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Napjaink Aranylegendája

Az Aranylegenda nem egyszerúen naiv és hiszékeny korok mesegyújteménye,
mint azt kiégett cinikusok gondolják, önmaguk megnyugtatására. Hanem való
jában a világmindenség történéseinek legbensőbb, de legreálisabb lényege, ami
a Jóisten kegyelméből, és az emberi szívek áhitatos melegéből végigcsordogál a
korok és idők virágos vagy letarolt mezöi közt - persze csak látó szemek szá
mára. A sáros földek vakondokjai mitsem tudnak róla. A keresztény viszont
képtelen hallgatni arról, amit ezekből a maga szemével látott, a maga füIével
hallott.

Sibit" a háború után ismertem meg, mikor különbözö funkciókban, de mind
ketten kapcsolódtunk az Actio Catholica munkájához. Ó a Földművelésügyi
Minisztérium egyik vezető személyisége volt, nagy, mély és széleskörű művelt

séggel, sokoldalú nyelvtudással, aminek következtében többször képviselte or
szágunkat az ENSZ földművelésügyi szervezetében, a FAo-ban. Ennek a szék
helye Róma, melybe barátom egyébként is szerelmes volt, és élete folyamán
gyakorta megfordult benne. Emellett irodalrnárként is dolgozott. Tempefői né
ven, míg komoly újságcikkeiben más nevet használt.

Mély keresztény hite és humanista műveltsége kezdettől fogva elhatárolta a
náci barbarizrnustól. Ennek komoly írói megnyilatkozásai voltak, hisz egészen
a szellemiekben élt, házasságot későn kötött, s így gyermekei sem voltak. Még
nem ismertem, amikor a háború vége felé felforrósodtak az idők, és a nyilasok
felszólították, hogy váljon el a feleségétől, akivel ugyan hite és meggyőződéses

élete közös volt, ge aki nem felelt meg egészen pontosan azoknak a bizonyos
"törvényeknek". Es asszonya is azt mondta, hát váljunk el, formálisan, állami
lag, hisz az köztünk úgysem számít semmit, és akkor téged békén hagynak. A
benső integritására kényes férfi azonban hallani sem akart ilyesmiről, inkább

... Dr. Sibelka-Perleberg Arthúr (1901-1991), írói álneve Tempefói. A Közgazdasági
Egyetemen folytatta tanulmányait. í924-ben ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Allamokba
utazott, majd hazatérve a Központi Statisztikai Hivatal és a Földművelésügyi Minisztérium
munkatársa. 1938-tól Pethő Sándor felkérésére a Magyar Nemzetben és más lapokban
publikálta antifasiszta írásait. 1948-ban koncepciós perben öt évi börtönbüntetésre ítélték.
Szabadulása után több vállalatnál fizikai munkakörben dolgozott.
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nem járt be a munkahelyére, ami ezekben az időkben kockázatos volt, hisz a
katonai felmentés hivatali beosztásának járt, és így az embert könnyen katona
szökevénynek tekintették... Mindezt azonban csak azoktól a közös barátainktól
tudtam meg, akik szintén nem voltak hajlandók a nyilas időkben szolgálni,
családi viszonyaiktól függetlenül sem.

Az 1948-as FM-perben azután őt is elítélték, mindenéból kiforgatták, és nem
csak feleségét, de még annak testvéreit is, tehát az ő sógorait, menesztették
állásukból. Ekkor már együtt ültünk a Gyűjtőben, ugyanazon a kiemelten elkü
lönített osztályon, és így a sétákon találkozni is tudtunk. Mindmáig emlékszem
egy bizonyos, beszélő utáni, vasárnapi sétánkra. Ebben az időben "betúbarátok"
is voltunk. Hogy ez mit jelent? Akkor ez az egész rabtársaság havonta egyszer
beszélhetett a börtön által hivatalosan elfogadott látogatójával, aki rendszerint a
legközelebbi hozzátartozó volt. Az abc rendjében négy betúcsoportra osztották
fel, és ezeknek a csoportoknak a sorrendjében volt az embernek a hónap első,

második, stb. vasárnapján beszélője. Az élelmesebb rabok aztán megegyezést
kötöttek olyan három másik taggal, akik mindegyike más-más betúcsoportba
tartoztak, összehozták családjaikat is, és így akinek éppen beszélője volt, tájé
koztatta hozzátartozóját a másik háromról is, vagy átvett üzeneteket azok szá
mára is. A beszélők után a négy család találkozott, és így mindenki hetenként
tudhatott a hozzátartozójáról. Többek között Sibivel is ilyen betuöarátságban
voltunk a benső barátságunk mellett, és ezért is találkoztunk az ő beszélője után.

a azonban ekkor az első pillanatban kitört: Te, ez a Lili megőrült! - Lili volt
a felesége. - Az ő családjának az állásvesztéseire hivatkozva mondtam neki,
hogy váljunk el, hisz ez úgyis csak adminisztratív cirkusz, ami semmit sem
jelent, de akkor legalább őket békében hagyják, és képzeld: nem hajlandó rá! 
Emlékszem, elmosolyodtam és azt mondtam, hogy mintha én már ismerném
ezt a históriát, csak fordított szereplőkkel!a rámmeredt, aztán rájött, hogy mire
gondolok, mert azt nem tőle tudtam, aztán bosszúsan elfordulva legyintett a
kezével, és azt mondta: veled sem lehet beszélni! - Kis szünet után így foly
tattam: nem kételkedem a tiszta, jó szándékodban, de azért azt sem tudom
lezárni, hogy ha Lili beleegyezett volna, azért csalódtál volna benne. Mint ahogy
nyilván ő is csalódott volna benned annak idején, ha te... Szótlanul mentünk
tovább, de szótlansága mély, érzékeny és szemérmes igenlés volt. Bennem pedig
annak a rendkívüli élménynek az átélése dobolt, amikor az ember egyszerre
csak szem-, és fültanúja, lesz az Isten malmai munkájának. Ezek közísmerten
lassú járásúak, hisz az Ur előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő (2Pt 3,8 
Zsolt 90,4). Amennyire biztos az igazság, a jóság végső diadala, ugyanolyan
ritkán látja, éri meg ezt az az emberi szem, mely ezek ellenkezőjét szenvedte
végig!

Sibinek pedig közénk se kellett volna kerülnie. Mikor az FM-ben a letartóz
tatások megindultak, ő akkor is kinn tárgyalt Rómában, a FA0-központban. Az
ENSZ egyik estélyén kézbesítették ki neki egyik jóbarátjának kódolt táviratát,
ami jelezte neki azt, ami addig történt, valamint, hogy ha hazajön, őt is le fogják
tartóztatni. A felesége vele volt kinn, az ENSZ-ból pedig azonnal tudatták vele,
hogy ha kinn akar maradni, megfelelő egzisztenciát tudnak neki biztosítani. Es
ő akkor otthagyta az estélyt, kiment kóborolni a tavaszvégi, illatos római éjsza
kába, azon gyötrődve,hogy mit is csináljon? Haza jöjjön-e, vagy sem? Cél nélkül
mendegélt, csak úgy vaktában, és mikor egyszer föltekintett, ott találta magát
épp a Quo vadis? kápolna előtt. Ismerős az a legenda, hogy a római keresz-
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tények az egyik üldözés elől el akarták Pétert menekíteni, aki azonban a Rómá
ból kifelé vezető úton, a mai kápolna helyén, látomásban találkozott a Rómába
befelé tartó Krisztussal. Csodálkozó kérdésére, hogy hová mész, Uram? - ezt
a meglepő választ kapta: Megyek másodszor megfeszíttetni magam! Erre Péter
megfordult, visszatért Rómába, ahol meg is feszítették. Igy amikor Sibi meglátta
ezt a kápolnát, azonnal el is döntötte, hogy bármi történjék is, hazajön. Az Ur
hívása ugyan ennek ellenkezőjére is szólíthatja az embert, de azért az mégis
jellemző, hogy míg az ellenkező hívást olyan sokan vélték hallani, az áldozatos
hűségre szólítót hány Sibi hallotta meg?

Ide tartozónak vélem első börtön-karácsonyát is ugyanebben az évben. Cel
lája véletlenül arra a börtön melletti bokrokkal benőtt vadonra nézett, melyen
ma egy börtönüzem áll. Akkor azonban teljesen elhagyatott bozót volt. Felesége
tudta, hogy melyik börtönablak mögött lakik a férje. Karácsonyestéjének kora
délutánján az asszony kiment erre a bokros részre, az egyik bokor tetejére fel
tűzött egy karácsonyfagyertyát, és ott áll mellette, míg az végig nem égett. Ak
kor egy másikat tett a helyébe, és ezt besötétedésig folytatta. Férje pedig nézte
az ablakából, úgy 50 méter légvonalbeli távolságból, míg csak az asszony ott
volt. Ez volt a karácsonyestéje, betlehemi istálló jellegű ünnepe két léleknek, akik
épp olyan nyomorultak, üldözöttek és ártatlanok voltak, mint azok akkor Bet
lehemben. Es ezek is, azok is, nem is kiválasztottjai korunknak, hanem csak
olyan egyszeru átlagemberek, kikből milliók szenvedtek hozzájuk hasonlóan,
akkor is, ekkor is. A véletlen, a reprezentatív megjelenés azonban beszórja őket

az Aranylegenda hímporával.
Ezt szeretném elevenebbé tenni az alábbi néhány töredékkel, rnelyekben Sibi

már itthon rögzítette börtönéletének néhány jellegzetes élményét. Es amiken
nem kevésbé csillognak az Aranylegenda színes visszfényei, amik azonban an
nak idején és a maguk valóságában bizony vér-, könny-, és verítékcsöppek vol
tak!

TEMPEFŐI

Papok

sed verbum Dei non est alligatum - ám Isten igéje nincs megbilincselve (Zfim
2,9) - ez a szentpáli mondás volt sok percemnek vigasza, és egész gondolko
dásomnak alapja. Mennél megkötöttebbnek éreztem magam - a szó minden
értelmében -, annál meggyőzőbben éreztem, hogy ez úgyszólván csak mellé
kes, csak fizikai jellegű korlátozás. Valami a vallásosságon kívül és túl, a mai
nevelésből. tradícióból - és be kell vallani -, megszokásból alakult ki bennem
itt. Es így jöttem rá a mélyebb és valódi értelemre: nem a vallás, nem hit, nem
szavak és tételek, hanem lényeg.

A börtönbeli vallásos életnek, vagy a hittel és a hitben folyó küzdelemnek
természetesen sokféle megnyilvánulása és fázisa, hullámvölgye és hegye volt.
Egy ilyen jellegű és mérvű megrázkódtatás, nem kell most itt külön megírnom:
brutális beavatkozás, mindennek felforgatása. a teljes bizonyta1ansággal való
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