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sak, és ezzel egyidejűleg nem szenvedne csorbát az egyén 
joga az alternatív életformára, valamint szükség esetén 
az egyén védelmet kapna a csoportjával szemben is. Más 
szóval a nem liberális csoport is elfogadásra kerülne, 
ameddig és amennyiben a csoport tagjainak konszenzu
sa fennáll, de ezzel egyidejűleg a nem liberális csoporttól 
toleranciát várnánk el a tagjaira vonatkozóan. Kymlicka 
ebben a vonatkozásban a nem liberális állásfoglalásokra is 
vonatkozó „external protection” fogalmát említi, amely
nek azonban nem lehet következménye az állásfoglalások 
tekintetében az „internal restriction” a tagokkal szemben.9

Ez semmiképpen sem tűnik a gyakorlatban megvalósít- 
hatatlannak, mert azok a csoporttagok, akik elkötelezték 
magukat a változási opcióktól mentes életvitel normája 
mellett, ebben nem is inognak meg, az erkölcsi igényeikre 
vonatkozóan pedig már nem védelmet, hanem támogatást 
is kapnak.10 Mindenesetre nem kell tolerálni azt, hogy má
sokra is ráerőltessék ezt az életviteli koncepciót, máskép
pen a tolerancia elve valóban megszűnik.

4 . Ö sszegzés

A toleranciatisztelet formái, amelyek során az általunk 
nem osztott állásfoglalás képviselőivel szemben sem al
kalmazunk vagy követelünk meg negatív szankciókat, a 
kultúrákkal és ezért az egyénnel szemben is kézenfek- 
vőek, feltételezve azok teljes kulturális bevésődését. Ehhez 
nincs szükség a problematikus kulturális esszencializmus- 
ra. A relativizmus és a kulturális felsőbbrendűség közöt
ti dilemmából a kultúrákra vonatkozóan kiutat jelenthet a 
művészetre jellemző szubjektív értékelés párhuzama, ahol 
mindenki számára nyitva áll „a számára legjobb” értelme
zés -  amely tehát nem azonnali érvényű, de nem is minden
ki számára a legjobb. A kulturális bevésődés alapján az in
toleranciával szembeni tolerancia kérdésére adott válaszban 
különbséget kell tenni a nem liberális szervezetekhez való 
tolerálható, önként választott kötődés, és az ilyen csoporto
sulások tagjai elleni nem tolerálható belső kényszer alkal
mazása között.

Fordította: Antal Andrea

Jegyzetek______________________________________

1 Kurt Seelmann-nak, a Baseli Egyetem jogi kara oktatójának, az 
ELTE ÁJK díszdoktorának 2012. november 19-én, az ELTE ÁJK 
Kari Tanácstermében tartott előadása.

2 Rainer Forst (Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegen- 
wart eines umstrittenen Begriffs. Frankfurt a. M., 2003, 42-48. p.) a 
tolerancia négy különböző formáját különbözteti meg.

3 Siep, Ludwig: Toleranz und Anerkennung bei Kant und im Deut- 
schen Idealismus. In: Enders, Christoph -  Kahlo, Michael (Hrsg.): 
Toleranz als Ordnungsprinzip. Die moderne BürgergeseUschaft 
zwischen Offenheit undSelbstaufgabe (Paderborn, 2007, 177-193.,
180. p.)

4 Siep: i. m., 192. p.

5 Said, Edward W.: Culture and Imperialism (New York, 1994, 
XXV. p.)

6 Ehhez lásd: Jullien, Francois: Vortrag vorManagern über Wirksam- 
keit undEffizienz in China und im Westen (Berlin, 2006, 11 sk. p.)

7 Lásd Stegmaier, Werner: Ordnungen der Toleranz zur Entlastung 
von Toleranz. Der Zugang einer Philosophie der Orientierung. 
In: Enders, Christoph -  Kahlo, Michael: Diversitat und Toleranz. 
Toleranz als Ordnungsprinzip? (Paderborn, 2010, 263-276., 
263. p.)

8 Forst: i. m., 691. p.
9 Kymlicka, Will: Multicultural Citizenship. Liberal Theory o f Mino- 

rity Rights (Oxford, 1995, 35-44. p.)
10 Lásd Forst: i. m., 692 sk. p.

DISPUTA
Ibolya Tibor

Az 1907-es cigány 
koncentrációs tábor 

és tömeges fajüldözés
legendája

1 907. július 19-én este Dánoson (ma Dánszentmik- 
lós) a Szarvas csárdában egy vándorcigány karaván 
tagjai meggyilkolták a csárdást, a feleségét, a ne

velt lányukat -  utóbbit hárman meg is erőszakolták -  és 
egy véletlenül odatévedt kocsist, majd a csárda kirablá-
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sa és felgyújtása után elmenekültek a helyszínről. Az el
követőket hamarosan elfogták, a dánosi és más bűncse
lekmények miatt a karaván tagjai közül végül 17 embert 
állítottak bíróság elé. A Pestvidéki Királyi Törvényszék 
mint esküdtbíróság 1908. május 29-én az ügy fő vádlottjai 
közül hármat életfogytig tartó fegyházbüntetésre, hármat 
tizenöt év fegyházbüntetésre ítélt. Az ügyre a mai napig 
több oldalról hivatkoznak, ugyanakkor számos, az utó
kor által sokszor ténynek tekintett tévhit és legenda övezi.

A dánosi rablógyilkosságot övező egyik legmakacsabb 
tévhit szinte bizonyosan egy szándékos hazugság alap
ján terjedhetett el. A Kádár-korszak dédelgetett bűnügyi 
újságírójának, Szabó Lászlónak Pintér Istvánnal közös, 
1964-ben megjelent, A század nevezetes bűnügyei című 
könyve egy teljes fejezetet szentelt az esetnek, amelynek 
már a címe is -  Koncentrációs tábor egy bűnügy nyomán -  
teljes valótlanság. A szerzők természetesen bármiféle for
rás megjelölése nélkül, nyilvánvalóan az „úri Magyaror
szág” elítélésének osztályharcos szándékával, számtalan



tárgyi tévedést ejtve 
(még az elkövetés dá
tumát is elírva) írtak 
a bűnügyről. Azon
ban nemcsak (akár a 
korabeli újságokból 
forráskritika nélkül 
átvett) tévedések, de 
szándékos hazugsá
gok is megjelentek a 
fejezetben, ami külö
nösen etikátlan még 
akkor is, ha a mű 
nem tudományos cél
lal készült. Ilyen volt 
a cigányok számára 
felállított koncentrá
ciós tábor (utóbb kü
lönösen eredményes
nek bizonyuló, még a 
2014-ben megrendezett Roma Holokauszt Kiállítás anya
gában is szerepelő) vádja:

„ (...) ha beszélünk újkori fajüldözésről, nyomban hoz
zátehetjük, hogy Magyarországon a tömeges fajüldö
zés, koncentrációs táborba hurcolás ekkor, 1907-ben 
kezdődött. ”l

A fejezet a koncentrációs táborral kapcsolatban gyakorlati
lag a fenti mondaton kívül csak annyi konkrétumot közölt, 
hogy az a Hortobágyon volt, és több ezer cigányt, nőt, férfit 
és gyermeket tartottak ott fogva. Tartalmazta viszont azt is, 
hogy a cigányokat heteken keresztül éheztették, a szerzők 
szerint volt olyan karaván, amely tagjainak ötnaponként 
(!) adtak inni, a csendőrökkel (és a későbbi eljárás során

végig) együttműködő 
Lakatos Róza Lina is 
csak a többhetes éhe
zés miatt tett beismerő 
vallomást. A szom- 
jaztatással kapcsolat
ban leírt nyilvánvaló 
képtelenség (a vízel
vonással kombinált 
kényszervallatásról 
később írok) nem za
varta a szerzőket, bár 
Pintér István védel
mében el kell monda
nunk azt is, hogy egy 
általa önállóan jegy
zett, pár évvel később 
megjelent műben, 
amely szintén tartal
mazta a dánosi esetet, 

a fenti valótlanságok már nem olvashatók.2 Ez azonban 
sajnos nem változtat azon a tényen, hogy a korábbi, valót
lan verzió széles körben elterjedt, és több cigány jogvédő 
a mai napig ezt hangoztatja:

„A dánosi kocsmárost kirabolták és megölték, a tanúk 
5-6 fő  roma elkövetőről beszéltek. A csendőrök ezért 
húszezer cigányt tereltek a Dános melletti pusztán fel
állított gyűjtőtáborba, ahol több hónapig sanyargatták 
őket. ”3

Daróczi Ágnes ebben az interjúban -  és Bársony János
sal közös könyvében4 -  nemcsak valótlanságokat állít a 
koncentrációs táborral kapcsolatban, de relativizálja is a 
dánosi bűntényt, amikor egyedül a kocsmáros meggyilko-

A leégett dánosi csárda
(korabeli fénykép, Vasárnapi Ujság, 54. évfolyam, 1907. 31. sz.)

A  dánosi rablógyilkosság tettesei (korabeli fénykép)
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lásáról beszél, meg sem említve a másik három áldozatot. 
Már a történelemhamisítás szintjét elérő álláspontját elő
szeretettel hangoztatja: 2013-ban, egyetemistáknak tartott 
előadása szerint, amely a Youtube videomegosztó portá
lon „Romakép Műhely -  Romareprezentáció a kulturális 
fordulat után 3. " címmel meg is tekinthető,5 nemcsak a 
dánosi ügy, de a világtörténelem tényei iránt is teljes tájé
kozatlanságot mutat:6

„Magyarországon volt az első kitalált, megépített kon
centrációs tábor. A dánosi per után, (?) egy rablógyil
kosság nyomán fé l Magyarország cigányságát egybete
relték, a pusztaságba zárták, katonailag felügyelték és 
bántalmazták, hogy adják ki a tettest. ”

Hasonlóan félrevezető információkat közöl (forrásként 
a Pintér-Szabó-könyvet egyébként hibásan feltüntetve) 
Purcsi Barna Gyula is a dánosi bűntényről és az azt kö
vető eljárásról, megismételve a hortobágyi koncentrációs 
tábor meséjét is.7 Jel
lemző, hogy a cigány 
jogvédők maguk sem 
tudják eldönteni az 
állítólagos koncentrá
ciós tábor tényleges 
földrajzi helyét, hisz 
a tábor egyszerre két 
helyen nem működhe
tett, az pedig nyilván
való, hogy a „Dános 
melletti puszta” nem a 
Hortobágy része.

Természetesen, mint 
minden hatásos hazug
ságnak, a dánosi bűn
tény nyomán felállított 
cigány koncentrációs 
tábor hazugságának 
is van valamilyen va
lóságmagja, hisz a csendőrség a dánosi rablógyilkosság 
utáni napokban valóban hajtóvadászatot indított a már 
akkor tudottan vándorcigány elkövetők kézre kerítésé
re. Ennek eredményeképp a konkrét bűntényben ártatlan 
vándorcigányokat is elfogtak, és rövid időn -  pár napon 
-  keresztül fogva is tartottak az ország legkülönbözőbb 
helyein. A borzalmas négyes rablógyilkosság első sokkja 
hatására valóban jelentek meg olyan újságcikkek, ame
lyek követelték az összes „kóborcigány” -  a cigányellenes 
kirohanások mindvégig csak róluk szóltak -  „összefogdo- 
sását” és egy helyen, pl. a Hortobágyon történő letelepí
tését is. Ezek a cikkek azonban ugyanúgy a publicisztika 
műfajába tartoztak, ahogy a higgadtabb hangot megütő és 
az általánosítástól óvó vagy éppen a letelepedett cigányo
kat védő és a társadalom felelősségét is felemlegető újság
cikkek, amelyek az első napok hisztériájának elmúltával 
szintén nagy számban jelentek meg, és a közhiedelemmel 
ellentétben nem csak Ady Endre tollából.8 Az egy-két lap 
által „ cigánytábor”- nak nevezett hely, ami a „koncentrá
ciós tábor” legendájának alapjául szolgálhatott, azonban 
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nem a Hortobágyon, hanem az eredeti dánosi és az azt két 
nappal megelőző, szintén részben a dánosi tettesek által 
elkövetett gyóni rablás helyszínéhez rendkívül közeli Al- 
sódabason volt. Állításom igazát azonban -  amely szerint 
Magyarországon nem volt 1907-ben cigányok számára 
felállított koncentrációs tábor, ezért ott nem éheztethettek 
és sanyargathattak senkit, pláne nem heteken keresztül és 
ezerszámra -  ez a tény nem érinti. A hivatkozott köny
veken kívül nem létezik egyetlen tudományos bizonyíték 
sem (levéltári vagy bármilyen más adat formájában), ami 
a „koncentrációs tábor” egykori fennállását bizonyítaná. 
Márpedig, ha a tábor valóban több hónapon keresztül lé
tezett, annak nemcsak rendészeti-katonai (a csendőrség 
kettős jogállású szervezetként működött), de közigaz
gatási jellegű, írásos dokumentumokban megnyilvánuló 
nyomai is fennmaradtak volna. Ezek hiányából, valamint 
a korabeli újságok beszámolóiból, az ügy ismert adatai
ból és kronológiájából egyértelműen megállapítható te
hát az állítás komolytalansága.

Az alsódabasi ci
gánytáborról -  a 
csendőrökkel szem
ben egyébként rend

-  kora
beli sajtó többsége, 
így pl. a Népszava 
sem írt semmit. A ke
vés kivétel egyike 
a Budapesti Hírlap, 
amely öt nappal a 
bűntény elkövetése 
után, l907. július 24- 
én azt írta, hogy az 
elfogott karavánokat 
Alsódabasra kísérik, 
amelynek indokául a 
vizsgálat megköny- 
nyítését említette. 
Másnap, július 25-én 

az Ady Endrének is megjelenést biztosító Budapesti Nap
ló a dánosi ügyről szóló cikkében „ Összpontosítják a vizs
gálatot” alcímmel írt a táborról az alábbiak szerint:

„Pestvármegyében a vasárnap óta folytatott vizsgálat 
alatt egész csomó cigánykaravánt fogtak el s amelyek
hez a gyanúnak csak a legkisebb árnyéka is hozzáfért, 
azokat fogva tartották az elfogatás helyéhez legköze
lebb eső csendőrőrsön. így nagyobb csoportok voltak 
lecsukva Dánoson, Monoron, Gyónban, Kecskeméten 
és Albert-Irsán. Ezeket a cigánycsoportokat most Al- 
só-Dabason összpontosították. Ma reggel mind az öt 
helyről megérkeztek a cigányok Alsó-Dabasra, ahol 
megkezdték kihallgatásukat. Ennek az összpontosítás
nak kettős célja van, az egyik az, hogy Alsó-Dabasban 
központi fekvésű helyet nyertek a vizsgálat megköny- 
nyítésére, másrészt pedig az összes gyanúba fogottak 
együtt vannak s így a vallatás eredményesebb lehet. Al- 
só-Dabason a csendőrség számát is megszaporították 
és ma délelőtt a Kecskeméten elfogott és a gyóni táma-

kívül kritikus

Alsódabas korabeli képeslapon



dással gyanúsított 
cigányokat is oda
kísérték. Velük 
együtt odaérkezett 
a vizsgálatot veze
tő Navratil járás
őrmester is. ”9

Érdekes módon a Bu
dapesti Napló tudósí
tásain kívül -  amelyek 
szerint egyébként az 
elfogott cigányoknak, 
ha a dánosi bűntény
ben nem is, de más 
bűnügyekben meglé
vő érintettségét bűnje
lek tucatjai támasztot
ták alá10 -  semmilyen 
más forrásban nem 
olvasható, hogy a bűntényt közvetlenül követően a hely
színhez ennyire közeli helyeken -  a Kecskemét melletti 
Szentkirálypusztán már július 22-én elfogott Surányi Ig- 
nácék kivételével -  nagyobb cigány csoportokat csuktak 
volna le. Ha ez igaz lett volna, akkor őket is Dánosra vi
szik a helyszíni nyomozati cselekmények végrehajtására, 
hisz így tettek a Debrecen melletti Tégláson elfogott Ko
lompár Balog Tutáékkal és a Kecskemét mellett elfogott 
Surányi Ignácékkal is. Mindkét csoportot július 26-án vit
ték ki -  Balog Tutáékat Alberti-Irsáról, Surányi Ignácékat 
Alsódabasról -  a dánosi helyszínre, egy tudósítás szerint 
összesen huszonnyolcan voltak az Alsódabasról odaszállí
tottakkal és a Pilisen elfogott, egyébként magyar Verseghy 
Kiss Józseffel együtt fogva tartva a dánosi iskolában.11 Su
rányi Ignácékat a náluk megtalált bűnjelek alapján először 
csak a gyóni bűncselekményekkel gyanúsították, ezért 
őket előbb -  már 1907. július 23-án -  Gyónra vitték a sér
tettekkel történő szembesítés végrehajtására, ami közvet
lenül Alsódabas mellett volt, és a 48. számú -  összesen öt 
lovas csendőrből álló -  alsódabasi csendőrőrs illetékessé
gi területéhez tartozott.12 (A mai Dabas Alsódabas, Felső- 
dabas, Sári és Gyón községek egyesüléséből alakult ki.) 
Erről egyébként -  a „cigánytábor” emlegetése nélkül -  a 
sajtó is beszámolt,13 ez volt tehát a nagyon egyszerű oka 
az alsódabasi „összpontosításnak”. Mivel Balog Tutáé- 
kat Monoron keresztül vitték Alberti-Irsára, majd onnan 
a dánosi helyszínre, majdnem biztos, hogy az újságíró ál
tal megnevezett helyeken lecsukott nagyobb cigány cso
portok tagjai egyaránt, az asszonyokkal és a gyerekekkel 
együtt, kb. negyven emberből álló és a dánosi gyilkos
ság után két nagyobb csoportban menekülő, ezért külön 
elfogott Surányi-féle karaván tagjai voltak. A Budapesti 
Napló idézett cikke tehát eleve megtöbbszörözte az elfo
gott cigányok számát, hisz Dánoson, Monoron, Gyónban, 
Kecskeméten, Alberti-Irsán és Alsódabason is egyaránt 
ők voltak egy-két nap különbséggel, külön-külön vagy 
együtt fogva tartva.

A Budapesti Hírlap július 25-én szintén tudni vélte, 
hogy Alsódabason „most valóságos cigánytábor van”,

„ tíz-tizenkét család, 
helyesebben törzs 
van együtt. A számuk 
meghaladja a kétszá
zat.” Másnap már há
romszáz, a következő 
napon ismét csak két
száz elfogott cigány
ról írtak a lapban. 
Több mint valószínű 
azonban, hogy az al- 
só-dabasi cigánytá
borról beszámoló 
tudósítások nem köz
vetlen, empirikus új
ságírói tapasztalaton 
alapultak. Július 26- 
án és 27-én ugyanis 
a bűncselekménnyel 
gyanúsított cigányo

kat a csendőrök kivitték a dánosi helyszínre, majd Alber- 
ti-Irsára, ahol több lap újságírói is ott voltak velük, mivel 
akkoriban ez volt a legnagyobb szenzáció, kivétel nél
kül erről az eseményről tudósítottak.14 A Dánosra vezető 
úton, illetve ott történtek azok a valódi vagy vélt atroci
tások is, amelyek éppen az ő cikkeik nyomán terjedtek 
el, miért mentek volna ugyanekkor Alsódabasra? A dá- 
nosi helyszínről az Alsódabasról odaszállított Surányi 
Ignác-féle kompániát sem Alsódabasra szállították visz- 
sza, hanem a többiekkel együtt Alberti-Irsára. Július 27- 
ét követően viszont már egy lapban sem említik az „al- 
sódabasi cigánytábort”, aminek csak egyetlen oka lehet: 
aznap este szállították be Alberti-Irsáról Budapestre, a 
pestvidéki törvényszék fogházába a későbbi vádlottakat. 
A gyerekeket azonban -  a csecsemők kivételével, akik az 
anyjukkal maradtak -  nem, őket a csendőrök a későbbi 
törvényszéki tárgyalás fontos tanújánál, Kolompár Mari
nál hagyták Pusztavacson. Felmerül a kérdés: ha az ügy 
konkrét gyanúsítottjainak gyermekeit nem zárták tábor
ba, akkor miért zártak volna más cigánygyerekeket oda? 
Ezzel szemben lehet azzal érvelni, hogy köztudomásúan 
nem csak a későbbi vádlottakat fogta el ekkor a csend
őrség, s a többieket ettől még akár ott tarthatták az alsó- 
dabasi cigánytáborban is. Az állítás első fele kétségkívül 
igaz. Az újságok tudósításai a valódi tettesek elfogása 
után is még naponta számoltak be cigányok elfogásáról 
az ország legkülönbözőbb helyeiről, de Balog Tutáék 
Budapestre szállítása -  tehát július 27-e -  után ezek kö
zül is minden potenciális gyanúsítottat a fővárosba hoz
tak, a többieket pedig elengedték, ahogy azt a tudósítások 
egyébként tartalmazták is:

„A vidéken egymásután fogdossák össze a kóborló 
cigányokat és aki ellen csak a legkisebb a gyanú, 
hogy része lehet a pusztadánosi vagy gyóni rabló
gyilkosságban, letartóztatják és behozzák a főváros
ba. Akik igazolni tudják magukat, azokról ujjlenyo
matokat készítenek s aztán újra szabadon bocsájtják 
őket. ”15

Kolompár Balog Tuta (bőgatyában) és a vele összebilincselt, teljesen 
ártatlan Verseghy Kiss József az Albertirsáról Dános felé vezető országúton 

1907. július 26-án
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A Nap című bulvárlap fenti sorait alátámasztják azok a 
konkrét hírek is, amelyek pl. a hajdúhadházi csendőrök 
által Beretvás községben elfogott tizenkét,16 Szegedről 
tizenkilenc17 cigány 
gyanúsított Budapest
re szállításáról vagy 
arról szóltak, hogy a 
beszállított cigányok 
nagy száma miatt -  
egyes lapok több száz 
elfogott beszállítását 
vizionálták -  nem volt 
hely a törvényszéki 
fogházban, így Czá- 
rán István főügyész 
rendeletére az összes 
jogerősen elítélt sze
mélyt a fogházból a 
Gyűjtőfogházba kel
lett kiszállítani.18 Ez 
utóbbi (az elfogottak 
nagy számára hami
san utaló) újsághír a 
valóságban azt jelen
tette, hogy 1907. július 27-ét követően, augusztus végéig 
a pestvidéki törvényszéki fogházból a Gyűjtőfogházba öt 
fegyencet,19 öt rabot20 és három foglyot,21 tehát összesen 
13 embert szállítottak be. Ezt összehasonlítva az elfogott 
Surányi-karavánból a pestvidéki fogházba beszállított 
személyek számával -  tizennégy fő -  látható, hogy a két 
szám egymásnak megfelel. A megjelent hírekkel ellentét
ben levéltári források bizonyítják azt is, hogy ebben az 
időszakban (tehát július 27-től augusztus végéig) az el- 
fogottak nagy száma miatt egyetlen foglyot sem kellett 
a pestvidéki törvényszék fogházából a Budapesti Kirá
lyi Büntetőtörvényszék Fogházába átkísértetni.22 Szep
temberben ugyan ez a fogház is fogadott be a pestvidéki 
törvényszéktől cigányokat, de csak az ekkor kézrekerült 
Sztojka Dollárt és a vele együtt elfogott, majd elengedett 
Horvát Balog Jánost, Sztojka Kunát, Sztojka Párnót és a 
vele együtt egy maklári betörés miatt őrizetbe vett és ké
sőbb emiatt el is ítélt Lakatos Márton Danit. Őket azonban 
bizonyára nem a hely hiánya, hanem nyomozástaktikai 
okokból -  a többiektől való elszigetelésük miatt -  zárták 
ide, hisz hárman közülük a dánosi csárdában gyilkoló ké
sőbbi vádlottak voltak.23

A dánosi bűnügy miatt országszerte elfogottak számára 
további objektív adatok alapján is következtethetünk. Bár 
a Pestvidéki Királyi Törvényszék fogházának 1907-es fo- 
golytörzskönyve nem maradt fenn, az ügy több vádlottjá
nak későbbi -  más bűncselekmények elkövetése miatti el
fogása utáni -  fogolytörzskönyvéből kiderül, hogy a dánosi 
ügyben mi volt a törzskönyvi számuk. Így pl. a fogházba 
1907. július 27-én beszállított, az ügyben XVI. rendű vád
lott Lakatos Mari Kácsinak a törzskönyvi száma 675/907. 
volt, míg az ügy I. rendű vádlottjának, a fogházba későbbi 
elfogása miatt csak 1907. szeptember 15-én befogadott, 
majd még aznap Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék 
Fogházába átkísért Sztojka Párnónak 791/907. A fogoly-

törzskönyv folyamatos számozása miatt ez azt jelenti, 
hogy 1907. július 27. és 1907. szeptember 15., tehát a két 
befogadás között, másfél hónap alatt összesen 114 foglyot

törzskönyveztek a 
pestvidéki törvény
szék fogházában. Ez 
a szám teljesen átla
gosnak nevezhető a 
fogház kb. havi 100- 
as átlagához képest, 
hisz július végén 
már majdnem 700 
törzskönyvezett fo
golynál tartottak, így 
ebben az időszakban 
gyakorlatilag nem 
volt több a rabosí- 
tások száma, mint 
korábban. Ebből az 
adatból az az ész
szerű következtetés 
is levonható, hogy a 
törzskönyvezett 114 
fogoly nagyobb része 

nyilvánvalóan nem lehetett cigány. Egyébként az újonnan 
elfogottak Budapestre szállításának ténye annál is inkább 
érthető, mert az együttműködő Lakatos Róza Lina vallo
mása alapján ekkor még keresték Sztojka Párnót, Dollárt 
és Kunát, és a tisztázatlan személyazonosságú foglyokat 
a fiatal cigánylánnyal Budapesten szembesítették (arról 
nem is beszélve, hogy az eljárás ekkorra már a pestvidé
ki törvényszék vizsgálóbírája előtt folyt). Ugyanebben az 
időszakban azonban már megjelentek az első szabadlábra 
helyezésekről szóló konkrét hírek is pl. 1907. augusztus 
2-án harminc cigány fogvatartott elengedéséről.24

Ha létezett volna a dánosi rablógyilkosság után cigá
nyok számára felállított koncentrációs tábor, akkor Ivánka 
Imre Nógrád megyei képviselő 1907. november 6-án bi
zonyára nem interpellálja az Országgyűlésben a belügy
minisztert. Ebben a felszólalásában a képviselő kifejtette, 
hogy az ország minden megyéjében más és más szabá
lyok szerint kezelik az „oláh cigányokat”, ami miatt gya
korlatilag lehetetlen az ellenük való fellépés, mert még 
a személyazonosságuk megállapítása is megoldhatatlan 
helyzetbe hozza a hatóságokat. A képviselő így fejezte ki 
csalódottságát az elmaradt intézkedések miatt:

„A dánosi nagy katasztrófa után az ország nagy része 
azzal a várakozással van eltelve, hogy végre ezek az 
állapotok szanáltatnak, szanáltatnak olyan irányban, 
hogy egy állandó, az egész országot felölelő, esetleg 
törvényhozási intézkedés fog tétetni, amely az oláh ci
gányok ügyeit szabályozza, esetleg kényszertelepítés 
útján esetleg más módon. Látjuk, hogy József császár 
munkája nem volt eredménytelen, mert hiszen ezrek
re rúg azoknak a cigányoknak a száma, akiket József 
császár letelepített, és akik az országnak hasznos, 
munkás polgáraivá váltak. Ami akkor sikerült, talán 
sikerülne ma is. ”25

Genfben feltartóztatott vándorcigány karaván 1907 nyarán
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Ivánka interpellációjában egyébként rámutatott arra, hogy 
a vándorcigányok ügye ebben az időben nemcsak magyar, 
hanem nemzetközi probléma is volt.26 A belügyminiszter
nek konkrétan feltett kérdéséből („ hajlandó-e a belügymi
niszter úr egy országos akciót indítani, esetleg törvényho
zási intézkedést kezdeményezni az oláhcigány ügy alapos 
rendezése céljából? ”)  pedig egyértelműen arra lehet kö
vetkeztetni, hogy az általános hiedelemmel ellentétben a 
dánosi rablógyilkosság után nem volt a kormányzat által 
központilag szervezett, az egész ország területére kiter
jedő intézkedéssorozat a vándorcigányokkal szemben.27 
Ezt nem csupán a levéltári adatok hiánya, hanem többek 
között az is igazolja, hogy négy nappal a bűntény után a 
Kolompár Balog Tutáékat a dánosi helyszíntől viszony
lag távol elfogó -  ráadásul más csendőrkerülethez tartozó 
-  hajdúhadházi csendőrök saját törvényszéki vallomásuk 
szerint az elfogáskor még nem tudtak a bűncselekmény el- 
követéséről.28 Központi utasítás alapján szervezett orszá
gos akció esetén ez elképzelhetetlen lett volna.

Az alsódabasi „koncentrációs táborban” hónapokig 
fogva tartott és ott ezerszámra sanyargatott cigányok tör
ténetéből tehát összesen annyi igaz, hogy a dánosi rabló
gyilkosság után voltak ott -  biztos, hogy még a százas 
nagyságrendet sem elérően -  vándorcigányok három-négy 
napig csendőri őrizet alatt. Bántalmazásukról vagy egyéb 
módon történő kínzásukról még a korabeli, az atrocitások
ról bőségesen és sokszor túlzóan beszámoló sajtó sem írt 
egy szót sem.

Ami pedig a dánosi „cigányrazzia” országos méreteit, 
a „ tömeges fajüldözést” és a „húszezer” cigány elfogását 
illeti, kétségkívül megállapítható, hogy ezek a számok 
rendkívüli, már-már mitológiai mértékben eltúlzottak, 
ahogy azt ma már a cigány holokauszt témájában leg
újabban megjelent könyv egyik -  a dánosi ügyről szóló 
és jelen tanulmány szerzőjével készült interjúra hivat
kozó -  lábjegyzete is elismeri.29 Ezzel kapcsolatban a 
fentieken kívül kiemelést érdemel az is, hogy minden 
korabeli forrás szerint az elfogott cigányokról, legyenek 
férfiak, nők vagy gyermekek, ujjnyomatot vettek, hisz 
az ügy fontos bizonyítéka volt a csárdában maradt ujj
lenyomat, amelynek a csendőrök egészen szeptembe
rig nem találták meg a gazdáját. Az ügy daktiloszkópiai 
szakértőjének, dr. Gábor Bélának fennmaradt szakértői

véleménye is ezt tartalmazza, eszerint „majdnem minde
nütt, ahol cigányokat fogtak el, azoknak ujjairól festékes 
ujjlenyomatokat készítettek és azokat az üvegeken talált 
nyomokkal való összehasonlítás céljából hozzám kül
dötték”. Csakhogy Gábor Béla a szakértői vélemény 
szerint az egész országból összesen 227 személy ujjle
nyomatát vizsgálta meg, és ebben a számban már benne 
volt az ügyben bíróság elé állított 17 (és nyilvánvalóan 
a Surányi-karaván velük együtt előállított további 25-30 
tagjának) ujjlenyomata is!30 Ebből egyértelműen arra 
következtethetünk, hogy a dánosi bűntény nyomán el
fogott és személyazonosságuk megállapításáig, de leg
alábbis ujjlenyomataik levétele és ellenőrzése céljából 
hosszabb-rövidebb ideig fogva tartott kóbor cigányok 
száma talán még az ötszázat sem érte el. Még a dáno
si bűntény miatti eljárás iránt kiemelt figyelmet tanúsító 
újságíróknál is nagyobb érdeklődést mutató és a hatósá
gokat folyamatosan kritizáló Urai Dezső, az Egyetértés 
újságírója 1907. július 30-án maga is azt írta, hogy „vége 
lett a hajszának, Budapestre kerültek a cigányok”, és az 
egész országban „ az utolsó jelentések alapján körülbelül 
háromszáz cigánynak kell fogva lennie. ”31

Egyébként, ha az ezres számból indulunk ki -  ami 
több mint a háromszorosa az elfogott vándorcigányokat 
vehemensen védő kortárs újságíró által becsült értéknek
-  akkor is az 1893-as cigány népszámlálás adatai alapján, 
a körülbelül 30 ezer fős kóbor és félkóbor magyarorszá
gi cigányságnak ez csak a 3%-a, ha pedig a 275 000-es 
összlétszámot vesszük alapul, akkor még a 0,4%-os érté
ket sem éri el. E számok alapján nehezen lehet kijelenteni, 
hogy Magyarországon 1907-ben a cigánysággal szemben 
állami fajüldözés történt. Valójában annyi állapítható meg, 
hogy a korabeli magyar társadalomból rendkívül heves ér
zelmi reakciókat kiváltó borzalmas bűncselekmény -  a dá
nosi négyes rablógyilkosság, erőszakos közösülés és gyúj
togatás -  elkövetése után, a magyarországi cigányságon 
belül is jelentős kisebbségben lévő vándorcigány elköve
tők kézrekerítése és azonosítása érdekében hajtottak végre 
a csendőrök egy olyan bűnüldözési műveletet, amelynek 
során (kizárólag a vándorcigányokkal szemben) történtek 
ugyan elítélendő -  a csendőrség által egyébként kivizsgált
-  atrocitások, de ezek a fajüldözés fogalmába semmikép
pen sem vonhatók bele.

Ibolya, Tibor

Legende des Konzentrationslagers für Zigeuner 1907 und der massenhaften Rassenverfolgung
(Zusammenfassung)

Am Abend des 19. Juli 1907 töteten die Mitglieder ei- 
ner Wanderzigeunerkarawane in der Tscharda „Szarvas” 
(Zum Hirsch) in Dános (heute Dánszentmiklós) den Gast- 
wirt, seine Frau, ihre Pflegetochter und einen zufallig 
anwesenden Fuhrmann. Nachdem sie das Gasthaus ge- 
plündert und in Brand gesteckt hatten, flüchteten sie vom 
Tatort. Die Tater wurden bald festgenommen, und der 
Königliche Gerichtsstuhl Pest und Umgebung verurteil- 
te drei Angeklagte zur lebenslangen Freiheitsstrafe, und 
drei zu je 15 Jahren Zuchthaus. Der Fall ist auch heute

noch von zahlreichen Irrtümern und Legenden, bzw. ab- 
sichtlichen Lügen umwoben, die von der Nachwelt oft als 
Tatsachen angenommen werden. So zum Beispiel die -  in 
der Kádár-Ára verbreitete und sogar noch 2014 anzutref- 
fende -  unwahre Behauptung, nach der für Zigeuner ein 
Konzentrationslager eingerichtet worden sei. Von der Ge- 
schichte über die im „Konzentrationslager“ in Alsódabas 
Monate lang inhaftierten und dort zu Tausenden gemar- 
terten Zigeunern stimmt nur so viel, dass sich dort nach 
dem Raubmord in Dános drei bis vier Tage lang Wander-
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zigeuner in Gewahrsam der Gendarmerie befanden, aber 
ihre Zahl erreichte nicht einmal die GröBenordnung von 
Hunderten. Über Misshandlungen oder Peinigungen der 
Zigeuner schrieb nicht einmal die zeitgenössische Pres
se, die von Atrozitaten reichlich und oft übertrieben be- 
richtete, ein einziges Wort. -  Der Verfasser des Aufsatzes 
weist in Einzelheiten nach, dass es in Ungarn 1907 kein 
Konzentrationslager für Zigeuner gegeben hat, und es gibt 
diesbezüglich auch keinen einzigen wissenschaftlichen 
Beweis. Aus Zeitungsberichten, aus den bekannten Daten 
und Tatsachen der Sache und aus ihrer Chronologie kann 
die Unseriösitat der Behauptung eindeutig festgestellt
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werden. In Wirklichkeit lasst sich nur feststellen, dass die 
Gendarmerie nach der Straftat, die in der zeitgenössischen 
ungarischen Gesellschaft auBerordentlich heftige emo- 
tionale Reaktionen auslöste, eine StrafverfolgungsmaB- 
nahme einleitete, um die Tater aus der Gemeinschaft der 
innerhalb der ungarischen Zigeunerschaft in Minderheit 
vertretenen Wanderzigeuner zu fassen und zu identifizie- 
ren. Im Verlaufe dieser MaBnahme kam es (ausschlieBlich 
gegenüber Wanderzigeunern) zu verurteilenden -  von der 
Gendarmerie übrigens untersuchten -  Atrozitaten, diese 
können aber keinesfalls unter den Begriff der Rassenver- 
folgung eingeordnet werden.
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kesfehérvári és várpalotai cigányok tömeges kivégzése Várpalotán 
1945-ben (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 
Kiadványai 34. Várpalota-Veszprém, Várpalota Város Önkormány- 
zata-Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, 2015, 
10. p., 9. lábjegyzet)

30 A teljes szakvélemény megjelent a Közbiztonság 1908. július 24-i 
számában. Ebben 227 személyről van szó. Gábor Béla 1912-ben 
megjelent könyvében -  Ujjnyom a bűncselekmény helyszínén. 
A helyszíni ujjnyomoknak a nyomozásban és a vizsgálatban való 
felhasználásának tankönyve (Budapest, Radó Izor Nyomdai Műin
tézete, 1912) -  szintén közli a szakvéleményt, itt már 427 személyt 
említve, ami ugyanúgy lehet elírás eredménye, mint a kisebb 227-es 
szám, azonban minden adatot összevetve a kisebb szám a valószí
nűbb.

31 Egyetértés, 1907. július 31.
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