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Zsubrits Zsolt 

 

Prága hősei  
 
Igazi, kora nyári idő volt már ezen a május 

végi estén. Csak a Hold világított az ébredező 
csillagokkal Prága határában a hosszan 

elnyúló erdő szélén. A szél hol élénken, hol 
lustán játszadozott a friss ághajtásokkal, 

levelekkel. A levegőben a későn virágzó akác 
illata keveredett össze a korai hársvirág 

illatával. Madarak csicseregtek, méhek 
döngtek mindenütt. A természet nem nagyon 

akarta tudomásul venni a több éve zajló 
háborút, annak borzalmait. Az erdő esti 

nyugalmát és békéjét hét ejtőernyő leszállása 

zavarta csupán meg. Először távolról világító, 
szentjánosbogárhoz hasonló apró pontok 

tűntek fel az égen, majd egyre nagyobb 
méretű esernyők ereszkedtek alá. Aztán halk 

koppanások, halk neszű puffanások jelezték, 
hogy sikerült a szerencsés földetérés. A hét 

férfi, tetőtől talpig feketében, sietve tette a 
dolgát. Igyekeztek minden nyomot eltüntetni. 

Az összehajtogatott ernyőiket a földbe ásták 
egy közös gödörbe, majd betakarták száraz 

ágakkal a hantot, hogy ne vegyenek észre 
semmi rendkívülit az arra járó szolgálatos 

náci katonák. Gyors, nesztelen lépésekkel 
haladtak a helyi ellenállók egyik búvóhelyére, 
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ami az Óvárostól délre helyezkedett el. 

Néhányuk többször járt korábban Prágában. 
Ismerték a város összes zegét-zugát. 

Gyerekkoruk kedvenc helyei közé tartozott a 

Moldva folyó Hradzsin vár felőli oldala. A 
Károly-hídon is sokszor megfordultak, nem 

beszélve az Óvárosról. Ezért most a 
legrövidebb úton, szinte negyedóra alatt 

elérték aznap esti szállásukat. Bent örömmel 
és izgatottan fogadták őket a bátor helyiek.  

-Jan, sikerült a rádióösszeköttetést 
megteremteni Angliával?- érdeklődött a 

kommandós csapat vezetője a rádió mellett 
gubbasztó ellenállótól, miután lerakodtak. 

-Igen, Uram! Mit kíván üzenni nekik, 
A cseh katona fáradtan törölte végig 

homlokát, s úgy válaszolta: 
-Hogy minden a legnagyobb rendben. A hét 

törpe aláereszkedett a bányába. 

A rádiós enyhe mosollyal biccentett, majd a 
készülék fölé hajolt, és lassan, tagoltan 

olvasta be az üzenetet. Apró füttyjelek, angol 
szófoszlányok hallatszottak, de nem lehetett 

tisztán kivenni a szavakat. Végül egy 
erőteljes sípjel vetett véget a 

rádiókapcsolatnak. 
-Kapitány úr! Az üzenetét megkapták.- 

érkezett a megnyugtató visszajelzés. 
A hét férfi megmosakodott, és vacsorához 

látott. A szegényes étel hagymás párolt 
káposztából, knédliből állt. Húst már rég nem 
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láttak a prágaiak. Viszont a Grambinus házi 

sör mindenkit kárpótolt a nélkülözésért. Még 
pár dolgot egyeztettek a helyiekkel a 

vendégek, aztán viszonylag korán nyugovóra 

tértek. Mindenki a holnapi bevetésre 
tartogatta az erejét. Persze nem jött olyan 

könnyen álom a szemükre. Hiszen többüknek 
melegség öntötte el a szívét, mivel megint 

hazai földön lehetnek. Nagyjából másfél éve 
érkeztek meg arra az angliai kiképző 

támaszpontra, ahol felkészítették őket erre a 
nagyon fontos hadműveletre, aminek 

helyszínéül a szeretett városuk vált. 
Mindegyikőjük régóta várta ezt a pillanatot. 

Újból otthon. Ismét az anyanyelvükön 
szólhatnak. És megint „igazi” sört ihatnak. 

Fejükben sok-sok gondolat, emlékkép 
kavargott ezen az éjszakán. A régi, háború 

előtti otthonukról ábrándoztak, amikor még 

Prága összes háza az eredeti szépségében 
virított. Amikor még egész Európának 

dicsekedett pompásabbnál pompásabb 
tornyával, középkori templomával. Amikor 

még nem csonka tornyok, romos épületek, 
leomlott bástyák, várfalak, szétlőtt kapuk, és 

töredékes  
hidak-utak panaszkodtak elhagyottan. A 

kimerültségtől végül mindenik katona elaludt. 
Másnap reggel még egyszer átbeszélték a 

helyiekkel a legszükségesebbeket. Az 
időpontot és az útszakaszt kitűzték, ahol 
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majd áthalad a német tiszt autója. A 

térképen és a fejekben is bejelölték, hogy hol 
fogják majd lelőni Heydrichet, a cseh-morva 

tartomány élére kinevezett, minden cseh 

ember első számú közellenségét. 
Fegyvereiket még átnézték, valami kis cipót 

csomagoltak a szállásadóik, majd útra keltek. 
A város mellett, a Moldva folyó mentén a 

meredeken süllyedő völgy felénél találtak is 
megfelelő helyet a merénylethez. Ezen az 

útszakaszon egy hajtűkanyart néztek ki 
maguknak a kommandósok közül ketten. A 

többiek olyan fél kilométerrel távolabb vertek 
tanyát. Számításaik szerint innen is és az 

előző helyről is teljesen felkészületlenül fogja 
majd érni az arra felé haladó Heydrichet a 

tűzerejük. Valójában Berlinbe készült a náci 
főtiszt. Hitlerrel akart személyesen találkozni, 

hogy a prágai zsidók megsemmisítéséről 

készített titkos terveit átbeszélje vele. A 
kocsijának hátsó ülésén lapult az az 

aktatáska, amiben a tömegmészárlás 
részletei voltak olvashatóak. Azonban a helyi 

ellenállók és az angol titkos ügynökség 
minderről tudott már. A völgyben alaposan és 

időben felkészültek a cseh harcosok a nyitott 
tetejű Mercedes érkezésére. A fegyvereiket 

gondosan előkészítették, és várták a 
megfelelő pillanatot. Közel egy óra telt el 

haszontalanul, mire megérkezett a mit sem 
sejtő Heydrich, ragyogó kocsijával, amit 
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Himmlertől kapott ajándékba, mikor 

kinevezte Prága élére. Ahogy a megfelelő 
pontra érkezett a jármű, a legelöl fekvő Jozef 

akart rálőni Heydrichre. Legnagyobb 

megrökönyödésére a Sten géppisztolya 
csődöt mondott, nem adott ki magából 

egyetlen egy golyót sem. Mérgesen dobta el 
a fegyvert és a pisztolyáért nyúlt. Azonban a 

kocsiban elhasaló Heydrich gyorsabbnak 
bizonyult. Előrántotta a pisztolyát, és 

vaktában lövöldözni kezdett a merénylők 
irányába. Ekkorra már a cseh katona másik 

társa is lőni kezdett . Valódi tűzharc alakult ki 
a 2 cseh és a kocsiban elbújó férfi között. 

Csakúgy záporoztak a golyók mindkét 
irányból. Egyenlőre senki sem sebesült meg. 

Aztán a támadók kapitánya, Jan, váratlanul 
előkapott egy kézigránátot, amit a kocsiba 

hajított. Hatalmas füstfelhő lepte el az autót. 

Heydrich izgatottan visszaült a kormány 
mögé, és beletaposott a gázba. Száznyolcvan 

fokos fordulatot írt le a járművével, és 
visszaszáguldott a város irányába. Úgy tűnt a 

támadóknak, hogy a kiszemelt áldozatuk 
teljesen sértetlenül megúszta a kalandot. 

Pedig a német katona több helyen is vérzett. 
Egyenesen a Prágai kórházba hajtott, ahol 

ellátták sebeit, majd azonnal riasztotta a 
Gestapo embereit. Ezalatt a hét cseh vitéz 

csalódottan összecsomagolt, és gyors 
tempóban iszkoltak vissza az ellenállókhoz. 
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Jól tudták, hogy a németek gőzerővel, több 

egységgel keresni fogják őket. Mire 
visszatértek az óvárosba, már több házat 

átkutattak Hitler emberei. Óriási riadalom 

kerekedett az utcákon, tereken is. Az 
ellenállók sem voltak már biztonságban a 

törzshelyükön. Lóhalálában kiürítették titkos 
búvóhelyüket, és a legszükségesebb 

holmikkal, a rádióval, fegyverekkel 
felszerelkezve elhagyták a bázisukat. A hét 

menekülő utcáról utcára haladt, bujkált, 
mígnem két ellenálló segítségével eljutottak 

a város északi részén magasodó, barokk 
stílusú, Cirillről és Methodról elnevezett 

templomba. Itt húzták meg magukat az 
üldözőik elől. Rengeteg Gestapós, náci 

kutatta, kereste a cseh katonákat ekkora 
már. A kommandósok csak reménykedni 

tudtak abban, hogy talán nem találnak rájuk 

ebben a templomban. Mindenesetre 
felkészültek a német támadóik fogadására. A 

bejáratot jól elreteszelték. Padokkal és 
székekkel, meg a gyóntatófülkékkel 

torlaszolták el belülről a kétszárnyú, méretes 
ajtót. Ők pedig a karzaton alakítottak ki 

lőállásokat, és vártak a csodára. 
Ha csodát nem is, azért segítséget kaptak a 

fáradt és éhes katonák ebben a szorult 
helyzetben. A sekrestye felőli hátsó bejáraton 

keresztül a templom tisztelendője többször 
felkereste őket. Elsősorban ivóvizet, némi 
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harapnivalót és lőszert szállított nagy 

titokban, az éj leple alatt. És természetesen 
híreket vitt arról is, hogy éppen hol tart a 

Gestapo a keresésükkel. Nyugtalanul számolt 

be arról az idős pap, hogy vérdíjat tűztek ki a 
fejükre. Jelentős pénzösszeg üti annak a 

markát, aki nyomra vezeti a Gestapót. 
Mintha csak megérezte volna előre a jószívű 

tisztelendő atya a bajt. A következő éjjel a 
hét bujkáló közül az egyik kiszökött a 

templomból. Felkereste a legközelebbi német 
egységet, és elárulta bajtársai rejtekhelyét. 

Ezzel kezdetét vette egy véget nem érő 
kivégzéssorozat. Először a papot, majd az 

árulót, később több, különböző házakból, 
pincékből begyűjtött helyi ellenállót is 

agyonlőttek a Vencel téren, a helyi polgárok 
szeme láttára, örök elrettentésül. Majd 

lóhalálában a városban tartózkodó összes 

náci katonát, SS-t, Gestapóst kivezényeltek a 
templomhoz, és megkezdték a behatolást. 

Legalább hétszáz katona nézett farkas 
szemet hat cseh katonával. Óriási tűzharc 

alakult ki már a bejárati ajtónál. A hátsó 
bejáratot szerencsére nem fedezték fel a 

támadók, így csupán a főkapun keresztül 
igyekeztek minél előbb, minél kisebb 

emberáldozat árán bejutni az épületbe. A 
benti védekezők minden ügyességüket, harci 

tudásukat és lélekjelenlétüket felhasználva 
csaknem fél napon keresztül 
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megakadályozták, hogy a németek 

bejussanak a templomba. Azonban idővel 
előkerültek a gránátok is, a gépfegyverek és 

pisztolyok mellett. Számos náci vesztette 

életét, a cseh vitézek elszánt küzdésének 
köszönhetően, mire bejutottak a vastag 

falakkal határolt épületbe. Ekkora már 
kifulladt mindkét oldal. A hullák elszállítása, 

és a detonációk következtében 
felhalmozódott törmelék eltakarítása újabb 

gondot jelentett a bosszúállóknak. Ellenben a 
karzatról kilőtt golyók továbbra is 

magabiztosan fúródtak bele a kapun 
berohanó náci testekbe. De a sok lúd disznót 

győz elv alapján, előbb-utóbb csak 
megsebesítettek, lelőttek egy-két hősiesen 

harcoló cseh katonát is. Az előre nyomuló 
német támadó csoportok aznap estére 

teljesen megszállták a templomot. Ám a 

karzaton, a romok között csak négy cseh 
katona holttestét találták meg. Tovább 

kutatva, felfedeztek egy, a templom alá 
nyúló lépcsősort, amin keresztül a mélyben 

kialakított kriptarendszer vasajtajához értek 
az elcsigázott német katonák. Ezt ugyanúgy 

eltorlaszolták belülről, mint a főkaput. A két 
elszánt, élve maradt cseh katona oda 

fészkelte be magát legvégül. Az ajtót hiába 
robbantották, nem adta meg magát. Sőt az 

így keletkezett apró réseken át újabb halálos 
lövedékeket küldtek ellenségeiknek a cseh 
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kommandósok. Újabb s újabb áldozatokat 

követelt a német megtorlás, ott lenn, a 
kriptában. Mintha sohasem akarna véget érni 

ez az esztelen öldöklés. Fent a templom előtt 

magából kikelve üvöltött a Gestapo prágai 
vezetője. 

-Ezt nem hiszem el! Még mindig nincs meg 
az összes merénylő?! Holtan akarom látni 

mindegyik gazembert! Értik! Holtan!  
-Heil Hitler! Lenne egy jobb megoldás - 

válaszolta az éppen akkor eléje kullogó 
helyettese remegve. 

-Mondja akkor! Ne tartsa vissza! - érkezett a 
türelmetlen engedélyadás. 

-Hát. Riasszuk a helyi tűzoltóparancsnokot, 
és Prága összes tűzoltóautóját hozza ide. 

Hogy a locsolócsöveikkel árasszák el vízzel a 
kriptát. 

-Rendben. De, hogy juttassuk le a csöveket? 

-Uram. A főút felőli oldalon van a 
templomnak egy kisebb méretű körablaka. 

Na, azon keresztül bármennyi vizet 
ráengedhetnek a tűzoltók a gazfickókra. 

 
A templom mélyén ugyanekkor fásultan, 

meggyötörten, mint két ott felejtett 
homokzsák, feküdt a két katona. Tudták, 

hogy már nem bírják sokáig étlen-szomjan, a 
végkimerülés határán lehettek. Alig tudtak 

mozogni, minden egyes levegővétel 
nehezükre esett. De kitartottak, sőt 
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dacoskodtak még jártányi erejükkel. 

Valahogy nem akarták, meg nem is tudták 
már feladni sem magukat, sem az 

ellenállásukat. A hazájuk iránti elköteleződés, 

az elszántság, mely eddig is tartotta bennük 
a lelket, nem igazán engedte meg nekik. 

Aztán rájuk zúdult fejük fölül a töménytelen 
mennyiségű víz. Csak ömlött, csak ömlött 

szakadatlanul. Próbáltak feljebb mászni, 
magasabbra kúszni. Egy darabig sikerült is. 

De egyre jobban megtelt a kripta vízzel. 
Kapálóztak, hadonásztak, csapkodtak a 

túlélésükért. Majd belátták, nincs menekvés. 
-Jan! Tartsd a fejemhez a pisztolyod, ahogy 

én is a tiedhez. Háromig számolok, aztán 
húzzuk meg a ravaszt. Megtiszteltetés volt 

veled élni. 
Egészen megtelt a helyiség vízzel, a két test 

megadóan bukott alá a semmibe. 

A nácik odakint hangos üdvrivalgásba törtek 
föl.  Örömmámorosan ünnepelték a 

győzelmüket, a sikeres megtorlást. Aztán 
történt valami, ami lelohasztotta az ajkukra 

kiülő mosolyt. Hírt kaptak arról, hogy Prága 
első embere váratlanul rosszabbul lett. Ismét 

kórházba került, de az orvosok már nem 
tudtak segíteni rajta. A hét cseh katona 

halálát követő második nap délután R. 
Heydrich, a cseh-morva terület protektora 

vérmérgezésben elhunyt. A kocsijában kapott 
sebe elmérgesedett. Egy lószőrdarab került 
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az egyik gránátrepesszel együtt a nyílt 

sebébe, attól kapott szepsist.  
Először Himler, majd Hitler is magán kívül 

őrjöngött a tragédiától. Úgy üvöltöztek, 

ordibáltak a közelükben lévő emberekkel, 
mint akiknek a fogukat húzzák épp. Nem 

vártak sokáig. Azonnali hatállyal elrendelték 
a bosszúhadjáratot Prága szerte. A Vencel 

téren hamarjában kivégeztek közel száz 
értelmiségit. Nem volt biztonságban senki 

azokban a napokban. Mindenki félt 
mindenkitől. Ám az igazi hadd el hadd még 

csak ezután következett. Hitler kiszemelt egy 
falut a közelben, melynek férfi lakosságát 

egytől egyig kivégeztetette. A nőket és 
gyerekeket pedig koncentrációs táborokba 

vitette. Illetve a kamasz fiúkat besoroztatta a 
német hadseregbe, miután kiképeztette náci 

gyilkoló gépekké. És még ezt sem tartotta 

elegendő büntetésnek a vezér. A lakatlanná 
vált falut rövid időn belül lerombolta, és a 

földdel tette egyenlővé… 
Mondják a bölcsek, amikor az isteneiket 

hallgatják elvonulásaikban, átszellemült 
némaságaikban, hogy minden egyes boldog 

emberi pillanatért legalább egy emberélet 
szenvedése kell. Talán ezért lehet az, hogy 

amelyik városban sok örömteli arcot, sugárzó 
tekintetet látni, és ragyogás, pazar látvány 

fogadja az oda utazókat, ott valamikor, 
valamilyen formában fájdalmakat átélt 
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emberek százai küzdöttek hősiesen egy jobb 

világért. Nem tudom. Ám a cseh hősöknek 
olyan kocsmát emeltek, szemben a szent 

Cirillről és Methodról elnevezett templommal, 

amelyben a finomabbnál finomabb 
Gambrinus, Kozel, Staropramen, és ki tudja 

még hányféle sörét csapolják világosban s 
feketében egyaránt: És a betérő vendégek 

Prága ezer csodájáról, a mosolygós cseh 
arcokról regélnek. Arról, hogy a Vencel tér és 

a Károly híd nevetgélő, vidám turistáktól 
hangos, ahogy az Óváros tér is, vagy akár a 

Hradzsin macskaköves utcái, Arany 
utcácskájával, és Szent Vid katedrálisával 

karöltve. 
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Zsubrits Zsolt 

 

Csend mellékzönge 
 
itt most az egyensúly a lényeg 

harmóniában játszadozik 
az igaz és a hamis 

és sötét világossal váltakozik 
míg ajtót nyit egy fal 

színeket dalol a háttér 
lármás tömött szikla 

hangos ablakán át 
a csend mellékzöngéje lesben áll 

titkait magába zárta 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


