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Fodor István Ferenc
„Itt minden, minden idegen…”

(Disszidens dal)

BELESZIPPANTOTTUNK A „ROTHADÓ KAPITALIZMUSBA” 

Ha visszakocogunk az időben négy évtizedet – mit is tudtunk mi akkor itt, Magyarországon 
a „létező szocializmusban” a kapitalizmusról. Mikor utazásaink játszódtak – az 1970-es években 
– az a vicc járta kormányoldalról, hogy „most, hogy már van színes televízió, fel lehetne találni 
a szagosat is. Milyen jól érzékeltethető lenne a rothadó kapitalizmus”. Az ellenzék meg azon 
élcelődött, hogy „miért állnak a kapitalisták a szakadék szélén? Mert minket néznek”!
Mi, akik elhatároztuk, hogy szétnézünk kicsit a vasfüggöny1 túlsó oldalán – mindnyájan a szo-
cializmusba születtünk bele, tehát nem voltak közvetlen élményeink egy másik világrendről. 
Elhatároztuk, hogy szétnézünk arra.

Akkoriban még háromévente lehetett tőkés országba menni, és 50 dollár valutát lehetett vál-
tani, hogy csak a legjellegzetesebb tudnivalókat írjam. Bár az előző évtizedhez képest ez is 
pozitív változás volt, nem beszélve arról, hogy a mi világrendszerünkből csak lengyelekkel ta-
lálkoztunk. Mások tehát még jobban be voltak zárva.

Én először 1972-ben – 23 évesen – jártam egyáltalán külföldön: Romániában, Bulgáriában. 
Négyünk közül ketten (én és a velem egyidős és azonos családnevű István) elhatároztuk, hogy a 
következő évben nyugatra indulunk. Hozzánk kapcsolódott még egy harmadik érdeklődő, a né-
hány évvel idősebb Imre. Az nem volt vita tárgya, hogy hová menjünk, mert itt volt a szomszéd-
ban Ausztria, az egyetlen kapitalista szomszédunk. Kezdetnek jó Bécs, aztán meglátjuk, hogy 
meddig jutunk el. Talán Svájcba is. Azért is szerencsés volt ez az útirány, mert akkor nekem, 
mint művelődési ház igazgatónak volt egy jól menő fotószakköröm, melynek Bognár György 
volt a vezetője Jászapátiról, az ő közeli rokonai, barátai, alkalmi ismerősei éltek Nyugat-Euró-
pában, tehát sokat tudott segíteni. Ő adta a kétszemélyes sátrat is, melyben megfértünk hárman, 
hiszen akkor még mindnyájan elég „sportosak” voltunk. A kívánsága csak az volt, hogy hozzunk 
neki cserébe egy röhögőgépet. S máris találkoztunk egy furcsa kapitalista találmánnyal, pedig 
még el sem indultunk. Volt több címünk, az ő jóvoltából, meg jákóhalmi családok részéről is, és 
így felvértezve indultunk egy ismerős kocsijával Pestre, a szárnyas hajó kikötőjébe.
A Sirály szárnyashajó akkor még viszonylag új volt, és természetesen szovjet gyártmány. Ér-
dekes volt az út, de legfőképpen az, amikor valahol Komárom környékén egy szlovák határőr 
motorcsónakja által okozott hullámra ráfutott a hajónk, ami úgy megdobta, hogy repült minden 
mindenfelé.

Megérkezésünk a kapitalista világba enyhén szólva nem ment zökkenőmentesen. Amikor 
kikötött a hajó Bécsben, a legnagyobb csomagunkat – Imre hátizsákját – kirakodás közben be-
leejtették a Dunába. Abban volt mindhármunk útlevele. A csomag úszott visszafelé a Dunán, mi 
meg ott álltunk a mólón. A hajósok leadták a jelzést a kollégáknak, akik kicsáklyázták a csoma-
got egy kilométerrel lejjebb.
1 A második világháborút követő hidegháborús időszakban a két világrendszert elválasztó valós szögesdrót –akadályok-
kal és egyéb biztonsági berendezésekkel ellátott – vonal a Jeges-tengertől a Földközi-tengerig. A szovjet határon viszont 
még a szövetségesekkel szemben is volt egy ilyen rendszer.
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Nem akármilyen látványt nyújtottunk, amikor szétpakoltuk a cuccot a rakparton, és a július 
végi napsütésben szárítgatni kezdtük. Az útleveleknek nem lett bajuk, mert műanyagba voltak 
csomagolva, de pl. az ébresztőórából csöpögött a víz.
Megérkeztünk a kapitalizmusba!

Miután valamennyire megszáradtak az irataink, elindultunk a közeli városközpont felé, és 
mindjárt a Grabenre mentünk. A magyarul gödröt jelentő szó arra utal, hogy ott volt valaha a 
várárok. Ma viszont a legdrágább és legforgalmasabb üzletek találhatók itt. Gyuri bácsi már 
felvilágosított bennünket Virág úrról, meg Darvas úrról, a két magyar zsidó árusról, akik olyan 
közismertek voltak, hogy amikor egyikük az 1990-es években meghalt, még valamelyik magyar 
napilap is nekrológot közölt róla. Egyikükhöz betértünk, és álmélkodva láttuk, hogy a parányi 
boltban minden elképzelhető dolgot meg lehetett találni a plafonig tornyozva. Vettem egy kijel-
zős karórát – tudtam persze Imrétől, hogy nem olyan értékes az, de azért mégis bécsi! És meg-
vettük a röhögőgépet! Ez egy akkora kis dobozka volt, mint ma egy mobiltelefon. Volt benne egy 
végtelenített kis lemez egyperces éktelen harsogó röhögéssel, melyhez egy góliát elem is járult. 
Ha megnyomtuk a gombot, akkor jött a röhej, majd visszaugrott a lemez az elejére. Állítólag ez 
arra való, hogy akinek rossz a hangulata, ettől garantáltan megjön a jókedve. Mielőtt (visszatér-
tünk után) a sátorral együtt átadtuk Gyuri bácsinak a szerkentyűt, apám szórakoztatta vele a Giza 
kocsma közönségét, észrevétlenül megnyomva a zsebében a gombot. Nem kevésbé álmélkod-
tunk a karikatúrákkal dekorált klozetpapíron, melyet a zenélő papírtartóból lehetett letekerni.

Arja levele
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Ezt követően kisétáltunk a város szélére, Rauchenwartba – valami „füstölgő őrhelyet” jelent ma-
gyarul – ahhoz a családhoz, melynek címét Gyuri bácsitól kaptuk, és felállítottuk a kétszemélyes 
sátrat hármunknak. Szépen elfértünk benne, mert nem a mai súlyunkban voltunk.

Miután a „kötelező vásárláson” túl voltunk, másnap indultunk tovább. Úgy gondoltuk, hogy 
érjünk csak minél távolabb, majd visszafelé fogunk araszolni. Így sem jutottunk el a Genfi-tó 
partjáig, ahogy terveztük, de azt még ekkor nem tudtuk. Vonattal utaztunk Salzburgig, ahol le-
szálltunk, mert a közelben is voltak címeink. Halein mellett egy családnál nyertünk bebocsájtást, 
ahol jót „társalogtunk” a háziakkal. Én „gimnáziumi szinten” beszéltem németül, arra pedig 
gyorsan rájöttem, hogy a gördülékeny stílushoz két üveg sör szükségeltetik, mert anélkül gon-
dolkoztam, hogy jót mondok-e. A család egyik lánytagja gyermekbénulás miatt tolókocsiban élt. 
Itt a kerítések hiányát találtuk furcsának; a házak csak úgy összevissza álltak egymás közelében 
a szépen nyírt fűvel körülvéve. Este „beszélgettünk”. Biztonság okáért szótár volt nálunk. Mivel 
friss könyvtáros voltam, rákérdeztem, hogy van-e ott könyvtár. Érdekes volt a válasz: „Benn a 
városban lehet, hogy van, de mi itt dolgozunk, nincs időnk olvasni.” Aztán megbeszélték egymás 
közt, hogy bizony a kommunista propaganda miatt szükség van nálunk a könyvtári olvasásra. 
Ezt persze megértettem. Megvetették nekünk a fehér ágyat, mi nem győztünk szabadkozni, de 
hagytuk magunkat meggyőzni. Így a ház előtt felvert sátrat inkább a gyerekek élvezték. Másnap 
reggel, vasárnap lévén, felkerekedett az egész társaság. Azok a kis srácok is, akik még nem sok-
kal korábban egy libakergetőt – valami ottani kismotort – nyúztak. „Hová mentek?” – kérdez-
tem. „A templomba!” – volt a válasz. Hát nálunk, ami a hasonló korú gyerekeket illette…

Puch nevezetű kisvárosban egy kerti vendéglői asztalnál üldögélve ismerősnek tűnő idegen-
be botlottunk. Kiderült, hogy egy Banja-Luka-i jugoszláv2 vendégmunkás. Érdekes módon a 
szocialista táborból érkezettek valahogy ráéreztek egymásra, ezt máshol is tapasztaltuk. Muto-
gatással, szerény közös nyelvtudással abban maradtunk, hogy vannak néhányan, estére majd ta-
lálkozzunk ott egy-két körre. Mi aztán nem mertünk elmenni, nem tudtuk, hogy milyen társaság 
az! Estére már nem is voltunk a városban.

Volt a közelben egy másik címünk is a Wolfgang-tó partján, Saint Gilgenben, egy nagyobb 
idegenforgalmi helyen. Már ránk esteledett, amikor a faluba értünk. Láttuk az ajtón a keresett 
nevet. Becsengettünk, és én felolvastam a Gyuri bácsi által írott ajánló sorokat, mely szerint az 
ő barátai vagyunk, és engedjék felverni a sátrat a kertjükben. Az ajtó azonban nem nyílt, hanem 
eléggé hadarva egy csomó érthetetlen információt zúdítottak a nyakunkba. Meguntam az egymás 
melletti elbeszélést – nem igazán értettem a hadart német szöveget –, ezért eldöntöttük, hogy a 
közeli kempingbe megyünk. Már amennyire közel volt a tóparti 7 km-es túra után. Szerencsére 
a társaim még annyit sem tudtak németül mint én, így ha megkérdeztünk valakit a távolságról, 
mindig kevesebb kilométert mondtam, mint amennyire ténylegesen voltunk. Valamikor éjjel fél 
2-re megérkeztünk. Sehol egy lélek. Bementünk, felvertük a sátrat, másnap reggel úgy távoz-
tunk, hogy azt sem tudtuk a kapun jutottunk-e be, vagy hogyan „úsztuk meg” az egészet. Vendé-
gek persze voltak, de nekünk nem volt annyira fontos, hogy mindenképpen fizetni kelljen.

Másnap délelőtt – miután kilustálkodtuk magunkat és visszamentünk Saint Gilgenbe – kide-
rült az előző esti félreértés oka: a név stimmelt, de a cím nem. Ezt próbálták akkor nekünk ma-
gyarázni. Beszóltunk aztán, hogy „entschuldige bitte!”3 Legalább lássák már, hogy nem valami 
2  A jugoszlávoknál abban az időben is engedélyezték a vendégmunkát a Nyugat-európai országokban. Mára már Jugo-
szlávia, mint közös délszláv állam nem is létezik, Banja-Luka ma Bosznia-Hercegovina egyik nagyvárosa.
3 „Bocsánat!”
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veszélyes elemek vagyunk! De az „igazi” névtulajdonost már nem kerestük meg.
Kissé rohanós volt az utunk, mert arra gyorsan rájöttünk, hogy az árak nem hasonlíthatók össze 
a hazaival, és éreztük, hogy itt előbb-utóbb gondok lesznek.

Salzburgtól aztán meg sem álltunk a liechtensteini határig, áthaladva a 12 km-es Arlberg 
alatti vasúti alagúton – azóta sem jártam hosszabban. Maga a vonat megállás nélkül átrobogott 
volna a mini államon, azonban mi direkt átszálltunk egy kis helyi vasútra, mely rajta keresztül 
közlekedett Svájcba, ugyanis a kis országgal volt egy furfangos tervünk. Persze kiderült, hogy 
másképp működnek a dolgok, mint ahogy azt mi itthon elterveztük.

Jákóhalmán akkoriban Tihanyi Károly vezetésével országos hírű – de akár világhírűnek is 
mondhatnám – rádióamatőr szakkör működött. Kitaláltuk, hogy nekik is trófea, meg nekünk is 
kaland, hogy egy ottani rádióamatőrhöz elmegyünk. Előre megbeszéltünk egy időpontot, amikor 
üljenek otthon lesben, és mi megpróbálunk kapcsolatot teremteni. Na erre mondják, hogy ahogy 
Móricka elképzelte! Volt egy liechtensteini partnerük, akinek ideadták az adatait – már amit 
tudtak róla rádiós nyelven. 

A megadott időben ők ültek itthon az adó-vevő szobában, mi meg Triesenbergben, egy kis 
faluban nyomoztunk. Summa summarum: a nagy terv dugába dűlt. Később – már itthon – úgy 
próbáltuk rekonstruálni az esetet, hogy egyrészt ezek a rádióamatőrök nem mindig laknak ott, 
hanem kitelepülnek valami érdekes helyre a szerszámukkal, aztán mindenestől hazamennek más-

A szovjet gyártmányú Sirály szárnyashajó 
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hová. Mi is azért választottuk ezt a kis falut, hogy itt biztosan ismer mindenki mindenkit, aztán 
gyorsan megtaláljuk az illetőt. Később arra is rájöttem, hogy a „radioamatör” és „radiomontör” 
szó igen hasonlít egymásra a németben, csak az egyik amatőrt jelent, a másik meg szerelőt. Tehát 
ezért nem értettük egymást, mert egy rádiószerelőhöz küldtek, és nem egy amatőrhöz. Na, de 
gondoljuk el, ha Jákóhalmán kerestek volna egy rádióamatőrt, talán itt sem jártak volna nagyobb 
sikerrel. Csak arra mozdultak volna rá a helyiek, ha elmondták volna nekik, hogy olyan irdatlan 
nagy antenna van a házuk tetején.

Triesenbergből aztán autóbusszal mentünk le Vadúzba, mert azt is ki kellett próbálni. A jármű 
tiszta volt és viszonylag olcsó, de rajtunk kívül nem is utazott vele senki. Tömegközlekedésnek 
viszont mindenképpen lennie kellett így is.

Vadúz mellett a Rajna partján még egy érdekességen akadt meg a szemünk: Lada4 személyko-
csik garmadája állt ott, a rajtuk lévő vastag porréteg sejtetni engedte, hogy évek óta. Kérdésemre 
azt a választ kaptam, hogy árukapcsolással kerültek oda. Pezsgőt vásároltak a Szovjetuniótól, de 
csak úgy adtak, ha egy bizonyos mennyiségű kocsit is megvesznek mellé. Még így is megérte 
nekik, mert nem is lenne baj, ha a szovjetek mást nem, csak pezsgőt gyártanának. A kocsik meg 
elrohadnak ott a Rajna parton, mert a kutyának sem kellenek. Itthon meg éveket vártak rájuk 
akkoriban. Itt jegyzem meg, hogy ottani használatban szocialista kocsit csak Skodát5 láttunk. Az 
egyik alkalommal gyaloglás közben felvett bennünket egy fiatal srác – nem is stoppoltunk – aki-
nek ilyen volt. Mint mondta: olcsó, és a keleti kocsikhoz képest biztonságos.

Liechtenstein, ahol a fővárosnak nincs is vasútállomása, így Schaanban szálltunk le (a kö-
zelben volt a kemping), majd föl, és begyalogoltunk Vadúzba. Ez tehát kipipálva, egy zürichi 
átszállással irány Bern, a svájci főváros. A legnagyobb svájci városban már szét sem néztünk, 
becéloztuk a fővárost, majd elmentünk az Elisabethen Straßéra, ahová egy „homokos házaspár” 
címét kaptuk meg otthon. Marci jákóhalmi volt, a barátja (barátnője?) Ernő pedig máshonnan 
származott. Itthon nem kelhettek egybe,6 így kerültek ki Svájcba. A rendszerváltozás után haza-
jöttek, jól éltek az ott megszerzett nyugdíjból, itt vannak eltemetve a falu temetőjében.
Nem találtuk őket otthon, de látható volt, hogy hosszabb távra mentek valahová, mert az ajtó 
előtt már egész hegy volt levélből, meg újságokból, miután nem fért a postaládába. Ebből gon-
doltuk, hogy nemsokára hazajöhetnek.

Este elmentünk a berni kempingbe az Aare folyó partjára. No, akkor megtanultuk, hogy ha 
egy gleccserpatak partján lakik az ember, akkor „kösse fel a gatyát”, vagy mindenféle melegítőt. 
Egyáltalán nem vagyok fagyos természetű, de augusztus másodika ellenére mégis majd meg-
fagytam! Felváltva vonultunk ki a közös WC-re, amíg ott üldögéltünk, addig felmelegedtünk 
annyira, hogy megint bírtuk egy darabig a sátorban. Nem is aludtunk semmit.

Másnap visszamentünk Marciékhoz, akik éppen akkor érkeztek haza Spanyolországból, 
Barcelonából, ahol volt valami kis nyaralójuk. S a meglepetés: velük volt a Jákóhalmán lakó 
rokonuk, aki éppen akkor látogatta meg őket, őt is kivitték Spanyolországba. No, erről még nem 
tudtunk, amikor a címet elkértük az anyjától.

4 A Szovjetunióban, a Volga-menti Togliatti városban gyártott Lada személygépkocsikat abban az időben nálunk még 
a város melletti hegy neve után Zsigulinak hívták, csak valamikor a rendszerváltozás körül lett egységes az elnevezés a 
korábbi nemzetközi névvel.
5  Ma is meglévő patinás cseh – korábban csehszlovák – gyártmányú autó.
6 Akkoriban nemhogy magamutogató felvonulásokat nem szervezhettek a szocialista blokkban, hanem betegségnek sem 
ismerték el, és büntették a homoszexualitást.
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Itt aztán lett egy kis feszültség, mert éppen farkaséhesek voltak ők is, nemkülönben mi is. 
Csakhogy én kisebbségben voltam, mert a két társam elhatározta, hogy (nagyon fogy a pénzünk) 
ők még szeretnének vásárolni Bécsben, induljunk vissza a legközelebbi vonattal. Nem örültem 
neki, hiszen szívesen vendégül láttak volna, de így csak néhány mondatot válthattunk egymással. 
Engem a vásárlás nem érdekelt, az evés inkább, de nem volt mit tenni. Gyorsan a pánikszerű 
visszavonulás mellett döntöttünk. Hol volt már a terv Lausanne-ról a Genfi-tó partján! Akkorra 
rá kellett ébrednünk, hogy Svájc egy méregdrága hely. Ki látott már olyat, hogy magyar pénzben 
tíz forint egy liter tej! Akkor itthon 2,50-3,- Ft körül volt az ára. És ma mennyi?

Másnap újra Bécsben voltunk, kicsit hosszabbra tervezett utazásunk tizedik napján a 
Westbahnhofon,7ahonnan kilépve rögtön a híres Mariahilfer Straßén8 találtuk magunkat.
Akkoriban még szép számmal voltak telefonfülkék Bécsben is – s mivel volt nekünk egy ottani 
címünk is –, gondoltam a városban keresgélés helyett megpróbálom telefonon elérni. Ezt jól 
is tettem, mert mint kiderült a megadott cím nem volt jó, azaz olyan nevű utca nem is létezett. 
Egy idős embertől kaptuk otthon, akinek a fia még ’56-ban disszidált9 egy másik jákóhalmival.10 
Mindketten katonák voltak, így nem is mertek hazajönni, vélhetően attól félve, hogy ők nem 
esnek bele az amnesztiába, amit a Kádár-kormány meghirdetett. Mivel eléggé egyedi neve volt 
a fiúnak – Muhari11 –, így a telefonkönyvben azonnal megtaláltam, mivel egész Bécsben nem 
volt másik ilyen nevű, és a Julius Gyula is stimmelt. A nálunk lévő térképen kiderült, hogy a 
Grimmgasse12 éppen a Mariahilfer Straßéról nyílik a közelben. Így aztán nem is telefonáltunk 
oda, hanem egyenesen elsétáltunk. Ezt nem is tettük rosszul.

A megadott címen egy szuterénben asztalosműhely működött, ahol az asztalos végzettségű 
Gyula egy jugoszláviai segédmunkással tevékenykedett. Nagyon meglepődött – nem ismertük 
egymást korábban, hiszen ’56-ban még 7 év körüliek voltunk –, de örült nekünk. Mindjárt el-
szalajtotta a Jánost néhány sörért. Nekem közben olyan érzésem támadt, mint a hajdani Zacsek 
kabarészámban, amikor a címszereplő időnként rákérdez a mellette bólogató úrra, hogy „Igaz, 
Cicvarek? – Persze, hogy igaz! Szakasztott úgy van, ahogy Zacsek úr mondja!”. Vagyis: Jánosra 
ott nem sok mindent bíztak. „Igaz, János” egy olyan magyar volt déli szomszédunktól, aki élve 
a külföldi munkavállalási lehetőséggel, bármit elvállalt, mely az otthoni viszonyokhoz képest 
még így is megérte.

Számunkra fontos momentum volt, hogy a mester adott egy ötszáz koronást, melyet majd 
otthon az apjának adjunk át ezer forint formájában.13 Kissé drágább volt a hivatalos átváltásnál, 
de kit érdekelt az akkor, amikor már erősen „fogyókúrázott a pénztárcánk”! Elválásunk előtt 
pedig – miután közöltük, hogy még egy éjszakát itt töltünk a déli kempingben – kivitt bennünket 
kocsival. Az is meglepő volt számunkra, hogy az egymás mellett álló két kocsin kicserélte a 
rendszámot: szárnyas anyával letekerte az egyikről és rátette a másikra (egy kissé rozsdás, sötét-

7 A Nyugati Pályaudvaron.
8 „Mária segítsége utca” – ahogy a Hofi-kabaréban elhangzott. A jelentése valóban ilyesmi: Segítő Mária. Nevét a Bécs külvárosában 
található Mária kegyhelyről kapta, melyet a milliós város lassan elnyelt.
9 A szocialista korban, aki engedély nélkül elhagyta az országot, azt disszidensnek minősítették, ami az itthon maradt 
vagyonának az elkobzásával járt. 
10 A volt katonatárs éppen ez évben halt meg Kanadában.
11 A Muhariak ősei a Nógrád megyei Mohoráról származtak, így lettek Mohorayak, Muharayak, majd rövidülve Muhariak Jászberényben. 
A család egyik ága került korábban Jákóhalmára, már ezen a néven.
12 A gasse magyarul köznek fordítható, a nagyobb straße (utca) mellékutcája.
13 Az apja itthon élt felesége halála után eltartási szerződést kötve egy családdal, hiszen a fia úgysem örökölhetett tőle, mert akkor elvették 
volna, mint disszidenstől.
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zöld Volvóra), mert állítólag a kettő egy rendszámmal közlekedett. Másnap reggel villamossal 
mentünk a Mariahilfer Straßéra, de mivel azt hittük, hogy a járművön kell jegyet venni – így jegy 
nélkül. Megúsztuk. Mindjárt hazaszóltunk a minket Budapestre felszállító barátunknak, hogy 
melyik vonattal érkezünk késő délután Pestre, aztán megvettük a vonatjegyet. Társaim is besze-
rezték, amit még akartak: Pista egy kazettás magnó miatt sétált fel-alá a presszó előtt, mikor mi 
ketten söröztünk, de maradt annyi pénze, hogy végül megvette.

Még egy utolsó bécsi élmény: amikor elhelyezkedtünk a vonaton két Bécsbe szakadt atyafi 
eredt velünk beszélgetésbe, már amennyire az alkoholtól tudtak beszélni. Kiderült, hogy mind-
ketten disszidáltak, egyikük egy rakás papundekli14 alatt teherkocsin lógott ki. Szavaikból kide-
rült, hogy idejük nagy részét ott töltik a pályaudvaron, hogy magyar szót halljanak, képtelenek 
megszokni az ottani életet, hazajönni nem mernek. Pénzük volt, amikor elindult a vonat, még 
lentről az ablakba is dobálták a teli sörösüvegeket, amiket alig győztünk elkapkodni.

Lényegében ugyanilyen tapasztalatokat szereztem egy másik hasonló körúton is, amikor egy 
velem egyidős vasutas barátommal – Jánossal – kirándultunk 1977-ben. Nyugat felé indultunk, 
északra mentünk és keletről jöttünk vissza. Nekem ez az út kilencezer forintba került, neki négy-
gyel kevesebbe, mert minden országtól ingyenjegyet kapott. A kétszemélyes utazás praktiku-
sabbnak tűnt, mert itt az ember egymásra volt utalva, viszont ha már hárman voltunk, akkor 
ketten a harmadik ellen össze tudtunk szerveződni.

A Meridian expresszel, kusett kocsiban15 indultunk Malmőbe Csehszlovákián16 és az NDK-
n17 át, sőt vasúti komppal átmentünk a 96 km széles Balti-tengeren. Infónk szerint négyfelé 
kapcsolva tolták fel a vonatot, ezer személykocsi és négyezer személy volt a kompon. Tiszta 
időben gyakorlatilag az út közepéről láttuk mind a két tengerpartot: az NDK-belit18 és a svédet 
is. Tengert már láttam előtte is: Bulgáriában a Fekete-tengert. Itt a határellenőrzésről szereztünk 
nagy tapasztalatot; később megtudtuk, hogy ha itt bejutunk, utána Skandinávián belül már nem 
foglalkoznak velünk. Itt viszont erősen foglalkoztak, noha sok eredménye nem volt, mert egyi-
künk sem cigarettázott, és nem is csempésztük. Az volt a fő téma. Miután ezen túl voltunk, fel-
fedeztük a félkarú rablót. Hát ezt már ki kellett próbálni. Bedobtunk egy koronát, kidobott hetet. 
Ez nem volt egy rossz menet, magyar pénzben 10,- forint helyett hetvenet nyertünk. Rendeltünk 
is két adag rántottát. Közben azon somolyogtunk, hogy egy bátyó – aki nagyon akart játszani 
– a nyereményünk láttán engedélyt kapott az asszonytól egy játékra. Persze, nem nyert sem-
mit. Én pedig azóta sem dobtam be ilyenbe több pénzt, még akkor sem, amikor már nálunk is 
voltak ilyenek. Este fél 8-ra érkeztünk meg Malmőbe,19 ahol először elkezdtük a szálláshelyet 
keresni. Itt már június végén igen hosszúak a nappalok, megérkezésünk után még sokáig sütött 
a nap. Magyarország ekkor már tagja volt az Express Ifjúsági és Diák Utazási Irodán keresztül 
a Youth Hostel mozgalomnak, melynek segítségével sokkal olcsóbban lehetett különböző minő-
ségű szállásokhoz jutni a világban, mint egyébként. Kiváltottuk az igazolványt. (Néhány ilyen 

14 Kartonpapír.
15 Fekvőhelyes kocsi, mely nappalra ülőhelyessé alakítható át.
16 Ma Csehország és Szlovákia néven két külön ország
17 Sajátos államalakulat volt (=Német Demokratikus Köztársaság). Németország szovjetek megszállta övezetéből jött 
létre a II. világháború után, és állt fenn 1991-ig, amikor egyesült a Német Szövetségi Köztársasággal (NSZK) és létrejött 
a német egység.
18 A komp Sassnitz–Trelleborg között közlekedett. Az NDK (= Német Demokratikus Köztársaság) egy szovjet befolyás 
alatt álló német államalakulat volt 1949– 1991 között. Ma az egységes Németország keleti része.
19 Svédország harmadik legnagyobb városa.
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ifjúsági szálló pár éve már nálunk is működött.) Az első utunkon hamar megtapasztaltuk, hogy 
alig másfél évtizeddel 1956 után nagyon sokan éltek még erejük teljében, akik elmenekültek a 
kommunizmus elől. Erre viszont még többel találkoztunk. Nem sokkal megérkezésünk után a 
vár közelében megbökött János: „Te, nézd már milyen cigányos külseje van annak a csávónak!” 
Ekkorra a megcélzott személy is kiszúrt bennünket: „Jájj, hát magok is magyarok, én is onnét 
jöttem.” Nem találtuk a szállást, egy tősgyökeres svéd is csak az „ollaláig”20 jutott el. Mi viszont 
eljutottunk a buszpályaudvarig. No, itt biztos tudják! Mire kiizzadtam volna a kérdést néme-
tül, már meg is szólalt a fiatal buszsofőr magyarul: „Látom, magyarok vagytok. Mit kerestek?” 
Mindjárt tudta, merre kell menni. Sajnálta, hogy éppen éjszakás, mert hozzá is elmehettünk vol-
na. Így azonban – természetesen díjmentesen – elvitt a szállás ajtajáig, mégpedig úgy, hogy nem 
is arra volt az útja, csak két megálló közé beiktatott egy kerülőt. Közben megtudtuk, hogy ő még 
gyerekként, szüleivel ment ki ’56 végén. Senki nem zsörtölődött. Különben annak ellenére, hogy 
a svédeket zárkózottnak mondták, mi ezt nem érzékeltük velünk szemben. Katrineholmban egy 
úr autóval leszaladt cigarettáért, tőle kérdeztünk rá a keresett címre. Ahelyett, hogy hosszas ma-
gyarázkodásba kezdett volna, betessékelt bennünket a kocsiba, és elvitt a helyszínre, csak úgy, 
egy szál úszógatyában. Itt azonban megint érdekes tapasztalatot szereztünk: egy munkatársam 
rokonairól volt szó, akiket nem tájékoztattunk előre látogatásunkról, így nem voltak otthon. Ke-
rítés ott sem volt, viszont láttuk, hogy a szomszédék a nagy fa alatt üldögélnek, tőlük kérdezős-
ködtünk, hogy tudnak-e valamit a keresettekről. „A múlt héten elmentek valahová, mert nagyon 
pakolásztak a kocsiba.” – volt a válasz. S valóban elutaztak, de azt már csak itthon tudtuk meg, 
hogy „felugrottak” északra három hétre. Utólag sajnálták, hogy elmaradt a találkozás. No, ez 
nálunk elképzelhetetlen lett volna még abban az időben is, hogy ne szóljanak át a szomszédnak 
hosszabb távollétükről az emberek, megkérve őket a ház felügyeletére. Az állomáson megvettük 
a helyjegyet, mivel az is kellett, és meglepve láttuk, hogy a kis vidéki állomáson csak úgy, egy 
gombnyomással kiadta az automata. Se telefon, semmi. Mit tudtunk még mi akkor a számító-
gépről? És minő érdekes? A helyünkön nem ült senki, amikor felszálltunk. A vonaton lengyel 
hölgyek voltak, akik mindjárt kiszúrták, hogy egy tömbből vagyunk, és be nem állt a szájuk. 
Csak lengyelekkel találkoztunk az egész úton a „szocialista táborból”. Ők is tagjai voltak a Youth 
Hostel mozgalomnak. Furcsálltuk a vonaton, hogy az ülések a két oldalon ellentétes irányba 
néztek. Nálunk akkor még szembe voltak kialakítva.

Miután egy napot Malmőben töltöttünk, majdnem meglátogattam egy távoli rokonomat, aki-
ről közben kiderült, hogy Nyugat-Németországba költözött át. Tervünk szerint azonban néhány 
órára áthajóztunk Koppenhágába. A dán főváros ide csak néhány kilométer volt. Itt találkoztunk 
először a Tuborg sörrel és a forró kutyával,21 melyek ma már nálunk sem ismeretlenek. Az utóbbi 
azonban nemcsak fél kiflibe dugott mustáros virsli volt, mint nálunk,  hanem sokféle vagdalt 
zöldséget, és különböző  krémeket eresztettek rá speciális gépből. Fényképezés Andersen22 kis 
sellőjével23 a kikötőnél – ahol egy maláj srác is megkért, hogy fotózzam le, mert egymaga volt. 
Itt egy adelaidei – ausztráliai – magyarral találkoztunk, és azt is megtudtuk, hogy felesleges 
volt dán látogató vízumot kérni, mert a két ország közötti határon nincs ellenőrzés. A magyar 
törvények szerint viszont kellett váltani. A finnekkel pedig már ekkor sem volt vízumkénysze-

20 Megtudtuk, hogy ez náluk valami olyasmit jelent, hogy „hol a francba’ lehet?”
21 Hot dog magyarul.
22 Hans Christian Andersen híres dán meseíró.
23 A kis hableány című meséből a város jelképévé vált.
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rünk. Másnap este a svéd fővárosban voltuk. Svédország többi részén különösebb kaland nélkül 
utaztunk végig. Stockholmra kissé több időt szántunk, már maga a szállás is érdekes volt: egy 
éppen abban az évben 100 éves tengeri vitorláson – az Af Capmanon – rendezték be az ifjúsági 
szállást a kajütökben, mely egy kis sziget mellett horgonyzott. Észak felé haladva Bodenben 
volt utunk egyetlen olyan szállása, ahol rendes szállóban szálltunk meg. Azon a vidéken ugyan-
is nem volt ifjúsági szállás, de ez sem volt nagyon drága a már ismert árakhoz viszonyítva. 
Kramforsban megnéztem egy könyvtárat, és máris Haparandába érkeztünk. Megtudtuk, hogy 
ez a svéd határállomás Finnország felé, és át kellett szállni szélesebb nyomtávú vasútra. A finn 
vasutakat ugyanis az orosz fennhatóság idején építették ki arra a nyomtávra, ami a mi határunkon 
is van Záhonynál. Megvalósult életem nagy álma, északról beléptünk Finnországba, megkerülve 
a Botteni-öblöt.24

Tervünk szerint Kemiből egy észak felé nyúló vasúti szárnyvonalon elutaztunk Rovaniemibe, a 
lappok25 fővárosába. Életemben itt volt először és egy napig farmerem. Kimentünk a piacra és vet-
tünk egyet-egyet. János felpróbálta, én nem. Utána meg nem tudtam felvenni, itthon elpasszoltam 
egy kolléganőmnek. Úgy hallottuk – noha semmit nem értünk a finn beszédből – ha kimegyünk 
a piacra, csupán a hanglejtés alapján úgy érezzük, mintha magyar piacon volnánk. S valóban így 
volt. Onnan már nem vezetett tovább vasút, így busszal mentünk ki a várostól 8 km-re lévő északi 
sarkkörhöz – finnül a Napapiirihez –, ahol télen van nagy élet, mert ott székel a Mikulás. Itt mi is 
vehettünk a boltos által aláírt igazolványt, amely azt igazolta, hogy átléptük az északi sarkkört.26 
Ezt észre is vettük, mert úgy időzítettük a kirándulást, hogy a nyári napfordulóra essen, amikor itt 
már nem megy le a nap, hanem éjjel megfordul a horizonton és kúszik visszafelé. Kicsit szokatlan 
volt nekünk az éjszaka sötétség nélkül, viszont karácsonykor reggeltől estig sem jön fel a nap. A 
buszpályaudvaron egy bájait áruló hölgy próbált bennünket környékezni, nem sok sikerrel, de sze-
rintem világpolitikai ismeretei nem tették számára ismertté, hogy nem olyan helyről jöttünk, ahol 
busásan meg tudják fizetni az ilyesmit.

Tamperei megszállás után utolsó állomásunk még Helsinki volt, a finn főváros. Ez azért is 
fontos hely volt, mert itt élt egy levelező partnerem, Arja Pynnönen – röviden Pünci27 –, akinek 
megírtam, hogy felkeressük. A Poutinharjun – magyarul Kamradombon – laktak egy bérházban, 
11 km-re a központtól. Mivel én nagyon érdeklődtem a finnek iránt nyelvi rokonságunk révén, 
így bukkantam a címére, és finnül leveleztünk egy nyelvkönyv segítségével. Megértettük egymást 
levélben, de más volt a személyes találkozás. Ő tanult angolul és oroszul, kezdő németes volt. Én 
németből voltam erősebb, s mivel az orosz kötelező volt, abból nem tudtam semmit. János erősebb 
volt oroszból, gyengébb németből. El lehet képzelni, mit produkáltunk. Ő 17 éves volt, én 28. 
A szüleivel és a húgával élt. Szőke, hosszú hajú lány volt, mint általában a finnek. Feltűnt, hogy 
amikor – elég gyakran – emlegettük a „persze” szót, akkor jókat somolyogtak. A szótárból derült 
ki, hogy finnül segget jelent. Megkínáltak brióssal, meg feketekávéval. Én már akkor évek óta nem 
fogyasztottam feketét, de azt nyugodtan megihattam, mert olyan volt, mint nálunk a cikória.28

24 A Balti-tenger folytatásában Svédországot Finnországtól elválasztó öböl.
25 Észak-Skandináviában élő, nomád rénszarvastenyésztő, finnugor nyelvcsaládba tartozó népcsoport.
26 A Napapiiri körbélyegzőt belenyomattuk az útlevelünkbe is, sajnos azonban az akkor még nem a mi tulajdonunk volt, hanem az államé, 
így amikor öt év múltán lejárt, akkor le kellett adni. Csak akkor tudnám most bemutatni, ha a világútlevél bevezetéséig – 1989-ig – nem 
cseréltem volna újabbra.
27 Az y a finnben ü-nek ejtendő, az Arja keresztnév pedig a magyar Árja szóval azonos.
28 Nálunk akkoriban divatos pótkávé. Semmi köze nem volt az igazi kávéhoz, mezei katángból csinálták, nem volt koffein tartalma, de 
pl. tejes kávéban hasonló volt az íze a kávéhoz.
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Helsinki szép város, itt viszonylag jól szétnéztünk. Nemrégiben épült a Finlandia Palota, ahol 
az 1975-os Európa értekezlet zajlott. Úgy építették, hogy egy fát sem kellett kivágni, köztük ka-
nyargott az épület. És a szállásunk sem volt akármi! Annak a híres olimpiai stadionnak voltunk 
az öltözőjében, ahol 1952-ben a legtöbb aranyérmet szereztük: tizenhatot.

Mielőtt utoljára elhangzott szájunkból a „kaksi olut!”29 kifejezés, egy kicsit nézzünk szét 
abban a két éjszakában, amit itt töltöttünk el. Érdekes volt. Mivel ez egy tömegszállás volt, 
legalább húszan szorongtunk egy szobában. Az összetétel sem volt akármilyen: ugandai, német, 
japán, magyar stb. Mi egy kasseli német srác segítségével tudtunk beszélni azokkal, akikkel 
angolul lehetett boldogulni.30 Nem lehetett azt mondani, hogy nem volt előítélet egymás iránt. 
Az ugandai mögött összenevettek, nem tartották igazán partnernek. Rajtunk meg azért csodál-
koztak, hogy az „eisenvorhang”31 mögül csak úgy tekergünk Európában. A magyarok akkor már 
viszonylag szabadon mozogtak, de ezt még nem mindenki tudta. A japán srácot teljesen elámí-
tottam – a német srác „átfordításával” magyarról németre, majd angolra –, szerintem úgy ment 
haza Japánba, hogy Magyarországon még az egyszerű vasutas is vágja a japán kultúrát, noha a 
vasutas nem én voltam, hanem János. Földrajzi érdeklődésemből következett, hogy vágtam a 
négy japán fősziget nevét: Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku. Könyvtárosként több japán író 
nevét is tudtam. Amikor meg rázendítettem a „Yokohamaer blau licht”-re, akkor teljesen leesett 
az álla. Azt ő nem tudhatta, hogy a „Yokohamai kék fény” című japán népdal akkoriban az egyik 
legnépszerűbb énekesük előadásában állandó szám volt a magyar rádióban. A kegyelemdöfést 
meg az jelentette, amikor megmutattuk az útlevelünkben, hogy Jákóhalmáról jöttünk. Ők egyéb-
ként rokonnak tartják a magyarokat, így is tanítják. Az biztos, hogy akkor a magyarok nagyot 
nőttek a szemében!

A politika itt jött elő egész utunkon legerősebben. Ennek oka az is volt, hogy Finnország 
– mint szovjet szomszéd – jellegzetes politikát folytatott, amit finlandizációnak neveztek a 
világban. Noha kapitalista volt, jó kapcsolatokat ápolt a Szovjetunióval, praktikussági okból 
is, ugyanis a nagy szomszéd okozhatott volna kellemetlenséget, amiképpen a finnek is okoztak 
a háborúban, hiszen Mannerheim marsall vezetésével kemény háborút vívtak egymás ellen. 
Mannerheim hatalmas lovas szobra viszont ott állt Helsinki központjában. Gondoljuk el, mit 
szólt volna a nagy SZU, ha nálunk meg Horthy lovas szobra állt volna! A Finnországban járó 
fiatalok is észrevették, hogy az itteni kapitalizmus egy kicsit más, mint nyugatabbra. Voltak 
aztán feliratok a folyosókon: szociálbolsevizmus, kapitálszocializmus meg hasonlóak, külön-
böző kapitalista és kommunista jelképek rajzaival fűszerezve.

És mi lehetett még jellemző a fiatalokra? „Természetesen” a szesz iránti igény. A skandi-
návoknál egyébként az alkohol nagy probléma volt abban az időben. Volt, ahol csak útlevélre 
lehetett kapni. Itt is – mikor már zárva volt a külső bejárati ajtó a stadion területén – némelyik 
ifjú megtalálta a módját, hogy kilopakodjon, és az összeszedett pénzből valamit beszerezzen. 
Egyszerűen átmászott a kerítésen. Hoztak is valamilyen italokat. János jobban belelógatta a 
nyelvét, nekem nem nagyon volt rá ingerenciám, mert szó volt ott különböző drogokról is, és 
nem nagyon volt ínyemre, hogy netán „hóttan” menjek haza. 

29 „Két sör!”
30 Mivel mindketten a jászjákóhalmi gimnáziumban kezdtük a középiskolát, ott németet tanultunk. Nemcsak azért, mert nem lehetett vá-
lasztani más nyelvet, hanem azért is, mert itt, Közép-Európában még élt az osztrák– magyar örökség. Különben a Szovjetunió kivételével 
mindegyik országban boldogultunk a némettel.
31 Vasfüggöny.
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A csoda tudja, hogy honnan és mit szereztek! Mindenesetre az utolsó reggelünkön elég 
kába volt a társaság, beleértve engem is, mert dobozos sört azért én is ittam. Jó kis „inter-
nacionalista” csapat jött össze. Nem is indultuk el korán utolsó finn napunkra, melyet nagy-
részt a vasútállomáson töltöttünk. A jegyünket már itthon megvásároltuk Helsinkitől hazáig, 
finn márkánk pedig már nem volt. Így aztán figyeltük a terepet; felfedeztük a kamerát, amely 
pásztázta a várótermet, és ha valaki holtrészegen kirívóan viselkedett, már meg is jelent két 
„közeg”, felmarkolták az ügyfelet, hogy a lába sem érte a földet és kivitték. Gyakran fordultak. 
Közben összefutottunk egy debreceni református lelkésszel, – bizonyos Jenő bácsival32 – és 
feleségével, akik ugyanazon a vonalon jöttek hazafelé, mint mi. Jyvaskyla-ben33 voltak az ott 
tanító fiukat meglátogatni. Megbeszéltük, hogy egy kupéba kérjük magunkat, legalább mint 
majdnem ismerősök együtt legyünk. Szombat este aztán felszálltunk a „Vodka vonatra”. Ezzel 
mentek át a finnek hétvégére berúgni Leningrádba.34

Itt tulajdonképpen véget is ért a kapitalista túra, de nem lennénk teljesek, ha a hazaérkezés 
tapasztalatairól nem szólnánk néhány mondatot. Mert felmerülhet, hogy hogyan jöttünk haza. 
Ez egy külön történet. Mielőtt elindultunk, az volt a célunk, hogy ne azon az úton jöjjünk, 
amerre megyünk. Jöjjünk a Szovjetunión keresztül. Igen ám, de Berényben és környékén nem 
boldogultam az utazási irodákkal: a Szovjetunión át csak szervezetten lehet utazni! – szaj-
kózták. Én meg nem hittem el, mert mindenféle lapban olvastam a hirdetést, hogy utazzunk 
a szovjet vasutakkal! Ha nem lehet, akkor hogyan utazzunk? Akkoriban Pesten jártam, és a 
legforgalmasabb részen egyszer csak kiszúrtam egy cégtáblát: Budapest Tourist. Bementem, s 
öt perc alatt megtudtam, hogy dehogynem lehet utazni! Meg kell venni előre a jegyet, és már 
csak az a teendő, hogy Leningrádban rá kell íratni a helyjegyszámot az Inturisztnál.35 S mivel 
némi rubelt is váltottam, így nekünk Helsinki után megint lett pénzünk. A „Vodka vonat” már 
szovjet volt. Hálókocsis, minden kocsiban egy nagy szamovár mellett őrködő asszonysággal.36 
Reggelre átértünk Leningrádba, s közben megvolt a határellenőrzés és vámvizsgálat is, melyre 
a német–svéd határ óta nem volt példa. Sajátságos gondja volt Jánosnak: a szomszédja – egy 
öreg atyafi – megkérte, hogy hozzon neki egy pornó újságot. Csakhogy míg nyugaton ezek 
a lapok szabadon ott vannak a polcon, nálunk itthon tiltott termékek voltak. Ő ezért megvett 
egyet Svédországban, s a határon a zokniba húzva hozta át.  Nem bukott le vele, teljesítette az 
öreg megrendelését.

És mi történt vasárnap reggel és kedd reggel között? Megérkezésünk után az egyik pá-
lyaudvarból át kellett menni a másikba, de közben az Inturisztnál ráíratni a menetjegyre a 
helyjegyszámot. Gyorsan fogtunk egy taxit. Nemcsak azért volt jó megoldás, mert nem kellett 
keresgélni a térképen, meg időben is gyorsabban haladtunk, hanem azért is, mert igen olcsó 
volt – a régi Moszkvicsot szinte csak a rozsda tartotta össze –, a taxis srác nagyon közvetlen.

Láttuk az Aurórát – mutogatott, magyarázott, mint egy idegenvezető –, aztán az Izsák szé-
kesegyház melletti irodánál kirakott bennünket, de megvárta az ügyintézésünket. Ott százával 
voltak mindenféle nációból, és igen érdekes módon kerülünk mi itt sorra. Ott senki nem sietett, 
de amikor megtudták, hogy milyen gondunk van, szinte kétfelé vált előttünk a tömeg – néger, 
32 Nemrégiben értesültem egy közös – véletlen – ismerőstől, hogy Jenő bácsi 95 évesen ma is él Debrecenben.
33 Egyetemi város. Kiejtése: Jüveszküle.
34 Az eredeti Szankt-Peters-Bourg (Szentpétervár) a kommunista időkben a Leningrád nevet viselte a bolsevik vezér emlékére. Mára 
visszakapta a régi nevét, az oroszok csak Pityernek becézik.
35 A szovjet utazási iroda.
36 Ez náluk olyan kocsiparancsnok-féle. Főzi a teát az utasoknak, információval látja el őket.
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fehér, barna, burnuszban, kalapban, turbánban – és öt percen belül rajta volt a szám a jegyün-
kön. Még belefért az időbe egy ebéd, az már az induló pályaudvar hatalmas vendéglőjében. 
11-kor mi voltunk az elsők, helyet foglaltunk, majd belibegett egy lány és odaült hozzánk. Mi is 
meglepődtünk, meg ő is. Mikor észrevette, hogy nem oroszok vagyunk, máshová akart ülni. Mi 
viszont úgy gondoltuk, legalább látjuk, hogy ő mit rendel, aztán majd mi is a szerint választunk. 
Kiderült, hogy náluk feltöltik az asztalokat és nem mindenki másik asztalhoz ül, mint nálunk. 
Este a vonatba már együtt szálltunk be a debreceni házaspárral. Elfoglaltuk a helyünket, ketten 
fent, ők ketten meg lent. Elindult a vonat, a sín majdnem szétesett. Haladtunk vagy 30-40 km-
rel. Mikor megállt, nekicsapódtam a falnak, mikor elindult meg majdnem legurultam a másik 
oldalon. Másnap elindultunk felfedező útra. Három nemzetközi kocsi volt a helyi vicinális után 
kapcsolva. A miénk Budapestre, a másik Belgrádba, a harmadik Szófiába ment. Elmentünk a 
büfékocsiba, mely a hatodik volt a miénkhez képest. Na, a szovjet részen volt élmény! Nem 
pulmann-kocsikat kell elképzelni, hanem az ütött-kopott vagonok közt alul egy hatalmas dudor 
takarta a kocsik közti összekapcsolást, mely fölött egy nagyot kellett ugrani, hogy át tudjunk 
menni a másikba. Koszos lábak közt kellett átbujkálni, mert ott csak fekvőhelyes kocsik vannak, 
alul-felül heverésztek az utasok. A büfében Másenyka néni hámozta a krumplit kecelében37az 
ölébe, mint hajdan öreganyám – még a viselet is stimmelt, mintha az ötvenes években lettünk 
volna. Ha kinéztünk az ablakon, ott is az ötvenes éveket láttuk. Gyerekek csikó frizurával,38 
asszonyok „görgetett szárú” harisnyában.39 De mondták, hogy ne fotózgassunk, mert majd el-
veszik a gépet. A vizenyős szemű büfés papa az ajtókilinccsel nyitotta a feketekávé-lé ízű sört. 
Visszamentünk, és rávettük Jenő bácsit, hogy jöjjön velünk vissza, ha meg akar ismerkedni a 
szovjet valósággal. Először nem nagyon akart, de visszatérésünk után azt mondta, hogy sajnálta 
volna, ha nem látja, amit látott. Volt a mi kocsinkban egy pécsi tornatanár, aki jól tudott oroszul. 
Amikor egy részeg orosz betévedt – nekik nem volt engedélyezve, hogy hozzánk jöjjenek, ezért 
sértve érezte magát –  elkezdte inzultálni a mi kocsinkban a felügyelőnőt, azt az oroszok csak 
egykedvűen nézték. Tanár urunk azonban pofán vágta, és a sarokba szorítva tartotta a következő 
megállóig, ahol átadta a rendőröknek. Még meg is dorgálta az egykedvű oroszokat, hogy már 
csak nem nézheti egy kultúrember, hogyan viselkedik egy részeg a nővel! Az ilyen lejárató visel-
kedést nagyon szigorúan veszik, úgyhogy a renitens orosz könnyen Szibériában kötött ki.

Ezzel aztán lassan el is fogytak a kalandok: ahogy közeledtünk az igazi Európa felé, egyre 
ismertebbé vált a környezet és a viselkedés is. Lvovnál40 kapcsolták össze a Moszkvából jövő 
szerelvénnyel az utolsó három nemzetközi kocsinkat, de a város már – mint a hajdani Osztrák–
Magyar Monarchia része – ég és föld különbség volt az eddigi szovjet helyek mellett. Volt né-
hány óránk itt, ahol már dizőz énekelt a pályaudvari mulatóban, és a sör is sörízű volt. Éjszaka 
meg arra ébredtem, hogy a magasban „lebegünk”, amikor Záhonynál kicserélték alattunk a ten-
gelyeket.41 Nemsokára elbúcsúztunk Debrecenben Jenő bácsiéktól, aztán leszálltunk Szolnokon. 
A 15. nap délelőttjén hazaérkeztünk.
37 Kötényben.
38 Tök kopasz, elül néhány centi előrefésült hajjal.
39 Vastag pamutharisnya, melynek le lehetett görgetni a szárát. Ez gyakorlatilag a nadrágot is helyettesítette, melyet az 
átlag nő akkoriban még fel nem vett volna.
40 Régi magyar neve Ilyvó, monarchiabeli neve Lemberg. Vasúti csomópont.
41 Mint írtam: Svédországból Finnországba menet tértünk rá a szélesebb nyomtávra, itt a magyar határon meg visz-
sza a miénkre. Ma öt országon jönnénk át a finn határtól ezen az útvonalon: Oroszországon, Lettországon, Litvánián, 
Fehéroroszországon és Ukrajnán.
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A két utazáson sok érdekeset tapasztaltunk. Minket is nagyon megnéztek, mielőtt elindultunk, 
hogy vannak-e kint rokonaink, nem akarunk-e disszidálni. Kicsit csodálkoztunk is, hogy simán 
kiengedtek. Négyünk közül hárman még nőtlenek voltunk, Imre meg előtte vált el a nejétől. 
Gyerekük nem volt. Noha a tsz tehenészetében dolgozott, de mániája volt az óraszerelés. Mi 
magunk is azt hittük, hogy kint marad Svájcban. Meg is beszéltük a témát, amikor hazajöttünk. 
Imre bevallotta, neki megfordult a fejében, hogy nem jön vissza, de amikor szembesült az ottani 
valósággal, arra jött rá, hogy „ott nagyon kell ám dolgozni”. Ez meg nem volt az erőssége. Meg 
talán nekünk sem. Bárhonnan is jöttünk haza, mindegyikünknek megkönnyebbülést jelentett a 
hazaérkezés.
Ebbe szoktunk bele.


