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1385-ös adománylevelét tekintették. Matei Basarab adománylevele má-
sodlagos forrásként arra enged következtetni, hogy Hosszúmezőn él 
Havasalföld egyik legrégebbi cigány közössége. Ők az udvar északi ré-
szén helyezkedhettek el, erre utalnak egyes földrajzi nevek, például a Va-
lea Ţigăniei (Cigányok völgye). Később, az 1950-es években Hosszúmező 
akkori polgármestere, Grigore Grecescu kezdeményezésére a cigányok 
a város szélére szorultak. Ennek szintén megvan a maga szimbolikus je-
lentése (a cigányok kiszorítását is jelentheti), ami szintén egy kutatásra 
érdemes téma lenne.

 Holka Aranka
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és betegek elpusztítását célzó náci intézkedések zsidó áldozatai

Hinz-Wessels, Annette: Antisemitismus und Krankenmord. Zum Umgang mit jüdischen 
Anstaltpatienten im Nationalsozialismus. = Vierteljahrsheft e für Zeitgeschichte. 61. Jg. 
2013. No. 1. 65–92. p.

Az elmegyógyintézeti ápoltak kiiktatására irányuló, hírhedt „T 4-ak-
ció” és utóéletének részletei sokáig homályban maradtak, s csak a kései 
megismerés nyomán gyarapították a nácik emberiségellenes bűneinek 
lajstromát, egyúttal a holokauszttörténet fejezeteit is. Az előzmények, 
melyek „értéktelen életek megsemmisítését” célzó, I. világháború végi 
eugenetikai felvetésekre mennek vissza, formát öltöttek már rögtön 
1933 után az örökletes betegségben szenvedők kényszersterilizálásában, 
1939-ban a fogyatékkal élő gyerekek és fi atalkorúak, illetve újszülöttek 
kiiktatásában („gyermekeutanázia”).

A berlini Tiergartenstaße 4. sz. alatti (innen a fedőnév: „T 4”) lo-
gisztikai központból irányított program keretében Hitler belső utasítása 
alapján 1940 tavaszától néhány kijelölt tartományi intézményben folyt 
több mint hetvenezer gyógyíthatatlannak nyilvánított ápolt módszeres, 
szén-monoxiddal végbevitt likvidálása, majd elhamvasztása, miután – 
„alapos” (űrlapos) felmérést követően – az egyes állami otthonokból 

titkos eljárással kiválogatták, összegyűjtötték és átszállították őket. Az 
adott szempontoknak megfelelő válogatásra a helyi orvosok kaptak uta-
sítást (az ismérvek alapján többoldalú minősítést eszközöltetve, amit 
még a központ is módosíthatott), a többi néhány „külső” üzleti („beteg-
szállító”, „számlázó” stb.) társaság, illetve a T 4-Központ dolga volt. Ez 
állt kapcsolatban például a Birodalmi Biztonsági Főhivatal „Kriminál-
technikai Intézetével” is, amely – a lengyel területen más vonatozások-
ban már kipróbált – gyilkos szert forgalmazta. Az eugenetikai megköze-
lítés a háborús pszichózis közepette átbillent a „kegyes halál” hazugsága 
mögé rejtett gazdálkodási közérdekre, de a zsidótlanítás önmagában is 
alapcélkitűzésnek számított. Az intézkedések eminensen zsidóellenes 
élét pontosan kifejezte a mérlegelésre általában lehetőséget adó váloga-
tási szempontsor záró eleme: „zsidó ápoltak”, minden egyéb körülmény-
től függetlenül. A teljes titkosítással a hitleri adminisztráció fékezni kí-
vánta a nyilvánosság várható reakcióját, megtévesztendő akár az „övéit”, 
a saját „fajtársait” is. A hozzátartozóknak, gyámoknak és ügyvédeiknek 
a kiküldött halotti bizonyítványok és számlák nyomán csakhamar való-
ban feltűntek a váratlan elhalálozások. A reklamációkra az intézmények 
eleinte vagy egyszerűen nem is reagáltak, vagy a kérdezőket hivatali út-
vesztők felé terelték, maga a T 4 pedig csakhamar önfenntartóvá vált 
a kifi zetett fi ktív számlák hozamából. 1940 novemberétől egyébként a 
küldemények feladócímét a távoli Lengyel Főkormányzóságban fekvő 
Cholm/Chelm elmeintézetével adták meg, amely akkorra már be is zárt, 
de a háborús viszonyok között amúgy sem lett volna elérhető. A T 4 ettől 
függetlenül az e távolsághoz vetített urnaszállítási díjat is rátette a költ-
ségekre. Érdemi tiltakozás csak (főként katolikus) egyházi részről ka-
pott lábra, akkor (1941 tavaszán) felhagytak a központi szervezéssel, s a 
„kegyes halált” helyi szinteken, gyógyszerezéssel, éheztetéssel osztották 
tovább. Mindez természetesen a magánintézményeket, beleértve – amíg 
létezhettek – a zsidó fenntartású otthonokat is, elkerülte.

Való igaz: a program az intézményekben túlnyomó többséget alkotó 
„néptárs”-egyedeket éppúgy érintette, mint a zsidót, bár nem akkora tel-
jességgel, az elv és a bevezetett módszer valódi szerepét azonban a zsidóság 
átfogó, ipari méretű kiirtásának valamivel később kelt programjában nyer-
te el. A téma első átfogó feldolgozása – Th e Origins of Nazi Genocide: From 
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Euthanasia To Th e Final Solution (1995) – Henry Friedlander, Amerikába 
elkerült, berlini születésű Auschwitz-túlélő történésznek köszönhető. Az 
itt ismertetett tanulmány Friedlander nyomdokain továbbkutatva mutatja 
be, elsősorban az ápoltak zsidónak minősült körére összpontosító ered-
ményeit. Részlegesen fennmaradt kórlapokat, minősítőkartonokat, össze-
írásokat, hivatali átiratokat, jelentéseket, büntetőper-iratokat használ fel.

***

Nem lényegtelen előzmény a zsidó bentlakók intézeti előélete. A gondo-
zás zsidó rituális követelményei 1933 után valamennyi otthonban foko-
zatosan megszűntek. Elharapóztak a súrlódások a keresztény személyzet 
szabadjára engedett utálkozásával (zsidó ápolóból nem volt elég). Eleve 
a rovásukra írták az antiszemita propaganda kitételét, miszerint átlagon 
felüli körükben a pszichikai terheltség, a degeneráció, míg eltartásuk a 
fajtiszta közösség vállára nehezedik. Mind ellenségesebben viszonyultak 
a nem zsidó betegtársak is. 1938-ban mégis pusztán „az esetleges fajgya-
lázás kizárása” érdekében született rendelet a zsidó ápoltak elkülöníté-
sére. Különálló részlegek kialakítására, berendezési többlet biztosítására 
stb. gyakorlati lehetőség ugyanakkor (a helyi iratanyagokban is követhe-
tően) általában nem nyílt; a meglévő kevés, zsidó fenntartású és már túl-
zsúfolt intézményekben történő összevonásuk is kivihetetlennek bizo-
nyult, e célra új otthonokat pedig nem kívántak nyitni. A hatóság helyi 
szinten jobb híján azzal próbálkozott, hogy legalább az anyagi terheket 
a kinti zsidó közösségekre áthárítsa. Emigrációra kényszerülő hozzátar-
tozók szinte megoldhatatlan helyzetbe kerültek az ápoltak bizonytalanra 
történő visszahagyásával: vízumot a befogadó államok általában nem 
adtak ki a beteg részére, jótálló nyilatkozatot nem fogadtak el, az ápolási 
költségek meghatározatlan időre történő megváltása fejében pedig az 
intézmények képtelen összegeket akartak felszámolni.

A „ lehetetlen” helyzetből kínált „kiutat” a T 4-Akció, hogy az in-
tézetekben véget lehessen vetni az „egészségtelen és tűrhetetlen” zsidó–
nemzsidó együttélésnek. A minősített betegek átszállítása a kijelölt cél-
pontokba 1940 júliusától – olykor ismételt merítéssel – eltartott egészen 
1941 májusáig, a végső művelet pedig mindjárt a beszállítás napján kez-
detét vette. A nem teljes körben ismert összesítések alapján zsidóként 

mintegy kétezer személy válik azonosíthatóvá, bizonyos azonban, hogy 
a létszám lényegesen magasabb volt. A nácik precíz adminisztrációjára 
ezúttal nem jellemzően a zsidó hányad intézeten belüli különlistázására 
nem került sor (vagy a doumentumok nem ismertek), így az nem álla-
pítható meg: a számnak mennyinek „kellett volna” lennie, ha csekély 
kivétellel elszállítottak minden zsidót. (Ottmaradhattak például idegen 
állampolgárságúak vagy nem zsidó házastársakkal rendelkezők.)

1940 decemberében kelt rendelet szerint – ekkor még javában folyt 
az akció – új elmebeteget az országos hálózat intézményeibe nem vehet-
tek fel, ezek gondozása a Rajna-melléki Sayn izraelita fenntartású inté-
zetére hárult. Ezt viszont 1942 végén kiürítették, lakóit kénytelen-kel-
letlen részint visszaosztották a hálózatba, részint a berlini zsidó kórház 
újonnan nyitott osztályán kerültek elhelyezésre. Innen szakaszosan vit-
ték őket a megsemmisítőtáborokba 1943 folyamán. A korábbról még-
is hálózaton belül maradt vagy oda visszavitt, illetve állampolgárságuk 
okán vagy nem zsidó házastársuk miatt „védett” ápoltak a „végső meg-
oldás” menetéhez kapcsolódva Th eresienstadtba kerültek át, ahol elkü-
lönítve várták további sorsukat: Auschwitz, járványkór, éhhalál. Hogy a 
„védett” személyekből itt végül ki szabadulhatott fel, ki nem, az ma már 
végképp, vagy egyelőre nem tudható.

A T 4-Akció a maga kaotikus lefolyásával a zsidó holokauszt bi-
zarr, baljóslatú előjátékának bizonyul, amely a kétszeres bélyeget viselő 
zsidó-elmebeteg csoport kiirtásával előkészíti az átfogó „eutanázia” gya-
korlatát, kikísérletezi a módszerét. A megsemmisítőpontokon az akció 
hirtelen megszakítását követően, hogy ne álljon parlagon a berendezés, 
a munkatáborokból még legalább húszezer beteg és elgyengült (zsidó 
és nem zsidó) foglyot pusztítottak el (14f13-Akció), majd a felszerelést 
lengyel terepre átszállították, a gázpalackokat mobil üzemmódban is 
alkalmazták. A néhány kísérleti műhely gyakorlott „gáz-szerészeinek”, 
„fűtőmestereinek” (azonosítható személyek) azután Treblinkában, Sobi-
borban vagy Auschwitzban kellő további kifutása volt. A fajtársait sem 
kímélő „eugenikus” program össznemzeti összefüggésekben is tanúsítja 
az elkövetők, illetve a hivatalos ideológia és a politikai berendezkedés 
mérhetetlenül aljas cinizmusát.

Komáromi Sándor


