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Egy élettörténet a pécsi cigányság köréből: 
Kőszegi Lajos története

A Wikipediából a komáromi vár Magyarországon maradt részéről, a Csillagerődről az 
alábbiakat tudhatjuk meg:1586-ban épült Szent Péter-palánk néven, elnevezését négy-
ágú csillag alakja miatt kapta. 1850-70 között újjáépítették, ekkor nyerte el végleges 
formáját. A Csillagerőd 1938-ban, a komáromi öregvárral együtt lőszerraktár lett, s mi-
után Németország lerohanta Lengyelországot, a lengyel menekültek egy része itt ka-
pott ideiglenes menedéket. Az 1944. októberi nyilas hatalomátvétel után a Csillag- és az 
Igmándi erőd internálótábor lett; zsidók és cigányok ezreit indították innen a megsem-
misítő táborokba. A háború után a Csehszlovákiából áttelepített magyar családoknak itt 
alakítottak ki szükséglakásokat.

     ***

A család Pécs egyik külvárosi kerületében lakik, szép, nagy családi házban. A házat Kő-
szegi Lajos fia kapta az önkormányzattól, miután saját gyermekei mellett nevelőapa-
ként magához vette öccse három fiát és öccse második feleségének két fiát. Körülbelül 
húsz személy lakja ma a házat. Interjúpartnerünk 70 év körüli, jó tartású, fiatalos ember. 
A legfiatalabb nemzedék nagyapja. Az interjú azért készült, mert kisgyermekként részt 
vett abban a menetben, amelyben a Baranya megyei cigányokat – más cigány családok-
kal együtt – a komáromi várba hurcolták a háború végén a német koncentrációs tábo-
rokba való átadás és meggyilkolás áldozatául. Az áldozatokkal alig készült adatfelvétel, 
a beszélgetés különös jelentőségét ez adja.
 Egy nappali jellegű szobában beszélgetünk. A beszélgetés oldott, jó hangulatú. Töb-
ben veszünk részt benne, ez persze – a résztvevők diszkrét magatartása ellenére – za-
varó körülmény lehet egy életút-interjú felvételénél. Partnerünket azonban a körülmé-
nyek nem hozzák zavarba. 

***

Komáromba vittek engem, Komáromba ötéves koromban. Elmeséltem én a Máriónak, 
föl is vette valamire. Somogyapátiban laktunk akkori időben, Szigetvár mellett. A ci-
gánytelepen laktunk. Ott is volt egy kunyhó, itt is volt egy kunyhó. Most halastó van 
Somogyapátiban a helyükön. Tíz körüli lehetett a házak száma. Egy helyisége volt ál-
talában abban az időben a házaknak. Minden család külön házikóban lakott. A gazdája 
építette, anyám, apám. Nagymama, nagypapa már nem volt, nem is ismertem őket. 
Hát abba az időbe apámék napszámba jártak. Kapáltak a faluban a népeknek, abból 
éltek valamennyire. Mink négyen voltunk testvérek, én voltam a harmadik. Eggyel fia-
talabb is volt, az kislány volt. A két nagyobbat is elvitték, azok két évvel idősebbek, mint 
én, de azok is kicsik voltak még. Nem nagyon jártak abban az időben iskolába. Volt a 
faluban iskola, jártak cigány gyerekek is, de ők nem.
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A szülei végeztek iskolát?
Nem, hát írni, olvasni sem tudtak. 

Jó volt ott lakni?
Persze, hát cigánytelep volt, sok gyerek, és a sok gyerek játszott mindent. Mentek ki a 
rétbe, a mezőbe játszani. 

A családja milyen cigány csoportba tartozik?
Mi kolompár cigányok vagyunk. És azt mondják nekünk, hogy mi vagyunk az oláhok, 
pedig mi nem vagyunk az oláhok. Mi kolompár cigányok vagyunk. Az oláh cigányok 
azok a beások. A beás meg az oláh az egy. A románok közt is van ilyen cigány, mint mi, 
igen. És olyan cigány, mint az oláhok, oláhcigányok, beások. A romungrók, azok magyar 
cigányok. Mi kolompárok vagyunk. 

Tudja a nyelvet is?
Én tudom. A család is. Az unokák nem tudnak, de az én fiaim, azok tudnak. 

Ott a telepen csak kolompárok laktak?
Igen, igen. Beások nem laktak ott. 

Hogyan történt az elhurcolásuk?  
Akkor úgy történt, angyalom, hogy jöttek azok a csendőrök. Azok a tollas gyerekek. Tollas 
kalapjuk volt a csendőröknek. Azok összerugdaltak mindent, a kunyhókat, az edényeket 
is, amiben főztek. Szétrugdalták a tüzet, mindent szétrugdaltak ottan. Napközben jöttek, 
főztek épp az asszonyok. Azt mondták: „többet ti ide már nem jöttök úgyse soha”, és ösz-
szeszedtek bennünket, összeállítottak. „Indulás!” Szigetvárra kísértek bennünket. A férfiak 
is voltak, aki otthon volt, az én apám is ott volt. Mindenkit elvittek, mindenkit összeszedtek 
a cigánytelepen. Sorba állítottak. Semmit nem mondtak azok, nem mondtak, hanem ütöt-
ték a népeket. Mertek volna visszaütni, hát mindjárt megölték volna! Mindenkit összeszed-
tek, gyerekeket is, öregeket, mindenkit, ott nem volt kivétel. Semmit nem mondtak, csak 
sorba állítottak, és kísértek bennünket. Kísértek Szigetvárra be, gyalog, ez hat kilométer 
Somogyapátitól. Szigetváron aztán ki a vasútra, beraktak bennünket a vagonokba. 

A dokumentum szerint (átadja a dokumentumot) május 1-jétől szeptember 1-jéig tartott a 
fogság. 
Szép idő volt, szép. Nekem volt cipőm, a lábamon volt. Akinek nem volt cipője, az mezít-
láb ment. És az anyám, hát éppen főzött. Az ennivalót szétrugdalták, lerugdalták a tűz-
ről. Ottan kint raktak tüzet, és ott főztek az udvarban. Ezek a csendőrök szétrugdalták a 
tüzet, az edényeket. Kutyánk is volt, ott maradtak, ott maradtak azok. Semmit-semmit 
se engedtek vinni, csak ahogy voltunk. Az idősebbeket ütötték. A kisgyerekeket nem 
ütötték, minket nem ütöttek. A gyerekek engedelmeskedtek, hát mit tudtunk csinálni. 
Csináltuk, amit mondtak.

A felnőtteket miért ütötték meg?
Ha visszabeszéltek nekik, akkor ütötték őket. Vagy mondták, hogy ők nem mennek, 
akkor már ütötték őket. Nagy jajgatás volt. Meg kellett, hogy sorba álljanak. Nők, kis-
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gyerekek, mindenki. Akinek kis karon ülő babája volt, azt is kellett, hogy vigye. Gyalog 
mentünk, Szigetvárig.

Magyarok voltak a csendőrök?
Igen, magyarok. A németeknek a parancsa volt, amit csináltak ezek a csendőrök. Mind-
egy volt az, nem válogatták, hogy beás vagy kolompár. Nem is tudták, hogy milyenek, 
nem is ismerték. Csak cigány-cigány, hadd menjen. Oda a gázkamrába!

Mit szóltak a magyarok, amikor látták ezt a csoportot elgyalogolni?
Semmit se, elbújtak. Féltek azok is, elbújtak a faluban, ahogy kísértek keresztül minket. 
A cigánytelep lent volt a rétben. A falun túl, hát a falun keresztül kellett menni. De elbújt 
mindenki, bementek a házakba. Hát lehet, hogy féltek ők is, a magyarok is. Hát én is 
féltem. A falun keresztül mentünk, a köves úton hajtottak bennünket egész Szigetvá-
rig. Szigetvárig majd hat kilométert kellett gyalogolni, mert ott volt a vasútállomás. És 
odáig be kellett menni, kivittek a vasútra, ott voltak a vagonok, beraktak bennünket. 
Tehervagonok voltak. Együtt voltam anyámmal, testvéreimmel, apám is ott volt. És fél-
tünk, csak sírtunk. Nem tudtak volna azok semmit csinálni, angyalom. Bezártak, mint 
a marhákat, ahogy bezárjuk a vagonba, meg a disznókat, úgy csináltak velünk. Akkor 
elvittek, kiválogatták őket, hogy aki olyan, hogy munkára tudják elvinni, azt külön állí-
tották. Komáromban volt ez. 

Megnézte a térképen?
Én nem néztem soha semmit. Én azt tudom, hogy ilyen bunkerok voltak, arra emlék-
szek. Bunkerok voltak, és abban voltunk mink bent. És akik meghaltak, akkor szépen 
oda rakták őket abba a bunkerba, letemették őket mésszel, és mink ott voltunk rajtuk, a 
tetején. Az élő család, igen. A végén már sehol senki nem volt, én egyedül voltam, azt se 
tudom, hova ment, hova lett anyám, apám, a testvéreim, semmit nem tudtam, egyedül 
maradtam. Azt vettem észre, hogy egyedül vagyok. Az udvarba kiengedtek bennünket, 
és a bunkeroknak a tetején volt ilyen füves rész, és onnét dobáltak ilyen apró kukorica-
fejeket. Száraz kis apró fejeket. Száraz kukorica volt, és aki el tudott kapni egyet, evett, 
aki nem, nem. Egy pár szem volt rajta ilyen kis csutkán. Azokat dobálták le a katonák. 
Hát egyszer, emlékszek rá, egyszer én is elkaptam. Egy kis fejet elkaptam, fölvettem, 
de volt rajt 2-3 szem, itt is egy, ott is egy, ilyen ritka. Aztán láttam sokszor, voltak olyan 
nagy kondérok, és ottan a nagy kanalakba, aki sorba állt, annak adtak valami kis edényt, 
amibe beleteszi azt a lét. 

Hogyan történt, hogy egyedül maradt?
Válogatták ki a népeket, szedték össze őket. Mindenkit, aki jó állapotban volt, akit úgy 
dolgozni el tudtak vinni, azokat mind összeszedték. Nőket, férfiakat, mindenkit. Né-
metországba elvitték őket. Hát gondolom, hogy tudták, hova viszik őket. A gyerekek 
ott maradtak. És úgy volt ottan, hogy ott voltak olyan asszonyok, akiknek nem volt gye-
rekük, és az mindegyik fogott magához egy gyereket, hogy őneki gyereke van, hogy ne 
vigyék el a németek az országból. És engem is megfogott egy asszony, hogy én az ő fia 
vagyok. Ezeket a gyerekeket megint egy másik asszony elvitte. Nem mondtam én sem-
mit. Így megmaradt az az asszony is, ő hozott haza. Az kálmáncsai volt. Nem oláhcigány 
asszony volt. Olyan cigány volt, mint mi, és azt hiszem, apámnak valami rokona volt. 
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Nem tudom, hogy tudta vagy nem, és az magával fogott, és mikor eljöhettünk, akkor 
eljött, elhozott, ő elvitt Kálmáncsára. Ott maradtam én, de akkor hazakerült apám va-
lahonnan. És értesítették apámat, hogy én ott vagyok náluk. És úgy jöttek el, apám jött 
értem. És úgy hozott haza. Az édesanyám is itthon volt már, mire engem hazahoztak. A 
többi gyereket is hazahozták. Hazahozták, igen. Helyreállt a család persze, mikor jöttek 
az oroszok, mert ha az oroszok nem jöttek volna, akkor cigány nem maradt volna.
 És még annyit szerettem volna mondani, hogy úgy jöttünk gyalog haza. Az asszony 
ment előttem, én meg mentem utána, haladtam utána, és egyszer egy réten, egy ilyen 
valami puszta lehetett, kisgyerekek játszottak sokan. Akkor én ottan elmaradtam azok-
kal a kisgyerekkel játszani. Ott maradtam, és ez az asszony elment, nem láttam sehol. 
Elment, ott maradtam akkor én valahol az erdő között, és ottan valahol lefeküdtem az 
erdő szélibe. És reggel jött egy lovas kocsi, szántani ment. Az látta, hogy én ott vagyok 
az erdő szélibe egyedül. Megállt, engem fölvett, és visszafordult, nem ment szántani. 
Elvitt magához, az istállóba. Ez közel lehetett, valahol ott Kálmáncsa körül lehetett. Ar-
rafelé volt, és ez az ember bevitt az istállójába, mert persze, hát tele voltunk tetűvel, 
mindennel, jó hogy nem visz a házába!
 Ott jó meleg volt a lovak között! És akkor üzent ki ez az ember a cigányokhoz, a ci-
gánytelepre, mert ott is cigánytelep volt Kálmáncsán: van itten egy kis cigánygyerek, úgy 
találtam az erdőben, jöjjenek érte. Úgy jöttek értem, az az asszony, aki hozott engem, 
az értem jött, és elvitt oda, oda a cigánytelepre. Üzentek apámnak, hogy jöjjön értem, 
mert én ott vagyok. Hát az apámnak a rokonai voltak ezek, ő gondolta, hogy oda tarto-
zok, hogy ők tudnak csinálni valamit velem. Hát ez nagyon rossz történet volt, ami én-

GALÉRIA
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velem történt gyerekkoromban, ötéves koromban történt, angyalom. Hát nem nagyon 
éreztem sok jót, mert utána meg megölték apámat. Utána az volt a baj, mindig baj ért 
engem, mindig baj, mindig baj…. Még most se vagyok jól, ahogy vagyok. 76 éves vagyok, 
beteg vagyok. Hú, angyalom, a szívem, a tüdőm. Beteg vagyok, angyalom, nagyon sok 
gyógyszert szedek, nagyon sokat, még a zsebembe is itt tartom, mikor megyek valaho-
va. Nézze, az szívgyógyszer, ezek meg a vérnyomások, beteg vagyok én nagyon. 

Komáromban az oroszok szabadították ki?
Igen, igen. Hát úgy történt, hogy húúú kiabáltak ott a népek: „itt vannak az oroszok, itt 
vannak, itt vannak már az oroszok!” Hát a nagy népek kiabáltak, a vének, a kisgyerekek: 
„elmegyünk, haza, itt vannak az oroszok”, és úgy szabadultunk valahogy onnan ki. Hát 
menekültek a németek, akkor mi is, ment mindenki, amerre tudott, vagy amerre me-
hetett. Borzalmas életem volt nekem végig, angyalom. Végig. Még ezután is. Mindig, 
mindig. Jobb életem nekem nem volt soha, angyalom.
 Utána agyonlőtték apámat. A rendőrök, azt már a rendőrök csinálták. A magyar 
rendőrök, mikor fölléptek valahol ott Kálmáncsa környékén.  Én nem tudom minek, 
vagy miért ölték meg. Követeltem, meg írtam a katonai ügyészségre is mindent, de 
nem derült ki soha. Nem is olyan régen írtam oda, de nem írtak nekem. Hát 45-ben volt 
ez. Anyukám nem régen halt meg, 93-ban. Hát anyám fölnevelt bennünket. Járt tovább 
napszámba, vállalt el ilyen harmados kukoricát, harmados krumplit. Hogy a harmadát a 
gazda adja, aki dolgozik, a harmadát megkapta anyám, a többi a gazdáé.

És hol laktak akkor? 
Visszamentünk oda. Megint újra építették a házat, de tovább, följebb mentünk a falu 
közelében. Hát ottan én nem tudom ki építette, anyám csináltatta valakivel ottan. Jár-
tam én is, jártam iskolába, igen. És a bátyáim is jártak, a faluban volt iskola, Somogy-
apátiban. Én jó tanuló voltam. Hát én 7-es voltam abban az időben. Hát nem voltam 
gyenge, én tanultam jól. Jól tanultam. Nem sokat jártam, mert 8 osztályt jártam.

Utána mit csinált? 
Hát nem sok mindent. Ja, elmentem kanásznak. Kanásznak elmentem. Hát a falué volt 
a disznó. Jó volt, ottan először kanász voltam, utána csordás voltam. A falusiak szerettek 
engem, tiszteltek.  Mindig hívtak engem az asszonyok, szerettek engem azok a falusi asz-
szonyok. Én jól csináltam a dolgot. Jól kapáltam, rendesen, és meg voltak elégedve velem. 
Hát elég sokáig csináltam. Több évig, igen, és utána elmentem dolgozni. Ez is dolgozás 
volt, ez igaz, de talán a munkakönyvembe benne se volt. Hát őrizni kellett az állatokat. 
Utána elmentem az uránbányába. Kubikoltam, ezt-azt csináltam. Itten Szőlősön voltam, 
mert itt volt egy uránbánya. Hát bezárták, be hát. Aztán hát eljöttem ide Pécsre, és akkor 
elmentem dolgozni, itt dolgoztam. Hát tudta a világ, hogy szén- és uránbánya van, jól 
lehetett keresni. Nem is tudom, olyan 30 körül voltam akkor. Nem pásztorkodtam már, 
dolgoztam máshol is. Máshol is, ott ahol én jártam, ezt-azt, hát sok munkahelyem volt.

Mikor nősült? 
Mikor nősültem meg? Nem tudom angyalom. Hol egyik volt hol a másik volt. Hát több 
volt, hát. Olyan 30 éves koromban. Három gyerekem van, 30 éves korom után születtek, 
oszt azzal az asszonnyal 42 évig éltem.
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(A falra kirakott családi fényképeket nézegetjük.)

Ott van az, az asszony. (Hosszú fekete hajú, szép cigányasszony) Az én vagyok, katona-
ruhában. De ott van, a fiam, nézze, a Sanyi. A gyerekeknek az apjuk. A Sanyikára hason-
lít jobban, a Sanyikára. Ő meghalt, igen, ő az igen. Az a Laci. Nincsen róla kép, de van 
ott egy kis kép. Egy pici ottan. Az anyjával van. Na, itt a Laci. Ez a kisgyerek volt ő, ez 
kicsike kép, de van neki nagyobb képe is. Az a Szabina, a Móninak a lánya, az. Az ott a 
feleségem, már idősebb. Olyan 30 körül volt ő is.

Kolompároknál nem szokás ilyen idős korban nősülni, férjhez menni.

Így hozta. Így hozta a sors, angyalom. Addig nem volt olyan, aki megfelelt volna nekem. 
Hát ő rendes volt, rendes volt ő. Szép vagy nem szép … 42 évig együtt éltem vele. Itt 
Pécsen ismertem meg. 
 Én laktam nagyon sok helyen itt, Pécsen. Nekem volt saját házam, angyalom. Hát 
én nekem úgy lett, hogy szedtem össze egy kis pénzt, és vettem magamnak itt Pécsen 
egy kis házat. Hát dolgoztam! És volt nekem Deindolba, Kisdeindolba, volt Mecsekalján. 
Volt a Gerle utcába. Volt Patacson. Nem egyszerre, egymás után volt nekem sok házam 
itten. És mindig saját házam! Aztán eladtam a házat. Deindolban olyan szép házak vol-
tak, azok ott, kis gyönyörűk: Hát szerettem volna még most is benne lakni, persze. Így 
sikerült, hogy eladtam őket, pedig annyi házam volt, hogy higgye el, hogy nagyon sok. 
Az asszonnyal laktam ezekben a házakban, igen.

Hogyan költöztek ide?
Ez a ház Lacié, nem az enyém. Nekem nem maradt egy darab házam sem végén. Most 
kaptam egy házat, Fekete gyémánt tér 5 szám. Hát a tanácstól igényeltem, szóval bent 
volt az igénylés már. Én is ott vagyok, csak napközben vagyok itten. Hát egy kis szobát 
kaptam. Szabóné adott volna nekem egy nagy házat, óó, mondom, nekem nem kell. 
Nekem nem, mondom, egy kis szobát adjon nekem. És megkaptam a kis szobát. Hát 
minden van benne. Én itt is vagyok, ott is vagyok. 

Itt elég sokan laknak?
Sokan laknak hát. A fiam, a felesége. Van két kicsike gyermekük. Hét van a Lacinak azt 
hiszem, hét saját, még három fiú, akiket elhozott, akiknek meghaltak a szüleik. És utá-
na kapták ezt a házat, amikor a fiam meghalt. A Sanyinak volt nyolc gyermeke, mind a 
Laci nevelte föl őket. Márió, Krisztián és a Sanyika egy anyától van. Az ő apjuk második 
felesége hozta az előző házasságából a másik kettőt. Igen, sokan vannak hát. Nagyon, 
nagyon szeretnek, úgy, hogy még sokszor be se jönnek ide, vagy ide se szólnak hozzám. 
Nem úgy van, ahogy ők mondják. Nem veszik figyelembe az embert. Szeretnek – sze-
retnek, de hát nem annyira, ahogy ők állítják azért. Én szeretem őket. Az egészet szere-
tem. Az egészet! Azt szeretem nagyon, a fiamat, aki idehívta a többieket. .

Kérdeztem a két nagy fiútól, hogy ők miért nem tudnak cigányul. Azt mondták, hogy nem 
tanították meg őket.
Ó, nem tanították hát… Hát az én fiaimat sem tanítottam, én nem mondom, így tanulja-
tok, úgy tanuljatok. Ahogy mi beszéltünk, ők is. Megtanulták. Hát én honnan tudjam, ők 
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miért nem tanulták meg? Hát magyarul szólunk hozzájuk, de hát cigányul is beszéltünk 
mink velük, mikor kicsik voltak. Meg az apjuk is beszélt velük cigányul. Nem maradt 
meg nekik-. Nem mernek! Hát miért nem mernek? Én tőlem nem kell, hogy féljenek, 
mert én nem bántom őket. Soha az életembe. Még a fiamat se ütöttem meg soha, vagy 
még rá se szóltam, soha az életemben. Az anyjuk se volt szigorú. Mi a gyerekeket nem 
bántottuk soha. Soha az életben!

Milyen rendes emberek lettek belőlük! 
Csak legyen valami belőlük, tudja? Hogy valamire vigyék ezt a nagy iskolát, már annyit 
tanulnak, akkor legalább legyen belőlük valami. Igen, hát legalább legyen belőlük vala-
mi. Hát a Jóisten még velem van. Én igen, vallásos, az vagyok. Nem járok templomba, 
de szoktam menni ide a gyülekezetbe, ahova a Laci jár. Pénteken meg ide jönnek, pén-
teken ide.  Ez a Gábor tartja a gyülekezetet itten, azt jönnek többen. Hát szoktak lenni 
5-en 6-an. Igen római katolikusok vagyunk, de hát ezek az emberek már nem római 
katolikusok, ezek (baptisták) nem tudom én, pápisták, vagy mik ezek, mik ezek.  

Azt hiszem, hogy befejezzük a beszélgetést, és megköszönjük.
Jól van, angyalom, jól van, én is köszönöm! Köszönöm, hogy meghallgattak!

Pécs, 2016. március 18.
Az interjút készítette: Forray R. Katalin
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