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SZABADABB VILÁGBAN ÉLETET TEREMTENI
Emigrálás és beilleszkedés visszaemlékezések tükrében

BEVEZETŐ

Magyarország a háború után, különösen a kommunista hatalomátvételt köve-
tően sok szempontból zárt társadalom volt. Évtizedeken keresztül nem volt
egyszerű elhagyni az országot. Sem turistaként, sem munkavállalóként vagy
tanulóként, sem mint kivándorló. Ám minden akadály és nehézség ellenére a
korszakban szinte folyamatosan, időszakonként nagyobb hullámokban emig-
ráltak az emberek. 

A negyvenes évek közepétől 1989-ig, a vasfüggöny lebontásáig több mint
négyszázezren hagyták el úgy az országot, hogy mindent hátrahagyva indul-
tak új hazát és boldogulást keresni. Az 1945utáni időszak három nagy kiván-
dorlási hullámában jellemzően a politikai körülmények kényszerítették ki a
döntést –1945-ben többségükben a hatalomra jutó demokratikus erők és a
szovjet hadsereg elől, 1947– 49között a kommunisták előlés 1956után a fel-
tételezett megtorlás, illetve az elmúlt évtizedben megtapasztalt elnyomás elől
menekültek –, később már egyre inkább szerepet játszottak gazdasági vagy
akár kulturális, illetve életmódbeli okok is. 

A kivándorlások iránya Ausztria és kisebb mértékben Jugoszlávia érintésé-
vel szinte mindig Európa nyugati államaiba (leginkább a Német Szövetségi
Köztársaságba, Franciaországba és Svájcba), az amerikai kontinens országaiba
(Kanadába és az USA-ba), nemritkán pedig Izraelbe és Ausztráliába mutatott.1

Azok, akik a 1945után, illetve a forradalom leverését követően menekültek
el, legtöbbször törvényes engedély, útlevél nélkül vagy a jogszabályok meg-
sértésével keltek át a határon. A kommunista propaganda a kezdeti időkben
megbélyegzésükre a disszidens, később a jogellenesen külföldön tartózkodó
elnevezést használta, a hidegháború enyhültével, a kelet– nyugati közeledési
politika szellemében azonban inkább már külföldre szakadt hazánkfiaként em-
legették őket. A rendszer konszolidálódásával, a hatvanas évek végétől egyre
többen érvényes útlevéllel emigráltak,
sokan pedig a kiskapu segítségével, a
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1Erről bővebben lásd Szászi (1993). 



„szocialista” útlevél birtokában Jugoszlávián keresztül szöktek ki az országból. 
Az Oral History Archívum kutatása során 2001és 2008között harminchat

olyan emberrel készítettünk interjút, akik a kommunista rendszer idején saját
elhatározásukból (tehát nem elhurcolás vagy szülői döntés következtében)
hagyták el Magyarországot, hogy másutt folytassák vagy kezdjék újra az éle-
tüket, és az 1989utáni években visszatértek, hogy a megváltozott politikai,
gazdasági viszonyok között ismét szülőhazájukban éljenek. 

A tanulmány ezekre a szövegekre épül.2 Az interjúk számos kérdéskört jár-
nak körül, további, részletes elemzésük
folyamatban van.3 Az alábbiakban an-
nak értelmezésére teszek kísérletet,
hogy az interjúalanyok az általuk elbe-
szélt történetekben, saját narratívájuk-
ban miként mutattatták be magukat,
múltjukat, milyen önképet konstruál-
tak. Erről a következő kérdésekre ka-
pott válaszok alapján próbálok meg ké-
pet adni. Hogyan született meg ben-
nük az emigrálás gondolata, mi volt a
kiváltó ok vagy okok? Milyen motivá-
ciókkal magyarázzák disszidálásukat,
kivándorlásukat? Mit jelentett számuk-
ra a haza (az otthon), s mit a döntés,
hogy esetleg végérvényesen elhagyják?
Hogyan változtatta meg az életüket az
emigráció, mi az, amit ők maguk fon-
tosnak tartottak ezzel kapcsolatban el-
mondani, vagy épp hangsúlyozni? Új
hazára találtak-e a választott ország-
ban? Sikerült-e beilleszkedniük, való-
ban otthonra leltek? Miként viszonyul-
tak a befogadó társadalomhoz, illetve
hogyan érzékelték – értékelték – ők a
befogadó társadalom velük kapcsolatos
magatartását? 

Számos tanulmány, kötet foglalko-
zik a különböző időkben, korszakok-
ban kivándoroltak bemutatásával, vagy
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2Itt is szeretnék köszönetet mondani az

interjúalanyoknak, hogy elmondták ne-

künk élettörténetüket, és interjúkészítő

társaimnak (Kovács Csabának, Lugossy

Istvánnak, Markovits Ferencnek, Mol-

nár Adrienne-nek, Palotai Jánosnak és

Varga Ágotának) gondos munkájukért.

Külön köszönet illeti Nácsa Klárát az

interjúk feldolgozása során nyújtott fel-

becsülhetetlen segítségéért. 

3A közeljövőben a következő kérdéskö-

röket kívánom feldolgozni, elemezni.

Miként menekültek el interjúalanyaink

Ma gyarországról? Hogyan, milyen szem-

 pontok alapján választottak új hazát, ott

hogyan fogadták őket? Az emigráció

éveiben milyen képük volt Ma gyar or -

szágról, mit tapasztaltak a hazalátogatá-

sok során? Miért döntöttek úgy, hogy

hazatelepülnek? Milyen a viszonyuk a

rendszerváltáshoz, a politikához? Sike-

rült-e visszailleszkedniük? Hogyan érté-

kelik életüket? A válaszokból, azon túl,

hogy megismerhetjük, miként konstru-

álták meg ezek az emberek a maguk ré-

gi-új identitását, arról is képet kapha-

tunk, milyen önazonosságokkal bír ez a

társadalmi csoport, az emigránsok cso-

portja.
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egy-egy hazáját elhagyni kényszerülő konkrét közösség, csoport leírásával,
elemzésével,vagy akár az egy adott országban élő magyar emigráció feltérké-
pezésével. Tehát nem előzmény nélküli ez a kutatás, több szakember is fog-
lalkozott hasonló jelenségekkel, és/vagy hasonló módszerrel közelítette meg
a témát. 

A magyar emigrációt vizsgáló első kutatás 1957– 58-ban a New York-i
Columbia Egyetem Magyarországi Kutatóprogramja4 keretében zajlott, ami-
kor több száz strukturált mélyinterjút készítettek a forradalom után az USA-
ba menekült magyarok körében. Ezek a szövegek a kutatást vezető neves ame-
rikai szociológusok reményei szerint a kelet-európai rezsimekről, az ötvenes
évek magyarországi politikai és társadalmi viszonyairól, a menekültek attitűd-
jéről szolgáltak volna elsődleges tudással. Ám ez a hatalmas információhalmaz
összességében feldolgozatlan maradt.5

A teljesség igénye nélkül feltétlen meg kell említeni Puskás Julianna angol
nyelvű, átfogó munkáját is, amely az Amerikába irányuló magyarországi ki-
vándorlás, illetve az amerikai magyarság történetét dolgozza fel, és utolsó ré-
szében az 1945utáni emigráció társadalmi, gazdasági és politikai hátterét, az
emigránsok beilleszkedését, konfliktusait elemzi. Korabeli, valamint a kilenc-
venes években a szerzőáltal az ötvenhatos magyarokkal készített interjúkra
támaszkodva azt is vizsgálja, hogy mi motiválta a döntésüket –gyakran indo-
kolták hazájuk elhagyását politikai megfontolásokkal, mások csupán éltek a kí-
nálkozó alkalommal, megint másokat a szabad és gazdag nyugati élet vonzot-
ta –, és miként tudtak beilleszkedni az új világba, miként találták meg helyüket
az amerikai társadalomban.6

Várdy Béla –maga is 45-ös kivándorló – Magyarok az Újvilágban címmel
írt, a nagyközönségnek szánt műve7 inkább anekdotikus-olvasmányos módon
nyújt betekintést az észak-amerikai ma gyarság életébe. Puskáshoz hasonlóan
ő is külön tárgyalja az 1945utáni ame-
rikai magyarság történetét, legitimáci-
ós törekvéseit, de érintettségéből kö-
vetkezően személyes emlékeivel színe-
zi a történetet.8

Kovács Éva és Melegh Attila több
tanulmányában is foglalkozott a narra-
tív identitás és a migráció kapcsolatá-
val. Emigránsokkal készített interjúk
elemzésével vizsgálták, miképp szer-
kesztik meg élettörténetüket az emig-
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4Columbia University Research Project

on Hungary (CURPH).

5Erről lásd Csepeli ( 1989); Mink (2009). 

6Puskás (2000).

7Várdy (2000).

8Itt feltétlen meg kell említeni Borbándi

Gyula széles körben ismert publikáció-

it, melyek szintén a tudósi és emlékírói

mű fajt/elbeszélő módot ötvözik. Bor -

bándi (1989, 1996).
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ránsok, milyen válaszokat adtak az akkul  tu rációés asszimiláció kérdéskörében,
illetve hogy milyen összefüggések lehetnek a nagy társadalmi események és az
egyéni élettörténetek között.9

Szintén megkerülhetetlen Kanyó Tamás huszonegy ma is Svájcban élőöt-
venhatos magyar menekülttel készített élettörténeti interjújára épülő kötete.10

A szerkesztett beszélgetésekből többek között megtudhatjuk, miért vándoroltak
ki, miért éppen Svájcot választották ezek az emberek, s hogyan tudtak beil-
leszkedni ebbe a társadalomba. A kötet végén Kanyó közreadta néhány neves
magyar szakembernek az oral history módszertani kérdéseit körüljáró, ezen
interjúszövegekhez kapcsolódó elemző tanulmányát is.11

A közelmúltban látott napvilágot Kovács Nóra kulturális antropológiai
megközelítéssel íródott könyve az argentínai magyarokról, amelyben többek
között a Buenos Aires-i első, második és harmadik generációs magyarok azo-
nosságtudatát elemzi, és bepillantást enged közösségi mindennapjaikba is.12

Tóth Ágnes a németországi kitelepítésből visszatért magyarországi néme-
tekkel foglalkozik, így tehát témája csak érintőlegesen kapcsolható ehhez az

íráshoz, a felhasznált források tekinte-
tében viszont megkerülhetetlen. A szer-
ző nemcsak írott forrásokat elemez,
hanem az érintettekkel készített inter-
júk alapján foglalkozik az egyéni moti-
vációkkal, illetve a visszaszökött depor-
táltak egyéni és csoportidentitásával
is.13

A tanulmányom alapját képező kutatás
során arra vállalkoztunk, hogy össze-
gyűjtsük – és különböző metszetben
ele mezzük –a rendszerváltozás után
visszatért egykori disszidensek vissza-
emlékezéseit. A kutatás célcsoportjáról,
tehát potenciális interjúalanyainkról
nem áll rendelkezésünkre átfogó adat-
bázis, és társadalmi, szociológiai meg-
oszlásukról sincsenek megbízható ada-
taink.14 Ebből a tényből kifolyólag in-
terjúalanyaink megkeresésénél egyrészt
a hólabda módszert hívtuk segítségül
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9Melegh (1999); Kovács – Melegh (2000).

10Kanyó (2002).

11E tanulmány szempontjából a legfonto-

sabb Gyáni (2002).

12Kovács (2009).

13Tóth ( 2008).

14Viszont a második világháború végétől

1989-ig hazánkból legálisan és illegáli-

san kivándorolt népesség nagyságáról,

demográfiai, foglalkozás szerinti össze-

tételéről, a vándorlás irányáról sokat

meg tudhatunk Szászi Ferenc számos

adatbázis és más forrás egybevetésével

írt átfogó tanulmányából. Szászi (1993).

Az elvándoroltak legnagyobb csoportját

a forradalom leverése után elmenekült

közel kétszázezer ember alkotja. Többen

próbálták a statisztika eszközével leírni

ezt a populációt, és hasonló (mondhat-

nánk, kézenfekvő) végeredményre jutot-

tak. Jellemzően a városi (leginkább Bu -

K
Ő

R
Ö

SI
Z

SU
Z

SA
N

N
A

Évkönyv XVI. 2009



(vagyis a már megtalált személyt kértük meg, ajánljon ismeretségi köréből
újabb alanyokat), másrészt az Oral History Archívum más kutatásai során lá-
tószögünkbe került és ennek a kutatásnak (is) megfelelő személyeket szólal-
tattunk meg. Mielőtt az egyedi és egyedülállóélettörténeteket és a mögöttük
álló egyéneket bemutatnám, néhány szociológiai adattal érzékeltetem, ki az a
huszonhat ember,15 akinek szóbeli visszaemlékezését elemezni fogom. A leg-
idősebb interjúalany 1920-ban, a legfiatalabb 1951-ben született. Az interjú ké-
szítésekor 55és 81év közötti életkorban vol tak. Többségük polgári, értelmisé-
gi családban született, néhányan arisztokraták, mindössze négyen származnak
szegény családból. A legszembetűnőbb jellegzetesség a magas iskolai végzett-
ség. Közülük tizennyolc egyetemen folytatta tanulmányait, tizenketten diplo-
mát is szereztek.16 Egy visszaemlékező Lu do vika Akadémiát végzett. Hatan
érettségivel a zsebükben mentek el, egy interjúalanynak szakmunkásvégzettsé-
ge volt. A legtöbben 1956– 57-ben disszidáltak, ketten-ketten 1948– 49-ben, il-
letve a hatvanas években hagyták el az országot, heten a hetvenes években, egy
interjúalany pedig 1983-ban emigrált. Tizenhatan Európában, elsősorban
Angliá ban és Svájcban telepedtek le. A
többiek távolabbi országba, az USA-
ba, Ka nadába, Ausztráliába mentek. Az
emig rációban tizenhármuk értelmiségi
mun kát végzett, többen művészként
mentek el, és igyekeztek továbbra is
akként élni, bár szinte egyikőjük sem
ebből tartotta el magát, többnyire al-
kalmi munkákat vállaltak, és csak né-
gyen tudták alkotásaikat külföldön is
értékesíteni. A többi nyolc visszaemlé-
kező szakmunkásként, kereskedőként
vagy a vendéglátóiparban kereste kenye-
rét. Huszonhárom férfival és mind ösz-
sze három nővel tudtunk életútinterjút
készíteni. Az interjúk leirata átlagosan tíz
ív terjedelmű, a legrövidebb visszaem-
lékezés négy-, a leghosszabb huszonhét
órás.17

A csoport sem miféle módon sem
reprezentatív. Ez egyrészt a kutatás
témájából, jellegéből következik: mi
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da pesten és a nyugati határ menti váro -

sokban élő), 20– 25év közötti egyedülál-

ló, iskolázott (szellemi foglalkozású vagy

szakmunkás, illetve egyetemi hallgató)

férfiak menekültek el. Murber (2004).

Erre rímel Valuch Tibor megállapítása

is: „Ha tipizálni szeretnénk az 1956-ban

Magyarországról elmenekülőket, akkor

azt lehetne mondani, hogy a tipikus me-

nekülő 25évesnél fiatalabb férfi, egye-

temi hallgató vagy szakmunkás volt.”

Valuch (2001) 49.

15Ez a csoport szociológiai értelemben

nyilvánvalóan nem reprezentatív. 

16Tízen Magyarországon kezdték el az

egyetemet, négyen itthon, ketten pedig

már külföldön fejezték be. Hatan az

emigrációban kezdték el az egyetemet,

ott is diplomáztak.

17Egy ív (40000leütés) körülbelül egy-

órás hangfelvétel leirata.
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könnyebben találtuk meg az értelmiségi repatriáltakat, és ők szívesebben is vál-
lalkoztak az interjúra, mint a kevésbé képzett és/vagy kevésbé sikeres társaik.
De adódhat a hólabda módszerből is. Interjúalanyaink –miként mások is –
többnyire a hozzájuk hasonló társadalmi helyzetű emberekkel vannak kapcso-
latban, őket ajánlották nekünk. A kevés elutasítást a saját életüket valószínű-
leg kudarcosnak értékelőktől kaptuk, és jellemzően nőktől. 

Anélkül, hogy akár ismertetném, akár állást foglalnék a napjainkban zajló
interjú-módszertani diskurzusban, fontosnak tartom röviden jelezni, miként
keletkeztek az itt elemzett visszaemlékezések. Életútinterjúkat vagy más szóval
élettörténeti interjúkat rögzítettünk. Amikor először felkerestük az interjú-
alanyt, röviden ismertettük a kutatás célját, és ezzel nemcsak az interjú kere-
teit adtuk meg –vagyis hogy az életút megismerésén túl mi mindenre vagyunk
kíváncsiak –, hanem egyúttal megteremtettük a –jó interjúhoz elengedhetet-
lenül szükséges –bizalomteli légkör alapjait is. A beszélgetések során enged-
tük, hogy az interjúalany az általa választott keretben konstruálja meg élet-
történetét, nem vágtunk a szavába, belekérdezéssel nem akasztottuk meg a
történetfolyamot, nem sürgettük. De ha úgy éreztük, hogy az interjúalany elbi-
zonytalanodik, megerősítésre, kérdésre vár, akkor röviden mi is megszólal-
tunk. Ha az interjúalany valamely részlet (akár egy történet, akár egy érzelem,
akár egy reflexióértelmezése) felett átsiklott, továbbmesélésre buzdítottuk, ha
pedig az asszociációi során túl messzire kalandozott, és a kiinduló történet fe-
lejtődni látszott, segítettünk visszatalálni, akár konkrét kérdéssel is. Ha elbe-
szélésében ellentmondást érzékeltünk, igyekeztünk azt mélységében feltárni.
Ily módon tehát nem hagytuk magára az interjúalanyt emlékei felidézése so-
rán. Tettük mindezt azért, mert célunk az elbeszélő mind teljesebb megisme-
rése és annak megértése volt, hogy milyen szerepet tulajdonít magának, illet-
ve szűkebb környezetének az események sorozatában –elsődlegesen tehát
nem a tényszerű adatok összegyűjtése vezetett bennünket. 

Az interjúalany maga válogat múltjából, maga alkotja meg a történeteit.
Olyan eseményeket és élményeket idéz fel, amelyek vele történtek meg, vagy
amelyek közvetlen hatással voltak az életére. De az így keletkezett szövegek
nem a múlt eseményeinek rekonstruálásaként értelmezendők, hanem a múlt
olyanfajta újraalkotásaként, amely „éppúgy függ az emlékezés jelenének kül-
ső(»objektív«) tényezőitől (hely, idő, az emlékező kora, neme stb.), mint
szubjektív állapotától (attól, hogy hogyan tekint az emlékező a saját jelenére,
vagy mi a célja emlékezései közreadásával, és kihez vagy kikhez kíván elsősor-
ban szólni általuk)”.18
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Tehát mi személyes élményanya-
got, szubjektív tanúságtételeket rögzí-
tettünk. Ezek a szövegek sajátos szitu-
ációban, interaktív folyamat során szü-
lettek. A visszaemlékezéseket, bár kisebb
mértékben, az interjúkészítő is alakította –jelenlétével, személyiségével,
kutatási céljával, kérdéseivel, a történetekre való reagálásával –, de szerepe
mindvégig eltörpült a visszaemlékezőé mellett. És természetesen a szövegek
értelmezésében tetten érhető az elemzőértékrendje, gondolkodásmódja is.
Megállapításaim tehát nem ténymegállapítások, hanem magyarázatok; mások,
más megközelítéssel más értelmezést adhatnak az adott szövegeknek. 

Az interjúalanyok visszaemlékezésük hozzáférhetőségéről eltérően rendel-
keztek. Volt, aki teljes betekintést, mások korlátozott hozzáférést engedélyeztek
interjújukhoz. Így a személyes adatok védelmének érdekében tanulmányomban
mindenkit két betűvel jelöltem, de nem saját monogramjukkal.19 Az interjú-
részleteket minimális szerkesztéssel, a beszélő stílusát megőrizve közlöm. 

A DISSZIDÁLÁS

Az interjúalanyok élettörténetének egyik legmeghatározóbb eleme, hogy el-
hagyták, elhagyni kényszerültek Magyarországot. Más-más időpontban, más
korszakban, más politikai klímában, különböző okokból, de mindannyian úgy
látták, hogy számukra nincs más megoldás, mint elmenni, elmenekülni az or-
szágból. További életútjukat, emigránstudatukat alapvetően befolyásolta, hogy
miért és milyen érzelmi háttérrel hozták meg ezt a döntést. Ahogy a múlt
adott pillanatában, a jelen horizontjából is valamennyiüknek fontos volt ez
a kérdés, mindegyik narratívában kiemelt hangsúlyt kapott. Mindannyian
szükségét érezték, hogy döntésüket akár a maguk, akár szűkebb környezetük
szempontjából megmagyarázzák, indokolják és igazolják. Ebben valószínűleg
az interjúkészítőés esetenként a magyar társadalom általuk vélelmezett elvá-
rásának is eleget akartak tenni. Miért kellett elhagyniuk Magyarországot? Az ér-
vek bizonyos típusait készen kínálták bizonyos társadalmi konvenciók, mint a
diktatúra– szabadság vagy üldöztetés– béke, nyugalom dichotómiája, másokat
meg maga az élet. 

…itt totalitárius rendszer lesz

1948– 49fordulóján emigrált két visszaemlékező. Mindketten fiatalok voltak,
mindketten szülői segítséggel hagy ták el az országot. 
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18Gyáni (2002) 138. Vö. uő (2ooo). 

19A visszaemlékezők rövid életrajza a ta-

nulmány végén, a 192–199. oldalon ol-

vasható. 



Sz. R. (1924) Ludovika Akadémiát végzett katonatiszt volt. 1944-ben kive-
zényelték a frontra, de megszökött az egységétől. Budapesten bujkált, zsidó
házakat látott el élelmiszerrel. 1946-ban néhány hónapot a Honvédelmi Mi-
nisztériumban dolgozott. Miután a háború alatti magatartásáért előléptették,
édesapja kapcsolatai révén (aki magas rangú nyugalmazott katonatiszt volt) fő-
hadnagyként nyugdíjaztatta magát. Ezt követően beiratkozott a közgazdaság-
tudományi egyetemre. Emigrálását a kommunisták előretörésével indokolta,
azzal, hogy nem akart egy totális rendszer részeként élni. Az élet igazolta is a
döntését, családját az ötvenes években többszörösen meghurcolták. Huszon-
négy éves volt, amikor családi kapcsolatait mozgósítva 1948-ban kivándorló
útlevelet kapott, és elhagyta az országot. Elbeszélésében nem bontakozott ki
sem érzelmi, sem egyéb konfliktus, racionális döntést hozott, kétségekről nem
számolt be. Viszonylag röviden beszélt életének erről a szakaszáról, és sokak-
kal ellentétben nem használta a menekülés vagy bármilyen más, kényszerre
utaló kifejezést. Bár Sz. R. is a politikai véleménye miatti üldöztetéstől való
félelmében ment (menekült) el, s ezt még akkor tette, amikor legálisan tehet-
te, elbeszélését mégis a disszidenstudatra építette fel.

És akkorra a hangulat ugye nagyon megváltozott, és az újságok olvasásával is le-
hetett látni, hogy a kommunista párt bekebelezte a szociáldemokrata pártot. Szóval
a politikai fejlődés abba az irányba tartott, hogy itt totalitárius rendszer lesz. És ez a
totalitárius rendszer kezdett valóra is válni. […] És még volt egy nagyon kimondott
jele ennek. Nem tudom, mondtam, nem mondtam, szóval ateista voltam, nem érde-
kelt az egyház. De a húsvéti feltámadási körmenetre, ami egy ilyen társasági ese-
mény, arra elmentem. 1948 nagyszombatjának feltámadási körmenetére. És ottan
már lehetett látni, hogy rengeteg rendőr volt, és fényképeket csináltak meg ilyesmiket
csináltak. Szóval lehetett látni, hogy az állam kezd beleavatkozni egyre inkább ezek-
be az egyházi dolgokba is. És akkor én 48 tavaszán, szóval húsvét után mondtam az
édesapámnak, hogy én el akarok menni innen. Én emigráltam, de én nem feketén
mentem, én kivándorló útlevéllel mentem el. És ez még mindig az édesapámnak kö-
szönhető, neki nagyon sok régi kapcsolata volt ebben az úgynevezett feudális ország-
ban, mert még továbbra is feudálisak maradtak bizonyos dolgok.

D. K. (1928) jogászhallgató volt. 1949-ben, huszonegy évesen menekült el.
Nem akarta elhagyni az országot, de a mind tapinthatóbb orwelli légkörben fél-
ni kezdett, mert tudomására jutott, hogy egyetemi társai, akikkel esténként ta-
lálkozott, és megbízott bennük, többször is feljelentették rendszert bíráló
megjegyzései miatt. Szülei –felismerve a veszélyt –emigrálásra biztatták fiu-

kat, és mivel ekkor már nem tudott út-
levélhez jutni,20 kerestek számára egy
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embercsempészt, aki Csehszlovákián keresztül Nyugatra menekítette. A je-
lenből visszatekintve is azt hangsúlyozta, hogy döntését az események kény-
szerítették ki, s bár eredetileg nem volt szándékában elmenni, a menekülése
szükségszerű volt.

Eljutottam a második év végéig, a harmadikat elkezdtem, de akkor már elkez-
dődtek azok a folyamatok, amelyek végül is menekülésre kényszerítettek. Azt kell
mondanom, hogy eszem ágában sem lett volna elhagyni Magyarországot, hogyha nem
alakulnak ki a Rákosi-rendszer idején – ez a fordulat éve volt 48– 49 – a már való-
ban életveszélyes körülmények. […] Eszembe sem jutott volna elmenni még 49-ben
sem, amíg nem tudtam meg, hogy személyes veszély van, mert az ÁVO már figyelt,
és azok, akiknek a társaságában töltöm az estéimet és a nappalaimat – tehát nappal
a jogász kollégák, este pedig akikkel a presszóban találkoztam, azok közül összesen
heten feljelentettek. Annyi biztos, hogy akkor már kezdett terjedni a hír, hogy embe-
reket elhurcolnak éjjel, és aztán nem látja őket viszont senki. […] Láttam, hogy ter-
jed a félelem, és ez egy nagyon rossz érzés. Egyszerűen tudtam, hogy mennem kell,
mert különben bajba kerülök. 

…itt nekem jövőm nincs…

1956 őszét követően –kihasználva, hogy a határokat átmenetileg nem őrizték –
közel kétszázezer ember hagyta el Magyarországot. Sokan a szovjetek bevonu-
lásával az utolsó reményt is elvesztették, hogy szülőhazájukban valaha normális
életet élhessenek. Az ötvenes években számos retorzióérte őket, korlátozták
továbbtanulásukat, munkavállalásukat, vagy kitelepítették a családot, sőt töb-
beket le is tartóztattak. A forradalom a változás ígéretét hozta, amely néhány
nap eufória után hamar elillant. Az ő narratívájukban mindig körvonalazódik
az a konkrét időpont, amikor meghozták a döntést: emigrálnak. 

O. G. (1937) tizenkilenc éves volt ekkor. A családtól főnemesi származásuk
miatt már mindent elvettek, nyomorúságos körülmények közt, kilátástalan-
ságban éltek. O. G. számára az érettségit követően az egyetem természetesen
szóba sem jöhetett, csupán vidéken, segédmunkásként, éjszakai műszakban
dolgozhatott. A forradalom heve magával ragadta őt is, részt vett a gyári meg-
mozdulásokban. Disszidálását a reményvesztettség, a jövőtlenség tudata szer-
vezte. Ahhoz azonban, hogy döntését meghozza, mások megerősítésére is
szüksége volt. A jelen perspektívájából
a megtorlástól való félelmet nem is
említette, pedig neki is lett volna mitől
tartania, és vélhetően ezt akkor ő is
tudta, legalábbis érezte. Nagyon hatá-
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rozottnak és tudatosnak festette le magát, aki egy pillanatra sem bizonytala-
nodott el. Döntése érzelmi vonatkozásairól alig tudunk meg valamit. 

Ennek az egész magyar, történelmileg és emberileg is tragikus periódusnak a vég-
eredménye az volt, hogy november 5-én, 6-án édesanyámmal meg egy-két közeli ba-
rátommal megbeszélve azt mondtuk, hogy nekem ebben az országban helyem nincs,
és ez egészen komolyan így is volt. Lehetőségem nincs, változtatni innen nem tudok
semmit, és megszületett egy olyan elhatározás, amit tulajdonképpen soha nem kérdő-
jeleztem meg, hogy nekem el kell mennem. […] Énnekem nem lett volna semmire
lehetőségem, hogy jobbá tegyem az ország szituációját, mert annyira be voltam már
egy dobozba zárva, elő volt készítve az a doboz, amiben énnekem élnem kellett vol-
na, és ez nem volt egy jó ötlet. Szóval akkor eldöntöttük, […] itt nekem jövőm nincs,
s szóval vége az egésznek.

R. P.-t (1933), az ősi arisztokrata család leszármazottját a negyvenes évek
végén már érettségizni sem engedték. Hogy eltűnjön a kitelepítést végzők sze-
me elől, elment az ország keleti részébe, építkezésen dolgozott. 1953őszén
besorozták, kétév katonai szolgálat után letartóztatták, több munkatábort is
megjárt. A forradalom napjai alatt, huszonhárom évesen szabadult. Ő is re-
ménykedett a győzelemben, de a szovjetek bevonulását követően arra jutott,
hogy nem akar tovább ebben a rendszerben élni. Elmenetele racionális dön-
tés eredménye volt, de a történetmeséléskor az érzelmi hátteréről is beszélt.
November végén hagyta el az országot édesanyjával, akit szintén többszörö-
sen meghurcoltak, és nem akart örökre elszakadni fiától. 

November második felére már nagyon nyilvánvaló volt, hogy itten a magamfajtá-
nak nem fog sok fű nőni. […] Magyar okmányom nincs, bejelentőlapom nincs, mert
mikor bevonultam, ugye minden okmányt elvettek tőlem. Addigra már bevezették, azt
hiszem, a személyazonosságit. Mikor bevonultam, még nem volt személyazonossági.
Volt katonai igazolványom, de azt elvették, mikor letartóztattak. Úgyhogy itt ültem
minden személyi okmány nélkül, ami sosem jó, és abban a helyzetben pláne nem volt
jó. És akkor nincs mese, ki kell menni. El kell, sajnos, el kell hagyni ezt az országot. 

– Könnyen jött a döntés?
– Nem jött könnyen! Nem jött könnyen, én nem akartam menni, de akkor mu-

száj volt. Nem. Én idevaló vagyok, és mindig annak éreztem magam. Szóval, én
mindig szerettem volna utazni. De úgy utazni, hogy én elmegyek utazni, megnézem
Rómát, vagy Párizst, vagy Londont, aztán visszajövök. Ugye? De elköltözni, az so-
sem volt a célom vagy… De hát akkor muszáj volt. […] Harmadikán nem akartam
volna elmenni, de eddigre már muszáj volt. Édesanyám azt mondja: „Nincs mese.
Ha te most elmész, és én itt maradok, akkor soha többé az életben nem látjuk egy-
mást.” Ugye, 56 novemberében úgy nézett ki, hogy itt aztán lesz olyan vasfüggöny,
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hogy ami 56 előtt volt, az átjáróház volt ahhoz képest. Ahogy akkor kinézett a
helyzet. 

Nehéz volt meghozni a döntést, csakis a börtön fenyegető közelsége kény-
szerítette arra, hogy elhagyja hazáját.

56-ban nekem nyilvánvalóan el kellett hagynom az országot. Nem volt mese, ha
én itt még lézengek egy kicsit, akkor előbb-utóbb engem vissza bevisznek, még rám
nyomnak valamit. De ez egy kényszer volt, nem azért mentem, mert akartam: azért
mentem, mert kellett. […] Ugye, ha 56, ha úgy alakultak volna a dolgok, ahogy én
56. november 3-án hittem, hogy fognak, vagy talán mások is, akkor soha eszembe
nem jutott volna elhagyni az országot. Miért? Hát én idevaló vagyok. 

E. V. (1931) liberális polgári családjában már a háború alatt, majd azt kö-
vetően többször is felmerült az emigrálás gondolata, de itthon maradtak, és
később, az ötvenes években, amikor az események igazolták félelmeiket, már
nem tudtak elmenni. Ennek fényében szinte törvényszerű, hogy a huszonöt
éves E. V., amint módja nyílt rá, hogy régi tervét valóra váltsa, cselekedett. Er-
re 1956. október 25-én került sor először, de akkor a rádióban hallott re-
ménykeltő hírek félútról visszafordították. 

25-én fölültem a biciklire, és elmentem. […] Megérkeztem Mosonmagyaróvárra.
Ott szálltam meg, ott aludtam. És akkor beállítottuk a rádiót, és akkor hallottam az
első beszédeket: hogy Magyarország ki akar szállni a Varsói Paktumból, és mint
Svájc és Ausztria, semleges akar lenni. Hát, mondom, akkor én nem megyek el. S
másnap visszajöttem Budapestre. Én akkor nem akartam elmenni.

Miután visszatért a fővárosba, természetes volt számára, hogy a sebesültek
ellátásában segítenie kell, de a harcokban nem akart részt venni, fegyvert nem
fogott. És aztán az ő történetében is elérkezett az a pillanat, amikor már nem
maradt semmi, amiért érdemes lett volna maradnia. Egyedül határozott, és a
szülei támogatták. Az interjú során nem magyarázta az elhatározást, elbeszé-
lése szerint magától értetődő, szükségszerűés jó döntést hozott.

És ugye november 4-én csattant az ostor, és akkor kiderült, hogy álom volt min-
den, hogy most ki tudunk ugrani ebből. S akkor itt voltam december 3-a, 4-e felé. És
akkor december első hetében láttam, hogy ennek most már vége, és akkor elhatároz-
tam, hogy most már megyek. Anyámtól elbúcsúztam, az apám lenn volt Szemesen, tő-
le nem tudtam direkt elbúcsúzni. És akkor elindultam. […] Anyám azt mondta, men-
ned kell, neked nincs itt a helyed, neked ott a helyed. És az apám is ezt mondta később. 

…akkor én se maradok

Ö. B.-nek (1933) származása okán (apja magas rangú köztisztviselő, anyai
nagyapja földbirtokos volt) a Rákosi-rendszer különösen nehéz időszakot je-
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lentett. 1956-ban, huszonhárom évesen megromlott házasságban élt kisgyer-
mekével. A forradalomból csupán az összetartozás eufóriája, a hirtelen támadt
szabadság öröme jutott el hozzá, mint ahogy az elmenetelen is azért kezdett
gondolkodni, mert magával ragadta az általános disszidálási láz. Ez a vissza-
emlékezés az élettel csak sodródó, céltudat nélküli, könnyen befolyásolható
nőről szól, akit az érzelmei vezérelnek. Hosszan, részleteiben idézte fel a dön-
tési folyamatot, amelynek eredményeként november végén –férjét, gyerme-
két hátrahagyva – útnak indult ő is.

Miután már látszott, hogy fű nem fog teremni, és sajnos ezt a forradalmat elti-
porták, akkor kezdődtek a menekülthullámok kifele. Azt mi tudtuk, hogy emberek
mennek el, és akkor leültünk megbeszélni Péterrel [bátyja] meg a férjemmel is, hogy
most mi legyen. Maradjunk vagy menjünk, vagy pedig mi legyen? A férjem állandó-
an valami kifogást talált. […] És én mondtam, hogy én nem akarom, hogy az én gye-
rekem ugyanilyen légkörbe szoruljon, mint amiben itt mi évek óta sínylődünk, és hogy
el szeretnék menni, hogy őneki meglegyen a lehetősége egy szabadabb világban életet
teremteni magának. […] A bátyám azt mondta, hogy ő nem megy. Nem megy seho-
va, mert hogy neki biztos honvágya lesz. És akkor én is egy kicsit megnyugodtam, hogy
akkor talán én se megyek. Szóval így vacilláltunk, és tulajdonképpen nem is mentem
el egész november végéig. De ami azt előhozta, hogy mégis elmentem, az az volt, hogy
ugye, november 23-án van a születésnapom, és én tudtam azt, hogy akkor a bátyám
el fog jönni, és azt fogja mondani, hogy Isten éltessen. És nem jött […], és ez nekem
nagyon gyanús volt. Tudtam, hogy tűzön-vízen átjönne. És akkor másnap nekivesel-
kedtem, hogy elmegyek őhozzá. […] És akkor odaértem a Baross térre, és ott láttam
azt a szétlőtt lakást, és akkor felrohantam, mint egy őrült, ebbe a házba. Azt hiszem,
a második emeleten laktak, és az a lakás épségben volt, és kijött az öregasszony, aki a
házvezetőnőjük volt még régről, és ő is még ott lakott. És persze ő ismert engem, és
mondom: „hát Péter?” Azt mondja, „nekiindult Nyugatnak, nem tudom, hogy hol
van, de az biztos, hogy elment”. Mondom, „ez érdekes, hát ezt megbeszéltük, és any-
nyira azt mondta, hogy nem”. Jó, hát igen. De elment Csobánkára, hogy a szüleinket
meglátogassa, és hazafele jövet egy cirkáló orosz teherautó elkapta, amin már ültek
mások is, foglyok, biztos, kényszermunkára gyűjtögették őket, és akkor azt mondta ma-
gában, hogy köszöni szépen, neki elég volt a kényszermunkából, és ő ezt még egyszer
nem csinálja végig. És addig spekulált, hogy hát az éj leple alatt sikerült neki leugrani
a teherautóról anélkül, hogy észrevették volna. Meglapult az árokban, és aztán szépen
hazagyalogolt, és azt mondta, hogy itt tovább egy percig sem marad. És ezért ment el. 

[…] Szóval ő elment, és akkor én azt mondtam, hogy te jó Isten, akkor én se ma-
radok. Nem volt ez tudatos azelőtt, de ekkor úgy éreztem, hogy akkor én se akarok
maradni. Haza is mentem, és mondtam is a férjemnek, hogy ezzel én eldöntöttem, és
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hogy tessék, most menjünk. És, hát mondtam, állandóan kifogásokat talált, meg min-
den, és akkor én azon töprengtem, hogy én most mit, én egyedül nem merek a gye-
rekkel nekiindulni, meg hát nemcsak az én gyerekem, közös felelősség, és nem merem
megreszkírozni. Pont három és fél éves volt, tehát nem elég nagy ahhoz, hogy kilo-
métereket császkáljon, és kibírja, meg hogy megértse azt, hogy most kell csöndben
lenni, meg akkor beszélhet csak, ha én mondom stb. Arra meg túl nagy, hogy én ci-
peljem. Mit tudom én, hogy milyen körülmények között leszek, vagy hogy hol fogok
kikötni. És mi van, hogyha lelövik, vagy engem lelőnek ott a határon. Hát nem, szó-
val ezt nem mertem. 

G. C. (1937) narratívája számos elemében hasonlít Ö. B.-éhez. A két felnőtt
élete kezdetén álló nő visszaemlékezése emocionális magyarázatokban gazdag.
Mindketten többször is megismételték, hogy őket az októberi események ér-
zelmi oldala érintette meg, és a forradalom politikai, társadalmi hátteréről
nem sokat tudtak. Mindkettőjük döntésének történetét a határozatlanság jel-
lemzi. A jövővel kapcsolatos bizonytalanság érzése nyilván sokakban munkált,
de erről kevesen beszéltek. G. C. viszont –visszatekintve akkori énjére –pon-
tosan megfogalmazta. 

Én azt hiszem, hogy szinte mint egy olyan alvajáró, úgy tettem ezt. Nem voltam
a saját cselekedetem következményeinek a tudatában, és mivel ilyen exodus volt, az
országból az emberek mentek Nyugatra tömegesen, így mondom, hogy szinte sodród-
tam az árral, és nem fogtam föl, hogy mit teszek. Tényleg nem, azt jóval később fog-
tam föl aztán. […] Azt is lehet mondani, hogy ez egy naivság volt. Egyszerűen nem
foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy ott mi vár rám, csak az, hogy Párizsban és
Londonban milyen szép dolgokat fogok látni, műemlékeket, és milyen szép lesz az in-
tellektuális élmény, de a részletekre, hogy pontosan mit és hogyan, arra nem gondol-
tam. Azt kint megtapasztaltam.

Mindkét nő döntése mögött férfi, a hozzájuk nagyon közel álló báty állt.
Ö. B.-t foglalkoztatta a disszidálás gondolata, számíthatott külföldön élő ro-
konai támogatására, az ő esetében „csak”a végső lökést adta meg az, hogy a
testvére is elment. G. C. viszont tizenkilenc évesen még szüleivel, tehát nem
önállóan élt, élethelyzetéből és talán személyiségéből adódóan is még befo-
lyásolhatóbb volt. Ebben a családban a legidősebb fiú volt egyedül határozott,
ő már korábban is el akart menni az országból, és az apa kivételével mindany-
nyian követték őt. 

És aztán sajnos jött ez a reménytelenség november 4-e után, és akkor a bátyám
volt az, Tamás, aki határozottan kijelentette, hogy ő pedig elmegy, mert ő ezt nem
bírja. Ő már előzőleg is nagyon szeretett volna külföldre menni, csak hát nem lehe-
tett, és ez úgy lassan, lépésről lépésre alakult ki tulajdonképpen, nem úgy, hogy a csa-
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lád leült és megbeszélte, hanem úgy, hogy valami dolgozott bennünk. És én is eldön-
töttem, hogy megyek, […] és én négy nappal őutána indultam el. Aztán édesanyám
is, akkor még ő se tudott dönteni. Mikor én elindultam, november 23-án, akkor még
nem tudtam, hogy a szüleim és az öcsém szintén Nyugatra mennek-e, de akkor már
édesanyám vívódott, mert nagyanyám, az ő édesanyja még élt, és nagyon úgy látta,
és ez úgy is lett, hogy az édesanyját nem látja többé, hogyha ő elhagyja az országot.
És ez neki egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt. Tényleg neki az édesanyja és a gye-
rekei között kellett döntenie, és a gyerekei mellett döntött, úgy érezte, hogy nekünk
szükségünk van rá. Amiben igaza is volt. Úgy volt, hogy amikor én elmentem, ak-
kor arról volt szó, hogy valószínűleg a szüleink együtt, és a Gyurka öcsém, ők hár-
man szintén elmennek majd. De ez még akkor nem volt végleges döntés az ő részük-
ről. Nem tudom, hogy fejezzem ki, bizonyos fokig euforikus hangulat uralkodott, és
olyan irreális hangulat, hogy az ember szinte nem is tudta, hogy mit csinál, hanem
úgy ment az árral.

Bizonytalanság hallatszik ki az akkor huszonnégy éves S. N. (1932) vissza-
emlékezéséből is. Elbeszélése szerint elmenetelének sem a forradalomhoz,
sem a politikához nem volt köze. 

Én nem érzékeltem, nem vettem részt a forradalomban, aztán a leendő férjem
sem vett részt a forradalomban, de ki akartunk menni. […] A politika és én nem va-
gyunk egy vonalon. Én nem értek a politikához. Én hallgatom a híreket, hallom a
híreket, és aztán ebben maradunk.

Az interjú során sehol sem fogalmazta meg egyértelműen, hogy miért is
emigrált. Szinte mellékesen, és nem magyarázatként mesélte el, hogy 1955-
ben másodszorra is megkísérelte az orvosegyetemi felvételit, de elutasították.
Valószínűsíthető, hogy ekkor vált véglegessé benne az elhatározás: elhagyja
Magyarországot, abban a reményben, hogy külföldön több lehetőség adódik
számára.

Még azt el kell mondanom, hogy én 1955-ben felvételiztem az orvosi egyetemre.
[…] Azt mondták a felvételin, hogy rég nem hallottak egy ilyen felvételit, sajnos az
ezerkétszázból valami százat vehetnek föl, hát nem én voltam, akit fölvettek. […]
Már valamit kellett volna csinálnom, mert ez itt nem ment nagyon. Akkor azt mond-
tam, hogy próbáljunk meg kimenni. […] Tehát kimentem. November 24-én háza-
sodtunk össze, és december 4-én mentünk ki, úgyhogy mi nagyon későn mentünk ki.

Bajba juthatsz te is…

I. J.-t (1929) 1951-ben egyetemistaként a népi demokrácia megdöntésére irá-
nyuló szervezkedés vádjával bebörtönözték. 1956júniusában engedték szaba-
don. Szeretett volna visszakerülni az egyetemre, de hamar belátta: bár a poli-
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tikai légkör enyhült, ez lehetetlen, ő továbbra is megbélyegzett. A forradalom
eseményeinek inkább szemtanúja volt, mintsem tevőleges résztvevője. Járta a
fővárost. A Corvin közben valaki fegyvert nyomott a kezébe, lőtt egyet-ket-
tőt, aztán visszaadta. Még a bukás előtt döntötte el, emigrál, hiszen az ő múlt-
jával bármikor visszavihetik a börtönbe. Itthon nem lett volna biztonságban –
indokolta a távozást –, itt fejet kell hajtani a rendszernek. Egy sorstársával vágott
neki az ismeretlennek.

Hazamegyek, és akkor azt mondja Erzsébeten egy sváb: „hát miért vagytok ti itt?
Miért nem mentek el – azt mondja –, az egész ország megy ki.” A másik utcán, két
utcával lejjebb lakott egy ember, egy társ, aki Várpalotáról szabadult szintén. El-
mentem hozzá, mondja nekem, „nézz ide, itt bajban lehetsz. Bajba juthatsz te is, meg
én is. Mert ha valaki megtudta, hogy nálad fegyver volt, nálad is volt pisztoly, fegy-
ver, akkor komoly bajban lehetsz, visszavisznek a börtönbe.” Mondtam, „nincs más
út. Menni kell.” Ő is beleegyezett. Elhatároztuk, hogy 4-én reggel akkor mi me-
gyünk.

Hasonlóélethelyzetben volt Á. B. (1930) is. Huszonhat évesen, félbetört
sportkarrierrel a háta mögött, 1956elején a „magyar érzelmű” illegális csoport,
amelyhez csatlakozott, lebukott, és őt is letartóztatták. A forradalom idején
szabadult. Budapesten csatlakozott egy felkelőcsoporthoz, néhány napig har-
colt a szovjetek ellen. Társa halála után otthagyta a felkelőket, s arra is ráéb-
redt, hogy az életét kockáztatja, ha itthon marad. 

Itt nem terem nekünk babér. Úgyhogy jó lesz egy időre kipucolni innen. Teszem
hozzá, hogy létkérdés volt. 

M. K. (1939) szinte gyerekként keveredett a forradalomba: magával ragad-
ta az általános lelkesedés, és a családban s a gimnáziumban is eleven volt a még
az 1848-as hagyományokból táplálkozó függetlenség iránti vágy. Részt vett a
veszprémi vár védelmében, ami miatt a szovjetek letartóztatták, Ungvárra,
majd Sztrijbe hurcolták. Decemberben, amikor hazatért, úgy érezte, annak,
hogy fegyverrel a kezében fogták el, előbb-utóbb súlyos következményei le-
hetnek. Nem szabad megvárnia, hogy betöltse a 18. életévét. Röviden beszélt
döntéséről, de túlfűtött, már-már durva félmondatával nagy nyomatékot adott
mondandójának.

Mert már november 4-e óta eltelt egy hónap, és ahogy hallottuk, a rendszer kezd-
te magát konszolidálni, semmiféle atrocitások nem voltak, de a kontrollpontokra ki-
terjedt a figyelmük. És tudtam, hogy nekem innen pusztulnom kell, mert nem csak a
származásom, hanem az, hogy fegyverrel kaptak el, lényegében annak valamiféle re-
torziója lesz. Lett is volna. 
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A. M.-et (1936), az egykor híres és gazdag polgári család sarját, akit az öt-
venes évek megtanítottak rá, hogy a bátorsághoz az kell, hogy lapulj, és ne nyisd
ki a szádat, az október 22-i műegyetemi nagygyűlés és a másnapi felvonulás
ébresztette rá, hogy forradalom van, vége a lapulásnak. Noha a lázadás és a ma-
gyarok vagyunk közös eufóriája hamar oszlani kezdett benne, mindvégig részt
vett a műegyetemisták szervezkedésében, még november 4-e után is igazolvá-
nyos, fegyveres nemzetőrként állt a kapuban. Végül az édesanyja menekítette
ki előbb a fővárosból, majd az országból. Az elbeszélés szerint a fiú szó nélkül
elfogadta imádott édesanyja döntését, és követte őt. 

Mindig emlegetem a magyar nagyasszonyokat, akik a megfelelő pillanatban a
megfelelő döntéseket hozták – hát ő ezt hozta! És sikerült neki ezt a teherautót nya-
kon csípni – ezen még mások is voltak –, és ez a teherautó odajött a Városház utca
elé! Édesanyám följött – és megint csak egy teljes véletlen, hogy bennünket otthon ta-
lált [az albérleti szobában]![…] Ő minket fülön csípett, és távoztunk! Így történt!
És így vissza, Lellére, ahol is hallgattuk a Szabad Európát, és hallgattuk a rádiót. És
megint csak itt a nagyasszonyi elhatározás, hogy „mi pedig megyünk!” És édesapám
azt döntötte, hogy ő nem akarja […], ő ide tartozik Magyarországra – lesz, ami
lesz, ő marad. És így édesanyám a két fiával útra kelt Nyugat felé!

Z. K. (1920), a vidéki nagyváros ismert újságírója a forradalmat nem a
rendszer megváltoztatására irányuló, hanem a szükséges személyi-politikai vál-
tozások érdekében kirobbant megmozdulásként, Nagy Imre feltétlen híveként
élte át. Az első hetekben sem a szovjet bevonulást, sem a Kádár-kormányt
nem utasította el, neki nem ez jelentette a cezúrát. Egészen december köze-
péig folytatta munkáját, amikor is több csatornán azt az üzenetet kapta, biz-
tonságosabb, ha eltűnik a városból. Január végéig bujkált, ekkor választás elé
állították: vagy ő is beáll a sorba, megtagadja a forradalmat, vagy letartóztat-
ják. A harmadik lehetőséget, a járható utat a feleség találta meg. Az asszony
ösztöne azt súgta, el kell hagyniuk az országot, különben a férjének bántódá-
sa esik. Fájdalmas és kényszerű döntés volt, de nem láttak más lehetőséget –
mint oly sokan, mindenüket hátrahagyva menekültek, még a szülőktől sem
búcsúztak el. 

Akkor mondta a feleségem, hogy tévedsz, nemcsak két út van, van egy harmadik
út. És ekkor határoztuk mi el, hogy most aztán sürgősen menni kell. El is mentünk,
regénybe illő dolog, hogy hogyan mentünk. A lakásunkat, mindent, teljesen úgy,
ahogy volt, cakompakk otthagytuk. […] A feleségem – drámaian hangzik – azt
mondta: „itt egy konyhakés, én leszúrom magamat, hogyha nem mész ki Nyugatra,
ha nem szökünk ki. Nem tudnám elviselni, ha neked bármi bajod is történne.” Ez
szó szerint így játszódott le.
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…nem is azzal a szándékkal, hogy disszidáljunk…

Nem mindenki a disszidálás szándékával lépte át a határt 1956-ban. H. I.
(1934) huszonkét éves bölcsészhallgatóként aktív szerepet vállalt az egyete-
misták forradalmi szervezkedésében, november közepén hivatalos szovjet pa-
pírokkal, a forradalmi diákbizottság küldötteként ment Ausztriába, hogy a Vö-
röskereszt munkatársaival és újságírókkal tárgyaljon. Bécsből Angliába utazott,
de még mindig a közeli hazatérés szándékával, s csak 1957februárjában dön-
tött az emigrálás mellett. 

November 17-én az egyetemi forradalmi diákbizottság kiküldött bennünket
Ausztriába. Ez a küldöttség négy ember volt […]. A diákbizottság szerzett hivatalos
papírokat a szovjet városparancsnokságtól, tehát orosz papírjaink voltak. Emlékszem,
az igazolvány bele volt varrva a kabátunk szárába, hogy igazolni tudjuk magunkat
Bécsben. Először is azzal a céllal mentünk, hogy elérjük, hogy az osztrákok a vörös-
keresztes szállítmányokat lehetőleg ne a magyar Vöröskeresztnek adják át – mert
akkor már az hivatalos kézben volt, tehát a segélyt a szovjetek osztották el, és az ne-
künk nem volt jó –, hanem közvetlen az egyetemre küldjék. Másodszor, amit tulaj-
donképpen ők nem is akartak, de mi útközben kitaláltuk, hogy ha már ott vagyunk,
akkor szervezzünk egy nemzetközi tiltakozó diákmozgalmat a magyar forradalom
elfojtása ellen. 

Én Magyarországról soha nem akartam elmenni. Sőt, még emlékszem egy be-
szélgetésre 56 nyarán, amikor már fölszedték az aknazárat, és már könnyebben le-
hetett utazni, volt az újságírók bécsi hajókirándulása, és ebben az időben találkoztam
egy barátommal a Vígszínház előtt. Emlékszem, azt mondta nekem: „Öregem, ab-
ban a pillanatban, ahogy a határok megnyílnak, én már nem is vagyok itt. Megló-
gok, elmegyek Nyugatra.” „De hát hogy? – kérdeztem. – Magyarország az a föld,
ahol…” – nyomtam neki egy nagyon hazafias szöveget. Mit tesz Isten? Fölvették az
orvoskarra, itthon maradt. Én ezzel a szöveggel pedig kinn maradtam. 

Hasonlóképpen P. B. (1934) sem akarta végleg elhagyni az országot. Egye-
temistaként részt vett az október 23-i tüntetés szervezésében, később tagja lett
a Nemzetőrségnek, és dolgozott a Népszava szerkesztőségében is. November
4-e Győrben érte. A zűrzavar elől a biztonságos Bécsbe menekült, bizonyta-
lan jövőképpel.

Aztán Győrből határoztuk el, hogy Bécsbe megyünk így hárman, hogy tényleg
Bécsbe megyünk, de akkor még nem is azzal a szándékkal, hogy disszidáljunk, ha-
nem hogy csak kivárjuk az eseményeket, mert még mindig arra gondoltunk, hogy a
Nyugat majd ezt nem fogja hagyni, hogy majd lesznek itten lépések, és aztán az oro-
szokat rendreutasítják, vagy valami történik. Szóval, voltak ilyen remények. Én sze-
mély szerint – hát volt, amikor én is reménykedtem benne, volt, amikor viszont ki-
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fejeztem azt, hogy én egyáltalán nem vagyok ebben biztos, hogy a nyugatiak hajlan-
dók egy világháborút megkockáztatni Magyarországért, szóval, ilyen gondolataim is
voltak, de az ember egyik percben ezt gondolja, a másik percben azt gondolja.

Kíváncsi voltam

Az állam egészen 1989-ig korlátozta polgárai jogát az útlevélhez jutásban és a
külföldre utazásban is, de a korlátozás fokozatosan enyhült. A kádári konszo-
li dációval fellazultak az utazási korlátok is, a szocialista blokkon belül Ma gyar -
országon viszonylag nagy utazási szabadságot engedtek azoknak, akik nem
adtak hangot elégedetlenségüknek. Illetve ez fordítva is igaz: a rendszer biz-
tosította az utazás lehetőségét (is), hogy az emberek ne adjanak hangot elége-
detlenségüknek.

N. T. (1943) sikeres szállodai szakember 1966kora őszén, huszonhárom
évesen egy jugoszláviai nyaralás alkalmával barátaival átszökött Olaszországba,
és politikai menedékjogot kért. Ő is eljátszott már korábban a disszidálás gon-
dolatával, de a döntést csak akkor hozta meg, amikor a körülmények együtt-
állása lehetővé tette, szinte kikényszerítette. Szervezett keretek között utazott
barátaival Abbáziába, ahol egy alkalmi olasz ismerősüket kérték meg, segítse
át őket autójával a határon. A kíváncsiság és a szerelem vitte el az országból,
hajtotta a kalandvágy. 

Kaland. Kíváncsi voltam. Én akartam menni a holland nő után, a barátom meg
el akart menekülni a katonaság elől, úgyhogy itt összecsengtek az érdekek, és ez egy
nagyon izgalmas időszak volt, hogy mind a kettőnknek nagyon jól jött volna ki, ha si-
kerül kimenni. […] A helyzet adta magát. […] Itthon kátyúban láttam az egészet.
[…] Akkor valahogy úgy összeadódtak ezek a dolgok, plusz ott volt a háttérben, ott
lüktetett a fülemben a Hollandiában élő magyar kis barátnőmnek a hívó szava. […]
Sőt arra az időszakra, mikor elindultam, már úgy voltam vele, hát hogyha valahogy
úgy adódik, hogy sikerül valahogy kint maradni, akkor kint maradok, keresek ott va-
lami jó jövedelmező munkát, és aztán majd fölveszem a kapcsolatokat, ez-az-amaz…
Szóval teljesen ilyen ködös, kaotikus, kalandos elképzeléseim voltak az egész úttal kap-
csolatban. Nem volt egy kialakult tervünk, egyikünknek sem, hogy „Jaj istenem, most
márpedig mi azért is el kell hogy hagyjuk ezt az országot”. Mert én úgy voltam vele,
ha sikerül, akkor jó, ha nem sikerül, akkor is jó. Szóval, ahogy esik, úgy puffan.

Az biztos, hogy nemkívánatosak voltunk…

A „másként gondolkodás”a hatvanas évek közepén leginkább a kulturális szfé-
rában kapott teret. Egyre bővült a hivatalos kereteken kívül alkotók köre.
A hatalom által elutasított, a művészeti élet peremére szorult szubkultúra von-
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záskörébe kerülő, új utakat, új kifejezési formákat kereső művészek munkáit
rendszerint betiltották, vagy egyszerűen megakadályozták, hogy a nyilvános-
ság elé lépjenek. Ők a hivatalosság szabta határokat szűknek érezték, olyan
világra vágytak, ahol szabadon megvalósíthatják elképzeléseiket; többet – és
mást –akartak elérni, mint amit az akkori magyarországi lehetőségek enged-
tek számukra. Éveken át küzdöttek a nyilvánosságért, újra meg újra nekifu-
tottak, ám a kudarcok sora, az eredménytelen próbálkozások végtelennek tűnő,
keserves története egyszer csak azt mondatta velük: elég volt. Feladták hát, és
emigrációba vonultak. 

L. D. (1938) fotóművész az egyik avantgárd művészekből álló ismert cso-
portosulás tagja volt. Legálisan nem mehetett külföldre, útlevélkérelmét több-
ször válasz nélkül hagyták. 1967szeptemberében kalandos módon, Ju gosz -
lávián keresztül egy autó csomagtartójában Bécsbe szökött (a disszidálást egy
újvidéki lap szerkesztősége szervezte meg). Elbeszélésében a külső körülmé-
nyek ecsetelésén túl, sőt már előtte föltűnt távozásának ezoterikus magyará-
zata is. A hivatalosság által elutasított alternatív művészt, a nemkívánatos sze-
mélyt valószínűleg nem csupán a rákényszerített szűk keretek, a megfigyelés,
illetve az elismerés hiánya késztette távozásra, hanem talán a személyiségéből
is következő kalandvágy. 

Inkább a szellemi éhség vonzott vagy taszított. Valószínűleg – most utólag mond-
va – a Nyilasnak a kalandvágya és az utazási kényszere. A Nyilasok ugyanis a leg-
többet utazó emberek. Ezt akkor nem tudtam, de mindenképpen kellett menni. Én
az elsők között voltam, aki elment Lengyelországba, Csehszlovákiába, szóval min-
denképpen mennem kellett a világba bárhova, illetve sok helyre, mindenhová és hosz-
szú időre. […] Az biztos, hogy nemkívánatosak voltunk és gyanúsak voltunk. […]
Azt tudtuk, hogy minket figyelnek, de nem úgy, mint később, amikor a Konrádék a
szamizdatokat csinálták. Ők már politikailag komolyan belekeveredtek ezekbe az
ügyekbe. Mi 1967-ig nagyon a művészetekre koncentráltunk. Az biztos volt, hogy
úgy éreztük, hogy semmiféle elismerést nem kapunk.

I. R. (1943) az avantgárd színházi élet meghatározó alakja, a hetvenes évek
tiltott színházának egyik legfontosabb egyénisége volt. A hatvanas évek végén
alapított színháza már totális szembefordulás volt azzal, amit esetleg az establish-
ment kínálhatott volna neki akkor. Az előadásokat betiltották, bevonták a tár-
sulat működési engedélyét, s őt magát eltiltották a publikálástól is. Mindezt
csak tetézték a megélhetési gondok. Nem látta értelmét tovább küzdeni a Ká-
dár-korszak nyomasztó szürke horrorja ellen. 1974-ben kivándorlóútlevelet
kért, akkor elutasították, egy év múlva azonban az egész társulat megkapta. Így
1976-ban legálisan hagyták el az országot. 
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Tehát mi azt csinálhattuk volna még egy ideig. Nem tudom, meddig. De már
annyira beszűkültnek éreztük ezt a teret, hogy én akkor kértem egy kivándorló útle-
velet, még 74 végén, amit elutasítottak. És akkor 75 augusztusában jött a felszólítás,
hogy miután Magyarország elfogadta a helsinki egyezményt,21 és aláírta, ennek alap-
ján mi szabadon elhagyhatjuk az országot, az általunk megjelölt és befogadó ország-
ba. […] Tehát itt nagyon lezáródtak a határok, akkor kértem én a kivándorló útle-
velet, mikor már semmi lehetőségem nem volt, sem publikálni, sem sehova menni. És
az egész környezet olyan nyomott volt, olyan szürke, olyan bedugult, olyan szarrágó
volt, tehát elég reménytelennek látszott az itteni élet akkor. Nem gondolom, hogy csak
nekünk – bárki másnak. Bárki másnak. […] Mondjuk, nekem annyiban elkeserítőbb
volt, hogy én ütköztem. Tehát mindent megpróbáltam, hogy elviselhetőbb legyen, és
hát a végén tényleg a fűnyíró gép jött, és börtönbe nem kerültem, voltak fenyegetések,
hogy börtönbüntetés a következő lépés. Ez nem történt meg.

Ty. B. (1945) már a középiskolában is más akart lenni, mint a többiek, in-
kább az iskolán kívül élt, a csajozás, popzene, beatzene, mozi, Egyetemi Színpad,
Filmmúzeum […], iskola után a Moszkva téri ácsorgás érdekelte. A hetvenes évek
végén, harminchárom évesen, a pesti alternatív művészi csoportok tagjaként,
tíz év lemezlovassággal a háta mögött arra döbbent rá, hogy az életében nem
maradt más, csak a mindennapi malomban őrlés. Az unalom, a szürkeség, a jö-
vőtlenség világa elviselhetetlenné vált számára is. Amellett, hogy az új élet
lehetősége, a hatalmas tér vonzotta, taszították az itthoni viszonyok, a bezárt
hely is.

Mert ez egy olyan ország volt, az ember tizenöt-tizenhat éves korára megtapasz-
talta, hogy itt mások döntöttek arról, hogy én mit nézhetek, mit olvashatok, mit te-
hetek. Az ember be volt zárva egy olyan világba, amihez igazán közöm nem volt.
[…] A 70-es évek végére nagyjából jól éltem, halálra untam már, próbáltam ide-oda
lépni.

A munkája untatta, személyes kötöttségei nemigen voltak, így tulajdon ké -
pen nem is volt nehéz nekivágnia az ismeretlennek. 

Szeretném azt elhinni, hogy minden
döntés valahol az én döntésem volt, mint
hogy kimenni Párizsba 2000 forinttal és
csak oda vonatjeggyel, és nem jönni haza
tízvalahány évig. Ez az én döntésem volt,
hogy fejest ugrok a világba, kétnapi éle-
lemmel, és elmegyek innen, és vonalat hú-
zok. […] Megkaptam először az útlevelet
78-ban. Csak még kb. tizenkét hónapig
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21A Európai Biztonsági és Együttműködési

Értekezlet (EBEÉ) 1975. augusztus 1-jén

aláírt záróokmányának nagy szerepe volt

az európai feszültségek enyhítésében, a

kommunista országokban az emberi jo-

gok követelésének alapjául szolgált. I. R. az

egyezmény kivándorlásra és a családegye-

sítésre vonatkozó rendelkezéseire utalt. 



ültem rajta, mert azt hittem, hogy nekem kell valami pénz ahhoz, hogy elmenjek, és
soha ne jöjjek vissza. Nem turistáskodni akartam harminc napig, tehát én pénzzel
akartam kimenni, vagy pénzt előreküldeni, hogy én ott el tudjak kezdeni egy új éle-
tet, amit itt már nem tudtam, mert itt becsukódott minden kapu lassan. De hogy mit
fogok ott csinálni, nem tudtam. Nem fogok meghalni, 33 éves vagyok, itt hagytam a
szüleimet mondjuk, de nem hagytam itt gyereket, nem hagytam itt nagy szerelmet,
gyakorlatilag egyedül vagyok a világban, és új élet kezdődik a nulláról, gyakorlatilag
az éhenhalás küszöbéről. Majd meglátjuk, mi lesz belőlem.

Azokat, akik a tiltásokat semmibe vették, illegális, féllegális tevékenységet
folytattak, a hatóságok számos esetben megfenyegették. Voltak, akiket nem-
csak szavakkal, hanem fizikailag is bántalmaztak. Több visszaemlékezőarról
mesélt: a rendőrség egyértelműen érzékelhető szándéka az volt, hogy megfé-
lemlítsék, ellehetetlenítsék, és ezzel emigrálásra kényszerítsék őket. 

NY. M. (1946) a hetvenes években alternatív színházzal foglalkozott, de a
betiltáson túl egészen addig nem érte közvetlen bántódás, amíg a kultúrpoli-
tika számára már elfogadhatatlan együttesét meg nem alapította. Ezzel már ő
is átlépett a láthatatlan határon. Ettől kezdve állandóan megfigyelték, követ-
ték, többször letartóztatták, rendszeresen életveszélyesen megfenyegették őt
és az édesanyját is. Nem maradt számára más kiút, mint hogy harminckét éve-
sen elmenjen az országból. Útlevelet kapott – ő is azok közé tartozott, akiket
ki akartak szorítani az országból. 

Volt egy időszak, amikor rajtam gyakorolt egy egész vizsgázó rendőriskolai osz-
tály! Reggel kimentem a lakásomból, és ott vártak az utcán, olyan tíz-tizenkét fia-
tal, és ott kiabálták, hogy „Ma eltörjük a lábad!” […] És aztán elkezdtek jönni a
telefonok, ami hát úgy nézett ki, hogy éjjel háromkor megszólal a telefon: „Ma éjjel
meghalsz!” Szóval így kezdődött. „Ma éjjel meghalsz! Kikerülhetetlen!” Elkezdték
anyámat hívni, hogy „te rohadt kurva! Reggelre halott lesz a fiad!” […] Ez az erő-
szak állandóan volt. Emlékszem, hogy volt egy ilyen történet, hogy mentem le autó-
stoppal a Balatonra, és elhúzott [mellettünk] egy busz amerikai turistákkal, és én
integettem nekik. És csikorogva fékez a rendőrautó, és bevittek, azt hiszem, Fehér-
várra a rendőrségre, és emiatt, hogy én integettem a turistáknak, három napig bent
voltam. A hajamat levágták rendőrollóval! Ilyen kémtevékenységgel gyanúsított a
zsaru, és úgy vallatott, hogy a pisztolyát kirakta az asztalra. […] Szóval ez a fizi-
kai erőszak, bebörtönzés, elmegyógyintézetbe dugás, ez abszolút benne volt! Ami bár-
kivel előfordulhatott! […] És hát közben az egész család ilyen idegösszeomlás szélén
állt, anyámat ugye minden éjjel hívták. Úgyhogy akkor tényleg nem maradt más
választás, mint elmenni. Szóval abban az időben ugye már hatalmas adósságokat
halmozott fel a kormány, és emiatt nem mertek embereket bebörtönözni, hanem in-
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kább az volt a taktika, hogy aki deviáns, azt kiszorítják az országból. És ez történt
velem is.

I. B. (1946) képzőművészt, egy alternatív művészcsoport tagját nemcsak a
nyilvánosságtól zárták el, nemcsak művészileg, hanem egzisztenciálisan is el-
lehetetlenítették. Őt is a hatalom kényszerítette emigrációba. Bár útlevelet
már korábban kapott, sőt egyenesen biztatták is, menjen el, csak 1979-ben
döntött úgy, hogy emigrál.

Úgy ítélték meg szerintem – de ez soha nem tisztázódott –, hogy én valahol egy
veszélyességi zónában vagyok. Tehát ugye azon túl, hogy nem vettek föl az Alapba
meg a Stúdióba, és akkor beadtuk az útlevélkérelmünket, amit egy nap alatt meg-
kaptunk. Sőt azzal, hogy igen, tessék, menjél! […] Na most én meg azt mondtam,
hogy én nem! Hát, hogyha így küldenek, akkor én nem megyek! Hát azért még van
időm. Na most én maradtam, de az volt az ára, hogy már 78– 79-ben semmilyen jö-
vedelmem nem volt. Gyakorlatilag semmilyen munkát nem kaptam. Bárhova men-
tem. Tehát a dolog már ilyen szempontból veszélyes kezdett lenni.

…azt mondták, hogy van egy hetem, hogy elmenjek…

P. J.-t (1940), a tizenhat éves gyereket, a szovjet bevonulást követően szerzett
véres tapasztalatok és az általános disszidálási láz arra késztették, hogy ő is el-
induljon Nyugatra, hiszen ennek nem lesz jó vége. Kalandos módon barátjával
át is jutott a határon, ám a bizonytalan jövő elriasztotta: a pokrócok alatt vissza-
disszidáltam, a vöröskeresztes teherautóval. A „megtévedt fiatalt”bevitték a rend-
őrségre, de egy-két pofon után hazazavarták. Ám ettől kezdve számon tartották,
előbb csak szelíden, majd a hatvanas évek végétől egyre durvább módszerek-
kel próbálták beszervezni –filmes próbálkozásaiban mindazonáltal nem gá-
tolták. Bár a főiskolára nem vették fel, a hatvanas évek elejétől a televíziónál
dolgozott, megtanulta a szakmát, saját kisfilmeket is készített. Hagyták felfut-
ni egy bizonyos szintre, hogy legyen vesztenivalója. Bármilyen félelmekkel és
nyugtalansággal járt is az itthonlét, nem akarta elhagyni az országot: erősen
kötődött a családjához, szerette a munkáját, barátok vették körül. 1971-ben
azonban újra behívták, s nyíltan választás eléállították: vagy segít nekik, és ak-
kor ők is segítenek a karrierjében, vagy tönkreteszik őt is, családját is. Úgy
érezte, ha itthon marad, és nem vállalja a besúgást, eltapossák, és a családját is
megszorongatják; az egyetlen megoldás, ha elmegy, akkor a családját is meg-
menti a nagyobb problémáktól. A hatalom állította tehát választás elé; és ő a
hatalom (a beszervezés) elől menekült az emigrációba.

Igazából én soha nem akartam kimenni. Tehát úgy, hogy én lelépek, és akkor
kinn fogok élni. Arról nem is beszélve, hogy a feleségemet szerettem, a szakmámat
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szerettem, a kollégákat szerettem. Volt egy egyéves gyerekem. […] Akkor elkezdőd-
tek ezek a beidézések. […] Megmondták, hogy: „mi tudunk sokat segíteni, de sokat
ártani is!” […] Először beszélgetés, akkor mondtam, hogy „én nem akarok rendőr
lenni”. Akkor úgy rám néztek, hogy hülye ez a pali? És akkor mondták, hogy „mi
nem akarjuk, hogy maga rendőr legyen. Mi azt akarjuk, hogy maga filmrendező le-
gyen. Sőt, mi azt akarjuk, hogy maga sikeres filmrendező legyen – amit mi el tudunk
intézni.” „De – mondom –, maga mondta, hogy nincs diplomám.” Azt mondja:
„Mindent el lehet intézni!” Mondták, mondták a nagy – ahogy szokták mondani –
óhéber dumát, persze, hát azért én is pesti gyerek vagyok, átláttam ennek a célját.
[…] Mondták, hogy el is tudunk taposni. És akkor kérdeztem: „De miért pont én?
Hát pontosan tudhatják, hogy én egy másfajta karakter vagyok, én ezt nem tudom
csinálni. Meg nem is akarom.” Mondták, hogy őket ez nem érdekelte, hogy milyen
karakterem van nekem. Őket az érdekelte, hogy itt van egy fiatalember, akit meg le-
het zsarolni. „Neked van egy egyéves gyereked, van egy karriered, amit szeretnél foly-
tatni, és így tovább, és így tovább, szerintünk ezeket nem akarod föladni. Vagy igen?”
Egyre fenyegetőbbé vált a dolog. Én be voltam szarva! Egyszerűen! Nemcsak magam
miatt. A gyerekem miatt, meg a feleségem miatt, meg a szüleim, meg az öcsém mi-
att. És amikor azt mondták, hogy van egy hetem, hogy elmenjek, akkor arra gon-
doltam, hogy mi a jobb? Ha itt maradok, és nem csinálom, és eltaposnak, és akkor a
családomat is megszorongatják? Vagy ha elmegyek, és akkor disszidenssé válok, és ak-
kor viszont a családot nem fogják úgy megszorongatni. Én fölmértem, hogy jobb, ha
elmegyek. Fájni fáj, amennyire fáj a dolog, de akkor ez volt az egyetlen olyan dolog,
én akkor úgy láttam, hogy ezzel megmentem, legalábbis a nagy problémáktól a csa-
ládot.

…ebben a hazug világban nem tudok tovább élni

P. N. (1951) emigrálását a szovjet típusú rendszerrel szembeni kritikai viszo-
nyával magyarázza. Az e kutatás során készült interjúk közül egyedül az ő nar-
ratívájában fogalmazódik meg explicit módon politikai-erkölcsi ellenzéki
viszony, magatartás. Ő a legfiatalabb interjúalanyunk, akinek eszmélése a het-
venes évekre esett, amikor már mind nagyobb teret kapott a politikai másként
gondolkodás. Egyrészt szülei révén –akik már a hetvenes években szamizdat
kiadványt szerkesztettek –, másrészt saját „jogon”, az underground autodi-
dakta művészeként számos rendőrségi zaklatásban volt része. Évekig harcolt
a hatóságokkal, ám amikor ráébredt, hogy feleségét és gyerekeit is tönkrete-
heti, az emigrálás mellett döntött. Évekig vártak az útlevélre, majd 1983-ban
Francia országba emigráltak. 
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Én nagyon fontosnak gondoltam, és mondtam is nyíltan ismerősöknek, hogy itt kell
maradni. Itt kell megcsinálnunk azt, amit fontosnak találunk, mert képtelenség, hogy
mindenki elhagyja ezt az országot, mint egy süllyedő hajót. Mi lesz ezekkel a közép-
kelet-európai országokkal, ha mindenki elhagyja? S én ebben, azt hiszem, eléggé ki-
tartó voltam, és már erős is voltam, és tudatosan is vállaltam. S ami azután mégis
megváltozott a 80-as évek elején, az egy nagyon konkrét, de általános valami. […]
Az a tapasztalat, hogy ami 1956-ig Magyarországon egy kívül levő hazugság volt,
mert a szovjet megszálló erők és a szovjet titkosrendőrség által diktált erőszakszerve-
zet tulajdonképpen rákényszerítette kívülről az akaratát – történetesen Ma gyar or -
szágra is. De ez látszott is, hogy a lakosság számára egy nem kívánt külső erőszak
volt, ami ellen föllázadt. De 56 után, a Kádár-rezsim a megtorló intézkedésekkel,
először is az akasztásokkal, a gyilkosságokon keresztül egy olyan országot és egy olyan
közhangulatot teremtett, ami megváltoztatta a hazugságot. Vagyis ami odáig kívül
volt, a Szovjetunió hazugsága volt, belülre került, és az emberek olyanokat kezdtek
mondani, olyan értékrendszerben és olyan életformáról beszéltek, ami számukra
mintegy értékként jelent meg, miközben egy hamis, egy hazug, egy korábban kívül-
ről rájuk erőltetett hazugságból eredt. Ami előbb vagy utóbb azzal a következménnyel
járt, hogy asszimilálódtak. Hogy magukévá tették azt, ami nem az övéké volt. S et-
től a pillanattól kezdve nekem az volt az élményem, hogy ebben a hazug világban
nem tudok tovább élni. Nem bírom megszólítani őket, mert nem értik azt, amit én
mondok. Az a nyelvezet, az az értékrend, az a művészet számukra nem érthető.
Legfeljebb egy szűk kisebbség számára érthető, amelyik tudatosan szembefordult. Még
ebben az időben is. De ez egy nagyon szűk réteg volt, amelyik valójában ellenzékinek
számított. Itt többé-kevésbé egzisztenciális és egyéb okokból, haszonkeresésből, így-úgy
megpróbáltak élni. Amit én nagyon helytelennek találok, és utólag is ezt nagyon so-
kan még a mai napig is, ezt mint mentséget hozzák elő, akár a legalávalóbb dolgok
mentségének is tekintik. De ez nem indokolja tulajdonképpen, és ezt nem lehet így el-
fogadni. Az embernek van méltósága. Van olyan értékigénye, értékítélete, amit ha
elvet, elutasít, akkor alapvetően azt az emberi méltóságot fogja elutasítani, ami nél-
kül élni nagyon nehéz. De az emberek, úgy látszik, hogy bírnak ebben a meghason-
lott értékrendben, önmagunkkal meghasonulva tudnak élni. Az én számomra ez nem
volt járható, nem volt lehetőség. Végül úgy döntöttem, hogy eddig és nem tovább. Én
innen elmegyek, örökre el akarok menni, és el is akarom felejteni. S nem kívánok eb-
ben tovább részt venni.

Z. T. (1934) emigrálása szintén nagyon alaposan átgondolt döntés ered-
ménye volt. Szülei és testvérei 1956végén Hollandiába menekültek. Ő itthon
maradt, bár a megtorlástól tartott (1957-ben fél évig előzetes letartóztatásban
volt, mert teológushallgatóként részt vett a Állami Egyházügyi Hivatal irata-
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inak lefoglalásában), küldetéstudata, hogy papként szolgálja hazáját, segítsen
az embereknek, nem engedte, hogy elmenjen egy nyugodt, kényelmes világba.
Felszentelését követően papi feladatait komolyan véve gyakorolta hivatását az
ÁEH kirótta keretek között, olykor a kiskapukat is megkeresve. Amikor ezt csi-
náltam, akkor azt mondtam, hogy hát igen, itt van a helyem. És van értelme, hogy
itt vagyok, és tudok olyan dolgokat előhozni, amiket elképzeltem, hogy szeretnék
csinálni. Ám a kudarcok következtében (külföldi tanulmányútra vonatkozó ké-
relmét elutasították, a már megvédett doktori disszertációja kapcsán, amely-
nek témája a fogamzásgátlás volt, az egyházi hatóság rendreutasította, bünte-
tésből ismét áthelyezték stb.) 1973-ban már úgy érezte, elérkezett ahhoz a
ponthoz, amikor föl kell mérnie: van-e még további kilátás arra, hogy én Ma gyar -
országon tudjak élni, és előrehaladni, és munkaterületet és értelmes munkát találjak,
vagy pedig befejeztem. Arra jutott, nem érdemes tovább küzdenie. A tiltások
kényszerítették arra, hogy máshol folytassa életét, munkáját. A hatalom szá-
mára kényelmesebb volt, ha nem marad tovább az országban. 1975-ben ki-
vándorlóútlevelet kért, megkapta,és így emigrált. 

Szinte minden elbeszélő valamiféle kényszerítő erővel magyarázta kivándor-
lása motiváltságát. Sokan az üldöztetéstől való félelemmel, vagy tényleges ül-
döztetéssel indokolták menekülésüket. Volt, akit már korábban letartóztattak,
kitelepítettek, bebörtönöztek, és joggal tartott attól, hogy ez megismétlődhet,
mások „csupán”történelmi tapasztalataikra támaszkodtak. Azok, akik a Ká-
dár-rendszer évei alatt vándoroltak ki –többnyire szintén a represszióáldoza-
tai voltak, de nem fizikailag bántalmazták őket –, életterük beszűkülésével, a
szabadság hiányával, a számos területen megtapasztalt korlátozás elviselhetet-
lenségével magyarázták tettüket. A nem maradt más választás hangsúlyozása
eredményeként ezekben a visszaemlékezésekben a kivándorlás elhatározása so-
rán annak idején felmerült kétségek a feledés homályába vesztek, döntése he-
lyességét utólag egyik emlékező sem vonta kétségbe. Többen áthárították a
felelősséget: elmondásuk szerint szülő vagy más, rájuk nagy befolyást gyakorló
közeli rokon közvetlen vagy közvetett hatására hagyták el az országot, máso-
kat a külföldön élő ismerőstől, rokontól várható segítség is arra ösztönzött,
hogy nekiinduljanak. Volt, aki megoldhatatlannak látszó magánéleti problé-
máit is felsorakoztatta döntése igazolására. Néhányan viszont –az előzőektől
eltérően –nem beszéltek kényszerről. Ezekben a narratívákban az emigrálás
elhatározása nem esik egybe a határ átlépésével. Eredeti szándékuk szerint át-
menetileg mentek el az országból a biztonságosabb világba, vagy hogy segít-
séget kérjenek a Nyugattól, de vissza akartak térni Magyarországra. Tettük
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véglegessé, visszafordíthatatlanná a későbbi történések hatására vált. Értel-
metlen lett volna a külföld által kínált lehetőségeket hátrahagyva visszatérni a
kilátástalanságba. És ebben a mintában is találkoztunk azzal a politikától men-
tes indítékkal, amely nyilvánvalóan sokakat hajtott: a nyugati életforma, a sza-
badabb és anyagiakban is gazdagabb élet utáni vágy motívumával. 

BEILLESZKEDÉS AZ ÚJ HAZÁBAN

Ezek a menekülttörténetek az integrálódás dimenziójában is megközelíthetők.
Az emigráns saját elhatározásából él, illetve –esetünkben – élt külföldön. In-
terjúalanyaink többsége kényszerből menekült el, és az új közösségbe való be-
illeszkedés, az új normák átvétele, követésesokak esetében magától értetődően
következett be, mások ezt eleve elutasították, vagy nem tudták megvalósítani. 

Az integrálódás két pólusa a beilleszkedő, elfogadó, illetve a kudarcos, el-
zárkózó. A két pólus között természetesen több átmenet is létezik. Ennek
szemléltetéséhez sorra veszem, hogy emigráns interjúalanyaink miként be-

széltek a beilleszkedésükről, miként
ítélték meg a sikerességét, mit mond-
tak a haza és a honvágy kérdéséről. 

A sikeres élettörténetet elmesélők
az integrációról nem problémaként be-
széltek. Új hazájukban otthont akartak
találni vagy teremteni, otthonosan érez-
ni magukat, és ehhez –számukra ma-
gától értetődően –be kellett illeszked-
niük. Náluk az integrálódás kívánatos,
pozitív célként jelent meg, sőt néhány
olyan esettel is találkoztunk, amikor a
visszaemlékező külön nem tért ki erre
a problémakörre. Interjúalanyaink kö-
zött azok, akik a beilleszkedésüket si-
keresként értékelték, többnyire egykori
ötvenhatosok.22 Több mint negyven év
távlatából ekképpen tudósítanak hely-
keresésükről. 

…úgy nézett ki, hogy soha az életben nem fogunk visszajönni…

A. M. (1936), aki 1956-ban anyjával és testvérével Svájcba menekült, szilárdan
elhatározta, mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres élete legyen.
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22Sok oka van annak, hogy az ötvenhatos

emigránsok többsége könnyebben beil-

leszkedett, mint akár a korábban, akár a

későbben kivándoroltak. Ennek kifejté-

se egy másik tanulmány feladata lesz. Itt

csak jelezni szeretném, hogy a befogadó

(különösen az osztrák és az amerikai)

társadalmak szimpátiája a magyar forra-

dalom iránt, az általuk nyújtott számta-

lan támogatás óriási előnyt biztosított

a menekülőknek. Másrészt, mint már

utaltam rá, az ötvenhatos disszidensek

között találjuk a legtöbb jól képzett fia-

talt, akik könnyen jutottak álláshoz,

vagy egyetemen folytatták tanulmánya-

ikat, és integrálódásuk így szinte aka-
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Tudta, nincs visszaút, a disszidálással elvágta magát Magyarországtól. És ha
már így hozta a sors, teljes egészében ide, Svájchoz akart tartozni, be akart il-
leszkedni. A honvágyat lelke legmélyére száműzte, mindenféle nosztalgiát tu-
datosan elfojtott magában –tisztában volt vele, sokkal nehezebb lenne, ha
ezekkel együtt él. 

Egyszerűbb volt majdnem egy „sorompót tenni”, és azt mondani, hogy „én most
az életemet itt élem”. Ki számított 70-ben még egy rendszerváltásra? Senki! […]
Tehát Magyarország számomra ezekben az években eltűnt! […] Az életútnak a ma-
gyar szakasza zárt volt! És talán jó is volt ez így, mert így nagyon jól kezelhető! De
akkor nagyon nehezen lett volna kezelhető, ha „két lábon állok”, tehát nem tudom,
hogy végeredményben hova tartozom. […] Én akkor egész világosan és konkrétan
Svájchoz tartoztam, és elindult az életút, és ez az életút nagyon szerencsésen sikerült –
hát erről még majd beszélni fogunk –, de lényeg az, hogy nem volt megterhelve az-
zal, hogy máshova kellett figyelni! […] Nekünk, most visszanézve, a beilleszkedés és
az asszimilálódás éveit roppant módon megkönnyítette az, hogy arra még gondolni se
gondolhattunk, hogy Magyarországra kerülünk! Honvágyunk volt, de az emberi lé-
lek, az talán olyan, hogy azon nem rágódik, amit valahogy ki kell pipálni. Nekem a
barátaim, a svájciak, akik a Balatonra mentek, hoztak egy kis befőttes üvegben ba-
latoni homokot meg balatoni vizet, és én könnyezve fölraktam az ágyam mellé! De
nem azon sírtam, hogy nekem a Balaton eltűnt az életemből! Tehát a beilleszkedés
ezáltal, hogy mi mind a két lábbal Svájcban álltunk, nekünk könnyebbé vált.

Műegyetemi tanulmányait Svájc patinás egyetemén, az Eidgenösse Tech -
nische Hochschulén fejezte be. A Swissairnél helyezkedett el mérnökként,
majd 1964-ben teljesült az álma, felvételt nyert a pilótaképzésre. 1966-tól
harminc éven át keresztül-kasul repülte a világot. Olyannyira sikeresen asszi-
milálódott, hogy a nyolcvanas évek közepén lakóhelye önkormányzati képvi-
selőjévé választották, s nem sokkal később jelölték a kantonparlamentbe is.
A megtisztelő perspektíva nagyon csiklandozta ugyan, de visszalépett. Mindkét
felesége svájci volt, három gyermeke svájci nevelést kapott. 

A. M. személyes szerencséjével magyarázta sikereit. Asszimilációjával vi-
szont nem vesztette el eredeti nemzeti azonosságát, anyanyelvét vagy kultú-
ráját. Arról beszélt, hogy magyar gyökereiről soha nem feledkezett meg, ha
alkalom adódott rá, büszkén vállalta is. 

Hogyha egy Teller Edével találkoztam vagy valaki más magyarral, akiből lett va-
laki, akit én nagyon tiszteltem, az a magyar büszkeség, és az öröm, hogy itt „ma-
gyarok vagyunk”! – ez soha nem múlt el! 

Különböző intenzitással, de mindvégig tartotta a kapcsolatot a kinti ma-
gyarokkal. Kezdetben az egyetemen tanuló magyar diákokkal állt szoros kap-
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csolatban, majd a magyar mérnököket és építészeket tömörítő szervezet tagja
lett, eljárt a rendezvényeikre, részt vett munkájukban. 

Hozzá hasonlóan az ugyancsak ötvenhatos O. G. (1937) is az új kultúra, az
új nyelv megismerése mellett tette le voksát. 

Annyira más világba került az ember, hogy kénytelen volt nem annyira odafi-
gyelni arra, hogy mi történik Magyarországon. […] Az Egyesült Államokban meg
Kanadában a magyarországi forradalom leverése után egy-két hónappal ezek a hí-
rek kezdtek elmaradozni. Az már egy más világ. Azon felül, hogy az ember kapott
otthonról híreket burkolva is leveleken keresztül, de ha már nem tudunk visszajönni –
és akkor úgy nézett ki, hogy soha az életben nem fogunk visszajönni Ma gyar or szágra –,
akkor próbáljunk egy kicsit távolabb kerülni, nézzük meg a világnak egy másik részét,
próbáljuk azt megismerni, tanuljunk meg egy világnyelvet. És ezért mentünk sokan
Észak-Amerikába szerintem.

Előbb Kanadába ment, majd nyolc hónap nyelvtanulás után beiratkozott
egy amerikai állami egyetemre, ahol közgazdász végzettséget szerzett. Vissza-
tért Kanadába, marketingmenedzserként dolgozott. Célját, hogy beilleszked-
jen a kanadai társadalomba, elérte. Ezzel párhuzamosan természetesen és
szükségszerűen eltávolodott Magyarországtól. És talán épp ennek következ-
ménye volt az is, hogy nem találta meg a hangot a kint élő magyarokkal, akik
több évtized elteltével is inkább Magyarországhoz tartoztak, mintsem oda,
ahol mindennapjaikat élték. 

Nagyon rosszul beszéltek magyarul és még rosszabbul angolul. Az volt a röhej,
hogy egyik nyelvet sem beszélték, és nem értették, hogy mit csináltunk. […] Mi sem
egészen értettük, hogy hogy lehetett mondjuk addigra már harmincöt vagy negyven
éve élni Észak-Amerikában és nem megtanulni angolul, és nem tudni azt, hogy mi
történik a világban, és nem tudni azt, hogy Magyarországon is mi történt. 

Nagyjából rögtön otthon éreztem magam…

M. K. (1939) 1957januárjában érkezett Amerikába, de magára soha sem olyan
disszidensként tekintett, aki el lett volna zárva hazájától. A Magyarországtól
távol töltött évek nem jelentettek száműzetést, a kintlét nem emigráció volt,
hanem az élet természetes állapota. Mindvégig a következő előtte álló vagy
maga eléállított feladatra koncentrált, és tudta, ezeket csak akkor tudja meg-
oldani, ha beilleszkedik az amerikai társadalomba, a másféle kulturális kö-
zegbe. 

Az ember azzal foglalkozik, ami lehetséges. Ki volt szabva a feladat az életben.
Ott nem volt visszaút. Pozitívan kell gondolni. […] Kint voltam Amerikában, s
egyik kezemben whiskys pohár, másik kezemben meg a kislány keze vagy dereka. 
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1961-re elvégezte a Dartmouth Egyetem közgazdasági szakát, utána üzlet-
kötőként, menedzserként dolgozott, jobbára Európában.

Magyarságáról mint természetes, soha el nem múló adottságról beszélt,
amely oly mélyen gyökerezik az emberben, hogy azt még kiirtani sem lehet. De
amerikai állampolgársága éppígy személyisége természetes részévé vált.

Az emberben van egy magyarság, amit még kiirtani sem lehet. Ez kulturális és
nem a földhöz, politikához kötött, nem is Magyarország területéhez kötött. Ebben az
irodalom, leginkább a nyelv, a zene van. Ez a két legfontosabb vetülete. Az egész
fenntartó hagyomány, amit Kodály és Bartók kibányásztak. Igen, ez óriási. Mondok
egy jelenetet az életemből, hogy megvilágítsam ezt. Valahol vagyok az utcán New
Yorkban egy zenebolt előtt, és először életemben hallom Bartóktól az ütőhangszerek-
re és cselesztára írt zenéjét. Azelőtt nem ismertem. Egy nagyon jó, modern zene. […]
És hallgatom ezt a zenét, és egyszer csak belejön a Bartókból a népzene. Ez a magyar
lüktető népzene-motívum. S akkor valahogy meglepett a magyar szellem, s sírtam,
mint egy gyermek.

Számára magyarnak maradni azt is jelentette, hogy nevét nem írta át az an-
golszász helyesírásnak megfelelően. Például van benne egy á betű. Apám is így
írta mindig, és pontos j-vel. Én mindig föltettem a vesszőt az á-ra. Viszont a ma-
gyar emigráns szervezeteket messziről elkerülte, az etnocentrikus nézőpont
éppúgy elriasztotta, mint azok a szélsőséges vagy zavaros eszmefuttatások,
amelyeket az emigráns sajtó egy része közvetített. 

Az utcai újságárusnál lehetett kapni két vagy három magyar újságot. Az egyik
cionista volt, a másik náci, a harmadik, nem tudom, talán komcsi. Akkor végig kel-
lett hallgatni az ilyen társaságokban, hogy a magyarság eredete, a magyarság fel-
sőbbrendűsége, hogy mi a sumeroktól vagyunk leszármaztatva, meg a szittyáktól,
meg ez, meg az. Szóval nekem nem volt erre igényem.

E. V. (1931) is szinte automatikusan fogadta el az új közeget, Svájcot, aho-
vá 1956-ban került; könnyen, szinte konfliktus nélkül alkalmazkodott. Nem
volt sem nyelvi, sem egzisztenciális problémája. Előbb a Lausenne-i Egye-
temre került fizikus-asszisztensnek, ahol tudományos karrier várt volna rá, de
rövid idő elteltével inkább a számítástechnika felé fordult, abban a remény-
ben, hogy ott inkább megtalálja számítását. Néhány év múltán már igazgatói
pozícióban volt, aztán saját vállalatot alapított. Sikerét inkább saját alkatának
és tudásának, mint az egyébként igen kedvező körülményeknek tudja be. 

Én azt hiszem, hogy az ember mindig magában hordja a saját sorsát. [A körül-
mények] kevesebbet számítanak. Az az érzésem, hogy ha engem Kolimába küldtek
volna, ott is megtaláltam volna a barátaimat. Igaz, ott nehezebb az élet. Ott ki kell
kaparni kézzel a gyökereket, és azt kell rágni. Van olyan, aki egy gyönyörű palotá-
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ban él, mindene megvan, és mégis boldogtalan. […] Persze, ilyen szempontból biztos,
hogy szerencsém volt, de részben magam is építettem a szerencsét.

Hiányzott ugyan neki az ország, ahol felnőtt, de honvágyát tudatosan el-
fojtotta, a haza fogalmához pragmatikusan közelített: a hazája ott lesz, ahol
megtalálja boldogulását. És ezt a demokratikus Svájcban vagy kiterjedt kap-
csolatain keresztül Európában meg is találta. Magyar nővel kötött házasságot,
három gyermeket neveltek fel. 

Nem vágyódtam haza tudatosan, csak tudat alatt. Fölépítettem magamnak egy
teóriát. Fölépítettem azt a teóriát, hogy én nem vagyok specifikusan magyar, én eu-
rópai vagyok. Német, lengyel, magyar ősök, és én meg svájci vagyok, tehát én
Európához tartozom. És hát ott élek és ott fejtem ki a működésemet, ahol a legjobban
tudom. Már a rómaiak is azt mondták, hogy ubi bene ibi patria.23 Nem? Ezt építet-
tem föl magamnak, és ebben éltem, és ezt mondtam. Úgyhogy nem volt az, hogy jaj
Istenem, most visszavágyódom, most ott szeretnék lenni. Ezt nem mondtam. Mond-
tam, hogy nagyon jó, itt vagyok Európában, mert én idevalósi vagyok, európai va-
gyok.

R. P.-t (1933) is erős szálak fűzték a hazájához, és amint arra többször is
utalt az interjú során, soha nem akarta elhagyni Magyarországot. De a kény-
szerből előnyt tudott kovácsolni, gyorsan és könnyen beilleszkedett az ango-
lok világába, szinte az első perctől fogva otthonosan mozgott. Sikerét annak
tulajdonította, hogy jól ismerte az ország nyelvét és kultúráját is. 

Nagyjából rögtön otthon éreztem magam, igen. Ugye, a nyelvet tudtam, de nem
csak a nyelv… Szóval fontos volt, hogy én már egész korán olvastam olyan gyerek-
könyveket, mint például Beatrix Potter Nyúl Péter-meséi, meg mindazokat, amik
nagyon fontosak egy kultúrához, hogy az ember azokat tudja és ismerje. Hiába tanul
itt valaki meg magyarul, ha nem tud a Maczkó Mukiról. […] Úgyhogy én otthon
voltam Londonban. 

Teljes és sikeres életet tudott teremteni magának és családjának. Angliában
a cambridge-i Trinity Hall College-ban diplomázott. Piackutató, majd rend-
szerszervező szaktanácsadó lett; 1975-ben saját céget alapított, számos ország-
ban dolgozott, többek között az Európai Bizottságtól is kapott megbízásokat.
Új otthonra talált, de soha nem úgy gondolt magára, mint aki visszavonhatat-
lanul hátat fordított hazájának. Titkon bízott benne, hogy egyszer visszatér-
het.

Én tényleg mindig azt gondoltam, hogy ideiglenes dolog. De hát meddig fog ez az
ideiglenes tartani? Azt nem lehet tudni. […] Ugye, a hatvanas években pláne, úgy

nézett ki: semmi ok, hogy ez megszűnjön.
[…] Sose volt az az érzésem, én most vég-
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leg itt hagytam az országot, hanem mindig az volt az érzésem, hogy valahogy ideig-
lenesen otthagytam, de hátha valamikor vissza tudok jönni. 

– Ebben komolyan hitt? 
– Hát mondjuk nem is olyan tudatos, nem gondoltam végig. De az volt mindig

az érzésem, hogy jó, most itt vagyok, mert itt kell lennem, de ez nem jelenti azt, hogy
én szükségszerűen örök időkig itt leszek, és nem mehetek vissza. Ahogy kinézett a
helyzet, pláne úgy a hatvanas években, lehet hogy már nem fogom megérni. De azért
várjuk, nézzük, reméljük. Hát én idevaló vagyok… 

A befogadó országgal lojális interjúalanyok egyike sem érezte jól magát a
magyar emigráns szervezetekben, és szinte mindegyikük határozottan ki is je-
lentette, hogy ezeket a társaságokat messziről elkerülték. 

R. P. (1933) ezt nagyon udvariasan indokolta: a múlt éltetése tőle idegen.
A háború, illetve a magyarországi demokratikus kísérlet kudarca után, 1947–
48-ban emigrált magyarok és a forradalom után menekültek között óriási
különbségek voltak kultúrában, tapasztalatokban és mentalitásban egyaránt.
Az ötvenhatos R. P. magyar kapcsolatai mind privát kapcsolatok voltak, ame-
lyeket az óhazából hozott, illetve örökölt. Olyan ismerősök, rokonok, akiket
már disszidálásuk előtt is ismert, és az emigrációban újra találkoztak. 

Valahogy sosem merült föl, és nem kerestem. És nagyon sok honfitársunkat – be-
vallom – kissé untam. Mert ugye volt ez a 45– 47 közötti emigráció, akik kicsit még
ott éltek, hogy tovább élték, és ezt untam. Mondom: az elmúlt, az már rég volt, hogy
mi volt itten 45 előtt, abban élni. Jó, hát egy öreg bácsi elanekdotázik. Igen, de hogy
abba úgy beleélni magukat, és csak ebben élni – nagyon unalmas. […] És én sose vol-
tam egy szervezeti ember, ilyen, ahogy az angol mondja, én egy not clubable vagyok.
Nem vagyok híve a szervezeteknek, legkevésbé az emigráns szervezeteknek. Nem
fekszik nekem az a valami.

…nem érdekel, hogy milyen állampolgár vagyok

Az 1948-ban kivándorolt Sz. R.-nek (1924) elbeszélése szerint komoly akadá-
lyokat kellett legyőznie emigráns élete során, mégis azt sugallta, hogy beil-
leszkedése egyfajta lineáris fejlődés volt. Párizsban kezdetben alkalmi mun-
kákból élt, majd kereskedőként dolgozott. Tanult a Sorbonne-on, és tagja lett
a párizsi Martinovics Szabadkőműves Páholynak. 1968-ban Németországba
költözött, Münchenben használt gépkocsikkal foglalkozott, aztán Milánóban
lett ingatlankereskedő. Igazi világpolgárként élt, aki bárhol jól érezheti magát,
megtapasztalta a nyugati demokráciát, nem vágyódott Magyarországra, a dik-
tatúrába, hiszen az elől menekült el. 
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És én annyira kozmopolita voltam akkor is. Engem nem érdekel, hogy milyen ál-
lampolgár vagyok. Persze egy állampolgárság érdekelt, hogy adminisztratív szem-
pontból legyen egy nemzeti útlevelem.

S. N. (1932) is könnyen alkalmazkodott az amerikai életmódhoz és kör-
nyezethez. Ezt azzal magyarázta, hogy egyrészt fiatal volt, amikor 1956-ban
kikerült, másrészt benne nem volt semmiféle magyarságtudat, soha nem kö-
tődött egyik országhoz, egyik nemzethez vagy kultúrához sem. Így az sem
okozott számára problémát, hogy hazátkellett váltania. Természetéből faka-
dóan elfogadó alkat volt.

Bennem mondjuk ilyen magyarságérzet nincs, nekem nincsenek gyökereim, se
Magyarországon, se Amerikában. Én negyvennégy évet éltem kint, tehát többet, mint
amennyit itt éltem. Huszonnégy éves voltam, amikor elmentem, most két éve vagyok
itt [Magyarországon], nagyon jól megvagyok, de nekem sehol nincsenek gyökereim.
[…] Én mindent el tudok fogadni, ha nem is megszeretni, de elfogadni.

Amerikai élete rokoni segítséggel indult 1957-ben; férjével egy kisvárosba
kerültek, nem sokkal később azonban a jóval több lehetőséget ígérő New
Yorkba költöztek. Néhány év elteltével egyedül maradt két fiával, s keményen
meg kellett dolgoznia a család fenntartásáért. De szorgalma és kitartása átse-
gítette a nehézségeken, számítógép-programozó lett. 

Elhatároztam, hogy el kell mennem valamit tanulni, és akkor mentem el kom-
puter-programozó iskolába. Akkor mondták az emberek, akik már csinálták, és kom-
puterrel foglalkoztak, hogy nagyon nehéz lesz ebbe belejönni stb. Mondtam, jó, ha
lehetetlen, akkor majd valami mást kitalálok, de ameddig nem lehetetlen, addig pró-
báljuk meg. Sikerült.

Neki is sikerült beilleszkednie. Hasonlóélethelyzetű honfitársaival civil
kapcsolatot tartott, de soha sem kereste meg a magyar közösségeket, az az
életszemlélet, világkép, amit ezek a csoportok ápoltak, idegen volt tőle. Az in-
terjú során többször is szóba hozta, hogy nem érez közösséget a magyarokkal,
és sem a vallás, sem a hagyományok nem képviselnek számára értéket. 

Én nem szeretek semmiféle egyletet, semmiféle közös dolgot, az nem az én vilá-
gom. […] Részben a magyar egyesületek azok általában keresztények voltak, és rész-
ben régi magyarok, én nem tudom, szóval, mi soha nem tartoztunk bele semmibe.
[…] Én nem kívántam az egyesületi dolgokat. […] Ott, ahol laktunk először, ami-
kor bementünk New Yorkba, igen, ott laktak magyarok, azok általában az 56-os
magyarok voltak. Egypárat ismertünk, de még Magyarországról, tehát mi inkább
így barátkoztunk, akiket még ismertünk innen.

G. C. (1937) 1957őszétől Zürichben anyjával és két fivérével közös lakás-
ban élt. A svájciak számos területen segítették őket, de viselkedésüket olykor
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lesajnálónak érezte. Számára már nehezebb volt a beilleszkedés: bár igyeke-
zett megérteni és elfogadni a svájci mentalitást, sok minden bántotta. Úgy
érezte: a politikai rabság megszűnt, de helyette társadalmi rabságba került, olyan
írott és íratlan szabályok közé, ahol állandóan arra kellett vigyáznia, hogy úgy
viselkedjék, ahogy elvárják tőle. Ösztöndíjjal francia– német szakon kezdte
meg egyetemi tanulmányait, de „kapaszkodó”hiányában nem találta helyét:
személytelenség is uralkodott az egyetemen, […] elvesztem ott a nagy sokaságban, és
nehéz volt a kapcsolatokat is fenntartani azzal a pár emberrel, akivel volt. 1960-ban
megszakította a tanulmányait, dolgozott, majd Londonban élt néhány hóna-
pot. Hatéves szünet után folytatta az egyetemet, és közben hosszabb időt töl-
tött Párizsban és Argentínában is. 1974-ben doktori vizsgát tett. Ezt követő-
en nyelvtanár volt, aztán tíz évig egy menekültotthonban dolgozott. 

Elbeszélésében olyan nőként mutatta be magát, aki sohasem vágyódott
vissza Magyarországra. Bár az élete korántsem volt problémamentes, mindig
is úgy érezte, a nehézségek nem a körülményekből, hanem saját személyisé-
géből adódnak. Csak több évtized elteltével, az interjú során ébredt rá: ahhoz,
hogy oly nehezen találta meg a helyét a világban, az emigránslét is hozzájárul-
hatott.

Nekem nem, honvágyam se volt soha. Nem gondoltam arra, hogy nekem köny-
nyebb lenne itthon. Nem hittem, hogy könnyebb lenne, nem gondoltam. Úgy gondol-
tam, hogy az én személyes problémáim pontosan ugyanúgy itt is meglennének. És
mondjuk én talán akkor még nem láttam eléggé a környezetnek a szerepét. Azt most
jobban látom, hogy azért a környezetem is szerepet játszott. Nyilván az egész emig-
rációs szituáció is megnehezítette a helyzetemet, amit akkor nem annyira láttam,
mint most. Szóval azt én akkor leértékeltem. Akkor nagyon úgy láttam, hogy min-
den csak az én privát problémám. De hát azért az nem egészen volt úgy.

A magyar kör viszont elég gyakran összejárt

Ö. B. (1933) emigráns élete, ha nem volt is zökkenőmentes, semmiféleképpen
sem volt sikertelen. Az első négy évet Franciaországban, illetve Svájcban töl-
tötte, csak 1961-ben szánta el magát, hogy bátyját követve az USA-ban tele-
pedjen le. Selyemfestőként kezdett dolgozni, majd lépésről lépésre, kemény
munkával textiltervező lett. Megtalálta helyét az új világban. Befogadták őt, és
ő is elfogadó volt. Felvette az amerikai tempót, nem nézett hátra, többnyireér-
dekes, jövedelmezőállásai voltak, és bár voltak magánéleti gondjai, összessé-
gében pozitív mérleget állított fel. 1982-ben férjhez ment egy Kanadában élő
magyarhoz. 
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Narratívájában az a legszembetűnőbb, hogy bárhová ment, a régi, itthoni,
többnyire arisztokrata kapcsolatait kamatoztatta. Franciaországi és svájci tör-
téneteinek főszereplői éppúgy ebből a körből kerültek ki, mint ahogy Ame -
rikában is mindig felbukkant egy magyar, szinte hálózat volt a magyarok között,
mindenki segített a másiknak, ismeretlenül is, ez volt a hátországa, ez nyújtott
biztonságérzetet. 

Azt tudtam, hogy a családom várt, de azt nem tudtam, hogy ezzel jár több száz
magyar, akik mind a bátyám barátai voltak. Öt év alatt fölelevenedtek a régi isme-
retségek meg barátságok, mert nagyon sok ember ment ki. Ezeknek már elmondta
ötszázszor, hogy majd én jövök, de már csak legyintettek, hogy áh, úgyse jön. Hát jöt-
tem. Mindenki várt. […] Ezek mind vártak már. És akkor ide mentünk vacsorázni,
meg oda mentünk vacsorázni. Megismerkedtem egy csomó emberrel.

És bár voltak kapcsolatai a befogadó társadalom tagjaival is, azokat felszí-
nesebbnek, értéktelenebbnek tartotta. Számára a jó kapcsolathoz, ahhoz hogy
értsék egymást, elengedhetetlen a közös kulturális gyökér. 

Magyar egyedülálló nő létemre képtelen voltam egy olyan kapcsolatot teremteni,
aminek jövője is van. Mert bár szeretem az amerikaiakat, de annyira más a menta-
litás. Nehéz lett volna például házasságba belemenni egy amerikaival. Az indítómo-
tor nem volt ott. Tehát hogyha én azt mondtam, hogy Lánchíd, akkor ő nézett rám,
mint borjú az új kapura.

Éppen ezért kereste a kapcsolatot a kinti magyarokkal, akikkel könnyen kö-
zös nevezőre jutott.

Ott [New Yorkban] minden évben vannak nagyon nívós és nagyon szép magyar
bálok. Az egyik a piarista bál, a másik a katolikus bál, három vagy négy bál. Az or-
szág többi részéről is jöttek erre az eseményre. 

Viszont nem találta a közös hangot a háború előtt vagy alatt emigráltakkal,
kerülte őket. Magát mint ötvenhatost azonosította, bár a forradalomban nem
vett részt, „csak”1956-ban menekült el az országból. A korábbi disszidensek-
kel szembeni ellenszenvét nem a politikai másként gondolkodással, hanem a
kulturális, viselkedésbeli különbségekkel magyarázta.

Volt magyar ház, de nem az a fajta társaság és nem az a fajta magyar, akit mi
szívesen kerestünk volna. Először is nem ötvenhatosok lehettek. Én azt hiszem, ők
régebbi magyarok voltak. A már régebben ott élő emberek azt mondták – mármint
régebben, mint én –, hogy ezek között az emberek között állandóan viszálykodás és
versengés van, és én azt mondtam, hogy nekem ebből elég volt, erre nincs szükségem.
Én távol tartottam magam tőlük, úgyhogy velük nem volt kapcsolatunk.

T. B.-ből (1929), a huszonhét éves ötvenhatos disszidensből Svájcban si-
keres reklámszakember lett. Bár az interjúban beilleszkedésre vonatkozó köz-
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vetlen reflexiókat nem találni, az, hogy megtartotta kétlakiságát, s hogy mind
a mai napig munkája része a kapcsolatkeresés, legyen az illető svájci vagy ma-
gyar, arra enged következtetni, hogy sikeresenintegrálódott ugyan a svájci tár-
sadalomba, de érzelmileg fontos kapcsolatait mégis magyarokkal kötötte. Ma-
gyar feleséget választott, magyarokkal barátkoznak. 

A barátaink természetszerűleg többnyire magyarok. Svájcban 56 után több mint
tízezer magyar telepedett le. Ebből több ezer magyar él a zürichi agglomerációban,
és ezek közül kb. egy tucat a baráti körünkhöz tartozik. Van néhány svájci barátunk
is, de nem sok. Nekem egy sor svájci kollégám, mondhatnám barátom van, akivel
hébe-hóba találkozunk. A magyar kör viszont elég gyakran összejárt. 

…az embernek alkalmazkodnia kell

P. B. (1934) 1956-ban ígéretesnek indulóírói pályát hagyott maga mögött.
Beilleszkedéséről új hivatásán keresztül beszélt. Miután az emigrációban ha-
mar felismerte, hogy a magyar nyelvvel külföldön nagyon nehéz, szinte le-
hetetlen értékeset alkotni, nem szabad hiúábrándok között élni, túl kellett
jutnia ezen a krízisállapoton. Új hivatást talált magának. Ehhez az Oxfordi
Egyetemen tanult, majd filozófiát és pszichológiát hallgatott Londonban. Ké-
sőbb pszichoanalitikusi képzést kapott, és ekként praktizált.

Koncentrálni kellett dolgokra, angolt tanulni. A karrier szempontjából személye-
sen úgy éltem meg, hogy hirtelen ott találtam magam egy másik nyelvterületen, és az
ember egy darabig várja, hogy megszólaljanak magyarul, aztán csak rájön, hogy nem
fognak megszólalni magyarul. Akkor emigráns magyar író legyek? Itt elnéztem eze-
ket az emigráns magyar írókat, és láttam, ezek teljesen fantáziavilágban élnek, mon-
dom, ez nem egy járható út. Egy darabig nem tudtam, mit csináljak. A végén úgy
döntöttem, hogy a filozófia irányában megyek tovább. […] Közben találkoztam az
angliai magyar pszichoanalitikusokkal, és ott is emberrel foglalkoznak.

Felismerte, hogy számára a kiutat a hivatás, az értelmes tevékenység, az új
életcél jelentheti. 

Azzal, hogy az ember talál magának területeket, amelyeken dolgozhat, amiken
tevékenykedhet, ami tényleg érdekli, szerintem ez egy jó megoldás, az nagyon segít.
Gondolom, ha valakinek ilyen nincs, akkor sokkal rosszabb lehet a helyzet. Odáig el-
jutottam, hogy kell az életnek értelmét keresni, nagyobb, mint magyar összefüggés-
ben, és akkor azt mondtam, hogy a humanizmus. […] Azt hiszem, nagyobb össze-
függést kell keresni, tehát nem lecserélni a magyart az angollal, hanem keresni kell
egy akkora összefüggést, amelybe mindkettő belefér. És akkor indultam el a huma-
nizmus felé. Nem volt új gondolat nekem a humanizmus, de fontosabbá vált, mint
addig. És én így oldottam meg.
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N. T. (1943), a nyughatatlan kalandor mindig másra, folyton máshová vá-
gyott. Egész életében kereste a változást, a változatosságot, s annak érdeké-
ben, hogy befogadják, könnyen és örömmel alkalmazkodott. Életszemlélete,
alkata is erre az életformára predesztinálta. Ausztráliában telepedett meg,
egyik városból a másikba költözött, szinte állandóan úton volt, de mindvégig
azzal a tudattal, hogy egyszer újból hazatalál. A vendéglátóiparban, többnyire
szállodákban vezetőként dolgozott, munkája kapcsán élt Angliában és a
Bermuda-szigeteken is.

Mindenhol jól éreztem magam. Rendkívül otthonosan mozogtam én akkor már
Ausztráliában, bárhova mentem. Mindenhol rendkívül jól éreztem magam, min-
denhol találtam pikantériát, érdekességet, különlegességet, életmódot, futó kapcsola-
tokat, ismeretségeket. Érdekes életforma volt ez. Ez olyan, mint a vándorcirkusz. […]
Máma itt, holnap ott. […] Beilleszkedtem. Mondhatnánk, papíron teljes életet éltem.
De állandóan az az érzés volt bennem, hogy máma itt, holnap ott, és oly mindegy.
Tehát tulajdonképpen nem éreztem úgy, hogy én most ott tudnám befejezni, vagy va-
lami egetverő nagyot alkotni. Próbálkoztam egy-két dologgal, de úgy nem tudott en-
gem lekötni semmi. A legnagyobb élvezet az egész kint tartózkodás alatt az volt, hogy
amikor csak kedvem volt, szedtem a sátorfámat, és odébbálltam, hosszú kilométerek-
kel arrébb. Az az Ausztrália egy hatalmas földrész, egy nagy ország. […] De igaz,
hogy az első nap, hogy átléptem a határt, és kitettem a lábam az országból annak ide-
jén, már akkor mondtam, hogy én majd egyszer jövök haza.

Visszaemlékezése tele van reflexiókkal. A beilleszkedéssel kapcsolatban a
kölcsönösség szükségessége mellett érvelt. Tudta, tennie kell azért, hogy el-
fogadják, befogadják, és ezzel párhuzamosan neki is el kell fogadnia a másik
kultúráját. 

Többnyire az okos ember mindig úgy döntött, hogy kereste az eredeti népnek a
kapcsolatát, mert el kellett hogy fogadtassuk magunkat először is ahhoz, hogy ott zök-
kenőmentesen, jól tudjunk élni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember veszítse el az iden-
titását, de nagyon fontos dolog az, hogy van egy közmondás: „Ha Rómába mész, ak-
kor úgy kell csinálnod, ahogy a rómaiak csinálnak.” Nem? Úgyhogy ez valóban ül
mindenféleképpen, tehát az embernek alkalmazkodnia kell. […] Tehát egy emigráns,
mikor elmegy egy idegen országba, el kell fogadnia azt, hogy az a nép az esetleg egy
más mentalitás, más szokásokkal, más vallási beállítottsággal, és sok minden más dol-
gokkal foglalkozik kultúrájánál fogva, mint ahogy mi. Tehát akkor inkább azt el kell
sajátítani, udvariasan át kell venni tőlük, és úgy lehet valahogy az embernek a jég
hátán is megélni.

Mindemellett –több interjúalanyhoz hasonlóan –büszkén őrizte nemzeti
önazonosságát, mi több, a nemzeti jelképek használatával fennen hirdette is. 
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Voltak megnyilvánulásaim Ausztráliában, amik elengedhetetlenül magyarnak
tűntek, mint például több kocsim volt, de az utolsó két autómban – és remélem, fogok
tudni hozni róla fotót –, ugye fehér kocsim volt, és az autóban végig versenycsík volt
festve, piros-fehér-zöld végig. És minden kocsimban hátul ki volt az ablakba ra-
gasztva a Fradi-embléma. Szóval azt csak az tudta, hogy mi az, aki magyar volt, és
látott engem az utcán ezzel közlekedni. És nemegyszer fordult elő, hogy magyarok,
ugye – azt az ember nem tudhatja, mert ott mindenkinek ausztrál rendszámú ko-
csija van – dudáltak rám és integettek, és némelyik még ki is üvöltött az ablakból,
hogy „Hajrá Fradi!”, mert látták hátulról. Mert volt, amikor háromszögletű Fradi-
zászló is volt a kocsiban. Tehát kokárda, magyar zászló, magyar csíkok, ezek voltak
benne. Én nagyon büszke voltam arra, hogy akármilyen társaságba vagy munkába
mentem, elsősorban kihangsúlyoztam, hogy én magyar vagyok. Az valahogy nekem
egy olyan dolog volt, hogy „Gyerekek, itt vagyok, és nektek még ilyen nincs a bélyeg-
gyűjteményetekben. Tehát, tegyetek engem be!”

Amint láttuk, N. T. be akart illeszkedni, és ennek érdekében természete-
sen mihamarabb el akarta sajátítani a nyelvet. Ezért sem kereste a kapcsolatot
az ausztráliai magyar emigránsokkal, hiszen többségük zárt közösségben élt,
alig volt kapcsolatuk a befogadókkal. 

Az az időszak, az nem telt úgy el, hogy különösebben sok magyar barátot vagy is-
merőst gyűjtöttem volna magam köré. Valahogy úgy hozta a sors, hogy nemigen
akadtam össze velük. Ami nem egy hátrány végeredményben, mert hát hadd mond-
jam el őszintén, ez sokat segített abban, hogy akklimatizálódjak, és beleilleszkedjek
egy kicsit jobban az ottan életformába, környezetbe. És mondjuk, hogy nyelvtanulás-
hoz is ez jobban segített hozzá így. Mert nagyon sok példa van előttem, hogy magya-
rok kijöttek, már évek óta ott voltak, és még mindig nem tanultak meg rendesen an-
golul. Mert annyira csak a magyar környezetre, magyar ismerősökre és rokonokra
szorítkozva, magyarként élték továbbra is ott az életüket. Én is magyarként éltem az
életemet, de ugyanakkor nem zártam be a kapukat a helyi szokások előtt vagy a he-
lyi, mondjuk, nyelv előtt, ugye, ami nagyon fontos.

Z. T. (1930) 1976februárjában érkezett Hollandiába. Teljesen új életet
akart kezdeni, és ennek sikerét csak úgy látta biztosítva, ha minden kapcsola-
tát megszakítja Magyarországgal. Azokat a terheket, amiket egy ilyen kommunis-
ta rendszerben az embernek a nyakába tudnak rakni, azt sem egyénileg, sem a család
részére nem akarom vállalni. Félt attól, hogy az államvédelem a határokon túl
is eléri, és nem akart zsarolási lehetőséget hagyni. Lemondott az állampol-
gárságáról, lakását az államra hagyta. Emigrálását végérvényesnek tekintette,
nem akart visszajönni, nem is hagyott lehetőséget erre. A beilleszkedés szá-
mára magától értetődő szükségszerűség volt. 
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Hát én pontot tettem az itteni életem végére. Én nem akartam kétféle módon la-
vírozni. Be akartam teljesen illeszkedni a holland társadalomba.

Hollandiában élő családjától és a hollandoktól is sok segítséget kapott.
Mint majd mindenkinek, eleinte neki is voltak nehézségei, de ő azért jött a
szabadság országába, mert tudta, hogy ott majd fölszabadulás, kibontakozás jön […],
ott majd jobb lesz, és ennek érdekében meg is tett mindent. A nyelvet elsajátí-
totta, értelmes munkát keresett és talált egy egyetemen. Miután első házassá-
ga (melyet egy Magyarországról ismert asszonnyal kötött) válással végződött,
egy holland asszonnyal alapított családot. Papi hivatását ugyan feladta, de ön-
kéntes karitatív feladatokat vállalt. Otthonérezte magát, elfogadta az embe-
reket, akik befogadták, megtanult hollandul élni. 

Elfogadáshoz vagy toleranciához az akaratnak mindig két oldalról kell jönni.
Szóval azt akartam mondani, hogy önmagammal is kompromisszumot kell kötnöm
[…]. És hát minden ilyen kompromisszumnak vannak előnyei, hátrányai. Úgy ér-
zem, hogy ez a jövő útja a nagyvilágban is. 

P. J. (1940), aki 1972-ben érkezett Amerikába, Magyarországon elindult
filmes karrierjét akarta folytatni, kiteljesíteni Los Angelesben. Ennek rendelt
alá mindent. Raktárosként, autókereskedőként kezdte, az elsőévekben egye-
dül arra koncentrált, hogy minél tökéletesebben elsajátítsa az angol nyelvet,
és anyagilag független legyen. Visszaemlékezése az eleinte kisebb, idővel egy-
re fontosabb filmes munkák, a szakmai kapcsolatok felsorolásából áll. Beil-
leszkedni a hollywoodi filmesek társadalmába akart. Felidézett szakmai-társa-
dalmi sikereivel azt sugallta, hogy befogadták, elfogadták őt. Megtanulta a
szakmát, elismert, foglalkoztatott forgatókönyvíró lett –de azzal is tisztában
volt, hogy ugyanaz, ami a nagyoknak megadatott, neki nem sikerülhet soha.
Tudta, és el is fogadta, hogy kompromisszumokat kell kötnie. 

Mi [magyar filmesek] soha az életben nem tudtunk volna odakerülni, hogy egy
olyan filmet csináljunk, mint Coppola vagy Scorsese. Számunkra ez nem lehetséges!
Ezt még ők is nagyon nehezen tudják megcsinálni maguknak. […] Emlékszem, a
Scorsese kijelentette egyszer, hogy ő minden filmjébe úgy kezd bele, hogy talán ez lesz
az utolsó filmje. Mert nem tudja, hogy a következőre hogy lehet pénzt szerezni. Ezt
mondja a Scorsese, aki a világ egyik legtehetségesebb filmese. Nem is sikertelen, rá-
adásul. Mi ezt tudtuk, nagyon jól, hogy ez az út nem járható a számunkra. Tehát
nem is nagyon érdemes ezen erőlködni annyira. Hanem olyan szituációt kell szerez-
nünk magunknak, ahol azért mégis a szakmában vagyunk bizonyos szempontból,
ami kielégítő. Túlzottan nagy elvárásaink ne legyenek – mert akkor boldogtalanok
maradunk.
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Mivel mindent annak rendelt alá, hogy az amerikai filmes szakmába beke-
rüljön, a kinti magyarokat teljesen kizárta az életéből. 

Semmi kedvem ahhoz, hogy én magyar vendéglőbe járjak, magyar pékhez járjak,
magyar henteshez járjak, és magyar mit tudom én, kinél dolgozzak fillérekért.

A célját elérte, mi több, sikeresnek is érezte magát: amerikai filmes lett. Bár
leírta Magyarországot, családja miatt mégsem tudott teljesen elszakadni, a fia
itthon maradt, nélküle nőtt fel. 

Hanem irgalmatlanul rosszul éreztem magam, hogy van egy gyerekem, […] és
én nem vagyok ott, ahol a gyerekem van. A feleségem meg elvált tőlem. Szóval bor-
zasztó rosszul éreztem magam.

…megszakadt az életem…

Z. K. (1920) az eddig bemutatott ötvenhatosoktól eltérően középkorú volt,
amikor disszidált. Angliába ment feleségével. D. K.-hoz (1928) hasonlóan ne-
ki is olyan hivatása volt –költészet, újságírás –, amelynek sikeres műveléséhez
anyanyelvi szintű nyelvismeretre van szükség. Bár a nyelvet hamar elsajátítot-
ta, ezt a szintet soha nem érte el. A házaspárnak komoly megpróbáltatásokban
volt része, mire tíz év elteltével mindketten stabil helyet találtak maguknak: ő
tisztviselő, a felesége könyvelő lett. A kényszerű menekülés okozta sokkon
azonban jó ideig nem tudott úrrá lenni, és hivatásának feladása jobban megvi-
selte, mint a mindennapi megélhetési gondok. 

Olyan görcsös állapotban voltam. Az az öröm megvolt bennem, hogy megmene-
kültem valami nagyon rossztól, de az, hogy megszakadt az életem... Tudtam, hogy
egészen más emberré kell átformálódnom, más munkával kell eltölteni az életemet,
mint amit imádtam csinálni. […] különösen érzékeny volt a dolog, mert én a magyar
nyelvből éltem. Hát ez jelentette a megélhetésemet, ez volt a szenvedélyem, írni. És
tudtam, hogy soha nem fogok esetleg tollat a kezembe venni. Idegen földre kerülök,
németül, franciául, olaszul jól beszéltem, amikor kimentem. Szóval nem jelentett vol-
na problémát. Pechem, hogy Angliába kerültem, amelynek nyelvét nem beszélem.
Mert akkor már nem fogadtak be ezek az országok, ahová én mentem volna. 

Helyzetét nehezítette a bűntudat,24 amelyet az itthon hagyott társak sorsa
miatt és azért érzett, mert megfutamodott. De mindezek ellenére az interjúban
azt mondta, számára a beilleszkedés nem okozott különösebb gondot. Igaz,
sok minden hiányzott a múltból, Magyarországból, de ahhoz, hogy élni tud-
jon, megtanulta: nem szabad, hogy hiányozzon. Végül is –kompromisszumok
árán ugyan –sikerült egy szép, csöndes,
polgári életet felépítenie. 
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Z. K. számára fontos lett volna a kapcsolat a kinti magyar közösségekkel.
Az első időben látogatták is a rendezvényeiket, de az évek során ők is elma-
radtak.

Volt az úgynevezett Mindszenthy Klub, ahova mi is elmentünk egyszer-kétszer,
de olyan emberek voltak ott, akik beittak, verekedtek, bicskáztak. Aztán mi távol tar-
tottuk magunkat tőlük. […] Hát szóval mit keressek én akkor egy ilyen közönséggel,
vagy ilyen társasággal. Megpróbálkoztunk, hogy maradjunk magyarok között, de va-
lahogy nem ment.

A belső otthon a legfontosabb

A beilleszkedés dimenziójában nehéz L. D. (1938) narratíváját elemezni. Az
avantgárd fotóművész Nyugatra érkezte (1967) után abbahagyta a fotózást, al-
kalmi munkákból élt, verseket írt, aztán zenekart alapított, kommunában élt,
egész életét valami misztikus keresés, a végső tudás megszerzésének vágya töltöt-
te ki. Ezért volt úton mindig –a szó mindkét értelmében. Bejárta szinte az
egész világot, mindenhova elment, amire reinkarnációs meditációi során visz-
szaemlékezett. Sehol sem telepedett le, nem keresett magának hazát; úgy érez-
te, a lélek belseje felé irányuló utazás a lényeges. 

Ez a fogalom, hogy haza, a haza nem foglalkoztatott engem soha. Én otthon érez-
tem magam mindenütt. Mindig ott voltam, ahol otthon éreztem magam. Ahol nem
éreztem otthon magam, onnan továbbmentem. De ez nem jelentette azt, hogy ott job-
ban otthon voltam, mint máshol. Indiában is mindig nagyon otthon éreztem magam,
Franciaországban is, Ibizán is, Bretagne-ban például szintén otthon érzem magam,
ha ott vagyok, Amszterdamban nagyon otthon voltam. Ausztriában nem voltam
soha otthon, Svédországban sem. Koppenhágában igen, de Svédországban nem. Van-
nak országok, amik vonzzanak, és ahol laktam is, ahol maradtam is tovább, és van-
nak olyanok, amelyek kevésbé. […] Otthon akkor vagy, ha belsőleg hazaérsz. […]
A belső otthon a legfontosabb. Minden embernek van egy bizonyos feladata minden
életben. Ott kezdődik a dolog, ha már tudod, hogy te már éltél és még valószínűleg
élni is fogsz, máshol, más életben, akkor te egyik életedben éltél Egyiptomban, másik
életedben Indiában, harmadik életedben Alaszkában, a negyedik életedben Dél-
Afrikában vagy a Fidzsi-szigeteken. Egyik életedben kínai vagy, másikban fekete, a
harmadik életedben indián, a negyedikben magyar, akkor ezeknek a fogalmaknak,
hogy otthon, haza, hazamenni, visszajönni, egészen más jelentőségük van, mert visz-
szatérsz akkor újra, ha ezt az életedet befejezted. Visszatérsz egy bizonyos otthonba
megint, onnan aztán megint kitelepülsz egy földi otthonba, egy új életbe, egy más kor-
ba, egy más kultúrába. Ez a fajta „otthonlevés” egy másabb „otthonlevés”. Ilyen ott-
honlevésnél nincs faj, nincs ország.
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Az eddig idézett visszaemlékezésekből az derült ki, hogy ezek az emberek
többségükben valamilyen szinten már tudták az adott nyelvet, hiszen olyan
családból jöttek, ahol a nyelvek ismerete magától értetődő volt. Nekem a nyelv-
vel nem volt problémám, mert én gyerekkoromban a németet és a magyart majdnem
egyformán jól beszéltem. Mert nálunk, az osztályidegen családban volt egy német
fräulein.25 Voltak ismereteik a befogadó országról, annak kultúrájáról. Nyitot-
tak voltak az újra, az elfogadó attitűd segítette őket a beilleszkedésben. Az al-
kalmazkodni akarás, a befogadó országgal szembeni lojalitás egyik esetben
sem vezetett a teljes asszimilációhoz. Mindvégig magyarként határozták meg
magukat, és ha megszakadtak is kapcsolataik az óhazával, egyikőjük sem ta-
gadta meg gyökereit, megőrizték anyanyelvüket, kultúrájukat. 

A többség közvetlen családtagjai Magyarországon maradtak. Legtöbben
arról számoltak be, hogy rendszeres kapcsolatban voltak velük, vagy ha a disz-
szidálást követően rövid ideig nem tudtak is egymásról, amint valamennyire
konszolidálódtak a körülményeik, újból megkeresték egymást. Az elsőévek-
ben levélben jöttek-mentek az információk, majd a telefon elterjedésével egyre
gyakrabban beszélgettek egymással. Az itthon maradtak támogatása termé-
szetes volt számukra, élelmiszer- és ruhacsomagokat küldtek haza. Sokakat
meglátogattak a szülők, többnyire a disszidens anyagi támogatásával. Aztán
amikor állampolgárságot szereztek, egyre többen és egyre többször látogattak
Magyarországra. 

Az emigrálás tehát megoldotta a problémát, ami elűzte őket: szabad világban
élhettek, ahol nem érte őket hátrány a származásuk vagy politikai meggyőző-
désük miatt. Ezekben a narratívákban sikeres életutakat ismerhettünk meg.

Az eddigi elbeszélések egyikében sem találtunk olyan utalást, hogy az in-
terjúalany megtagadta volna magyarságát. Láttuk, hogy többek számára fontos
volt a nemzeti hovatartozás kérdése, ők beszámolójukban részletesen szóltak
ezzel kapcsolatos –többségében pozitív –tapasztalataikról és érzelmeikről.
Mások viszont nem szenteltek nagy teret ennek a kérdéskörnek, néhányan
még szóba sem hozták, de ez egyik esetben sem jelentett elutasítást. A beil-
leszkedés szempontjából kevésbé sikeresnek vagy éppen kudarcnak látszó tör-
ténetekben viszont a magyarnak lenni kérdése többnyire kiemelt jelentőséget,
szembetűnően nagy hangsúlyt kapott,
legtöbbször negatív vonatkozásban. 

…hogy megtartsuk a magyarságunkat

Többen elzárkózva, magyarságukba fordultan éltek az emigrációévtizedei-
ben. Ezeknek az embereknek az önbemutatása erős érzelmi hangsúlyokkal te-
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li magyar kötődést mutat. Magyarságtudatuk emigrálásukkal megerősödött.
Volt, aki szinte szégyellnivalónak érezte vagy egyenesen elutasította az in-
tegrációt. 

Á. B. (1930) egy segélyszervezet jóvoltából Los Angelesben kötött ki öt-
venhat után. Előbb kisegítőés segédmunkákat végzett, majd szorgalommal,
kitartással és kinti honfitársai segítségével saját, jól menő vállalkozást hozott
létre. Kinti életéről két vonatkozásban beszélt. Mindent megtett, hogy egy-
részt megteremtse családja anyagi biztonságát, másrészt, hogy megőrizze
magyarságát. Ez a nagyon erős magyar kötődés szervezi a történeteit. Megfo-
galmazása szerint soha nem akart beilleszkedni az amerikai társadalomba.
A beolvadásról nemcsak mint nem követendő, hanem mint elítélendő straté-
giáról beszélt. Magyarságát mindenáron őrizni akaróés tudó igaz honfiként
mutatta be önmagát. 

Feleségével –aki édesanyjával és testvérével még a világháború alatt me-
nekült el Magyarországról –rendszeresen részt vettek a Los Angeles-i magyar
ház rendezvényein. Valóságos kis Magyarországot teremtettek maguknak,
vasárnaponként istentiszteletre jártak, hétvégi magyar iskolát szerveztek, bá-
lokat rendeztek. Egymásra voltunk nagyon utalva, mi magyarok. […] És ebből
aztán az volt, hogy tényleg összetartott a magyarság. A hatvanas évek vége felé a
közösség saját erőből turulmadaras 56-os szobrot állított a Mindszenty téren,26

és rendszeresen felkértek emigráns –később hazai – értelmiségieket, hogy kö-
zösségüknek előadást tartsanak. És ők is, mint annyi más amerikás magyar kö-
zösség, az egyik legnagyobb magyarság-megtartó erőt a cserkészetben látták. 

Los Angelesben egész szép magyar élet volt. Ott készült egy 56-os emlékmű. Egy
nagy parknak az egyik sarkát elnevezték Mindszenty square-nek, Mindszenty te-
recskének. Oda lett fölállítva egy szép nagy obeliszk, sasmadár, 56-os emlékmű. Erő-
sen ott voltunk Los Angelesben, talán a hatvanas évek vége felé. Akkor már anyagi-
lag jobban álltunk. Közös, társadalmi munkával állítottuk fel. […] Nagyon szép kis
egyházat szerveztünk, ahol magyarul tartották az istentiszteletet. És én nagyon jól
éreztem magam. Nem vagyok az a nagy templomba járó, de… És a templom után
mindig volt ebéd, vagy volt egy kultúrelőadás, egy Mikulás-est, vagy március 15-e
meg lett ünnepelve. És ez nekem tetszett, mert ez fontos volt a gyerek szempontjából,
és abból a szempontból, hogy megtartsuk a magyarságunkat. És a cserkészet is fontos
volt, mert régen cserkész voltam. A cserkészet tulajdonképpen egy keresztény vallás-

erkölcsökön alapuló önkéntes ifjúsági szer-
vezet. Fiúk és lányok voltak benne, és volt
három cserkészcsapat is Los Angelesben.
Az egyik cserkészcsapat például Gérecz
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Attiláról lett elnevezve. […] Népdalokat tanultak, verseket tanultak, magyarul kel-
lett beszélni. Ha nem tudott a gyerek magyarul, akkor nem is vittük el a táborba. 

Mindezzel szinte hermetikusan el is szigetelték magukat a befogadó ország
társadalmától. Egymás között éltek, többnyire magyar házastársat választot-
tak, amerikaiakkal alig tartottak közelebbi kapcsolatot. Természetesen legin-
kább magyarul beszéltek, sőt magyarságuk megtartása és átörökítése érdeké-
ben az anyanyelvre különösen nagy hangsúlyt helyeztek, akár az angol nyelv
rovására is. Az interjúalany maga ennek megfelelően az angol nyelvet csak
konyhanyelvi szinten sajátította el, hivatalos ügyekben mindvégig segítségre
szorult. Lánya négyéves koráig otthon csak magyarul beszéltek.27

Á. B. elbeszélése szerint a magyar emigránsok összetartása a hetvenes évek-
től fokozatosan lazult, mert hígult a társaság. Elég sokan jöttek ki, akik jobban a
kenyérért jöttek. Mi, akik kimentünk, nekünk muszáj volt, mert a nyakunkról volt
szó. Ők már nem igazi magyarok voltak, velük már nem találták meg a közös
nevezőt, sőt többnyire el is határolódtak tőlük. 

D. K. (1928) esetében az elzárkózásnak teljesen más motivációi voltak. Na-
gyon fiatalon érkezett Bécsbe 1947-ben, jövendőéletéről egyáltalán nem vol-
tak elképzelései. Azt mondhatnám, úgy érkeztem oda, mintha ejtőernyőn dobtak
voltak le egy idegen országba. Három éven keresztül Párizsban alkalmi mun-
kákból tartotta fenn magát, egyik napról a másikra élt. Közben versírással pró-
bálkozott. Mindig a Luxemburg kertben ültem, és ott gondoltam ki a verseimet, és
ott olvastam Rilkének a Levelek egy ifjú költőhöz [című művét]. Az annyira fellel-
kesített, ugye már addig is írtam verseket, hogy én bizony költő leszek, nem leszek
tanonc valami gyárban. Akkor elkezdtem komolyabban írni, úgy, hogy az volt a fő
érdeklődési köröm. 1953-ban a Szabad Európa Rádió müncheni szerkesztősé-
gébe került újságírótanoncnak, de egy év elteltével felmondott, mert felhábo-
rította, ahogy a CIA emberei, illetve az adó vezetői a munkatársakkal bántak.
A magyar forradalom hírére hazaindult, de november elején már csak a Nyu-
gatra özönlő menekültekkel találkozott. Bécsben Kővágó József kisgazda po-
litikus titkára és a tolmácsa lett, segítségkérő körútján elkísérte Amerikába és
több nyugat-európai fővárosba. 1963– 74között ismét Münchenben, a SZER-
nél dolgozott, a magyar adások hírosztályának munkatársa volt, és bár akkor-
ra sok minden megváltozott a rádiónál, továbbra sem érezte jól magát. 1974-
ben Londonba költözött, a BBC magyar osztályának munkatársa lett –az itt
töltött tizenkét évről szép emlékeket őriz. 1986-ban Andorrában telepedett le,
hogy teljesen átadhassa magát szenvedélyének, az írásnak. 

Életvitelében a mindennapok szint-
jén ugyan teljesen beilleszkedett, az
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asszimilációt azonban több évtizedes emigrációja alatt mindvégig elutasította,
küzdött ellene. Elsődleges célja művészi (nyelvi) integritásának megőrzése
volt, és ezt csak úgy tudta elképzelni, ha tudatosan elzárkózik az őt körülvevő
más kultúrától és nyelvtől. 

Talán ezért is szólalt meg ritkán a nyugati magyar irodalomban. 
Nem akartam semmilyen módon beolvadni sehova. Ez volt a problémám, 50 éven

keresztül kellett harcolnom az ellen, hogy ne angolosodjak, franciásodjak el, hanem
magyarul gondolkozzak. Ez sem volt elég, hogy nem felejtek el magyarul, hanem
hogy amit írok, abban legyen valami fejlődés.

Van egy probléma, amire nem sokan gondolnak. […] Ha az ember túl hosszú ide-
ig él egy országban idegen földön, akkor fölszívódnak bele az idegen fogalmak, első-
sorban a nyelv útján. Nekem szerencsém volt, mert nem tudatosodott bennem ez a
dolog gyorsan, hogy nem jó 8-10-12 évnél többet tölteni egy országban. És akkor is
tudatosan küzdeni kell az idegen nyelvi befolyás ellen. Az én megfigyelésem szerint
azok az értelmiségiek, akik ragaszkodnak a nyelvükhöz, azoknak nem ajánlatos
hosszú ideig egy idegen országban élni, mert a szokásokat, a nyelvi fordulatokat ön-
tudatlanul is átveszik, és ez meglátszik. Nekem az volt a szerencsém, hogy a sors
valahogy úgy alakult, hogy 12 évnél sehol nem maradtam tovább. Vannak kedves ba-
rátaim, akik egy országban élnek 50 éve, és bizony akármennyire igyekeznek, meg-
érződik a szövegeiken ez az idegenség. Egy költőnek ez dupla teher, mert elsősorban
arra kell vigyáznia, hogy ne felejtsen el magyarul.

Nevetségesnek tartottam, hogy irodalmi életet játszunk ott, ahol nincs valóban iro-
dalmi élet. […] Én az emigrációban megszoktam, hogy egyáltalán nem létezem mint
költő, mert végül is az ország itt van, a magyarok itt vannak, akkor a magyar köl-
tészetnek is itt van a helye. Azt nem mondom, hogy egy költő vagy író ne emigráljon,
de akárhogy is van, az irodalom itt van, a zöme, sőt azt lehet mondani, szinte az egé-
sze. Csak néhány, főleg regényíróról beszélhetünk, akinek sikerült kint írnia úgy,
hogy folytatta azt, amit idehaza kezdett. 

Szinte mindenkit gyötört a honvágy. Az interjúkból körvonalazódó legjel-
lemzőbb stratégiát D. K. fogalmazta meg. 

Ez a honvágy nagyon bonyolult dolog, bármilyen egyszerűen hangzik. Különböző
módokon és szinteken jelentkezik. A legfontosabbnak azt tartottam, hogy ezt elfojt-
sam magamban.

Bloody foreigner

Sz. F. (1932) visszaemlékezését a kudarcok, a sikertelen beilleszkedés okainak
felsorolása szervezi, története csalódások sorozata. Erdélyből háborús mene-
kültként került családjával Ma gyar or szágra, elvesztette szüleit, a Sztehlo-inté-
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zetbe28 került, az otthon államosításáig ott élt. 1952-ben sikerült bejutnia az
agrártudományi egyetemre. A forradalom leverését követően csatlakozott
az egyik ellenállócsoporthoz, illegális újságot sokszorosítottak. 1956decem-
berében tehát ismét menekülni kényszerült. Kanadába került, és bár megkap-
ta a lehetőséget, hogy folytassa tanulmányait, az ehhez szükséges angol nyelv-
kurzuson megbukott, így elküldték az egyetemről. És ezzel megkezdődtek (és
hosszúra nyúltak) a fizikai munkával töltött, keserves évek; kvalifikált munkát
nem kapott, állandó megaláztatásokban volt része. 1958-ban megházasodott,
és 1961-ben felesége hazájába, Angliába költöztek. Nagy reményei itt sem vál-
tak valóra, többéves küzdelem után sikerült elhelyezkednie egy tejgazdasági
kutatóintézetben. 

A többszörös menekülés szükségszerű következményének tartja, hogy nem
talált új hazára, hontalan maradt, akár Kanadában, akár Angliában élt, min-
denütt másságával szembesült. Mindvégig idegennek érezte magát, illetve ar-
ról számolt be, hogy idegenként kezelték, lenézték. 

– Amikor Angliában kiderült önről, hogy magyar, hogyan fogadták? 
– Bloody foreigner – véres idegen. A munkásosztály, az alacsonyabb rendű angol,

az idegengyűlölő. Nem találkoztam sehol annyi fasisztával, mint ott. […] Az egész
beállítottságuk tiszta fasiszta. Mert ez a fasizmus, a rasszizmus. Az a fasiszta, aki
a szuper-nacionalista. És a munkásosztály eléggé szuper-nacionalista. Akkor, ami-
kor az ember lenn dolgozik a fenéken, akkor teljes súlyával rajta van ez az „idegen”.
Először is kétszer annyit kell dolgozni, és kétszer annyit kell tudni, hogy megtartsa
az ember a munkáját, mint az angolnak. […] Hányszor hallottam: „fogd be a szá-
dat, te idegen vagy!” 

Bár végül jóállása lett, ahol anyagilag is megbecsülték, mégis mindvégig
méltánytalannak érezte, hogy mint egykori ötödéves állattenyésztő-hallgató
csak ennyire vihette. Kudarcait, sikertelenségét külső okokkal magyarázta. Pél-
dául míg mások nyelvtudással érkeztek ki, ő nem beszélt angolul, és azt, hogy
nem tudott élni az ingyenes nyelvtanfolyam kínálta lehetőséggel, a nyelvokta-
tók alkalmatlanságával magyarázta, mintegy elhárítva a felelősséget. Máskor
viszont túlképzettségével indokolta, hogy reményei nem váltak be: ő jobban
tudta a szakmáját, mint a kanadaiak vagy az angolok, és ezért nem merték fel-
venni a képzettségének megfelelőállásokba.

Azok jártak jól, akik tényleg nagyon tehetségesek és tudták a nyelvet. Azok jól jár-
tak. De aki nem tudta a nyelvet, mint én,
annyit sem értem, mint egy szamár. Min-
dig azt mondtam, hogyha a külföldi meg
akar venni egy lovat, fizet érte. De ha egy
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bevándorló megy, akkor annak meg kell köszönni, hogy beengedték. Pedig az a be-
vándorló többet dolgozik, mint a ló.

Állandó honvágy gyötörte, mindvégig nyomasztotta, hogy el kellett hagy-
nia hazáját, amely számára, aki korán árvaságra jutott, a mindent jelentette. Bár
boldog házasságban három gyermeket neveltek fel, sehol sem tudott igazi ott-
honra lelni, visszaemlékezése telve van keserűséggel. 

Kétféle bevándorló van. Egy, aki elmegy, hogy új életet kezdjen, a másik mene-
kül. Na, én az a típus vagyok, aki menekült. Énnekem a hazám végeredményben
Magyarország és Erdély. Én 56-ban fel akartam áldozni az életet ezért a hazáért,
és árva voltam, nekem ez volt mindenem. Ez egy nagyon érdekes dolog: az árva em-
bernek kije, mije van? Semmije, csak a hazája. […] El kellett hagynom az országot!
Én kényszerből hagytam el, egy nagy depresszióban voltam. […] Engem a honvágy
ölt meg, ezt komolyan mondom. […] A kimenetel egy törés volt az ember életében.
Egy nagy törés volt. És nagyon fáj nekem, amikor itten úgy mondják: „ó, maguknak
jó!” Nem tudják, hogy nem volt jó! Nem tudják, mit jelent a honvágy. Elmentünk a
templomba, abba a katolikus templomba, azért, hogy összejöjjenek az emberek egy ki-
csit – mert nem vagyok katolikus. S akkor a végén elénekeltük a Himnuszt, és ottan
mindenki sírt. És ezt nem tudják az emberek. Nem tudják, mit jelent hontalannak
lenni. Mert hontalan az ember.

A mindvégig erős honvágyát olykor-olykor talán enyhítették az Angliában
élő magyar közösségek (följártak Londonba a Szepsi Csombor Kör előadása-
ira, a magyar klubba, magyar szilveszterekre), de meg nem szüntették. 

I. J. (1929), az ötvenhatos disszidens Angliába ment, a birminghami egye-
temen tanult, vegyészmérnöki végzettséget szerzett. Visszaemlékezése szerint
életét a munka és rövid idő alatt tönkrement házassága következményei töl-
tötték ki. Az interjú kint töltött éveket felölelő része szinte teljes mértékben a
jómód megteremtéséről, az anyagi javak gyűjtéséről szól. Látszólag beillesz-
kedett, angol nőt vett feleségül, élete, életmódja nem tért el az angol átlag-
polgárétól. Bár az interjú egy pontján azt mondta, hogy az angolok befogad-
ták, mégis elő-előbukkan, mennyire hiányzott neki az a régi, családias légkör,
amelyben oly otthonosan mozgott egykor Magyarországon. Barátai nem vol-
tak, sem a munkahelyén, sem a civil életben. 

Én nem akarom kritizálni az angolokat. Mert hát azok befogadtak. Elfogadtak,
nem éreztették, hogy idegen vagyok. Tíz év után azt mondták, most már ide tarto-
zol hozzánk. […] De nagyon hiányzott az, hogy beszélni a családról, politikáról, ki
vagy, honnan jöttél. Azt mondták, te már angol vagy, úgy csinálj, mint mi. Aki Ró -
má ban él, úgy viselkedjen, mint a rómaiak!
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A befogadásáról mondottak legdrámaibb ellenpontja az, hogy a családja
mindvégig kívülállónak tekintette, mi több, a felesége egyenesen megtiltotta,
hogy gyermekeik magyarul tanuljanak, sőt a fia egy veszekedésük alkalmával
fejéhez vágta, hogy idegen. 

Aztán egyszer azt mondta nekem: „Átkozott idegen!” Hát aztán megfog, mar-
kolászik, a középső fiú jött be elválasztani bennünket! Hát hogyhogy engem bloody
foreignernak hívsz te? Hát mindegy, azt mondtam: „Most te mész innen!” 

Tíz év együttélés után elvált a feleségétől, és teljesen egyedül maradt, ma-
gányosan élt, gyerekeivel sem tudott jó viszonyt kialakítani. 

…tudatosan vállaltam a hontalanságot

A Kádár-rendszer idején emigráltak közül sokan úgy mentek el, hogy kapcso-
latukat végérvényesen meg akarták szakítani az országgal, ide soha nem akartak
visszajönni. Ők azonban –bár szintén politikai menekültnek tekinthetők –
mégsem a közvetlen megtorlás, a fizikai bántalmazás, bebörtönzés, felakasztás
elől emigráltak, mint a forradalom leverése után elmenekültek többsége. Ne-
kik nem néhány nap vagy hét állt rendelkezésükre, bennük hosszú ideig érle-
lődött a döntés. Éveken keresztül próbálták a rendszer engedte kereteket tá-
gítani, igyekeztek értelmessé vagy legalábbis elviselhetővé tenni az életüket.
Az előzőekben láttunk arra példát, hogy az óhazával való szakítással párhuza-
mosan megszületett a döntés: mindent meg kell tenni a választott hazába való
beilleszkedés sikere érdekében. Másoknál viszont az itthoni élet tagadása, a tu-
datos elszakadás nem feltétlenül hozta magával a beilleszkedés sikerét.

P. N. (1951) családjával 1983-ban Párizsban ment, kölcsönlakásokban éltek,
majd vidékre költöztek. Nem könnyen, de megszerezte a politikai menedék-
jogot. Kezdetben a család szinte nyomorogott. P. N.-nek megalázó, nehéz fi-
zikai munkákat kellett elvállalnia. Képeit nem tudta eladni, művészetét nem
értékelték, már-már mindent feladni kényszerült, amikor csodával határos
módon rátalált egy mecénás, aki az emigráció alatt végig támogatta. Ám a
könnyen jött anyagi biztonság ellenére sem találta a helyét, a franciaországi
képzőművészeti élet nem fogadta el, nem is fogadta be. Bár úgy ment el Ma -
gyar országról, hogy nincs visszaút, nem tudott vagy nem is akart beilleszkedni
a francia viszonyok közé. Visszaemlékezését az elutasítás jellemzi. 

Ó, én ezt, azt hiszem, első pillanattól kezdve véglegesnek tekintettem. Én innen
tényleg elmentem. Ezért ez annyiban meghatározta a további életemet, meg egyál-
talán a család életét. Tehát azért is nem forszíroztam, hogy a gyerekek magyarul is
tudjanak. Ugyan azt jónak tartom, hogy minél több nyelvet tudunk, de én egy pilla-
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natig sem gondoltam, hogy valaha még egyszer, akár csak látogatóba jövök ebbe az
országba. Tehát ez egy teljes szakítás volt ilyen szempontból. Tényleg elmentem, és
tudatosan vállaltam a hontalanságot. Azon azért néha-néha elgondolkodtam, hogy
vajon akarok-e és leszek-e valaha is valamilyen országnak – történetesen Francia or -
szágnak – honpolgára, állampolgára. 

Soha nem érezte, hogy bárhová is tartozna, soha nem érzett honvágyat, ál-
lítása szerint számára nem jelent semmit a magyar nemzet közössége. 

Honvágyam nem volt. Tudniillik nekem nem volt „honom” se. Hogy is mondják?
„Szerte nézett, s nem lelé / Honját a hazában”.29

P. N. úgy érezte, hogy az emigrálással végérvényesen fel kellett adni min-
dent korábbi életéből, új életet kellett (volna) kezdeni. 

Az ismeretségi körömben alig volt egy-két magyar. Azt nagyon hamar észrevet-
tem, hogy no én abból nem kérek. S az tőlem idegen. Tudniillik nem azért megyek
Fran cia országba, hogy én ott magyarkodjak. […] De az egy nagyon megdöbbentő ta-
pasztalat és alapvető élmény Franciaországban is, ahogy rákényszerül valaki, hogy
teljesen feladja tulajdonképpen önmagát, a korábbi életét, mindenét. Hiszen az ott
nem érvényes, hiszen az egy másik világ. Másik világ. Nemcsak nyelvileg… De az
a rosszabb, ha görcsösen visszafelé pillongat, és ráadásul egy olyan világba, ahova nem
is akar visszatérni. […] Nagyon sok olyan emigránst láttam, akinek minden napja,
szinte minden órája a honvágytól gyötört, abszurditás. Szóval azt úgy nem lehet él-
ni. Azt az ember hamar felméri.

Nem tudsz más lenni…

NY. M. (1946) 1979-ben hagyta el Magyarországot, s először szintén Párizsba
ment. Házasságot kötött egy francia nővel. Egy pillanat alatt megoldódott a sor-
som ezzel, mert [a feleségem] egy nagyon gazdag nő volt. Csak hát én annyira ós-
dinak éreztem Franciaországot ezzel a szervilitással, meg minden. Szóval én nagyon
friss, fiatalos dologra vágytam. Továbbállt tehát, de felesége nem akart vele men-
ni, így elváltak. Kanadába költözött, ami hát egy teljes rémálom volt, egy öt évig
tartó rémálom! Évekig nyomorgott, alkalmi munkákból tartotta fenn magát.
Én ott nagyon egyedül éltem! Ott volt először életemben időm például! Mert Ma gyar -
országon mindig dolgoznom kellett! És ott fordult elő velem az, hogy nem kellett csi-
nálnom semmit. És ott tudtam elmélyedni dolgokban.

Az emigráns évek alatt Magyarországgal teljesen megszakadt a kapcsolata,
itthoni barátai nem válaszoltak a leveleire, telefonálni pénz hiányában nem tu-
dott. Az emigráns magyarokhoz nem közeledett, lesújtó tapasztalatokat szer-

zett velük kapcsolatban. A magyar kul-
túrát is elutasította, kidobta magyar

188

29Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet).

K
Ő

R
Ö

SI
Z

SU
Z

SA
N

N
A

Évkönyv XVI. 2009



nyelvű könyveit, hosszú ideig nem volt hajlandó magyarul megszólalni. Az volt
a célom, igen, hogy angolul gondolkozzak. Mindezek ellenére Kanadában sem tu-
dott beilleszkedni. 

Ott barátot nem nagyon lehet szerezni, ott ismerősöket lehet szerezni. Tehát volt
egypár ember, akivel úgy kapcsolatban voltam, de ezek olyan nagyon felszínes ügyek
voltak. És hát mivel pénzem nem volt, hát arra nem is gondolhattam, hogy egy ba-
rátnőt összeszedek. Úgyhogy ez egy ilyen ötéves szerzetesi egzisztencia volt.

Ezt követően több mint tíz évet élt New Yorkban. A kezdeti eufória hamar
elszállt, és bár új felesége révén otthonra talált, s a rendszeresen végzett alkal-
mi munkákkal még anyagi biztonságot is tudott teremteni, mégsem érezte jól
magát. Magányát nem oldotta a társaság sem: egyedül volt, a társas együttlé-
tekből hiányzott a közös kulturális háttér.

Szellemi partnereket nem találtam. Tehát arra nem volt módom, hogy egy
könyvről elbeszélgessek valakivel vagy képekről, vagy bármiről. Nagyon jó szívű, na-
gyon, hogy úgy mondjam, segítőkész emberek tucatjaival találkoztam. Tehát embe-
rileg fantasztikusak voltak, csak szellemileg. […] Megvolt a maguk világa, és nekem
kellett alkalmazkodni. Tehát az én világomról nem lehetett beszélgetni, de az ő vi-
lágukról remekül.

I. B. (1946), a Magyarországról kiutált festőművész, amint 1979-ben
Párizsba érkezett, menedékjogot kapott, és különböző menekültügyi szerve-
zetek támogatták. Egy év múlva bevándorlóútlevéllel a zsebében Amerikába
ment. Ott élt 2003-ig. Volt, amikor komoly nehézségekkel küzdött, szinte
nyomorgott, máskor meg éveken át biztonságban élt, jól fizető illusztrátori
munkákat kapott. 

Nagyon változó volt, voltak jó éveim, voltak nagyon rossz éveim. Több volt a rossz
év, mint a jó év. Nem tudom általánosítani, nagyon személyes volt. Voltak olyan
évek, amikor nagyon rosszul éreztem magam, és volt pénzem. De voltak olyanok,
amikor nagyon jól éreztem magam, de nem volt pénzem. Aztán beteg voltam. Min-
denféle volt! De voltak nagyon nehéz évek, meg magányosabb évek.

1990-ben már műtermet bérelt magának, festményei szinte minden évben
megjelentek valamelyik kiállításon, egy részüket el is tudta adni. Sikerei vol-
tak, ám sem az amerikai társadalomban, sem New York művészeti életében
nem volt otthon. 

Én nem próbáltam meg amerikai lenni, és az én magam magyar világát sem csi-
náltam meg. Voltak magyar barátaim, akikkel rendszeresebben találkoztam. […]
mély amerikai kapcsolataim is voltak. Még az elején volt, hogy Amerikában inkább
amerikaiul kéne élni. Ez nem sikerült, nem sikerült teljesen átvenni a ritmusát, a
mentalitását. De a mindennapok szintjén automatikusan úgy éltem, ahogy New
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Yorkban az emberek élnek. Nem igazán [volt elképzelésem a jövőről], hát szóval
hazudnék, ha azt mondanám, hogy lett volna. Mély lélegzetet vettem, és úgy egyik
napról a másikra éltem meg a dolgot.

Ty. B. (1945) szintén arról beszélt, hogy elmenetelével örökre hátat akart
fordítani szülőhazájának. 1979-ben ment el, úgy, hogy nem érdekli Magyar or -
szág. Keresek egy másik nyelvet, másik országot, másik népet. Előbb Párizsban ten-
gődött, menedékjogért nem is folyamodott, mert Franciaországban magyarnak
nem adnak politikai menedékjogot, ezt előre tudtam, feketén dolgozott. Fél év el-
teltével Svédországba ment, mert ott legalább a szociális háló erős. Ott megerősö-
dök, és majd onnan tudok továbbmenni valahova. Göteborgban gazdasági mene-
dékjogot kapott, egyetemre szeretett volna menni, de a svéd nyelv hiányos is-
merete miatt ez a vágya sem valósulhatott meg. Magányos volt, a svédekkel
nemigen volt módja kapcsolatba kerülni, a kint élő, többségükben ötvenhatos
magyaroktól is távol tartotta magát, kártyás, részeg, beszűkült emberek voltak,
egymást között, elzártan éltek, a nyelvet sem tanulták meg. 1983-ban a szere-
lem Luganóba vitte, itt is többnyire alkalmi munkákból élt. Svájcot nem sze-
rette, mert mindenkit ellenőriznek, mintha mindenki terrorista lenne, de a többé-
kevésbé internacionális Luganóban, amely közel van a mediterrán világhoz,
Olaszországhoz, megtalálta a szabadságot, jól érezte magát. 

Az ottani dolgokhoz nem kötődés és az itthoni dolgokhoz való kötődésnek a kont-
rasztját nem nagyon éreztem, mert mikor én innen kimentem, ezt az egészet úgy,
ahogy van, elvágtam, talán a magam privát életének bizonyos szegmensei, a szüle-
im, a volt szerelmek vagy barátságok kivételével, nem akartam ide többet visszajön-
ni, semmi nem hiányzott Magyarországról, az égegyadta világon semmi. […] Nem
éreztem magam gyökértelennek. Nem odavalónak feltétlen, ezt be kellett látnom,
hogy a munkahelyen a kollégák együtt jártak már általános iskolába, nekem ilyen kö-
tődésem a környékhez vagy a városhoz nem volt. De én annyira akartam oda érkez-
ni, hogy egyszerűen nem hiányzott nekem sem a gyökereim, sem az anyanyelvem,
sem a Magyarország mint földrajzi hely, sem Magyarországnak az alatt a tizenév
alatti történései, hogy vajon mi lehet otthon, mi alakult és hogy.

Bár arról beszél, hogy sosem érzett honvágyat, hogy nem akart hazajönni,
megtalálta saját közegét, mégsem tudott beilleszkedni, hiszen az csak bizonyos
megszorításokkal lehetséges. Aztán apránként megértette, hogy a gyökerei, a
kultúrája magyar, s tizenöt év emigráció után felébredt benne a magyarságtu-
dat. Rájött, hogy a vonzó körülmények, a jólét és a politikai szabadság kevés –
hiányzik belőle az a kultúra, amellyel a legmélyebben azonosulni tudna. 

Aki miután már jól megtanulta a nyelvet, meglátja ott, hogy neki meddig oszta-
nak lapot – mindenképpen hátrány, hogy nem ott született, hogy hogy hívják –, akkor
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megáll ez a fel-feldobott kő, és kezd zuhanni vissza. Kezdesz rájönni, hogy nem leszel
soha se svájci, se francia, se olasz, sőt nem is akarsz olyan lenni, mint ők, mert ők is
gyarlók, hétköznapiak, sok az ostoba. Rájössz arra, hogy magyar vagy, és a magyar –
majdhogynem egy nacionalista gondolat – különb nép, mint ezek. Legalábbis egy cso-
mó dologban a magyar leleményes, egyszerűen elkezd jönni, hogy magyar vagy. Nem
tudsz más lenni, akkor mi lehetsz, magyar. Akkor ehhez kell ragaszkodni, aztán egy
idő után már kérkedik is ezzel az ember, és elkezd nagyon fontos lenni, hogy ő magyar.

Azok közül, akiknek nem sikerült beilleszkedniük a befogadó ország társa-
dalmába, többen külön is hangsúlyozták a magyarországi rendszerrel szembe-
ni politikai ellenállásukat, mintegy ezzel is igazolva menekülésüket. 

Isten ments, azt mondtam, hogy én még ezeknek a vörös csillagát lássam! (I. J.)
Számomra megbocsáthatatlan volt, hogy a Kádár pajtás 398 [sic!] embert akasz-

tatott föl 56 és 58 között. Ez megbocsáthatatlan bűn az én szememben. Úgyhogy
ezért nem is akartam ezekkel se szóba állni, se tárgyalni, se semmi. (Á. B.)

Akár elmenekült, akár hivatalos engedéllyel hagyta el az országot, amint át-
lépte az országhatárt, az emigráns számára új élet, de legalábbis új életszakasz
kezdődött. Interjúalanyaink elveszítették otthonukat, munkájukat, szülőhazá-
jukat és anyanyelvüket, többen családjukat is. Idegen helyen találták magukat,
az addig megszokottól merőben eltérő körülmények között, egy másik világ-
ban, másik társadalomban, amelyet meg kellett ismerniük, és amelyben új éle-
tet kellett kezdeniük. A helyzetük csöppet sem volt könnyű, még akkor sem,
ha indulásukat szerencsés körülmények segítették. Volt közöttük, aki könnye-
dén,szinte automatikusan kezdte/folytatta életét az új világban, mások össze-
szorított foggal, keményen küzdöttek, hogy boldoguljanak. Volt, aki sohasem
találta meg a helyét választott hazájában, és volt, aki eleve elutasította azt,
hogy úgy éljen, ahogy a befogadó ország állampolgárai. Láttuk, hányféle mó-
don vallottak a visszaemlékezők arról, mit jelentett számukra hazát váltani,
otthont teremteni, értelmes életet élni. Bepillanthattunk sikeresnek és kevésbé
sikeresnek értékelt életutakba. De egyetlen olyan interjúval sem találkoztunk,
ahol tragédiába torkollt, vagy teljes összeomlást hozott volna a kényszerű
emigráció. Egyik szóra bírt emigráns sem fogalmazott meg kétségeket egykori
döntése helyességét illetően. Senki sem mondott olyat, amiből arra következ-
tethetnénk, hogy megbánta. Könnyen érthető ez azok esetében, akik sikeres
életpályáról meséltek nekünk: miért is kérdőjeleznék meg egykori döntésüket?
De azok sem igen fogalmaztak meg kételyt, akik a beilleszkedés nehézségei-
ről, esetleg kudarcáról adtak számot. A legfontosabb vágyuk, ami leginkább
hajtotta őket, teljesült. Szabad világban élhettek, ahol nem üldözték őket hitük,
politikai meggyőződésük vagy másfajta életmódjuk, különbözőségük miatt. 
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Bár joggal feltételezhetjük, hogy a döntési folyamat során számos kétség is
felmerült bennük, erre ezekben a beszámolókban nagyon ritkán találunk uta-
lást. Menekülésük tudatos lépés volt. A nem maradt más választás – mint a ki-
vándorlás legfőbb és leggyakrabban használt indítéka –legitimálta cselekede-
tüket, és ennek fényében a kétségek a feledés homályába vesztek. 

AZ EMLÉKEZŐK

Á. B. 1930-ban született Szegeden. Apja jogász, miniszteri tanácsos, anyja ház-
tartásbeli volt. 1947-től versenyszerűen úszott, tagja volt a magyar olimpiai
úszókeretnek. Mint élsportolót 1950-ben felvételi nélkül vették fel a jogi egye-
temre, de mindössze egy évig járt oda, a jogi tanulmányok nem érdekelték.
Amikor 1951-ben a sportegyesületet a Belügyminisztérium vette át, ő is át iga-
zolt a Dózsa Sportszázadba, 1953végén azonban, amikor megszűnt a sport-
század, nem vették át rendőrnek, leszerelt, és az úszást is feladta. Előbb anyag-
beszerző lett, majd önálló kendőfestőüzemet vezetett, mellette úszó-segédedző
volt. Az ötvenes évek elején csatlakozott egy földalatti ellenálló csoporthoz,
amely lebukott, és őt 1956elején fegyveres szervezkedés résztvevőjeként hat
és fél év börtönbüntetésre ítélték, 1956. október 31-én szabadult. November-
ben disszidált, Los Angelesben telepedett le. Betanított munkás volt, majd
1984-ben saját vállalkozásba kezdett. 1996-ban hazatelepült Ma gyar or szágra,
Budapesten él.

Az interjú 2007-ben készült, terjedelme 8 ív. 

A. M. 1936-ban született Budapesten, tehetős polgárcsaládban. Apja jogász,
anyja háztartásbeli volt. 1954őszétől a budapesti Műegyetem gépészmérnöki
szakán tanult. 1956-ban részt vett a forradalomban. November végén család-
jával elhagyta az országot. Zürichben az ETH-n fejezte be a tanulmányait,
majd a Swissairnél helyezkedett el. 1966-tól a társaság pilótája volt, a hetve-
nes – nyolcvanas években rendszeresen repült Budapestre. Repüléssel kapcso-
latos szervezetek munkatársa volt. Szenvedélyes vitorlázó. A rendszerváltást
követően házat vett a Balaton mellett, az év felét itt tölti.

Az interjú2005– 06-ban készült, terjedelme 12ív. 

D. K. 1928-ban Budapesten, polgári családban született. Apja vegyészmérnök,
cégvezető, anyja háztartásbeli volt. 1946őszén a jogi egyetemre iratkozott be.
1949tavaszán elmenekült az országból. 1950-től Párizsban alkalmi munkák-
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ból élt. 1953-ban a SZER müncheni szerkesztőségébe került újságíró-gya-
kornoknak, de 1954tavaszán felmondott. 1963-ban ismét a SZER munkatár-
sa, majd 1974-ben Londonban a BBC magyar osztályának szerkesztője lett.
1986-ban nyugdíjba ment. 1946óta ír verseket, de az emigrációban csak el-
szórtan publikált, nem kapcsolódott be a nyugat-európai emigráció irodalmi
életébe sem. 1999-ben hazatelepült, egy dunántúli kisvárosban él. Több ver-
seskötete jelent meg, József Attila-díjjal is kitüntették. 

Az interjú 2007-ben készült, terjedelme 8 ív.

E. V. 1931-ben született Budapesten, jómódú polgárcsaládban. Apja ügyvéd
volt saját irodával, neves ügyfélkörrel. Anyja elvégezte a Testnevelési Főiskolát,
az ötvenes években tanított. 1951-ben felvették az ELTE matematika– fizika
szakára, de 1953-ban osztályidegen származása miatt kizárták. Versenyszerű-
en kerékpározott. A forradalom alatt sebesülteket mentett. 1956decemberé-
ben elhagyta az országot, Svájcban telepedett le. Az IBM és a Control Data
vezető munkatársa volt, 1970-ben önálló számítástechnikai vállalatot alapított.
A svájci állampolgárságot 1971-ben kapta meg, attól kezdve rendszeresen lá-
togatott haza. A kilencvenes évek elején szőlőbirtokot vásárolt Tokaj-Hegy-
alján, azóta bortermeléssel és -kereskedelemmel foglalkozik. 

Az interjú 2001-ben készült, terjedelme 9ív. 

G. C. 1937-ben született Budapesten. Apja gépészmérnök, anyja háztartásbe-
li volt. Osztályidegen származása miatt nem vették fel az ELTE-re. 1956
novemberében bátyját követve elhagyta az országot. Anyja és öccse is disszi-
dált, mindannyian Svájcban telepedtek le. Nyelvtanári diplomát szerzett, ta-
nárként, később szociális munkásként dolgozott. 1999-ben nyugdíjba ment,
majd visszatelepült Magyarországra. Budapest környéki nagyközségben él.
Több karitatív szervezetnél is vállalt munkát díjazás nélkül.

Az interjú 2001-ben készült, terjedelme 8 ív.

H. I. 1934-ben született Budapesten. Szülei újságírók voltak. 1953-tól az
ELTE-en tanult, ekkor jelent meg első verse. 1956-ban bölcsészhallgatóként
részt vett a Petőfi Kör vitáiban. A forradalom idején az egyetemi lap munka-
társa volt. 1956novemberében Angliába emigrált, ott végezte el az egyetemet.
1965-től különböző egyetemeken magyar és lengyel irodalmat tanított.
Londonban él, de sok időt tölt Magyarországon.

Az interjú2002-ben készült, terjedelme 10ív.
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I. B. 1946-ban Budapesten született. Apja jogász, anyja orvos volt, mindket-
ten csatlakoztak az illegális kommunista mozgalomhoz. Anyját korán elvesz-
tette. Csak 1972-ben vették fel a képzőművészeti főiskolára, addig a katona-
ságot követően alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Avantgárd szellemű
képzőművészeti kiállításokon vett részt, hivatalosan soha nem állíthatott ki, és
állást sem kapott. 1979-ben elhagyta az országot, Párizsban, majd New York-
ban telepedett le. 1983– 87között East Village-i galériákban állított ki. 1990
óta rendszeresen szerepel magyarországi kiállításokon. 

Az interjú 2007-ben készült, terjedelme 10ív. 

I. J. 1929-ben született a Zala megyében. Szülei gazdálkodók voltak. Anyja
1936-ban meghalt. Őt és két testvérét az anyai nagyszülők vették magukhoz,
majd apjához került. 1949-től a Veszprémi Vegyipari Egyetemen tanult, ahol
összeesküvés vádjával letartóztatták, és 1951. április 4-én hat év börtönbünte-
tésre ítélték. Márianosztrára került. 1956júniusában szabadult, utána Bu da -
pes ten dolgozott segédmunkásként. A forradalom alatt járta a várost, szemta-
núja volt az október 23-i felvonulásnak és más eseményeknek is. November
4-én elhagyta az országot, Nagy-Britanniába ment, és Birminghamben a ve-
gyi karon fejezte be tanulmányait. 1961-től a British-Gas kutatóintézetében,
majd magáncégnél volt kutatómérnök. A nyolcvanas évek közepétől buszve-
zetőként dolgozott. 2003-ban hazatelepült, Budapesten él.

Az interjú 2007-ben készült, terjedelme 10ív.

I. R. 1943-ban született Budapesten, kommunista értelmiségi családban. Az
avantgárd színházi élet meghatározó alakja volt, a hatvanas évek végén saját
színházat alapított. Az együttest 1972-ben politikai okokból betiltották, ezt
követően magánlakásokon tartottak előadásokat. 1976-ban a társulat kiván-
dorolt, Franciaországban, később New Yorkban telepedtek le, ahol színházat
alapítottak. I. R. 1992-től ismét Magyarországon rendezett és szerepelt. 2006-
ban meghalt.

Az interjú 2005-ben készült, terjedelme 7ív.

L. D. 1938-ban született. Apja agronómus (a háború előtt intéző), anyja iro-
dai alkalmazott volt. 1957-ben a Műegyetem építészeti karára jelentkezett,
de csak a következőévben vették fel, a gépészkarra. Tanulmányait félbehagy-
ta, a képzőművészet és a film foglalkoztatta. A Filmművészeti Főiskolán ta-
nult. A hatvanas évek közepétől rendszeresen állította ki fotóit. Tagja volt egy
avantgárd művészekből álló csoportnak. 1967-ben elhagyta az országot, Fran -
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cia országban, Svájcban és Nyugat-Németországban élt, évekig kommunában.
A fotózással felhagyott, az ezotéria felé fordult, az asztronómia foglalkoztatja.
1992-ben hazatelepült, a Káli-medencében biokertészettel és hangszerkészí-
téssel foglalkozik.

Az interjú 2001-ben készült, terjedelme 4ív. 

M. K. 1939-ben született Veszprémben, polgárcsaládban. 1956-ban részese
volt a veszprémi egyetemisták fegyveres harcának. Novemberben a szovjet
hatóságok Ungvárra, majd Sztrijbe hurcolták, bebörtönözték, decemberben
hazahozták. Az év végén disszidált. 1957januárjában érkezett Amerikába,
1957tavaszán tanúskodott az ENSZ különbizottsága előtt. 1961-ben közgaz-
dászdiplomát szerzett, majd üzletkötőként, menedzserként dolgozott. 1991-
ben hazatelepült. Budapesten, illetve Badacsonyban él. 

Az interjú 2007-ben készült, terjedelme 7ív. 

N. T. 1943-ban született Budapesten. Apja gépészmérnök volt, anyja polgárit
végzett. A gimnázium mellett felszolgálónak tanult, majd pincérként dolgo-
zott több nagyobb szállóban. 1966-ban kalandvágyból Jugoszlávián keresztül
disszidált, Ausztráliában telepedett meg, később állampolgárságot is szerzett.
Külföldön is a szakmában dolgozott, volt étteremvezetőés szállodai szolgá-
latvezető igazgató (duty manager) is. Munkája során megfordult Angliában és
a Bermuda-szigeteken. 1996-ban tért haza végleg. 

Az interjú2008– 9-ben készült, terjedelme 25ív.

Ny. M. 1946-ban született Hermagorban, a hadifogolytáborban. Apja vízépí-
tő mérnök, anyja nyelvtanár volt. 1972-ben végzett a BME vízügyi szakán.
A hetvenes években alternatív színházakban dolgozott, filmkészítéssel és -elmé-
lettel foglalkozott. Részt vett egy punkzenekar alapításában. 1979-ben el-
hagyta az országot, Párizsban, Torontóban, majd 1985-től New Yorkban élt,
többnyire alkalmi munkákat vállalt. 2002-ban visszatért Magyarországra, Bu -
da pesten él, íróként tevékenykedik.

Az interjú2006– 07-ben készült, terjedelme 8 ív.

O. G. 1937-ben született. Középkori eredetű főnemesi család leszármazottja.
Hétéves volt, amikor apja elesett a fronton. 1952-től a kecskeméti piarista
gimnáziumban tanult, de továbbtanulása származása miatt reménytelen volt,
ezért az érettségit követően segédmunkásként dolgozott. A forradalom után
emigrált. Az USA-ban közgazdaság-tudományi egyetemet végzett, majd
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Kanadában telepedett le. A hotelszakmában dolgozott, később marketing-
menedzser volt.1991őszén hazatelepült, Budapesten él.

Az interjú 2003-ban készült, terjedelme 10ív. 

Ö. B. 1933-ban született Budapesten, polgárcsaládban. A középiskola elvég-
zése után selyemfestő, adminisztrátor, bárénekes volt. 1956végén elhagyta az
országot, Svájcban, Franciaországban élt. 1961-ben az USA-ba települt át, a
textilszakmában dolgozott. 1982-ben férjhez ment, Kanadába költözött. 1996-
ban hazatelepült, Budapesten él.

Az interjú 2005-ben készült, terjedelme 17ív. 

P. B. 1934-ben született értelmiségi-polgári családban. 1952-ben a BME gé-
pészmérnöki karára vették csak fel, de két év múlva a bölcsészkaron folytatta
tanulmányait. 1956októberében részt vett a tüntetések szervezésében, később
tagja lett a Nemzetőrségnek, és dolgozott a Népszava szerkesztőségében is.
1956novemberében elhagyta Magyarországot, London ban telepedett le. Fi-
lozófiai és pszichológiai tanulmányokat folytatott, később pszichoanalitikus-
képzést kapott, ekként praktizált. 2000-ben hazatelepült, Budapesten él.
Nyugdíjasként folytatja tudományos munkásságát.

Az interjú2008– 09-ben készült, terjedelme 7ív. 

P. J. 1940-ben Budapesten született. 1956-ban részt vett a Petőfi Kör néhány
ülésén. A forradalom leverése után kizárták az ország összes középiskolájából.
Magánúton érettségizett le. Ezt követően könyvügynökként dolgozott. A hat-
vanas évektől a Magyar Televíziónál rendezőasszisztens volt, később önálló-
an is készített dokumentumfilmeket. 1970-ben elhagyta az országot, az USA-
ban kapott menedékjogot, Los Angelesben telepedett le. Hollywoodban for-
gatókönyvíró volt. 1999-ben visszatért Magyarországra, Budapesten él.

Az interjú 2008-ban készült, terjedelme 12ív. 

P. N. 1951-ben Békéscsabán született értelmiségi családban. Érettségi után
mint autodidakta festőművész tevékenykedett. A hetvenes években szamizdat
folyóirat szerkesztője volt. 1983-ban feleségével és gyerekeivel Francia or szág -
ba emigrált. Párizsban telepedett le, alkalmi munkákból élt. 1993-ban vissza-
tért Magyarországra, Budapesten él. 1999– 2004között New Yorkban élt.

Az interjú 2006-ban készült, terjedelme 9ív. 
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R. P. 1933-ban született Budapesten, középkori eredetű főnemesi családban.
Származása miatt nem érettségizhetett. 1951nyarán, kitelepítés elől mene-
külve vidéki városokba ment dolgozni. Közben édesanyját internálták, majd
1953elején szigorított felügyelet alatt kitelepítették. Őt 1953őszén behívták
katonának. 1955végén letartóztatták, a várpalotai, később a herendi rabtá-
borba került. 1956. november 2-án a pécsi börtönből engedték szabadon.
November végén édesanyjával együtt elhagyta az országot. Angliában tele-
pedett le, itt szerzett diplomát. Piackutatóként, majd rendszerszervező szak-
tanácsadóként dolgozott. 1975-ben saját céget alapított, számos országban
dolgozott, többek között az Európai Bizottságtól is kapott megbízásokat.
2000-ben végleg hazatelepült. Budapesten él, és családja történetét írja.

Az interjú2008– 09-ben készült, terjedelme 27ív.

S. N. 1932-ben Budapesten született. Mindkét szülője gyógyszerész volt.
Az érettségit követően kétszer is elutasították felvételijét az orvosi egyetemre.
Könyvelőként dolgozott. 1956decemberében férjével hagyta el az országot,
az USA-ban telepedett le. Volt laboráns, adminisztrátor, programozó. 1999-
ben – édesanyjával együtt, aki a hatvanas évekbenkövette őt az emigrációba –
hazatelepült. Budapesten él.

Az interjú 2002-ben készült, terjedelme 5ív. 

Sz. F. 1932-ben született Marosvásárhelyen. Apja főkönyvelő, anyja háztartás-
beli volt. 1944-ben a család Budapestre menekült. Anyja a bombázások során
meghalt, apját a Szovjetunióba hurcolták. 1945tavaszától 1950-ig a Sztehlo
Gábor vezette Pax Gyermekotthon (Gaudiopolis) lakója volt. 1952-ben érett-
ségizett, a Budapesti Agráregyetem hallgatója lett. A forradalom alatt szemta-
núja volt a gödöllői eseményeknek. 1956decemberében elhagyta az országot,
1957-től Kanadában, 1961-től Angliában élt. Kezdetben alkalmi munkákat
vállalt, majd egy tejgazdasági kutatóintézetben helyezkedett el, laboránsként
dolgozott. 1990-ben Somogy megyében parasztházat vásárolt, feleségével ide
költözött. 

Az interjú 2005-ben készült, terjedelme 5ív.

Sz. R. 1924-ben született Szegeden. Apja katonatiszt, anyja háztartásbeli volt.
1942-ben érettségizett, a Ludovika Katonai Akadémián folytatta tanulmánya-
it. A háború miatt 1944. augusztus 20-án felavatták, tábori lovas tüzér hadnagy
lett. Kivezényelték a frontra, de megszökött az egységétől. Budapesten buj-
kált, zsidó házakat látott el élelmiszerrel. 1946-ban néhány hónapot a Honvé-
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delmi Minisztériumban dolgozott. A háború alatti magatartásáért előléptették,
majd édesapja (aki magas rangú nyugalmazott katonatiszt volt) kapcsolatai
révén nyugdíjaztatta magát. Ezt követően beiratkozott a közgazdaság-tudo-
mányi egyetemre, ahol két félévet hallgatott. 1948-ban kivándorlóútlevéllel
elhagyta az országot. Párizsban kezdetben alkalmi munkákból élt, majd ke-
reskedőként dolgozott. Tanult a Sorbonne-on, és tagja lett a párizsi Mar -
ti novics Szabadkőműves Páholynak. 1968-ban Németországba költözött,
Münchenben használt gépkocsikkal foglalkozott. 1979-től Milánóban élt, in-
gatlankereskedő volt. 1994-ben hazatelepült. 2005-ben véget vetett életének.

Az interjú 2001-ben készült, terjedelme 10ív.

T. B. 1929-ben született Budapesten, jómódú polgárcsaládban. 1947– 49kö-
zött a közgazdaság-tudományi egyetem hallgatója volt, majd a Magyar Állami
Erdészeti Igazgatóság sajtóosztályán dolgozott. 1950-ben besorozták a fo-
lyamőrséghez. 1951-ben a hadbíróság önkényes eltávozás miatt hat hónap
börtönbüntetésre ítélte. 1954nyarán leszerelt, a Vörös Szikra Gyárban disz-
pécserként dolgozott, majd a két gyár összevonása után átkerült a Beloiannisz
Gyárba. A forradalom leverését követően disszidált. Svájcban telepedett le,
mindvégig a marketing- és reklámszakmában dolgozott. A rendszerváltás óta
az év egy részét Magyarországon tölti. 

Az interjú2005– 06-ban készült, terjedelme 5ív. 

Ty. B. 1945-ben született Budapesten. Apja festőművész, anyja zongorata-
nárnő volt. A hatvanas években középiskolásként tagja volt a Moszkva téri ga-
lerinak, a Kalefnek. Érettségi után szabadúszóújságíróként és rádiósként,
majd tíz éven át lemezlovasként dolgozott. 1978-ben elhagyta Magyar or szá -
got. Párizsban alkalmi munkákból élt, majd Svédországban gazdasági mene-
dékjogot kapott. Volt segédmunkás, Norvégiában olajmunkás, a stockholmi
egyetemen filozófiát és szociológiát hallgatott. Később Luganóban telepedett
le, szállodai portás volt. 1991-ben hazatelepült, Budapesten él. Különböző te-
levízióknál dolgozik.

Az interjú 2008-ban készült, terjedelme 7ív. 

Z. K. 1920-ban Győrben született. Apja képzett cigányzenész, anyja háztar-
tásbeli volt. 1946-tól a Győri Munkás, majd a Győr-Sopron Megyei Hírlap
munkatársa volt. 1955-ben fegyelmi úton elbocsátották, ezután tisztviselőként
dolgozott. 1956októberében visszavették a szerkesztőségbe, a Hazánk című
független politikai napilap munkatársa lett. 1957januárjában feleségével Ang -
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liá ba emigrált. 1958-tól nyugdíjazásáig a londoni gázszolgáltató vállalatnál volt
tisztviselő. 1990-ben hazatelepültek, haláláig (2004) Győrben élt. Verseskö-
tete és számos írása látott napvilágot.

Az interjú 2001-ben készült, terjedelme 9ív. 

Z. T. 1934-ben Budapesten, polgári családban született. Apja ügyvéd, anyja ház-
tartásbeli volt. A gimnáziumi évek alatt illegális katolikus ifjúsági bázisközösség
tagja volt. 1953-tól a Budapesti Hittudományi Akadémián tanult. 1956-ban
részt vett az Állami Egyházügyi Hivatal iratainak lefoglalásában. 1957júniusá-
ban előzetes letartóztatásba helyezték, majd 1958-ban megszüntették ellene az
eljárást. 1958-ban szentelték pappá. Előbb vidéken, 1965-től pedig különböző
budapesti plébániákon volt káplán. A születésszabályozás erkölcsi megítéléséről
nyilvánosan képviselt álláspontja miatt ellentétbe került egyházi feletteseivel.
1976-ban Hollandiába emigrált, ott felmentést kért a papi rend alól, és megnő-
sült. 1976-tól dokumentátorként dolgozott. 2003-tól egy SOS-telefonszolgá-
latnál teljesít önkéntes szolgálatot. Rendszeresen jár Magyar or szágra. 

Az interjú2006– 7-ben készült, terjedelme 15ív. 

HIVATKOZÁSOK

Borbándi (1989)
BORBÁNDI GYULA: A magyar emigráció életrajza 1945– 1985. 1–2. Budapest,
Európa. 

Borbándi (1996)
BORBÁNDI GYULA: Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változá-
sok éveiben, 1985– 1995. Basel– Budapest, Európai Protestáns Magyar Sza-
badegyetem.

Csepeli (1989)
CSEPELI GYÖRGY et alii: Menekültek és elméletek. Az 1956-os forradalom
után Nyugatra menekültek attitűdjeinek befejezetlen vizsgálata az Ameri-
kai Egyesült Államokban. In Litván György (szerk.): Évkönyv 6. 1998. Bu -
da pest, 1956-os Intézet, 253– 286.

Gyáni (2000)
GYÁNI GÁBOR: Emlékezés és oral history. In uő: Emlékezés, emlékezet és a
történelem elbeszélése. Budapest, Napvilág, 128– 145.

Gyáni (2002)
GYÁNI GÁBOR: 56-os menekültek emlékező stratégiái. In Kanyó (2002) 135–
148.

199

SZ
A

B
A

D
A

B
B

V
IL

Á
G

B
A

N
É

L
E

T
E

T
T

E
R

E
M

T
E

N
I

Elbeszélő múlt



Kanyó(2002)
KANYÓ TAMÁS (szerk.): Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek
Svájc  ban. Budapest, L’Harmattan– MTA Kisebbségkutató Intézet.

Kovács (2009)
KOVÁCS NÓRA: Szállítható örökség. Magyar identitásteremtés Argentínában
(1999– 2001). Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet– Gondolat.

Kovács– Melegh (2000)
KOVÁCS ÉVA– MELEGH ATTILA: „Lehetett volna rosszabb is, mehettünk
volna Amerikába is”. Vándorlástörténetek Erdély, Magyarország és Auszt ria
háromszögében. In Sík Endre– Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándor-
lásról. Az MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Ku-
tatócsoport évkönyve. Budapest, MTA PTI, 93– 152. 

KSH-jelentés (1991)
KSH-jelentés az 1956-os disszidálásról. Az illegálisan külföldre távozott
személyek főbb adatai, 1956. október 23.– 1957. április 30. Regio, 1991. 4.
174– 211.

Melegh (1999)
MELEGH ATTILA: Amerikás élettörténetek narratív interjúk alapján. A mig-
rációés az élettörténetek. In Tóth Pál Péter– Illés Sándor (szerk.): Migrá-
ció. Tanulmánygyűjtemény 2. Budapest, KSH Népességtudományi Kutató
Intézet, 27– 42.

Mink (2009)
MINK ANDRÁS: Columbia University Research Project Hungary. 1956 Hun ga -
rian Refugee Interviews at OSA Archivum, Budapest.
http://osaarchivum.org/digitalarchive/blinken/curph.pdf. Letöltés2009.
szeptember 4. 

Murber (2004)
MURBER IBOLYA: Arcok a tömegből. Az ötvenhatos magyar menekültek
társadalom-statisztikai vizsgálata. In Jankovics József– Nyerges Judit
(szerk.): Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
(Jyväskylä, 2001. augusztus 6– 10.) előadásai. Budapest, Nemzetközi Ma-
gyarságtudományi Társaság, 2. kötet, 959– 966. 

Puskás (2000)
PUSKÁS JULIANNA: Ties That Bind, Ties That Divide. One Hundred Years of
Hungarian Experience in the United State [Kötelékek, melyek összekötnek –
kötelékek, melyek szétválasztanak. Száz év magyar tapasztalatai az Egye-
sült Államokban]. New York & London, Holmes and Meier.

200

K
Ő

R
Ö

SI
Z

SU
Z

SA
N

N
A

Évkönyv XVI. 2009



Szászi (1993)
SZÁSZI FERENC: Adatok a magyar kivándorlás történetéhez, 1945– 1989.
Történelmi Szemle, 1993. 35. 3– 4. 313– 338.

Tóth (2008)
TÓTH ÁGNES: Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyaror-
szági németek megpróbáltatásainak emlékezete. Budapest, Gondolat.

Valuch (2001)
VALUCH TIBOR: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második fe-
lében. Budapest, Osiris. 

Várdy (2000)
VÁRDY BÉLA: Magyarok az újvilágban. Az észak-amerikai magyarság rendha-
gyó története. Budapest, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.

201

SZ
A

B
A

D
A

B
B

V
IL

Á
G

B
A

N
É

L
E

T
E

T
T

E
R

E
M

T
E

N
I

Elbeszélő múlt


	Button8: 


