é rkezett ,,cé lmeg jelölé ssel" a
Hamburg melletti Neuengamme koncentráCiós tábor-
ba. Az emberszállí tmány a Gestapo budapesti szolgá-
1ati helyé nek ,,küldemé nye" volt. Azonos ügyinté zé s
után indult vé gzete felé  l9l3 zsldó,  ket december
25,é n regisztrálták Buchenwaldban, A Berlinhez közeli
sachsenhauseni koncentrációs táborba decemberben
3025 magyar fogoly é rkezett, közülük 25l9 Budapest-
r l, Komáromba beszállí tott cigányok tömegé t, poiiti
kai okból bebörtönzöttek százaií , magyar zsidó n k é s
gyermekek csoportjait deportálták Buchenwaldba é s
me]lé ktáboraiba, Ravensbrückbe, Spandauba é s
Sachsenhausenba, december derekán pedig Bergen-
Belsenbe, Lovas Gyula vasú ttörté né sz kutatásai alap-
ján egy komáromi mozdonyvezet , a né metországi
deportálás idejé n csoportos menekvé s tanú ja vo]t.
,,Egy komplett Cigányvonatot is indí tottak Komárom-
ból Hegyeshalmon át Nyugatra, Csend rök kí sé rté k
 ket, Az ácsi erd né l megálltunk, R cigányok addigra
egy C kocsiban (l5 tonnás tehervagon Sz_ Sz_

megiegyz,) kifaragták a kallantyú t az a|tóból, kilökté k,
s felnyitották az ajtót,

Egy vagon cigánv megszököll, Ugyan |öVöldöZlek
Erutánuk, de söté t volt, nem lehetett elfogni  ket'
Az október 15-ei szé ls jobboldali puccs, a nyilaske-
resztes hatalomátvé tel egyik drámai köVetkezmé nye
volt, hogy a né metek el l Magyarországra menekült
lengyel katonák táborait összevonták, Az addigi laza
 riZetet megszigorí tották, a lengyel katonai internál-
tak segí té Sé t megtiltották, (A támogatókat hadbí ró,
sággal fenyegetté k meg,) A korábbi magyar kormá-
nyoktól elté r en a Szálasi-kormány a iengyelek továb,
bj sorsát ,.né met belügynek" tekintette, A táborlakók
sorsa ezze] megpecsé tel dött, December 2l. é S 3l,
köZött a né met biztonsági szervek - ré szben Komáro-
mon át - kiszállí tották  ket a koncentrációs táborok,
ba, Lé tszámukróI dokumentumot nem találtunk, A
szöké sek, elrejt zé sek után az feltehet en né gyezer
körüli lehetett, Magyarországró1 az l933-ban lé tesí tett
dachaui koncentrácjós táborba több vonatnyi foglyot
küldtek. November l1-é n l2l8, l4-é n 46l, l9-é n 2229,
20-án 17l l deportált é rkezett, (Egy emlé kezé s szerint
2ó-án is indult vonat, elre azonban bizonyí tó adatot
nem találtunk,) A S icherheitspolizei, (rövidí tve Sipo, a
né met BiztonSági Rend í sé g) küldemé nyeké nt politi-
kai foglyok Voltak köZtük nagy számban,

Budapest körülzárása el tt, december 2l-é n a Sipo
mé g ó29 magyaí t küldött a f városból Dachauba, Te-
hát öt Vonat kié rkezé se bizonyos, A kiszállí tott foglyok
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legtöbbié t azonnal munkára osztották, Az eddig fel-
dolgozott, öSSZesí tett adatok alapján Dachauban
öSSzeSen 20075 magyar - köztú k 16)64 ZSidó, t l2ó ci-
gány - raboskodott, A Magyarországról elhurcolt ci-
gánycsoportok az igen hiányos aktákon csak alkalmi-
lag szerepelnek- Sokuk sorsa a homályba veszett,
Annyi bizonyos, hogy a Bogdán, Balogh, Kalányos,
Kolompár, Lakatos, Rigó, Sztojka nevek egyes listákon
ismé tl d en felt nnek, Dachauban megha]t ló1 ma,
gyar cigány, más lágerba 8l8,at helyeztek át {felszaba,
dult: l44i- Ezek a magyar romák november l4-e é S 20-
a köZött é í keztek Dachauba. A ]egtöbben a l28100-
129500 köZötti fogolyszámokat kapták,

I/isebb-nagyobb csoportok é rkeztek meg ké s bb is,
N.december derekáig, A l4 é Ves Lahatos lulianna
nyolc testvé ré vel együtt l944 novemberé ig Pápade-
recské n é lt. Családostól a csend rök el ször Pápára,
onnan Komáromba hurcolták. ,,se szalma, semmi,
csak a flaszteron feküdtünk a bunkerokba, Egymás há-
tán elfé rtünk. (,-,) A katonák osztogattak nekünk egy
iJyen nagy mer kaná] ennivalót, kí umplit sárostú l,
meg kukoricakása, ezt adtak, Ha másodszora ment az
embet akkor egy cigány asszony ott vót, hogy megis-
meri, kik mennek másodszorra. É n mentem, mert ott
vót a sok gyerek, egyenek azok is valamit, Azt mondja
a cigány asszony: é n már kaptam. De - mondom a
testvé reimnek kell, A mé r kanáIlal egy magyar katona
olyant rávágott a hátamra, hogy orron buktam. Azok
álltak  rt, hogy ne tudion senki megszökni, De azé rt
vótak közülünk olyanok, hogy be vót falazva egy kis
ablakszer sé g, kivetté k a rácsot, é s a mé lysé gbe leug-
rottak, megszöktek, Szerencsé jük vót. Vagy né gyen,
öten, (,,.) Három hé t után kiválogatták a fiatalokat,
meg a fé rfiakat, az anyámot é s a kistestvé reimet haza-
engedté k, Vettem é n is magamhoz az egyiket, magam-
hoz fogtam, mintha az enyé m lenne. De fiatalnak lát,
szottam. ,,Engedie el azt a gyereket, osztán oda megy,"
Ennyit mondtak, odahajtottak a tóbbiek közé . Beva-
goní roztak engem is, meg a n vé remet, irány
Dakhajó, {Dachau - Sz, Sz, meg|egyz,) Ké t,három nap
tartott az ú t. Akkor áLit meg a szerelvé ny, amikor ria-
dót fú itak, löttek a repü] k, bombáztak, Enni nem
kaptunk, de mé g Vizet se. Bizony nem, Meg Vót dere,
sedve az ablaknak a vasa. Reggel korán felálltunk, a
vasrácsot nyaltuk, Í gy vót egy kis nedvessé g a szánk-
ba. (,.,) Leszedtek minket Dakhajóba, sorakozó, ötös
sorakozóba. El z  nap elvitté k a zsidókat, a helyükre
meg tettek minket. A né met katonák hajtottak minket
a lágerba, Vót közöttünk egy türjé ni muzsikus
cigánasszony, aZ tudott né metül, megé rtette, amit be,
szé Itek. Durvák Vótak a né metek, Mindegyikné l vót
Vagy szí i, Vagy bot, odasuhintottak akkor is, ha nem
csiná]tunk semmit, Ha fé lrené Ztünk, akkor is, ha egye-

nesen mentünk, akkor is, ha egy picit kijjebb mentünk
a sorból, akkor is,"

A flossenbürgi koncentrációs táborban november
vé gé n, december elejé n 3 l89 ú j, Magyarországról igen
kimerült állapotban é rkezett deportáltat regisztráltak.
A magyar törté netí rás adóssága, hogy az l944 vé gi de-
portálások törté nete, a tizenötezernyi deportáIt ma-
gyar Sorsa máig feltáí atlan. A né met titkosrend rsé g
inté zkedé sé re deportálták, ma jd dachaui vé d  rizetes
fogoly (Schutzháftling) volt dr- Szeqedq-Maszák Aladár,
a külügym iniszté rium politikai osztályának vezet je,
dr. Szentmiklósst1 ]en , Dálnoki Mifrlós Laios hadnagy, dr,

HOftáth Zoltán ké pvisel , Szepessq Albert budapesti vá,
rosi tanácsos, dr. Alapq Gáspár volt komáromi polgár-
mester, dr, Kussú nrú  Ferenc ügyvé d, az üldöZötteket
ment  gróf Paliauiú i,li György tisztvisel , dr- Benda ]en 
f szerkeszt , A buchenwaldi tábolrendszerben össze-
sen ]l593 magyar fogolyról maradt adat, Közülük
l944 novemberé ben cigányké nt regisztí áltak l53-at.
Tizennyolcan mé g decemberben meghaltak,

I/omárombó' deporlálták a haború ellenes mozga-
Á,lo.ban való ré szvé telé rt elí té |t Coldnann Cyórgy
szobrászm vé szt, é s a negyvenes é vek neves, antifa,
Siszta konferanszié ját, a né met köVetelé sre elhallgat-
tatott, maid h tlensé g b ntetté ben |2 é vre í lé lt Bé keffi

Lászlól. Az utóbbi nagybetegen tú lé lte Dachaut, A ta-
tai é s dologi szé nmedencé ben a csend rsé g által le-
tartóztatott dunántú li bányászokbói harmincöten-
negyvenen Dachauban vé gezté k be é letüket, A né met-
országi deportálás (feltehet en január eJeli) lezárása
után a munkára a]kalmatlan cigányn ket, gyermeke-
ket a katonai hatóságok l944, december 28-a táián
ré szben Dunaszerdahely, Calánta irányába ú tnak indí -
tották, Másokat bármilyen igazolás, ellátás né lkül sza-
badon engedtek, Viszontagságok köZött Verg dtek
vissza addigra ]erombolt, szé thordott korábbi lakóhe-
lyeikre.

A komáromi átmen  táborban, a deportálási állo-
máson meghaitakró] hivatalos kimUtatáS a levé ltárak-
ból eddig nem kerü]t el . Dr. Horváth Árpád l98l-ben
,,az egyik földer döt körülvev  mocsaras, nádas, gazos
várárkon átverg dve" legalább az egykorú  sí rhaImokat
fellelte, A Magyar Nemzet l98l , január l 7-i számában
közzé tette, hogy azok.,nagyon szomorú  ké pet" mutat-
tak, ,,Sí riaikat magasan begazosodott dombsorok jel-
zik, közülük sivár betonkereszt emelkedik ki, emlé kez-
tetve a törté nelmi viharra,"

AZ l944 novemberi é s decemberi komáromi depor-
tálás a Magyar Királyság második világháború s ré sz-
vé telé nek utolsó fáZiSába taí tozik, A tragikus törté net
nem veszhet a homályba, Feldolgozása további kuta-
tói er feszí té st igé nyel.

szita szabolcs
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