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Wendelin Gruber

Mi, a kommunista kazamaták halálra szánt, ártatlan foglyai az igazsággal 
tartozunk a szabad világnak. Amikor a terror több mint tíz éve után a Gondviselés 
külön szándékából a vasfüggöny mögül áttelepülhettem a szabad világba, sokat 
faggattak az ottani életkörülményekről. Elbeszélésemet gyakran fogadták 
fejcsóválva, mintha beszámolóm értelmetlen fantáziaszülemény lett volna. Hiszen 
a nyaralóvendégek az Adriai-tenger partján más oldaláról ismerhették meg Tito 
országát. Kétségkívül Tito személyes sikerének számít, és ezt végső soron 
a világpolitikai konstellációnak is köszönhette, hogy újból és újból képes volt 
párturalmi rendszerével együtt a világpolitika színpadán kötélen táncolva 
meglepő zsonglőrmutatványait előadni, miközben jobbra és balra is rámosolygott 
közönségére. Neki és utódainak újból és újból sikerült megmenteniük ingadozó 
hatalmukat, persze csak rabságban tartott népeik és munkásosztályuk gazdasági 
kiárusítása árán. Noha ez utóbbiaknak megígérte a munkások paradicsomát, most 
hagyja őket kivándorolni a kapitalista „pokolba”, hogy országa szűkös devizapiacát
 ezzel állítsa helyre, vagy óvja meg az egyéb, belső megrázkódtatásoktól.
A vörös sárkány karmai  között című könyvvel a hanyatlás, a megsemmisítés és 
a megfojtás egyik korszakának kultúrtörténete indul most útjára a nagyvilágba. 
E kor krónikása nem tartja túlzottnak a kijelentést: A jugoszláviai megsemmisítő 
táborok a modern történelem legsötétebb oldalai közé tartoznak.  

Wendelin GRUBER

A dunai svábok olyan németek, akiket 
a kahlenbergi csata után (1683. szeptember 
12.) és a törökök magyarországi kiűzését 
követően a Habsburgok, illetve a magyar 
földesurak telepítettek le a Duna középső 
folyása mentén a Rába folyó torkolatától 
egészen a Vaskapuig. Magyarhonba a svábok 
legnagyobb része Ulm birodalmi városból 
Bécsen keresztül csorgott le a Dunán az 
úgynevezett ulmi dereglyéken. Több magyar 
várost (Buda, Pest, Székesfehérvár, Pécs, 
Temesvár) újjáépítettek, illetve sok parlagon 
heverő földterületet változtattak virágzó, 
megművelt vidékké. Magyarország 
soknemzetiségű jellegének köszönhetően 
megőrizték német anyanyelvüket és identitá-
sukat egészen az Osztrák-Magyar Monarchia 
fennállásának végéig, sőt még azon túl is. 
Az első világháború után, a trianoni döntés 
következtében a dunai svábok népcsoportja 
három különböző állam fennhatósága alá 
került: Magyarországra (kb. 500.000-en), 
Jugoszláviára (több mint 500.000) és 
Romániára (kb. 300.000 fő), majd a második 
világháború gyakorlatilag a dunai sváb 
lakosság végét jelentette. 1918 előtt tizenöt 
különböző egyházmegyéhez tartoztak, több 
mint 1000 községben és városban éltek, 
és gyermekkoruktól hozzá voltak szokva, 
hogy jó szomszédságban éljenek más 
népekkel és nemzetiségekkel (többek között 
a magyarokkal, románokkal, szerbekkel, 
horvátokkal, szlovákokkal, ukránokkal) 
mondhatni, ők alkották a leg�atalabb német 
népcsoportot, amelynek fejlődése még nem 
zárult le 1945-ben.
A dunai sváboknak mára már csak egy kis 
töredéke él eredeti szülőföldjén. Legtöbben 
a Német Szövetségi Köztársaságban telepedtek 
le, de megtalálhatóak Ausztriában, illetve 
szétszórtan az egész nyugati világban. 
Máig részben származási országuk alapján 
szerveződnek. A legfontosabb megtartó erőt 
szülőfalujuk jól szervezett közösségei jelentik. 
Az általában minden évben, de néha ritkábban 
megtartott otthoni búcsúkat és találkozókat 
a dunai svábok, akiknek kb. 80 %-a katolikus 
vallású, mind a mai napig meglepően
sokan látogatják.

Matthias Weber tanulmányi főigazgató

Wendelin Gruber atya 1914-ben a bácskai 
Szentfülöpön született. Korán belépett 
a jezsuita rendbe, 1942-ben szentelték pappá. 
Tanúja volt, amikor Hitler 1941-ben szétverte 
a Jugoszláv Királyságot, és ennek következ-
tében Gruber atya szülőföldjét, Bácskát rövid 
időre (1941 áprilisától 1944 októberéig) 
visszaadták Magyarországnak, és tanúja 
lett annak is, amikor hon�társai köréből
úgymond önkénteseket toboroztak a Waffen-
SS-be, valamint annak, amikor ugyanezeket 
a hon�társait a Tito-rezsim a délkeleti német 
front összeomlását követően kegyetlenül 
megbüntette. A szerző, látva a hazájukban 
maradt vajdasági dunai svábok tragédiáját 
fellépett védelmükben. A napló első felében 
leírja, hogy mit tehetett hon�társaiért a gádori 
haláltáborban, míg a napló utolsó harmadában 
arról számol be, hogy mit kellett elszenvednie 
a hon�társai iránt tanúsított kiállásáért mind-
addig a napig, amikor Konrád Adenauer 
beavatkozásának köszönhetően a szávaszent-
demeteri fegyházból szinte csodával határos 
módon hirtelen kitoloncolták a Német Szövet-
ségi Köztársaságba. Mindaz, amit ebben 
a könyvben teljesen józan hangnemben leír, az 
Acta Martyrum modern kori fejezete, ahogyan 
azt a szerző néhányszor kifejezetten ki is hang-
súlyozza, mert a meggyilkolt dunai svábok 
túlnyomó része politikailag ártatlan kortárs-
ként és Krisztus és az egyház híveként halt 
meg. Tito munkaképteleneknek, vagyis 
gyermekek-nek, beteg nőknek és időseknek 
szánt megsem-misítő táboraiban legalább 
70.000 dunai sváb vesztette életét. 
A szerző a nagyvilág előtt ismeretlen, elfeledett 
dunai svábok sokaságának kíván naplójával 
„szellemi emlékművet állítani, hogy a hatalom 
vörös birtokosai ne semmisíthessék meg, és ne 
tüntethessék el borzalmas tetteik minden véres 
nyomát.” Hiszen már régen felismerhetetlenné 
és a földdel egyenlővé tették a tömegsírokat, 
amelyekben a megsemmisítő táborokban 
éhen pusztult és meggyilkolt áldozatok 
ezrei nyugszanak. A keresztény kegyelet 
legcsekélyebb látható jele sem utalhat 
vagy emlékeztethet rájuk.

Részlet Josef Haltmayer prelátus 1986-ban, 
a német kiadáshoz írt előszavából

0

5

25

75

95

100



A DÉLVIDÉKI
KONCENTRÁCIÓS

TÁBOROK
ÁLDOZATAI

1944-1948

A kötet német kiadásában szereplő térkép, mely a keresztek nagyságával jelöli a táborokban elhunytak számát 1943 –1953 között.
A hét megsemmisítő-tábor: Gádor, Bácskörtés,  Járek,  Rezsőháza, Mollyfalva,  Szávaszentdemeter,  Krndija
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