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PÁL JÓZSEF németség elhurcolása
A németek kollektív büntetése - tények, dokumentumok

Született 193~ben Teskán
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1962-ben. 1968 óta a sze
gedi Orvostudományi Egye
tem Társadalomtudományi,
később Népegészségtan
Intézetének tanára A csa
nádi egyházmegye törté
netével, azegyház szociális
tanításával foglalkozik.

Szeged-Csanád
Egyházmegye Püspöki

Levéltára, továbbiakban
Püspöki Levéltár 35/1946

Az Ideiglenes Magyar Kormány megalakulásának napján, 1944. de
cember 22-én született a szovjet hadsereg 0060. számú katonai pa
rancsa, mely a közvetlen front mögötti területeken végzendő köz
munkákra elrendelte az összes német származású munkaképes sze
mély mozgósítását. Az egyes helységek katonai parancsnokai a kö
vetkező napokban falragaszokon hozták az érintettek tudomására
ezt a parancsot. A formanyomtatvány üresen hagyott helyére írták
be az illető helység nevét és a gyülekezés idejét.

A szegedi falragasz a következőképpen nézett ki:
"Szeged város Katonai Parancsnoka
4. számú Parancsa
A hadra kelt hadsereg
Parancs: A német származású munkaképes személyeknek a

közvetlen mögöttes területen közmunkára való mozgósításáról.
A hadra kelt hadsereg 1944. december 22-i, a közvetlen mögöt

tes területen végzendő közmunkák megszervezésérőlés elvégzé
séről szóló 0060 számú parancsa értelmében elrendelem az összes
német származású munkaképes személy mozgósítását.

1. Minden német származású munkaképes személy mozgósítan
dó és jelentkezni tartozik: férfiak 17-től 45, nők 18-tól 30 éves korig.

2. A mozgósítottak gyülekezőhelye Szeged városban van. Az
összes mozgósítottak 1944. december 28-án 10 órakor a gyüleke
zőhelyen kötelesek megjelenni.

3. A mozgósítottak vigyenek magukkal: meleg felsőruhát, 2 pár
hordható állapotban lévő lábbelit, 3 rend fehérneműt, ágyneműt

és takarót, evőedényt és 15 napi élelmet. Az egész összsúlya ne
haladja meg a 200 kg-ot fejenként.

4. A helyi polgári hatóságok kötelesek biztosítani azt, hogy
minden egyes mozgósítandó személy a kitűzött időben pontosan
megjelenjen a gyülekezőhelyen.

5. Mindazok, akik kivonják magukat a mozgósítás alól, a hábo
rús törvények szerint felelósségre vonatnak. - Hadbíróság fog
felettük ítélkezni. Ugyancsak szigorú megtorlásban részesülnek
családtagjaik és bűntársaik.

Szeged A város parancsoka "
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A katonai parancsban kétszer is előfordul a "közvetlen mögöt
tes területen végzendő közmunka" kifejezés, azonban nyílt titok
volt - legalábbis Dél-kelet-Magyarországon -, hogy itt nem ar
ról a pár napos munkára vezénylésről van szó, mint amelyre az
ország szinte valamennyi munkaképes lakóját a szovjetek moz
gósították. Bár a Dunántúlon - a megtévesztő manőverek miatt
- ellentétes példák is előfordultak.

A mozgósítás végrehajtását a szovjet katonai és magyar polgá
ri hatóságok közösen végezték. A német származás gyakorlatilag
a németesen csengő nevet jelentette. Igaz, rövidesen a szovjet ka
tonai hatóságok és a magyar kormány között létrejött egy olyan
megállapodás, mely szerint mentesülnek az igénybevétel alól
azok a német nevűek:

Ifa) Akik nem német anyanyelvűek, és sohasem vettek részt német
népi-kulturális társadalmi mozgalmakban (Voiksbund) vagy német
politikai mozgalmakban, sem pedig magyar fasiszta szervezetekbe.

b) Akik németellenes hazafias mozgalmakban vagy baloldali
politikai mozgalmakban vettek részt.

c) Akik olyan magyar kulturális vagy társadalmi tevékenysé
get folytattak, hogy nyilvánvalóan bebizonyítják magyarságukat.

d) Akik német nevűek, de nem németek, hanem zsidók."
A mentesítést is a magyar és szovjet hatóságok közösen végez

ték, és a magyarok szívósságán, a szovjetek engedékenységén, il
letve a rendelkezésre álló németek számán múlott, hogy mennyi
ben sikerült keresztülvinni.

A hazai és külföldi szakirodalom egyetért abban, hogy Ma
gyarországról mintegy 60-65 ezer német származásút hurcoltak el
a Szovjetunióba. Zielbauer Györgynek, a kérdés neves szakér
tőjének kutatásai szerint Békés és Csongrád megyéből 4306 főt

szállítottak el. Csanád egyházmegyéről nem tudunk pontos ada
tot közölni, hiszen a politikai és az egyházmegyék határai nem
esnek egybe, és Csanád egyházmegye az említett két politikai
megyének csupán a déli részét foglalja magába. Azt tudjuk vi
szont, hogy Csanád egyházmegye keleti részén, Békés megye dél
keleti községeiben éltek nagyobb számban németek. Ezeket 1945.
január ll-én Elek község vasútállomásáról szállították el a Szov
jetunióba. Az elszállított 1368 fő döntő többsége Elekről (983) és
Almáskamarásról (320) került ki. Csepregi József eleki vikárius 
mint később látni fogjuk - jóval több emberről (1903 fő) ír Ham
vas püspökhöz küldött jelentésében.

Hamvas püspök tiltakozó akciói a mozgósítás idején

Hamvas püspök természetesen rögtön értesült a magyarországi né
metek tervezett elhurcolásáról, hiszen akifüggesztett mozgósítási
parancsot 1944. december 28-i keltezéssel a püspöki levéltárban
már iktatták, tehát elhelyezték.
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Ebbéli tevékenységét
korábban két

tanulmányban is
földolgoztuk: Hamvas

Endre a szegedi
zsidóság deportálása

ellen. Szeged Könyvtári
Műhely, 1986. 1-2. sz.
1-48. Hamvas Endre

csanádi püspök a
konvertiták

megmentéséért. Alföldi
Társadalom 1992, III.
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Püspöki Levétár
2933/1944

Hamvas az
igazságügyminiszternél

Püspöki Levéltár 38/1945

Püspöki Levé~ár
2923/1944

Magától értetődik, hogy a rendelkezés Hamvas püspököt érzé
kenyen érintette, hiszen ő maga is német származású volt: apját
Hirsch Istvánnak, anyját pedig RádI Herminának hívták. Ö maga
is csupán 19ü4-ben magyarosította Hamvasra a nevét, amit aztán
rövidesen édesapja és nyolc testvére is követett. De mint egyházi
személynek, mint mélyen humánus érzésű embernek is ellenszen
vét váltotta ki a kollektív büntetésnek ez a formája. Azt vallotta,
hogy az embereket jogosan csak cselekedeteik és nem származá
suk alapján szabad megítélni, főleg elítélni. Ezért tiltakozott né
hány hónappal ezelőtt olyan erőteljesen a zsidók deportálása el
len is.

A német származásúak érdekében már 1944. december 29-én
levelet írt a Szegedről elkerült igazságügyi miniszterhez, Valen
tiny Ágostonhoz.

"Legutóbb falragaszok hívták fel a német származásúakat je
lentkezésre! Német származás címén Szegednek harmadát össze
lehetne fogni a püspökkel együtt. Ha azonban a magyar szívet
nézzük, akkor a német származás címen történő bárminemű ked
vezőtlen elbánás legtöbb esetben súlyos igazságtalanság lesz.
Származásáról nem tehet senki, ezért senkit sem lehet az igazság
sérelme nélkül büntetni vagy jogától megfosztani, még rep
resszáliák (megtorlások - P. J.) címén sem. Az embereket jogosan
csak cselekedeteik szerint lehet és szabad ítélni... Legyen szabad
kérnem Nagyméltóságodat, hogy befolyását az igazság és a jog
javára érvényesítse."

Néhány hónappal ezelőtt sokszor leírta ezeket az érveléseket
és a kérő, könyörgő szavakat! Hamvas püspök az igazságügyi
minisztert személyesen is fölkereste, és Valentiny Ágoston közölte
vele, hogy "a kormány felszólalt az orosz főparancsnokságnál és
ott orvoslást ígértek. .., hogy csak a bundistákat és azokat, akik
magukat németeknek vallották, fogják elvinni". A püspök azon
ban - mint Csepregi József eleki vikáriushoz írott leveléből kitű

nik - kétkedve fogadta ezeket az ígéreteket: "Sajnos, az ígéretek
nem mindig mennek át a valóságba."

De a korábbihoz hasonlóan, a püspök most is segíteni igyekezett a
hozzá forduló egyes embereken is. Burgerhardt János kendergyári fő

gépész érdekében például titkára, Havass Géza írt (december 29~n)
levelet Nagel Dénesnek, a főispán titkárának. A levél azzal érvel, hogy
a név még nem jelent német származást, hiszen: .Névelemzés alapján
e kérdést nem lehet eldönteni, mert akkor Szegedről a lakosság nagy
részét elvihetnék, bár ezek közüliegtöbbje még németül sem tud. Né
met az, aki az utolsó népszámláláskor annak vallotta magát vagy
bundista volt! Burghardt pedig soha nem tette ezt."

Nem is érezte magára nézve kötelezőnek Burghardt János a
parancsot, és nem jelent meg a gyülekezőhelyen. Ám rendőrségi

nyomozók jelentek meg nála, és felszólították őt és Ede nevű fiát,
hogy mint németek tegyenek eleget a felhívásnak.
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Püspöki Levéttár
2933/1944

Hamvas levele Vas
Zohánhoz

De közbenjárt a püspök Jung Zsuzsanna, egy 17 éves - tehát
a felhívásban előírt korhatárt még el sem ért - szegedi gimnazis
ta lány érdekében is, egyik papját küldte el abehívásokat eszköz
lő bizottsághoz. A bizottság egyik tagja azt a gúnyos megjegyzést
tette a közbenjáró papnak, hogy: "Bezzeg a papság nem szólalt
fel akkor, amikor minket kommunistákat üldöztek."

A kijelentésen fölháborodva, és segítségkérés szándékától vezé
relve, a püspök január 6-án Vas Zoltánhoz, a kommunista párt
egyik vezéralakjához írt levelet. Vas Zoltán ugyanis a püspöknél
tett látogatása során igen nagyra értékelte Hamvas Endrének a
zsidókért tett erőfeszítéseit.

A levél kezdő sorai erre a látogatásra utalnak.
"Azon bizalommal, melyet nálam tett megtisztelő látogatásából

merítettem, kérem jelen soraim meghallgatását."
Majd ezután részletesen beszámol a németek összegyűjtéséről:

"Az orosz parancsnokság rendelkezése folytán front mögötti
szolgálatra elviszik a német származású egyéneket. A származás
megítélésénél a név számít. Nem kell mondanom, hogy német
neve miatt lehet még valaki vér szerint is túlnyomóan magyar, ha
például egy vagy két század előtt egy egyetlen német nevű férfi
beházasodott egy tiszta magyar családba. Ettől eltekintve is a név
nem lehet döntő. Semmmelweis, Poltenberg, Leiningen is német
nevűek voltak, de igaz magyarok, sőt magyar vértanúk. Szegeden
németek alig vannak, akik voltak, elmentek."

Fölhívja Vas Zoltán figyeimét arra, hogy a német nevűek elvi
tele a szegediek körében komoly ellenérzéseket szül. Szól arról,
hogy hozzá is fordultak közbenjárásért, majd elmondja a Jung
Zsuzsáért való közbenjáráskor történteket, az egyik bizottsági tag
- említett - gúnyos megjegyzését.

Fölháborodottan írja a püspök., hogy ő mindig föllépett az ül
dözöttek érdekében. Szülőfaluja (piszke) direktóriumi elnökének,
Király Mátyásnak 1919-ben az intemálótáborból való kihozatalá
tól kezdve, a zsidók gettóba szállítása és deportálása elleni til
takozásig. Leírja Vas Zoltánnak, hogy mostani tiltakozása sem
más, mint ezek szerves folytatása.

"Ezen előzmények után felbátorítva, sőt kötelezve érzem ma
gamat, hogy szót emeljek saját híveim érdekében is, amikor azok
hibájukon kívül szenvednek."

A püspöknél még külön lelkiismereti konfliktust okozott az,
hogy a szovjetek bejövetele előtt a helyben maradásra buzdította
papjait és híveit, sőt titkárának, Havass Gézának elmondása sze
rint, az utolsó napokban az utcákat járta, hogy a híveknek szemé
lyesen is példát szolgáltasson a maradásra.

"Én papjaim útján arra buzdítottam őket (mármint a híveket - P.
J.), hogy ne meneküljenek az oroszok elől, nem lesz bántódásuk, ne
higyjenekaz ellenkező propagandának. És most szemrehányást kapok
azoktól, akiket német származásuk miatt behívnak és elvisznek."
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Csepregi Józsefhez
írott, korábban már

idézett levél. Püspöki
Levéltár 38/1945

Levele végén a püspök arra kéri Vas Zoltánt, hogy használja
fel kapcsolatait és járjon közben az orosz hatóságoknál.

"Nagyon kérem tehát, méltóztassék nagy befolyását az orosz
hatóságoknál érvényesíteni oly irányban, hogy német származása
vagy német neve miatt, ha egyébként nem vétett, se Szegeden, se
másutt, senkit ne háborgassanak. Hiszem, hogy kérésem megértő

teljesítése nagyban fogja szolgálni az úgyis sokat szenvedett lel
kek megnyugvását."

Vas Zoltán - a püspök beszámolója szerint - gyorsan reagált
a levélre: "Vas Zoltán másnap elküldte helyettesét, hogy levele
met megkapta és megteszi, amit tehet."

Hamvas püspök azonban nem nagyon bízott a közbenjárás si
kerében: "A valóságban azonban, és a jelek után ítélve, nem re
mélem, hogy sikere jelentékeny lesz. A parancsok Moszkvából
jönnek, és az itteni oroszok azokat betű szerint teljesítik, és nem
mernek eltérni semmiféle közbenjárásra. Az egyedül vigasztaló,
hogyabékekötéskor ezeket az elhurcoltakat visszaköveteljük."

A mozgósítás idején Hamvas püspök tiltakozó lépései tehát 
a kollektív büntetés elvi elítélése mellett - főleg a német nevű,

de elmagyarosodott, magukat magyarnak vallott és valló, néme
tül már nem is tudó személyek mentesítésére irányultak. Ez lé
nyegében benne volt Erdei belügyminiszter január 5-i rendeleté
ben is, de annak érvényesítése erősen csorbát szenvedett.

A tömeges elhurcolás megkezdése és Hamvas püspök lépései

Csanád egyházmegyében - mint korábban már volt róla szó 
1945 januárjának első napjaiban történt meg a német származásúak
tömeges összegyűjtése és elszállítása.

Jager Ottokár levele Ennek lezajlásáról a püspök plébánosainak beszámolóiból
nyerhetett képet. P. Iager Ottokár eleki lelkész különösen szemlé
letesen írta le az eseményeket. Drámai hangvételű levelét részle
tesen idézzük:

"Már előző napon hallottuk (1944. december 31-ről van szó - P.
J.), hogy Gyulán összeszedték a németeket és viszik őket a sarkadi
eukorgyárba, hogy onnan kikerüljenek robotra. Közben a munkásif
júság táncot rendezett Kultúrházunkban, mintha minden rendjén
menne. Mindenki félt és aggódott, mindenki tudott valamit. Min
denki várta azt a 3000 oroszt, akinek számára lakásokat jelöltek ki,
hogy majdan kórházak legyenek ott berendezve. Volt aki tudta,
hogy sorkatonaság jön vagy még több GPU-ista. Találgatás, rémhí
rek. valami majd csak igaz lesz belőle. Az újévi szentmisén minden
szem a szónokon csüng, ugyan nem tud-e valamit, ugyan nem ké
szíti-e elő a hallgatóságot rosszra és nagyon rosszra. De mi sem tud
tunk sokat, csak szomorú találgatásokról hallottunk.

Január 2-án kezdődött a siralom völgye. Korán reggel dobolnak.
16 és fél évtől 45 évig a férfiak, 17 és féltől 35-ig jelentkezzenek a
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A németek deportálása
Elekre

nők, két pár téli lábravalóval, meleg ruhával, 2 kg csomaggal,
ágyneművel, mert nagy robotra rendeli ki a községi katonai pa
rancsnokság a német nevű elekieket. Kivétel a román, cigány,
cseh vagy tót nevű vagy pedig a magyarosított nevűek... Elek
könnyekben folyt szét. Rebesgették, hogy a Hűség mozgalmiakat
mentesítik. Tényleg kapott is egyik-másik mentesítő írást. De nem
nagyon jelentkezett senki sem robotra.

A közszolgálatiakat is fel akarták menteni. Majdnem 750 volt a
Hűség mozgalom taglétszáma. Tudtam, nem lesz belőle semmi,
mert az irigység, nem hagy nyugtot az érintetteknek. Dél felé
újabb dobolás: mindenkinek jelentkezni kell, mert az orosz ható
ság nem hagyja a robotját szabotálni. Megint végighullámzott a
községen a sírás és szívet tépő sikongás. Keresztlevelek kellettek
a kor bizonyítására. Sokan rájöttek, hogy ők francia eredetűek. Pl.
Reisz-Reus, Walthier stb. Egy jó nénike megkérdezte tőlem: "Herr
Dechant (előléptem!), ist der Name: Bauer nicht ein französischer
Name? Grossvater hat mir immer gesagt, Bauer sei ein nicht
deutscher Name." (Esperes úr, a Bauer név nem francia név? A
nagyapám nekem mindig azt mondta, hogy a Bauer nem német
név.) Sírjak vagy nevessek ilyesmiken?

Közben már Elekre szállítják a környékbeli németeket. Sőt Singer
Kétegyházáról átüzent, hogy azonnal jöjjön valaki át, mert őt is vi
szik. (Singer Ferenc s. lelkészről van szó - P. J.) Magam előtte való
nap jelentkeztem: Szvencsennik (helyesen Szvecsnyik - P.J.) nyet
robot! (Gyertyacsináló - azaz pap nem robotol!) Tehát papra nincs
szükségük. Atüzent Csepregi (Csepregi Imre prelátus, makói espe
resről van szó - P.J.), hogy nálunk mi a helyzet. Azért csak áthoz
ták Singert is Elekre katonaőrös kocsival, mire innen visszaküldték.

Nézem a Kultúrházat, ahonnan elkótyavetyélték Niedermayer
könyveit is. Az egyik tanítónő két kicsinyével is ott van. Magya
rokat is fogtak. Pl. Dunai Gábor. Egy tanító is van: Rapport, ott
hon beteg a felesége és nemsokára kezdődne az iskola is. Oh
Weh, oh Heryeleid, oh [ammer, oh Elend, oh Not! (Ó jaj, ó szív
fájdalom, ó nyomorúság, ó szerencsétlenség, ó baj.) Az egyik só
goromat a gyulai tanyákról vitték. A másikra azután került sor a
kamrási tanyáknál. A zárdából üzent értem a t. Főnöknő. Azt sem
tudja, hol a feje, szinte beszámíthatatlan. Menne a leánykáival, de
állítólag nem engedik. Minden leányát viszik és ő csak a kezét
tudja tördelni. Tehetetlenkedünk ahányan vagyunk. Mit kellene,
mit lehetne csinálni? Mindenki ideges, mindenki kérdez és felel is
egyben, mindenki tud valamit, senki sem tud semmit...

Hová fognak kerülni? Milyen munkát fognak elvégezni? Együtt
maradnak-e majd? Útravalót visznek-e csak, vagy élelmet is a mun
ka tartamára? Csak feleletlen kérdések, amiket mindenki vitat, állít
vagy tagad, ki-ki hogyan szeretné. Ukrajnát említenek, két évet
mondanak. Állítólag orosz őrnagy mondta volna. Volt, aki a mező
hegyesi cukorgyárra tévedt. Mások meg azt hiszik, hogy zsidómin-
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tás elhurcolásról van szó. A főbíró a feleségét iparkodik kimente
ni. Van, aki a lányáért, uráért, fiáért talpal, mint valami kísértet.

»Tisztelendő Úr is fog velük menni? Menjen, ne menjen stb.
Látogassa meg az én családornat is. Tisztelendő Bácsi, üzenjen
haza, hogy hozzák az én csomagomat is! Jaj már néhány napja
fogva tartanak bennünket és még a papoknak sem mondják meg,
mit akarnak velünk.«

Sajnos van olyan is, aki barátságba és több mint barátságba ke
veredett az örökkel. T. Főnöknő kétségbeeshetnékkel küzd. Né
hány zsidó németül is beszél. Ottan sem tud az ember kiokosod
ni belőlük vagy bármit is kiokoskodni. A férfiak kártyáznak és
káromkodnak (csak oláhul, mert sváb káromkodó szótár nincs).
Van, aki még gyónni akar, mielőtt elmegy. De a lányok és az asszo
nyok úgy sírnak, hogy az embemek eszébe jut, amit a főbíró mon
dott: Életunt nem is kifejezés a mostani lelkiállapotomra. Ha ezt
tudtam volna. A bundusok (volksbundistákról van szó - EJ.) örül
nek, hogy a keresztényszocialisták és Hűség mozgalmiak is sorra
kerültek, és velük együtt sínylődnek. Ezek szegények meg pofon ér
zik magukat csapva. Hát érdemes volt hinni és bízni a magyarság
ban? Van, aki a tisztelendő nővérekbe kapaszkodik: Nem megyek,
inkább meghalok. Lőjenek agyon. Én itt maradok a tisztelendő nő

vérekkel. Apácaruhát szeretne szerezni az egyik, már el is híresztel
ték, hogy a zárdában rejtőznek kivételezettek. Amikor gyóntatóm a
jézusszíves lányokat, bejön a gyanakvó őr is, hogy nézze, nem fegy
verezzük-e fel leányainkat, vagy nem szöktetjük-e meg őket. Orra
után ítélve tudom, hogy ez az őr is tud németül és ugyanaz, aki
tegnap is hátam mögött kémkedett, amikor együtt szenvedni men
tem velük szemleútra, vagy minek is mondjam utamat.

Ha tudnám, hogy lelkipásztorilag segítségükre lehetnék szegény
kéknek, magam is mennék velük. De félek, hogy szétszórják azt a
3000-re tervezett eleki robotost ide-oda és magam csak a robotolók
számát növelném, anélkül, hogy érdemleges munkát végezhetnék
köztük. Senki sem tudja, hogy alkalmazzák őket. Lesz-e ott bor és ke
nyér? Lesz-e misealkalom legkezdetlegesebb keretek közt is? Tény
leg hetekről és hónapokról van-e szó, vagy végleges kitelepítés ez?
Már a doboltató hatóság is ellentmondásokba keveredett, úgyhogy
kerülő utakon sem lehet kivenni belőlük, mi lesz, mi nem.

Édesszüleim lebeszélnek, mások vállat vonogatnak, van aki ne
vet, van aki közömbösen fogadja kérdezésemet, van aki meg he
lyesli az elmenetelemet. Mikor mennek, még azt sem tudjuk. Ma
gam sem tudom, mit tegyek. A vonat le fog állni. Postaforgalom
a körülzárás óta nincs. Ha igaz: elvitték a postásokat is. Tanítás
lesz-e, ha a szülők java része roboton van. Hier ist ein guter Rat
teuer (Itt egy jó tanács drága); mondhatom nagyon drága. Csak
többet tudnék oroszul, mert a tolmácsokkal is úgy van az ember,
hogy vagy le tudja fordítani, vagy nem, amit kérdez, vagy felel
az egyik fél.
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Csepregi József levele
Hamvashoz

Deportálások
Oroszországba

Kint viszik az ebédet a foglyoknak vagy robotjelölteknek, de
viszik az embereket is, felemelték és lejjebb szállították a kor
határt. De azt hiszem, úgysem tudják majd a kívánt számot elő

teremteni. Állítólag vagonokba kerülnek már itt, mások szerint
még Aradig kell gyalogolniuk, ott vagonírozzák be őket, talán
már 7-én el is mennek, de lehet, hogy tíz napig is itt rostokolnak
még.

Nem tudom, lesz-e alkalmam még átjavítani a fentieket. Min
denesetre igyekeztem beszámolni Püspök Atyámnak erről a
beszámolhatatlanról, ami itt végbement és végbemegy még. Csep
regi épp most jön haza strapantjáról, reggelizetlenül. Mondja,
hogy nem tudná úgysem összeszedni, amit még akarna írni. Sin
ger is itt van, az ebédre is már kétszer beszóltak. Szeretnénk min
denesetre néha eligazítást.

Elek, 1945.1.5.
P. ]iiger Ottokár"

A levelet, P. Iager maga vitte el Hamvas püspökhöz január 6
án és szóban is beszámolt neki az egyházmegye keleti felében
történtekről.

Az események további alakulásáról a püspököt már a másik
eleki plébános, Csepregi József tájékoztatta.

Január 13-án kelt levelét teljes terjedelemben közöljük.
"Nagyméltóságú Megyéspüspök Úr!
Kegyelmes Atyám!
Az eleki helyzetről P. [ager beszámolóiból már körülbelül min

dent méltóztatik tudni.
A legutóbbi napok sok súlyos megpróbáltatáson vezettek át

bennünket. Nagyon féltem, hogy a hívek nem bírják lelkierővel.

Hála Istennek, aggodalmam még eddig nem vált valóra.
Elekről 1903 német nevű indult útnak Oroszországba. A fájda

lom súlyát növelte, hogy azok, akiket politikai bűnösnek nevez
hetünk (Bund-tagok), nagy részben elmenekültek, a másik részük
SS, az asszonyok jórésze pedig szoptatós anya vagy terhes, vagy
pedig - nem tudjuk miért - valamilyen címen maradt. "A fér
fiakat 1899-1928, a nőket 191D-1927-ig vitték. Ez volt a keret, de
nemcsak kivétel volt az ennél fiatalabb is. Amikor a korhatár túl
lépése miatt szót emeltem, azt a választ kaptam, hogy vihetik azt,
akit ők jónak látnak.

Az itthoni helyzet pillanatnyilag még teljesen áttekinthetetlen.
Nem nézve a gazdasági nehézségeket, igen sok helyen a szétsza
kított családok, gondozó hozzátartozó nélkül maradt gyermekek
teszik szomorúvá a községet. Van olyan nagyszülő, akinek 15
unokája ment el, és a dédunokák gondozása rájuk maradt.

Járt itt egy miniszteri titkár, aki azonban eredményt nem ért el.
Így történt azután, hogy Dunai, TIhanyi stb. magyar névvel, szin
tén közöttük maradtak.
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A közeli községek közül Magyarbánhegyest ismerem legjob
ban, hiszen ott működtem több mint három évig. Ott a helyzet az
volt, hogy pl. a Iager család férfitagjainak gyermekei mennek, a
család leánytagjainak gyermekei azonban itthon maradtak, mert
apjuk magyar nevű.

A magyar falvakban levő német nevűek természetesen egy
szót sem tudnak németül, hiszen itt Eleken is meglehetősen nagy
azoknak a száma, akik csak magyarul beszélnek.

Ha nem lett volna az egésznek politikai büntetésjellege, senki
sem szólhatna. Így azonban igen súlyosan érint bennünket, hogy
azokat, akik eddig szenvedtek, mert magyarok voltak, most bün
tetik, mert németek. Keserű humorú kérdés most Eleken az a
mondás, hogy ezután, ha kérdezik valakitől milyen nemzetiségű,

majd azt fogja mondani: szíveskedjék megállapítani, hiszen ma
gunktól már azt sem tudhatjuk.

A magam részéről igen sajnálom őket és ez volt az oka, hogy
az oroszországi munkára önként jelentkeztem. Engem azonban
kivételesen magyarnak minősítettek. Így hát itt maradtam. Az
utolsó napon szinte kivétel nélkül megáldoztak és az itthon ma
radókat vigasztalva, Istenben bízva indultak útnak. Nagy örö
münk volna, ha hivatalos úton sikerülne eljutni addig, hogy leg
alább időnként egy magyarul is tudó pap felkereshetné őket. Na
gyon kérem püspök Atyánkat, ha mód volna erre, szíveskedjék
lépéseket tenni. Ha eredmény nem is lesz, legalább ne mondhas
sák azt, hogy nem próbáltunk meg mindent. Ha annyi megmoz
dulás történne ezen a téren is, mint a zsidók érdekében történt,
azt hiszem, nagyobb eredményt várhatnánk, mint abban volt.

Magamat és az eleki híveket Nagyméltóságod imáiba ajánlom
és vagyok felszentelt kezeit csókolva legkisebb fia

Elek, 1945~ jan. 13.
Csepregi Józse! s. k. vicarius"

A püspök január IS-én válaszol Csepregi levelére. Ebben közli
vele, hogy eddig milyen lépéseket tett a hatalom képviselőinél a
deportáltak érdekében (levél az igazságügy-míniszterhez, sőt sze
mélyes megkeresése, levél Vas Zoltánhoz). Oktalan reményeket
nem akar híveiben táplálni, ezért levele végén a következökre ké
ri a plébánost:

"Mondja meg tehát híveinek, hogy megtörtént érdekükben
minden lehető, csak egy nem, ti. a nyilvános protestálás, mert a
megszálló hatalommal szemben ez céltalan, sőt a következménye
ket tekinteve oktalan dolog volna.

Semmi reményem, hogy papot engedjenek a deportáltakkal.
Erre a nemzetközi világ felfigyelne, és ezt az oroszok nem szeret
nék. Mégis megkísérlem.

Imádkozzunk a deportáltakért és itt maradt hozzátartozóikért.
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Hamvas újabb mentési
kísérlete

Püspöki Levéltár 91/1945

Ugyanott

Egyelőre csak ezt tehetjük, és segítsük az elhagyott gyámol
talanokat.

A Mindenható irgalma és áldása legyen mindannyiunkkal..."
A plébánosai által közölt tényeket felhasználva, Hamvas püs

pök január IS-én valóban újabb kísérletet tesz a deportáltak ér
dekében. Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökhöz ír levelet, köz
benjárását kérve:

"Legyen szabad kérnem az új kormány különös gondját azon
polgártársaink számára, akiket német származás címen deportál
nak, vagy már deportáltak. Tudom, hogy érdekükben Nagyméltó
ságod részéről már komoly lépések történtek. Az érdeklődés

azonban eddig inkább azok javára történt, akik magyar létükre
német nevük miatt szenvednek, de nem érzik a védelmet még
kellőképpen azok, akik tényleg német nemzetiségűek, de itt ma
radtak, mert lelkiismeretük tiszta volt, és mert a magyar hazával
szemben hűségüket minden izgatás és csábítás ellenére megőriz

ték. A jog, az igazság, a magyar becsület megkívánja, hogy eze
kért a német nemzetiségű polgártársainkért is felszólaljon a ma
gyar kormány, és megmentse őket a fenyegető testi és lelki pusz
tulástól. Rettentő látni, hogy a német nemzetiségű községekben
mily csapást szenved a nép. Családok széttépve, hitvesek elvá
lasztva. Jelentettek nekem családot, ahol csak a nagyanya és hat
l?s unoka maradt otthon, a közbeeső családta~okat elhurcolták.
Es ha még reményük lenne a visszatérésre! En biztatom őket,

hogy reméljenek, és hiszem, hogy kormányunk sem fogja elfeled
ni őket, szemét rajtuk tartja, és gondja lesz rá, hogy az emberies
ség törvényei érvényesüljenek sorsukban, és hogy házi tűzhe

lyükhöz mentől előbb visszakerüljenek."
Az idézett levélrészletből kitűnik, hogy - mivel ekkorra már a

magyar hatóságok is tettek lépéseket a szovjeteknél a német nevú
magyarok mentesítéséért - a püspök erőfeszítéseit most a valóban
német nemzetiségű, de minden politikai vétségtől mentes, a magyar
hazához hű németek megmentésére összpontosítja, Levele végén a
deportáltak lelki gondozásának kieszközlését is megkísérli:

"Még egy nagy óhajukat fejezték ki a deportáltak, azt, hogy
lelkipásztori gondozásban részesülhessenek. Ha Nagyméltóságod
kormánya kieszközölni tudná, hogy az orosz hatóságok azt en
gedélyezzék, biztosan fognak jelentkezni papok, akik velük, il
letve utánuk utazásra vállalkoznának."

Korábban láttuk. hogy Hamvas püspök Csepregi József plebános
hoz írott levelét azzal a gondolattal zárja, hogy "segítsük az elha
gyott gyámoltalanokat." A "gyámoltalanok" segítését kelet-esanádi
egyházi személyek már a hozzátartozók elhurcolása után rögtön
megkezdték. Erről számol be Csepregi Imre prelátus, makói espe
resplébános, a püspökhöz írott, január 16-i keltezésű levelében:

"Ma vettem a zárdafőnöknő-nővér (Elekről van szó - P. J.) le
velét, melyet még e hó l2-én, tehát egy nappal később írt, mint
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Püspöki Levéltár
91/1945

Ugyanott

A németek
jogfosztottsága

Püspöki tevétár
359/1945

az elhurcolás történt, melybentervét közli az ottani zárdában
szervezendő napközi otthonnak, azok részére, akiknek szüleit el
vitték, vagy tehetetlen anya maradt egyedül germekeivel, apa
nélkül, kenyérkereső híján. Ez ügyet az ottani főbíró-helyettessel

együtt akarják foganatosítani, amelybe be akarják vonni az almás
kamarásiakat is, ahol ti. az állapotok nagyon siralmasak."

Csepregi prelátus is fölveti a deportáltakhoz küldendő lelki
pásztorok gondolatát, mint amely a hívek kívánsága is, de egyút
tal azon aggályának is hangot ad, hogy mi lesz akkor, ha az el
hurcoltakat annyira szétszórják, hogy csak egy-két emberrel tud
nak a lelkipásztorok kapcsolatot tartani. Mindenesetre kéri a püs
pököt, hogy a magyar kormánynál vesse föl ezt a problémát.
Hamvas püspök január 19-én kelt válaszában arról értesíti Csep
regi prelátust, hogy az elhurcoltak érdekében már tett lépéseket:

"Az eleki elhurcoltak tárgyában írtam Debrecenbe a miniszterel
nöknek, mihelyt az ott történt dolgokról értesültem. Nagyon kértem,
hogy a kormány szeme legyen ezeken a szerencsétleneken, hogy
mentől előbb jó egészségben visszatérhessenek. Rámutattam, hogy
éppen azok szenvednek most az orosz rendszabályok következté
ben, akik azelőtt a Bund részéről tapasztaltak üldözést a magyar ha
zafias hűségük miatt. Megírtam neki azt is, hogy kisgyermekek ma
radtak vissza gyámolítás nélkül. Ugyanezekről a dolgokról tájéko
zattam Vas Zoltán Moszkvából jött magyar kommunistát."

A mentesítést szerzett és így a Szovjetunióba való elhurcolástól
megmenekült németek azonban jogfosztottan, szinte törvényen
kívüliként élhettek hazájukban. Klivényi Lajos marosontúli főes

peres április 16-án kelt levelében arról számol be Hamvas püs
pöknek, hogy a németlakta területeken: "az imádság és a prédi
káció nyelve - orosz kívánságra - most magyar. A hívek
ugyanúgy járnak templomba, mint azelőtt."

Többségük számára azonban ez az állapot is csak rövid ideig
tartott, hiszen az 1946 elején történő kitelepítésekkor ők is sorra
kerültek, és abszolút szerenesés esetben, néhány év múltán Né
metországban találkozhattak újra a szétszakított családok tagjai.

A magyarországi németek 1944 végén, 1945 elején történt elhurco
lása az emberi jogokat alapvetően sértő, igazságtalan eljárás volt,
hiszen ez a név és származás alapján történő elhurcolás ugyanúgy
a kollektív felelősségre vonás formáját képezte, mint a zsidók faji
alapon történő deportálása, a különbség csak formális volt közöt
tük. Ebből következően, a kereszténység természetjogtanából kiin
dulva Hamvas püspök ugyanolyan határozottan föllépett ellene,
mint a zsidók deportálása ellen, és éppen úgy megpróbált az érin
tetteken segíteni, mint néhány hónappal korábban. Sajnos, mindkét
esetben ez elég sovány eredményt hozott.
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