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W. Müller Judit 

„A lágerek népe – Névtelen romák holokausztja” 
című konferenciakötet  

Nagy ajándék az élettől az, ha az ember hivatásbeli feladatai, lehetőségei, és szemé-
lyes, családi motivációi találkoznak. Én megkaptam a sorstól ezt az ajándékot: múzeumi 
munkám során azt az időszakot, azt a fájdalmakkal, történelmi és személyes tragédi-
ákkal fémjelzett vészkorszakot kutattam és kutatom, melynek magyarországi német 
nemzetiségi lévén családom is elszenvedője volt. Kollektív büntetés járt nekik, mert 
annak a nemzetiségnek a tagjai voltak, melynek nevében oly sok bűnt követtek el a ha-
talom birtokosai a második világháború során. Kényszermunka, azaz „málenkij robot”, 
vagyonelkobzás, kitelepítés járt az ártatlanoknak is, csak azért, mert egy adott nemze-
tiséghez tartoztak. 
 És most úgy hozta a sors, hogy egy másik népcsoport üldöztetésével, az annak 
szisztematikus, tervszerű megsemmisítésére irányuló szándékokkal, az emberiség 
ellen elkövetett bűntettek egyik legszörnyűbbikével is közelebbről szembesülök. 
Annak a népcsoportnak a kálváriájával, akiket azért zártak gettókba, vittek lágerek-
be, küldtek gázkamrákba a Harmadik Birodalom nemzetiszocialista vezetői, mert 
romák voltak.
 Roma holokauszt. Sokáig ismeretlen 
fogalom volt ez számunkra, és ma is csak 
az elején vagyunk a kutatásoknak. Mint 
ahogy a „málenkij robotra” elhurcolt sok-
százezer fiatal, főleg lány, asszony sokáig 
még csak nem is beszélhetett szenvedé-
seiről, az egykori Szovjetunió munkatábo-
raiban átélt szörnyűségekről, ugyanúgy 
az auschwitz-birkenaui, a ravensbrücki, 
bergen-belseni és más koncentrációs 
táborok barakkjaival, gázkamráival, em-
bertelen „orvosi” kísérleteivel és a többi, 
a nácik által elkövetett rettenettel sem 
társítottuk sokáig a roma áldozatokat. A 
„szerencsés” túlélőknek az útravaló itt is a 
titoktartás, a megfélemlítés, a „soha, se-
hol, senkinek” parancs volt.
 Tagadhatatlan, hogy főleg az 1990-es 
évektől végeztek nemzetközi és magyar 
kutatásokat is a roma holokauszt témájá-
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ban, de bizony még nagyon hosszú út vezet el bennünket az ezzel kapcsolatos történelemi 
tények közelebbi megismeréséhez. 
 Pécs városa a holokauszt 70. évfordulója kapcsán nagy feladatot vállalt fel: célul tűz-
te ki ezen űr kitöltésének elősegítését, és pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség 
Civil Alap – 2014 kiírására, hogy Pécs méltón emlékezhessen meg a roma holokauszt 
áldozatairól. 
 Sok tennivaló van még, de az első nagy lépések megtörténtek: „Emlékezzél, em-
ber…” mottóval a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Pécs városa támogatá-
sával, valamint a Janus Pannonius Múzeum közreműködésével 2014 szeptemberében is 
megrendezte a „Lágerek népe – Névtelen romák holokausztja” című konferenciát. Az 
immár 13. alkalommal megrendezett konferencián elhangzott előadások angol, német 
és romani nyelvű összefoglalókkal együtt olvashatók a Pécs M. J. Város Önkormányzata, 
valamint a Janus Pannonius Múzeum által kiadott, és Márfi Attila ny. főlevéltáros által 
szerkesztett kiadványban.
 „A roma holokauszt emlékének adózó kiadványt jeles közéleti személyiségek köszön-
tő beszédei nyitják meg; dr. Páva Zsolt polgármester, Heisler András a Mazsihisz elnöke és 
dr. Kosztics István a Cigány Közművelődési és Kulturális Egyesület elnöke személyében. 
A kiadvány összesen 12 írást tartalmaz, amelyek bizonyos időrendi sorrendben tárgyal-
ják a vészkorszak országos és helyi eseményeit. Kardos Ferenc a jeles cigánytörténész hi-
ánypótló tanulmányában hazai és németországi több éves kutatásainak szintézisét adja, 
s az összes olyan ideológiai és szakmai, módszertani kérdéssel is foglalkozik, amelyek sa-
játos velejárói a holokausztkutatásoknak. Ugyanakkor új kutatási eredményeket is közzé 
tesz, bizonyítva, hogy a hazai roma holokauszt kutatása és értékelése munkássága nél-
kül elképzelhetetlen. Bana József kiegészíti, sőt megerősíti ezt a szintézist a roma holo-
kauszt Európában lezajlott eseményeit felvázolva, azokat a törvényeket és rendeleteket 
is ismertetve, amelyek „jogi támpontokat” adtak a későbbi borzalmas események lezaj-
lásához. Mindkét írás eddig nem ismert adatokat és összefüggéseket is közöl reálisabb 
számadatokat felsorakoztatva. Az országos és helyi eseményeket több szerző kiérlelt 
tanulmánya ismerteti: A baranyai roma holokauszt részletes és teljes feltárását Radnóti 
Ilona azóta elhunyt muzeológus posztumusz írásából ismerhetjük meg. Ehhez kapcso-
lódva a baranyai kisebbségek és a cigánytörténeti kutatások fontosabb állomásait és a 
roma holokauszt kutatásának problémakörét Márfi Attila esszéje vázolja fel. A szomszé-
dos Somogy megye cigányüldözéseit, a csendőrrazziákat Csóti Csaba tanulmánya isme-
reti, hiteles levéltári forrásokra hagyatkozva. Harmat József a Várpalota melletti Grábler-
tónál lezajlott tömegmészárlás eddig nem ismert történéseit teszi közzé, több éve zajló 
kutatási eredményeit összegezve. A jeles baranyai cigányköltő Kovács Hontalan József 
esszéje a láthatatlan tömegsírokról közöl szívbemarkoló részleteket. Fontosnak tartot-
tuk ezt a szintű megközelítést megjeleníteni Márkus Sándor megszólaltatásával is, aki az 
első generációs zsidó holokauszt leszármazottját képviselve rögzítette belső vívódásait. 
S ehhez a körhöz tartózik Kardos Ferenc másik írása, amelyben a cigányfestő Ferkovics 
József munkásságával ismerteti meg az olvasót, aki a roma holokauszt rettenetes ese-
ményeit örökítette meg alkotásaiban. Nem utolsó sorban természetesen, de itt kell meg-
említenünk Romani Rose elnök urat, aki nemzetközi hírű, a szintik1 és romák történetével 
és a polgárjogi értékrendek érvényesítésével foglalkozó közéletű személyiség. Az általa 

1 Németországban nagy létszámú roma népcsoport
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vezetett – Heidelbergben működő – Szinti és Roma Dokumentációs és Kulturális Köz-
ponttól számos segítséget kaptunk. Az intézet történetét és működésének főbb ered-
ményeit helyettese, Dr. Silvio Peritore úr ismerteti. A köszöntőket, a bevezetőt, valamint 
minden egyes tanulmány rövid összegzését (rezümé) angol, német és romani nyelven is 
elérhetővé tettük, a nemzetközi érdeklődést szolgálva. A kiadványt végül úgynevezett 
Képgaléria zárja, amely az itt olvasható írásokat kiválóan szemlélteti és kiegészíti, eddig 
még nem publikált dokumentumokkal és fényképekkel. Ebben a szerkezeti egységben 
cigányfestők alkotásai is láthatók, ezek az alkotások már több kiállításon szerepeltek.”2

 Ezek a festmények most végleges helyet kapnak egy új, a roma holokausztnak em-
léket állító állandó kiállításban. A szakmai megnyitó megvalósulásával látogatható már 
– jelenleg előzetes egyeztetés alapján, de rövidesen a nagyközönség előtt is megnyitva 
– a Janus Pannonius Múzeum új állandó kiállítása „Parajmos – Roma holokauszt” cím-
mel (Pécs, Vasváry-ház, Király u. 19.).
 A múzeumoknak nemcsak feladatuk, hanem küldetésük, missziójuk is van, amely-
ben kiemelkedő jelentőségű a kollektív emlékezet ébrentartása, megőrzése, ápolása. A 
bemutatott kiadvány és a roma holokausztnak emléket állító pécsi kiállítás is mutatja, 
hogy a Janus Pannonius Múzeum komolyan veszi ezt a küldetést.
 Mindez természetesen közös munka gyümölcse, és széles összefogás, előzetes 
tudományos kutatások nélkül nem valósulhatott volna meg. Pécs M. J. Város Önkor-
mányzata, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, a heidelbergi Németországi 
Szintik és Romák Dokumentációs- és Kultúrközpontja és valamennyi szerző, munkatárs, 
fordító, támogató feladatvállalása hozzájárult a konferenciakötet megvalósulásához. 
 Megtiszteltetés, hogy a koordinálás feladata a Janus Pannonius Múzeumnak jutott, 
melyet büszkén felvállalt és felvállal minden áldozat és üldözött nevében, függetlenül 
annak vallásától, bőrszínétől, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásától.

2 A lágerek népe – Névtelen romák holokausztja c. konferenciakötet, részlet Márfi Attila 
szerkesztő bevezetőjéből, 38-39.old ; Pécs, 2014
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