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SZABÓNÉ K[RM[N JUDIT 
 

1956 cig{ny narratív{i 
 

Elfeledett cig{ny forradalm{rok1 

 

 

 

Az 1956-os forradalom és szabads{gharc cig{ny hősei szinte teljesen hi{nyoz-

nak a magyar nép emlékezettörténetéből; kevés művelt, iskol{zott nem cig{ny 

tudn{ felsorolni néh{nyuk nevét. Kutat{sok szerint (Eörsi 1994; 2011; Varga 

2006) a főv{rosi és vidéki harcokban sz{mos cig{ny fiatal (férfi és nő) részt vett, 

sokan életüket {ldozt{k, s még több a súlyos börtönbüntetésre ítéltek sz{ma. 

Ír{sommal (az évforduló kapcs{n) a műegyetemist{k 16 pontj{ért, a szabad 

Magyarorsz{gért harcoló cig{ny fiatalok tetteit, sorsuk alakul{s{t idézem fel. 
 

Az 1950-es években a hazai cig{nys{g többsége még a nem cig{ny szegényré-

tegnél is mélyebb nyomorban élt: szegénység, elmaradotts{g, szinte {ltal{nos 

analfabetizmus, kil{t{stalans{g és nélkülözés jellemezte a falvak, v{rosok szé-

lén, elkülönült telepein élő cig{nyok életét. Munkaerejükre a meginduló gaz-

das{gban ekkor még nem volt igény, a modern nagyipar pedig megszüntette 

az {ltaluk elő{llított termékek piac{t; kov{cs, rézműves, faipari {ruikra m{r 

nem volt szükség. Munka és biztos megélhetés híj{n többnyire közegészség-

ügyi és közigazgat{si problémaként szerepeltek mind a helyi, mind az orsz{-

gos politik{ban. Egy 1955-ben készült egészségügyi minisztériumi jelentésben 

ezt olvassuk róluk:  
 

„B{r a cig{nys{g egy része a felszabadul{s ut{n kiemelkedett a közismert cig{ny-

sorból, mégis igen sok olyan cig{nytelepülés tal{lható ma is, ahol félnom{d módon, 

hihetetlen nyomorban, nem emberhez méltó körülmények között élnek. Egyes 

cig{nytelepek helyzete közegészségügyi és szoci{lis szempontból igen súlyos, és 

gyakran veszélyezteti a környék közegészségügyét és közbiztons{g{t. Az elmúlt 

években lezajlott kiütéses tífusz és visszatérő l{z-j{rv{nyok a cig{nytelepekről 

indultak el.” 

                                                           
1
 Elhangzott a Scientia Ac Educatio Nemzet, kultúra, identit{s, p{rbeszéd című konferenci{n, 2016. 

{prilis 20-{n a Debreceni Reform{tus Hittudom{nyi Egyetemen 
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Mindezek, valamint hagyom{nyos vidéki, z{rt közösségekben zajló életük, 

s szervezettségük hi{nya miatt joggal feltételezhetnénk politikai eszmék ir{nti 

közömbösséget részükről. A valós{g azonban épp az ellenkezőjét mutatta; az 

1950-es évek elején b{tran ki{llt – nem kis kock{zatot v{llalva – a nyilv{noss{g 

és a p{rtvezetés elé egy fiatal cig{ny nő, L{szló M{ria, aki felpanaszolva a ci-

g{nys{g igen nehéz helyzetét, az orsz{g vezetésétől kért segítséget:  

 

„Véletlen szerencsétől, jó sz{ndékú emberektől függ sorsunk *<+ ha korm{nyza-

tunk nem segít, nincs emberi felemelkedés.” (S{ghy 2008) 

 

L{szló M{ria – aki egy nagyk{tai lókupec csal{dból sz{rmazott, újs{gíró lett, a 

szoci{ldemokrata elvekkel rokonszenvezett, s Kéthly Ann{val is kapcsolatban 

{llt, később börtönbüntetést is kapott politikai tevékenységéért – tekinthető a 

magyarorsz{gi cig{nys{g első politikus{nak. 1955-ben P{nd cig{nytelepének 

280 lakója intézett levelet a politikai vezetéshez:  

 

„Azzal a kéréssel fordulunk illetékes hatós{gainkhoz, hogy tegyék lehetővé sz{-

munkra az írni-olvasni tud{s és valamilyen mesterség megtanul{s{nak lehető-

ségét< Szeretnénk egyenjogú polg{rok lenni, s kötelességeinket is akként teljesí-

teni.” (S{ghy 2008) 

 

Az öntudatra ébredés, a politikai szerepv{llal{s – ha keveseknél és szervezet-

lenül is, de – megkezdődött a cig{nyok körében. Valószínűleg ennek követ-

kezménye az 1956-os eseményekben való komoly szerepv{llal{suk, amin meg-

lepődött, és amit szóv{ is tett a p{rtvezetés:  

 

„Több cig{ny is részt vett az ellenforradalmi események alatt a tüntetésekben és 

a rendőrség lefegyverzésében *<+ 1956-ban sz{mar{nyukhoz képest ar{nylag 

sokan vettek részt ellenforradalmi eseményekben. Ezek a körülmények különösen 

szükségessé teszik, hogy a cig{nyok közötti politikai nevelőmunka élére a kom-

munist{k {lljanak<” (S{ghy 2008) 

 

A nevelőmunk{t igen saj{tosan értelmezte a hatalom: 1958 tavasz{n nagy 

sz{mban intern{lt{k {tnevelő t{borokba (főleg a tököli intern{lót{borba) a for-

radalomban részt vett cig{nyokat – azokat, akik nem a harcokban estek el vagy 

ítéltek hal{lra, hosszas börtönbüntetésre. 
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A legink{bb ismert főv{rosi cig{ny forradalm{r Szabó Ilonka (1939–1956),  

„Kócos”. A 17 éves fiatal újpesti l{ny és bar{tnői a forradalom kitörésekor épp a 

belv{rosban j{rtak, amikor szembetal{lkoztak a még békés tüntetésen résztve-

vő tömeggel. Kócos az „Aki magyar jöjjön velünk! Aki magyar velünk tart!”2 skan-

d{l{sukat meghallva, azonnal be{llt közéjük. A vakmerő l{ny hamarosan a 

Corvin-köziek egyik parancsnoka lett (hat fiú tartozott hozz{), élett{rsa, a szin-

tén cig{ny Bizsu a harcok közepette tanította meg a fegyverrel b{nni. Hősies 

magatart{s{t emlékt{bla hirdeti Budapesten a Corvin-közben, melyen a dom-

borműve alatt a következő szöveg olvasható:  

 

„Dicsőség a hős 17 éves Szabó Ilona bajt{rsnőnek, a kis „Cinka Pann{nak3” aki 

az 56-os forradalomban haz{nk szabads{g{ért fel{ldozta fiatal életét. Harcost{r-

sai: 56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség, Igazolt Magyar Szabads{gharcos Vi-

l{gszövetség.”   

 

1956. október 28-{n a Pr{ter utca végén érte hal{los lövés. A halotti jelentésben 

megemlítették, hogy az elhunyt négy hónapos v{randós volt. 

Kócos élett{rsa, „Bizsu” – Dilinkó G{bor (1929–2014) –, vag{ny újpesti cig{ny-

fiú volt, aki a l{nyt keresve jutott el a Corvin-közbe, s {llt be ő is a forradalm{-

rok közé. Részt vett a fegyveres harcokban, november elején fej - és comblövés-

sel a Kor{nyi-kórh{zba vitték, {m ott az egyik {polónő feladta a hatós{goknak. 

Öt és fél hónapot mag{nz{rk{ban töltött, majd 12 évre elítélték „hatalommal 

szembeni fegyveres felkelés, hűtlenség” v{dj{val. A börtönben együtt ült Göncz  

[rp{ddal, Faddy Ottm{rral, Fónay Jenővel.4 1966-ban szabadult, ut{na még öt 

éven {t szigorú rendőri felügyelet alatt {llt; munk{t később is csak nehezen 

kapott, ’56-os múltja egész életében elkísérte. 

A hetvenes években kezdett festeni, mint naiv művész elismert lett; sz{mos 

ki{llít{son szerepelt haz{nkban és a hat{rainkon túl. A rendszerv{ltoz{s ut{n 

rehabilit{lt{k; a forradalomban j{tszott szerepéért 1991-ben a „Hűséges helyt{l-

l{sért” kitüntetést kapta meg, majd a vitézi rendet s az ezredesi rangot, 1998-ban 

pedig a Magyar Közt{rsas{gi Érdemrend Kiskeresztjét. Szegényen élt – a sors 

                                                           
2 Korabeli felvétel: https://www.youtube.com/watch?v=N0pAW4hEpk4 (Letöltés: 2016. 05. 31.) 
3 Czinka Panna a 18. sz{zadban élt híres cig{nyprím{snő . 
4 Emberséges magatart{s{ról l{sd Fónay Jenő visszaemlékezését a Duna Televízióban 2015. októ-

ber 23-{n sug{rzott Életkerék című műsor 9:21 percétől.  (http://nava.hu/id/2347856/ – letöltés 

2016.06.02.) 

https://www.youtube.com/watch?v=N0pAW4hEpk4
http://nava.hu/id/2347856/
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iróni{ja, hogy élete utolsó éveit M{ty{sföldön, a volt szovjet laktany{ban kiala-

kított szabads{gharcosok h{z{ban, a Bajt{rsak Otthon{ban, a kis lak{sok egy i-

kében töltötte. A forradalomról, Kócosról, s a vele történtekről így vallott egy 

interjúban:  

 

„Nagyon szerettem az igazs{got. Én egy olyan iskol{ba j{rtam, ahol mindig azt 

mondta a tan{rom: „Jó magyar az, aki szereti a haz{j{t.” *<+ Amikor Kócost 

28-{n agyonlőtték, én azt mondtam: nekem itt m{r keresnivalóm nincs. Novem-

ber 4-éig azonban ellen{lltunk.” A kínz{sokról, börtönről pedig: „Én nem 

panaszkodok. Ezt egy haz{ért el kell viselni. Ha azt mondom, hogy magyar va-

gyok, akkor ilyenkor is magyarnak kell vallanom magam. Azt azonban sohasem 

tagadtam meg, hogy cig{ny vagyok. Ezt nem szabad!” (Varga 2006) 

 

Az életével fizetett a forradalomban v{llalt szerepéért Kóté Sörös József „Holi” 

(1927–1959) b{dogos, lakatos, „drótos” v{ndoriparos is, aki előbb lakóhelyén, 

Monoron csatlakozott a forradalmi megmozdul{sokhoz, majd részt vett a Mo-

norról a főv{rosnak sz{nt – a felkelők és a kórh{zak sz{m{ra összegyűjtött – 

élelmiszerek sz{llít{s{ban és szétoszt{s{ban. Október 30-{n be{llt a Vajdahu-

nyad utcai felkelők közé; részt vett fegyveres harcban és őrszolg{latban, s ki-

tartott a november 4-i szovjet inv{zióval szembeni ellen{ll{sban is. December 

végén monori t{rsaival együtt Ausztri{ba menekült, majd 1957 m{rcius{ban a 

meghirdetett – de be nem tartott – amnesztia ígéretére (több t{rs{hoz hasonló-

an) hazajött. 1957. július 8-{n letartóztatt{k, felesége ekkor harmadik gyerme-

küket v{rta. A „Wittner M{ria és t{rsai per” III. rendű v{dlottjaként a „népi 

demokratikus {llamrend megdöntésére ir{nyuló cselekedetek” v{dj{val a Tutsek-féle 

vérbírós{g hal{lra ítélte, 1959. febru{r 26-{n kivégezték.5  

A forradalom vidéken j{tszódó eseményeinek ismert hőse a m{rtír di{kvezér, 

Dandos Gyula (1938-1957), aki Torockón született vall{sos, unit{rius cig{ny csa-

l{dban. Kor{n elvesztette szüleit, ezért {llami gondoz{sba került, több gyer-

mekotthonban – Debrecenben, Karcagon, Balk{nyban, majd 1947-1949 között a 

Nemzetközi Vöröskereszt jóvolt{ból Sv{jcban – nevelkedett. Középiskolai ta-

nulm{nyait a nyíregyh{zi Kossuth Lajos Gimn{ziumban végezte.  

                                                           
5 L{sd a következő forr{sokat: Az 1956-os forradalom történetének dokument{ciós és kutató-

intézete közalapítv{ny honlapja (www. rev.hu), tov{bb{ Eörsi (2009) és Stefka Istv{n interjúja 

Wittner M{ri{val. (Stefka 2003)  
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A helyi forradalmi eseményekbe m{r a kezdetekkor, október 26-{n bekapcso-

lódott; a jó szervezőkészséggel és kitűnő szónoki képességekkel meg{ldott fiú 

ezen a napon a v{ros központj{ban egy teherautó tetejéről olvasta fel a  di{ks{g 

21 pontos forradalmi követeléseit, majd a v{rosh{za erkélyéről mondott beszé-

det. November 2-{n megbízt{k a Nyíregyh{zi Forradalmi Di{ktan{cs szerve-

zésével és vezetésével; ez a szervezet fogta össze a helyi Tanítóképző és az öt 

megyei di{kotthon ifjús{g{t. Tagja lett a Nyíregyh{zi Forradalmi Tan{csnak és 

az ifjús{gból fegyveres alakulatot szervezett. Részlet egyik beszédéből:  

 

„Nekünk a szovjettel szemben egyetlen fegyverünk van, a felvil{gosít{s. Az oro-

szokat félrevezették, fel kell őket vil{gosítani, hogy itt nem ellenforradalm{rok 

vannak, és nem az {llamhatalom megdöntéséről van szó.”6  

 

November 6-{n, a szovjet inv{zió harmadik napj{n elfogt{k, s elhurcolt{k 

Ungv{rra fogs{gba. Később az [VO-sok annyira összeverték, hogy mozdulni 

sem tudott, az orvos „harmadfokú égési sérülések” súlyoss{g{hoz hasonlította 

sebeit. Egyik tan{ra elintézte, hogy Szentgotth{rdra kerüljön iskolai szanatóri-

umba. (Fazekas 1993/a; 1993/b; 1994; 2001) Ő azonban Sv{jcba szeretett volna 

menekülni; m{sodik szökési prób{lkoz{sakor a hat{rőrök Szentgotth{rdn{l 

1957-ben lelőtték. Sírja ismeretlen.  

A kommunista hatalom nyom{s{ra gimn{zium{ban neve mellé a következő 

bejegyzés került 1957 nyar{n: „A mai napon szülei kív{ns{g{ra kimaradt. M{s 

gimn{ziumba felvehető.”7 Az [VH nem sz{molt azonban azzal, hogy az ekkor 

m{r lelőtt forradalm{r szülei sem éltek, r{juk való hivatkoz{suk hamis volt; 

Dandos Gyula édesapja m{r 11 éve, édesanyja 15 éve nem volt az élők sor{ban. 

A forradalm{r, hős gimnazista emlékét megőrizte az utókor. A nyíregyh{zi 

Evangélikus Kossuth Lajos Gimn{zium di{kjai és tan{rai minden évben meg-

koszorúzz{k a közeli kollégium fal{n az 1993-ban felavatott emlékt{bl{j{t, me-

lyen a következő szöveg olvasható:  

 

„Az itteni volt Petőfi Di{kotthonban lakott 1953-1957 között Dandos Gyula 

(Torockó 1938 – Szentgotth{rd 1957) az 1956-os forradalom és szabads{gharc 

                                                           
6 1956-os forradalom Roma hőse: Dandos Gyula. (https://www.youtube.com/watch?v=XHYS9jiLDo4; 

– letöltés: 2016. 06. 01.) 
7 Az 5/1957. sz. bejegyzés a Kossuth Gimn{zium 1956/57. évi anyakönyvében olvasható a 30. 

sorsz{m alatt és 1957. július 14-i keltezéssel, Horv{th S{ndor igazgató al{ír{s{val.  

https://www.youtube.com/watch?v=XHYS9jiLDo4
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megyei di{kvezetője és m{rtírja, a Kossuth Lajos Gimn{zium IV. b. oszt{lyos ta-

nulója. 1993. POFOSZ Történelmi Igazs{gtétel Bizotts{ga.”  

 

2009-ben a Magyar Nemzetőrség „Dandos Gyula bajt{rsat, az 1956-os szabads{g-

harc 18 éves kor{ban hősi hal{lt halt m{rtírj{t” posztumusz nemzetőr hadnaggy{ 

léptette elő. Beregen az unit{rius szórv{ny gyülekezet presbitériuma 1996-ban 

egyesületet alapított, amely felvette a nevét; a Dandos Gyula Cig{nyegylet 2010-

ben Dandos Gyula-díjat is létrehozott, mellyel a példamutat{sban, b{tors{gban, 

hazaszeretetben kitűnő személyeket tüntetik ki.8  

A hal{lra ítélt hősök közé tartozott Onesty{k L{szló „Cig{ny” (1938-1958) is, a 

forradalom idején 18 éves fiatal fiú, aki P{zm{ndon született, szersz{mlakatos-

ként dolgozott a főv{rosban. Részt vett a budapesti fegyveres felkelésben; a 

ferencv{rosi Berzenczey úti és Ferenc-téri „Göndör-csoport” egyik szakaszpa-

rancsnoka volt. Csapat{val végsőkig kitartott, a november 4-i szovjet inv{zió 

ut{n még november 6-ig folytatt{k a kil{t{stalan harcot. 1957 tavasz{n elkezd-

ték összegyűjteni őket, őt {prilis 26-{n – nem sokkal h{zass{gkötése ut{n – 

tartóztatt{k le. Túlélő rabt{rsai szerint9 még a fegyőrök is tisztelték a törékeny, 

kedves, b{tor fiút, és reménykedtek abban, hogy kegyelmet kap. Kérvényét 

azonban elutasított{k,10 1958. november 22-én kivégezték. Fogolyt{rsai meg-

őrizték utolsó mondat{t, amit a kivégzésre vezetése közben ki{ltott: „Éljen a 

szabad Magyarorsz{g!”  

Hozz{tartozói hal{l{ról értesítést, halotti bizonyítv{nyt nem kaptak, az 

1970-es években szülei abban a hitben haltak meg, hogy fiuk valahol még él, 

titkos börtönben őrzik. Testvérei csak a rendszerv{ltoz{s ut{n tudt{k meg a fel-

lelt iratokból a történteket, s 2010-ben a Kommunizmus [ldozatainak Emlék-

napj{n {tvehették az öccsüknek ítélt posztumusz kitüntetéseket< P{zm{ndon 

a történelmi emlékparkban – amit Onesty{k L{szló parknak neveztek el – emlék-

kő őrzi nevét, rajta a felirat: „Egy Pesti Sr{c – Onesty{k L{szló. sz. P{zm{nd 1938. 

júl. 28. Kivégezték 1958. nov. 22.” Budapesten a ferencv{rosi Salkah{zi S{ra em-

lékpark bej{rat{n{l levő ’56-os hősök m{rv{nyt{bl{j{n is olvasható a neve.   

Hal{lbüntetést kapott a forradalomban j{tszott szerepéért Cs{nyi S{ndor 

„Cig{ny” (1929–1959), alkalmi munk{s cig{ny fiatalember is, aki Perk{t{ról 

költözött 18 évesen a főv{rosba, ahol két évig rendőr, majd segédmunk{s volt. 

                                                           
8 Hagyom{nyteremtő cig{ny fiatalok V{s{rosnaményban. Új Beregi Élet, 2014. febru{r/m{rcius., 8. 
9 http://www.1956.hu/varga.html (Letöltés: 2016.06.02.) 
10 „Onesty{k L{szló és t{rsai" per anyagai BFL 5652/57. (Eörsi 1997)   

http://www.1956.hu/varga.html
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1956 tavasz{n köztörvényes bűncselekmény gyanúj{val előzetes letartóztat{sba 

került, ahonnan november 4-én szabadult. Még aznap csatlakozott a Thököly 

úti felkelőcsoporthoz, s négy napig harcolt fegyveresen a szovjet harckocsik, 

p{ncélosok ellen kézifegyverekkel, gr{n{tokkal, benzines palackokkal. Novem-

ber 8-{n feladt{k a kil{t{stalan harcot, feloszlott a csoportjuk. 1958. október 1-én 

letartóztatt{k, mindkét fokon hal{lra ítélték, 1959. október 28-{n kivégezték. 

(Eörsi 2010) Emlékét őrzi az utókor; fényképe és neve a Terror H{za Múzeum 

Andr{ssy úti Hősök Fal{n a forradalom m{rtírjai között szerepel.  

Ugyancsak hal{los ítéletet szabtak ki a kiskunmajsai forradalmi esemé-

nyekben11 szerepet j{tszott Kolomp{r M{ty{sra (1924–1957). A hatgyerekes v{n-

doriparos a v{rosban a tüntető tömeg közé {llt, maga is követelve a felvonu-

lókkal együtt az önkényeskedő begyűjtési elnök, a p{rttitk{r és a tan{cselnök 

menesztését. A felhergelt tömeg azonban – amely igen nagy létsz{múv{ duz-

zadt, mivel aznap épp hetiv{s{r volt a v{rosban – a tan{csh{za elé vonult, s 

követelte a kor{bban ott bez{rt Neményi József begyűjtési hivatali elnök előve-

zetését. A pincébe a tömegben {lló, nagydarab cig{ny Matyit küldték le, aki fel 

is hozta, s a tömeg elé {llította. A nép nekiesett és agyonverte a gyűlölt helyi 

vezetőt. A forradalom leverése ut{n Kolomp{r M{ty{st 1956. november 26-{n 

elfogt{k, s előbb 12 évi börtönre, majd hal{lra ítélték emberölés v{dj{val. 1957-

ben végezték ki Kecskeméten.    

A forradalom sz{mos cig{ny résztvevője közül valószínűleg a legfiatalabb 

Fehér N{ndor, a főv{ros M{ria Valéria nyomortelepén lakó, mindössze 15 éves 

”Kiscig{ny” volt. Évtizedekkel később így emlékezett arra, miképp csatlakozott 

a felkelőkhöz:  

 

"Elmentünk a Rudas fürdőbe, onnan jöttünk haza, és akkor m{r a villamosok 

{lltak. Kiab{lt{k: aki magyar, velünk tart! H{t mondom, én megyek velük, mint a 

franckarika. Persze, hogy megyek. Mert én egyszerre magyar meg cig{ny is va-

gyok." (Eörsi 1995) 

 

Részt vett az október 23-i tüntetésen, majd a R{dió épületének ostrom{ban. 

November elsején be{llt a Ferenc tériek – Tűzoltó utcaiak közé, ahol őrszolg{-

latot teljesített, s kitartott még a szovjetek bejövetele, november 4. ut{n is. 1956 

                                                           
11 A kiskunmajsai események (http://www.dozsa-kkmsa.sulinet.hu/oasis-cd/kiskunmajsa_tortenete/ 

f.1.3.7.html  – letöltés: 2016.06.02.) 

http://www.dozsa-kkmsa.sulinet.hu/oasis-cd/kiskunmajsa_tortenete/%20f.1.3.7.html
http://www.dozsa-kkmsa.sulinet.hu/oasis-cd/kiskunmajsa_tortenete/%20f.1.3.7.html
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decemberében a megtorl{s elől Ausztri{ba szökött, {m hamarosan hazatért, 

1957. m{rcius 28-{n letartóztatt{k. Fiatalkorúként két és fél év börtönre ítélték, 

1959. {prilis 3-{n szabadult. A forradalom leverése ut{n a megtorl{s elől né-

h{ny cig{ny fiatal elmenekült az orsz{gból, sokan börtönbüntetést kaptak.  

A neves zenészcsal{dból sz{rmazó F{tyol Istv{n (1929–2004) villanyszerelő a 

forradalom kitörésekor a Faluszính{z (Déryné szính{z) vil{gosítója volt. Az 

események hat{s{ra m{r igen hamar, október 23-{n megalakult a szính{z mun-

k{stan{csa, melynek elnökhelyettesévé v{lasztott{k, s megszervezte 15 főből 

{lló fegyveres csoportjukat is. November 7-ig kitartottak az orosz tankok elleni 

harcban. B{r orsz{gos elfogat{si parancsot adtak ki ellene, nem hagyta el az 

orsz{got; röpcédul{kat gy{rtott és terjesztett, a december 4-i nagy főv{rosi 

nőtüntetés egyik főszervezője volt. 1957. m{rcius 16-{n elfogt{k. Nyolc hóna-

pig mag{nz{rk{ban tartott{k a Fő utcai fogh{zban, majd „[llamhatalom meg-

döntésére ir{nyuló szervezkedésben való tevékeny részvételért”  6 év börtönre ítélték. 

1961-ben szabadult részleges amneszti{val. Megkínz{s{nak következményeit – 

t{rsaihoz hasonlóan – élete végéig szenvedte. K{rpótl{sként a rendszerv{ltoz{s 

ut{n ő is kapott egy kisméretű (18 nm-es) lak{st M{ty{sföldön, a volt szovjet 

laktanya területén kialakított Bajt{rsak Otthon{ban. 

A forradalom főv{roson kívüli eseményeinek fontos helyszíne volt Sorok-

s{r, ahol Strausz K{roly „Cig{ny Karesz” (1928–1986) ir{nyít{s{val folyt az ellen-

{ll{s. A Juta-dombi harcok szigorú vezetője Pom{zon született v{ndorköszörűs 

csal{dban, mindkét szülőjét elvesztette kétéves kor{ra. Néh{ny évig menhelyen 

nevelkedett, majd Soroks{ron élő nagynénje örökbe fogadta. A forradalom kitö-

résekor a Csepel Vas- és Fémművek Csőgy{r{ban volt segédmunk{s. Soroks{ron 

és Pesterzsébeten m{r október 29-én megalakult a Forradalmi Nemzeti Bizotts{g, 

s mikor november 4-én megindult a szovjet inv{zió a főv{ros ellen , egyértelmű 

volt a parancs: meg kell {llítani a tankokat! Cig{ny Karesz ekkor, november 5-

én csatlakozott a felkelőkhöz, és a rokonaiból, cig{ny bar{taiból, ismerőseiből 

ön{lló cig{ny szakaszt alakított. Parancsnoks{ga alatt harcoltak: Horv{th L{sz-

ló, Kr{nitz L{szló, Moh{csi Guszt{v, Németh Mih{ly, Németh S{ndor, Petro-

vics Istv{n, valamint a Sztojka testvérek; Gyula, Vince, L{szló és Péter.  

Ők voltak azok a budapesti szabads{gharcosok, akik legtov{bb kitartottak, 

csak november 11-én tették le a fegyvert. 1959-ben sorban összegyűjtötték őket, 

s mindet letartóztatt{k. Strausz K{roly és bajt{rsai ügyét a „Baka Lajos és t{r-

sai” perben t{rgyalt{k; r{ I. fokon hal{lbüntetést szabott ki a bíró 1959-ben, ezt 

II. fokon 1960-ban életfogytiglani börtönbüntetésre v{ltoztatt{k, majd 15 év 
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ut{n 1974 június{ban szabadult. T{rsait is többnyire 10-14 év börtönbüntetésre 

ítélték. (Eörsi 2014)  

Az 1956-os forradalom és szabads{gharc kirobban{sa kapcs{n feltétlenül 

említést kell tennünk egy, az október 23-{t megelőző eseményről, amit a ma-

gyar történelem a „forradalom gyújtól{ngjaként” tart sz{mon. 1956. október 22-én 

este a Zeneakadémi{n Bartók II. zongoraversenyét j{tszotta a később vil{ghí-

rűvé v{lt, csodagyerekként indult cig{ny sz{rmaz{sú zongoravirtuóz, Cziffra 

György. A koncertről a kritikusok később ezt írt{k: „A közönségből úgy tört ki a 

taps, mint az izzó l{va.” – A történtekről pedig a művész így nyilatkozott:  

 

„Elérkezett a nagy nap, s az előjelekkel teli koncert nagy sikert aratott. Valój{-

ban ez a közönség kicsiben leképezte a népet, mely torkig volt m{r a rendszer 

túlkap{saival, melynek dicsőséges hadtestei imm{r tizenegy éve elfelejtettek ha-

zamenni. Ez a zene, mely l{tszólag őrült komplexit{sa ellenére maga a rend, iga-

zi önfelad{st követelt meg, s hat{s{ra úgy tört ki a taps a közönségből, mint az 

olvadt l{va. Ez a mintegy kétezer, rendszerint fegyelmezett ember most a ma-

gyar himnuszt skand{lva tódult ki a koncertteremből, s a környező utc{kon és 

sug{rutakon letépett mindent, amit a nemzetiszínen kívül m{st is tal{lt. A nép 

felkelt<” (Cziffra 2015) 

 

A forradalom gy{szos eseményei közé tartozik a kecskeméti cig{nyv{ros MIG 15-

ös vad{szrepülőkről való gép{gyúz{sa 1956. október 27-én. A forradalom han-

gulata vidékre is tov{bbterjedt, jó előre l{tta ezt a Kecskeméten {llom{sozó, az 

orsz{g legnagyobb katonai erejű alakulat{nak törzse, a 3. Magyar Hadtest és a 

Budapest légterét vigy{zó lökhajt{sos vad{szrepülő hadoszt{ly törzs, valamint 

a 62-es sz. PF 7912 sz. vad{szrepülőezred vakhitű, szt{linista parancsnoka, 

Gyurkó Lajos ezredes, amikor október 24-én kiosztotta parancs{t tisztjeinek: 

„Ha kell, akkor a tömegbe lőni.” Október 26-{n az addig békés kecskeméti lakos-

s{g – értesülve a főv{rosi eseményekről – délut{n békés tüntetést szervezett: 

10–15 ezer ember vonult az utc{kon, skand{lva az „Oroszok menjetek haza! Sza-

bad, független Magyarorsz{got akarunk!” jelszavakat, leverték az [VH székh{z és 

a Megyei P{rth{z fal{n levő vörös csillagokat, majd a börtönhöz vonultak és 

kiszabadított{k a politikai foglyokat.  

Ekkor lépett életbe Gyurkó parancsa, a katon{k a tömegbe lőttek; több hal{-

los {ldozat, sebesült volt. Ezut{n következett a cig{nyv{ros megsz{ll{sa; fegy-

vereket, lőszereket, rejtőzködő felkelőket kerestek, eredménytelenül. Amikor 
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azonban m{snap is folytatni akart{k a kutat{st, m{r – Gyurkó jelentése szerint 

– fegyvertűzzel fogadt{k a katon{kat. Ekkor rendelte el a cig{nyv{ros repülő-

gépekről történő gép{gyúz{s{t. A légi csap{s következtében sok férfi, nő és 

gyermek vesztette életét. Az életben maradt férfiakat kihajtott{k a telepről, 

majd t{volabb lelőtték őket. (Kahler 1994) Nevüket nem tudjuk, sorsukat nem 

őrizte meg az emlékezet. Sokan jeltelen sírban nyugszanak, hozz{tartozóikat 

sem értesítették hal{lukról. 

A bemutatott cig{ny forradalm{rokn{l jóval több nevét sz{mon tartja az 

utókor, fontos, hogy tudjunk róluk, s {tadjuk ezt a következő nemzedékeknek 

is. Így gondolhatta ezt az a rab is, ki cig{ny bajt{rs{ról a V{ci rendőrségi fog-

d{ban 1957-ben a következő verset jegyezte le:  
 

Börtönvers a megtorl{s éveiből12 
 

A kis cig{ny ballad{ja  

(V{c, 1957. rendőrségi fogda) 
 

A kis cig{nyt egy éjjel kékre-zöldre 

verték a részeg, vad pribékek, 

s hogy m{r alig volt benne élet, 

úgy húzt{k be, s dobt{k le a földre. 
 

A kis cig{nyt {poltuk, borogattuk. 

A priccsre mindig úgy esett le 

- újabb veréssel fenyegetve --: 

abból élt, mit hitünkből néki adtunk. 
 

A kis cig{nyt sét{lni nem engedték. 

Reszketve v{rta visszatértünk, 

s hallgatta bízva, mit beszélünk. 

És félt, nehogy újra véresre verjék. 
 

A kis cig{nyt úgy ütötték, hogy köpjön, 

rólunk, t{rsakról, hazugs{got. 

Kéken, lil{n hevert a földön, 

de nem köpött. S hogy kiutat nem l{tott: 

                                                           
12 Végh Ferenc közlése. 
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a kis cig{nyt mi v{gtuk le a r{csról. 

trikój{t hurkolta nyak{ra. 

Ez lett a hallgat{sa {ra. 

A veréstől félt, de nem a hal{ltól< 
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