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Hívők és hitek
Történelmi áttekintés •  okból
meghurcolt papok •  Istenfélő elítéltek

„ Valláson a szellem nek az a tu la j
donsága értendő, 

am ely képessé teszi az em bert arra, 
hogy -  különféle név a la tt 

és m indig m ás m egjelenési fo rm á 
ban -  m egragadja a vég telen t!” 

(M ax M  ül le lj

A sopronkőhidai fegyintézetben 1887 
decemberében (egy évvel a nyitás után) a 
699 rabból 480 volt római katolikus, 10 gö
rög katolikus, 36 evangélikus, 140 refor
mátus és 33 zsidó.

Az akkori igazgató, Balkay István, en
gedélyt kért az igazságügyi minisztérium
tól és a városi tanácstól, hogy templomot 
építtethessen a falakon belül. Kezdetben 
(1890 februárjától hosszú esztendőkig) 
csak a katolikus elítéltek vehettek részt va
sár- és ünnepnapokon a szertartásokon, de 
az istentiszteleteken lévőket erős rácsokkal 
zárták el a szentélytől, az oltártól, mert ak
koriban történt az i Havai börtönlázadás, 
ami épp a mise alatt, a kápolnából indult. 
Az aggodalom sokáig élt, hiszen egy 1925 
októberében közölt riport szerint Gedeon 
Richárd főtiszt sajnálkozva magyarázta az 
odalátogatónak: „Ez a berendezés nincs 
összhangban az intézet szellemével, mert a 
rab lelki nevelése szempontjából sem kívá
natosak e szent helyen ezek a -  minden em
beri érzést megszégyenítő -  vasketrecek. A 
rab legalább Isten házában ne érezze ma

gát az emberiség söpredékének. Itt teret 
kell engedni a lélek szabadságának, hogy 
megtisztulhasson, és ne emlékeztessenek a 
rácsok -  legalább az ima percei alatt -  a 
bűnre. ” (Dr. Németh Alajos: Sóhajok palo
tája)

Nincs pontos, megbízható adat arról, 
hogy hol és mikor engedélyezték a zárva tar
tottak vallásos igényeinek kielégítését, de 
számos krónikában lelni utalásokat arra, 
hogy az áristomba került, különféle feleke
zetekhez tartozó papok, prédikátorok lelki 
vigaszt nyújtottak sorstársaiknak. Kétségte
len, hogy a valamivel vádolt igehirdetők 
missziós tevékenysége meghatározhatta a 
szűkebb-tágabb környezet magatartását: az 
úgynevezett transzcendencia más síkokra 
terelheti a gondolatokat. A híres francia szo
ciológus, Emilé Durkheim (1858-1917) sok 
tanulmányában bizonyította, hogy a rejtély, 
a kiismerhetetlenség élménye nem veleszü
letett sajátja az embernek, de a „gondvise- 
léshit” meglelhető mind az egyénekben, 
mind a közösségekben, h a ...!

A börtön sajátos terepe a hitnek. Bár tet
ten érhetők az Istenről, ördögről, életről, 
halálról, kárhozatról, feltámadásról, pokol
ról, mennyországról alkotott sablonos civil 
vélemények, de gyakoribbak a csalódottak. 
Lenin azt ismételgette, hogy a vallás „ópi
um a népnek”, hiszen elérhetetlen vágyak 
fogalmazódnak meg az imádságokban és 
képtelenség teljesíteni a parancsolatokat. 
Figyelemre méltó viszont, hogy a világval
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lások: a kereszténység, a buddhizmus, az 
iszlám, a judaizmus elméletében és gya
korlatában rengeteg a közös vonás. Egy az 
Isten, az üdvözítő hit követői elnyerik jutal
mukat, a földi nyomorúság, szenvedés tü
relmesei a túlvilágon majd kárpótlásban ré
szesülhetnek!

Nincs új a nap alatt Sopronkőhidán sem. 
A ’20-as évek vége felé egy katolikus kántor 
rablógyilkosságért töltötte büntetését. Ma
gaviseletéért jelentős kedvezménnyel sza
badult. Az evangélikusok orgonistája, dr. 
Frórerwh Ernő az apósát ölte meg hirtelen 
felindulásból -  az őrök véleménye szerint a 
„legegészségesebb, legfegyelmezettebb” 
emberként viselkedett, neki is elengedték 
volna a kapott esztendők negyedét, ám „ve
selob” következtében 1930-ban elhunyt. 
Mostanában is vannak tehetséges énekesek, 
zenészek a rács mögött.

„A legmegértőbb 
elítélt...”

-  Kalányos lsh’ánnak hívnak. ’93 óta 
töltöm a büntetésem, és ’97 januárjában ke
rültem a Fővárosi Bv. Intézetből Sopronkő
hidára. A kettő közötti különbség olyan, 
mint egy ötcsillagos szálloda és egy rezervá- 
tumi tákolmány között. Itt minden kihalt és 
sivár, minden meg van mételyezve. De attól 
függetlenül, hogy be vagyunk zárva, ember
nek tartjuk magunkat. Az a dolog, hogy a 
zárkában nincs áram, nincs meleg víz, min
dennapos fegyelmiveszélynek teszi ki az el
ítéltet, mert kénytelen életveszélyes vízme
legítőket eszkábálni. Nem tartom magam az 
elítéltek között a többinél semmivel se több
nek, mégsem járok ki tévét nézni, kivéve he
ti egy alkalommal, mert tisztelet a kivétel
nek, ez a börtön az embert elmebeteggé te
szi. Az a tény, hogy 50 embert bezárnak egy

rács mögé, aztán órákig nem mehet vécére, 
mert az őrség nem hajlandó félóránként sza
ladgálni, engem mindig fölháborít.

Ez a probléma is megoldódna, mert sze
rintem az elítélek 60 százaléka tudna tévét 
beszerezni, és nem lenne arra szükség, hogy 
amikor vécére kell mennem, az őrséget zak
lassam. Továbbá nem kényszerülnék arra, 
hogy mint nemdohányzó, a tőlem 5 cm-re 
ülők cigarettafüstjének bűzét beszívjam, s 
emiatt állandó vitáknak tegyem ki magam. 
Mert ha a füstöt elhessegetem magamtól, ak
kor a dohányzóknak ez azt jelenti, hogy 
megjátszom magam, és még hozzáteszik, 
hogy nem kellett volna börtönbe kerülni. 
Ilyenkor magamba fordulok, és megfoga
dom, hogy most egy hétig nem megyek té
vét nézni.

Persze, vannak itt más dolgok is. Nekem 
két kiskorú gyermekem van, és mi vei felesé
gem elhagyott, 65 éves édesanyám neveli 
őket. Az szóba se jöhet, hogy Pécsről ide el
hozza őket, ezért egyszer egy évben saját 
költségemre szállítanak Pécsre, ahol látha
tom a gyerekeimet. Azt viszont nem értem, 
hogy miért nekem kell fizetnem az egyszerű 
körszállítást, amikor ez minden hétfőn lezaj- ’ 
fik a többi elítélttel. Ezek azok a dolgok, 
amiken egész nap őrlődöm. Ezért is járok 
rendszeresen istentiszteletre, mert az vala
mennyire elvonja figyelmem a mindennapi 
újra meghalástól. Az, hogy a mise alatt gitá
rozom és énekelek, valamennyit változtat a 
viselkedésemen. A zenéléstől és a misétől 
újra feltöltődöm, és erőt kapok egy újabb hét 
elviselésére. Persze, az elítéltek nagyobb ré
sze a dohányért vagy szappanért jár a misé
re. De nekem ők mégis mások, mert aki egy
szer oda eljön, már nem lehet ugyanolyan 
rossz, mint amilyen az odajövetele előtt volt.

-  Sztojka János vagyok, és három évvel 
ezelőtt fogadtam el az Úr Jézust. Gyakran el
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jártam a börtönben tartott missziós összejö
vetelekre, istentiszteletekre, és a János atya 
által tartott vasárnapi misékre. Nehéz volt 
számomra az első hitbéli lépés. Ugyanis 
annyi rosszat lehet hallani a papságról. Ám 
erre János atya rácáfolt, úgy tapasztaltam, ő 
valóban Krisztus papja. Sokat köszönhetek 
neki. Az ő lelki vezetése és törődése vissza
tükrözte az Isten szeretetét. Ez a szeretet 
annyira magával ragadott, hogy úgy érzem, 
Isten szeretete nélkül nincs értelme az éle
temnek. Szeretném ezt a szeretetet minden
kor továbbadni, elsősorban a családomnak, 
de minden embertársamnak is.

Megtapasztaltam azt is, hogy Jézus foly
tonos vezetést ad. Mielőtt nem tértem meg, 
tele voltam előítéletekkel, indulattal és gyű
lölködéssel. Ma ezeknek már nyoma sincs. 
Ha sérelem vagy szenvedés ér, olyankor is 
Krisztusra figyelek, egy belső hang azt 
mondja: ezeket el kell viselni, mert csak így 
válhat belőlem krisztusi ember. Ez pedig 
minden szenvedést megér. Azt is tapasztal
tam, hogy nemcsak szerető, de igazságos Is
ten is. Ugyanis az ellenem felhozott vádpon
tok között több olyan is volt, amiben védte
len, azaz ártatlan voltam, de végül is elma
rasztaltak, mivel visszaeső vagyok. Ezt a 
problémát Jézus elé vittem mindennapi imá
imban. Ennek köszönhetem, hogy lesz egy 
perújrafelvételi tárgyalásom és kiderül az 
igazság. így sokkal előbb szabadulhatok.

Meggyőződéssel 
vagy a „maguk 

módján”?
A Bécsben élő, de 1936-ban Magyaror

szágon született Peter Stiegnitz közel húsz 
esztendeje foglalkozik mentoló giával, ne- 

| vezetesen a hazugság tudományával. Sze

rinte napi átlagban kétszázszor „lódítanak” 
az emberek, ám ezek kétharmadával saját 
magukat csapják be, csupán a maradékkal 
árthatnak másoknak. Más a helyzet a krimi
nalitás körében, hiszen a szélhámoskodá
sok, csalások lényegesen veszélyesebbek 
az önámításnál.

Mennyire lehet kártékony az őszinte
ség teljes vagy komoly hiánya a zárt közös
ségekben, ott, ahol nincs veszedelmesebb 
magatartás az igazságosságra törekvésnél, 
az egyeneslelkűségnél, a leplezetlen nyílt
ságnál, a tapintatlan szókimondásnál? 
Ezért gond a vallásosság miértje a fegyin
tézetekben, hiszen a bűnelkövetők java ré
szétől nem kis erőfeszítést igényel a rend
szeres alakoskodás. Kant ismert mondása: 
„A csillagos ég fölöttem s az erkölcsi tör
vény bennem..." -  a természet és a társada
lom szokásainak, követelményeinek sza- 
kadékát ábrázolja. A klasszikus német filo
zófia és esztétika megalapítója 
(1724-1804) a tiszta, illetve a gyakorlati 
ész kritikáját összegző műveiben azt fejte
gette: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik!" 
Vagyis az „ítéleterő” olyan képesség, 
amely közvetít az elmélet és a valóság, az 
egyediség és a jogszerűség között. Hason
ló módon érvényesül a vallás ereje, hatása 
is, mert némelyek nem fogadják el az egy
ház (felekezet) érvényes szokásait, de hisz
nek Istenben, a természetfölötti hatalom 
(alkalmankénti) erejében. A fegyintézetek
ben (koronként, társadalmanként, politikai 
berendezkedésenként változóan) pontosan 
nyomon követhetők a szokások, hogy kik 
gyakorolják buzgón a konfessziót, akkoris, 
ha meggyőződésük kinyilvánítása tilos.

A második világháború vége felé, a nyi
lasok hatalomra kerülése után egyre többen 
kerültek vizsgálati fogságba hazaárulás, 
parancsmegtagadás, az ellenséghez való
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átpártolási szándék, katonaszökevénység 
vádjával. Sűrűn osztogatták a halálos ítéle
teket: Sopronkőhidán is jócskán akadt dol
guk a papoknak, Geiszbühl Mátyás katoli
kus és Bárdosy Jenő  evangélikus lelké
szeknek. Első pillanattól vallási és világné
zeti megkülönböztetés nélkül segítették a 
rabokat. AkommunistaPa/aA'y/.srván, Pes
ti Barnabás és Kreutz Róbert egy napon 
fejezte be földi létét (1944. december 24- 
én) Bajcsy-Zsilinszky Endrével, és aki igé
nyelte, gyónhatott, áldozhatott, kaphatott 
Úrvacsorát. A későbbi esztendőkben 
(1948-tól bő négy évtizeden át) szigorúan 
tiltották az egyházak képviselőinek hivata
los jelenlétét az akasztásoknál, a zártkörű 
temetéseknél, és azt sem engedélyezték, 
hogy közreműködésükkel tarthassák a je
lentősebb keresztény ünnepeket: kará
csonyt, húsvétot, pünkösdöt. Valamennyi 
elítéltet megfosztották a lelkiismereti sza
badságjogától is.

A hitükért máglyahalált, kínzásokat, vá
logatott borzalmakat elviselők kései utódai, 
legfőképpen a politikai foglyok és a környe
zetükben lévő köztörvényesek értelmesebb- 
jei, döbbenetes erejű könyvekben, vissza
emlékezésekben mutatták be a vallásosság 
erejét. A különféle egyházak vezetőinek, 
tagjainak pusztítása régi keletű: 202-ben 
szentesítették a keresztényüldözést, de a kö
vetkező századokban Krisztus követői 
lettek a hitbéli hovatartozással kapcsolatos 
türelmetlenség kegyetlen gyakorlói. Az ink
vizíció rémtettei, majd a reformáció tovább 
mélyítette az ellentéteket Európa országai
ban. Először Amerikában sikerült megvaló
sítani az 1776. július 4-én kihirdetett Füg
getlenségi Nyilatkozattal a mindenkori poli
tikai hatalom kiszorítását a vallási szerveze
tekből. A francia forradalom nyomán, 1789- 
től az „öreg kontinensen” is voltak efféle kí

sérletek, de a legtöbb helyen eredménytele
nül. A bolsevikok győzelme után az alakul
gató Szovjetunióban lerombolták, elvették a 
templomokat, száműzték, megölték a papo
kat, bezárták az egyházi intézmények több
ségét.

Az úgynevezett Tanácsköztársaság 133 
napig tartó diktatúrája idején hazánkban is 
előfordultak erőteljes túlkapások, lelké
szekkel, hívekkel szembeni „rögtönbírás- 
kodások”, a feltámadást ígérő temetők fa
lánál végrehajtott kivégzések. Prohászka 
Ottokár székesfehérvári püspök 1919. júli
us 8-án azt vetette papírra a „kereszténytip- 
rókról”, hogy ki teszi majd őket jókká! 
„Hát ezek az új emberek? Ezek a bestiális 
népek, kik az új eszmék komédiás kosztüm
jé t vetik panyókára?" Amikor a Vörös 
Hadsereg alakulatai 1944-ben átlépték a 
magyar határt, a katonák garázdálkodásai
nak közkedvelt terepei lettek a templomok, 
és a híveiket védő papokkal úgy bántak el, 
mint egykoron Dzsingisz kán hadai. Győr
ben 1945. április 2-án agyonlőtték Apor 
Vilmost, de az újságok szerkesztőinek 
megtiltották a tragédia közlését.

Kezdetét vette az istentagadó rendőrál
lam alapjainak lerakása, a vallásos csopor
tosulások, sajtótermékek fölszámolása. 
Minden alkalmat megragadtak a lelkipász
torok megnyerésére vagy befeketítésükre, 
letartóztatásukra. A Független Kisgaz
dapárt vezetőjét, Tildv Zoltán református 
tiszteletest ugyan engedték a miniszterel
nök, majd a köztársasági elnök székébe ke
rülni, de vele szentesíttették a népbíróság 
halálos ítéleteit, ezért nevezték őt szerte az 
országban „palástos hóhér”-nak. A kom
munisták egyfelől kiáltványokban biztat
ták 1944 őszétől a felekezetek püspökeit, 
hogy segítsék az újjáépítést, ám szemmel 
tartották a papokat, terhelő adatokat gyűj-
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töttek ellenük, és 1946 tavaszán a P. Kiss 
Szaléi-féle összeesküvés lett a legújabb ko
ri vallásüldözés főpróbája.

Gyöngyösön egy középiskolás diák 
édesanyját hét orosz megerőszakolta, és a 
fiú néhányukat agyonlőtte, majd barátai se
gítségével a kútba dobta. A nyomozónak 
nem sikerült vallomásra bírni őket, ezért 
gyóntatójukat is elfogták, azzal vádolva, 
hogy az Amerikából visszatért plébános 
biztatta gyilkosságra tanítványait. A 42 
vádlottból hármat 1946. október 20-án ki
végeztek Sopronkőhidán, sokakat Szibéri
ába deportáltak, és mindinkább fokozódó 
támadást indítottak az egyházi iskolák, a 
cserkészek, a katolikus legény (KÁLÓT) 
és leány (KALÁSZ) szervezetek ellen. A 
haladás kerékkötőinek nyilvánították a 
szerzetes- és apácarendeket, a korábban 
kötelező hitoktatást megszüntették arra hi
vatkozva, hogy sérti a vallásszabadságot. 
Az 1947-es választást követően a protes
táns felekezetek vezetőit is terrorizálták: 
Ordass Lajos evangélikus püspököt bebör
tönözték, a reformátusok első emberét, Ra
vasz Lászlót belső puccsal megfosztották 
irányító szerepétől. Röviddel később kez
dődött a Mindszenty-per és a letartóztatá
sok, internálások özöne.

„Értetek, miattatok
A magyar büntetés-végrehajtás törté

netében 1674-ben vontak először felelős
ségre vallási okok miatt tömegével tanító
kat, papokat. A pozsonyi rendkívüli tör
vényszék 730 protestáns lelkészt és iskola- 
mestert mondott vétkesnek, közülük 93-at 
végeztek ki hűtlenség, valamint felségsér
tés miatt. A különböző osztrák várak kaza
matáiban fogva tartott túlélőkből 41-et ad
tak el a Velencei Köztársaság gályáira eve

zősnek. Kollonich Lipót bíboros, esztergo
mi érsek, a bécsi kamara elnöke, állammi
niszter azt hangoztatta, hogy az országot 
előbb rabbá, aztán koldussá, végül katoli
kussá teszi.

Pontosan 270 évvel később megismétlő
dött ez a démoni törekvés, bár változtak apo- 
litikai szándékokba császári udvar szerepét 
a moszkvai NKVD, illetve a budapesti ÁVO 
„műhelyeiben” formálgatták a kirakatperek 
követelményei szerint. Az Ideiglenes Nem
zeti Kormány 1945. január 25-én 81/1945. 
ME-rendeletével létrehozott népbírósága 
1950 januárjáig működött azzal a feladattal, 
hogy „mindazok, akik a magyar népet ért 
történelmi katasztrófa okozói, illeh’e része
sei voltak, bíróság előtt feleljenek tetteikért 
és nyerjék el méltó büntetésüket". A hivata
los adatok szerint 1949.január31-ig41 516 
ügyet fejeztek be, 20 350 esetben hirdettek 
ítéletet, ami 22 642 személyt érintett. Halál- 
büntetéssel 414 vádlottat sújtottak és 22 
228-an kerültek börtönbe, fegyházba, kény
szermunkára.

A hátralévő egy esztendőben viszont a 
kommunista párt addigi dédelgetettjeit, 
Rajk Lászlót és társait vették őrizetbe, majd 
küldték bitóra. Őket is a népbíróság végez
tette ki, vagy záratta a büntetés-végrehajtá
si intézetek valamelyikébe, ahol gyakran 
kerültek közös zárkába a korábban még el
lenségüknek tekintett áldozatokkal. Ebben 
a köztes évben már teljhatalommal rendel
kezett az Államvédelmi Hatóság, és szerte 
az országban ezrével tartották fogva a „né
pi demokrácia” ellenségeit, közöttük tucat
jaival papokat, vallásosságukhoz ragasz
kodó keresztényeket. Az egyházüldözés 
mérlege röviden a következő.

Legalább 50 katolikus pap halt meg a 
nők védelmében 1944—45-ben, és 1971-ig 
12 püspök, a lelkészeknek pedig negyede
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Korabeli fotó az ötvenes évek börtönvilágáról

került rácsok mögé. A vatikáni nyilvántar
tásban olvasható, hogy 1950-ig megszűnt 
20 férfi és 39 női szerzetesrend, 4000 egye
sület, közel félezer kolostor, majd’ négy
száz oktatási intézmény. A koncepciós pe
reket nézve -  leszámítva Mindszenty és 
Grősz, valamint a 3000 szerzetes elhurco
lását -  öt alkalommal kerültek vádlottak 
padjára katolikus lelkészek. A protestáns 
egyházaknál elenyésző volt a következetes 
üldöztetés, bár a reformátusoknál 1948 és 
1956 között 600 egyházi alkalmazottat tá
volítottak el, függesztettek fel vagy nyug
díjaztak idő előtt önkényesen.

Lénárd Ödön piarista (megszakítások
kal) 19 évet ült, 1948-1977 között. Tabódy 
István fehérvári pap 18-at, Kerkai Jenő  je 
zsuita szerzetes 1949-1960-ig, Bulányi 
György piarista 1952-től 1960-ig, Regőczy 
Ish'án váci pap 10 esztendőt, Keglovich Ist
ván 1960-tól 1969-ig, Emődi László 1960- 
tól 1971-ig, Kuklai Antal 8-at, Rózsavölgyi 
László két ízben hat esztendőt.

Bulányi György és 10 társa (köztük két 
apáca) 1952 decemberében került a vádlot
tak padjára: a kiscsoportos irányzat vezető

jére a legszigorúbb büntetést, akasztást kért 
az ügyész, mert vallási alapon képzett ki 
„kádereket”. A második nagyobb per 1956 
februárjában zajlott, megközelítőleg 70 
pap (köztük 10 jezsuita és tucatnyi apáca) 
ellen hoztak 14—19 év közötti ítéletet, ál
lamellenes összeesküvésért. A forradalom 
napjaiban kiszabadultak, de akik nem 
hagyták el az országot (1956-ban körülbe
lül félszáz katolikus pap disszidált), ismét 
börtönbe kerültek, bár enyhítették bünteté
süket. A harmadik jelentősebb tárgyalás 
1961 májusában volt: 70 lelkészt, köztük 7 
cisztercita és számos regnumi papot vittek 
valamelyik bv. intézetbe, közéjük tartozott 
Halász Péter, Sigmund Ernő, Szunyogh 
Xavér, Werner Alajos, majd alig később 
100 hajdani apáca ismerkedhetett a rácson 
belüli világgal. Mindahányan szabadultak 
az 1963-as amnesztiával. A negyedik per 
kereken négy esztendővel később, 1965 
májusában történt: 30 egyházi személyről 
mondták ki, hogy bűnösek, de a tárgyaló- 
termet virágözönnel borították el a tanúk és 
hozzátartozók. Az ötödik per is májusban 
kezdődött: 1971-ben másodszor ítélték el
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Halász Pluszt és Emődi Lászlót (alig koráb
ban szabadult), a Gyűjtő „lakói” lettek Ró
zsa Elemér, valamint Mácsy Imre jezsuiták. 
Az Állami Egyházügyi Hivatalnak és a ha
talomnak komoly gondot jelentettek a „bu- 
lány isták”, a regnumosok”, a „fokolárésok”, 
a „karizmatikusok”, továbbá az orosz láge
reket is megjárt egykori cserkészvezetők. 
Közéjük tartozott Kölley György, akit elő
ször 1946. június 9-én tartóztattak le és hur
coltak az Andrássy út 60-ba, aztán Sopron
kőhidán volt zárkaszomszédja a 17-es cellá
ban kivégzésükre váróknak: Kiss Szaléz- 
nak, Unden Miklósnak, Ditzl Károlynak, 
Botgalvay Györgynek. Innét vonatoztatták 
esztendőkre az Onyega-tó melletti egyik gu- 
lágra. Kálváriáit az Értetek, miattatok című, 
Münchenben, majd Budapesten kiadott 
könyvében írta meg. Ebből idézünk:

„Itt emlékezem azokról a felvidéki gö
rögkatolikus papokról is, akik velünk szen
vedtek a fogságban. Csak a mi táborunkban 
akadtak vagy tízen... Legtöbbjük családos 
ember, 5-6 gyerekkel odahaza. A háború 
után tartóztatták le őket, s mivel nem voltak 
hajlandók a pravoszláv hitre való áttérési 
nyilatkozatot aláírni, 25 év kényszermunkát 
kaptak. Nagyon sokan ott pusztultak el a fo 
golytáborban. Ma is lelki szemeim előtt áll 
például Szabó Bandi bácsi, ungvári espe
res. Szikár, magas növésű ember, hatgyer
mekes családapa. Mindvégig híven kitartott 
meggyőződése mellett, amelyért végül az 
életével fizetett. Hetenként misézett mazso
laszőlőből készült pár csepp borral, kenyér
rel. Nála tudtam gyónni, áldozni.”

Hogy milyen is lehetett a vallási élet 
1945-től a börtönökben, munkatáborok
ban? Változó, hiszen ahol a parancsnokok, 
felügyelők megértőbben viselkedtek, 
egész körletek változtak az Isten házává, de 
az elítéltek nem gyakorolhatták hitüket

nyilvánosan, mert a benti kápolnákat átala
kították. Halálra ítélték, kivégezték a 
transzcendenciát. Marx véleményére hi
vatkoztak némelyek, hogy ártalmas a bün
tetést teológiai gyötrésekkel egybekötni, 
hiszen fölösleges olyasmikre keresni a vá
laszokat, amikre nincsenek feleletek.

„Mi az ünnep?”
Ahol az emberek követik Krisztust, ott 

(hivatkozva a Szentírásra) emberi életkö
zösségek jönnek létre. Ennek bizonyításá
ra általában azt a beszélgetést emlegetik, 
amikor Péter azt mondja: „íme. mi elhagy
tunk mindent és követünk téged.” Jézus így 
szólt: „Senki sincsen, aki úgy hagyta el há
zát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyer
mekeit vagy földjeit énérettem és az evan
géliumért, hogy ne kapna százannyit. ” Mi 
a helyzet a büntetés-végrehajtási intézetek
ben mostanában a „testvériséggel”, az Isten 
utáni vággyal, a megtérés szándékával, a 
„tövistelenítéssel”? Két rab véleménye 
Sopronkőhidán, 1997 őszén:

„Amikor hajnalban, hosszú, keskeny 
felhők úsznak a látóhatár fölött, acélszür
kék, halottak, de már sejteni lehet peremü
kön a közelgő fény érintését, akkor piros su
gárzás tűnik fe l a távolban, a felhők lebegő- 
vé válnak, a fák kinyújtóztatják dermedt 
ágaikat, leveleik remegnek. Amikor pedig 
fölbukkan a Nap óriási korongja és forog
va száll fö l a sötét fö ld  peremén, ragyogá
sa egyszerre elönti az egész természetet, a 
felhők átlátszó piros fátyolként szakadoz
nak szét. Majd a hosszan zengő, vörös su
garak egyre élesednek, tisztulnak, vörösa
rannyá válnak, később, szinte pillanatok 
alatt vakító arannyá, aztán megzendiil az 
égi fény minden ereje, a ragyogás teljessé 
lesz -  az ünnepi pillanat.
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Ünnep, amikor a lenyugvó Nap utoljá
ra pillant végig a földön, sugarait szétkül- 
ló'zi az égboltozat közepéig, vörösbe, 
aranyba, sötétviolába meríti a felhőket, f é 
nyének zengése egyre halkul, egyre szelí
dül, míg egyszer csak elnémul teljesen, és 
az esti szürkületben felragyognak az első 
csillagok. Ünnep, amikor fö l sír az újszülött 
gyermek, mikor az anya túliévén a szenve
déseken, révült boldogságban emeli keblé
re a csecsemőt, arca sugárzik.

Ünnep, mikor a paraszt első ízben vág
ja  kaszáját a zizegő gabonába, mikor az 
érett szőlő fürtjét vágja le a gazda, mikor az 
első új kenyér, pohár bor kerül a fehér ab
rosszal terített asztalra, mikor a templom
ban megszólalnak a harangok, mikor a rab 
hosszú sínylődés után először lép ki a sza
badba. Valaha, a paradicsomi létben ün
nep volt az ember minden napja, hiszen 
örökkévalóságban élt együtt az Istennel, 
mert ünnep a kiemelkedés, a fölszárnyalás 
az alantasból, a térből, az időből. Ünnep a 
megszabadulás minden nyűgtől, a csend, 
az elmerülés az időtlenségbe, amikor való
ságnak érezzük azt, ami csupán álom.”

(Részlet Katus Ferenc elítélt regényéből) 
- A  nevem Bogdán Tibor. Számomra a 

Biblia egy élő, nyitott könyv, amely megtör
tént eseményeken alapul. Szentírás, amely 
figyelmezteti az emberiséget arra, hogy mi 
a jó, és mit ne tégy. Hit, kellemes áhitat. Go
noszság és félelem a rosszakról és hitetle
nekről, de szeretet és békesség a jókról. A 
Biblia a hívő emberek életét örömmel tölti
be, a múlt, a jelen, a jövő  felvilágosítja el
ménket, hogyan éljünk, milyen legyen a jó 
ra való akaratunk.

De magamról írjak pár sort. Római ka
tolikus vagyok, hiszek Istenben, annak fiá
ban, Jézusban, szeretem és tisztelem a 
Megváltót, azonban félem is őt. Viszont spi
ritiszta életet is élek, nagyon hiszek a túlvi- 
lági élet megnyilvánulásaiban. Gyermek
koromban, igaz, ritkán, eljártam misékre. 
Ahogy felnőttem, egyre komolyabban fo g 
lalkoztatott a Biblia történetének témája. 
Megvilágosodást nyertem, és teljes szívem
ből hiszek Istenben. Hozzá fohászkodom  
nap mint nap, álmaimban is magamba zá
rom igéit. Ezért sokan kinevetnek, de nem 
törődöm velük, inkább hirdetem társaim-
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nak, hogy tartsanak velem, imádkozzunk 
együtt, de süket fülekre találok. Nem ha
ragszom rájuk, hanem sajnálom őket, majd 
ha eljön az idő, tudom, hogy ők is találkoz
ni fognak Istennel.

Ha szabadulok, új életet fogok kezdeni, 
elsősorban a családom javát fogom  szol
gálni, de becsületes úton. Jelenleg az igaz
ságban hiszek, ártatlanul ülök a börtönben, 
járok misére, hogy lássa a jó  Isten, honnét 
nézem őt. János atya nagy megtisztulást és 
szere te tét adott nekem. Köszönet és örök 
hála neki. Az Úr vezéreljen bennünket!

A magyarországi cigányok vallása általá
ban katolikus, de ezt a hitet annak idején 
kényszerből vették fel, ugyanakkor a végte
lenségig babonásak, ritkán mennek temp
lomba, esküvőt, temetést is inkább családi 
körben, pap nélkül tartanak, bár ünnepeik al
kalmával köszöntőikben sűrűn szerepel az 
Isten. A roma nyelve(ke)t beszélő felnőttek 
néha a börtönben is mondogatják egymás
nak: Istennel talállak benneteket, cigá
nyok!,vagy Maradjatok Istennel! A sopron
kőhidai intézményben szinte csak közülük 
verbuválódnak a vasárnapi misére járók; 
minden alkalmat kihasználnak, hogy talál
kozhassanak rokonaikkal, ismerőseikkel, 
híreket és használati tárgyakat, élvezeti cik
keket cserélgessenek, diskuráljanak a szer
tartás előtt, alatt, majd az imádkozást befe
jezvén, cigarettát, BörtönUjságot, esetleg 
szappant kérjenek János atyától.

A külső (és hiszékeny!) szemlélődőnek 
példaértékű ez az órányi áhítat, a teljes ott
honosság látszata, hiszen a fegyházakban,

I
 börtönökben (akár a szabad életben) gya
korta éreztetik velük a másságot, de a gyüle
kezetben nincs kirívó megkülönböztetés. 
Azt persze nem lehet állítani, hogy mindahá- 
nyan szeretik egymást; ilyenkor is előfor
dulnak leszámolások, „figyelmeztetések” a

fölhalmozódott adósságok törlesztését ille
tően, fülelnek a vamzerok is, ám a lényeget 
tekintve tetten érhető az a sajátos magabiz
tosság: Jézus értük is meghalt! „Cigány va
gyok, nem szégyenlem J  szeret az én Istenem 
...” -  éneklik a közülük származó szerző da
lát, miközben azon töprengenek a sorsukon 
változtatni akarók, hogy lehet-e ábrándozni 
az üdvösségről a romlottságtól való teljes 
szabadulás szándéka nélkül.

Akadnak persze önjelölt prédikátorok, 
a Bibliát rendszeresen lapozgatok, a vétke
ik elkövetésének okán gondolkodók, de a 
nagyon lelkes keresztény cigányok is ra
gaszkodnak saját törvényeikhez. Erről 
ugyan nem szívesen beszélnek, cselekede
teik megmagyarázásakor szinte kivétel 
nélkül az előítéletekre hivatkoznak. A gitá
rosok közreműködésével végzett liturgiák 
rövid ideig tartó hatásossága főleg azzal 
mérhető, hogy a szertartás befejezése után 
pár percig lelket könnyítő őszinteséggel 
„gyónnak” néhányan bűneikről, miközben 
mások ingerültek, dühösek lesznek, „beke
ményítenek”! A nem roma látogatókkal, 
érdeklődőkkel szemben bizalmatlanok, ám 
a hosszas diskurálás elegendő az óvatos ki
tárulkozáshoz. Kevesebben gyanakodnak, 
amikor beás, netán oláh nyelven szól hoz
zájuk a gazho, és a hazánk egyes vidékein 
(börtöneiben) még ismert cigányballadá
ból idéz sorokat: „Ahaj Devla, szó te ke- 
rav? / Mura séro kaj te suvav? / Hová 
hajtsam le afejem?  7 Földre hajtom a fe je 
met, / Könny önti el a szememet."

„Mint tavasszal 
a rügyek”

A vesztett (második) világháború után a 
szovjet katonai parancsnokságok keveset 
törődtek a törvényesség látszatával, ezrével
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tartóztatták le a nőket, férfiakat, fiatalokat, 
időseket, munkásokat, értelmiségieket. Va
gonszám vitték a cserkészeket, leventekorú- 
akat, a kémgyanússággal vádoltakat 5-től 25 
évig tartó kényszermunkára a Gulág-szige- 
tek valamelyikére, és a rabszolgaszállít
mányból kimaradtak tömegeit szülőföldjü
kön fosztották meg szabadságuktól. Nem is 
titkolták, hogy a legyőzőitekkel a Lenin pa
rancsolta módszerekkel, az első bolsevik 
büntetés-végrehajtási kódex (1917-1924) 
irányelvei szerint járnak el. Vae victis! Bű
nözőnek tekinthettek bárkit.

A magyarság és a kereszténység áldo
zataivá kényszerítettek többségét nem a 
nyugati jog szabályai szerint vonták fele
lősségre. A győztes nagyhatalmak által 
szervezett és jóváhagyott nürnbergi per al
kalmankénti túlkapásaira találni elfogad
ható magyarázatokat, de arra már kevésbé, 
hogy milyen megfontolásból nyil
váníthatták veszélyesnek a politikával nem 
foglalkozó tudósokat, a híveiket féltő pa
pokat, a szegények sorsán jobbítani szán
dékozó szociográfusokat, a baloldaliságot 
támogató lapszerkesztőket, ismert színé
szeket, költőket, a tárgyilagos hangvétel
hez ragaszkodó haditudósítókat, nem is 
említve a becsületes magatartásukért iga
zolt hivatásos tisztek seregét.

Fehén’áry István egykori politikai fo
goly a forradalom eltiprása után került 
Amerikába és ott vetette papírra a Börtön
világ Magyarországon 1945-1956 című 
kötetét (München, 1978), majd a szovjeti- 
zálás első tíz esztendejét is feldolgozta 
(München, 1984). „Az idő kiszalad aló
lunk..., csak az él túl bennünket, amit írás
ban megörökítünk!" -  ismételgette az 
1997-ben elhunyt, egykori váci rab, a bör
tönben költői antológiát szerkesztő Tollas 
Tibor.

A világhírűvé lett, számos nyugati 
nyelvre lefordított Füveskert hosszú évti
zedeken át tiltott irodalom Magyarorszá
gon, csupán a beavatottak (és az elhárítok) 
tudták, hogy a Duna-parti fegyház „sokmá
zsás” lakóiból kik fogalmazták versbe 
gondjaikat, örömeiket, fohászaikat. Nem 
könyörögtek a sátáni kegyelemért, elfo
gadták Isten akaratát. Gérecz Attila, az öt
tusa-válogatott keretének tagja 1949-ben, 
húszesztendősen kapott 15 évet összeeskü
vésért és hazaárulásért. Sikertelen szökési 
kísérletével a vakmerőknek kijáró tisztelet
tel fogadták idősebb társai, és helyet szorí
tottak neki maguk között. Poétája lehetett 
Kárpáti Kamii, Tóth Bálint, Béri Géza, 
Szathmáry György, Péterfi Vilmos, Há- 
mory Jenő, Márkus László, Tollas Tibor 
közelségében a holnap tervezgetésének. A 
Karácsonyi ének a börtönben sorait 1955 
decemberében fogalmazta. íme, az első és 
az utolsó szakasz:

„Szürke falakon túl, messze, gyertyák 
gyúlnak. / Ünnepi harangok imára kondul- 
nak. / Komor szájunk szélén keserű voná
sok. / -  Hallod, Názáreti? / Súlyosak a lán
cok/ ... /

' Túl a szitok zaján felcsendül az ének. / 
Zúg, dagad, hömpölyög, felujjong a lélek. / 
Megrendül a börtön, recsegnek a zárak, t 
rab torkok harsogják szerte a világnak: D i
csőség Istennek, békesség a népnek. / -  
Hallod, Názáreti? / Hozzád száll az ének.”

A forradalom leverésének napjaiban, 
1956. november 7-én lőtték le az oroszok a 
Klauzál és a Dohány utca sarkánál. O volt 
-  lett -  a magyar költészet „ismeretlen” hő
si halottja, akiről sokáig nem lehetett meg
emlékezni. A felkelés bukását követően a 
földkerekség számos nemzete, állama fo
gadta tisztelettel a menekülő harcosokat és 
mert rengeteg tollforgató távozott, némi jó 
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indulatú túlzással arról tudósítottak az újsá
gok: „Kétszázezer magyar író Nyugatra 
t a r t De akadt ebben is jókora igazság, 
hiszen már 1956 decemberében lapot adtak 
ki Bécsben, és a Nemzetőr első alkotógár
dájából mindahányan éveket töltöttek vala
melyik fegyintézetben, úgy, hogy külön 
büntetésként örökös éjben éltek, mint a va
kok. Ezt fogalmazta himnuszos versbe vá
ci zárkájában 1953-ban Tollas Tibor:

„Az életből csak ennyi fény maradt: / 
Csillagos ég, tenyérnyi napsugár. / Ezt 
vártuk nap-nap. homályos fa lak  / Üregé
ből esténkint-délután. / S elvették ezt is, a 
tenyérnyi napot, / Bebádogoztak minden 
ablakot. I ... /

Tapintanánk a bársonyos egekbe, / Uj
junk hegyéből kiserken a vér. / Mint kopor
sóba be vagyunk szegezve, / Csak daróc 
szúr, vagy poloska ha ér. / Simogatnánk a 
sugaras napot. / S bebádogoztak minden 
ablakot."

A szalmazsákokba, az emlékezet leg
hátsó rekeszeibe rejtve őrizgették szenve
déseik evangéliumait, remélték, hogy Jé
zus letörli könnyeiket és miként Lázárt, fel
támasztja a bitóra húzottakat. A magyar 
büntetés-végrehajtás történetének sajátos 
esztendei következtek 1945-től majd’ 
nemzedéknyi időn át, mert a hitükhöz, val
lásukhoz ragaszkodók motyogva is akartak 
imádkozni. Tóth Bálinttól tudhatjuk, hogy 
1954 karácsonyán perjel Labanc Meddárd 
misézett bévül az őrtornyon, falon, rácson. 
Mennyből az angyal... -  zümmögték a zár
kában. Pünkösdre is akadtak gondolatok:

„Valaholpallost élesítenek, / s erdőt ir
tanak keresztfának, / de mintha mennyegző- 
re mennénk, / erősek vagyunk és vidámak.

Tiizek-tüzét kiildé a Mester, / nyelvek 
lángjait, hogy hirdessék / -  induljunk hát a 
négy égtájra -  / beteljesült az Újszövetség."

Az 1140/1945. ME-rendelet a népbí
ráskodás módosításáról és kiegészítéséről 
1945. május 1-jei hatállyal eltörölte a fog
házat, valamint az internálást, és új bünte
tési nemként bevezette az életfogytig, illet
ve a határozatlan időre kiszabható kény
szermunkát. (Az internálás államigazgatá
si intézkedésként a rendőrség hatáskörébe 
került: éltek is vele „rendesen”.) Az elítél
teket, fogvatartottakat bármilyen közérde
kű tevékenység végzésére igénybe vehet
ték: az IM 7700/1948. számú kormányren
deletével ipari és mezőgazdasági vállalato
kat hoztak létre szovjet mintára. Szigorúan 
őrzött rabbányákban termeltették erőltetett 
ütemben a szenet (Várpalota, Csolnok, 
Komló, Tatabánya), tucatjával tartóztatták 
le az energiatermelés szakembereit (Papp 
Simon, Kun, Bittner, aMAORT-per), ezre
ket deportáltak a Jászság falvaiba, Horto- 
bágyra, Nyírségbe, a Tisza környékére.

Az ’50-es évek elején nagyon kevés 
olyan üzem működött, ahol a politikai meg
bízhatóság miatt kinevezett munkásigaz
gatók tervszerűen, komolyabb mennyiségű 
selejt nélkül teljesíthették a központi elő
írásokat. Kézenfekvőnek látszott, hogy ke
gyelmet adjanak a halálra ítélt műszakiak
nak, és az addig főleg magánzárkákban lé
vő tudósok, kutatók, nyugati nyelveket be
szélők egy sikkasztásért becsukott, volt 
kommunista építészeti államtitkár vezeté
sével fordítással, tervezéssel töltsék napja
ikat 1950 nyarától Vácott, valamint a Gyűj
tőben. Később a Kisfogházba kerültek 
mindahányan és 1951 tavaszára több mint 
nyolcvan kivégzés fültanúiként hallották a 
búcsúszavakat, a zsolozsmák felejthetetlen 
sorait. Ekkoriban szerveződött példás ti
toktartással Recsk, ahová jogerős ítélet nél
kül kerültek az AVH szerint veszedelmes
nek nyilvánítottak.
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Az 1990-es rendszerváltozás előtt csak 
Nyugaton láthattak napvilágot epizódok 
erről a haláltáborról, ahol nem kellett elszá
molni az emberi életekkel, ahol naponként 
alkalmazták a 10/100/1948. IM-utasítással 
eltörölt fenyítési eszközöket, a gúzsbakö- 
tözést, a leláncolást, a huzamosabb megbi- 
lincselést. Hozzávetőlegesen 1300-an 
szenvedtek ott, köztük ismert szociálde
mokraták, egyetemi diplomával rendelke
ző fiatalok, professzorok, a világháborút 
végigharcoló vezérkari tisztek, a papjuk el
hurcolását megakadályozó hívek, behódol
ni nem akaró lelkészek és azok hozzátarto
zói, az akkori és későbbi magyar értelmi
ség színe-java. Csak néhány név:

Faludy György (költő), Kéry Kálmán 
(vezérezredes), Egri György (újságíró), 
Sztáray Zoltán (mérnök), Tabódy lst\’án 
(huszárszázados, szabadulása után katoli
kus teológiát végzett és még közel húsz 
évet töltött börtönökben), Zimányi Tibor 
(közgazdász doktor, 1956 után ismét 5 esz
tendős ítélet), Böszörményi Géza (film
rendező) és lehetne oldalakon át sorolni a 
túlélőket, de akínzásoktól, nélkülözésektől 
odaveszetteket is. Az 1922-ben született 
Nyeste Zoltán hat karácsonyestét töltött rá
csok mögött: egyet Szálasi Ferenc nemzet- 
vezetősködése idején, ötöt -  egyfolytában 
-  Rákosi Mátyás uralkodásának esztendei
ben. Emberek az embertelenségben cím
mel, az amerikai New Brunswick városá
ban, a Magyar Öregdiák Szövetség gondo
zásában adták ki 1982-ben az alig korábban 
tartott előadásának szövegét, ezzel is segít
ve az itthonmaradottakat, hiszen nyugdíjuk 
összegének kiszámolásakor nem vették te
kintetbe a recski kőbányában „robotolt” 
időt, mondván: ez a kényszermunkatábor 
soha nem létezett. Pedig a Bv. Országos Pa
rancsnoksága felügyelte a Közérdekű

Munkák Igazgatóságát, és a KÖMI-t kife
jezetten a rabok foglalkoztatására hozták 
létre, bár ezen a helyen ÁVH-s állomány
ban lévő őrök vigyáztak rájuk.

„Nagyrészük huta, gonosz, rongyem
ber volt, érdekes volna tudni: honnan szed
ték össze ezt a söpredéket? Többségük úgy 
viselkedett, ahogy a szél fújt: ha fen t szorí
tottak a csavaron, jobban kínoztak bennün
ket, ha enyhébb idők jártak, ők is alább
hagytak a kínzásokkal. Sajnos volt közöttük 
néhány szadista őrült, ezek mindig, minden 
körülmények között embertelenek voltak, 
mint például Vipla, Csepeli, s még jó  néhá
nyon. Közéjük számíthatom a nyomozók 
közül a Borzast és Sísapkást. (Ezek termé
szetesen rájuk ragasztott csúf nevek.) Egy
szer elkapott a Sísapkás és a szokásos ’ ked
ves’ szavak után nemcsak a foglalkozáso
mat kérdezte, többet akart tudni.

-A p ja  neve?
-N yeste  István.
- M i  a szakmája?
-  Református lelkész.
-N agyapja?
-R égen  meghalt, kérem.
-  Akkor is! Mi volt a neve?
-N yeste  István.
-  Mi volt a szakmája?
-  Református lelkész.
-  T estére  van?
-Igen .
-  Hogy hívják?
-  Nyeste István. 
- M i  a szakmája?
-  Református lelkész.
- A  kurva istenit! Micsoda család.
Jónapot, emberek! -  köszöntötte a tá

borparancsnok 1953 áprilisában az isme
retlen célból elkülönített 150 rabot a 9-es 
barakkban. Az ’emberek’ szó hallatára töb
ben sírvajakadtak, egy társuk összeesett."
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Bimbózott a remény, mint tavasszal a 
rügyek és az 54 havi kereset gyanánt kapott 
172 forinttal elbocsátottak jó néhányszor 
elolvasták a szabadulólevelükhöz mellé
kelt szöveget: „Ha abból, ami őrizetben 
tartása idején történt, bárkinek bármit el
mond, büntetése tíz év börtön, amennyiben 
cselekménye súlyosabbnak nem minősül!”

„Kőszív is megtörik...”
Amíg Sztálin élt, helytartói betegesen 

rettegtek az egyházak és a felekezetek ige
hirdetőinek, püspökeinek befolyásától, de 
attól még inkább, hogy a fegyintézetekben 
a hitetlenek, a közömbösek is megtanulnak 
imádkozni. Figyelmeztető példák akadtak 
a kereszténységhez közelítésre, hiszen 
Wilde, Verlaine, Dosztojevszkij a bünteté
sét töltve került bensőséges kapcsolatba 
Krisztussal és a Szentírás tanításaival. 
Mindszenty bíboros -  noha nem helyeselte 
a vértanúság keresőinek vergődéseit -  az
zal vigasztalta magát, hogy cellája adott le
hetőséget a tisztán maradásra: „ Megmen
tett attól, hogy esküt tegyek nemzetem gyil
kosainak, megegyezzek egyházam taposói- 
val, Istent és hazát áruljak el egyszerre.”

Romániában sem kímélték Jézus szol
gáit. Márton Áron három évig sínylődött a 
pitesti, a nagyenyedi és a máramarosszige- 
ti börtönökben, és csak 1951. július 13-án 
ítélte életfogytiglanra a katonai törvény
szék. Szabadulásáig -  1955. február 2. -  
olyan zárkában tartották esztendőkön át, 
ahol 6 püspök és 7 pap raboskodott; velük 
végeztették a söprögetést, a folyosók fel
mosását, a WC-k takarítását, a favágást, 
szénhordást, krumplipucolást, de a közös 
imádkozást minden körülmények között 
folytatták, a nagyobb ünnepek előtt lelki- 
gyakorlatokat tartottak. Szerénységének

híre, hogy senkitől nem fogadott el kedvez
ményt, előnyt, még a közbűntényes romá
nok körében is nagy tiszteletet váltott ki. A 
hatalom azonban félt tőle: pasztorális tevé
kenységétől 1955 márciusában megfosz
tották, mozgáskörletét a püspöki palotára 
korlátozták. Házifogsága 1967-ig tartott. 
Később komolyabb korlátozás nélkül utaz
hatott bárhová, de 1974 tavaszán figyel
meztették, hogy a Vatikánból ne menjen 
Bécsbe, s kerülje a Mindszenty bíborossal 
való találkozást.

A magyar forradalom leverése után 
minden alkalmat kihasznált Ceausescu az 
Erdélyben élő „kisebbségek” üldözésére, 
írók, színészek, szerzetes és civil tanárok 
kerültek rablógyilkosokkal, többszörösen 
visszaeső tolvajokkal, garázdákkal közös 
fedél alá a kényszermunkatáborokban, 
fegyházakban. Nem keltett különösebb fel
tűnést 1958 pünkösdje után öt protestáns 
lelkész elhurcolása. Visky Ferenc 22, Dézsi 
Zoltán, Szilágyi Sándor, Karcagi Sándor 
20, Antal Sándor 8 évet kapott, velük 
együtt ítélték el Jakab Sándor, Kiss Sán
dor, Papp Antal földműveseket, valamint 
Patócs Erzsébet tisztviselőt, fejenként 15 
esztendőre. A Duna-deltában a szekták tag
jaival és az ortodoxokkal „egy akolban”, 
ötszáz férőhelyes juhhodályban szenved
hettek Krisztusért. Összecsiszolódtak, 
mint az orosz lágerek zord gonoszai a 
Gondviselő szándékait fürkészőkkel, a 
komszomolista nevelésben részesült apos
toltagadók a könyörületesség fölszenteltje- 
ivel: „Atyám, bocsásd meg, mert nem tud
ják, mit cselekszenek!" Alekszander Szol- 
zsenyicin, aki 1945 után nyolc évet töltött a 
Gulag lágereiben, szemléletesen ábrázolta 
a büntetőtáborok világát bemutató terjedel
mes művében a foglyok lelki-szellemi át
változásait.
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„...egy másik butirkai cellába léptem, 
mely félig betegszoba volt. Alig tettem be a 
Iában, helyet sem értem rá kinézni magam
nak. máris jött felém egy sárgás, sápadt, zsi- 
dósan finomarcú fiatalember, szemében jó 
ízű viták és beszélgetések reménye ült. Bo
risz Gammerovnak hívták, azonnal faggatni 
kezdett: társalgásunk hol kölcsönös élet
rajzunk, hol a politika fe lé  billent. Már nem 
emlékszem, mindezek kapcsán,futólag emlí
tettem az akkoriban elhunyt Roosevelt ame
rikai elnök imáját, amit lapjaink is közöltek, 
s mint ami magától értetődik, fűztem hozzá:

-  No persze, ez csak álszenteskedés.
A fiatalember sárgás szemöldöke azon

nal összerándult, vértelen ajkai szorosra 
préselődtek, és szinte a levegőbe emelke
dett, amikor azt kérdezte:

-  Miért, ha szabadna tudakolnom? Ón 
talán nem tudja feltételezni, hogy egy ál
lamférfi valóban hisz Istenben?

Fején találta a szöget! Ilyen visszavágás, 
és kinek a szájából? Az 1923-ban született 
szovjet ifjúéból. Válaszolhattam volna neki 
néhány magabiztos frázissal, de az én határo
zottságomat már megingatták a börtönök, s 
még egy: valami tiszta sejtelem, mely eszmé
inktől és meggyőződésünktől függetlenül is 
hat bennünk. Hirtelen megsúgta, hogy én az 
imént nem is a magam meggyőződésének ad
tam kifejezést, csak szajkóztam, amit belém 
plántáltak. Ezért hát adós maradtam a vá
lasszal és megkérdeztem :

-H á t ön hisz Istenben?
-  Természetesen! -  hangzott a csendes 

felelet.
Természetesen? Természetesen ... Bi

zony, bizony ...Az ateista nevelésben része
sült nemzedékek már leválóhan, az egész 
vonal, és az NKVD volt az első, ahol azt ész
revették."

A bv. egész szervezetének felügyeletét

a SZU-ban a Belügyi Népbiztosság gyako
rolta: 1948-ban létrehozták azokat a szigo
rított rendszerű táborokat, ahová a fegyin
tézetek szabályait megsértőket helyezték, 
köztük papok és hívők tízezreit. Előtérbe 
került a politikai nevelőmunka! Ezeket a 
módszereket másoltatták le az úgynevezett 
csatlós államokkal is! Hazánkban az MT 
2033/10/1952. számú határozattal az IM- 
től a BM-hez került a bv. központi irányítá
sa, ahol a „szocialista humanizmus” érvé
nyesülését 1954-től a nevelőtiszti beosztás 
rendszeresítésével akarták megvalósítani, 
de a „kemény vonalasok” ezt szükségtelen 
rossznak tartották, háttérbe szorították, 
mert túlzott engedékenységhez vezethet. A 
forradalom kitörésekor több mint 13 ezren 
szabadultak a börtönökből (egyharmaduk 
volt politikai elítélt). Az MSZMP 1957. jú
lius 29-ei országos értekezletén viszont azt 
említették, hogy a „Népköztársaság elleni” 
cselekmények miatt addig 6424 személyt 
(felnőttet és fiatalkorút) vontak felelősség
re: aközbűntényesekkel együtt 28 601 sze
mély került polgári, illetve katonai bírósá
gok elé.

Folytatódott, erősödött a megtorlás: az 
1957 és 1959 között letartóztatott újabb 26 
ezer főből 21 400-at zártak rácsok mögé, 
ebből 16 ezret szorosan vett politikai cse
lekményekért. Csak találgatni lehet, miért 
éppen 1959-ben, az MSZMP VII., novem
berben tartott kongresszusán vélték fontos
nak, hogy december 31 -ig az elítéltek neve
lését, belső életének irányítását végző új 
szolgálati ágat kellett felállítani. A tevé
kenységet tisztek végezték, 100 rabra jutott 
egy, és bár fölszámolták a gyászos emlékű 
KÖMI-t, a nevelés fő eszközének továbbra 
is a nagyüzemi jellegű termelőmunka vég
zését tekintették. Finomítgattak a kifejezé
seken: az 1961. évi Btk. szabadságvesztés-
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A rendszerváltozás után az egyházak előtt újra megnyíltak a börtönök

ről és nem börtönbüntetésről „beszélt”, 
majd 1963-ban az ET 24. számú törvénye
rejű rendelete alapján a bv. kivált a BM 
szervezetéből: ismét az IM felügyelete, irá
nyítása alá került.

Az elítéltek jogi helyzetét az 1972. évi I. 
törvény szabályozta oly módon, hogy tilos a 
nem, a felekezet vagy a nemzetiségi hovatar
tozás miatti, szerinti hátrányos megkülön
böztetés (alkotmány, 62. §). Ugyanakkor azt 
tanították a bv.-s tiszteknek: „Nem tekinthető 
az állampolgári jogegyenlőség megsértésé
nek az elítéltek törvény szerinti differenciálá
sa, eltérő kezelésük a büntetés-végrehajtás 
során, mivel az ezekre vonatkozó rendelkezé
sek alkotmányos jogszabályokon alapul
nak.1' Sem az 1983-ban kiadott főiskolai tan
könyvben, sem az elítéltek jogait és köteles
ségeit összegző paragrafusokban nem szere
pelt a vallás gyakorolhatóságával kapcsola
tos lehetőségek pontosítása. Pedig jócskán 
lett volna ok, hiszen még ez idő tájt is ültek 
olyanok, akik a börtönökben is hangoztatták: 
„Lelkipásztorok és keresztények nélkül nem 
maradhat fenn a magyarság, a nemzet!”

Közéjük tartozott dr. Pákh Tibor, az ellenzé
ki magatartása miatt többször elítélt jogász: 
volt hadifogoly a szovjet Gulágokon, 1956- 
ban 15 évre ítélték és tiltakozásai miatt 1971- 
ig tartották fogva, 1966-tól egy elmeosztá
lyon, ahol elektrosokkolással rombolták 
agyát, árammal ütlegelve ki gondolataiból a 
„politikai téveszméket”.

A büntetés-végrehajtás egykori mód
szereit ismerő (nevelő) tiszteknek is hihe
tetlennek tűnhet a történet, hogy Kádár Já
nos 1963-as kijelentése után -  „Magyaror
szágon senkit sem tartanak politikai okok 
miatt fogva” -  egy rab tiltakozó levelet ír
hatott az ügyésznek, és válaszul elkülöní
tették, fizikailag bántalmazták. Dr. Pákh a 
fegyőröknek türelmesen magyarázta, hogy 
az új bv. rendelet szerint tilos a verés, erre 
ismét magánzárkába tették, ahol hangosan 
imádkozott, erre biztogatta sorstársait, 
köztük a mozogni is alig képes papokat. Az 
„operások” komolyan tartottak tőle, mert 
panaszokkal, beadványokkal „bombázta” 
az igazságügy-minisztert, üzenetet juttatott 
ki az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához, és
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ki az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához, és 
1966-ban udvari sétáján odalépett a fel
ügyelőhöz, bejelentvén sérelmeit, vala
mint azt, hogy elkezdi éhségsztrájkját. Lett 
is kavarodás: öt hétig tömték és hosszú ide
ig naponta háromszor kapott injekciót. A 
folyamatos „kalapálgatástól” a kőszív is 
megtörik, de a hívők nem alkudtak. Kegle- 
vich István katolikus papot 1953-ban szen- 
teltékfel,és 1957. március 15-én vitték ma
gukkal a pufajkások. Idézünk a Magyar 
Demokrata 1997. szeptember 18-ai számá
ban közölt beszélgetésből.

„ -  Mikor szabadult?
-  1963-ban, az amnesztiával. Felemelő 

érzés volt, amikor együtt kijöttünk... Aztán 
egy évre rá azt mondták, hogy ottfolytatom, 
ahol abbahagytam, és szó szerint ugyanaz
zal az ítélettel visszavittek.

-  1963 után is voltak politikai foglyok?
-  Hogyne lettek volna. Én tíz évet ültem 

összesen.
-  Azt mpndják, öt évnél több börtön 

visszafordíthatatlan pszichikai károsodást 
okoz.

-  Ugyan már. Én élveztem. Csak néha 
kellett pizsamában menetelni a hófúvás
ban. Mi volt ez a veseleveréshez meg az 
életfogytiglanihoz képest.”

„Keressétek 
Isten országát

A „Bokor” néven ismert magyarorszá
gi katolikus bázisközösség létrehozója Bu- 
lányi György 1943-ban lett a piarista rend 
tagja, és ekkoriban fogalmazódott meg 
benne, hogy kiscsoportokat szervezve ta
nítson, neveljen, vitatkozzon az engedel
messég-engedetlenség erkölcsi követel
ményeiről. A világi hatalom 1952-től tar
totta rácsok mögött hosszú esztendőkig,

majd a ’70-es évek második felében az egy
ház belügyének nyilvánították tevékenysé
gének mérlegelését, de a szerzetes köreihez 
tartozó és a fegyveres katonai szolgálatot 
megtagadó fiatalokat továbbra is bebörtö
nözték. Bulányi atyát Lékai László bíboros 
utasítására és a Vatikánban működő Hitta- 
ni Kongregáció jóváhagyásával megfosz
tották nyilvános papi működésének jogá
tól, műveit „ahogyan hangzik -  téves, ve
szélyes és félreérthető” indoklással betil
tották. Az eretnekséggel gyanúsított páter
nek 1997. szeptember 20-án mind a római, 
mind a hazai felettesei elégtételt szolgáltat
tak, visszakapta a Szentszék által elvett jo 
gait, de ez a bocsánat nem érinti a Bokor
közösségek működésével kapcsolatos kor
látozásokat.

Hitbéli kérdésekben napjainkban nincs 
komolyabb engedékenység, a klérus kö
vetkezetesen ragaszkodik elveihez, mint
sem hogy olykor meghátrálna, pedig Jézus 
tanítása szerint: „Arról ismerje meg min
denki, hogy tanítványaim vagytok, hogy 
szeretettel vagytok egymás iránt!” Az áris- 
tomok valahol az Isten földi oltárának leg
szélén kaphattak helyet, mert akik ide ke
rülnek, úgy érezhetik magukat, mint Krisz
tus az elfogatása előtt éjszakán, a körülötte 
alvó tanítványokat nézegetve.

„ Tanuljatok meg ismét fohászkodni..." 
-  de a (szűk) cellákban lévők többsége (az 
élet- és emberellenes bűncselekményeket 
lelkiismeret-furdalás nélkül elkövetők) 
még az istentiszteleteken sem imádkozik 
őszintén. Látják ezt a jóindulatú papok is, 
bár csak a türelmesebbek: Sopronkőhidára 
nem járnak protestáns igehirdetők. Szeke
res János katolikus lelkipásztor az egyetlen 
kizökkenthetetlen nyugalmú tisztelendő: 
vasárnaponként bizonygatja, hogy a Te
remtő nélkül egyedül maradna az ember,
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szemben önmagával, vétkeivel, de az el
ítéltek sokasága pusztán saját kívánságai
val (cigaretta, levélpapír, bélyeg, tisztálko
dószerek stb.) ostromolja szemérmetlenül.

Az utóbbi években a Magyar Evangéli
umi Börtönmisszió szervezésében gyakran 
érkeznek külországokból olyan csoportok, 
amelyek tagjaiból jó néhányan megtapasz
talták a kábítószer, az alkohol, a prostitúció 
és a különféle bűncselekmények következ
ményeit. Ez a (nemzetközi) mozgalom 
nem felekezet, inkább a szektákra jellemző 
módon működő keresztény gyülekezet. A 
türelem, az örömhír evangélistái a térítés 
szándékával közelednek, ezért az úgyneve
zett történelmi egyházak nem rokonszen
veznek céltudatos Biblia-magyarázataik
kal, hogy a Szentírásból kiragadott idézete
ket végtelenségig leegyszerűsítve toboroz
nak „követőket”. Az Elő Reménység Ala
pítvány ügyvezetője, Szabó József, gyako
ri látogatója a fegyintézeteknek, tapaszta
latait imigyen összegezte:

„A ki- és megvetettséggel, a visszaesés 
által szült reménytelenséggel találkozunk a 
börtönökben, de mit is várhatnánk mást, hi
szen a fogvatartottak ugyanazon megoldá
si sémák, gondolatok szerint próbálják 
megoldani problémáikat, mint tették ezt le
tartóztatásuk előtt. Ugyanazon az úton já r
nak! Mi egy másikat akarunk nekik mutat
ni, olyat, ami nem a rácsok mögé vezet. Ez 
maga Jézus, aki átformálhatja lényüket, és 
már nem az ÉN áll a középpontban, hanem 
Krisztus parancsára a másik ember.

Isten előtt a bíróságnak be nem vallott, 
de elkövetett, az egyedüllétben mardosó 
bűn is feloldást nyer. Amit az ítélkezők nem 
tudtak megtenni, azt végrehajtja a Terem
tő: új, tiszta lapot nyit számukra, és akkor 
nem vádol többé a lelkiismeret. Ha őszin
tén, szívből fakadóan lép a Megváltó elé,

akkor ezt a lépését tettek is követik. Ez meg
mutatkozik cselekedeteikben, a vitás kérdé
sek kezelésében, a sumákolások, verekedé
sek kikerülésében, az elítélttársak, az őr- 
személyzet, nevelők, parancsnokok elfo
gadásában. Persze ezek nem várhatók 
mind egyszerre és teljes egészében, de az 
igyekezet a néhány szőri bukás lehetőségé
vel is felfedezhető.

Sokat jelent a mai vallásos világunk 
sokféleségében az egység Jézus Krisztus
ban, nem mutatva a hívőkfelekezeti színeit, 
csupán a lényeges dolgokra irányítva a 
fogvatartottak figyelmét, ezért kell menni 
közéjük. A missziósok egysége követendő 
példa lesz számukra is (hogyan lehet külön
bözőségeink ellenére is közös pontokat ta
lálni), nem pedig az újabb viták alapja. Fö
lösleges külön bizonyítgatni, hogy mind
ezek nyugodtabb, kezelhetőbb együttműkö
désre sokkal inkább kész elítélteket ered
ményezhetnek.”

Vajon mennyi közbűntényés Saulusból 
lesz Paulus, a vallásosból hívő, a sátán bi
rodalmából emigrálni képes keresztény?A 
valamicske teológiai ismeretekkel rendel
kező rabok tévedéseik indoklásakor azzal 
hozakodnak elő, hogy a vétket, csalárdsá
got soha el nem követő Jézus is bűnösként 
halt meg, hiszen megfeszítve azt sóhajtoz- 
ta szenvedései közepette: „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engemet?"

Ha pedig az „egyszülött fiú” is vádlott 
lehetett ártatlanul, mire számíthatnak az ör
dög zsoldjába szegődöttek közül a bocsá
natra áhítozók, nyitva marad-e számukra a 
kegyelem ajtaja az üdvösség napján...

Az ismert román ellenzéki tollforgató, 
Virgil Ierunca közreműködésével ismer
hették meg szerte a világon a pitesti fegy- 
házban 1949-től 1952 augusztusáig alkal
mazott „átnevelési” módszereket és a kín
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zások, besúgásra kényszerítések következ
ményeit. Elsősorban a lelkipásztorokat, 
azok gyermekeit és Krisztus követőit gyö
törték. Minden reggel úgy „keresztelték” 
ismételten a papokat, diákokat, hogy fejü
ket a vizelettel és ürülékkel teli küblibe 
mártogatták, amíg a lé nem vetett buboré
kot. Fekete miséket celebráltattak velük, 
pornografikus szövegekkel; a Megváltó 
szerepére kijelöltet bélsárral maszatolt le
pedőbe öltöztették, nyakába kenyérbélből 
és szappanból gyűrt falioszt akasztottak! 
Ezt csókolgattatták a rabokkal, közöttük a 
hírhedt besúgóval is, aki hirtelenjében 
megváltozott. Idézünk a könyvből:

„Fogolytársai úgy emlékeznek rá, mint 
egy szentre: bármilyen áldozatra képes volt 
értük. A vérhasjárvány idején az ereit vágta 
föl, hogy a betegek vérét ihassák. Mikor el
hagyta börtönét, teológiát végzett, szeminá
riumi tanár lett belőle. Prédikációit nem
csak diákjai, hanem a természettudományok 
hallgatói is sűrűn látogatták. Állásából 
1977-ben rakták ki, figyeltették, fenyegették, 
zsarolták, csak hogy elhallgasson. Nem ret
tent meg. Egy maroknyi hívő segítségével, 
akik védelmezték és közbenjártak érdekében 
a Pátriárkánál, tovább folytatta tevékenysé
gét. Letartóztatták 1979. március 10-én, tíz 
évre ítélték, amit később hét és fé l évi, Enye- 
den letöltendő börtönbüntetésre enyhítet
tek, de 1990-ben sem engedték szabadon, 
noha a Nemzetközi Amnesztia Bizottság is 
közbenjárt érdekében.”

íme, az ember, a lélek egyfajta mutáci
ója, az örökletes tulajdonság megtagadója, 
a sejtekben végbemenő folyamat változá
sának alanya és tárgya; hiteles tanúja az el
méletből lett gyakorlatnak, miszerint az Úr 
nagy árat fizet minden egyes teremtményé
ért. De az égbekiáltó bűnök elkövetői hol, 
miként kereshetik Isten országát, különö

sen a Zsoltárok könyvében olvasható mon
datra hivatkozók: „Bizony, nincs olyan 
igaz ember a földön, aki csak jó t cseleked
ne, és ne vétkezne!" A büntetés-végrehajtá
si intézetekben osztogatott, vallásos té
mákkal foglalkozó füzeteket kíváncsian és 
némi odafigyeléssel lapozgatok alaposan 
kihasználják a jó szándékkal érkezőket, hi
szen a kevésbé tapasztaltak komolyan ve
szik az Ige parancsát: „Mert nincs különb
ség, mindenki vétkezett, és híjával van az 
Isten dicsőségének.”

Az 1979. évi 11. tvr. nem tiltotta, de 
nem is engedélyezte a vallásgyakorlatot. 
Tulajdonképpen 1988-tól indulhatott újra 
ez a tevékenység. Egyházi személyek ma 
sincsenek állományban a büntetés-végre
hajtásnál. Mintegy 150 fő rendelkezik a 
megbízólevelet helyettesítő igazol
vánnyal. A bejárásokkal kapcsolatos ki
adásokat nem a bv. viseli. Márianosztra 
egy részét a pálosrend visszakérte. Hogy az 
elítéltek mikor beszélhetnek lelkészükkel, 
a papok milyen mennyiségben adhatnak 
ajándékot egy-egy személynek, és mifélé
ket, azt a Bv. tvr. és a 6/1996. IM-rendelet 
szabja meg részletesen. A börtönben tartott 
esküvőnél ragaszkodhatnak az érintettek 
az egyházi szertartáshoz is.

Szögesdrót és 
töviskoszorú

Rendszervált(oz)ás ide vagy oda, a rab 
cselekvéseinek, ha úgy tetszik, életterének 
korlátozásával napjainkban is változat
lanul az a törekvés, hogy a büntetését töltő, 
amíg bent van, viselkedjék elfogadhatóan, 
de szabadulása után lehet bármilyen állam
polgár! Kétségtelen, hogy teljesíteni kell a 
társadalom akaratát, miszerint az elítéltek
nél érvényesüljön a maliim (joghátrány),
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mint válasz a rosszra. Ám az mostanság 
sincs tökéletesen tisztázva, hogy miképpen 
is értelmezendő a törvény és az Isten előtti 
egyenlőség a rácsok mögött, mekkora sze
repet kaphat a „szeretetszolgálat”.

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben 
a Megváltó Jézusról beszélők, hiszen fiská
lis okoskodással is nehéz cáfolhatatlan vá
laszt (szabályt) lelni arra, hogy mit is jelent 
az egykoron Mária országaként ismert 
négyzetkilométereken a „mispét”, az em
berek közötti igazságosság. F.ölbecsülhe- 
tetlen károkat okozott az utóbbi fél évszá
zad „elvallástalanító” gyakorlata, mert ke
vesen értik-érzik a hit fontosságát. A fegy-

őrök (érthető okokból) jobban ragaszkod
nak a megtapasztalt valósághoz, hiszen a 
többszörösen visszaeső rablók, gyilkosok 
között nincs türelmük, erejük azon töpren
geni, hogy a Krisztus csúfondáros koroná
ján lévő tövisek mennyire hasonlítanak a 
magas kőkerítést szegélyező acéldrótok 
tüskéihez. A fogvatartottakat istentisztelet
re kísérő felügyelők némelyike talán ezért 
legyint unottan, amikor a pap azzal fejezi 
be igehirdetését: „Ismét eljövök ...” A  lé
nyeget tekintve igazuk van, mert a börtön 
soha-sehol sem (volt) a földi szeretet kikö
tője.

Hajnal László Gábor
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