
Jan Jankù egy ko ri mírovi po li ti kai fo gol  lyal az Es ter házy Já -
nos ha lá lá nak 50. év for du ló já val kap cso la tos olmützi és
mírovi meg em lé ke zé se ken ta lál koz tam. A meg em lé ke zés
után né hány nap pal fel ke res tem õt hanušovi cei ott ho ná -
ban, ahol nagy sze re tet tel fo ga dott, s nem csak Es ter házy
Já nos sal kap cso la tos em lé ke it osz tot ta meg ve lem, ha -
nem fel tár ta sze mé lyes éle té nek, szen ve dé sé nek rész le -
te it is. Eb bõl ké szí tet tem el az aláb bi in ter jú szö ve get. A
vég le ges szö veg vál to zat hoz fel hasz nál tam a Jan Jankù ál -
tal ren del ke zé sem re bo csá tott do ku men tu mo kat, il let ve a
ve le ké szí tett in ter júk cseh or szá gi saj tó köz lé se it és Fran -
tišek Šedi vý: Pod věží smrti (Praha, ÚDV, 2000) cí mû visz  -
sza em lé ke zé sé nek mírovi bör tön re vo nat ko zó rész le tét.

1921. jú ni us 3−án szü let tem Hanušovicében. Ki lenc évet ül tem bör tön ben, eb ből kö −
zel egy évet Uher ské Hradište fog há zá ban, a ma ra dé kot pe dig Mírovban. A tár gya lá −
som 1949−ben, Vsetín ben volt, ahol az egyik ül nök egy ko ráb bi ut ca nő volt. A be is −
me rő val lo más ra kín zás sal és „p szi chotron” sze rek nek az éte lünk be va ló ke ve ré sé −
vel vet tek rá. Ez utób bit mi csak „igaz mondó” tab let tá nak hív tuk, s ar ról is mer tük
fel, hogy a szer ve ze tünk be va ló be ke rü lé se után he te kig nem tud tunk alud ni. A ká −
ba fá rad ság s a ve le já ró ve rés és éhez te tés ha tá sá ra min den re rá ve he tő vé vál tunk.
A val la tónk egy Grebeníček ne vű sza dis ta volt. Fia ma a cseh or szá gi kom mu nis ták
ve ze tő je. A bí ró ság el nö ke, Horňan ský (aki a pro tek to rá tus ide jén az An ti bol se vik Li −
ga ve ze tő je volt), min den áron be akar ta bi zo nyí ta ni a kom mu nis ta párt hoz va ló hű −
sé gét, ezért ha za áru lá sért ha lált kért rám. Vé gül élet fogy tig la ni bör tönt kap tam. A
bí ró több ilyen íté let meg ho za ta la után ké sőbb fel akasz tot ta ma gát. A va ló di vét kem
az volt, hogy a szer ve zen dő s az ál ta lam ve ze tett cser kész csa pa tot nem akar tam át −
vin ni a „vörösökhöz”, va gyis az út tö rők höz. 

A ré gen vár erőd ként hasz ná la tos, de 1855−től ál la mi fog ház ként mű kö dő mírovi
bör tön be 1949. de cem ber 15−én szál lí tot tak át har minc hat tár sam mal együt t. A ka −
pun be lül a kö vet ke ző fel irat fo ga dott min ket: „Munkával a sza bad sá gért!” Ke mény
té li hi deg volt már, de en nek el le né re az ud va ron kel lett át öl töz nünk. Mi u tán a ci vil
ru hát le kel lett vet ni, a cso por tot mint egy há rom órán át vá ra koz tat ták me zí te le nül
a fa gyos ud va ron, s csak ek kor kap tuk meg a rab ru hát. Ez volt a fo gadj is ten, de a
ko ráb bi val la tá si mód sze rek, kín zá sok után e fo gad ta tá son már szin te sen ki sem
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cso dál ko zott kö zü lük. Azon sem, hogy vé gig kel lett hall gat n unk Gottwald be szé dét,
mely ben a kom mu nis ta el nök a ré gi rend kép vi se lő i nek – szov jet mód sze rek alap −
ján tör té nő – lik vi dá lá sá ról be szélt. Mi vol tunk a MUKL−osok (muž určený k likvidácii
– lik vi dá lás ra ki je lölt sze mély). Mírovi „beu taló” pa pí run kon ott volt a fel ki ál tó je les
ren del ke zés: „Visszatérése nem kí vá na tos!”

Az el iga zí tás után az egész cso por tot egy 15 x 10 mé te res cel lá ba te rel ték, ahol
a be jö vő 36 sze mély ré szé re a föl dön s az eme le tes ágya kon szal ma zsák ok vol tak,
a sa rok ban pe dig a „szük ség” vég zés ére egy ta ka rat lan küb li, s egy vö dör ben víz.
Na pi ada gunk húsz dkg ke nyér volt. Reg gel re fe ke te ká vé (mely ből a zac cot is me −
get tük, az éh ség mi att), dél ben üres le ves és há rom−négy szem főtt krump li, es te
egy koc ka mar maládé vagy egy sze let sza fa lá dé volt a ki sza bott fej adag. Az evés
kap csán a jel szó az volt, hogy amit en ni kap sz, azt azon nal edd meg, mert le het,
hogy a kö vet ke ző pil la nat ban el ve szik tő led. Ilyen kis fej ada got csak a po li ti kai fog −
lyok kap tak az ak ko ri bör tö nök ben.

Min den cel lá ban volt egy kály ha. Eb be té len na pon ta 6−8 kg sze net vé te lez het −
tünk. A leg hi de gebb tél ben is csak na pi két órát, es te 7−től 9−ig fűt het tünk. Ki lenc −
kor ki kel lett szed ni a pa ra zsat és a ha mut, s a kály hát ki ta ka rí tott ál la pot ban kel −
lett „á tad ni”. A pa rázs ki sze dé se után a kály ha szin te azon nal ki hűlt, s az éj sza kát
már fog vacog tató hi deg ben töl töt tük.

Fü röd ni egy szer egy hó nap ban le he tett gyor sí tott ütem ben. Ilyen kor szin te ke −
resz tül haj tot tak min ket a zu ha nyo zó kon. Vagy szap pa noz ni, vagy a szap pant le mos −
ni nem ju tott elég idő. Me leg víz vi szont volt. Al só ne műt há rom ha von ta egy szer cse −
rél het tünk.

A sú lyos fi zi kai mun ka (föld alat ti szenyvízelvezető ásá sa) ha mar ki ké szí tet te az
em ber szer ve ze tét. Negy ven öt ki ló ra fogy tam, majd kór ház ba ke rül tem. Itt az egyik
bör tön or vos köz ben já rás ára, ke gye lem ből, a kön  nyebb nek szá mí tó sza ni téc mun ká −
ra osz tot tak be, ahol a be teg el lá tás, s az or vos sá gok ki osz tá sa volt a mun kám. Me −
net köz ben fo lyo sós szol gá la tot is vé gez tem, ta ka rí tot tam, ételt hord tam stb., s így
a hí rek hez is kön  nyeb ben hoz zá ju tot tam. 

Es ter házy Já nost, ér ke zé se után a IX. rész le gen tar tot ták be zár va, mert ez volt a
tbc−s ra bok szá má ra ki je löl ve. Ne kik egész nap ju kat a cel lá ban kel lett el töl te ni ük. A
cel lák ban 12−15 rab volt együt t. Ke ze lé sük az ún. PAS−kúrával tör tént. Ez a Para
amino sali cil rö vi dí té se, ame lyet na pon ta szed tek a be te gek. Na pi 36 tab let tá val
kezd ték, majd en nek szá ma fo ko za to san fel emel ke dett 46−ig, s vis  sza. A gyógy szert
sze dő sze mély bő re et től a gyógy szer től, azon túl, hogy kel le met len sza got árasz −
tott, tel je sen be sár gult, sőt be sár gí tot ta ru há ját, ágy ne mű jét is. Emelett a té bé cé −
sek még az Acal ci um chlorá tum glukonikum ne vű gyógy szert is szed ték. So kan meg −
for dul tak ezen a rész le gen, pl. Oto Mádr (je zsu i ta szer ze tes, ma Prá gá ban él, 16
évet volt Mírovban), Ru dolf Dušek (a prá gai Szent Ig nác temp lom pap ja), Felix
Peska, Fran tisek Šedi vý (író), Vlado Jukl (po zso nyi pap), Ruda Sprin ger, Jozef Mojžiš
(šu mavai pap), Karel Kukal (ma Bern ben él), Jenda Biďovský, Anton Huvar Nový
Jičín ből, egy Pod statský ne vű pap Lytenčicéből, Stanislav Végel, Otčenášek (Hradec
Králove−i püs pök), a szlo vák Sylvester Krčméry, a kas sai Gabriel Novák, il let ve Fran −
ta Her man Nagy szom bat ból, aki ugyan csak együtt volt Es ter házy Já nos sal. Es ter −
házy ne mes mél tó ság gal vi sel te sor sát, so ha nem pa nasz ko dott. Ma gas, vé kony
alak ja már mes  szi ről fel tűnt a bör tön fo lyo són, ahol min dig fel emelt fej jel s „messzi
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né ző te kin tet tel” ment vé gig. So vány, szin te át tet sző volt a tes te. Kü lö nö sen az uj −
ja i ra em lék szem. Csont és bőr volt. So kat szen ve dett, de ez a szen ve dés nem tör −
te meg, mert nagy lel ki erő vel, egye nes ge rinc cel vi selt el min dent. Na gyon jól meg −
ér tet te ma gát a cseh arisz tok ra ták kal, Pod statský vagy Bukvoj bá ró val. Ez utób bi val
gyak ran lát tuk őket a fo lyo són kart kar ba fűz ve be szél get ni. Amíg azon ban bá ró
Bukvoj kis sé fleg ma ti ku san, ci ni ku san be szélt sa ját sor sá ról s ko ráb bi éle té ről, Es −
ter házy alig be szélt ön ma gá ról. Leg in kább – szin te min dig – Is ten ről s a lel ki dol gok −
ról be szél ve vi gasz tal ta sors tár sa it.

El mond ha tom, hogy együtt ül tem sok hí res em ber rel, olya nok kal, akik kel a hét −
köz na pi élet ben bi zo nyos, hogy nem ta lál koz hat tam vol na. Ne ves arisz tok ra ták, ér −
tel mi sé gi ek, pro fes  szo rok. A bör tön te hát egy ben egy kép zés is volt so kunk szá má −
ra. A szo bán (ti tok ban) min den es te más−más tar tott elő adást, s ilyen kor a leg vál to −
za to sabb té mák ról esett szó. 

Az egész sé ge sek a bör tön ben dol goz tak. A volt bör tön ká pol ná ban posz tó ka bá to −
kat, rab ru hát ké szí tet tek, az asz ta los mű hely ben pe dig mé tert („co los tok”) sze rel tek
ös  sze. Na pi bé rük 20 fil lér volt. Az ös  sze gyűj tött pénzt a börtöben köl töt tük el kü −
lön fé le dol gok adás vé te lé vel. Per sze itt is volt meg adott nor ma, amit tel je sí te ni kel −
lett. Aki le ma radt a nor má ban, nem kap ha tott cso ma got, csök kent a fej adag ja, nem
me he tett sé tá ra stb. A bün te tés ben lé vők ke nyér adag ját na pi 12 dkg−ra csök ken tet −
ték. A fi zi kai bán tal ma zás, éhez te tés min den na pos volt. A ra bok ki vol tak szol gál tat −
va az őrök (leg több jük anal fa bé ta volt) pri mi tív ösz tö ne i nek, sza dis ta haj la ma i nak. A
bün te tés több faj tá ját is ki e szel ték s al kal maz ták. A szö ké si kí sér le tért na po kig tar −
tó gúzs ba kö tés és ve rés járt, va la mely til tott te vé keny sé gen va ló raj ta ka pá sért na −
po kig nem ürít het tük a cel la küb li jét. A na pi ne gyed órás sé tán az őr gyak ran fu tást
ve zé nyelt, ami re a be teg, idős ra bok kép te le nek vol tak, s ezért a fe gyen cek egy mást
lök ték és ta pos ták a föl dön. Nem vol tak te kin tet tel a rab egész sé gi ál la po tá ra sem.
Egy Gerat ne vű po zso nyi pa pot, aki ugyan csak Es ter házy val volt egy zár ká ban, egy
al ka lom mal fe gyel mi ként na pok ra sö tét zár ká ba („kor rek ció”−ba) tet tek. Mi vel en nek
kö vet kez té ben nem kap ha tott ke ze lést sú lyos cu kor baj ára, itt a zár ká ban kel lett ki −
szen ved nie, tel je sen ma gá ra ha gyat va. Mi egész ség ügyi ek hi á ba til ta koz tunk az
ilyen mód sze rek el len. Nem volt fo ga nat ja. Az ilyen ese tek után az tán ne künk kel −
lett a holt tes te ket ös  sze gyűj te ni, s le szál lí ta ni a be já ra ti to rony alá, ahon nét az
olmützi ham vasz tó ba vit ték őket.

A fe gyel me zés, mint em lí tet tem, ma gán zár ká val tör tént. A ma gán zár ka 10 nap
vagy et től több ide ig tar tó el zá rást je len tett azon fű tet len és sö tét föld alat ti kam rák
va la me lyik ében, ame lyek se gít sé gé vel a ko ráb bi év szá zad ok so rán a vá rat fű töt ték.
Ki lenc ilyen sö tét kam ra („kop ka”) volt itt a mírovi bör tön ben. Ezek te hát ré gen ke −
men cék vol tak, amely ből egy szel lő ző já rat ve zet te a me leg le ve gőt a vár fel sőbb ter −
me i be. Hos  sza hét lé pés volt. A be já rat nál meg lé vő kar nyúj tás nyi szé les sé ge pe dig
egy re szű kült, a vé gén lé vő, már em lí tett szel lő ző nyí lás irá nyá ba és szé les sé gé nek
mé re té re. A zár kán nem volt ab lak, s ezért ál lan dó le ve gő hi ány gyö tör te az em bert.
Fény és le ve gő ugyan is csak a már em lí tett 30 x 30 cen ti mé te res mé re tű szel lő zőn
ke resz tül ju tott be a zár ká ba. A leg rö vi debb idő a tíz na pos el zá rás volt, mely nek so −
rán a fej adag 12 dkg ke nyér és egy csaj ká nyi víz volt. Há rom na pon ta egy szer ad tak
me leg ételt. A rab nak ru há it le vet ve, egy pok róc cal ta ka ródz va, me zí te le nül kel lett
alud nia azon a be ton tek nő sze rű va la min, amit ágy nak ne vez tek. Va ló já ban azon ban
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ez csak egy beton vájú volt. Aki ide be ke rült, már pe dig a ra bok kö zül nem so kan tud −
ták el ke rül ni ezt a he lyet, an nak a túl élés hez pon to san meg sza bott idő be osz tás ra
volt szük sé ge, hogy ne es sen sú lyos de pres  szi ó ba. Te hát be osz tot ta: mi kor éne kel,
sza val, tart elő adást fenn han gon, imád ko zik, sé tál stb. Így ez zel a ke gyet len mód −
szer rel sem tud tak meg tör ni min ket. Bohoušek Zelen ka volt re pü lő tiszt az öt ve nes
évek ele jén, a leg na gyobb éhez te tés ide jén, Krisz tus−fe jet fa ra gott ke nyér ből, ami −
nek anya gát a ra bok ad ták ös  sze. (Re cept: a ke nye ret so ká ig kell rág ni, majd 3−4
na pig er jed ni hagy ni egy edény ben. Amint így meg szi lár dul, for mál ha tó vá vá lik. Az el −
ké szült szob rot hiper mangá nal kell be ken ni, hogy fé nye sen csil log jon.) Ez zel a mód −
szer rel fa rag tak a ra bok sakk fi gu rát, ottoni ked ve se ik re em lé kez te tő tár gya kat stb. 

Mírovban leg in kább csak po li ti kai fog lyok vol tak be zár va, el vét ve ke rült oda egy−
 e gy köz tör vé nyes bű nö ző is. Az öt ve nes évek ben sok pap volt ve lünk be zár va. Volt
olyan év, hogy 130 pap volt a mírovi bör tön fog lya. A bör tön ben 400 rab szá má ra
volt ele gen dő hely, ami kor azon ban én benn vol tam, a ra bok szá ma ezer kö rül moz −
gott. Emel lett fo lya ma tos volt az át me nő for ga lom. Az ide−o da szál lí tott ra bo kat gyak −
ran tar tot ták át me ne ti idő re ná lunk.

A pa pok csak ti tok ban vé gez het ték hi va tá su kat. Én a gyógy szer tár ban ki pré sel −
tem a kint ről ka pott (be csem pé szett) sző lőt, majd en nek le vét er je dés után kis üveg −
fó li ák ba töl töt tem, s rá ír tam, hogy szem csepp vagy va la mi más gyógy szer nek a ne −
vét. Ezt az tán min dig oda vit tem, ahon nét jel zés ér ke zett, hogy va la mely pap ti tok −
ban mi sét fog tar ta ni. A do log ba per sze be kel lett avat ni a bör tön or vo so kat is, akik
nem árul ták el, sőt tá mo gat ták ezt a te vé keny sé get. Az os tyát a kony hán egy Zajíček
ne vű cuk rász ké szí tet te liszt ből. Mind ez per sze ti tok ban folyt, az őrök nem tud hat −
tak sem mit. Ha ti tok ban mi sét tar tott egy pap, ak kor min dig volt az aj tó nál egy rab,
aki vi gyá zott, s je lez te, ha őr kö ze le dett. Ak kor min den ki visza ült a he lyé re.

Ha az őrök gya nút fog tak, ak kor cel la ku ta tást ren del tek el. Ez volt a „fil cung”, va −
ló szí nű leg azért, mert az őrök ilyen kor filc tal pat tet tek a ci pő jük re, hogy ész re vét le −
nül kö ze led hes se nek, s raj ta ütés sze rű en vé gez zék a cel la át ku ta tá sát. Ilyen kor a
benn lé vők nek min den hol mi ját ki for gat ták, be le ért ve a szal ma zsá kot is. Ha tal mas
ren det len sé get hagy tak ma guk után. A ra bok nak ilyen kor rend sze re sen me zí te len re
kel lett vet kőz ni ük (más kor is), s órá kon kel eresztül így áll ni uk a kö ve ze ten, azért,
hogy a smas  sze rek ki de rít sék, mit rej tünk a ru ha alat t, mert át ku tat ták a rab ru hát
is. A pa pok a mi sé zés mel lett fel osz tot ták egy más kö zött a szent írás fe je ze te it, s
em lé ke zet ből – ki me lyi ket is mer te job ban – vé cé pa pír ra le ír ták az egész Bib li át. Ezt
az tán da ra bo ra szed ve hasz nál ták fel egy− e gy val lá sos ös  sze jö ve tel al kal má ból.
Gyón tat tak is, de ké sőbb a tit kos rend őr ség (ŠtB) be épí tett pa po kat is alka la ma zott
ügy nök ként, hogy azok a ra bok gyón ta tá sán ke resz tül is in for má ci ók hoz jus sa nak, s
in for mál ják fel jebb va ló i kat. 

A be sú gók tól min dig tar ta ni kel lett, mert azok el árul ták az ilyen tit ko kat, s ilyen −
kor éj sza kai „fil cun gokat” tar tot tak. Így ta lál ták meg a vé cé pa pír ra írt Szent írást is,
amely sze rin tem a vi lá gon az egyet len ilyen volt. Jó len ne, ha meg len ne va la hol. Át −
ku tat ták a gyógy szer tá rat és a kis la bo ra tó ri u mot is, de az orvosparanc snok nak, akit
Ivan Gomu li ak nak hív tak, s egy ru szin fiú volt, si ke rült még idő ben el tün tet ni az ott
tá rolt bort.

A sza ká csot és az or vost vagy a szan itészt időn ként ki en ged ték, hogy a kony há −
ra vagy a gyógy szer tár ba szük sé ges esz kö zö ket meg ve gye. Ezt Mohel nicén tud tuk
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el vé gez ni, mert ott volt gyógy szer tár és üz let. Ezek az al kal mak ar ra is le he tő sé get
ad tak, hogy a ti tok ban vé cé pa pír ra írott le ve le ket, üze ne te ket (cse hül úgy hív tuk,
hogy „moták”) ki csem pés  szük a bör tön ből. Rend sze rint a ru há ba varr va vagy az ing
alá rej tet tük a le ve le ket. Egy idő ben volt egy írás tu dat lan bör tön pa rancs nok, aki so −
ha nem nyi tot ta ki író asz ta lá nak fi ók ját. A ta ka rí tó rab ezt ész re vet te, s leg több ször
itt gyűj töt tük a ki fe lé me nő le ve le ket, amíg nem ke rült al ka lom a ki csem pé szé sük −
re. Ezt ne vez tük „fekete pos tá nak”. A mírovi bör tön nek 4 mé ter vas tag sá gú fa la
van, de ezen is le he tett olyan rést ta lál ni, ame lyen ke resz tül az in for má ci ók ki ju tot −
tak. Be fe lé koc ka cuk rot vagy más dol go kat csem pész tünk, ha az áru ba ezt el le he −
tett rej te ni. Mind ezt csak ak kor, ha épp olyan őr volt, aki kis sé el né zőbb volt, s nem
vég zett tü ze tes el len őr zést. A bör tö nön be lü li kons pi rá ció ki ma gas ló tel je sít mé nye
volt az a fény ké pe ző gép, me lyet szem üveg len csé ből, gyógy sze res kar ton do boz ból
és rönt gen film ből si ke rült há zi lag ös  sze esz ká bál ni. A gép pel több bör tö nön be lü li
fel vé telt is si ke rült ké szí te ni. Ezek egyi kén lát ha tó Es ter házy egyik ko ráb bi párt fo gó −
ja és vé del me ző je, Karel Koch pro fes  szor is, aki egy ide ig ugyan csak itt, a mírovi
fog ház ban ra bos ko dott. (Ha son ló sor sa volt Jirí Křížeknek, aki az Es ter házy el le ni
1947−es per so rán kész volt vé dő ügy vé di sze re pet vál lal ni, eh hez azon ban a Szlo −
vák Nem ze ti Bí ró ság nem adott hoz zá já ru lást.) [Křížek dok tort a Mila da Horáková,
volt cseh nem ze ti szo ci a lis ta pár ti kép vi se lő el le ni kon cep ci ós per egyik fő vád lott ja −
ként 22 évi sza bad ság vesz tés re ítél ték Prá gá ban – M. I. megj.] 

1956 egy kü lön epi zód ja a bör tön éle tem nek. A ma gyar ese mé nyek hí re hoz zánk,
a bör tön be is be ju tott, s lá zas iz ga lom mal vár tuk, hogy mi kor ter jed nek át hoz zánk,
Cseh szlo vá ki á ba is a ma gyar for ra da lom hul lá mai. Saj nos, ez so ha nem kö vet ke zett
be. A fe szült ség ezek ben az idők ben na gyon meg nőtt a bör tö nök ben, s vél he tő en
azon kí vül is. Volt ná lunk ak kor egy Inocent Kubíček ne vű fe ren ces szer ze tes, akit
an  nyi ra őriz tek, hogy még a cel lán be lül is egy vas ket rec ben tar tot ták, ahon nét so −
ha nem jö he tett ki. Ez a fe ren ces pap nagy sze rű en tu dott éne kel ni, szép ba ri ton
hang ja volt, amit ha ki en ge dett, min den hol meg le he tett hal la ni. Egy nap, eb ben a
for ra dal mi idő szak ban, ami kor az ud va ron sé tál tunk, azt hall juk, hogy a fe ren ces
pap nagy han gon a kö vet ke ző ket ki a bál ja: „Itt a Cseh szlo vák Rá dió, ked ves hall ga −
tó ink, fel ol vas suk a cseh szlo vák kor mány prok la má ci ó ját.” Majd el mon dott egy rö −
vid szö ve get, mely nek lé nye ge az volt, hogy a cseh szlo vák kor mány üd vöz li, sőt tá −
mo gat ja a ma gyar or szá gi ese mé nye ket. Abből per sze egy szó sem volt igaz, de ezen
mi nem so ká ig gon dol kod hat tunk, mert a mi szer ze te sünk már be is fe jez te a prok −
la má lást, ami nek a vé gén elkezd te éne kel ni a cseh szlo vák him nuszt. Min den ki
vigyáz ba állt, a min ket vi gyá zó fegy őrök pe dig, akik ret ten tő nagy za var ban vol tak,
hir te len nem tud ták, mit csi nál ja nak. Né me lyi kük vigyáz ba állt, s tisz tel gett, míg nem
az egyi kük fel is mer te a fe ren ces szer ze tes hang ját. „Ez Kubíček!” – üvöl töt te, majd
mind an  nyi an ha nyatt hom lok ro han tak az eme let re, hogy el hall gat tas sák őt. Csak −
hogy ez nem volt olyan egy sze rű, mert az épp ar ra szol gá ló fo lyo sós rá zár ta az aj tót
Kubíčekre, s mi lát tuk lent ről, hogy a kul csot ki dob ja az ab la kon. Így hát pá ter
Kubíček nyu god tan vé gig éne kel het te a him nuszt. Per sze azon nal le fog ták, s ös  sze −
ver ve el szál lí tot ták őt egy másik hely re, ahon nan csak egy fél év múl va ke rült vis  sza
hoz zánk.

Em lék szem, Es ter házy Já nos is na gyon büsz kén járt−kelt ab ban az idő ben, s na −
gyon bí zott a ma gyar for ra da lom győ zel mé ben. An nak le ve ré sé nek hí ré re azon ban
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na gyon ma gá ba ros kadt, s szin te már alig érint ke zett va la ki vel. A szí ne is egé szen
el vál to zott. Ijesz tő en fe hér lett, s nem so ká ra vég leg el is tá vo zott kö zü lünk. 1957
már ci u sá ban a sors úgy hoz ta, hogy a bör tön kór ház sze gé nyes cel lá já ba ápo lás ra
be ke rült Vasiľ Hop ko, gö rög ka to li kus püs pök is, akit 15 év bör tön bün te tés re ítél −
tek. Hopko püs pök vé gig ott volt Es ter házy Já nos ha lá los ágya mel lett. Mi kor lát tuk,
hogy kö ze leg a vég, le pe dők kel el ke rí tet tük az ágyát, s őrt áll tunk az aj tó nál, hogy a
püs pök za var ta la nul el tud ja lát ni a hal dok ló Es ter házyt. Ta nú sít ha tom, hogy ez meg
is tör tént. A püs pök el lát ta őt a szent sé gek kel, fel ad ta szá má ra az utol só ke ne tet,
s vé gig ott volt a hal dok ló gróf mel lett, aki az ő kar ja i ban ad ta vis  sza lel két te rem −
tő jé nek. Em lék szem, ha lá lá nak pil la na ta mind nyá jun kat meg ren dí tett, hisz is mer tük
őt. Ké ré sé nek meg fe le lő en Já nos nak szó lí tot tuk őt, úgy, mint egy jó ba rá tot, s ő va −
ló já ban an nak te kin tett ben nün ket. Büsz ke va gyok, hogy is mer het tem, csak azt saj −
ná lom, hogy ilyen ke gyet len kö rül mé nyek kö zött kel lett ta lál koz nunk.

Az 1956−os esz ten dő nek lett egy má sik kö vet kez mé nye is szá munk ra. Es ter házy
gróf ha lá la után az ad di gi vas szi gor mint ha eny hül ni kez dett vol na. Meg en ged ték
pél dá ul, hogy a bör tö nön be lül sza ba don köz le ked hes sünk, a fej adag ok is meg nőt −
tek, és so kun kat rö vi de sen ki is en ged tek a bör tön ből. Va ló szí nű leg en nek kö szön −
he tő en sza ba dul hat tam én is 1958−ban. 

Le ve let há rom ha von ta egyet küld he tett és kap ha tott a rab. A cen zú rá zott le vél −
ben nem ír ha tott sem mi ről, ami hely ze té re, kö rül mé nye i re utal na. Csak csa lá di
ügyek ről, de ezen be lül is har ma dik sze mély re vo nat ko zó dol gok ról már nem ír ha −
tott. Ilyen kö rül mé nyek kö ze pet te nem igen volt mi vel ki töl te ni a ren del ke zés re ál ló
pa pírt. Cso ma got, lá to ga tást „jó ma ga vi se let tel” ki kel lett ér de mel nie a rab nak. A
lá to ga tás né ha öt per cig tar tott, de a kö ze li hoz zá tar to zó je len lé te, si mo ga tó pil lan −
tá sa, egy− e gy sze re tet tel te li sza va hó na pok ra erőt adott a rab nak. 

A fog lyok egy faj ta időnkívüliség ben él tek, ez adott vé del met és egy ben re ményt is
a kö rül mé nye ken va ló fe lül emel ke dés re. Eb ben kü lö nös sze re pe volt az ün ne pek nek.
So sem fe lej tem el a bör tön ben töl tött ka rá csony es ték, s hús vé ti éj sza kák mé lyen át −
ér zett pil la na ta it. Ka rá csony kor min dig ta lál tunk rá mó dot, hogy va la mely jó han gú rab −
tár sunk az egyik ab lak ból, az egész bör tönt be zeng ve ka rá cso nyi éne ke ket éne kel jen.
Az étel hez rá adás ként ün ne pi me nü járt, ami egy fél főtt to jás ból és egy fél zsöm lé ből
vagy kif li ből állt. A pa pok es te a Szent írás ból idéz tek, s Krisz tus szü le té sé ről be szél −
tek a cel lá ban. Pró bál tuk meg aján dé koz ni egy mást va la mi lyen cse kély ség gel. Egy al −
ka lom mal pl. az egyik pá ter től mind egyi künk ka pott egy szem koc ka cuk rot, s egy csi −
pet nyi vé cé pa pír ra tett do hányt, amit a va cso ra után ün ne pé lye sen meg so dor tunk, s
el is szív tunk. Egy szer ne kem is si ke rült meg lep nem rab tár sa i mat. A pa ti ká ban, a hó −
na pok óta fél re tett liszt ből, cu kor ból egy tész ta mas  szát ke ver tem, amit a csaj ka al já −
ra önt ve a kály ha te te jén, a sze nes vö dör rel le ta kar va meg is sü töt tem, s így szent es −
te a zár ká ban min den ki ka pott egy kis tor tát, ka kaó por ral meg hint ve. Mon da nom sem
kell, a si ker óri á si volt. Hús vét va sár nap rend sze re sen részt vet tünk a ti tok ban meg −
tar tott is ten tisz te le te ken, hisz Krisz tus is úgy szen ve dett, mint mi.

A bör tön ben együtt vol tam több ré gi kom mu nis ta po li ti kus sal is. Kö zü lük is élén −
ken em lék szem Hugo Son nen scheinre (aki a bör tön ben be kö vet ke ző ha lá lá ig Es ter −
házy cel la tár sa volt), a bé csi Rote Fahne cí mű szo ci ál de mok ra ta lap fő szer kesz tő jé −
re, akit a cseh szo ci ál de mok ra ták pe ré be ke ver ve ítél tek el. Gottwald el nök sa ját tit −
ká rát, Steint is le csu kat ta, aki a bör tön ben sem szűnt meg ra jon ga ni egy ko ri zsar −
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no ka irán t. Ve lünk ült az egy ko ri kom mu nis ta párt tit kár Lan da, s a ra bok közt sér tő −
döt ten já ró Novomeský és Husák is, aki itt is han goz tat ta, hogy ő mi lyen nagy kom −
mu nis ta, s eb ből ki fo lyó lag jo gá ban áll pa ran cso kat, uta sí tá so kat osz to gat nia, ar ro −
gán san vi sel ked nie. Malý Svo bo da test őre volt a há bo rú ide jén. Eze ket a sze mé lye −
ket a ra bok kö zös sé ge is meg ve tet te, s nem fo gad ta be, el len tét ben azok kal, akik
meg bá nást ta nú sí tot tak ko ráb bi éle tük vi selt dol ga i val, pl. a szlo vák ál lam vagy a
pro tek to rá tus több hi va ta los kép vi se lő je stb.

Fran tišek Her man, nagy szom ba ti pa ti kus ma gya rul ta ní tott, egy− e gy szó ra ma is
em lék szem.

Mírovi fog vatartása ide jén bör tön or vos ként mű kö dött dr. Hradil, dr. Prokop Drti −
na, dr. Karel Koch.

A ko ráb ban fel so rolt pa po kon kí vül em lék szem még Mas tilák és Tajovský pá te −
rek re, Očenášek, Zela, Juřik, Opasek püs pö kök re. 

Őre ink Kroutil, Kra jčířik, Macháček, Džbánek, Gre pl, Smrč ka és Gebič vol tak (ez
utób bi ket tő volt a két leg sza dis tább em ber, aki vel va la ha ta lál koz tam).

Bör tön pa rancs nok volt: Kohlíček (a pro tek to rá tus ide jén az SS tag ja, de a ho rog −
ke resz tet gyor san vö rös csil lag ra cse rél te, s ke gyet len ke dé se it így foly tat ta to vább),
Stříbrny, Matoušek, Král, Gel bič (paranc snokhe lyettes).

A bör tön rend őr ség tag jai: Kroutil, Hel mut, Sládek és Juříček vol tak (ez utób bi
nem csak sza dis ta, de pro vo ká tor és be sú gó is volt). 

Em lék szem egy ma gyar nem ze ti sé gű be épí tett be sú gó ra is, akit Orosz nak hív tak,
de ál dat lan te vé keny sé ge ha mar le lep le ző dött.

Mírovban ki vég zés nem folyt, Uhorské Hradištében igen. Folya matosan szem be
kel lett néz nünk a ha lál lal, ezért en nek kö zel sé gét is meg szok tuk, va la hogy nem kü lö −
nö sen iz gat ta egyi kün ket sem az a tény, hogy bár mi kor „sor ra ke rül he tünk”. Em lék −
szem, hogy a ha lá los zár kán ma gunk ké szí tet te sakk fi gu rák kal sak koz tam az egyik
rab tár sam mal, Pospíšil lel. Egy szer re vá rat la nul be ron tot tak a smas  sze rek, s a játsz −
ma köz ben hur col ták el ki vé gez ni őt. Ma radt te hát egy be fe je zet len sakk játsz mám...

A cseh szlo vák sztá li niz mus ide jén – 1948 és 1967 kö zött – 451 ezer em bert hur col -
tak meg po li ti kai okok mi att. Az ál la mi bí ró sá gok ez idõ alatt 65 ezer em bert ítél tek
el ugyan csak po li ti kai okok mi att. 2000 sze mély a bör tön ben halt meg, me ne kü lés,
val la tás vagy kín zás kö vet kez té ben 14 726 em ber vesz tet te éle tét. Bí rói íté let tel 242
em bert vé gez tek ki. A leg idõ sebb 73 éves, a leg fi a ta labb egy alig húsz éves fér fi volt.
A po li ti kai fog lyok szá ma 240 ezer volt, pe ren kí vül pe dig 300 ezer sze mélyt tar tot -
tak fog va. A kény szer szö vet ke ze te sí tés idõ sza ka alatt 35 föld mû vest in ter nál tak vagy
bör tö nöz tek be. Kény szer mun ka tá bor ban 186 ezer sze mélyt dol goz tat tak, bün te tett
ka to nai szol gá lat ba 118 ezer em bert so roz tak be. A kom mu nis ta ül dö zé sek kü lön fé -
le for má it át élõ sze mé lyek lét szá ma 451 ezer fõt tesz ki. Csa lád tag ja i kat is ide szá -
mít va ez a szám meg ha lad ja a kétmil li ót (Zpravodaj K. Kon fed er ace pol i tick ých vìzòù
Èeské repub liky, roè. 11. (2004) è. 3. s. 3.; Zlo a Nadì ja. Pra ha, 2005.)

Mol nár Im re
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