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A Habsburg Birodalom utódállamaiban 
a  romák helyzetét egy egységes hatósági 
hozzáállás, valamint a lakosság többségének 
alapvetően hasonló, előítéletektől terhes ál-
láspont jellemezte, és mindez végül oda ve-
zetett, hogy a nemzetiszocialisták és a kö-
zép- és kelet-európai fasiszta szövetségeseik 
– nagyrészt hasonló módon – népirtásba 
torkolló üldözést hajtottak végre ellenük. 

A Habsburg Birodalomban tulajdon-
képpen nem beszélhetünk „cigánypolitiká-
ról”, mert a Habsburg Birodalom más, úgy-
nevezett „nemzetiségeivel” ellentétben 
a romáknak és a romák számos alcsoport-
jának nem jutott a  nemzetiségekéhez ha-
sonló jogállás osztályrészül. Az uralkodóház 
egyes tagjai ugyan törekedtek arra, hogy 
a „cigányokat” tudományos szinten kutas-
sák, ennek eredménye lett például Habs-
burg–Lotaringiai József Károly (1833–1905) 
főherceg munkája a  „cigányok” történel-
méről, ezek a kísérletek azonban gyakorla-
tilag kimerültek a sztereotip közhelyek és 
előítéletek ismételgetésében, mint ahogyan 
Demeter Dan (1856–1927) írása is „Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia írásban és képben” 
című kiadványban, amely a birodalmat és 
annak lakóit a legátfogóbb módon és a leg-
részletesebben mutatta be. Jellemző módon 
a  legtöbb országrész leírásában a  „cigá-
nyok” – a  zsidók mellett – rendszeresen 
„idegenekként” szerepelnek. 

Die Situation der Roma in den Nachfolge-
staaten der Habsburgermonarchie war ge-
kennzeichnet von einer weitgehend einheit-
lichen Haltung der jeweiligen staatlichen 
Behörden sowie einer weitgehend ähn-
lichen, vorurteilsbehafteten Haltung des 
Großteils der Bevölkerung gegenüber den 
Roma, die schließlich in einer weitgehend 
ähnlichen, genozidalen Verfolgung der Min-
derheit durch die Nationalsozialisten und 
ihre faschistischen Verbündeten in Zentral- 
und Osteuropa mündete. 

Von einer „Zigeunerpolitik” der Habs-
burgermonarchie kann eigentlich nicht ge-
sprochen werden, denn im Gegensatz zu 
anderen sogenannten „Nationalitäten” der 
Habsburgermonarchie, wurde den Roma 
und ihren zahlreichen Untergruppen nie-
mals ein vergleichbarer Satus zuerkannt. 
Zwar bemühten sich einzelne Mitglieder 
des Herrscherhauses um die wissenschaft-
liche Erforschung der „Zigeuner”, wie etwa 
die von Erzherzog Joseph Karl Ludwig von 
Österreich (1833–1905) verfasste Geschichte 
der „Zigeuner” in der Regel jedoch er-
schöpfte sich ihre Darstellung in der Wie-
derholung von stereotypen Gemeinplätzen 
und Vorurteilen, wie im Beitrag von Deme-
ter Dan (1856–1927) im sogenannten Kron-
prinzenwerk, der umfassendsten und de-
tailliertesten Beschreibung der Monarchie 
und seiner Bewohner. Bezeichnenderweise 
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Eredetileg gazdasági okai voltak an-
nak, hogy a Habsburg Birodalom egyes köz-
igazgatási szervei külön bánásmódban ré-
szesítették a  „cigányokat”. A  17. és 18. 
századi törökellenes harcok következtében 
a Habsburg Birodalom jelentősebb „cigány” 
népcsoportokat fogadott be, mint ahogyan 
a nyugat-magyarországi Batthyány földes-
urak 1674-ben beengedték Sárközy Márton 
vajda embereit, és a Habsburgok ezt köve-
tően, a 18. századtól kezdődően igyekeztek 
– a birodalmuk területi alapon szerveződő 
modern állammá formálása körében – a ci-
gányokat a feudális állam alattvalói közös-
ségébe sikeresen integrálni. 

Tény, hogy a 19. század második felé-
ben több olyan csoport is élt Nyugat-Ma-
gyarországon, amelyek indiai származását 
a  nyelvük alapján nyelvészek és társada-
lomtudósok is igazoltnak látták, és amelyek 
– kevés kivételtől eltekintve – eltérő, de 
mégis egymással egyértelmű rokonságban 
álló nyelvjárást beszéltek. (Dieter W. Hal-
wachs felosztása szerint: oláh, nem oláh, 
szinti.) 

A 19. század végére és a 20. század ele-
jére jellemző nemzetközi folyamatok már 
lényegében előre jelezték a romákkal szem-
ben a nyugat-magyarországi–burgenlandi 
térségben megnyilvánuló politikát. Ide tar-
tozott mindenekelőtt a fényképezés általá-
nossá válásának köszönhetően elterjedt ro-
mantikus, ugyanakkor diszkriminatív 
„cigánykép” társadalmi konstrukciója, 
amely azonban durván torzítva mutatta be 
a kisebbség nagyobb részének valós életkö-
rülményeit. 

1893-ban a  nyugat-magyarországi 
Győr, Moson, Sopron, Vas és Zala várme-
gyékben összesen 8423 személyt vettek ci-
gányként nyilvántartásba. 
 

wurden in den Beschreibungen der meisten 
Landesteile die „Zigeuner” neben den Juden 
regelmäßig als „Fremde” beschrieben. 

Die gesonderte Befassung der verschie-
denen Organe der öffentlichen Verwaltung 
der Habsburgermonarchie mit den „Zigeu-
nern” hatte ursprünglich wirtschaftliche 
Gründe. Nachdem in Zuge der Türkenkriege 
im 17. Und 18. Jahrhundert größere Gruppen 
von „Zigeunern” ins Habsburgerreich auf-
genommen worden waren – wie etwa eine 
Gruppe des Woiwoden Marton Sarközy 
durch die westungarischen Grundherren 
Batthyány 1674 – versuchten die Habsbur-
ger ab dem 18. Jahrhundert im Zuge der 
Umgestaltung ihres Reiches in einen mo-
dernen Territorialstaat die „Zigeuner” effek-
tiv in den Untertanenverband des Feudal-
staates einzubinden. 

Tatsache ist, dass in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts im westungarischen 
Raum mehrere Gruppen lebten, deren in-
dische Abstammung aufgrund ihrer Spra-
che von Linguisten und Staatswissenschaf-
tern als erwiesen erachtet wurde und die – 
mit wenigen Ausnahmen – unterschiedli-
che, aber klar miteinander verwandten Dia-
lekte sprachen. (Halwachs Vlah-non vlah, 
Sinti.) 

Die Politik im westungarisch-bur-
genländischen Raum gegenüber den Roma 
war im Wesentlichen durch internationale 
Entwicklungen des späten 19. und frühen 
20. Jahrhunderts vorgezeichnet. Zu diesen 
zählte maßgeblich die durch die Verbrei-
tung der Photographie beförderte gesell-
schaftliche Konstruktion eines romanti-
schen aber diskriminierenden „Zigeuner-
bildes”, das die tatsächliche Lebenswelt 
eines Großteils der Minderheitenangehö-
rigen grob verzerrte. 
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Vármegyék · Komitate                                    
Győr                                                            738 
Moson                                                        349 
Sopron                                                     1355 
Vas                                                            4073 
Zala                                                          1908 
Összesen · Zusammen                         8423 

 
Csupán 2,6%-ukat, mindösszesen 223 

személyt írtak le „nem letelepedett”, azaz 
„vándorcigányként”, míg a többieket letele-
pedett vagy tartósan egy helyen lakó roma 
emberekként jellemeztek. 

Feltehetően az 1893. évi összeírás a le-
telepedett roma lakosságnak csak a – tár-
sadalmi és gazdasági szempontból kevésbé 
integrálódott – töredékét vette valójában 
nyilvántartásba, mivel a  két világháború 
közti időszakban Burgenlandban lezajlott 
népszámlások az 1930-as években, azaz csu-
pán mintegy 4 évtizeddel később, 400%-kal 
magasabb lélekszámú letelepedett romát 
rögzítettek. 

Ilyen mértékű népességnövekedés két 
generáció alatt nem magyarázható pusztán 
a  születések számának emelkedésével. 
Az ok sokkal inkább abban lenne keresendő, 
hogy az 1920-as évek közepétől a hatóságok 
és a  lakosság nagy részének a  romákkal 

Im Jahre 1893 wurden in den west-
ungarischen Komitaten Győr, Moson, So-
pron, Vas und Zala insgesamt nur 8423 Per-
sonen als Zigeuner registriert. 

Nur 2,6 Prozent von ihnen, insgesamt 
223 Personen, wurden als nicht sesshafte, 
„wandernde Zigeuner” bezeichnet, wäh-
rend die übrigen als sesshafte oder lang-
fristig ansässige Roma bezeichnet wurden. 

Tatsächlich dürfte die Konskription 
1893 nur einen – sozial und wirtschaftlich 
wenig integrierten – Bruchteil der ansäs-
sigen Romabevölkerung erfasst haben, 
denn die burgenländischen Zählungen der 
Zwischenkriegszeit weisen in den 1930er 
Jahren – also im Abstand von nur viel Jahr-
zehnten – eine um 400 Prozent höhere An-
zahl an ansässigen Roma auf. 

Im Abstand von nur zwei Generatio-
nen ist ein derartiger Bevölkerungsanstieg 
nur durch Geburten nicht erklärbar. Die 
Ursache dafür dürfte eher in der zuneh-
mend rassistischen Einstellung der Behör-
den und großen Teilen der Bevölkerung ge-
genüber den Roma ab der Mitte der 1920er 
Jahre gewesen sein. Unter Anwendung der 
rassistischeren – burgenländischen – Kri-
terien können wir auch für die westunga-
rischen Komitate in den 1940er Jahren von 
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Járás · Bezirk      Helységnévtár,    Népszámlálás,    Járási közigazgatási             Csendőrség,              Tartományi 
                                                 1923             1925/1926   hivatalok, 1930/1931 Worm szerint, 1933           hivatal, 1936 
                           Ortsverzeichnis,              Zählung,                               BHs,          Gendarmerie          Landeshaupt- 
                                                 1923             1925/1926                      1930/1931             Worm, 1933    mannschaft, 1936  
Neusiedl am See                  16                      293                              352                          398                           481 
Eisenstadt                             77                      197                              263                          327                          390 
Mattersburg                       132                      316                              401                         444                          483 
Oberpullendorf                                              570                              630                          759                          802 
Oberwart                           1388                    2545                            3130                        3555                        3912 
Güssing                                111                      536                              606                         693                          744 
Jennersdorf                          61                      742                              854                          977                        1059 
Burgenland                       1785                    5199                            6236                        7153                         7871 
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szembeni beállítottsága egyre nagyobb mér-
tékben vált rasszistává. Ha feltételezzük, 
hogy a Burgenlandra jellemző rasszista is-
mérvek az  1940-es évek nyugat-magyar-
országi vármegyéire is érvényesek lehettek, 
akkor abból indulhatunk ki, hogy itt is egy 
jelentősen magasabb lélekszámú letelepe-
dett roma népesség, becslések alapján 
12.000–15.000 fő élt. 

A nyugat-magyarországi és burgen-
landi romák 1938, illetve 1944 utáni üldöz-
tetése esetében döntő jelentőségű a rend-
őri szervek 1. világháborút követően 
kialakuló és határokon átívelő együtt-
működése, amelynek célja – egy Francia-
országból kiinduló folyamat eredménye-
ként – a  nem letelepedett lakosság 
nyilvántartásba vétele volt. 

1913-től kezdődően egész Európában 
fényképet és ujjlenyomatot tartalmazó, kü-
lönleges igazolványokat állítottak ki „nem 
letelepedett” vagy „cigány” személyeknek. 
1926-tól kezdődően Ausztriában is minden 
„cigánynak” nevezett személyt lefényké-
peztek, és az  ujjlenyomataikkal együtt 
a bűnügyi rendőrség külön „Cigány karto-
tékjában” nyilvántartásba vettek. A  Bur-
genländisches Landesarchiv egyik gyűjte-
ményében több 100 olyan fénykép található, 
amelyeket a csendőrség készített a burgen-
landi roma településeken végrehajtott „raz-
ziáik” során. 

A két világháború között a magyar vár-
megyékben is rendszeresen hajtottak végre 
„razziákat”. Ezek sikeressége ugyanakkor 
csekély maradt, hiszen a vármegyék és a já-
rások nem hangolták össze az  intézkedé-
seiket, és a hatóságok is gyakran előre be-
jelentették a  razziákat. Ezek a  „razziák” 
általában az  úgynevezett „vándorló cigá-
nyok” ellen irányultak, akik nem tudták 
igazolni jogszerű tartózkodásukat. Ezeket 
a  személyeket egyszerűen elvitték a  vár-

einer wesentlich höheren Anzahl von ge-
schätzten 12.000 bis 15.000 ansässigen 
Roma ausgehen. 

Entscheidend für die Verfolgung der 
westungarischen und burgenländischen 
Roma nach 1938, beziehungsweise 1944 war 
die nach dem Ersten Weltkrieg beginnende, 
grenzüberschreitende Kooperation von Po-
lizeibehörden, die von Frankreich aus-
gehende systematische Registrierung der 
nichtsesshaften Bevölkerung. 

Ab 1913 wurden in ganz Europa Son-
derausweise mit Lichtbild und Finger-
abdrücken für „Nicht-Sesshafte” oder „Zi-
geuner” ausgestellt. Auch in Österreich 
wurden ab 1926 alle als „Zigeuner” diffa-
mierten Personen fotografiert und zusam-
men mit ihren Fingerabdrücken in einer 
eigenen „Zigeunerkartei” der Kriminalpoli-
zei registriert. Eine Sammlung im Burgen-
ländischen Landesarchiv beinhaltet Hun-
derte Fotos, welche die Gendarmerie 
während ihrer „Razzien” in den Romasied-
lungen des Burgenlandes anfertigte. 

Regelmäßige „Razzien” wurden in der 
Zwischenkriegszeit auch in den ungari-
schen Komitaten durchgeführt. Ihr Erfolg 
war jedoch meist gering, da die einzelnen 
Komitate und Bezirke, ihre Maßnahmen 
nicht koordinierten und die „Razzien” auch 
oft vorher behördlich angekündigt wurden. 
In der Regel richteten sich diese „Razzien” 
aber vor allem gegen sogenannte „wan-
dernde Zigeuner”, die keinen geregelten 
Aufenthalt nachweisen konnten. Diese wur-
den dann einfach an die Komitatsgrenzen 
geführt und aus dem Komitat ausgewiesen. 

Im Burgenland begannen in den 
1920er Jahren auch die Gemeindeverwal-
tungen, ihre „Zigeunerbevölkerung” in ei-
genen Evidenzen zu erfassen. Ab 1928 wur-
den die burgenländischen Roma von den 
Polizeibehörden in einer eigenen „Zigeu-
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megyehatárra, és kiutasították őket a vár-
megyéből. 

Burgenlandban, az  1920-as években 
a  települési önkormányzatok is elkezdtek 
külön nyilvántartást vezetni a saját „cigány 
népességükről”. 1928-tól a burgenlandi ro-
mákat a  rendőri szervek a  saját „Cigány 
kartotékjukban” – fotóval és ujjlenyomattal 
együtt – nyilvántartásba vették. 

Ezen kartotékok és nyilvántartások 
alapján kerülhetett sor a burgenlandi romák 
üldöztetésére és meggyilkolására 1938 után. 
Ha a  csendőrség vagy az  önkormányzat 
a két világháború közti időszakban valakit 
szerencsétlenségére „cigányként” vett nyil-

nerkartei” mit Foto und Fingerabdrücken 
registriert. 

Diese Karteien und Verzeichnisse bil-
deten eine wesentliche Voraussetzung für 
die Verfolgung und Ermordung der bur-
genländischen Roma nach 1938. Wer das 
Pech hatte, von der Gemeinde oder Gen-
darmerie in der Zwischenkriegszeit als „Zi-
geuner” registriert zu werden – was bei 
Mischehen zwischen Roma und „Gadje” 
völlig von der Einschätzung des jeweiligen 
Amtmannes abhing –, der wurde nach 1938 
von den Nationalsozialisten in ein Zwangs-
arbeits- oder Konzentrationslager depor-
tiert. 
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vántartásba – és ez a romák és „gádzsók” 
közötti vegyes házasságok esetében teljes 
mértékben az adott hivatalnok megítélésén 
múlott –, azt 1938 után a nemzetiszocialis-
ták kényszermunka- vagy koncentrációs tá-
borba deportálták. 

Burgenlandban a két világháború közti 
időszakban mintegy 120 roma település lé-
tezett mindösszesen közel 5000 épülettel, 
amelyeknek megközelítőleg 20%-a – a járási 
hivatali vezetők elmondása szerint – teljesen 
megfelelt a burgenlandi átlagnak. Különösen 
az alsó-ausztriai és stájerországi ipari terü-
leteken vagy a burgenlandi bányákban dol-
gozó romák voltak képesek egy szerény jólétet 
megvalósítani, a politika pedig már a mun-
kásmozgalom révén is el tudta érni őket. A ro-
mák és a paraszti népesség közötti számos 
konfliktus kiváltó oka az 1920-as évek végén 
és az 1930-as évek elején kirobbant gazdasági 
világválság volt, amikor számos munkanél-
külivé vált burgenlandi visszatért a szülőfa-
lujába, és mezőgazdasági munkásként kiszo-
rította a romákat a helyi munkaerőpiacról. 
A  roma települések szabályszerűen elnyo-
morodtak, a gyermekhalandóság egyes he-
lyeken pedig meghaladta az  50%-ot. Haté-
kony szociális jogszabályok mindennemű 
hiánya miatt a szegénygondozás feladata a te-
lepülési önkormányzatokra hárult. Az Ame-
rikába történő kivándorlás miatti lakosság-
szám-csökkenés következtében az  egyes 
népességcsoportok közötti arányok még in-
kább eltolódtak. Gyakran előfordult, hogy né-
hány 100 lakossal bíró kistelepüléseknek kel-
lett az ugyancsak néhány 100 roma esetében 
felmerülő orvosi és kórházi költségeket, az is-
koláztatási költséget, valamint a szegénygon-
dozás költségét viselni. 

A települési önkormányzatok pénzügyi 
terhei vezettek végül ahhoz, hogy 1933. ja-
nuár 15-én Oberwartban „cigánykonferen-
ciára” került sor. 

Im Burgenland bestanden in der Zwi-
schenkriegszeit rund 120 Romasiedlungen 
mit insgesamt rund 5000 Gebäuden, von 
denen nach Aussage der Bezirkshauptmän-
ner rund 20 Prozent durchaus dem bur-
genländischen Durchschnitt entsprachen. 
Besonders die in den niederösterreichi-
schen und steirischen Industriegebieten 
oder in den burgenländischen Bergwerken 
arbeitenden Roma konnten einen beschei-
denen Wohlstand erringen und waren ver-
einzelt auch durch die Arbeiterbewegung 
politisiert. Auslöser für zahlreiche Konflikte 
zwischen Roma und bäuerlicher Bevölke-
rung war die Weltwirtschaftskrise der spä-
ten 1920er- und frühen 1930er-Jahre, als 
viele arbeitslos gewordenen Burgenländer-
Innen in ihre Heimatdörfer zurückkehrten 
und die Roma vom lokalen Arbeitsmarkt 
als LandarbeiterInnen verdrängten. Die Ro-
masiedlungen verelendeten regelrecht, die 
Kindersterblichkeit stieg mancherorts auf 
über 50 Prozent. Aufgrund des Fehlens jed-
weder effektiven Sozialgesetzgebung waren 
die politischen Gemeinden für die Armen-
fürsorge zuständig. Die durch die Ameri-
kawanderung sinkenden Einwohnerzahlen 
verschoben die Verhältnisse zwischen den 
Bevölkerungsgruppen noch weiter. Oft 
mussten kleine Gemeinden von einigen 
Hundert Bewohnern die anfallenden Arzt- 
und Spitalkosten, das Schulgeld und auch 
die Kosten der Armenfürsorge für ebenfalls 
Hunderte Roma tragen. 

Die finanzielle Belastung der Gemein-
den war schließlich Anlass für eine „Zigeu-
nerkonferenz”, die am 15. Jänner 1933 in 
Oberwart/Felsőőr stattfand. 

Offensichtlich war bei der Konferenz 
nicht nur über die Deportation der „Zigeu-
ner”, sondern auch über die Möglichkeit der 
Ermordung und der massenhaften Sterili-
sation gesprochen worden. Hier war also 

gerhard baumgartner: a nyugat-magyarországi és burgenlandi cigányok és romák…

gerhard baumgartner: vertreibung und ermordung der zigeuner und romas von…



34

Egyértelmű, hogy a konferencián nem 
csupán a  „cigányok” deportálása került 
szóba, hanem felmerült a meggyilkolásuk, 
valamint a  tömeges sterilizálásuk lehető-
sége is. Tehát a tartomány, a települési ön-
kormányzatok, a csendőrség és az igazság-
ügyi szervek hivatalos képviselői már 1933 
januárjában fontolóra vették azt, amit 
a nemzetiszocialisták később meg is való-
sítottak. 

 
 
A burgenlandi romák  
a nemzetiszocializmus idején 
 
Burgenland Ausztriához történő 1921. évi 
csatlakozása időpontjában mintegy 9000 
roma, szinti és lovari személy élt Burgen-
land 130 településén, több mint a felük pe-
dig az Oberwarti járásban. 

bereits im Jänner 1933 von offiziellen Ver-
tretern des Landes, der Gemeinden, der 
Gendarmerie und der Justiz vorgedacht 
worden, was die Nationalsozialisten später 
verwirklichten. 

 
 
Die burgenländischen Roma  
im Nationalsozialismus 
 
Zum Zeitpunkt des „Anschlusses” des Bur-
genlandes an Österreich 1921 lebten rund 
9000 Roma, Sinti und Lovara in rund 130 
Orten des Burgenlandes, mehr als die 
Hälfte davon im Bezirk Oberwart. 

Mit dem „Anschluss” 1938 waren diese 
Rücksichten beseitigt und österreichische 
Behörden und Politiker wurden vielfach 
„Impulsgeber” einer zunehmenden Radi-
kalisierung der Politik gegen „Zigeuner” im 
gesamten „Großdeutschen Reich”. Die radi-
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Romasiedlung Mörbisch, 1930er Jahre (BLA)
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Az 1938-ban bekövetkezett „Anschluss” 
azonban ezeket a megfontolásokat félre sö-
pörte, és a  „Nagynémet Birodalomban” 
a „cigányokkal” szembeni politika radika-
lizálódásával sok esetben maguk az osztrák 
hatóságok és politikusok váltak kezdemé-
nyezővé. A Tobias Portschynak (1905–1996), 
nemzetiszocialista időszak tartományfőnö-
kének, Siegfried Uiberreithernek (1908–
1984), Stájerország gauleiterének és Bern-
hard Wilhelm Neureiternek, a Niederdonau 
Gauleitung Fajpolitikai Hivatala cigányügyi 
megbízottjának radikális javaslatai, vala-
mint a berlini központi szervek felé intézett 
közbenjárásai nagyban befolyásolhatták 
a  nemzetiszocialisták „cigánypolitikáját”. 
Miután Burgenlandot 1938 októberében 
megszüntették és Közép- és Észak-Burgen-
landot Niederdonau Gauhoz, a dél-burgen-
landi járásokat pedig Steiermark Gauhoz 
csatolták, a  burgenlandi romákkal szem-
beni radikális politika folytatása az új tar-
tományok vezetésének feladatává vált. 

Az Anschlusst követően a „munkake-
rülő elemek” begyűjtésére irányuló „Arbe-
itsscheu Reich” művelet során a „cigányo-
kat” letartóztatták és kényszermunkára 
hurcolták el. 1938. március 16-án a „cigá-
nyokat” megfosztották szavazati joguktól. 
A  sok roma számára jövedelemforrást je-
lentő nyilvános zenélést megtiltották. Ami-
kor pedig néhány burgenlandi „cigány” 
a berlini birodalmi kormányzatnál írásban 
tiltakozott, rövid úton letartóztatták, majd 
koncentrációs táborba zárták őket. Burgen-
landban már 1938 májusában, tehát 3 hó-
nappal azelőtt, hogy az intézkedést a biro-
dalom többi részében bevezették volna, 
megtiltották minden „cigány gyermeknek” 
az iskolába járást. Burgenlandban – minden 
jogalap nélkül – már 1938 júliusában beve-
zették a kényszermunkát a „cigányok” szá-
mára, amely az  érintetteket megfosztotta 

kalen Vorschläge von NS-Landeshauptmann 
Tobias Portschy (1905–1996), von Siegfried 
Uiberreither (1908–1984), dem Gauleiter der 
Steiermark, Bernhard Wilhelm Neureiter, 
dem Beauftragten für Zigeunerfragen im 
Rassenpolitischen Amt der Gauleitung Nie-
derdonau, sowie ihre Interventionen bei den 
Zentralstellen in Berlin scheinen die NS-
„Zigeunerpolitik” wesentlich beeinflusst zu 
haben. Nach der Auflösung des Burgenlan-
des im Oktober 1938 und der Zuteilung des 
Mittel- und Nordburgenlandes zum Gau 
Niederdonau sowie der südburgenlän-
dischen Bezirke zum Gau Steiermark sollten 
diese Landesverwaltungen die radikale Po-
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Tobias Portschy – a nemzetiszocialista időszak 
tartományfőnöke – uszító hangú, rasszista 

írásműve, 1938 (DÖW-Archiv) 
Rassistische Hetzschrift von  

NS-Landeshauptmann Tobias Portschy,  
1938 (DÖW-Archiv)
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rendes kereső tevékenységüktől, ami 
a gyors elszegényedésükhöz vezetett. 

Közvetlenül az  Anschlusst követő he-
tekben a „Bűncselekmények elleni megelőző 
jellegű küzdelemről szóló rendelet” keretében 
azonnal sor került az első 232 burgenlandi 
„cigány” letartóztatására. 1 évvel később, 
1939. június 5-én a Birodalmi Bűnügyi Rend-
őrségi Hivatal (RKPA) elrendelte 3000 bur-
genlandi „cigány” koncentrációs táborba való 
internálását. Ez a  rendelkezés kerülte első 
alkalommal az „aszociális” kitétel használa-
tát, és a célcsoportot kifejezetten és általáno-
sító jelleggel „cigánynak” nevezte. Az 1938–
1939-ben végrehajtott letartóztatási akciók 
legalább 1142 munkaképes férfit és nőt érin-
tettek. Heinrich Himmler (1900–1945) a kon-
centrációs táborokban az  SS tulajdonában 
lévő üzemeket akart felépíteni, és ehhez le-
hetőség szerint munkaképes rabok kellettek. 
Berlinben az 1939 júniusi letartóztatási akciót 
megelőzően abból a téves feltevésből indultak 
ki, hogy a  burgenlandi „cigányok” semmi 
sem dolgoznak és csak segélyekből élnek. En-
nek éppen az ellenkezője volt igaz. 

Az 1939. évi letartóztatási akciót a stá-
jerországi hatóságok, mindenekelőtt Uiber-
reither gauleiter erősen bírálta. 1939 szep-
temberében a  Birodalmi Bűnügyi 
Rendőrségi Hivatalnál tett panaszt a letar-
tóztatási akció miatt, és leírta, hogy „a régóta 
munkában álló” emberek letartóztatása csak 
az önkormányzatok költségeit növelte meg, 
és hogy ezáltal több 100 gyermek maradt el-
látás nélkül, mivel gyakran mindkét szülőt 
letartóztatták. Ezzel ugyanis megindult a se-
gélyezési költségek spirálszerű növekedése, 
mivel minél több munkaképes személyt de-
portáltak, annál többet kellett az  önkor-
mányzatoknak segélyezésre fordítani. És 
minél többször emeltek panaszt az önkor-
mányzatok a növekvő segélyezési költségek 
miatt, annál több embert deportáltak. 

litik gegen die burgenländischen Roma wei-
terführen. 

Sofort nach dem „Anschluss” Öster-
reichs wurden im Rahmen der Aktion „Ar-
beitsscheu Reich” „Zigeuner” verhaftet und 
zur Zwangsarbeit verschleppt. Am 
16.  März  1938 wurden „Zigeuner” vom 
Stimmrecht ausgeschlossen. Das Musizieren 
in der Öffentlichkeit, eine wichtige Einkom-
mensquelle für viele Roma, wurde verboten. 
Als sich einige burgenländische „Zigeuner” 
bei der Reichsregierung in Berlin schriftlich 
beschwerten, wurden sie kurzerhand ver-
haftet und in Konzentrationslager eingewie-
sen. Im Burgenland wurde bereits im Mai 
1938 allen „Zigeunerkindern” der Schul-
besuch untersagt, drei Jahre vor der Einfüh-
rung dieser Maßnahme im restlichen 
Reichsgebiet. Ohne jede gesetzliche Grund-
lage wurde bereits im Juli 1938 im Burgen-
land Zwangsarbeit für „Zigeuner” ein-
geführt, was zum Ausschluss der 
Betroffenen vom regulären Erwerbsleben 
führte und rasch ihre völlige Verarmung 
nach sich zog. 

Unmittelbar in den ersten Wochen 
nach dem „Anschluss” waren im Rahmen 
des „Erlasses über die vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung” bereits die ersten 232 
burgenländischen „Zigeuner” verhaftet 
worden. Ein Jahr später, am 5. Juni 1939, 
ordnete das Reichskriminalpolizeiamt 
(RKPA) die Einweisung von 3000 burgen-
ländischen „Zigeunern” in Konzentrations-
lager an. Diese Anordnung verwendete erst-
mals nicht mehr nur das Kriterium 
„asozial”, sondern nannte ausdrücklich und 
pauschal die „Zigeuner” als Zielgruppe. Die 
Verhaftungsaktionen von 1938 und 1939 be-
trafen mindestens 1142 arbeitsfähige Frauen 
und Männer. Heinrich Himmler (1900–1945) 
wollte in den Konzentrationslagern SS-ei-
gene Betriebe aufbauen und benötigte daher 
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Lengyelország megtámadása 1939 
szeptemberében lehetőséget teremtett 
a  nemzetiszocialisták „népi politikai” cél-
jainak gyors megvalósítására. Már 1940 áp-
rilisában megkezdődött az  első 2500 „ci-
gány” deportálása a  Német Birodalom 
nyugati és északnyugati határvidékéről 
a  „Főkormányzóság” (Generalgouverne-
ment) területére. 

A Birodalmi Biztonsági Főhivatal (Re-
ichssicherheitshauptamt, RSHA) az „Alpesi 
és Duna melléki Reichsgauk” részére átme-
netileg helyi „cigánytáborok” létesítését pa-
rancsolta meg, amelyeknek a „végleges el-
szállítás” megvalósításáig kellett 
fennállniuk. Ezért 1940 őszén megegyezés 
született Bruck an der Leitha, Eisenstadt, 
Lilienfeld, Oberpullendorf, Sankt Pölten és 
Bécsújhely járások, Sankt Pölten polgár-
mestere, valamint a  Bécsi Reichsgau Ön-
kormányzati Hivatala között abban, hogy 
haszonbérbe veszik a lackenbachi Esterházy 
uradalmat, és a tábor létesítésének és fenn-
tartásának költségét az  odaszállított em-
berek számarányának megfelelően egymás 
között felosztják. Az 1940. november 23-től 
kezdődően rabként fogva tartott „cigányok” 
a táborban – rendőri őrizet mellett – rend-
kívül primitív körülmények között éltek és 
kényszermunkára kényszerítették őket. 
A mezőgazdasági munkák mellett egy tég-
laégetőben, valamint a  selyemhernyó-te-
nyésztés, az útépítés, az autópályaépítés te-
rületén és az erdőben is kellett dolgozniuk. 
1942 januárjában a táborban kiütéses tífusz 
jelenlétét állapították meg. Visszarendeltek 
minden külsős helyszínen dolgozó „ci-
gányt”, és elrendelték a tábor minden lakó-
jának „szigorú elkülönítését”, valamint 
megparancsolták az  őrségnek, hogy a  tá-
borlakók szökési kísérlete esetén éles lőszert 
használjanak. 

möglichst arbeitsfähige Häftlinge. Insbeson-
dere vor der Verhaftungsaktion im Juni 1939 
war man in Berlin irrigerweise davon aus-
gegangen, dass die burgenländischen „Zi-
geuner” nichts arbeiten und von der Für-
sorge leben würden. Das Gegenteil war der 
Fall. 

Die Verhaftungsaktion 1939 wurde von 
steirischen Behörden, allen voran Gauleiter 
Uiberreither, heftig kritisiert. Im September 
1939 beschwerte er sich beim Reichskrimi-
nalpolizeiamt über die Verhaftungsaktion 
und beschrieb, dass die Verhaftung von Men-
schen, die „seit längerer Zeit fest in Arbeit 
standen”, nur die Kosten der Gemeinden er-
höht habe und Hunderte unversorgte Kinder 
zurückgeblieben seien, da oft beide Eltern-
teile verhaftet wurden. Somit begann sich 
eine Spirale steigender Fürsorgekosten zu 
drehen, denn je mehr Arbeitsfähige depor-
tiert wurden, umso mehr mussten die Ge-
meinden an Fürsorgekosten aufwenden. 
Und je mehr die Gemeinden über die ge-
stiegenen Fürsorgekosten klagten, umso 
mehr Menschen wurden deportiert. 

Der Überfall auf Polen im September 
1939 bot die Möglichkeit, die „volkstums-
politischen” Ziele der Nationalsozialisten 
rasch durchzusetzen. Bereits im April 1940 
begannen die ersten Deportationen von 
2500 „Zigeunern” aus den westlichen und 
nordwestlichen Grenzgebieten des Deut-
schen Reiches in das Generalgouver-
nement. 

Für die „Alpen- und Donaureichsgaue” 
empfahl das Reichssicherheitshauptamt 
(RSHA) vorerst die Einrichtung von örtli-
chen „Zigeunerlagern”, die so lange beste-
hen sollten, bis der „endgültige Abtrans-
port” in die Tat umgesetzt werden konnte. 
Daher kamen die Landräte der Kreise 
Bruck an der Leitha, Eisenstadt, Lilienfeld, 
Oberpullendorf, St. Pölten und Wiener Neu-
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A Wehrmacht 1941 nyarán megsem-
misítő háborút indított a Szovjetunió ellen, 
és az első sikerek hatására ismét felerősö-
dött az a tervezési folyamat, amely a zsidók 
és más állítólagos „aszociális elemek”  
– ahová a cigányokat is sorolták – elűzésére 
és meggyilkolására irányult. 

1941 őszén Burgenlandban is előre ha-
ladt a  deportálás tervezése. Ugyan a  Dél-
Burgenland területére tervezett öt–hat „ci-
gánytábor” végül nem valósult meg, de 
néhány kisebb „cigánytelepet” sikerült fel-
számolni vagy más településsel összevonni. 
A tervezett deportálás kapcsán kidolgozott 
iránymutatásban úgy került meghatáro-
zásra az érintettek köre, hogy az intézkedés 
hatálya alól ki kell vonni azokat, akik betegek 
vagy pedig „német vérű” személlyel kötöttek 
házasságot, vagy akiknek hozzátartozója ka-
tonai szolgálatra bevonult, vagy pedig föld-
tulajdonnal vagy más jelentősebb tulajdon-
nal rendelkező „cigányok”. Mivel a  zsidók 
kifosztásával szemben a romák tulajdoná-
nak kisajátítására vonatkozóan semmilyen 
törvényi szabályozás nem állt rendelkezésre, 
ezért a tulajdonnal rendelkező „cigányokat” 
átmenetileg ki kellett venni a deportálás ha-
tálya alól, hogy a kifosztás „jogszerűen” le-
gyen megvalósítható. Általában teljesen csa-
ládokat deportáltak. A  stájerországi 
kényszermunkatáborokat is felszámolták, 
és 1941. november 4. és 8. között öt transz-
porttal Hartberg, Fürstenfeld, Mattersburg, 
Rotenturm an der Pinka és Oberwart vas-
útállomásoktól 5007 „cigányt” – 1130 férfit, 
1188 nőt és 2689 gyereket – szállítottak el 
a Łódź-i gettóba. Közülük mintegy 2000-en 
a  lackenbachi táborból érkeztek. A  német 
Ghettoverwaltung („gettóigazgatás”) becs-
lése szerint közülük csak 1925 személy volt 
munkaképes. Több százan haltak meg kiü-
téses tífuszban. A kiütéses tífuszjárvány el-
terjedésének megakadályozása érdekében 

stadt und der Bürgermeister von St. Pölten, 
sowie die Gemeindeverwaltung des Reichs-
gaues Wien im Herbst 1940 überein, den 
Esterházy‘schen Gutshof in Lackenbach zu 
pachten und sich die Kosten der Errichtung 
und „Unterhaltung” des Lagers im Verhält-
nis der eingelieferten Personen zu teilen. 
Die ab dem 23. November 1940 als Häftlinge 
angehaltenen „Zigeuner” mussten – be-
wacht von Polizisten – unter primitivsten 
Umständen in diesem Lager leben und 
wurden zur Zwangsarbeit gezwungen. Ne-
ben landwirtschaftlichen Arbeiten mussten 
sie in einer Ziegelei, bei der Seidenraupen-
zucht, beim Straßenbau, Autobahnbau und 
im Wald arbeiten. Im Jänner 1942 wurde 
im Lager Flecktyphus festgestellt. Es wurde 
eine Rückrufung aller auswärts arbeiten-
den „Zigeuner” und eine „strenge Isolie-
rung” aller Lagerinsassen verfügt und den 
Wachmannschaften befohlen, bei Flucht-
versuchen von Lagerinsassen scharf zu 
schießen. 

Mit den ersten großen Erfolgen der 
Deutschen Wehrmacht im Vernichtungs-
krieg gegen die Sowjetunion im Sommer 
1941 wurden die Planungen zur Vertreibung 
und Ermordung der Jüdinnen und Juden 
und anderer angeblicher „asozialer Ele-
mente”, zu denen auch die „Zigeuner” ge-
zählt wurden, wieder intensiviert. 

Auch im Burgenland gingen im Früh-
jahr 1941 die Planungen für die Deportation 
voran. Die im Südburgenland geplanten 
sechs bis sieben „Zigeunerlager” wurden 
zwar nicht verwirklicht, aber einzelne klei-
nere „Zigeunersiedlungen” wurden auf-
gelöst oder mit anderen Siedlungen zusam-
mengelegt. In den Richtlinien für die 
geplante Deportation wurde der Personen-
kreis so definiert, dass von der Abschiebung 
alle Personen ausgenommen werden soll-
ten, die entweder krank oder mit „Deutsch-
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rövid időn belül meggyilkolták a Łódź-i „ci-
gánytábor” minden lakóját a Chełmno nad 
Nerem (németül: Kulmhof) településen mű-
ködő megsemmisítő táborban. 

Az 1941. évi deportálást követően még 
számos roma maradt a  szülőhelyén. A  to-
vábbi deportálások előkészítéséhez – kény-
szerintézkedések ismételt alkalmazása mel-
lett – nagyobb táborokban gyűjtötték össze 
őket. A  deportáltak üresen maradt házait 
részben kifosztotta a lakosság, és Hinterlech-
ner tartományi tanácsos felszólította az ön-
kormányzatokat, hogy a  „cigánytelepeken” 
álló házakat rombolják le. 

1942. december 16-án Himmler hozta 
meg azt a parancsot, hogy birodalom terüle-
téről minden „cigányt” az auschwitz–birke-
naui koncentrációs táborba kell deportálni. 

Néhány üldözött a  bátor szívű meg-
mentőknek köszönhetően maradhatott élet-
ben. Így például báró Rohonczy György 
(1885–1975), a  mitterpullendorfi uradalmi 
gazdaság üzemeltetője és a Wehrmacht be-
szállítója számos roma család életben ma-
radását biztosította azzal, hogy megvédte 
őket a deportálástól, míg másoknak segített 
átszökni a  magyar határon. Kleinpeters-
dorfban is a parasztok és a helyi paraszt-
közösség vezetője (Ortsbauernführer) tilta-
kozásának köszönhetően sikerült 
megakadályozni, hogy deportálják a falu ko-
vácsának a  családját. Nem kevés azoknak 
a roma családoknak a száma, amelyek tagjai 
mezőgazdasági munkásként alsó-ausztriai 
vagy stájerországi parasztgazdaságokban 
rejtőzködve maradtak életben. Mivel ott 
őket nem vették „cigányként” nyilvántar-
tásba, ezért nem is érintette őket az üldöz-
tetés. Érintette viszont a Wehrmacht több 
katonáját, akik miután faji szempontból „ci-
gány” vagy „cigány keverék” besorolást kap-
tak, elbocsátották a Wehrmachtból és 1943-
ban Auschwitzba deportálták őket. 

blütigen” verheiratet waren, deren Ange-
hörige noch zum Heeresdienst eingezogen 
waren, sowie „Zigeuner” mit Grundbesitz 
oder sonstigem größerem Eigentum. Da es 
für eine Enteignung des Besitzes der 
Roma – im Gegensatz zur Beraubung der 
Jüdinnen und Juden  – noch keinerlei ge-
setzliche Regelung gab, sollten „Zigeuner” 
mit Eigentum vorläufig von der Deportation 
ausgenommen werden, um eine „korrekte” 
Beraubung abwickeln zu können. In der Re-
gel wurden ganze Familien deportiert. Auch 
die Zwangsarbeitslager in der Steiermark 
wurden aufgelöst und zwischen dem 4. und 
8. November 1941 wurden in fünf Trans-
porten von den Bahnhöfen Hartberg, Fürs-
tenfeld, Mattersburg, Rotenturm an der 
Pinka und Oberwart/Felsőőr 5007 „Zigeu-
ner” – 1130 Männer, 1188 Frauen und 2689 
Kinder – in das Ghetto in Łódź transpor-
tiert. Rund 2000 von ihnen kamen aus dem 
Lager Lackenbach. Nach Einschätzung der 
Deutschen Ghettoverwaltung waren davon 
nur 1925 Personen arbeitsfähig. Hunderte 
starben an Fleckfieber. Um die Gefahr des 
Übergreifens der Seuche einer Fleckfieber-
epidemie zu verhindern, wurden kurzer-
hand alle Insassen des „Zigeunerlagers 
Litzmannstad im Vernichtungslager Kulm-
hof/Chełmno nad Nerem ermordet. 

Nach der Deportation 1941 blieben noch 
zahlreiche Roma in ihren Heimatorten zu-
rück. Zur Vorbereitung weiterer Deportatio-
nen wurden sie abermals zwangsweise in 
größeren Lagern zusammengefasst. Die leer-
stehenden Häuser der Deportierten wurden 
teilweise von der Bevölkerung geplündert 
und Landrat Hinterlechner forderte die Ge-
meinden auf, die Häuser in den „Zigeuner-
siedlungen” zu zerstören. 

Der Befehl zur Deportation aller „Zi-
geuner” aus dem Reichsgebiet in das Kon-
zentrationslager Auschwitz-Birkenau 
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A Bécsi Bűnügyi Rendőrség Központ-
jának egyik leveléből kiderül, hogy nagy 
transzportokban 2572 személyt deportál-
tak Auschwitzba, ebből 1872 személyt Stá-
jerország Reichsgauból, amelyhez akkori-
ban Dél-Burgenland tartozott. 1943 
márciusában és áprilisában a lackenbachi 
„cigánytáborból” is kisebb csoportokat 
szállították át az auschwitzi koncentrációs 
táborba. Ezt követően még összesen 993 
„cigány” személy maradt a Duna melléki 
és Alpesi Reichsgaukban, 200 személy 
a Niederdonau Gauban, 140 személy a Ste-
iermark Gauban és 387 személy a lacken-
bachi „cigánytáborban”. 

wurde am 16. Dezember 1942 von Himmler 
gegeben. 

Einzelne Verfolgte konnten dank der 
Hilfe von beherzten Rettern überleben. So 
ermöglichte der Betreiber der Gutswirt-
schaften in Mitterpullendorf/Középpulya 
und Lieferant der Wehrmacht, Baron 
György de Rohonczy (1885–1975), zahlrei-
chen Romafamilien das Überleben, indem 
er sie vor der Deportation bewahrte, ande-
ren ermöglichte er die Flucht über die nahe 
ungarische Grenze. Auch in Kleinpetersdorf 
verhinderte der Protest der Bauern und des 
Ortsbauernführers die Deportation der Fa-
milie des Dorfschmiedes. Nicht wenige Ro-
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Horwath Hermine nyilvántartási kartonja, ravensbrücki koncentrációs tábor, 1944  
(International Tracing Service – Bad Arolsen) 

Die Meldekarte von Horwath Hermine, Konzentrationslager Ravensbrück, 1944  
(International Tracing Service – Bad Arolsen) 
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Ausztriából 1943 áprilisában érkeztek 
meg transzportok Auschwitz–Birkenauba. 
A „cigánytábor” főkönyvében 10.849 nőt és 
10.094 férfit vettek nyilvántartásba. A „ci-
gányok” közel kétharmada Németországból 
és Ausztriából származott, több mint 20%-
uk Cseh- és Morvaországból, és alig több 
mint 6%-uk pedig Lengyelországból érke-
zett. A „cigánytábor” rabjainak 70%-a 1943 
végéig életét vesztette. Miután 1944. július 
végéig minden munkaképes rabot elszállí-
tottak, 1944. augusztus 2-án az SS bekerí-
tette a  „cigánytábort”, és augusztus 3-án 
gázkamrában meggyilkoltak minden élet-
ben lévő rabot. 

A lackenbachi tábor egészen 1945 ápri-
lisáig állt fenn, amikor is szovjet csapatok 
felszabadították. Ekkor a  táborban még 
a 300–400 „cigány” volt életben. 

 
 
A nyugat-magyarországi  
romák üldöztetése  
 

A nemzetiszocialisták 1933. évi német-
országi hatalomátvételét követően Magyar-
országon is egyre radikálisabbá vált a „ci-
gánykérdés” körüli politikai vita. Ebben 
fontos szerepet játszott a Cigányveszély El-
leni Küzdelem Nemzetközi Központjának 
megalapítása ugyanebben az évben. 1938-
ban Ausztriát hozzácsatolták a  Német Bi-
rodalomhoz, és ez Magyarországon további 
szigorításokat eredményezett a  romákkal 
szembeni politika terén. A  magyar bel-
ügyminisztérium rendelete szerint attól 
kezdve az úgynevezett „cigányok” általános 
gyanú alá estek. Mint ahogy a két világhá-
ború közti időszakra, úgy a magyarországi 
romákkal szemben megvalósult üldöztetés 
idejére vonatkozóan is meg lehet állapítani, 
hogy az egyes vármegyék hatóságai sokszor 
önhatalmúan jártak el. Így például a magyar 

mafamilien überlebten im Verborgenen als 
landwirtschaftliche ArbeiterInnen auf Bau-
ernhöfen in Niederösterreich und der Stei-
ermark. Da sie dort nicht offiziell als „Zi-
geuner” registriert waren, wurden sie von 
den Verfolgungsmaßnahmen nicht erfasst. 
Erfasst wurden hingegen mehrere Soldaten 
der Wehrmacht, die aufgrund ihrer ras-
sischen Einstufung als „Zigeuner” oder „Zi-
geunermischlinge” aus der Wehrmacht ent-
lassen und 1943 nach Auschwitz deportiert 
wurden. 

Aus einem Schreiben der Kripoleit-
stelle Wien geht hervor, dass 2572 Per-
sonen in Großtransporten nach Auschwitz 
deportiert wurden, davon 1842 aus dem 
Reichsgau Steiermark, zu dem das Süd-
burgenland damals gehörte. Auch aus dem 
„Zigeunerlager” Lackenbach wurden im 
März und April 1943 kleinere Gruppen in 
das Konzentrationslager Auschwitz über-
stellt. Danach verblieben insgesamt noch 
993 „zigeunerische” Personen in den Do-
nau- und Alpenreichsgauen, 200 im Gau 
Wien, 243 im Gau Niederdonau, 140 im 
Gau Steiermark und 387 im „Zigeuner-
lager” Lackenbach. 

Aus Österreich trafen im April 1943 
Transporte in Auschwitz–Birkenau ein. Im 
Hauptbuch des „Zigeunerlagers” wurden 
10.849 Frauen und 10.094 Männer regis-
triert. Fast zwei Drittel der „Zigeuner” 
stammten aus Deutschland und Österreich, 
über 20 Prozent kamen aus Böhmen und 
Mähren und knapp über sechs Prozent aus 
Polen. Bis Ende 1943 starben 70 Prozent der 
Häftlinge des „Zigeunerlagers”. Nachdem 
bis Ende Juli 1944 jene Insassen abtrans-
portiert worden waren, die als noch arbeits-
fähig galten, umstellte die SS am 2. August 
1944 das „Zigeunerlager” und in der Nacht 
auf den 3. August wurden alle noch lebenden 
Häftlinge in den Gaskammern ermordet. 
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csendőrség 1940. augusztus 1-jén meg-
kezdte a nem letelepedett romák rendsze-
rezett nyilvántartásba vételét, amelynek so-
rán az  ujjlenyomataikkal együtt 2475 
személyt regisztráltak. Elszórtan azonban 
már sokkal korábban megjelentek a  „ci-
gányigazolványok”, mint például Vas vár-
megyében, ahol is Szentgotthárdi járásban 
már 1937-ben a  járási közigazgatás külön 
„cigányigazolványokat” állított ki. 

Érdekes módon a  magyarországi fa-
siszták és rasszisták politikai vitáiban 
az úgynevezett „cigánykérdés” teljesen alá-
rendelt szerepet játszott. A zsidókkal ellen-
tétben a magyarországi romákat nem zár-
ták ki a  katonai szolgálatból, és magyar 
honvédként harcoltak a német Wehrmacht 
oldalán a 2. világháborúban. A magyar re-
gionális hatóságok romákkal szembeni fel-
lépése jelentős mértékben radikalizálódott 
Magyarország 1944. márciusi megszállását 
követően.  

A Honvédelmi Minisztérium 1944 jú-
niusában elrendelte, hogy a Veszprém vár-
megyei Szentkirályszabadján legfeljebb 5000 
fő munkaerőt befogadni képes kényszer-
munkatábort kell létesíteni. Ezzel egyidejű-
leg a Honvédelmi Minisztérium egyenként 
200 főből álló 50–60 munkaszolgálatos szá-
zad felállítását is elrendelte „cigányok” szá-
mára, amely folyamatnak szeptemberig le 
is kellett zárulnia. A  háborús események 
1944 őszi alakulása folytán azonban ezeknek 
csupán egy töredékét sikerült megvalósítani. 
Ekkor már a romák – egyre növekvő mér-
tékben – ki voltak szolgáltatva a helyi köz-
igazgatási hatóságok kénye-kedvének. Így 
például a Körmendi Járási Hivatal 1944 au-
gusztusában elrendelte, hogy a járásban lakó 
romákat kényszermunka keretében állítsák 
munkába az aratás során. Úgy tűnik, hogy 
a Körmendi járásban is már korábban külön 
nyilvántartásba vették az összes romát. 

Das Lager Lackenbach bestand bis zur 
Befreiung durch sowjetische Truppen im 
April 1945. Dann lebten noch 300 bis 400 
„Zigeuner” da. 
 

Verfolgung der  
westungarischen Roma  
 
Nach der nationalsozialistischen Macht-
übernahme in Deutschland 1933 radikali-
sierte sich auch in Ungarn die politische 
Auseinandersetzung um die sogenannte 
„Zigeunerfrage”. Eine besondere Rolle 
spielte dabei eine im selber Jahr erfolgte 
Gründung einer Internationalen Zentral-
stelle zur Bekämpfung des Zigeunerunwe-
sens. Die Annexion Österreich an das Deut-
sche Reich 1938 führt zu weiteren 
Verschärfungen in der ungarischen Politik 
gegenüber den Roma. Laut einer Verord-
nung des ungarischen Innenministeriums 
standen nun alle sogenannten „Zigeuner” 
unter Generalverdacht. Wie schon in der 
Zwischenkriegszeit, so ist auch in der Um-
setzung der Verfolgungnmaßnahmen ge-
genüber den ungarischen Roma immer 
wieder ein weitgehend eigenmächtiges Vor-
gehen der einzelnen Komitatsbehörden 
festzustellen. So begann etwa die ungari-
sche Gendarmerie ab 1. August 1940 mit 
der systematischen Registrierung der 
nicht-sesshaften Roma, wobei 2475 Per-
sonen samt ihren Fingerabdrücken regis-
triert wurden. Allerdings finden sich ver-
einzelt schon viel früher ausgestellte 
ungarische „Zigeunerausweise”, so zum 
Beispiel im Komitat Vas, wo bereits im Be-
zirk Szentgotthárd bereits im Jahre 1937 
von der Bezirksverwaltung eigene „Zigeu-
nerausweise” ausgestellt wurden. 

Interessanterweise spielte die soge-
nannte „Zigeunerfrage” in den politischen 
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Ellentétben Ausztriával vagy Német-
országgal, Magyarországon azt követően 
sem került sor a romák rendszerszintű ül-
dözésére, hogy a  Wehrmacht megszállta 
az országot. Adolf Eichmannt (1906–1962) 
és az irányítása alá tartozó SS-Sonderkom-
mandot, amely a  következő hónapokban 
megszervezte a magyar zsidók nagy részé-
nek szisztematikus deportálását és meg-
gyilkolását, csak mellékesen érdekelte a ma-
gyar cigányok kérdése. 

1944 októberében Szálasi Ferenc 
(1897–1946) vezetésével a  Nyilaskeresztes 
Párt került hatalomra, és csak ezt követően 
szabadult el a  féktelen terror a zsidókkal, 
romákkal és a magyar fasiszták politikai el-
lenfeleivel szemben. 

A magyar romák deportálását az egy-
kori komáromi „Csillagerőd” épületegyüt-
tesében kialakított gyűjtőtáborba külön-
böző módokon hajtották végre. 
Valószínűleg nagyrészt a helyi hatóságok 
kezdeményezésén és döntésén múlt, hogy 
kit deportáltak. Feltételezhető, hogy a nyu-
gat-magyarországi térségben legalább há-
rom gyűjtőtábor létesült a deportálás kap-
csán, mégpedig Szombathelyen, Sárváron, 
valamint Nagykanizsán. A térség más te-
lepülésein is említenek olyan gyűjtőtábo-
rokat, amelyek legalábbis rövid ideig lé-
teztek, mint például a  Vas vármegyei 
Keléden. 1944 novemberétől mintegy 4000 
személyt tartottak fogva embertelen kö-
rülmények között a  Csillagerődben. 
A munkaképes foglyokat szelektálás után 
a  dachaui, buchenwaldi és ravensbrücki 
koncentrációs táborba deportálták. Bár-
sony János és Daróczi Ágnes 2015-ben pub-
likálta azt a részletes összeállítást, amely 
a  túlélők beszámolóiban megemlített el-
hurcolásokról, deportálásokról és mészár-
lásokról készült. Egyelőre a német csapa-
tok azon tevékenységének mértéke sem 

Debatten der ungarischen Faschisten und 
Rassisten eine völlig untergeordnete Rolle. 
Auch wurden die ungarischen Roma im 
Vergleich zu den Juden nicht aus dem Mili-
tärdienst ausgeschlossen, sondern kämpf-
ten als ungarische Soldaten auf Seiten der 
Deutschen Wehrmacht im Zweiten Welt-
krieg. Das Vorgehen der ungarischen Re-
gionalbehörden gegenüber den Roma radi-
kalisierte sich nach der Besetzung Ungarns 
im März 1944 wesentlich. So ordnete das 
ungarische 

Verteidigungsministerium im Juni 
1944 die Errrichtung eines Zwangsarbeits-
lagers in Szentkirályszabadja im Komitat 
Veszprém an, das bis zu 5000 Arbeitskräfte 
erfassen sollte. Gleichzeitig wurde vom Ver-
teidigungsministerium auch die Aufstel-
lung von 50–60 „Arbeitsdienst” Kompanien 
für „Zigeuner” mit jeweils 200 Mann ange-
ordnet, die bis September abgeschlossen 
sein sollte. Durch den Verlauf des Kriegs-
geschehens im Herbst 1944 kam es jedoch 
nur zur Aufstellung eines Bruchteils dieser 
Kompanien. Zunehmend waren nun alle 
Roma der Willkür der lokalen Verwaltungs-
behörden unterworfen. So ordnete bei-
spielsweise die Bezirksverwaltung des Dis-
triktes Körmend im August 1944 einen 
Zwangsarbeitseinsatz der im Bezirk woh-
nenden Roma während der Ernte an. Auch 
im Bezirk Körmend waren anscheinend be-
reits alle Roma zu einem früheren Zeit-
punkt gesondert registriert worden. 

Eine systematische Verfolgung der un-
garischen Roma – ähnlich wie in Österreich 
oder Deutschland – fand in Ungarn auch 
nach der Besetzung des Landes durch die 
Deutsche Wehrmacht nicht statt. Adolf 
Eichmann (1906–1962) und sein SS-Son-
derkommando, die in den Folgemonaten 
die systematische Deportation und Ermor-
dung eines Großteils der ungarischen Juden 
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ismeretes az utóvédharcok során, amikor 
is magyar zsidókat és romákat fogtak el, 
hogy aztán kényszermunkásként dolgoz-
tassák őket. 

A háború utolsó napjaiban Magyar-
országon is mészárlásokra került sor 
a  roma népesség ellen, amelynek tagjait 
az  előrenyomuló Vörös Hadsereggel való 
kollaborálással, valamint kémkedéssel gya-
núsítottak meg. A legismertebb és a legjob-
ban kutatott mészárlás Várpalotán történt, 
ahol 1945 februárjában a mai Grábler-tó he-
lyén 118 romát gyilkoltak meg. A  háború 
utolsó heteiben, a magyar kormány mene-
dékeként szolgáló Kőszegen Vajna Gábor 
(1891–1946) akkori belügyminiszter egy 
részletes rendelkezést adott ki arról, hogy 
minden „cigányt” nyilvántartásba kell 
venni, gyűjtőtáborokba kell internálni és 
végül pedig ki kell vonni a frontövezetből. 
A helyi hatóságok azonban gyakorlatilag el-
szabotálták a rendelkezés végrehajtását. Kü-
lönösen dr. Németh Károly, Vas vármegye 
alispánja késleltette és húzta-halasztotta 
az ügyet, és utasította a járási közigazgatási 
hivatalokat, hogy a letelepedett és munká-
ban álló romákat ne írják össze. Karsai 
László magyar történész úgy véli, hogy 
a legtöbb magyar hivatalnok lenézte ugyan 
a  „cigányokat”, azonban a  nemzetiszocia-
lizmus és a magyar nyilaskeresztesek rasz-
szizmusával nem értett egyet, ezért igye-
kezett a  számukra többnyire ismert 
romákat megmenteni a  deportálástól és 
a kivégzéstől. 
 

1945 után 
 

A burgenlandi romáknak csupán 10%-
a élte túl a nemzetiszocialisták által elkö-
vetett népirtást. Mégis, még éveknek és év-
tizedeknek kellett ahhoz eltelnie, hogy ők 

organisierte, interessierten sich nur peri-
pher für die Frage der ungarischen Roma. 

Erst mit der Machtübernahme der un-
garischen Pfeilkreuzler Partei unter Ferenc 
Szálasi (1897–1946) im Oktober 1944 brach 
in ganz Ungarn ein unkontrollierter Terror 
über die verbleibenden Juden, Roma und 
politischen Gegner der ungarischen Fa-
schisten herein. 

Die Deportation der ungarischen 
Roma in das große Sammellager 
„Csillagerőd” in der ehemaligen Festungs-
anlagen von Komárom wurde sehr unter-
schiedlich durchgeführt. Wer deportiert 
wurde, dürfte großteils von der Initiative 
und Entscheidung der lokalen Behörden 
abhängig gewesen sein. Im westungari-
schen Gebiet sind zumindest drei Sammel-
lager für diese Deportation anzunehmen, 
nämlich in Szombathely, Sárvár sowie in 
Nagykanizsa. Auch in anderen Ortschaften 
der Region werden zumindest kurzfristig 
bestehende Sammellager erwähnt, wie etwa 
in Keléd im Komitat Vas. Im November 1944 
dürften im Winter 1944 4000 Personen un-
ter unmenschlichen Bedingungen im 
„Csillagerőd” interniert gewesen sein. Die 
arbeitsfähigen Gefangenen wurden selek-
tiert und in die Konzentrationslager Da-
chau, Buchenwald und Ravensbrück depor-
tiert. Eine ausführliche Zusammenstellung 
der in Überlebendenberichten erwähnten 
Verschleppungen, Deportationen und Mas-
saker an der ungarischen Romabevölkerung 
haben János Bársony und Àgnes Daróczi 
2015 publiziert. Völlig im Dunkel bleibt vor-
erst auch, ob und in welchem Ausmaß deut-
sche Truppen im Zuge der Rückzugs-
gefechte ungarische Juden und Roma 
gefangen nahmen, um sie als Zwangsarbei-
ter einzusetzen. 

In den letzten Kriegstagen kam es auch 
in Ungarn zu Massakern an der Romabe-
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is az  üldöztetés más áldozataival azonos 
megítélés alá essenek, és kárpótlási össze-
gek kifizetésében részesülhessenek. 
A  szenvedéseik elismerésének megtaga-
dása és a kérelmeik méltatlan elutasítása 
Burgenland 2. háború utáni történelmének 
legsötétebb fejezetei közé tartozik. 1984-
ben Lackenbachban avatták fel a burgen-
landi roma áldozatok első emlékművét. 
Mégis, csak 2016-ban kerülhetett sor 
Chełmno nad Neremben egy emléktábla 
felavatására az ott méltatlan módon elföl-
delt 4300 burgenlandi roma áldozat emlé-
kére. Mindeddig 120 burgenlandi település 
közül csupán 14 állított méltó emlékművet 
azoknak a lakosoknak, akiket a Harmadik 
Birodalomban „cigánynak” neveztek és 
meggyilkoltak. 

A kutatások mai állása szerint nehéz 
megítélni, hogy hány nyugat-magyar-
országi roma ember vesztette életét a holo-
kauszt során. Helyi szintű kutatások és 
roma szervezetek kezdeményezése alapján 
azonban egyre gyakrabban kerül sor arra, 
hogy az üldöztetés legfontosabb helyszínein 
méltó emlékművek létesülnek. Magyar-
országon az  első ilyen jellegű emlékhely 
a  Szombathelyhez közeli Toronyban jött 
létre, ahol is egy emléktábla állít emléket 
a helybéli roma lakosság sorsának. Nagy-
kanizsa városa 1991-ben létesített egy em-
lékhelyet az egykori cigánytábor helyszínén, 
ezt követően, 1994-ben pedig Szombathely 
emelt emlékművet a gyűjtőtábor áldozatai-
nak. Az elhurcolt áldozatok utódai számára 
ezek az  emlékművek ma már emlékhely-
ként állítanak emléket a deportált és meg-
gyilkolt elődöknek és a halotti megemléke-
zés méltó helyszíneként szolgálnak. 
 

völkerung, die man der Kollaboration mit 
der vorrückenden Roten Armee sowie der 
Spionage verdächtigte. Das bekannteste und 
am besten erforschte Massaker ereignete 
sich in Várpalota, wo im Februar 1945 am 
Ort des heutigen Grabler Sees 118 Roma er-
mordet wurden. In den letzten Kriegs-
wochen erließ der damalige Innenminister 
Gábor Vajna (1891–1946) in Kőszeg, wohin 
sich die ungarische Regierung zurückgezo-
gen hatte, noch eine detaillierte Anordnung 
zur Erfassung aller „Zigeuner”, ihrer Ein-
weisung in Sammellager und schlußend-
lichen Entfernung aus dem Frontbereich. 
Die Anordnung wurde jedoch von den lo-
kalen Behörden weitgehend unterlaufen. 
Besonders der Vizegespan des Komitates 
Vas, Dr. Károly Németh, verzögerte und ver-
schleppte die Angelegenheit und ordnete die 
Bezirksverwaltungen an, sesshafte und in 
Arbeit stehende Roma nicht zu erfassen. 
Der ungarische Historiker László Karsai 
vermutet, dass die meisten ungarischen Be-
amten zwar auf die „Zigeuner” herabsahen, 
den Rassismus der Nationalsozialismus und 
der ungarischen Pfeilkreuzler aber nicht 
teilten und daher versuchten, die ihnen 
meist persönlich bekannten Roma vor der 
Deportation und Ermordung zu bewahren. 
 

Nach 1945 
 
Nur zehn Prozent der burgenländischen 
Roma überlebten den nationalsozialisti-
schen Völkermord. Es sollte allerdings noch 
Jahre und Jahrzehnte dauern, bis sie mit 
anderen Verfolgungsopfern gleichgestellt 
wurden und auch in den Genuss von Ent-
schädigungszahlungen kamen. Die verwei-
gerte Anerkennung ihres Leidens und die 
unwürdige Abweisung ihrer Anliegen ge-
hören zu den dunkelsten Kapiteln der bur-
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für die burgenländischen Romaopfer eröff-
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sengrab burgenländischer Romnija und 
Roma in Chełmno nad Nerem ein Gedenk-
stein für die rund 4300 dort verscharrten 
Opfer errichtet werden. Bisher haben nur 
14 von rund 120 burgenländischen Gemein-
den ihren im Dritten Reich als „Zigeuner” 
diffamierten und ermordeten Gemeinde-
mitgliedern ein würdiges Denkmal gesetzt. 
Wieviele westungarischen Roma im Holo-
caust ihr Leben verloren, lässt sich auf-
grund der derzeitigen Forschungslage nur 
schwer abschätzen. Zunehmend aber wer-
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A Vas megyei Torony község emléktáblái  
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(Foto: Katalin Dugonics, 2021.)
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den aufgrund lokaler Forschungen und der 
Initiative von Romavereinen nun an den 
wichtigsten Stätten der Verfolgung auch 
würdige Denkmäler errichtet. Die in der 
Gemeinde Torony, in der Nähe von Szom-
bathely, 1984 errichtete Gedenktafel an das 
Schicksal der örtlichen Romabevölkerung, 
war eines der frühesten Denkmäler dieser 
Art in Ungarn. Die Stadt Nagykanizsa er-
richtete 1991 eine Gedenkstätte am Ort des 
ehemaligen Romalagers, Szombathely 
folgte mit der Aufstellung eines Denkmal 
für die Opfer des Sammellagers im Jahre 
1994. Für die Nachkommen der verschlepp-
ten Opfer bilden diese Denkmäler heute 
endlich eine Gedenkstätte für die Erinne-
rung an ihre deportierten und ermordeten 
Vorfahren und einen würdigen Ort des To-
tengedenkens. 
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