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Augusztus 2-án világszerte megemlékeznek egy 
gyászos esemény hetvenötödik évfordulójáról: 
1944-ben ugyanis ezen az éjszakán Auschwitz -Bir-
kenauban az úgynevezett  Zigeunerlager több ezer, 
mai ismereteink szerint 2897 foglyát – idős, beteg, 
végsőkig elgyengült embereket és gyermekeket is – 
meggyilkolták, kivégezték. Sikítozásuk, jajveszéke-
lésük és ellenállásuk, a dulakodás, a vérebek acsar-
gása, a lövöldözések hangjai, valamint a barakkok 
és gázkamra közt ingázó nehéz teherautók zaja csak 
másnap hajnalra ült el. Ilyen borzalmat, mint ezen 
az éjszakán soha nem éltem át – emlékezett  később 
a szomszédos tábor egyik túlélője, aki pedig pusz-
tán fültanúja volt a szörnyű eseménynek. Több más 
auschwitz i deportált, aki a „felszámolt” részleg kö-
zelében rett egte át azt az éjszakát – egymástól füg-
getlenül – jegyzőkönyvbe diktálta a romák éji, kí-
méletlen elpusztításával kapcsolatos emlékeit. (Lásd: 
BARÁTSÁG 2018/3. sz. 9320-9226. old.). 

Nem ez volt azonban az utolsó időpont, amikor 
ebben a koncentrációs táborban nagyobb számú ci-
gányt pusztított ak el egyszerre. És az sem volt ke-
vésbé drámai. 1944. október 10-én Buchenwaldból 
szállított ak át Auschwitz ba 800 roma gyereket, és el-
gázosított ák őket. Azt is tudni kell, hogy nemcsak a 
cigánytáborban őriztek roma foglyokat, hanem más 
részlegekben is.

A lágerdokumentumok alapján az Auschwitz -Bir-
kenau koncentrációs tábor működése során összesen 
20 993 cigányt regisztráltak, de létszámuk legkeve-
sebb 1700 fővel nagyobb volt, mivel az 1943 márciu-
sában idehurcolt białystocki lengyel szintit és romát 
közvetlenül az érkezésük után gázkamrába terelték, 
így ők még sorszámot sem kaptak. Több olyan ci-
gány csecsemőt is nyilvántartásba vett ek, aki itt , a 
krematóriumok közelében jött  a világra, amelyből 
rövidre szabott  életük során mást sem láthatt ak, 
mint azt a szűk teret, amit az elektromos árammal 
átvezetett  szögesdrótt al jelöltek ki számukra.

Összesen tizenöt országból hurcoltak ide romákat, 
s közülük csupán négyezren – akiket közben más tá-
borokba tereltek – kaptak esélyt a megpróbáltatások 
túlélésére. A koncentrációs táborokban a megérke-
zéskori, majd a folyamatos szelektálások alkalmával 
munkaképtelennek ítéltek kivégzése, a szándékos 
alultáplálással párosuló halálra dolgoztatás, a ke-
zeletlen betegségek, az időnként csak hatalmi pasz-
szióként, vagy megtorlásként, illetve rendszeres – a 
titkok megőrzését szolgáló – kivégzések, agyonveré-
sek, öngyilkosságok szedték az áldozatokat.

Mindezekhez a legszégyenteljesebb orvosi kísér-
letek nyomán bekövetkező kínhalálok is hozzáte-
vődtek. Az emberek gyógyítására felkent orvosok, 
kivetkőzve mindenből, ami emberi, úgy kísérletez-
tek a cigányokkal (is), mint laboratóriumi békákkal, 
egerekkel, nyulakkal szokás. A tengervíz ihatóvá 
tételét szolgáló kutatásoknál például szabad ke-
zet kaptak, hogy cigányokkal itassák a különböző 
sósvíz-koncentrátumokat, amibe a szerencsétlenek 
iszonyatos szenvedések után rendre belehaltak. 
Buchenwaldban cigány gyerekeken tesztelték an-
nak a Zyklon-B gáznak emberpusztító hatékonysá-
gát, amelyet később a gázkamrákban alkalmaztak. 
Natz weilerben tífusszal fertőzték meg a cigányokat, 
hogy kipróbálhassák az eltérő gyógyszer-változatok 
hatását. Sachenhausenben cigány foglyokon próbál-
ták ki, hogy különféle injekciók hatnak-e a mustár-
gáz mérgezésre. A beadott  oldat után gázkamrába 
küldték a romákat, és lesték mennyivel tovább ver-
gődnek az egyes injekciók hatására. Dr. Heide a 
würzburgi egyetemi klinikán kísérletezett  cigány 
gyerekeken. A kísérletek célja az volt, hogyan lehet 
az ember barna szemszínét megváltoztatni, esetleg 
kékké tenni. Az áldozatok szemük mögé kapták az 
injekciókat. Buchenwaldban a fagyott  végtagok ke-
zelését vizsgálták rajtuk, mesterségesen állítva elő a 
kezelendő felületeket. Auschwitz ban dr. Mengele a 
cigány ikrekkel és a fenolinjekció változatok halált-
okozó hatásmechanizmusával kísérletezett . A leg-
fontosabb próbálkozások azonban a sterilizálást cé-
lozták. Azt az eljárást akarták megtalálni, amellyel a 
cigány (és zsidó) férfi ak örök időre nemző-, a nők pe-
dig szülőképtelenek tehetők. Ezekbe sokan belehal-
tak, örök életükre megnyomorultak. A ravensbrücki 
táborban az SS tábori orvos, dr. Luke vezetésével 
még 1945 januárjában is 120-140 cigánylányt sterili-
záltak. (A legfi atalabb közülük 8 éves volt.) 

Ránézve a térképre és a frontvonalak mozgására, 
épeszű ember akkor már nem hihett e, hogy a német 
vereség sokáig elodázható. A ravensbrücki koncent-
rációs táborban 1945 februárjában mégis megöltek 
még 1356 romát, pedig Majdanek, Belzec, Sobibor és 
Treblinka haláltáborainak 1944 nyarán történt felsza-
badítása után az első szovjet katonák 1945. január 27-
én már elérték Auschwitz ot is. (A felszabadított  4800 
halálra szánt ember között  már csak egyetlen egy 
roma származású volt.) A többi láger vezetői és őrei 
már biztosak lehett ek abban, hogy teljességgel lelep-
leződtek. A nemzetközi sajtó már azt is nyilvánva-
lóvá tett e, hogy valamennyiüket háborús bűnösnek 
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tekintik, és nem kerülhetik el a felelősségre vonást. 
Mégis rendíthetetlenül folytatt ák gyilkosságaikat. 

Amikor az auschwitz -birkenaui cigány áldozatok-
ra emlékezünk, a Dachauban, Buchenwaldban, Ra-
vensbrückben, Treblinkában, Mauthausenben, Ber-
gen-Belsenben és más náci táborokban elpusztult, 
elpusztított  romákra – köztük a Magyarországról 
elhurcoltakra – is vissza kell gondolnunk. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy 
nemcsak a németek hoztak létre és „üzemeltett ek” 
gyűjtő-, kényszermunka-, illetve megsemmisítő tá-
borokat. A horvát usztasa rezsim például huszonkét 
koncentrációs tábort tartott  fenn, melyben zsidókat, 
és szerbek mellett  cigányokat is nyomorgatt ak, öltek. 
Ezek közül a leghírhedtebb Jasenovacban működött . 
(Ez volt a holokauszt idején a harmadik legnagyobb 
haláltábor.) Itt  százezer embert, köztük rengeteg ro-
mát végeztek ki állatias kegyetlenséggel. (A hagyo-
mányos kivégzések mellett  az agyonverés, a vízbe 
fojtás, a torok elvágása, de élve eltemetés és a halál-
ra erőszakolás is bevett  eszközük volt). Az usztasák 
uralmuk három és fél éve alatt  huszonhét-huszon-
nyolc ezer horvát és bosnyák cigányt öltek meg. 

Arra a sok tízezer cigány sorsára is emlékeztetni 
kell, akiket nem koncentrációs táborokban fosztot-
tak meg az életüktől. 

A Wehrmacht keleti frontján kiadott  – az elfogott  
szovjet politikai biztosok és kommunista pártve-
zetők azonnali kivégzésére szolgáló – parancsot, 
az ún. komiszárrendeletet hamar kiegészített ék a 
hadműveleti területen elfogott  zsidók és cigányok 
megsemmisítésének utasításával is. Az SS Einsatz -
gruppe alakulatok egyes fennmaradt jelentéseiből 
kiderül, ennek megfelelően nagy buzgalommal – és 
büszkén számon tartva – pusztított ák a kezükre ju-
tott  romákat is. Zsidók százezrei mellett  több ezer 
ellenségnek, kémnek vagy „aszociális elem”-nek 
minősített  cigányt lőtt ek agyon.

Romániában az Antonescu-rezsim több mint har-
mincezer cigányt szállított , az akkor román meg-
szállás alatt  álló Besszarábiába, valamint a Dnyesz-
teren túli területre. Az elhurcoltak fele gyerek volt. 
A deportált romákat szűken mért napi élelemért 
dolgoztatt ák, ami nem volt elég a családok ellátásá-
ra. A hivatalos adatok szerint tizennégyezren hal-
tak meg a deportálás idején, nagyrészt az éhezés, a 
hajléktalanság (a rett enetes fagyok) és a betegségek 
következtében, de lőtt ek le szökni próbálkozókat, s 
kivégzések is voltak. 

Szerbiában a tizenötezer zsidó mellett  mintegy 
tizenkétezer romát lőtt ék agyon, vagy gázosított ak 
el, de sajnos máshonnan is lehetne sorolni hasonló 
példákat.

Az cigányoktól való szabadulás igényének árnyé-
kában a Magyarországhoz visszacsatolt, ill. magyar 
haderő által elfoglalt területeken minden alkalmat 
kihasználtak a roma népesség csökkentésére. 1941 
augusztusában Kozma Miklós, Kárpátalja kormány-

zói biztosa utasítására a magyar polgári és katonai 
hatóságok segítségével a magyar állampolgárságot 
hivatalos iratokkal bizonyítani nem tudó több mint 
húszezer zsidó és roma embert gyűjtött ek össze 
magyarországi táborokban, majd Kőrösmezőre, a 
határváros gyűjtőtáborába szállított ák őket. (Ezek 
az emberek részben a németek megszállta lengyel 
és orosz-ukrán területekről, életüket mentve mene-
kültek ide, másrészt olyan Kárpátalján élt személyek 
voltak, azokban az évtizedekben költöztek oda, ami-
kor az csehszlovák közigazgatás alatt  állt, így koráb-
bi jogokra hivatkozva magyar állampolgársághoz 
nem juthatt ak. Az augusztus 27-28-án a Kőrösme-
zőn összegyűjtött  zsidó és roma foglyokat – köztük 
nőket, kisgyermekeket – a német és magyar csapa-
tok által megszállt ukrajnai Kamenyec-Podolszkij 
német hadműveleti területére toloncolták át. Hogy 
cigányok is voltak között ük, Kozma egy saját kezű-
leg aláírt levele is bizonyítja. „A jövő héten a nem 
magyar állampolgár, idemenekült galíciánereket, az 
exponált ukrán agitátorokat s a cigányokat át fogom 
tenni a határon. A részleteket Barthával, Szombat-
helyivel és a debreceni hadtestparancsnokkal meg-
beszéltem – tájékoztatt a előzetesen Bárdossy László 
miniszterelnököt, aki ezek szerint tudomással volt 
róla, s nem állított a le az akciót. Az „átt ett eket” a né-
met rendőrzászlóalj és SS-alakulat tagjai legéppus-
kázták, azon kevesek nagy részével pedig, akiknek 
sikerült túlélniük, vagy szökésükkel elkerülniük 
az esetet, a sebesülések, betegségek, Einsatz grup-
pe-egységek vagy az ukrán fasiszták végeztek. 

1942. január 12-15. között  magyar katonai és csen-
dőri alakulatok, az egy évvel korábban Magyaror-
szághoz visszacsatolt Bácskában, a Sajkásvidéken 
rejtőzködő partizánok felkutatására és letartóztatá-
sára indított ak razziát, ami megtorló akcióvá széle-
sedett . Szerbeket, zsidókat és cigányokat is kivégez-
tek. Az év január 20-23-án Újvidéken kis híján négy-
ezer szerbet, zsidót és cigányt végeztek ki: lőtt ek 
agyon a nyílt utcán, vagy géppuskáztak a jeges Du-
nába. A kivégzések Mozsoron, Csurgón, Óbecsén, 
Szőregen és Zsablyán is szedtek áldozatokat. Január 
25-éig folytak a „kisebb tisztogatások”. A vérengzés 
3808 áldozata közül 2578 szerb, 1068 zsidó, 31 ruszin, 
21 magyar 15 orosz, 64 pedig cigány volt. 

A Belügyminisztérium Közbiztonsági osztálya 
1943-ban arra adott  utasítást, hogy a partizánok elől 
a független horvát állam és Szerbia felől Magyar-
országra menekülő polgári lakosság nagy tömege-
iből a határon ki kell szűrni, és fel kell tartóztatni 
a gyanús elemeket, az idegen nemzetiségűeket, a 
zsidókat és a cigányokat. Nekik nem adtunk me-
nedéket. Az 1944. május 22-én az Ó-Szerbiában, Zi-
monyban élő csaknem hatszáz magyar hazatelepí-
tése ügyében született  belügyminisztériumi átirat-
ban a Külügyminisztériumot arra fi gyelmeztett ék, 
hogy hazatérési igazolványt nem lehet kiállítani a 
zsidóknak, cigányoknak és idegen nemzetiségűek-
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nek. Egyértelműen magyar kormányzati döntésként 
határozták el, hogy a magyar ajkú és identitású ci-
gányokat már nem tekintik magyaroknak. Ezzel 
tehát kiszolgáltatt ák őket a magyarellenes bosszú-
nak. Egy szeptember 4-i bizalmas belügyminiszte-
ri rendelet értelmében a határon ki kellett  szűrni, 
vissza kellett  fordítani a Szlovákia felől menekültek 
között  fellelhető cigányokat is. Pár nappal később a 
Belügyminisztérium valamennyi határunkon átszi-
várgott , ide menekülő cigány visszatoloncolását is 
elrendelte.

A német megszálló csapatokkal Adolf Eichmann 
SS-Obersturmbannführer is Magyarországra érke-
zett , hogy irányítsa a zsidók deportálását. Május 15. 
és július 9. között  a holokauszt történetének legna-
gyobb ilyen akciója keretében, kevesebb, mint két 
hónap alatt  mintegy 430 ezer embert deportáltak. 
Eichmannék a cigányság eltávolításával egyáltalán 
nem foglalkoztak. Maradt azonban fényképfelvé-
tel, amelyet a magyar zsidók egyik csoportjának 
Auschwitz ba érkezésekor készített ek egy eltéveszt-
hetetlen roma rasszjegyeket mutató idős férfi ról, 
akire a zsidótörvények által előírt, felsőruházatra 
varrt Dávid-csillag helyet egy biztosítótűn fi tyegő 
volt tűzve. Visszaemlékezések szólnak arról, hogy 
a munkácsi gett óból, ahova cigányokat is kényszerí-
tett ek, a zsidókkal együtt  vagoníroztak be cigányo-
kat is. Szájhagyomány szerint más helységekben is 
igyekeztek megszabadulni ily módon a csendőrök 
a romáktól, s néhányat minden transzporthoz hoz-
zácsaptak. Ezen állítások feltárását közvetlenül a 
háború után elmulasztott ák, s ma már remény sincs 
a tételes bizonyításra vagy cáfolatra. Annyi azonban 
így is feltehető, hogy az auschwitz -birkenaui ma-
gyar-cigány nevek, nem csak burgenlandi romákat 
takarnak. 

1944 júliusában az országmozgósítási kormány-
biztos rendeletben utasított a a helyhatóságokat, hogy 
a községükben található tizenhat évesnél idősebb 
cigány férfi akat és nőket honvédelmi munkajeggyel 
vegyék igénybe mindama gazdaságok részére, ame-
lyekben a munkaerő hiányzik, vagy nem elegendő. 
A honvédelmi munkajeggyel „igénybe vett ” cigány 
családokat elsősorban aratásra, betakarításra igé-
nyelték ki. Sok helyen ekkor munkatáborokat létesí-
tett ek (pl. a nagykanizsai és kaposvári járásban), és 
csendőrileg összeszedték, azokba vitt ék a romákat. 

1944. augusztus 4-én Győr német városparancs-
noka a rendőrségtől bekérett e a város területén élő 
cigányok névsorát, s megindult a cigányoknak a he-
lyi zsidógett óba gyűjtése.

A magyarországi cigány hadkötelesek – ellentét-
ben a zsidókkal, akiket munkaszolgálatos alakula-
tokba vonultatt ak be – a magyar királyi honvédség 
teljes jogú katonái voltak. 1944-ben azonban a Hon-
védelmi Minisztérium szeptember 20-i határidővel 
elrendelte cigány munkásszázadok (munkaszolgá-
latos alakulatok) felállítását. 1892-1926 között  szüle-

tett , azaz 18-52 éves munkaképes kóbor, illetve le-
telepedett , de foglalkozás nélküli cigány férfi akkal 
akarták feltölteni azokat, összesen tíz-tizenkétezres 
létszámot remélve. A rendőrség és csendőrség fel-
adatául szabták meg az illetők összefogdosását, ide-
iglenes őrizetét és átadását a honvédség erre kijelölt 
parancsnokságainak. 

A rendkívül hiányos adatok ellenére, joggal fel-
tételezhető, hogy mindössze néhány ilyen fegyver-
telen „lapátos” cigány századot sikerült felállítani, 
melyeket később erődítési munkákra vetett ek be, 
akár harci körülmények között  is. A 39. bevonulási 
központ által felállított  1039/1. cigány munkásszázad 
1944. október közepén mindössze három nap alatt  
ötvennyolc eltüntet és halott at jelentett . (Kistelek-
ről, Horgosról és Kiskunmajsáról származó cigány 
férfi ak voltak.) Ismereteink szerint máig nem folyt 
kutatás arról, hogy a háború idején mekkora volt a 
roma származásúak aránya a katonaszökevények 
között , meghaladta-e a nem romákét, de a dezertá-
lásért kivégzett ek körében éppúgy találhatók jelleg-
zetes cigány vezetéknevűek, mint a hősi halott ak és 
kitüntetett  honvéd személyek és a hadifogságot el-
szenvedett ek között . 

Azt, hogy a munkaszolgálatos cigány alakula-
tokban kínlódókat nem tekintett ék igazi honvédnek 
sem, arra a hangonyi cigány asszonyok helyi kör-
jegyzői hivatalban tett  panasza világít rá. (Szeptem-
berben cigány munkaszázadba elvitt , és azóta hon-
védelmi munkát végző férjeik után nem folyósítot-
tak számukra hadisegélyt.)

1944. október 5-én éjszaka a csendőrök Nagy-
szalontán kézigránátokat dobtak a cigánytelepre, 
majd géppisztolyokból tüzet nyitott ak. Az áldoza-
tok számáról nem maradtak fenn pontos adatok. 
Az elmenekülteket később elfogták. Másnap az itt  
és Kötegyánon elfogott  cigányokat Dobozra vitt ék. 
Doboz község határában a csendőrök 20 cigányt és 
2 nem cigányt – köztük gyermekeket és terhes asz-
szonyokat – végeztek ki. (Némelyeket az exhumálás 
tanúsága szerint még élve temett ek el.) 1944. október 
15-én a Horthy által bejelentett  fegyverszünetkérés, 
az előkészítetlen „kiugrási kísérlet” felkészülten érte 
a németeket, így azonmód a saját bábjukat, Szálasit, 
és vele a totális nyilas diktatúrát szabadíthatt ák az 
országra. 

A déli hadműveleti terület kormánybiztosa Pé-
csett  már másnap kiadta rendeletét, mely szerint azt 
követően a cigányok csak kivételes engedély birto-
kában hagyhatt ák el aznapi tartózkodási helyüket. 

November 2. és 4.  között  a még Szálasiék kezén 
levő Dunántúlon és a Duna-Tisza köze felső kéthar-
madán a csendőrség „országos razziát” szervezett  
romák összeszedésére és „németországi munkára 
történő átadására”. November 2-án a Budapest kör-
nyéki településeken kezdődött  meg az akció. Rá-
kospalotán, Csepelen, Pesterzsébeten, Soroksáron, 
Kispesten, Pestlőrincen, Nagytétényben, Budakalá-
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szon, Újpesten családostól, gyermekestől összeterel-
ték a romákat, s előbb a helyi csendőrőrsre, majd on-
nan az óbudai téglagyárba hajtott ák őket. November 
3-án, 4-én a cigány családok összeszedése és inter-
nálása a Felvidéken, valamint Zala, Veszprém, Vas, 
Baranya, Somogy, Tolna, Komárom, Győr és Sopron 
vármegyék cigánytelepein folytatódott . A családok 
többségét először a Komáromi Magyar Királyi Ka-
tonai Internáló Táborba (a komáromi Csillagerődbe) 
szállított ák, ahol szelektáltak. A munkaképtelenek 
közül sokakat elengedtek, a többieket Németország-
ba, többnyire Dachauba deportálták. Onnan pár nap 
múlva a nőket és gyakran a tizenhárom-tizennégy 
éves lányokat és gyermekeket is tovább küldték a 
ravensbrücki koncentrációs táborba, ahol sokukat 
sterilizálták. (A dachaui SS-lágerrendszer 20 075 ma-
gyar foglyából 1126 volt magyar cigány. A cigányok 
együtt es létszáma 1340 főt tett  ki.)

A Zala és Vas megyei cigányok számára felállított  
körmendi gett óból három hét múlva szintén német 
munkatáborba vitt ék a romákat. A buchenwaldi 
koncentrációs táborban 1944 novemberében ma-
gyar cigányként regisztráltak 153 foglyot. (Közülük 
18-an már decemberben meghaltak.) A Zala várme-
gyéből hatóságilag összegyűjtött , és a nagykanizsai 
kávégyárból a Magyarországhoz visszacsatolt Csák-
tornya térségébe munkára hurcolt cigányok közül 
többen az ismétlődő légitámadások áldozatai lett ek. 

A nyilasok a hónap utolsó hetében a Budapest felé 
közeledő front hadműveleti területén: a fővárosban 
és környékén – állítólag a honvédelmi miniszter és 
a németek kérésére – újabb nagy razziát tartott ak a 
kommunista és baloldali-gyanús elemek kézre kerí-
tésére, melynek során sok cigányt is őrizetbe vett ek, 
majd a német lágerek felé induló transzportokba 
tett ek.

November 30-án újabb tömeggyilkosság történt 
idehaza is. A Tolna megyei Lengyel mellett . A Meké-
nyes és Lengyel között i völgykatlanban meghúzódó 
cigánytelepen a csendőrök géppisztolyból tüzet nyi-
tott ak egy cigány család tagjaira, majd a menekülők 
közé kézigránátokat dobtak. Akciójuk után tizenhat 
(más forrás szerint: tizennégy) roma halott  maradt 
hátra. A legfi atalabb áldozat két, a legidősebb hat-
vankilenc éves volt.

1944 telén Szabadbatt yánban is kivégeztek, és jel-
telen tömegsírba temett ek harminc helyi romát. A 
sírjuk megkeresésére, feltárására és újratemetésük-
re 1991-ben indult kísérlet eredménytelenül zárult. 
Maga a bűneset is feldolgozatlan maradt.

December 23-án ismét kegyetlen tömeges cigány-
gyilkosságra került sor az akkori Magyarországon. 
Az elkövetők ez alkalommal a német hadsereg tagjai 
voltak. Az első bécsi döntéssel a Magyar Királyság-
hoz visszacsatolt felvidéki Szalatnyán a megszálló 
németek a falubeli cigány lakosságot – 56 személyt, 
köztük időseket és gyerekeket is – egy házba gyűj-
tött ék össze, majd a rákövetkező napon rájuk gyúj-

tott ák az épületet. Aki megpróbált kimenekülni, azt 
lelőtt ék. Az ugyancsak felvidéki Nyárasd és Vásárút 
települések határában kivégzett  hatvan roma halála 
a magyar nyilasok lelkén szárad.

A hónap folyamán a Fejér megyei Szolgaegyháza 
községben egy ismeretlen alakulathoz tartozó kato-
nai csoport tagjai lőtt ek agyon egy cigány családot 
és huszonhét rokonát. Az eset teljességében máig 
feltáratlan.

1945. január 23-án a Veszprém megyei Lajoskomá-
romban magyar tábori csendőrök kivégezték a tele-
pülés összes ott hon tartózkodó cigány lakosát. Két 
család 16 tagját gyilkolták le, köztük egy 11 hónapos 
és egy ötéves gyermeket is.  E hónap végén vagy feb-
ruár elején az időlegesen visszafoglalt Székesfehér-
várról Várpalotára hurcoltak a nyilasok 118 cigányt, 
akiket az Inota felé eső Grábler-tónál lemészároltak.

Budapest eleste (felszabadulása) után a nyilas Bel-
ügyminisztérium polgári kiürítésről szóló rendelete 
a cigányok és családtagjaik őrizetbe vételét és inter-
nálását is előírta. Február 7-én a Szombathelyen szé-
kelő Magyar királyi Honvédelmi Kerület Területén 
Működő Kormánybiztos szintén olyan értelemben 
utasítja Vas vármegye alispánját, hogy a hadműve-
leti és a közvetlenül mögött e húzódó területekről az 
ott  lakó vagy átvonuló cigányokat ki kell telepíteni. 
A végrehajtás során a „legradikálisabb eszközök is 
igénybe vehetők” – írja az utasításra. A közeledő 
front miatt  sokakat megöltek, néhányan hazakerül-
tek, a többieket a kőszegi internálótáborba, onnan 
pedig a Vas megyei romákkal együtt  németországi 
koncentrációs táborokba vitt ék.

Február 20-án a Kőszegen ülésező nyilas kor-
mány „a cigánykérdés legradikálisabb legszigorúbb 
végmegoldásáról” döntött , mely szerint a községek-
ben élő valamennyi cigányt gyűjtőtáborba kellett  
volna szállítani. Három nappal később Vajna Gábor 
nyilas belügyminiszter Kőszegen kijelentett e: „a zsi-
dó- és cigánykérdés maradéktalan, ha kell drákói 
rendezését megkezdtem, amit e két nemzetidegen 
faj magatartása tett  szükségessé.” Erre azonban már 
nem maradt idejük. Március legvégén a kormány és 
maga Szálasi is elmenekült Magyarországról, mely-
ből április 12-13-ára az utolsó német és a németek 
oldalán küzdő magyar egységet is kiszorított a a 
szovjet hadsereg. Magyarországon véget értek a 
hadműveletek, az ország egész területén hatályukat 
vesztett ék a nyilas uralom alatt  hozott  törvények és 
egyéb jogszabályok.

1945 áprilisára az amerikai, szovjet, brit és kana-
dai alakulatok valamennyi koncentrációs tábor bor-
zalmakat túlélt rabját felszabadított ák, május 8-án 
pedig a világháború európai befejeződésével együtt  
a roma vészkorszak is véget ért.   

A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszu-
sának határozata alapján augusztus 2. lett  a roma holo-
kauszt nemzetközi emléknapja. 

Hegedűs Sándor
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