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Berlin-
Hohenschönhausen 
-  egy STASI-börtön 

története

A  berlini Genslerstrasse 66. szám alatti, 1989-ben 
végleg használaton kívül helyezett, 1992 óta pedig 
műemlékvédelem alatt álló egykori börtön -  ma 

börtönmúzeum -  története egészen a 20. század elejére 
nyúlik vissza.

1939-ben az NSV fNazionalsozialistischen Volkswohl- 
fahrt, Nemzetiszocialista Népjóléti Egység) népkonyhát 
létesített az addig a Heike-gépgyámak otthont adó terü
leten. Itt készítették elő a nagyszabású közös „népebéde
ket" amelyeket a Nemzetszocialista Német Munkáspárt 
a közösségtudat megteremtése érdekében szervezett, és 
amelyeken alkalmanként berliniek tízezrei -  köztük párt
tagok is -  részt vettek.

Berlin 1945-ös szovjet 
bevételét követően a meg
szálló katonai egységek a 
konyhát kisajátították, és 
Speziallager Nr. 3. néven 
rövid idő alatt központi 
gyüjtölágerré átalakítot
ták át. A szovjet vezetés 
által kiadott 00315-ös 
számú parancs szolgált 
az internálások alapjául.
Ennek értelmében inter- 
nálandóknak számítottak 
a kémek, terroristák, volt 
NSDAP-aktivisták, rend
őrök és titkos nyomozók, 
az államigazgatásban dol
gozó tisztviselők és egyéb „ellenséges elemek" -  nemük
től és életkoruktól függetlenül.1 Későbbi becslések szerint 
a börtönből legkevesebb húszezer foglyot indítottak útnak 
erőltetett menetekben vagy marhavagonokba zsúfolva. 
Úticéljuk a sachsenhauseni koncentrációs tábor vagy Szi
béria volt.

A börtönbeli állapotok siralmasak voltak: a cellákban 
egyszerre 4200 foglyot préseltek össze, az épületben fűtés 
nem volt, a rabok télen -  takaró és meleg ruha hiányában -  
egyszerűen megfagytak. A mindössze két évig, 1946 októ
beréig fennálló szovjet vezetés alatt a hivatalos jelentések 
szerint 886, becslések szerint azonban közel háromezer 
fogoly halt bele a brutális kínzásokba és -  mivel a börtön
nek semmiféle orvosi felügyelete nem volt -  az időközben 
kitört járványokba. A holttesteket a közeli vasúti síneken 
túli mezőkön szórták szét.

A láger legpokolibb része az ún. Tengeralattjáró2 volt. 
_  Az egykori konyha élelmiszerraktárnak használt pincéjét 
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-  a hatékonyabb helykihasználás érdekében -  a különösen 
szigorú bánásmódban részesítendő foglyokkal töltötték 
meg, de használták a börtönön belüli „helytelen viselke
dés” szankcionálására is. A jól képzett őrök válogatott 
kínzásokkal próbáltak beismerő vallomást kicsikarni a ra
bokból. Az alábbiakban ezek közül mutatok be néhányat. 
A kör alakúra formált gumicellákban azokat a foglyokat 
helyezték el, akik bekerülésüket követően düh- vagy pá
nikrohamot kaptak és mindenáron szabadulni akartak. Az 
egykori lakók beszámolói alapján a sötét, kör alakú szo
bában az irány- és idöérzéküket elvesztő rabok átlagosan 
hét napon belül a szó szoros értelmében megőrültek. Az 
eredetileg burgonyatárolás céljára készült, az élelmiszer 
állagának megőrzése céljából hermetikusan lezárható, 
fémoldalú szobákat fél méter magasságig vízzel töltötték 
fel -  az ide utalt rabok bőre két nap után lemállott, fertő
zés által bekövetkező haláluk szinte biztos volt. Középko
ri módszereket idéz a „két vödrös” szoba, ahol az egyik 
leghosszabban tartó és talán leghatásosabb vallatás, illetve 
kínzás zajlott. A rab testét „S” alakban fából készült rudak 
közé szorították, feje alá és fölé egy-egy vízzel teli vödröt 
akasztottak, amelyek közül a felsőt kilyukasztották. Ami
kor a fogoly nyakát már képtelen volt megemelve tarta

ni, és összeesett, a feje a 
lenti vödörbe csobbant, 
ekkor két lehetősége volt: 
vagy nem tért magához 
és megfulladt, vagy visz- 
szanyerte eszméletét és 
az egészet kezdte elölről. 
A különösen erős testal
katú foglyok akaratának 
megtörésére szolgált a 
felső vödör, ami az ősi 
Kínában sikerrel alkalma
zott módszert vette át -  a 
rab homlokának ugyan
azon pontjára meghatá
rozott időközönként vizet 
csepegtetett. Ez hosszabb 
idő múltán -  monotoni

tásának köszönhetően -  általában a rab bármit beismerő 
vallomásához vezetett.

A környékbeli lakosság panaszai és fokozott érdeklő
dése miatt a börtönt 1946-ban ideiglenesen használaton 
kívül helyezték, és a rabokat más intézményekbe szállí
tották át.

A börtön második, újabb korszaka egy jelképes intéz
kedéssel, az ún. Neubaii3 építkezéssel kezdődött, amely
re az újbóli használatbavétel évében, 1951 márciusában 
került sor. A német Allambiztonsági Minisztérium4 meg
alakulását követően a politikai tisztogatás során szüksé
gesnek tartották egy olyan börtön felállítását, amelyben a 
Stasi központi megfigyelése alatt -  természetesen minden 
jogalapot nélkülözve -  előzetes letartóztatásba helyez
hetik a „rendszer ellenségeit”.5 A börtönt komplexummá 
bővítették, autószerelő műhelyt, lakónegyedet alakítottak 
ki körülötte. Ez volt az ún. Sperrgebiet,1' amelyet akkora 
titok övezett, hogy a területre belépni csak Stasi-engedély-
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lyel lehetett, sőt helyét a térképeken állami mezőgazda- 
sági területként vagy erdőként tüntették fel -  létezéséről 
tehát csak egy nagyon szűk réteg tudott.

A kor változása a módszerek változását hozta magá
val. A komoly fizikai kínzást pszichikai kínzás váltotta 
fel, amelynek módszerét, az operatív pszichológiát7 a 
Stasi saját főiskoláján, Potsdamban neves doktoroktól 
sajátíthatták el a leendő 
állambiztonsági tisztek.
A cél a fogoly állandó bi
zonytalanságban tartása, 
kiszolgáltatottságérzeté
nek fenntartása és végül 
beismerő vallomásra bí
rása volt. Ez a szemlélet 
végigkíséri a fogoly egész 
útját a börtönben. Először 
is: az elfogás teljesen vá
ratlanul történt, általában 
az esti vagy hajnali órák
ban. Senkit sem az ottho
nából hurcoltak el, hanem 
az utcán ütöttek rajta -  a 
tudat, hogy a fogoly csa
ládja és a fogoly közti kommunikáció lehetetlen, megala
pozta a rab meglepettségét és összezavarodását. A börtön
be szállítás általában hal- vagy egyéb élelmiszerszállitó 
autónak álcázott kisteherautóval történt, mivel szintén cél 
volt, hogy a lakosság előtt a tevékenység rejtve maradjon. 
A bekerülést követően felvették a fogoly adatait, majd ha
tározatlan időre egy cellába kísérték -  az öröknek szigorú
an tilos volt bármit is szólniuk a foglyokhoz, így azok első 
kihallgatásuk napjáig nem is tudták, hogy miért és hová 
kerültek. A kihallgatás több óra hosszan tartott, a gyanú 
alapját nem közölték a gyanúsítottal. Kihallgatás közben

olyan pszichológiai fogásokkal is próbálkoztak, mint pél
dául a dohányzó fogoly cigarettával kínálása, a fogoly csa
ládtagját ért balesetről szóló telefonhívás imitálása, a csa
ládtagokról szóló hamis információk szolgáltatása vagy 
információk szolgáltatásának felajánlása. A cél egy minél 
részletesebb, minden résztvevőre kiterjedő beismerő val
lomás kicsikarása volt -  szükség esetén többször megis

mételt kihallgatással is. 
A nyilvánvaló kínzások 
és jogtiprás mellett nem 
szabad figyelmen kívül 
hagyni a rejtett módszere
ket sem: a kihallgatást kö
vetően az állambiztonság
ra különösen veszélyes 
foglyokat fényképezkedni 
vitték. A fényképező szo
ba mögötti helyiségbe egy 
röntgenkészüléket he
lyeztek, amivel pontosan 
fejmagasságban röntgen- 
sugarakkal bombázták az 
éppen „fényképezkedö” 
rabot. Ennek a procedú

rának az lett az eredménye, hogy az áldozatok börtönből 
való szabadulásukat követően leghamarabb tíz, legkésőbb 
harminc évvel biztosan, kivétel nélkül meghaltak, egytöl- 
egyig vérrákban.

A Stasi feloszlatása és a német állam 1990. október 3-i 
újraegyesítése után az áldozatok semmiféle kárpótlást nem 
kaptak, nem rehabilitálták őket. A Genslerstrasse 66. szám 
alatt ma egy börtönmúzeum található, amelyben egykori 
foglyok tartanak idegenvezetést az oda látogatóknak...

Szabó András

Jegyzetek

' A börtön hivatalos jegyzéke szerint a legfiatalabb halott mindössze 
tizennégy éves volt

2 Az épület egykori foglyai nevezték cl „Das U-Boot"-nak.
’ Magyarul: az új építésű börtönszámy.
4 Ministerium fúr Staatssicherheit (MfS), röviden: Stasi.

5 Köztük reformkommunistákat, nyugatnémet ügyvédeket „billegő 
párttagokat", a rendszer kritikusait művészeket.

6 Magyarul: zárt körzet.
7 Az operatív pszichológia a pszichológia azon ága. melynek célja a 

beteg tudatának a  pszichiáter akarata szerinti átformálása.

• 2011. m árcius 24-én, a Budapesti Corvinus Egye
tem Közigazgatás-tudományi Karán került sor a II. 
Magyary Zoltán emlékkonferenciára, amelynek té
mája: A közszolgálati életpálya (Eletpályakérdések a 
közszolgálat egyes területein). Dr. Imre Miklós (BCE 
Közigazgatás-tudományi Kar dékánja, a konferencia el
nöke) és Farkas Milán (Magyary Zoltán Szakkollégium 
elnöke) megnyitója után Máthé Gábor egyetemi tanár 
(BCE Jogtudományi Tanszék -  Közszolgálati életpálya 
régen és ma), Balázs István tudományos főmunkatárs 
(MTA Jogtudományi Intézet -  A karrier típusú közszol-
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gálati rendszerek perspektívái). Baka András, a Leg
felsőbb Bíróság elnöke (Eletpályamodell az igazság
szolgáltatásban), Kis Norbert miniszteri biztos (KIM
-  Kormánytisztviselői életpálya), Ancsin László (Buda
pest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának jegyzője
-  Egy jegyző gondolatai a köztisztviselői életpályáról). 
Fodor Lajos közigazgatási államtitkár (Honvédelmi


