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A Kecs ke mé ti Me gyei Bí ró ság 1961. jú ni us 9-én, ki lenc ven egy na pos
tár gya lás so ro zat után, több év re vissza te kin tô bûn cse lek mény-so ro zat
ügyé ben, hu szon ki lenc sze mély el len ho zott igen sú lyos íté le tet. Ros tás
Fardi Bakró el sô ren dû és Ros tás Ta más má sod ren dû vád lott ese té ben
ha lál bün te tést, Sztojka Pé ter Pecó, Ros tás György Tig ris, Ros tás Ru dolf
Ist ván Bajka, Ros tás La jos La ci és id. Ros tás Fardiné Ros tás Mu ra esetében
élet fogy tig la ni bör tön bün te tést sza bott ki.1 A vád lot tak szá ma az eljá -
rás alatt fo lya ma to san nôtt: kez det ben ki len cen vol tak, de vé gül is huszon -
 ki lenc sze mélyt ítél tek el so ro za to san el kö ve tett bûn cse lek mé nye kért.2

A bí ró ság az íté le tek in dok lá sa kor ki e me len dô nek tar tot ta, hogy a
vád lot tak négy ki vé te lé vel ci gány nem ze ti sé gû ek, a sze mé lyi kö rül mé -
nyek le í rá sá nál pe dig meg ál la pí tot ta, hogy a ci gá nyok egyet len ro kon -
sá got al kot nak. A rend kí vül sú lyos íté le te ket, több ki sebb sú lyú bûn cse -
lek mény mel lett, egy bes ti á lis gyil kos ság el kö ve té se mi att hoz ta: 1960.
ja nu ár 20-án reg gel ásó val szét ha sí tott fej jel ta lál tak egy ma gá nyo san
élô öz vegy asszonyt Dunavecsén. A sér tett, özv. Csor ba Gyu lá né fér je
egy  kor or szá gos hí rû, kül föl det is meg járt ci gány ze nész volt.
A nyo mo zást a Bács-Kis kun me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság Bûn ü gyi

Osz tá lya in dí tot ta meg 1960. ja nu ár 21-én is me ret len tet tes el len. A nyo -
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1 Ros tás La jos és tár sai gyil kos ság BFL XXV. 4. a. Fô vá ro si Bí ró ság bün te tô pe res ira tok 2809/1962.
2 Id. Ros tás Fardi Bakró ese té ben a gyil kos ság mel lett, vissza e sô ként el kö ve tett rab lás, if jú ság el le ni bûntet -
tek, ezek kö zül egy eset ben fi a tal ko rú er köl csi zül lés út já ra vi te le, jog ta lan va gyo ni ha szon szer zés vé gett
el kö ve tett in tel lek tu á lis köz o ki rat-ha mi sí tás, köz ve szé lyû mun ka ke rü lés, ami vel ma gát és csa lád ját erköl -
csi rom lás nak tet te ki, fa ki vá gás sal el kö ve tett közellátás ér de két ve szé lyez te tô bûn tett, fa lo pás sal elköve -
tett tár sa dal mi tu laj don el le ni bûn tett és ba le set ál do za ta cser ben ha gyá sa ügyé ben. Ros tás Ta más ese -
té ben a gyil kos ság mel lett há rom rend be li rab lás, erô sza kos ne mi kö zö sü lés, lo pás, fa ki vá gás, sze mé lyi
iga zol vány el lo pá sa és meg sem mi sí té se és köz ve szé lyû mun ka ke rü lés mi att sza bott ki bün te tést.
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mo zás azon ban kö zel fél évig sem mi fé le ered ményt sem ho zott, így a
BM Or szá gos Rend ôr-fô ka pi tány ság 1960. jú ni us 17-én meg hosszab -
bí tot ta a nyo mo zás ha tár i de jét jú ni us 20-ig. A rend ôr sé gi ha tá ro zat ban
még az a fel té te le zés is sze re pelt, hogy a gyil kos sá got az ál do zat szom -
széd ja sze xu á lis in dí ték tól ve zé rel ve kö vet het te el. A rend ôr ség dol gát
az is ne he zí tet te, hogy az ál do zat hoz zá tar to zó i nak is volt el kép ze lé se a
gyil kos ról, így val lo má sa ik va ló szí nû leg rossz irány ba be fo lyá sol ták a
nyo mo zók mun ká ját. Csik Má tyás né, az ál do zat nagy nén je ar ról be -
szélt, hogy hú ga je len tôs pénz köl csö nö ket adott ro ko nok nak és ide ge -
nek nek is, így sze rin te kö zöt tük kell ke res ni a gyil ko sát. A nyo mo za ti
ira tok ból ki de rül, hogy a rend ôr ség a vé let len nek kö szön he tô en ka pott
in for má ci ót a gyil kos ság le het sé ges el kö ve tô i rôl. 1960. jú ni us 22-én
Kecs ke mé ten ki hall gat ták Ros tás Ba lázs Fü lö pöt, akit az zal gya nú sí tot -
tak, hogy 1956 no vem be ré ben Solt köz ség ben rab lást és erô sza kos ne -
mi kö zö sü lést kö ve tett el. Ros tás Ba lázs Fü löp na gyon jó fo gás nak bi -
zo nyult, ugyan is rész le te sen be szélt több rab lás ról, erô sza kos ne mi
kö zö sü lés rôl és lo pás ról. Emel lett a rend ô rök tô le hal lot tak elô ször a
dunavecsei gyil kos ság kö rül mé nye i rôl is. Ezt kö ve tô en fel gyor sul tak az
ese mé nyek. 1960. jú li us 28-án Kecs ke mé ten sor ke rült Ros tás Fardi ki -
hall ga tá sá ra, aki be val lot ta a bûn cse lek mény el kö ve té sét, és rész le te sen
szólt a kö rül mé nyek rôl is. Ezt kö ve tô en ki hall gat ták Fardi fi a it, elô ször
Ros tás Ru dolf Ist ván Bajkát, majd Ros tás La jos „La cit”, akik mind ket -
ten el is mer ték a gyil kos ság ban va ló bûn ré szes sé gü ket. A ki hall ga tá sok
so ra foly ta tó dott. Val lo mást tett Hor váth Ka ta lin Mar git Bolta, aki el -
mond ta, hogy tu dott a gyil kos ság ról, de nem mert szól ni sen ki nek, mert
meg fe nye get ték. Ki hall gat ták a gyil kos ság gal gya nú sí tott Ros tás Fardi
csa lád tag ja it is. Ros tás Fardiné Ros tás Mu ra min dent ta ga dott, míg a
meny, Ros tás Ru dolf Ist ván né Ka na las Aran ka be val lot ta, hogy apó sa
be szélt ne ki a gyil kos ság ról.
A rend ôr ség meg e lé ge dett a ta nú ki hall ga tá sok kal, más bi zo nyí tá si esz -

köz al kal ma zá sát nem tar tot ta szük sé ges nek. 1960 de cem be ré ben már
a Kecs ke mé ti Me gyei Bí ró sá gon volt az ügy, ahol szo kat la nul hosszú ra
nyúlt a tár gya lá si sza kasz. Mint em lí tet tem, az ügyész ség ki lenc sze mély
el len emelt vá dat, ez a vád lot ti kör bô vült ki az el sô fo kú íté let ki hir de -
té se kor hu szon ki lenc sze mély re. A bí ró ság tu laj don kép pen ma ga foly -
tat ta le a nyo mo zást. Az el já rás bo nyo lult sá gát mu tat ja, hogy a tár gya -
lás ma ga ki lenc ven egy na pig tar tott. A szo kat la nul hosszú fo lya mat fô
oka az volt, hogy a kez det ben „egy sze rû” gyil kos sá gi ügy bôl egy monstre
bûn cse lek mény-so ro za tot ma gá ba fog la ló per lett. Az el já rást igen ne -
héz kes sé tet te, ami az ira tok ból azon nal ki tû nik: az el já ró ha tó sá gok –
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vagy is sem a rend ôr ség, sem pe dig a bí ró ság – nem ké szül tek fel a vád -
lot tak sze mé lyi sé gé vel kap cso la tos bo nyo dal mak ra. A leg több eset ben
már a vád lot tak be a zo no sí tá sa is ko moly gon dot oko zott, mi vel a leg -
töb ben tel je sen írás tu dat la nok vol tak, sem mi fé le sze mély a zo no sí tó oki -
ra tuk nem volt, sok szor ar ra sem em lé kez tek pon to san, mi kor szü lettek.
Több eset ben még az apa–fiú kap cso la tot is le ta gad ták. Nagy ne héz sé -
get oko zott a bí ró ság nak az is, hogy a tel jes élet kö zös ség ben élô vád lot -
tak ro ko ni és csa lá di vi szo nya i val tisz tá ba jöj jön. Ez zel az íté let in dok -
lá sa rész le te sen fog lal ko zott, mond ván: a bí ró ság tisz tán lá tá sát fô ként
az a kö rül mény ne he zí tet te, hogy a vád lot tak a bû nö zést egyet len élet -
for má juk nak te kin tet ték, a ha tó sá gok el le ni harc ra ren dez ked tek be, és
min den ben fél re akar ták ve zet ni ôket. A bí ró ság sze rint a vád lot tak a
múlt ju kat is ti tok ban tar tot ták, an nak tör té né se it nem le he tett re konst -
ru ál ni. Az ese mé nyek tisz tá zá sát egy má sik kö rül mény is ne he zí tet te,
amit a bí ró sá gi ta nács el nök „a ma ga sabb ideg mû kö dés sa já tos sá ga i -
nak” ne ve zett. Egyes té nyek re ki tû nô en, a kul túr em ber szint jét messze
meg ha la dó rész le tes ség gel és éles ség gel em lé kez tek, az el vont fo gal mak
te rén azon ban a gon dol ko dás- és fel fo gó ké pes sé gük rend kí vül hi á nyos
volt, még az ese mé nyek nap tá ri évek sor rend jé ben va ló rög zí té se is gon -
dot oko zott ne kik. A bí ró ság már az el já rás kez de tén szük sé ges nek tartotta
el me or vos-szak ér tôi vizs gá lat el ren de lé sét. Az el me or vos- szak ér tô, vizs -
gá la ti je len té sé ben, a bí ró sá gé hoz ha son ló kö vet kez te tés re ju tott, ugyan -
is a leg több vád lot tat a „szel le mi leg gyen gébb ké pes sé gû” (debilitas)
vagy a „csök kent szel le mi ké pes sé gû” fo ga lom mal tár sí tot ta. Min degyik
vád lott ról meg ál la pí tot ta, hogy ál ta lá nos er köl csi fel fo gá sa „se lej tes”
ugyan, de tet te ik tár sa dal mi ve szé lyes sé gét va la mennyi en fel tud ták mér -
ni. Az el me or vos-szak ér tôi vizs gá lat azon ban már ek kor bur kol tan két -
ség be von ta a ta nú val lo má sok hasz nál ha tó sá gát. A vizs gá lat kor ugyan -
is töb ben még azt sem tud ták meg mon da ni, hogy mi lyen évet ír nak
ép pen. En nek tu da tá ban az or vos szak ér tô sze rint kü lö nös, hogy a nyo -
mo za ti ira tok ban mi lyen pon to san sze re pel nek az évek és a hely szí nek
a több tu cat rab lás, lo pás vagy erô sza kos tá ma dás fel i dé zé se kor. A vád -
lot tak kal szem be ni elô í té le te ket jól pél dáz za az el me or vos-szak ér tôi vizs -
gá lat hoz be szer zett kör nye zet ta nul mány az el sô ren dû vád lott la kó kör -
nye ze té bôl. Dunaegyháza köz sé gi ta ná csá nak vég re haj tó bi zott sá ga
meg ír ta: Ros tás Fardi és csa lád ja 1954 óta la kott a köz ség ben egy szoba-
kony hás la kás ban. A meg él he té sü ket úgy biz to sí tot ták, hogy Fardi és
csa lád ja hat–ti zen két ló val jár ta a kör nye zô ha tárt és dézs mál ta a dolgozó
pa rasz tok föld je it. Kü lön ki e mel ték az irat ban, hogy az 1956-os ár víz
ide jén egye dül Ros tás ék nem vet tek részt a vé de ke zés ben. A köz ség ben
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nem tûr ték meg ôket, így el köl töz tek. Sôt, olyan el len szen vet kel tet tek,
hogy a ta nács tag sá ga el fo gad ta: ha egy ci gány meg je le nik a köz ség ben,
ar ról a ta ná csot azon nal ér te sí te ni kell.
Min de zen kö rül mé nyek fel de rí té se után a bí ró ság meg kezd te a bí ró -

sá gi el já rást, amely ben a mo ti vá ció fel tá rá sa volt az el sô fel a dat. A bíró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy a gyil kos ság in dí té ka a pénz volt. Az öz vegynek
ugyan is ma gas nyug díj járt a fér je után, ami mi att pe res ke dett is, és a
per meg nye ré se után vissza me nô leg na gyobb össze get fi zet tek ki ne ki.
Az összeg nagy sá gá ról me sé be il lô hí rek ter jeng tek a ta nya vi lág ban.
A bíró ság tud ni vél te azt is, hogy mi re kel lett vol na ez a nagy összeg a
ci gány  ka ra ván nak. Id. Ros tás Fardi és csa lád ja azt ter vez te, hogy meg -
vesz egy Mo gyo ród mel let ti tel ket és azon kuny hót, az az ci gány há zat
épí te nek ma guk nak. A te lek ára öt e zer fo rint volt, eb bôl két e zer-hét -
százat tudtak ki fi zet ni. A fenn ma ra dó összeg át a dá sát feb ru ár ra vagy
már ci us ra vál lal ták. Nem lé te zett írás ba fog lalt szer zô dés, csak a pénz
átvéte lé rôl ké szült elis mer vény, és szó ban meg ál la pod tak ar ról: ha a
fenn  ma ra dó pénzt nem fi ze tik ki, ak kor az ed dig le tett össze get is el vesz -
tik. 1960. feb ru ár 9-én meg kö töt ték a szer zô dést az in gat lan ra, és ki is
fi zet ték a tel jes árat.
Ám de ha „csak” pénz szer zés ér de ké ben el kö ve tett gyil kos sá gi üggyel

len ne dol gunk, ta lán csak egy „egy sze rû” bí ró sá gi el já rást tud nánk fel -
vá zol ni. Eb ben az eset ben azon ban sok kal össze tet tebb ügy rôl van szó,
mi vel az el já ró ha tó sá gok, idôt és pénzt nem kí mél ve, fényt de rí tet tek
egy ci gány ka ra ván 1950-es évek be li élet mód já ra. A bí ró ság in dok lá sa
1959 ok tó be ré tôl a gyil kos ság el kö ve té sé nek ide jé ig szin te nap ról napra
nyo mon kö vet te a Ros tás Fardi ve zet te ci gány ka ra ván éle tét. A ci gány
nagy csa lád éle té be ter mé sze te sen a fel sôbb ség sze mé vel pil lant ha tunk
be, így a kép sok eset ben ten den ci ó zus. A per i ra tok ol va sá sa kor szin te
ta pint ha tó az el já ró ha tó sá gi sze mé lyek tel jes ér tet len sé ge és el bor zadása
a ci gá nyok min den nap ja i val kap cso lat ban. A tör té né szi fel tá ró mun kát
egy e lô re még hát rál tat ja, hogy ed dig csak az írá sos do ku men tu mok fel -
dol go zá sá ra nyílt le he tô ség, a je len tôs szá mú mag ne to fon sza lag a tech -
ni kai le he tô sé gek hi á nya mi att még nem hoz zá fér he tô. A ki hall ga tá si
jegy zô köny vek jól mu tat ják, hogy a vád lot tak nak szin te min de gyi ke
vagy írás tu dat lan volt, vagy ke vés fo gal ma le he tett a jegy zô könyv be fog -
lal tak ér tel mé rôl. A hang sza la gok így ar ról is ta nús kod hat nak majd,
mennyi re hi te le sek a rend ôr sé gen és az ügyész sé gen fel vett jegyzô -
könyvek.
A bí ró ság, szo ci o ló gu si vizs gá la to kat idé zô mó don, ál ta lá nos meg ál -

la pí tá so kat is tett a ci gány ka ra ván élet mód já ról. Vé le mé nye sze rint a
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vád lot ta kat há rom cso port ba le het so rol ni. Az el sô cso port ba azok tar -
toz nak, akik kö vet ke ze te sen kó bor lás ra, mun ka ke rü lés re és bû nö zô élet -
for má ra ren dez ked tek be. A má so dik cso port ba azok so rol ha tók, akik
in ga do zást mu tat nak a le te le pe dés és a dol go zó élet mód, más fe lôl a kó -
bor ló és a bû nö zô élet mód kö zött. Vé gül a har ma dik cso port ba a legeny -
hébb meg í té lés alá esô, meg té vesz tett nem bû nö zô sze mé lyek tar toz tak.
Az el sô cso port ba tar to zók élet for má já ra a bí ró ság a fô vád lott Rostás

Fardit és csa lád ját em lí tet te pél dá nak. A ha tó ság meg ál la pí tá sa sze rint
Ros tás a fe le sé gé vel és fi a i val egész éle té ben kó bor ló élet mó dot folytatott.
Ros tás Fardinak 1954 és 1956 kö zött Dunaegyházán volt ugyan egy
kez det le ge sen épí tett há za, de itt csak a hi deg té li hó na pok ban tar tóz -
kod tak. Kü lön bö zô köz sé gek ben is volt be je len tett la ká suk, ahol a köz -
ség tu laj do nát ké pe zô föld te rü le ten föld be á sott kuny hót vagy lom bo -
zat ból, szár ból té len nem fût he tô sát rat ké szí tet tek. Fardinak több ko csi ja
és lo va volt, az ál la to kat jól el lát ta. Sû rûn adott-vett és cse rélt lo va kat.
Az élet mód juk kal kap cso lat ban a bí ró ság szá má ra az volt a leg meg döb -
ben tôbb, hogy a vád lot tak meg szok ták, hogy a hi deg té len is a pusz ta föl -
 dön alud ja nak. A ha vat el se per ték, a föld re szal mát, majd pok ró cot te -
rí tet tek, és duny há val ta ka róz tak. Nagy mennyi sé gû fe hér ne mût hord tak
ma guk kal, amit nem mos tak, ha nem a tá bor he lyen el do bál tak. A gye -
re kek is ko lá ba nem jár tak, a csa lád nô tag jai kol du lás sal sze rez tek pénzt.
A má so dik cso port ba tar to zó vád lot tak kö zött volt olyan fér fi, aki

ren de sen le töl töt te a kö te le zô ka to na i de jét, és ál la mi gaz da ság ban idény -
mun kán is dol go zott. Eb ben szü lei pél dá ját kö vet te, akik töb bé-ke vés -
bé le te le ped tek, vá lyog ve tés sel és föld mû ve lés sel fog lal koz tak. Egy má -
sik vád lott nak jobb volt a csa lá di hát te re, hi szen ap ja kis ház zal és né hány
hold föld del is ren del ke zett. A szo ba-kony hás ház ban ugyan húsz-har -
minc sze mély la kott, de ez a bá zis még is le he tô vé tet te, hogy a vád lott
se géd mun kás ként építô és ter mény for gal mi vál la lat nál is dol goz zon.
A vád lott meg pró bált le te le ped ni fe le sé ge csa lád já nál, de az tán a ci gány -
ka ra ván ha tá sa erô sebb nek bi zo nyult. „A kó bor ló ci gá nyok szo ká sa
egyéb ként, hogy ami kor a kö rük be vagy ro kon sá guk ba tar to zó egyén a
ren des mun kás élet mód ra tér át, eb be nem tö rôd nek be le, el jár nak hozzá,
tö me ge sen va ló ság gal meg száll ják ott ho nát, és bûn cse lek mé nyek el kö -
ve té sé be igye kez nek ôt be le vin ni”3 – von ta le ál ta lá nos kö vet kez te té sét
a bí ró ság el nö ke.
A har ma dik cso port tag jai „se gí tet ték” a ci gány ka ra ván kó bor ló élet -

mód ját. Így az a vád lott is, aki nek ta nyá ja kö ze lé ben gyak ran ver tek

3 Ros tás La jos és tár sai gyil kos ság BFL XXV. 4. a. Fô vá ro si Bí ró ság bün te tô pe res ira tok 2809/1962.
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tábort a ci gá nyok már 1945 elôtt is. Ô vet te meg a lo pás ból ere dô ingó -
sá go kat is. Ne ki ter mé sze te sen volt hi va ta los meg él he té si for rá sa, a kora -
be li ter mi no ló gia sze rint kö zép pa raszt volt, a bí ró sá gi el já rás ide jén pedig
már té esz tag.
A bí ró ság meg pró bál ta fel tér ké pez ni a ka ra ván ti pi kus bû nö zô élet -

for má ját. Az egyik jel lem zô bûn cse lek mény ként a fa lo pást je löl te meg,
hi szen vé le mé nye sze rint a ka ra ván élet for má já hoz tar to zott a sza bad
ég alat ti tá bo ro zás, s eh hez tü zet kel lett gyúj ta ni. A bí ró ság sze rint 1959
de cem be ré ben és 1960 ja nu ár já ban a ka ra ván tag jai leg a lább öt ven mázsa
fát lop tak el. A vád lot tak az zal vé de kez tek, hogy ôk csak gammózással
sze rez tek fát. (Hosszú zsi nór vé gé re ne he zé ket tet tek, és a fa ágá ra feldob -
ták, hogy a ne he zék át csa va rod jon az ágon és le ránt sa azt.)
A má sik jel leg ze tes bûn cse lek mény a kol du lás volt. A ka ra ván élet for -

má ja sze rint a be ke rült nôk nek kol dul ni uk kel lett. Ma guk hoz vet tek
egy-egy ba tyu ké szí tés re al kal mas, több ken dô bôl össze varrt te rí tôt, s vé -
gig jár ták a kö ze li ta nyá kat és fal va kat. Az zal az ürüggyel kol dul tak,
hogy ár víz ká ro sul tak. A hi va ta los lát szat ked vé ért ma guk kal vit tek egy
pi ros fe de lû köny vecs két, és eb be írat ták be le az ado má nyo kat. Két ci -
gány  asszony ál ta lá ban össze is szed te az egész ka ra ván lét fenn tar tá sához
szük sé ges élel met. Kü lö nö sen ér zék le te sen ír ta le a bí ró ság a gyil kos sá -
got meg e lô zô es tét, ami kor az egyik asszony szer zett egy sár ga tyú kot,
amit meg fôz tek, és pap ri kás krump lit ké szí tet tek hoz zá. A tyú kot, mi -
helyt meg ka pa rin tot ták, a ci gány szo kás sze rint több ré te gû en vi selt szok -
nyák kö zül az alul le vô szok nyán el he lye zett nagy zseb be dug ták, s a ci -
gány asszony úgy rej te get te, hogy egy ben a ter hes ség lát sza tát is kel tet te.
A nô sze re pét a ka ra ván éle té ben legközérthetôbben a má sod fo kon el -

já ró Leg fel sôbb Bí ró ság fog lal ta össze: „Más részt, mert a ci gá nyok kö -
zött azt te kin tik jó »fe le ség nek«”, akit sok min den re fel le het hasz nálni,
így lo pás ra, markecolásra (zse be lés), jósolásra, kol du lás ra, csa lás ra, hogy
élet tár su kat meg fe le lô en el tud ják tar ta ni, ill. ré szük re mi nél több pénzt
tud ja nak biz to sí ta ni. Eb bôl ki in dul va ar ra kell kö vet kez tet ni, hogy a
cigá nyok sû rûn vál toz tat ják élet tár sa i kat, és ez kü lö nö sen meg mu tat ko -
zik Ros tás Ta más nál, aki val lo má sa alap ján még csak 29 éves, de már
több mint 30 élet tár sa volt. Hogy ilyen nagy szám ban vál tot ta élet tár -
sa it, ar ra kö vet kez te té si alap, hogy a fen ti kö ve tel mé nyek nek egyál ta -
lán vagy ke vés bé fe lel tek meg, vagy ép pen an nak re mé nyé ben vett ma -
ga mel lé más élet tár sat, hogy az majd a fen ti igé nyek nek job ban fog
ele get tenni.”4
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A fi a tal ko rú a kat és a gye re ke ket is gyak ran kény sze rí tet ték kol du lás -
ra, sok szor té len me zít láb za var ták ôket ké re get ni.
Kü lö nö sen rész le te sen kö vet te nyo mon a bí ró ság az 1959. no vem ber

ele jé tôl de cem ber 20-ig el telt idôt, ame lyet a gyil kos ság tá vo lab bi elôz -
mé nye ként ke zelt. Ez alatt az idô alatt a ci gány ka ra ván be jár ta a Du -
na–Ti sza kö zét, na pon ta kö rül be lül tíz ki lo mé tert tett meg. A hosszú
ván dor lás nem telt ese mény te le nül. A le í rás rész le tes sé gé vel a bí ró ság
azt kí ván ta alá tá masz ta ni, hogy a vád lot tak a meg rög zött bû nö zôk élet -
mód ját foly tat ják, re mény sincs meg ja vu lá suk ra. A legborzasztóbb ese -
mény no vem ber kö ze pén tör tént, ami kor Gyál köz ség nél a ka ra ván egyik
tag ja gye re ket szült a sza bad ég alatt. A kó bor lást azon ban foly tat ták,
an nak el le né re, hogy a gyer mek be teg lett. Or vos sal ugyan meg vizs gál -
tat ták, aki gyógy szert írt fel, de to vább ván do rol tak, és a gye rek de cem -
ber 24-én meg halt (or vos hoz töb bet nem vit ték). A ha lott gye re ket még
egy na pig vit ték ma guk kal, majd az íté let sze rint de cem ber 24-rôl 25-re
vir ra dó éj sza ka el ás ták. Egy ki á sott fa göd ré ben te met ték el. A cse cse -
mô ha lá lá val kap cso lat ban a vé de lem ál lás pont ja az volt, hogy a vád -
lot tak nem kö vet tek el bûn cse lek ményt, mert ma ga tar tá su kat sa ját szo -
ká sa ik hoz mér ve kell meg í tél ni. A bí ró ság sze rint azon ban a vád lot tak
ci vi li zált tár sa da lom ban él nek, a tár sa dal mi együtt é lés kö ve tel mé nye it
is me rik, a gye rek kel va ló mos to ha bá nás mód pe dig a mun ka ke rü lô, csa -
var gó élet mód kö vet kez mé nye. A bí ró ság sze rint a fô vád lot tak tu da to -
san tö re ked tek ar ra, hogy a bû nö zô élet mód dal kap cso la tos szo ká sa i -
kat népcsoporti élet for ma ként tün tes sék fel, s a ha tó sá gok nak a
mun ka ke rü lés és a bû nö zés el le ni fel lé pé sét faj ül dö zés ként ál lít sák be.
Ugyan így nem fog lal koz tak az zal sem, ami kor az egyik fel nôtt asszonyt

ér te ba le set. Be vit ték a me gyei kór ház ba, ahol az or vo sok be gip szel ték
a tö rött vég tag ját, és vissza ren del ték mû tét re, de a nô nem je lent meg.
A ha tó ság a ka ra ván fe le lôt len sé gét igye ke zett be mu tat ni egy má sik ba -
le set le í rá sá val is. Esze rint a ka ra ván egyik tag ja egy rossz ál la pot ban
lé vô könnyû ko csi val (csé za) köz le ke dett, amely be fi a tal, egy év kö rü li
csi kó kat fog tak be. A lo vak nak nem volt ren des kan tár juk, csak egy kö -
tél bôl ké szült, zab la nél kü li kö tô fék, s így nem i gen le he tett ôket irá nyí -
ta ni. Az úton elöl ment Ros tás Fardi pa raszt ko csi val, utá na a csé za. Há -
tul ról egy mo tor akart elôz ni, amely meg ri asz tot ta a lo va kat, azok a
jár mû elé vág tak. A mo tor árok ba bo rult, a raj ta ülôk pe dig sú lyo san
meg sé rül tek. A ka ra ván azon ban ment to vább, nem se gí tet tek a sé rül -
te ken. Vád lot tak az zal vé de kez tek, hogy a mo to ro sok it ta sak vol tak. A
ké sôb bi bí ró sá gi el já rás bi zo nyí tot ta, hogy a mo tor ve ze tô je a kö ze li
szesz fôz de ve ze tô je volt, és ko ráb ban pá lin kát fo gyasz tott.
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A kis kun ha la si ta nya vi lág ban há zas ság kö tés is tör tént, Ros tás La jos
és Ja kab Má ria kö zött. A bí ró ság a sze mé lyi kö rül mé nyek fel tá rá sa ér -
de ké ben rész le tez te, hogy ez az ese mény egy lap pan gó konflik tust ho -
zott a fel szín re, mert a szü lôk el le nez ték a há zas sá got. A lány ugyan is
dol go zó ci gány csa lád ból, míg a fiú kol du lás ból és bû nö zés bôl élô csa -
lád ból szár ma zott.
A bí ró ság in dok lá sá ban ki e mel te, hogy az el sô- és má sod ren dû vád -

lott több al ka lom mal cél zást tett ar ra, hogy azért ve rik rá juk a gyil kos -
sá got, mert ci gány szár ma zá sú ak, te hát a bûn ügy a ci gány nép cso port
el le ni ül dö zés kö vet kez mé nye. „E bûn ügy ve ze tô sze mé lye i nél a leg ma -
ga sabb szin tû bû nö zôi cél tu da tos ság, kö rül te kin tés és ki tar tás, el szánt -
ság, a bû nö zés sel kap cso la tos meg le pô éles el mé jû ség egyéb ként ala csony
kul tu rá lis szín vo na luk, lob ba né kony vér mér sék le tük el le né re fej lô dött
ki és ért el olyan szín vo na lat, aho gyan az a vád lot tak bûn cse lek mé nye -
i ben és tár gya lá si ma ga tar tá sá ban meg mu tat ko zott”5 – adott som más
ér té ke lést a vád lot tak vé de ke zé sé rôl a bí ró ság.
A bí ró ság kü lön fog lal ko zott az zal a vád lot tak ál tal ál lí tott ténnyel,

hogy a rend ôr sé gen bán tal maz ták ôket, ám ezt a vá dat alap ta lan nak ta -
lál ta. Ér vei sze rint a vád lot ta kat na gyon gyak ran vit ték ha tó sá gi ta núk
je lenlé té ben hely szí ni szem lé re, a ha tó sá gi ta núk sze rint egész sé ges nek
látszottak, és jó ked vû ek vol tak. Az egyik vád lott úgy nyi lat ko zott, hogy
négy karót tör tek össze a mel lén. Ez u tán az SZTK-ba vit ték, az or vo si
vizs gá lat azon ban csak egy ré gi ere de tû csont duz za nat ra de rí tett fényt.
Egy másik vád lott arc sé rü lés rôl be szélt, kór ház ba vit ték, de itt csak kele -
vé nyét vágták fel. El hang zott egy sok kal sú lyo sabb vád is, mely sze rint
a kecs ke mé ti rend ôr ka pi tány sá gon a rend ô rök kö zö sül tek az egyik ci -
gány asszonnyal. Ros tás Ta más sze rint a rend ôr ség azért ver te rá a gyil -
kos sá got, mert ezt ki ki a bál ta. A bí ró ság meg ál la pí tá sa sze rint ez nem
le het igaz, mert a ne ve zett ci gány asszony nem is ke rült a rend ôr ka pi -
tány ság fog dá já ba.
A bí ró ság min dent mér le gel ve dön tött a leg sú lyo sabb bün te tés ki sza -

bá sa mel lett, mi vel vé le mé nye sze rint a vád lot tak min den vo nat ko zás -
ban bû nö zô be ál lí tott sá gú ak, sem mi fé le meg ren dü lést nem mu tat tak.
Re mény sincs ar ra, hogy meg vál toz za nak, ezért el ke rül he tet len a leg sú -
lyo sabb bün te tés ki sza bá sa. Ugyan ezt szük sé ges sé te szi a meg e lô zés és
a vissza tar tás is a min den el ve te mült ség re kész bû nö zô ele mek kel szem -
ben. Az ügyész azon ban még ezt a szi go rú sá got is ke ve sell te, mi vel még
to váb bi öt vád lott ese té ben kér te ha lál bün te tés ki sza bá sát.
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A bí ró ság min den vád lott nál kü lön-kü lön mér le gel te a sú lyos bí tó
kö rül mé nye ket. Az el sô ren dû vád lott Ros tás Fardi ese té ben azt a tényt,
hogy fi a tal ko ra óta csak bû nö zés sel fog lal ko zott. A me gyei bör tön ben
is igye ke zett a bûn ban da cso port fe gyel mét fenn tar ta ni, at tól sem ri adt
vissza, hogy gyil kos ság gal fe nye ge tôz zön. Egyik vád lott-tár sá nak azt
ígér te, hogy kéz- és láb bi lin cse fej ré szé vel le ü ti, ha be is me rô val lo mást
tesz. A bí ró ság sze rint min den vo nat ko zás ban bû nö zô be ál lí tott sá gú,
sem mi fé le meg ren dü lést sem mu tat, bru tá lis gyil kos. Min dent meg tett
azért, hogy a gye re ke it ma gá hoz ha son ló bû nö zô vé ne vel je, kis gyer -
me ke it a té li hi deg idô ben is ma gá val ci pel te. A bí ró ság úgy lát ta, hogy
nem fog meg vál toz ni, az ál ta lá nos meg e lô zés mi att is fon tos a ha lál -
bün te tés ki sza bá sa. A má sod ren dû vád lott Ros tás Ta más ese té ben is
sú lyos bí tó kö rül mény ként ér té kel te a bí ró ság a gyil kos ság ke gyet len
ki vi te le zé sét. Az egyet len ér ze lem, amit a cse lek mé nye ki vál tott be lôle,
az a bosszan ko dás volt afe lett, hogy a cse lek ményt nem elég jól és kö -
rül te kin tô en haj tot ták vég re. A har mad ren dû Sztojka Pé ter ese té ben a
bí ró ság azt a kö rül ményt is ér té kel te, hogy a tár gya lá son is több ször
han goz tat ta, hogy ha ki jön a bör tön bôl, kény te len lesz új ból el men ni
ra bol ni és gyil kol ni. A bí ró ság sze rint Sztojka fon tos sze re pet fog lalt
el a bû nö zôi hi e rar chi á ban, mert a bûn ban da cso port fe gyel mét a tár -
gya lás alatt is tar ta ni igye ke zett. Az ügyész ha lál bün te tés ki sza bá sát
ja va sol ta, de a bí ró ság ezt nem tar tot ta szük sé ges nek. Az el já ró hatóság
vé le mé nye sze rint né hány szor ôszin te sé get mu ta tott, be is me rô vallomást
is tett. A tár gya lá son pár al ka lom mal szem be for dult a ban da veze tô i -
vel, át ne ve lé se ezért nem lát szik tel je sen re mény te len nek. Az ötöd rendû
vád lott Ros tás Ru dolf Bajka sze mé lyi sé gét is na gyon ked ve zôt le nül
érté kel te a bí ró ság. Vé le mé nye sze rint a ka ra vánt ve ze tô Fardi in ga -
do zást nem is me rô, min den re el szánt, má sok éle tét és tes ti ép sé gét sem -
mi be ve vô bû nö zô nek ne vel te. Az ügyész rá is ha lál bün te tést kért, de
a bí ró ság fi gye lem be vet te, hogy a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé ig csak
Fardi kör nye ze té ben élt. Míg öt vád lott ese té ben a bí ró ság tu laj don -
kép pen egyet len eny hí tô kö rül ményt sem ér té kelt, a ne gyed ren dû és a
töb bi vád lott ese té ben már fi gye lem be vet te a csa lá dos ál la po tot, a fia -
tal kort, a fe le lôt len szü lôi ma ga tar tást, a fe nye ge té se ket vagy a csalá -
di nyo mást.
A vád lot tak fel leb be zé se azon ban meg le pô ered ményt ho zott, ugyan -

is 1962 feb ru ár já ban a Leg fel sôbb Bí ró ság az íté le tet ha tá lyon kí vül he -
lyez te, és új el já rást ren delt el. A me gyei bí ró ság el já rá sá ban olyan ko -
moly hi á nyos sá go kat tárt fel, hogy az új el já rás le foly ta tá sá ra a Fô vá ro si
Bí ró sá got je löl te ki. A leg ko mo lyabb hi bá kat a tár gya lás- és a jegy zô -
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könyv ve ze tés ben tár ta fel. Íté le te sze rint a me gyei bí ró ság a vád lot ta kat
az egyes vád pon tok ban össze füg gô en nem hall gat ta ki, és nem adott le -
he tô sé get a vé de ke zé sek össze füg gô elô ter jesz té sé re sem. A tár gya lá si
jegy zô könyv na gyon rész le tes, de sok oda nem tar to zó rész let van ben -
ne, ami ne he zí ti az át te kint he tô sé get. Az íté let is sok eset ben kö vet he -
tet len, sú lyo sabb prob lé ma azon ban, hogy a bí ró ság az íté let ben fel tün -
te ti ugyan a bi zo nyí té ko kat, de azt nem je lö li meg, hogy me lyek re
ala poz ta az ítéleti tény ál lást. A Leg fel sôbb Bí ró ság a vád lot tak vé del me
ér de ké ben meg ál la pí tot ta, hogy sú lyo san sé rült a vé de lem hez va ló jo -
guk, mert a fél évig tar tó tár gya lá son az egyes tár gya lá si na po kon más-
más vé dôk véd ték ôket, s így nem is mer het ték a tár gya lá si anyag egé -
szét. Va ló szí nû leg a kö te le zô vé de lem is csak for má lis volt. Ezt az el já rást
a bí ró ság nem ki fo gá sol ta, és nem is tett sem mit a meg vál toz ta tá sá ra. A
ha lál bün te tés alap já ul szol gá ló bûn cse lek ménnyel kap cso la tos in dok -
lást kü lö nö sen prob lé más nak ta lál ta a Leg fel sôbb Bí ró ság.6

A Fô vá ro si Bí ró ság 1963. ok tó ber 11-én ho zott íté le tet, amely nek so -
rán a ko ráb ban ha lál ra és élet fogy tig la ni sza bad ság vesz tés re ítélt vád -
lot ta kat az elô re ki ter velt, kü lö nö sen ke gyet len mó don, nye re ség vágy -
ból el kö ve tett em ber ö lés bûn tet té nek vád ja alól fel men tet te. Csak ki sebb
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6 A gyil kos ság ügyé ben tisz tá zan dó nak tar tot ta, hogy me lyik vád lott ve tet te fel az idôs asszony ki rab lá sá -
nak gon do la tát, mi bôl le he tett kö vet kez tet ni ar ra, hogy tud ták, Dunavecsén la kik egy öreg asszony, akinek
sok pén ze van. Élet sze rût len nek ta lál ta, hogy a kó bor ló, írás tu dat lan ter hel tek egy hó nap ra elô re pon tos
dá tum ban, ta lál ko zá si idô ben és hely ben egyez tek meg. Er re a bí ró ság csak utó lag kö vet kez te tett. Nem
tisz táz ták a vád lot tak ál lí tá sát, mely sze rint ja nu ár 16. és 20. kö zött Bu gyin vol tak (hat van-het ven ki lo mé -
ter re Dunavecsétôl). Nem tisz táz ták, hogy a gyil kos ság elôtt és után mi kor hol vol tak, mi lyen út vo na lon
jöt tek a szín hely re és ho gyan tá voz tak. Egy év vel az ese mény után hall gat ták meg a rend ôr ta nú kat ar ról,
hogy iga zol tat ták-e a vád lot ta kat Bu gyi nál. Több ször ren delt el a bí ró ság nyo mo zás- és bi zo nyí tás ki e gé -
szí tést, a ha tá ro za tot azon ban nem a bí ró ság, ha nem a ta nács el nö ke hoz ta meg. Sôt, az el nök a meg ke -
re sés ben a lé nye ges kér dé sek ben pre ju di kál va ál lást is fog lalt. A ta núk az idô já rá si kö rül mé nyek kel kap -
cso lat ban is el té rô val lo má so kat tet tek, így tisz táz ni kell, hogy mennyi ben fe lel nek meg az el mon dot tak
a Me te o ro ló gi ai In té zet ál tal írot tak nak. Fel kell de rí te ni, hogy a Bu gyi és Dunavecse kö zöt ti tá vol sá got a
ci gá nyok ko csi ja i val és lo va i val, té li idô ben, fa gyos ta la jon mennyi idô alatt le he tett meg ten ni. A bí ró ság
a gyil kos ság és rab lás té nyét a vád lot tak nyo mo za ti be is me rô val lo má sá ra ala poz ta, nin cse nek ezt ki e -
gé szí tô bi zo nyí té kok. Van nak olyan, a ren des élet ta pasz ta lat tal és lo gi ká val nem egye zô kö rül mé nyek,
ame lye ket a bí ró ság nem ol dott fel. Nem in do kolt az el sô ren dû vád lott pénz za va ra in gat lan vá sár lás ra, ki
ve tet te fel a ter vet, a ma gá nyos öreg asszony pén zé nek meg szer zé sé ért mi ért moz gó sí tot ta az egész ka -
ra vánt, nem ha ra gud tak a sér tett re, csak a pénzt akar ták meg sze rez ni, ezért nem in do kolt a dur va el kö -
ve té si mód. Úgy ku tat tak a pénz után a he lyi ség ben, hogy nem dúl ták fel na gyon, és több ér té kes dolgot
is ott hagy tak. Ta pasz talt bû nö zôk, még is a vé let le nen múlt, hogy ép pen ott hon ta lál ták az asszonyt. Nagyon
messzi rôl ér kez tek a tett szín he lyé re azt sem tud va, hogy az asszony egye dül lesz-e, és vég re tud ják-e
haj ta ni a cse lek ményt. A ter hel tek vé de ke zé sé nek el lent mon dó, lo gi kát lan vol tá nál nem le het fi gyel men
kí vül hagy ni pri mi tív egyé ni sé gü ket, kó bor élet mód dal kap cso la tos lel ki vi lá gu kat. A bûn je lek kel kap cso -
la tos kö rül mé nye ket tisz táz ni kell.



sú lyú bûn cse lek mé nyek ben ta lál ta bû nös nek ôket, a leg sú lyo sabb ki sza -
bott bün te tés nyolc é vi sza bad ság vesz tés volt.
Az új el já rás ban a bí ró ság már csak ki lenc vád lot tat ítélt el, ôket lopás,

se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sa, erô sza kos ne mi kö zö sü lés, rab lás, köz ok -
irat-ha mi sí tás, rab lás és or gaz da ság mi att ítél te el. A lo pást il le tô en is
csak na gyon kis ér té kû, a min den na pi meg él he tés hez szük sé ges esz közök
(ló szer szám, bor, ló, ke rék pár, fa) el tu laj do ní tá sát lát ta bi zo nyí tott nak
a bí ró ság. A se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sa bûn cse lek mény ese té ben a vád -
lot ta kat azért ítél ték el, mert ami kor a mo tor ke rék pár tól a lo vak meg -
va dul tak, és a mo to ros az árok ba esett, ôk nem se gí tet tek ne ki. Nem
vet te fi gye lem be a bí ró ság a vád lot tak azon vé de ke zé sét, hogy a jár mû
ve ze tô je it tas volt. A leg sú lyo sabb bûn cse lek mé nyük egy idôs asszony
meg e rô sza ko lá sa és ez zel együtt ki rab lá sa volt.7

A gyil kos ság vád ja alól rész ben azért men tet ték fel ôket, mert a vád -
lot tak a meg is mé telt el já rás ban vissza von ták ko ráb bi be is me rô val lo -
má su kat, és ta gad ták a bûn cse lek mény el kö ve té sét. Azt is meg is mé tel -
ték, hogy a rend ôr sé gen tett be is me rô val lo má so kat ki kény sze rí tet ték
tô lük, meg ver ték ôket. A gyil kos ság gal kap cso lat ban rész le te sen el mon -
dot ta kat az zal in do kol ták, hogy a hely szí ni szem lét nem ha tó sá gi ta nú
je len lé té ben foly tat ták, és csak az u tán vit ték ki ôket, ami kor már meg -
ta nul ták, hogy mit kell mon da ni uk. A bí ró ság vé le mé nye sze rint az nem
le he tett helyt ál ló, hogy min den eset ben bán tal maz ták ôket. A mag nó -
fel vé te len ugyan is az hal lat szik, hogy a vád lot tak sok eset ben erô sza ko -
san, ar ro gáns mó don vi sel ked tek, ezért az ôr szol gá lat nak ha tá ro zot tan
fel kel lett lép nie ve lük szem ben. Nem ki zárt, hogy a vád lot tak a nyo -
mo zás so rán is ha son ló ma ga tar tást ta nú sí tot tak.
Ezt kö ve tô en az újon nan el já ró bí ró ság ap ró lé kos rész le tes ség gel ele -

mez te a ko ráb bi íté le tet. Meg ál la pí tot ta, hogy a hely szí ni szem le so rán
min den vád lot tól meg kér dez ték még a kony ha aj tó ki nyi tá sa elôtt, hogy
mi lyen a kony ha be ren de zé se. Min den ki em lé ke zet bôl el mond ta, még
azok is, akik a vád i rat sze rint nem is jár tak a kony há ban. Ar ra azon ban
a bí ró ság nem ta lált ada tot, hogy a vád lot tak a kony há ban ku tat tak vol -
na, mi vel a vád i rat sze rint a pénzt a szo bá ban ke res ték. A cse lek mény
éj sza ka tör tént, és csak egy pet ró le um lám pa égett, így va ló szí nût len,
hogy ab ban a sö tét ben ilyen pon to san meg tud ták vol na fi gyel ni a dol -
go kat. A bí ró ság – be le él ve ma gát a vád lot tak lel ki ál la po tá ba – ar ra ju -

7 A bí ró ság az 1960 elôtt el kö ve tett bûn cse lek mé nyek nél utalt ar ra, hogy azo kat még a Btk. ha tály ba lépése
elôtt kö vet ték el, ezért az új tör vényt ak kor le het al kal maz ni, ha az adott bûn cse lek mény eb ben az eset -
ben eny hébb el bí rá lás alá esik. Az FB a vád lot tak cse lek mé nyét a BHÖ alap ján mi nô sí tet te.
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tott: ha bûn cse lek ményt kö vet nek el, ar ra fi gyel nek, nem a be ren de zé si
tár gyak ra. Azért sem ta lál ta hi he tô nek a bí ró ság a ko ráb bi el já rást, mi -
vel meg ál la pí tá sa sze rint a töb bi, ki sebb bûn cse lek mény (fô ként lo pás)
ese té ben is hely szí nel tek, a vád lot tak ilyen kor is meg mu tat tak min dent
pon to san, csak az volt a prob lé ma, hogy a cse lek mény ide jén a vád lot -
tak bör tön ben ül tek. Azt sem le he tett tisz táz ni, hogy a ha tó sá gi ta núk
tény leg je len vol tak-e a hely szí ne lés kor, mi vel a fény ké pe ken nem vol -
tak lát ha tók. Er re az ügyész úgy re a gált, hogy ta lán csak egy sze rû en le -
ma rad tak ró la. Ezt az ér ve lést azon ban alá ás ta az a kö rül mény, hogy a
ha tó sá gi ta núk több sé ge nem tu dott szá mot ad ni a hely szí ni szem lén
tör tén tek rôl, azt sem tud ta meg mon da ni, hogy kioktatták-e ôket ar ról,
mi lesz a fel a da tuk. A ha tó sá gi ta núk az zal vé de kez tek, hogy már nem
em lé kez nek. A bí ró ság ez u tán pró bál ta tisz táz ni a ta núk rossz me mó ri -
á já nak okát, ezért meg kér dez te, hogy az el telt két év alatt vol tak-e má -
sik gyil kos ság nál is ha tó sá gi ta núk, er re azok nem le ges vá laszt ad tak. A
bí ró ság az íté let in dok lá sá ban is mét a lé lek tan te rü le té re té vedt ak kor,
ami kor azt rög zí tet te, hogy ért he tet len a ha tó sá gi ta núk ek kor ra mér té -
kû ér dek te len sé ge, vé le mé nye sze rint a ha tó sá gi ta núk na gyobb ér dek -
lô dést szok tak mu tat ni. Az egyik ha tó sá gi ta nú val kap cso lat ban el fo -
gad ta az egyik vád lott ál lí tá sát, amely sze rint mun kás ôr volt, az egyes
nyo mo za ti cse lek mé nyek nél a rend ôr ség gel együtt járt el, és az egyik
vád lot tat tett leg is bán tal maz ta.
A bí ró ság sze rint az is meg gyen gí tet te a vád ál lí tá sát, hogy a hely színi

szem le sze rint a la kás ból nem hi ány zott sem mi. Ha a ka ra ván nem talált
pénzt, ak kor mi ért nem vit te el a ru há kat vagy más tár gya kat a ház ból?
A vád ta nú i nak val lo má sa it sem ta lál ta meg a la po zott nak a bí ró ság.

Ko ráb ban több ta nú is el mond ta ugyan is, hogy a bûn jel ként le fog lalt
ru ha ne mûk kö zött fel is mer te Csor ba Gyu lá né dol ga it. Az egyik ta nú,
Keledi Fe renc né (az ál do zat nô vé re) a bí ró ság elôtt azon ban már zavartan
vi sel ke dett. Több szö ri kér dés re el mond ta, hogy azok olyan ru ha ne mûk
vol tak, ame lye ket ô cso ma golt össze, mi kor a rend ôr ség test vé re ha lá -
la kor Dunavecsére vit te. A bí ró ság kér dez te tô le, hogy ezt ko ráb ban mi -
ért nem mond ta, azt fe lel te, hogy sen ki sem kér dez te tô le. Ami kor meg -
kér dez ték tô le, tud ja-e, hogy az ügy ben két em bert ha lál ra ítél tek, a
vá la sza az volt, hogy nem tud ja, de azt sem tud ja, „mi lett vol na ve lem
és a csa lá dom mal, ha er rôl ko ráb ban ilyen val lo mást tet tem vol na”.
A fen ti ek ben elem zett bí ró sá gi el já rás jól mu tat ja, hogy az 1950-es

évek vé gé nek Ma gyar or szá gán a jog szol gál ta tás ban sze rep lô ha tó sá gok
mi lyen szte re o tí pi á kat al kal maz tak. A bí ró ság íté le te szin te meg is mét li
a po li ti kai ve ze tés szem pont ja it, ame lye ket Czinege La jos fo gal ma zott
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meg: „A ci gány ság na gyobb ré sze lé nye gé ben a tár sa da lom pe ri fé ri á ján él,
il let ve gyak ran élôs kö dik. Rend sze res mun kát nagy több sé gük nem végez,
egy ré szük a ha gyo má nyos ci gány fog lal ko zá so kat ûzi…”8 A poli ti kai
ve ze tés sze rint a prob lé ma meg ol dá sa a ci gány ság ar cha i kus élet for má -
já nak szét ve ré se és a ci gány ság erô sza kos mun ká ba ál lí tá sa lett vol na.
A Ma gyar Dol go zók Párt já nak az öt ve nes évek ben so ká ig nem volt

hi va ta los ci gány po li ti ká ja, a nyil vá nos ság elôtt egy sé ge sen kép vi selt ál -
lás pont ja. Az MDP ve ze tô tes tü le tei 1956-ban vet ték vé gül na pi rend re
a ci gány ság ügyét, mi u tán mind a Nép mû ve lé si Mi nisz té ri um tól, mind
az Or szá gos Rend ôr-fô ka pi tány ság tól ér ke zett hoz zá juk elô ter jesz tés.
A párt ve ze tés il le té kes osz tá lya a ja vas la tok ból egy sé ges elô ter jesz tést
szer kesz tett, amely ben új ra és új ra fel buk kant a „ci gány bû nö zés” fogalma,
a ci gány ság gal kap cso la tos szte re o tí pi ák, a szét te le pí tés gon do la ta.9

Jellem zô, hogy a do ku men tum meg is mé tel te: „A ci gány ság nagy ré sze
a tár sa da lom pe ri fé ri á ján él, il let ve gyak ran élôs kö dik.”10 A leg fel sôbb
párt ve ze tés egy sé ges ál lás pon tot elô ször 1961 jú ni u sá ban fo gal ma zott
meg a ro ma la kos ság hely ze té vel kap cso lat ban. Az MSZMP Po li ti kai
Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta je lez te, hogy ki kell lép ni a „ci gány bû nö zés”
egy sze rû szte re o tí pi á já ból, és tár sa da lom po li ti kai kér dés nek mi nô sí tette
a „ci gány kér dést”.11

A párt ha tá ro zat konk rét fel a da to kat je lölt meg a ha tó sá gok nak a cigány -
ság fel e me lé se ér de ké ben. A bí ró sá gok nem tar toz tak a po li ti kai ha talom
ál tal meg szó lí tot tak kö zé, de nem ki zárt, hogy a Leg fel sôbb Bí ró ság má -
sod fo kú el já rá sá nak le foly ta tá sá ra is ha tás sal volt a párt ve ze tés döntése.12
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18 Ja vas lat a Po li ti kai Bi zott ság hoz a ma gyar or szá gi ci gány kér dés ren de zé sé re. MOL M-KS 276. f. 96. cs.
300. ô. e. (87. do boz.)

19 Az MDP KV Ad mi niszt ra tív Osz tá lyá nak elô ter jesz té se a Po li ti kai Bi zott ság hoz a magyarországi ci gány -
kér dés ren de zé sé re. Bu da pest, 1956. áp ri lis 9. MOL M-KS 276. f. 91/85. ô. e.

10 Uo.
11 MOL M-KS 288. f. 5/1961/233. ô. e.
12 Az MSZMP PB dön té sé rôl, il let ve a ci gány ság 1950–1960-as évek be li hely ze té rôl lásd rész le te seb ben
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