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Bereményi Géza

Önéletírás
Három ajánlat: 1956, 1972, 1985

1956 volt, november 4-e. Hajnal, vasárnap. Tízéves voltam, a legmélyebben aludtam, amikor egy-
csapásra tankok rohanták meg Budapestet. Váratlanul érkeztek. Előző héten kivonultak az orosz 
katonák, majd vasárnap hajnalban visszajöttek. Sejteni azt lehetett, hogy ez lesz, benne volt a 
pakliban, csak hát mi a vágyainkat összetévesztettük a valósággal.

Az úgy volt, hogy én akkoriban egy második emeleti szobában aludtam anyámmal és a ne-
velőapámmal. Ők együtt a falnál, én az ablak alatt, egy vaságyon, amit lefekvés előtt szoktam a 
kamrából becipelni, szétnyitni, aztán megvetni. November legeleje dacára a nevelőapámmal még 
nem hordtunk fel tüzelőfát a pincéből, hideg volt a cserépkályha. Lefeküdtem, szorosan körül-
vett az én jó meleg paplanom, halkan szólt a rádió – akkoriban televízió, mobiltelefon még nem 
létezett –, ágyamból jóéjszakát mondtam a házaspárnak, ők meg eloltották az olvasólámpát, ami-
nek az ernyőjén egy meghitt kétárbócos vitorláshajó volt hullámokon, majd valameddig tovább 
rádióztak a sötétben. Híreket hallgattak. A müncheni Szabad Európa magyar adását, amit úgy 
igyekezett befolyásolni egy zavaróállomás, hogy a bemondó németes akcentusú hangja az ért-
hetetlenségig közeledett, távolodott, és ez a hullámzás ringatott engem álomba. Egyre mélyült a 
sötétség és a csönd. Egy kattintással a rádió is elhallgatott, én meg vak lettem, süket, és szerteszét 
foszlottam az érzéketlen némaságban. Megszűnt a testem, és még a lelkem is beleolvadt az ő ere-
deti otthonába, egy se eleje, se vége szüntelen szünetbe. Mérhetetlen kövületnek a része lettem. 
Vannak ilyen halál közeli elalvások. 

Még mindenem ott volt, a mélynek is a legmélyén, amikor visszakézből egy robaj zúdult a 
fülembe. Vaságy mellett álló függőleges testre eszméltem. Én voltam az. Remegő parkettából me-
redtem ki mezítláb, pizsamában és egy robbanás hanghullámaiban. Ágyúk dörögtek két irányból, 
az Üllői út és a Mester utca felől, fölöttük a géppisztolyok viszonylag szelídnek tűnő kelepelése. 
Anyám és a nevelőapám az összezavarodott levegőbe kiáltozott kurta, világos mondatokat. „Visz-
szajöttek az oroszok.” „Venni kell vizet, vizet kell venni.” „Öltözzön már!” „Te is igyekezz!” „Mit 
állsz ott?” „Ki a konyhába!” Kapkodva öltözködtünk. „Pokrócot. Pokrócot és vizet.” „Hallja, hogy 
vizet?” A házaspárnak bőven akadt háborús tapasztalata, nekem csak filmekből voltak ismerősök 
a minket kintről ütlegelő zajok, viszont ilyen valódian kapkodó családot még azokban sem láttam. 
Az ablakredőnyöket leengedték a felnőttek, aztán eltűntek, csukva maradt nyomukban az ajtó. 
Sötétben csomóztam a cipőmet. 
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Házunk a 12-es szám volt a Thaly Kálmán utcában, ami az Üllői utat és a Mester utcát kö-
tötte össze, a hadfelvonulás két főirányát. Merőleges volt rá a keskeny és rövidebb Gát utca is, 
ez meg pontosan mellettünk, a 14-es háznál ért véget, aminek a tetejéről megszólalt a felkelők 
golyószórója, miközben lánctalp morgott. A Gát utcában legalább egy tank közeledett felénk. 
Aztán hallatszott, hogy megáll a tank, és a saroknál nyikorogni kezd, mialatt én az öltözéssel te-
hetetetlenkedtem. Majd az ágyúja akkorát dördült, hogy az időt is szétrobbantotta a fülemben, a 
házunk támolygott, én pedig a hosszú előszobában, füstben találtam magam, és két elvékonyult 
alak falhoz, ajtóhoz ragasztott háttal állt ott ordítozásra tátott szájjal, de a hangjuk nem hallatszott 
a még mindig mindent leigázó robbanásban, és a második emeletről máris a házunk pincéjében 
találtam magamat, alighogy elült a visszhangja ennek az első becsapódásnak.

A golyószóró néha lövésekkel jelezte, hogy még megvan a szomszédos háztetőn. Mi, a pince-
beliek falnak támaszkodva ültünk, a vasajtó a hozzá vezető kőlépcsőre kitárva, gyéren jött onnan 
a fény. A föld alá menekült lakók szintén háborús veteránok voltak. Bizonyos hangok számbavet-
ték, mit hoztunk le magunkkal, ők is főleg pokrócot és vizet emlegettek, szerszámokat, ha ránk 
omlana a ház. A tank a közelben leselkedett, ezt nyöszörgő hanggal jelezte, és ennek alapján azt 
állította valaki, hogy az ágyúcsöve célt keres az első lövés után, az hallat ilyen hidraulikus hangot.

Azt hittem, lent van az összes lakó, amikor egyszercsak még egy házaspár jelent meg a bejárat-
nál. Nem is csoda, hogy legutoljára maradtak, a férfi ugyanis vak volt. A felesége a karjánál fogva 
vezette le a lépcsőn. Sok ruhába bugyolálva érkeztek, de amúgy is mindketten erősek voltak és 
szélesek. Bármire felkészülten érkeztek, még petróleumlámpát is hoztak. Az első emeleten lak-
tak, együtt jártak mindenhová, néha találkoztam velük a lépcsőházban, akkor is összekarolkozva 
lépdeltek. Most megálltak a nyitott vasajtónál, nem jöttek beljebb a pincébe. A férfi hátrahajtotta 
a fejét, de nem azért, mert világtalan volt, hanem hallgatózott, mire készül a tank az első belö-
vés után. Emlékszem, rövid viharkabát volt rajta, arcán ócska fekete szemüveg. Valahol a Donnál 
veszítette el a szeme világát, az járta róla a házban, merthogy ott harcolt az oroszokkal az elmúlt 
háborúban.

– Figyelem! – mondta erős hangon a lakóknak a vak. – T34-es. Ismerem a hangját, négylöve-
tű. Még hármat fog idelőni, hogy kiürítse a tárat. Addig nem hagyja abba. 

Fülelve vártuk, mi lesz, igazat mond-e a férfi, ha már hangjáról ismeri a típust. 
A nyüszítés megszűnt, a golyószóró nem.
És jött megint egy világunkat beborító dördülés, még a pince is rázkódott velünk. Üvegcsö-

römpölés, az is megtörtént.
 – Kettő! – A vak magasba emelte a jobbkezét, baljával a felesége vállát karolta.
 – Nyugalom! Ez volt a második. 
És két ujját mutatta ki az ökléből. Mi pedig – ahogyan a nevelőapám és az anyám szokta hall-

gatni a Szabad Európát, mikor zavarják az adást – a fülünket hegyeztük.
A felkelők vékonyka hangú golyószórója elnémult a tetőn, a tank onnan kilőtte őt. Mégis 

újabb lövés támadt. Aztán utcára zuhogó törmelékek zaja. Benne tétova potyogás. Végül – hogy a 
csend rettentő mély legyen – csak egyetlenegy pottyanás, mint egy pont a mondat végén.

– Három! – emelte ki a középső ujját a feje fölött a vak. – Most jön az utolsó. 
 Valóban jött, betört hozzánk a pincébe a negyedik, felettünk a ház egész merev testével inga-

dozott, nem tudta eldönteni, ránk zuhanjon-e. Közben a ház darabokat rázott ki magából, később, 
mikor a régi, megfeszített lábára visszaállt, akkor csak potyogtatott, és fent volt a levegőben a 
negyedik ujj.

Családias nyájban ültem a felnőttekkel, minden együtt eltöltött pillanatunkra élesen emlékszem, 
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közülük arra a megváltóra is, amelyben a lánctalp csikorogni kezd, feldübörög mélyen a tankmo-
tor. Kifordulnak a Gát utcából jobb felé, a Thaly Kálmánra, és táguló légtérben fogynak el az Üllői 
út felé. Kilőtték, amijük volt és most aztán tárat cserélnek, hogy részt vegyenek a Corvin köztől 
elmosódottan idehallatszó összecsapásokban.

 A vak varázsló leeresztette a kezét, de az arcát még akkor is felfelé tartotta, amikor már nem 
volt mit kihallgatnia. A levegő remegése megszűnt. Hosszú, hitetlenkedő szünet.

– Megmondtam? Ugye, hogy megmondtam? Nem megmondtam?
A vak ember diadala is megmaradt, hogy ugye ő megmondta, hogy négylövetű, hogy ismeri a 

T34-esek hangját, meg a szokásukat, hogy mindig kilövik az egész tárat, ha már elkezdték, és csak 
aztán mennek el, és hogy a felesége rajongva bámult a világtalan győzedelmes arcára, akit meg ő 
várt meg, és vakon, de visszajött, hogy összekarolkozva járjanak el a boltba.

Ez volt 1956. november 4-én.
Két-három nap múlva anyám behívott a konyhába, hogy megtegye az első ajánlatot, vagyis 

döntés elé állítson engem. November volt, este, talán az ágyamból hívott olvasásból.
– Géza, beszélni akarunk veled apukával.
Kint feketeség honolt a városban, ahol szórványos harcok végjátéka folyt; a konyhaasztalon 

hasra fordított tányérkákon gyertyák égtek, az biztos, meg az sem lehet tévedés, hogy a támlátlan 
és zörgős konyhaszékeken viaszosvászon volt, arra telepedtünk le hármasban a nevelőapámmal. 
Visszagondolva két magyarázata is lehetséges, miért gyertyafényben ültünk. Vagy azért, mert 
nemrégiben négyszer is odalőtt egy tank, és attól megszűnt az elektromos szolgáltatás a házban, 
vagy, mert volt ugyan áram, de mi nem használtuk elővigyázatosságból, nehogy újabb célpont 
legyen a kivilágított lakás; nem is tudom.

A nevelőapám csaknem végig hallgatott, a levegőbe nézett, a gyertyafény kitágította szürkés-
kék szemét, amin azért látszott, mikor helyesli anyám okfejtését, mikor nem.

Aznap reggel kimerészkedtünk hármasban az Üllői útra. Egymás kezét fogtuk, én középen, 
úgy lépkedtünk a rengeteg kilőtt töltényhüvely szőnyegén. Egyenruhás, rohamsisakos oroszok 
feküdtek ott, mindegyik hason, némelyiket részben széttaposták a tankok. A járdán egy civil ma-
gyar, jobbkéz felől, amint mentünk a Corvin köz felé, az megbecsültebb volt, rá nagy sírkoszorút 
helyezett valaki. Annak a fiatalembernek bomlott volt a sötét, hullámos haja. Hanyatt hevert, ki-
tárt karral, a szája nyitva, fogak látszottak benne.

Anyám azzal kezdte a konyhában este, hogy az asztalra tette összekulcsolt kezét, mintha a 
gyertyák világánál az aznap látott halottakat virrasztanánk, úgy közölte ünnepélyesen velem, 
hogy délután összeakadtak itt, a körfolyosón a szomszéd fiatal házaspárral, akik mindig olyan 
kedvesek voltak velem. És az a kedves házaspár azt mondta, hogy hajnalban, vagyis rövid időn be-
lül értük fog jönni egy teherautó. Vöröskereszt lesz ráfestve. És meg van beszélve, hogy az átviszi 
őket nyugatra, Bécsbe a határon át, ami nyitva van még egyelőre, de holtbiztos, hogy rövidesen 
vasfüggöny lesz megint, és akkor mi az életben nem mehetünk nyugatra többé. Szóval, ez az ara-
nyos házaspár felajánlotta anyáméknak, hogy hajnalban velük tarthatunk mi is. Erre ők kettesben 
apukával jól meggondolták a dolgot. Mind a ketten elég jól beszélnek franciául meg németül. 
Élhetnénk Párizsban, esetleg Nyugat-Németországban. Őneki, anyámnak inkább Párizshoz, a 
Fény Városához lenne kedve, de ezt most hagyjuk, majd meghányjuk-vetjük Bécsben, amikor 
megnyugodtunk. És ha én is úgy akarom.

– Nekem is Párizs tetszik jobban – vetettem közbe, mire anyám a nevelőapámra nézett, hogy 
na látja. A férje nyilván inkább Németországot preferálta, amikor a dolgot meghányták-vetették 
kettesben.
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Anyám a következőképpen folytatta:
Megyünk, nem kell nagyon csomagolni. Hajnalban indulunk. Itt hagyunk mindent. De csak 

akkor, ha én is úgy akarom. Mert végső soron az én életemről van szó, ami hosszabb lesz, mint az 
övéké. Az én jövőmről. Ők egymás közt azt beszélték meg, hogy énrám bízzák a döntést. Ha igent 
mondok, megyünk, ha nemet, maradunk. Majd csak megleszünk valahogy így is, úgy is.

Mind a ketten rám néztek.
Én megráztam a fejemet, hogy nem. Nem akarok elmenni.
Ekkor csend támadt. A házaspár nem szólt. Néztek maguk elé – határozottan emlékszem –, 

bámultak bele az itteni jövőjükbe Budapesten. 
Akkor anyám huszonhat éves volt, a nevelőapám alig múlt harminc.
Miért bízták a döntést énrám? Ha kérdezés nélkül elvisznek magukkal, valószínűleg nem vi-

tatkoztam volna. Mitől voltak olyan határozatlanok? És én? Miért intettem teljes bizonyossággal 
nemet? Mi volt az oka? Pontokba szedhetném a feltételezéseimet, de túlságosan hosszú és el-
lentmondásos lenne a lista. Egy biztos, 1956 novemberének gyertyafényes konyháját racionális 
módszerekkel nem lehet megközelíteni. Az élet még a tudománynál is közömbösebb szerszám, 
használhatatlanná teszi az ok-okozati viszonyokat.

Egyet viszont határozottan állíthatok. Amikor megráztam gyerekfejemet, hogy én nem aka-
rok elmenni, tudtam, bárhogyan döntök, a nevelőapám meg fog haragudni rám.

 A rövid csönd után anyám azt kérdezte:
– Nem?
Ismét nemet intettem. 
– Mondd ki! – kiáltott rám a nevelőapám. – Merd vállalni a véleményedet. Ne csak a fejedet 

rázzad. Hallani akarjuk! Ha már te szabod meg az életet. Igen vagy nem?
– Nem.
Erre én azt mondom, a magas szőke férfi pedig ingerülten felugrik és kirohan a konyhából. 

Becsapja az ajtót. Valószínűleg beadni megy egy injekciót magának. És valószínűleg azt is be 
kell számítani, hogy a fiatalkori cukorbetegek élete rövidre szabott. És ő, az orvos erről sosem 
feledkezett meg, és – tudom, tudtam – hasonlóképpen viselkedett volna, ha Párizsra én igent 
mondok nekik.

Anyám ottmarad velem, és csendesen közli, hogy már megint a modorom ellen van kifogás, és 
az jogos. Majd kiegészíti azzal, hogy meg kell értenem apukát, mivel elsősorban ő, az anyám volt 
az, aki el akart menni innen életmódot változtatni, apuka viszont vacillált, azért állapodtak meg 
abban, hogy mondjam ki én a végső szót. Nem tudom, nem voltam ott. Esetleg csak azért állította 
ezt az anyám, mivel szokása szerint békíteni akart, közvetíteni két merev férfi között, megintcsak 
nem érdemes okok után kutakodni.

Ráadásul maszatolni kezdek én is. Azt mondom erre anyámnak, mi lenne, ha ők hajnalban 
kettesben indulnának Párizsba? Én meg élhetnék a nagyszüleimmel a Teleki téren megint, onnan 
járnék iskolába és levelezve tartanánk a kapcsolatot. Pedig már nem is akarok a nagyszüleimhez 
visszamenni. Semmit sem akarok. Erre anyám megsimogatja az arcomat, és megy apukát meg-
nyugtatni. Így maradunk Magyarországra bezárva, mi hárman.

…

Tizenhat év múlva, 1972-ben érkeztem el Párizsba, és éppen oda. Akkor kaptam először kék út-
levelet, vele engedélyt arra, hogy elmehessek harminc napra a vasfüggönyön túli Franciaország-
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ba, majd azután vissza, máskülönben disszidensnek nyilvánítanak. Ezek a korabeli szabályok nem 
foglalkoztattak különösebben, mondhatnám, nem befolyásolták a választásaimat, ha esetemben 
érdemes volna ok-okozati viszonyokat megemlíteni. Dehát azok – ugyanúgy, mint 1956 novem-
berében – nálam egyáltalán nem játszottak szerepet. Csak éltem, bele a világba, rögtönöztem 
hangulatok szerint, és eszembe sem jutott megindokolni a döntéseimet, még akkor sem, ha azt 
megkövetelték tőlem. Márpedig sor került arra is.

Az első párizsi napok egyikén a Quartier negyedben csavarogva összeakadtam egy korom-
beli ismerős párral, akik néhány évvel azelőtt disszidáltak és Párizsban telepedtek le. Nagy volt 
az öröm, már aznap éjjel őnáluk aludtam egy bohém lakásban. Alaposan berúgtunk, ők pedig 
követelőzni kezdtek, hogy váltsam ki az úgynevezett szürke kártyát, az ideiglenes letelepedési 
engedélyt, ami az első lépés lett volna a francia állampolgárság irányába. Megpróbáltam kitérni, 
gondolkodási időt kértem tőlük, mintha a logika számított volna nekem. De nem tudtam megté-
veszteni őket. Mivel az emigránsoknak füstölgő haragra van szükségük, megalkuvónak, gyávának, 
végezetül saját sorsom elrontójának kiáltottak ki engem, ígyhát a békesség kedvéért megígértem 
nekik, francia leszek én is, de attól fogva elkerültem őket. 

Sípos Szőkével egészen más volt a helyzet, pedig emigráns volt ő is. Sípos Szőke halkszavú, tar-
tózkodóan gunyoros szellemalak volt, vele aztán otthonos lett Párizs. Életem második hangsúlyos 
ajánlatát az ő révén kaptam. Méghozzá telefonon. Amikor nála aludtam az ágya mellett a padlón 
az ő padlásszobájában, egyik reggelre kelve Sípos Szőke azt mondta, létezik egy, a nyomorgó emig-
ráns körökben jól ismert telefonkészülék a Bastille aluljáróban. A falba szereltek sorából balkéz 
felől a második. Az úgy hibásodott meg kábé egy héttel ezelőtt, hogy néhány centime-ért, vagyis 
szinte ingyen a világ bármely tájára lehet korlátlan ideig telefonálni vele. Menjünk, ajánlotta Sí-
pos Szőke, siessünk, mielőtt megjavítják, hívjunk fel valakiket, Pestre is telefonálhatok, ha akarok, 
kezdjük azzal a napot. Jó programnak ígérkezett, megbeszéltük, hogy csak azután reggelizünk.

Úgy is volt. Bedobta a centime-okat Sípos Szőke, és New Yorkot hívta fel elsőként. Egy Ma-
gyar Dezső nevű filmrendezőt tárcsázott fel, aki már – úgy hallottam róla – megvetette a lábát 
Amerikában. Az meg, amikor meghallotta, hogy ott állok Sípos Szőke mellett Párizsban turista 
útlevéllel, azonnal követelte, adják át nekem a kagylót. Átvettem, beleszóltam, hogy halló.

Magyar Dezső azzal kezdte, tisztában vagyok-e azzal, hogy Amerikát az emberi elvágyódás 
hozta létre. Majd azt ajánlotta, ne menjek vissza. Egyelőre maradjak Párizsban, de csak addig, 
amíg Sípos Szőke segítségével meg nem szerzem a szürke kártyát, aztán ő küld nekem repülője-
gyet New Yorkba, ahol ő majd személyesen fogad és biztosít szállást nekem. Mindezzel ő megkí-
mélne a disszidensek ijesztő lidércnyomásától, a kezdeti idők világbavetettségétől, a totális ma-
gány krízisétől engem, attól a felejthetetlen rémülettől, ami még Kolombuszt is elfogta, amikor 
az első újvilági erődjét elpusztítva látta viszont. Cserébe ő, folytatta Magyar Dezső – érvelésének 
szerkezete máig megmaradt bennem – csak annyit igényel, hogy míg én az ő pártfogása alatt a 
honosításomra várok New Yorkban – és akár, ha szükséges, közben az ő pénzén angol nyelvtanfo-
lyamot is végzek – forgatókönyveket írjak neki. Akár magyar nyelven, még azt sem bánja. Aztán, 
ha amerikaivá váltam, el is válhatnak útjaink Isten hírével. Így mondta, Isten hírével.

Én meg erre azt feleltem, hogy holnap ugyanebben az időpontban fel fogom hívni a Bastille 
aluljáróból. Addig gondolkodási időt kérek. És visszatettem a kagylót a helyére, annál is inkább, 
mert a hátam mögött már hosszú sorban álltak a különféle emigránsok.

Most nem részletezem, erre fel mi folyt le Sípos Szőke és köztem, hogyan akart volna ő New 
Yorkba elkísérni engem, mit mondott, mikor aztán azt is megtudta, hogy kalandvágyból vissza-
térek Pestre New York helyett, majd másnap hogyan kísért ki Sípos Szőke a reptérre, miközben 
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az autóban a Le Monde-ot olvasta, és abból lefordította nekem a friss hírt, hogy micsoda újabb 
perek indultak Prágában Husak ’69-es ígérete ellenére, és ezek a perek milyen szigorításokat 
fognak okozni az egész kommunista táborban, ahová én úgymond hazatérek. Hogy mit kiáltott 
utánam búcsúzóul a párizsi reptéren Sípos Szőke pedig még most is a fülemben van. És hogy 
aztán hazafelé miként inzultálták az utasokat kövér csehszlovák rendőrök a prágai tranzitban, 
miközben én lelki füleimmel egy nagy retesz becsattanását hallottam magam mögött. Nem rész-
letezem, mert nem tartozik a témához, és az én számomra akkor semmi jelentése nem volt. Fur-
csa, hogy emlékszem ezekre a részletekre is, miközben más, néhány fontosnak számító dologra 
nem. Nem folytatom, ennyi sem kellett volna, dehát mit csináljak, ha emlékszem rájuk.

Illetve egyvalami mostanáig megmaradt a kiszámíthatatlan memóriámban, ami említésre ér-
demes lehet. A prágai tranzit után Pest felé tartva, a repülőgépen egy érdekfeszítő könyvet olvas-
tam. Egy emigráns magyar író, Márai Sándor naplóját.

…

Anyámék Párizst ajánlották nekem gyertyafénynél 1956 novemberében. Nevelőapám meghara-
gudott rám, amikor elzárkóztam, dehát akkor is haragudott volna, ha igent mondok. Nevelőapám 
ismeretében a nyakamat teszem rá, hogy ez nem feltételezés.

Huszonhat évesen belügyis engedéllyel végre eljutottam Franciországba, és ajánlatot kaptam 
Párizsban, hogy New Yorkban éljek. Másnap megint telefonáltam a Bastille aluljáróból és ettől az 
ajánlattól is elzárkóztam. Gondolkodás nélkül, eszembe sem jutott, hogy mérlegeljek. A képze-
lőerőm sem hiányzott, és fel sem merült közben, hogy meggondolatlan vagyok, hanem vezetett 
valami, aminek nem tudtam a nevét, igaz, nem is éreztem szükségét, hogy nyomozzak utána.

És – csodák csodája – aztán ellátogattam New Yorkba is. 1985-ben jutottam el New Yorkba, 
az előre megváltott repülőjegyem szerint három hónap múltán kellett volna visszautaznom az 
Egyesült Államokból. Körutazást terveztem. Nem sejtve, hogy olyasvalakivel fogok találkozni, 
aki még a néma kérdésre is megadja azt a választ, amit én nemtörődömségből mindaddig függő-
ben hagytam. 

A kioktatás már a repülőgépen elkezdődött. Arra gondoltam ugyanis a felhők feletti halk zú-
gásban ülve, amit Magyar Dezső kiáltott nekem a telefonból a Bastille aluljáróban. Hogy Ameri-
kát az emberi elvágyódás hozta létre. Mi lenne, ha az eljövendő három hónap során, amikor majd 
egy nagy kört teszek, vizsgáztatnám az országot. Vajon be tud-e fogadni egy magamfajta embert? 
Csakugyan a végtelen lehetőségek hazája? Tudna-e pályát biztosítani nekem? Megélhetést – aho-
gyan a nagyszüleim szokták mondani. Tényleg annyira nyitott az a világ, hogy beleférnék én is? 
Miközben elterveztem, hogy ezt a szerepet fogom eljátszani, ugyanúgy, mint máskor, bizonyosan 
tudtam, hogy három hónap után vissza fogok repülni oda, ahonnan elindultam. Közben jó ötlet-
nek tűnt, hogy egy szerencsevadász szemével tekintsek körbe az USÁ-ban. Gondoltam, erős ha-
tások közepette ez a játék segít megóvni az önazonosságomat. Már csak óvatosságból is, szemközt 
a kiszámíthatatlannal, ezt találtam ki magamnak a gépen. 

Később aztán szert teszek a bőröndömre 1985-ben a Kennedy reptéren, és az utaskijárónál 
egy nagytestű, ősz férfi szólít a nevemen, hogy ő engem fogadni jött, bevinne a városba, ha nin-
csen más szándékom. A neve Baránszky László. Költő, magyarul ír verseket, és egyetemi tanár 
New Yorkban, harminc éve él itt, „56-os szökött” – így nevezte magát, gyermektelen férfi, amikor 
teheti, visszajár Magyarországra a rokonaihoz és a magyar irodalmi életbe, és abból a kulturális 
tenyészetből értesült az érkezésemről.
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Vezette az autóját, mellette ültem, úgy vágtunk neki a hatalmas estének és az amerikai világ-
nak. „Uram, ez New York” – mondta közben egyszer azzal a hasonlíthatatlan nyomatékkal, amivel 
többször hallottam később emlegetni a megapoliszt, és elismerés, beletörődés, gúny és a végzet 
elfogadása egyszerre volt abban a hangsúlyban. De most nem ez a lényeg, mivel ez nem útikönyv.

A lényeghez az tartozik, hogy útközben megkérdeztem tőle, kije neki Baránszky Jób László, 
ugyanis többfelől hallottam már Pesten ezt a tiszteletreméltó nevet.

– Az apám – felelte, de úgy, hogy nem kérdezősködtem tovább.
Ennek ellenére a továbbiakban határozottan élveztük egymás bizalmas társaságát. Kérdezte, 

mik a terveim Amerikában, a segítségemre szeretett volna lenni. És én most, hogy felidézem a 
kettősünket, akkor valami számára félreérthető módon vázoltam a repülőgépen kitalált szerepjá-
tékomat, hogy körül akarok nézni, Amerika el tud-e fogadni engem, mielőtt hazamennék, hogy 
egy ilyen alak, mint én, megtalálná-e benne a helyét. Ezt, mint az három hónappal ezután kide-
rült, az emigráns költő félreértette, 1985-ös szökési szándéknak vélte. Magyar Dezső szavával: 
elvágyódásnak. Hát még, amikor irodalmias kiselőadásba kezdtem – gondolván, hogy költőhöz 
viszonyulok – arról, hogy egy eleven forma belső erejét az bizonyítja, hogy mennyi mindent 
képes magába felvenni, azt finomítani, magához hasonítani anélkül, hogy bizonytalanná válna. 
Hogy ebből a szempontból akarom én majd próbára tenni az Egyesült Államokat és magamat. 
Az sem mentség, hogy harminckét éves voltam akkor, igazán benőhetett volna már a fejem lágya. 
Egyszerűbb válaszok helyett gyakran kezdtem okoskodásba, aztán meg szégyenkezhettem.

Mert néhány hetet töltöttem New Yorkban, és igazából nem is értettem, Baránszky miért ci-
pel magával különféle találkozókra befolyásos, gazdag emberekkel, akiknek egyáltalán nem élvez-
tem a társaságát. Miért ajánlgat engem vacsoravendégként ide meg oda, amikor én szívesebben 
csavarogtam kétes alakokkal a nyílegyenes utcákon, meg lebujokban, meg alkalmi ismerősökkel 
nyomortanyákon.

Aztán elutaztam és többfelé jártam a tágas földrészen, többek között az öcsémnél is Los An-
gelesben, de ez most nem tartozik ide. A lényeg az, hogy a végén visszakanyarodtam New Yorkba 
és egy vagy két nappal hazaindulás előtt kiderült, hogy kéne még egy bőrönd. Ekkor legnagyobb 
szerencsémre eszembe jutott, hogy felhívom Baránszky Lászlót. Azért tartom szerencsémnek, 
mert tőle kaptam azt az éppen nekem való tanítást és eligazítást, amit egy magamfajta, a jaltai 
egyezmény által sújtott országba vetett sorsú tévelygő csak megkaphat.

Mondom a telefonba Baránszkynak, hogy adjon nekem egy bőröndöt kölcsönbe, amit én 
majd visszaszolgáltatnék, amikor ő legközelebb a szülőhazájába látogat. Már várta a hívásomat, 
azonnal induljak hozzá, kiálltotta izgatottan. Néhány óriás háztömbnyire lakott, egyórás gyalogút 
múltán érkeztem a lakására. 

Ő zaklatottan fogadott. A kora délelőtti óra dacára viszkit töltött két nagy pohárba. Fésületle-
nül, hálóköntösben.

– Szóval úgy döntöttél, hogy mégis visszamész.
Ekkor jöttem rá, hogy megtévesztettem. 
– Igen – mondtam. – Vissza.
– Meg tudnád mondani, hogy miért?
– Nem – válaszoltam, mert bűntudatomban be akartam szüntetni az összes okoskodást.
– Igazad van – mondta. – Abban van igazad, hogy nem tudod. Akkor én most hadd mondjam 

el neked az én életem legnagyobb tanulságát. 
Úgy vélem, pontosan emlékszem a szavaira.
– Mert képzeld, amikor én ’56-ban, 20 évesen otthagytam a hazámat, a nyelvterületemet, akkor 
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azt gondoltam, azért döntök így, mert visszajöttek az oroszok, és egy gyarmati sorba visszasüly-
lyedt országban nem lehet élni. Magammal hoztam a gyerekkori szerelmemet, megállapodtam 
New Yorkban, anyanyelvemen írtam a verseket, tanítok az egyetemen, és 15 év múltán jöttem rá 
arra, hogy én tulajdonképpen nem is politikai okokból, hanem az apám elől szöktem el ide. De 
várj, még nincs vége. Kellett még újabb 10 év, tehát összesen 25 év múlt el, mire felfogtam, hogy 
hiába. Érted? Hiába, az apámtól nem szabadultam.

Ezzel be is fejezte, elmondta a saját legnagyobb tanulságát. Rám bízta. Aztán nézett, mit szó-
lok hozzá. Vennem kellett egy levegőt, annyira bevágott nekem az, amit mondott.

– Várj csak – mondtam. – Azt akarod mondani, hogy a történetünk teljesen belső? A program 
adva van, akárhol is élünk, lényegében ugyanaz történik meg velünk? 

Nem válaszolt, csak figyelt, hagyta, hogy a rögeszméje lejátszódjon bennem. Én meg ellen-
kezni akartam.

– Dehát a külső körülmények – mondtam. – Azoknak a baromi ereje. Na jó. Akkor most 
én mondok neked egy ellenpéldát, egy olyat, amit most itt helyben találok ki, hogy ahhoz mit 
szólsz. Mondjuk, van egy szűcs. Szűcsmester, remek szakember a háború előtt, és lesz neki egy 
jól menő üzlete a Váci utcában. És ez ott éli a jól megérdemelt életét, amikor jön az új politikai 
rendszer, a kommunizmus, és elveszik tőle az üzletét. De nem hogy elveszik, őt magát beviszik 
és megverik az ÁVO-n, aztán kitelepítik és paraszti munkára kényszerítik. Megvan? És jön ’56, 
és az oroszok visszajönnek, de ő kiszökhet ide, New Yorkba. És itt nyithat valahol egy jó kör-
nyéken egy szűcs üzletet. És az menni kezd neki. Azzal mi lesz? Ehhez mit szólsz? Annak nem 
megváltás az emigráció?

Belement a sorsjátékba, ő is kombinálni kezdett.
– Itt menni kezd a boltja?
– Igen.
– De előzőleg megverik, aztán kitelepítik?
– Igen.
– Akkor megmondom, hogy itt mi történik vele. Mondjuk két hete, hogy beindult az üzlete 

– és itt egy menő New York-i környék nevét mondta, hogy hol –, beindult a pasas, amikor beállít 
hozzá két komoly öltönyös férfi. És azok védelmi pénzt követelnek tőle. És ő ezt akkor megtagad-
ja tőlük. Erre azok rágyújtják az üzletét. Ez lesz vele.

Így kaptam kölcsön Baránszky Lászlótól egy bőröndöt. Homályosan úgy emlékszem, valahol 
a Balatonnál találkoztunk később, ahol is visssza tudtam a bőröndjét adni neki, mert éppen ott 
volt látogatóban. Az ottani környezetet már nem tudom felidézni, csak azt, hogy ismételten szel-
lemi izgalomba jöttünk, amint megpillantottuk egymást.

Leültünk valami konyhafélében, szemközt egymással, és folytattuk közös kirakós játékunkat. 
Én megköszöntem neki a hajdani példabeszédet, ami szerintem lezárta az 1972-től 1985-ig 

tartó vitámat az emigránsokkal.
Ő pedig kijelentette, hogy sokat gondolkodott az eltelt időben, és ráébredt arra, hogy a mi 

akkori beszélgetésünk csak a XX. század járványszerűen elharapódzott intellektuális szokásának 
egyik tünete volt. Merthogy a szándékokat a cselekedetekből kell leszűrni. Mert például az angol 
jog is csak akkor fogadja el az „indítékot” bizonyítéknak, amikor az egy kinyilvánított szándékra 
utal. Mert tisztában kell lennünk az indítékok és a szándékok közti különbséggel, és tartózkodni 
kell a lelki indítékok kategórikus és többnyire hamis megállapításától.

Ebben végül megállapodtunk.
Hát ilyenek voltunk mi ketten akkoriban, Baránszky László meg én.   


