
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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szembekerülés - és még azok a pillanatok voltak jobbak, mikor bizonytalannak
látszott, és nem egyérte1múen befejezettnek - ezt egy pap barátom, akinek erről

beszéltem, úgy értelmezte: ha egy falnak megy neki a tank, az természetesen
meginog, sót ki is törhetnek a kövei, de nem omlik össze. Es itt, kis kitérésként,
hadd beszéljek a papokról. csak a legmélyebb és tökéletes ámulattal tudok rájuk
gondolni. Sokan voltak. A legmagasabbat, Mindszentyt, egyszer láttam csak,
félhomályban, amikor külön sétáltatták a kórház udvarán. Aztán láttuk az au
tókat, amikor elvitték, nem tudtuk hová. De álbetegként átsettenkedtem a kór
házba - a szobája előtt állandóan ült két civilruhás detektív. Nem cellában
tartották, hanem kórházban.

Érdekes és regénybe illő figura volt Ordass protestáns püspök, akivel a Markó
kisudvarán találkoztunk, mikor - mint leprásokat - külön vittek bennünket
körbe, a per megkezdése előtt. És kis sajtó-sakálok fotografáltak elől, hátul, a
kerítés tetejéről. Ordass méltóságteljesen kérdezte meg: Ez az államhatalom tud
tával és akaratával történik? Nem feleltek neki. Késöbb véletlenül kerültek elém
olyan folyóiratlapok, amelyeken -mint bűnözők szerepeltünk. A Gyújtoöen a
harmadik emelet egyik felén mi, a minisztériumbeliek kaptunk szállást, a másik
oldalon a papok. A nagyhangú smasszerek - élükön a "szürke szamárnak"
becézett Gál fötörzs, vagy alhadnagy s nyomukban a törleszkedő, haszonleső,

komisz házimunkások, csak úgy hívtak bennünket: Ifaföldművesek", és a másik
oldalon: a "Vatikán". Aztán Szegeden, majd Márianosztrán összekerültünk, s ott
volt alkalmam személyesen megismerni néhányat.

Volt egy rendkívül vidám, tiszamenti fiatal plébános, aki valamikor a római
Germanicumban végzett. Ennek volt egyik története, hogy ötödéves, fiatal teo
lógusok, de már felszentelt papokként Róma külvárosi plébániáin múködtek.
Ottani szokás, hogy Háromkirályokkor meglátogatják a házakat és megáldják,
amiért némi borravalófélét is kapnak a ministránsok. Egy asszonya ceremónia
után behívta a hálószobájába, és megkérte, hogy adjon egy grande benedizio
né-t, egy nagy áldást, a hitvesi nyughelynek, hogy ne legyen tanti bambini,
annyi gyerek! - Elóbb szabadult mint én, s megkértem: látogassa meg a csalá
dot. Akkor még a Rózsadombon laktak, s utóbb mesélték, hogy az ő elbeszélései
alapján egész derűs helynek vélték képzelhetni a Markót is... Azt csodáltam,
hogy volt egy törékeny, fiatal fiú, mindössze hat évvel korábban szentelték fel,
hogy elvitték, milyen fölényes nyugalommal és bátorsággal állott szemben a
durvasággal és nélkülözésekkel, ami akkor még nagyban járta.

ili.
"I'"

De nemcsak a "Verbum" - az ige -, de a "Manus Domini", az Úr keze sem
volt megkötözve. Visszagondolva arra a merev szigorra, amivel őriztek bennün
ket, elképzelhetetlennek tűnik, hogy mégis került be ostya és misebor, és egyszer
mise is volt a cellánkban, ami egy nagyobbfajta helyiség volt akkor, vagy huszan
voltunk benne. Valaki a legálisan beengedett csomagjában olyan tésztát kért, ami
ostyának számított, és volt néhány beteg, akiknek a fogház orvosa bort engedé
lyezett - milyen állapotban volt az, aki ennyi kedvezést "élvezett"? S így ma
is meglevő, és fél évszázadnál régebben használt Missalem szolgált míseköny
vül, s a pléhpohár csengőnekés kehelynek. Azóta is, ha visszagondolok rá, úgy
érzem, hogya Pápa által celebrált szenttéavatások szertartásai, és hány ezer más
mise, amiken jelen voltam, elhomályosulnak emellett. Jobban meggyőzötta hit
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erejér61és tartalmáról, mint minden más. A papok ereje és bátorsága különösen
megcsillant, fénylett, amellett, hogy a többi rab jelentős része milyen összenyak
lott, a je1lemtelenségig gyáva és meghunyászkodó volt. All ez kiilönösen a volt
katonákra, minél magasabb rangban, annál inkább, de ezekrőlmajd máskor írok.

Persze előre kellett volna bocsátanom, hogy a börtönben a legtöbb ember
valamiféle vallásosságot, hitet "újra felérez", részben ösztönös meneküléssel a
sors elől, részben ellenállásként, és bizonyos fölényszerzéssel is az őrizők, a
hivatásos ateisták és tagadók ellenében. De ez sokszor "homokra épült háznak"
bizonyult. Egy ízben, a számtalan szigorítások során, elrendelték, hogy ezentúl
nem szabad hazulról hozott vagy megtartott párnát használni. Volt köztünk egy
odáig hitbuzgó tiszt, aki elrabolt kispárnája után nézve kijelentette: ,,~ost már
biztos vagyok benne, hogy nincs Isten. Ha ezt engedte történni velem! En többé
nem imádkozom!"

Hogy az emberi nagyság, és az emberek közé való beilleszkedés mennyire
nem járnak együtt, arra is volt példa. Remig atya - másik neve nem fontos 
Kispesten, Ifa munkásnegyedben" volt plébános. Prédikációinak híre ment,
annyira bátrak és szókimondók voltak. Tódult a nép, sajnos, nemcsak vallási
meggyőződésből, hanem mert a "reakció" minden formájában kedves volt az
exnyilasok és barátaik előtt. Volt akkor egy erosen pornó-jellegű vicclap, amit
azért szubvencionáltak, mert ezen tulajdonsága által elterjedt, és ugyanakkor
durván antiklerikális, sőt kifejezetten egyre inkább Mindszenty-ellenes volt. Nos
Remig atya nem restellte a szószéken felmutatni ezt a szennylapot, nyilvánosan
szétszaggatni, és megfelelő átokkal sújtani. Csak ez kellett az AV0-nak: elfogták,
elvitték. A munkások a gyárakban egyórás ülősztrájkkaltiltakoztak. Igen magas
képzettségű teológus, és nyájas derújét megőrzöttember volt - de mint cella
társ kibírhatatlan. Aprólékos, minden holmijára kínosan vigyázó, sértődős 
sorstársai is kifigurázták egy "ASzent Cucc TItkai" címú mísztéríum-paródía
ban. (Az illetőt egyébként az AV0-n úgy összeverték, megtaposták, hogy a
bélrendszerében különbözö, soha nem tapasztalt sérülések és összenövések áll
tak elő. Szabadulása után orvosai rácsodálkoztak a röntgenképére. hogy talán
teherautó ment át rajta? Mindezek közvetkeztében időnek előtte is halt meg.-
L. O.)

Nem papról szól, de hasonló kettősség összeütközését mutatta egyik legna
gyobb tudósunk, aki - hogy szelíden fejezzem ki - bélműködésének hang-,
és szagtünetei által lett tehertétellé a négyszer hatméteres odúban. (Lényegesen
hosszabb börtönidőm tapasztalataira támaszkodva, meg kell mondanom, hogy
az itt érintett jelenség a legkínosabbikak egyike volt annak idején. A rabok na
gyobbrésze volt javakorbeli, ennélfogva is beteges, az üldözéstől testileg és pszi
chésen halálra gyötört, amikhez a börtönkoszt legfeljebb újabb problémákkal
járult hozzá. Es minél emberibb volt valaki, annál jobban kínlódott ezekkel a
bajokkal, akár önmaga, akár a szomszédja vonatkozásában. Személyesen is
résztvettem egy olyan zárkakollektíva-gyúlésen, ahol ~gy volt miniszter elnök
lete alatt próbálták ezt a kérdést elviselhetővé tenni. Oreink szadizmusa külön
kiélte magát abban, hogy az őket messze felülmúló egyéneket legalább termé
szetes emberi testiségükben maguk alá gyúrjék, míg a másik oldalról sok ki
egyensúlyozottság, pszichés egészség és derús keresztény lelkiség volt szüksé
ges ahhoz, hogy valaki mindezeken túlnézzen. - L. O.)

Fordított jelenség volt Zadravecz püspök, akinek politikájával nehezen tud
tam volna valaha is egyetérteni, de aki mindvégig igen bátor volt, és a börtönben
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is nagyszerűen viselte magát. Mikor én bent voltam, ő már szabadult, de me
sélték, hogy az ablakdeszkán misézett, több protestáns pap jelenlétében is. Ki
egészítóleg: Zadravecz már szabadlábra került, amikor én még hivatalban vol
tam. Egy frandskánus atya, akit családilag ismertem, valami vidéki klastromban
volt, és olykor szívességeket kért tőlem, hivatalosan, amit persze meg is tettem.
Képzelem hogy jegyezték a lappangó megbízottak, bár ezt soha nem vetették a
szememre. Igen mulatságos volt a számomra, hogy ez a Páter mindig így fejezte
be a te1efonálását nagyon hálásak vagyunk a méltóságos úrnak, a püspök atya
is köszöni, nevét ugye nem kell megmondanom.

Volt néhány - nem sok - protestáns pap is velünk. Ezek is nagyon korrektül
viselkedtek, csak éppen itt láttam a cölibátus nagy előnyét, ami igen kegyetlen
megállapítás lehet egy laikus részéről. A katolikus papok teljesen hivatásukban
és hivatásuknak éltek, családi körülményeiken, ha voltak, túlléptek. A protes
tánsoknál, főleg a vidékieknél. fel-felmerült olyasmi, hogy .most kell disznót
vágni, szegény feleségem hogy tudja megcsinálni?" De egészében mind evan
géliumi férfiak voltak.

Utazás

Valamikor nagyon szerettem utazni. Ezzel nem mondok sokat: ki ne szeretne?
Vagy mégse? Azt is sokszor lehetett hallani: jaj, csak az az utazás ne lenne! De
maradjunk meg annyiban, hogy a többség szereti a szervezett helyváltoztatást,
és én ebbe a többségbe tartozom. S hogy miért választottam ezt a hivatalosan
hangzó definíciót? Kiderül az alábbiakból: helyváltoztatás is, hivatalos is volt.

A Gyújtőfogháznak van egy külön épülete, ami a poétikus Kisfogház nevet
viseli. Aki odakerült, eleinte olyanféle hitben ringatódzhatott: na, hiszen nem is
lesz olyan rossz: egy kis fogházban a "knassz" (kezdők részére: a letöltendő
büntetés szakneve) talán szintén minimalizálódik. Nohát ott töltöttünk fél-más
fél évet, de se többet nem kaptunk enni, se a kezelés nem volt más. A minden
napi séta viszont csakugyan egy kisebb méretű udvaron zajlott le, közepén vi
rágággyal.

Bocsánatot kell kérnem, de amikor az emlékek így tolonganak, minden szó
nak van mellékzöngéje. Igya "zapottat" sem kell komolyan venni, mert hogy
éppen a beszéd volt tilos. Valami régi salakbakter (Sibi humoros saját szóalko
tása: ~. udvar ugyanis salakkal volt borítva, s így a sétán szolgálatot teljesítő
őr... L. O.) kitalálta, hogya rabok ilyenkor találnak alkalmat titkos üzenetváltás
ra, mintha egyébként nem lennének huszonnégy óra minusz harminc percig
együtt! A virágágy pedig szintén szerepet játszott, akkoriban lett ugyanis hiva
talos az az országcímer, amelyen kalapács és kalász díszlett. Mihalicska őrmester

úr előparancsolta tehát Brúnó bácsit, aki tízegynehány évre ítélt MUSZ (= mun
kaszolgálat) parancsnok, civilben néptanító, tartalékos bakahadnagy, s akinek a
kertészet volt a passziója. Megkapja a parancsot: no, öreg, itt a középre rakjon
ki egy fenenagy vörös csillagot, oda pedig b..on egy olyan új alkotmányt! Es
Brúnó bácsi megértette, hogya "címer" és az "alkotmány" némi fogalmi kap
csolatban állnak egymással.
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No, de utazásról igértem valamit. Hát az úgy kezdődött, hogy egy júniusi
hajnal el6tti pirkadásban felvertek bennünket: "sietni, összes cuccal!" (Különös,
hogy ott, ahol ha egyáltalán számolják az időt, mindig, minden síetősl) Hát
riadtan szedelódzködtünk, kapkodta kinek mije volt - egy darab tegnapi ke
nyér, esetleg valami a legutóbbi - félévenkénti - "hazai" élelrni csomagból, s
esetleg holmi, fehérnemű:És máris lent kellett állnunk a földszinti folyosón, a
szokottnál is zordabb felügyel6 urak között - nem csoda: nekik is fel kellett
kelniök! - s aztán - nem mese ez gyermek! - szabályosan láncrafűztekmind
nyájunkat. Ezt úgy hívták, hogy "vándor-Iánc" (fúzőlánc is volt a neve: L. O.)
- ugyancsak költőies szó, nem? - s abból áll, hogy van egy viszonylag igen
hosszú, vékony lánc, és ezen huszonöt vas-kezelő. (Ezek sarokvason nyithatók
szét, az összehajló másik végükön a vas felhajlik, rajtuk egy-egy lyukkal. A rab
csuklóján összehajtva, a két egymást fedő lyukon húzzák át a láncot, s akkor a
bilincs nem nyitható szét. - L. O.) Két két ember áll egymás mellé, egyiknek
bal, másiknak jobb csuklójára kapcsolják az áthúzott láncot. A legvégén van egy
lakat, aminek a kulcsa a kísérő felügyelő úrnál van. Igy hát mindenkinek a fél
keze szabad, abban viheti a fent jellemzett cuccot, Mi most ezzel csapatonként
fel egy teherautóra, állva, összekovácsolva, gyerünk! Hát így rázkódtunk ki egy
pestkörnyéki vasútállomásra - reggel öt óra volt -, és vártuk a vonatot, amely
nek egy külön vagonja állt rendelkezésünkre. Hát hiszen beszélhetnék most
arról, hogy milyen különös jelenségekkel jár az,.ha huszonöt ember nem tud
külön-külön mozogni, illetve: ha kell, ha nem, de olykor inkább kell. Mindent
meg kell, és meg lehet tanulni, bár a köztünk szép számmal lévő börtönügyben
és az ezzel kapcsolatos jogszabályokban járatos "szaktársak" kifejtették, hogy
utazás közben - a politikai rendszertől teljesen függetlenül - tilos leláncolni
a rabokat, mert bármilyen vasúti, vagy egyéb szerencsétlenség esetén menthe
tetlenek lennének. (Az illetékesek valószínűleg azt gondolták: annál jobbl)

Dehát nem volt semmi baj. Igy üldögéltünk makaróni-esavarodásra emlékez
tető vonalban reggel négytől valamikor késő délutánig. Szabad, illetve mozgás
képes kezünkkel ettünk, kinek mije volt, megtöröltük arcunkat - kutya meleg
nap volt! - s végül berobogtunk a tiszaparti metropolisba.

Messze kint állt meg a vonatunk a pályaudvaron kívül - elég szép mutat
vány volt csoportosan leugrani cirka másfél métert, de itt sem történt baj. De
amiért elmesélem: utazási kedvem változatlan, sót új szemléletet nyert élménye
ez volt: a pályaudvar belső főfalán egy hatalmas plakát: a legszebb olajnyomat
stílusban ábrázolt családok, lombos erdő árnyékában, háttérben idilli tavacska,
elől játszadozó gyermeksereg, ízletes elemózsiát fogyasztó kirándulók, a fílísz
teri jóérzés sokszínű leábrázolása, s alatta a felirat: UTAZGASSUNK HAZANK
FOLDJEN! - A felhívásnak eleget tettünk.

A szegedi bevonulás harmonikusan egészítette ki a kalandot: a láncra fűzött

csapat tagjai nem voltak egyformák sem "erőnlét", sem egyszeruen lábszár
hosszúság vonatkozásában. Igy a csapatok - voltunk vagy kétszázan - botla
doztak, elhúzódtak. A bennszülöttek között volt néhány bibliai Veronika jellemű

és jellegű honleány, akik legalább egy pohár vizet akartak adni. A kísérők elég
nyersen küldték el őket, - hová? -lehet találgatni. De az útvonalon volt egy
közlekedési középiskola is, amelynek egyenruhás diákjait kivezényelték, és ezek
hangos "pfujj, fasiszták!" kiáltozással üdvözöltek. Leköpni csak azért nem tud
tak, mert az úttest középén mentünk, s odáig nem jutott a szuflájukból. Am
akadt egy idős bácsi, aki nem volt rest, odafutott, és teljes nedvbóséggel köszön-
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tött bennünket, "Nesze nektek Auschwitzért!" kiáltással. Husz Jánosra gondol
tam, aki egy öreg nénit látva máglyája alján rőzsével táplálva annak tüzét, így
szólt: Sancta SimplicttasL.szent, egyszeru balgaság!

De nem ez volt utolsó, hivatalos költségen megtett utazásunk. Fél évvel ké
sőbb.mér Szegeden, hasonló hajnali ébresztés után kötözgettek össze az udva
ron. Ujdonság volt, hogy ekkor már csíkos rabruhában lévén, az elbocsátó fegy
intézet ránk sózta ami koszos, szakadt gönce csak volt, vigyük el az új befoga
dóhoz. Hát ismét teherautó, de miután hosszabb utazásra készültünk, az "össz
komfortot" képviselő "kübliket" is velünk adták. Hogy ezek igénybevétele ro
bogó járművön, félméteres láncközre összekötött egyének részéről miként ment
végbe...

De mi még szerencsések voltunk. Estefelé értünk be Márianosztrára. Groteszk
ellentétként egy (rnűkődő) templom és egy eklektikus típusú őrház volt az első

látvány. Késöbb kitapasztaltuk, hogy a Nagy Lajos királyunk által építtetett
komplexumnak milyen érdekességei vannak. Egyelőreannak örülhettünk, hogy
megjöttünk. Lekerültek kezünkről a bilincsek, nem könnyen, mert reggel kettő

tól este nyolcig a csuklók eléggé megdagadtak. A "majd ott kapnak vacsorát"
ábránd hamar szertefoszlott: a két testvérintézet egymás számlájára játszotta át
az aznapi élelmezési költségeket. Dehát tisztán húzott ágyba kerültünk, és a
szegedi hőség után enyhe, majdnem barátságosan üdvözlő hegyi levegő simo
gatott meg. Kaján,önző örömünknek másnap tápot adott az a hír, hogy az egyik
teherautón lévőket kísérő fegyőr elvesztette a kulcsokat, és így, egyéb forgalmi
balesetekkel tarkítva, az egész konvojt beirányították az útközbe eső ceglédi
fegyintézetbe, ahol a láncokat ugyan nem tudták leoperálni, de legalább lefek
hettek, huszonöten egy sorba. Másnap későn robogtak be, és a nosztrai kovács
műhely reszelt, fúrt, faragott, Isten tudja, mit csinált, de a láncok lehullottak!
Milyen szép mondás, kár hogy ideiglenes értelmű!
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