
LÉNÁRT ANDRÁS

ÚJRA „OTTHON”
Hazalátogató ötvenhatos emigránsok *

A fiatal, diákkorú emigránsok többségének induláskor nem volt hosszú távú
elképzelése róla, mi történik majd vele, ha átlépi a határt, és mihez kezd az-
után. A legtöbben azt sem döntötték el előre, hogy Ausztriában maradnak-e,
vagy továbbvándorolnak.

Sokan úgy gondolták, visszatérnek, ha Magyarországon a közeljövőben
kedvezően alakulnak a politikai feltételek, sőt akár vissza is települnek.
Az egyetemistaként kikerült Várallyai Gyula az emigráns magyar diákmoz-
galmat feldolgozó könyvében elhúzó-
dó, a szokásosnál jóval hosszabb „ta-
nulmányútként” ábrázolja az 1956-ban
elmenekült diákok sorsát.1
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1 Nem egészen jó a hasonlat, hiszen el-

maradt, illetve túlságosan későn követ-

kezett be a visszatérés, tapasztalataikat

* Jelen tanulmány A Nyugat képe életútinterjúkban című PhD-disszertációm egyik fejezete. Meg-

írásához a Collegium Hungaricum és a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj nyújtott támogatást. Ku-

tatásomban huszonöt ötvenhatos emigráns diákkal készítettem narratív interjúkat, akik

Ausztriában létesített ideiglenes magyar gimnáziumokban fejezték be középiskolai tanulmá-

nyaikat, és Ausztriában telepedtek le. Arra törekedtem, hogy a lehető legkisebb mértékben be-

folyásoljam interjúpartnereim elbeszéléseit, ezért az interjúk elején általános kérdéseket tettem

fel, a későbbiek során pedig már említett események, jelenségek bővebb kifejtésére kértem

őket. Az interjúkat előre elgondolt témák – például a menekülés, a nyugati utazások, a felnőtté

válás, az integráció, a magyarországi látogatások – köré igyekeztem szervezni. Az első hazau-

tazásra rákérdeztem, ha maguktól nem beszéltek róla. Interjúpartnereim többségében élén-

ken élt az első látogatás felemás emléke, az első szembesülés az óhazával, a hátrahagyott csa-

láddal. Az itt közölt fejezet az első út élményeinek elbeszéléséről szól. Az idézetek – beleértve

saját, több esetben befejezetlen kérdéseimet is – az interjúzási technikának megfelelően szó

szerint, szerkesztetlenül, stiláris javítások nélkül kerültek a szövegbe, mert így jobban tükrö-

zik az elbeszélők nyelvhasználatát, érzelmi állapotukat, vagyis pontosabban jelenítik meg az

interjús szituációt. A tanulmányban álneveket használok.
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A metaforában benne rejlik, hogy
az ismeretszerző utat valamikor le le-
het zárni, és a nemzetközi tapasztala-
tokkal gazdagodva vissza lehet térni a
kibocsátó közegbe. A diákok közül
azonban többen tettek hangzatos kije-
lentéseket: csak akkor térnek vissza
Magyarországra, ha a szovjet hadsereg
kivonul, és újra demokrácia, sajtósza-
badság lesz – tehát a forradalom köve-
telései (részben) teljesülnek.2 A Ma -
gyar országon lezajló politikai konszo-
lidáció azonban napról napra, évről
évre távolabbra tolta el a végleges ha-
zatérést, és a „kint rekedt” magyarokat
új élet megalapozására kényszerítette.

A hazautazás éppen ezért koránt-
sem az 1956–57-es kiutazás ellenpárja.
Kifelé menet, tinédzser fejjel sorsdön-
tő lépésre szánták el magukat, még
akkor is, ha esetleg a visszatérés remé-
nyében vágtak neki az útnak. A haza-
utazás ezzel szemben inkább próbaút,
futó látogatás lett: a cél a rokonok és
ismerősök felkeresése, megérintése,
testi valóságuk megtapasztalása volt.
Ausztria földrajzi közelsége eleve ko-
rai, illetve rendszeres hazalátogatásra

predesztinálta az ott élő emigránsokat. A turistaforgalom statisztikai adatai-
ból egyértelműen kiderül, hogy a nyugati országok közül az NSZK-ból és
Ausztriából jöttek Magyarországra a legnagyobb számban.3 Az idegenforga-
lom fellendítésében érdekelt szakemberek ugyanakkor gazdasági megfonto-
lásokból sokkal „hasznosabbnak” tartották a távolabbról érkező nyugati tu-
ristákat. Ennek egyik kézenfekvő oka épp az NSZK-ban és Ausztriában meg-
telepedett magyar emigráció volt, hiszen az innen hazajáró magyarok – akkor
már német és osztrák állampolgárok – sokszor feketén is tudtak forintot vál-
tani, s mivel általában a rokonságnál szálltak meg, nem vettek igénybe szál-
lodát, és jóval kevesebb szolgáltatásra költöttek, mint az „igazi” turisták.4
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nem Magyarországon, hanem a befoga-

dó országokban, s ami döntő, saját érvé-

nyesülésük során hasznosították. Az 1990

utáni visszatérés vagy segítségnyújtás

jellemzően kölcsönösen negatív tapasz-

talatokat eredményezett az anyaország

megújult politikai elitje és az emigrán-

sok kapcsolatában. Várallyai (1992); lásd

még Borbándi (1996).

2 Románia esete mutatja, hogy a szovjet

csapatok 1958-as kivonulása önmagában

nem jelentett politikai enyhülést vagy li-

beralizációt. Sőt keleti szomszédunknál

éppen a politikai terror fokozódásával

járt együtt.

3 Mindkét ország esetében a hatvanas évek

közepén lépték át a százezer főt, a kor-

szak végére pedig már egymilliónál is

több beutazó érkezett Magyarországra.

Hasonló számú látogató jött a Szovjet-

unióból, de a nyolcvanas évek elejétől

már csak a csehszlovák, a lengyel, a ke-

letnémet és bizonyos években a jugo-

szláv turisták száma haladta meg a nyu-

gatnémetekét, illetve az osztrákokét.

Sta tisztikai Évkönyv 1958–1989. Bu da -

pest, 1960–1990, KSH.
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A határ újbóli, ellentétes irányú átlépése a hazatérő számára bizonyos ér-
telemben egy korszak vége volt. Ezt többféleképpen fogalmazták meg. Vé-
get ért a „nem látogatás időszaka”, hiszen az első utat követően elvileg bár-
mikor újra lehetett próbálkozni.5 De az első látogatás egyben a gyermekkor
lezárultát is jelentette. Az elszakadással megtörtént ugyan a leválás a szülők-
ről, hazatérésük idején már mindegyikük évek óta új életének kialakításán
fáradozott az emigrációban. Kérdés persze, hogy lelkileg is leváltak-e. Nem
éltek Magyarországtól teljes elszigeteltségben: már a gimnáziumi időszak-
ban megindult a levelezés az itthoniakkal, és időnként telefonálni is tudtak
egymásnak. A kapcsolattartás e formája azonban általában akadozott, s nem-
csak technikai okok nehezítették. A
levelezésről szót ejtve rendszerint ön -
kritikusan „bevallották”, hogy az anya-
gi megfontolásokon túlmenően egyre
kevesebb lelki igényük volt rá. A szü-
lői korholás általában nem maradt el,
vagy aggódva érdeklődtek, nem tör-
tént-e valami baj, hogy a fiuk olyan
régóta nem ír. 

Ina Dietzsch kelet- és nyugatné-
metek közötti levelezéseket elemezve
kimutatta, hogy a kitartó levelezőpart-
nerek milyen erőfeszítéseket tettek az
egykori közös valóság megőrzése ér-
dekében, még ha az őket körülvevő vi-
lágok idővel erősen eltávolodtak is
egymástól. Ennek ellenére számos fél-
reértés adódott, vagy egymás szándé-
kolatlan megsértésén, értetlenségén
kellett túllépniük, ha kapcsolatukat
továbbra is ápolni akarták.6

Ahhoz fizikailag is Magyarországra
kellett utazniuk, hogy a fejükben élő
Magyarország-képet a valós itthoni
helyzettel szembesítsék – életük ko-
rábbi színtereit és szerepeit csak így
tudták magukban újra elrendezni. A
hazalátogatók sokszor nem egyedül

111

4 „A beutazó turisták tekintélyes része ún.

rokonlátogatási céllal érkezik. […] A ro-

konlátogatókra jellemző, hogy tartózko-

dási idejük viszonylag hosszú és kevesen

igényelnek szállodai ellátást. Mindez

mérsékli a tőlük nyerhető hasznot. […]

A vendégnapok mintegy 74–85%-a ma-

gánlakásokban vagy egyéb – statisztikai -

lag nem figyelt – szálláshelyeken bonyo-

lódott. A turistaforgalom e része lénye-

gesen alacsonyabb gazdasági hozamot

eredményez a népgazdaságnak. E körül-

mény is arra int, hogy törekedni kell az

egészségesebb arányok kialakítására.”

Magyar Országos Levéltár (MOL) Or-

szágos Idegenforgalmi Tanács (OIT)

iratai. XIX-G 28. 10. d. A megállapítás

nemcsak Ausztriára, hanem az összes

Magyarországgal szomszédos országra

érvényes volt.

5 Kivéve az olyan eseteket, amikor a haza-

térők olyan súlyos, megterhelő tapaszta-

latokat szereztek, hogy hosszú évekre

felhagytak a magyarországi látogatások-

kal. Interjúpartnereim között két ilyen

volt.

6 Dietzsch (2004).
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érkeztek. Elhozták partnerüket vagy házastársukat, gyermeküket, esetleg a
partner hozzátartozóit. Egyszóval nem a megtért, de még mindig fiatal – az-
az magyarországi újrakezdésre, családalapításra kész – vándor figuráját mu-
tatták, sokkal inkább egy önálló, tudatos embert reprezentáltak új életük
„tartozékaival”. A magyarországi család szempontjából is új időszak kezdő-
dött:7 életükben megjelent a disszidensek nézőpontja, a bejelentkezési köte-
lezettség folytán megélénkült kapcsolatuk a helyi rendőrséggel,8 és valami-

lyen formában a szűkebb környezet
előtt is kezelni kellett a hazajáróval
kapcsolatos kérdéseket. A nyugati ro-
konságot, a nyugati kapcsolatokat a
mindenkori hivatalos életrajzban (el-
vileg) fel kellett tüntetni, ami önma-
gában is hátrányt jelenthetett.

Az ifjú emigránsok – az itthoni „el-
zártság” után – egyetemi éveikben, sőt
néhányan még korábban igyekezték
utazási vágyukat kiélni, és több nyu-
gati országba szerveztek közös túrá-
kat. Az életre szóló csoportképző és
csoportfenntartó hatású korai külföl-
di utak felszabadító élménye, hangu-
lata elütött az első hazalátogatás fe-
szült légkörétől. „Kalandozásaik” ide-
jén még bohó fiatalok voltak, akiket
szerte Európában szeretettel fogadtak –
rend szerint még a megfelelő úti ok-
mány hiánya sem jelentett számukra
akadályt. 

A hazautazást ellenben hosszú ké-
szülődés előzte meg. A történetek fel-
elevenítésekor a leggyakoribb kiindu-
lópont az osztrák állampolgárság fel-
vétele, a hivatalos papírok beszerzése
volt.9 A másik visszatérő motívum a
félelem. Magyarország területére lépő
önmagukat nagyon bizonytalannak áb-
rázolták. Hangsúlyozták, hogy ezt az
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7 Kiegészítő kutatásban szándékozom fel-

tárni a Magyarországon élő rokonok vé-

lekedéseit az Ausztriában letelepedett

emigránsokról.

8 A Magyarországra érkező vízumköteles

nyugati állampolgároknak a belépést kö-

vetően 24 órán belül tartózkodási hely

szerint be kellett jelentkezniük az illeté-

kes rendőrségen. 1970-től már nem volt

szükséges személyesen bemenni a rend-

őrségre, hanem elegendő volt a be- és

kijelentőlapokat a szálláshelyen kitölte-

ni. 1979. január 1-jétől Ausztria és Ma -

gyar ország között teljes vízummentes-

ség lépett életbe, de a megállapodás

nem vonatkozott a Magyarországot ille-

gálisan elhagyó és később osztrák állam-

polgárságot szerző magyarokra. Ben csik–

Nagy (2005) 109–112.

9 Kovács Éva és Melegh Attila a vándor-

lástörténetek tipologizálásánál a papírok

viszontagságos sorsából – a beszerzésük-

től a hiányukon át a többszöri ellenőr-

zésig – kiinduló narratívákat olyan ún.

szupernarratívának jelölték meg, ame-

lyek alkalmazásának „nincs önmagukból

fakadó korlátja”, és csak az adott elbe-

szélőtől függ, hogy felhasználja-e narra-

tív én-reprezentációjánál vagy sem. Ko-

vács–Melegh (2000) 106.
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érzést elmenekülésük óta nem tapasztalták.10 A kíváncsiság és a józan ész
azonban – osztrák állampolgárként nem érheti őket bántódás – legyőzte a
határon mindannyiukat hatalmába kerítő félelmet.11 A félelem érthető, hi-
szen a magyarországi diktatúrában végbement politikai szocializációjuk alap-
ján semmi jót nem várhattak, és poli-
tikai menekültből lett állampolgárok-
ként kicsit bizarr lehetett visszame-
részkedni oda, ahol azok voltak hatal-
mon, akik elől elmenekültek. 

BIHARI IMRE

Imre a hazalátogatásról az Auszt riá -
ban való letelepedéssel összefüggés-
ben tett említést. A letelepedés az ő
esetében inkább Ausztriában ragadást
takar, mivel sokáig foglalkoztatta a
gondolat, hogy a jobb megélhetést
biztosító Németországba vagy Svéd -
or szág ba települ át.

Csak az ember mindég tovább maradt
Ausztriában, annál jobban kezdett gyöke-
ret verni. S akkor már nem volt az, hogy
megtanultunk németül, hogy akkor men-
jünk angol nyelvterületre, vagy más terü-
letre, mer’ akkor újra kellett volna a
nyelvtanulást kezdeni. És hát eleve a tár-
sasági kapcsolatokat, gyökéreresztés, az,
az megin’ bizonytalan volt. Úgyhogy ez,
én legalábbis az én személyembe’ azér’
maradtam Ausztriába’. No láttam, hogy
az egyetemet itt csinálom, és akkor az
ember megcsinálta az egyetemet, akkor ki
akartam menni Német or szág ba, mer’ a
keresetek jobbak voltak. Aztán, ahogy
lenni szokott, az ember megnősült. Oszt-
rák feleség. Marad Bécsbe’. 

Az idézetben megfigyelhető az el-
beszélő személyének váltakozása: álta-
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10 Nem is csoda, hiszen a magyar hivatalos

szervek nem bántak kesztyűs kézzel a

külföldi turistákkal. Még egy 1970-es

határőrségi és vámos közös parancs vé-

gén is a következő utasítást adták ki:

„Fel kell számolni azokat a még helyen-

ként előforduló helytelen nézeteket,

amely általában minden, vagy egyes

utaskategóriák vonatkozásában bizal-

matlanságot, negatív megnyilvánuláso-

kat váltanak ki. Az állománnyal értessék

meg, hogy a hazánkba látogató utasok

döntő többségének a célja nem az ille-

gális határátlépések elősegítése, a csem-

pésztevékenység és más törvénybe ütkö-

ző cselekmények elkövetése, hanem a

látogatás, pihenés, szórakozás és nem

utolsó sorban a szocialista hazánk vív-

mányainak megtekintése.” A Határőr-

ség Országos Parancsnokságának és a

Vám- és Pénzügyőrség Parancsnokságá-

nak 06/1970-es együttes parancsa. MOL

VPOP L 33 e 16. d.

11 A határátlépés a diktatúrában mindig

valami többletizgalommal, idegeskedés-

sel, rosszabb esetben félelemmel jár.

Mindennek hátterében a diktatúra uta-

zási politikája állt, ami sokkal inkább az

utazók mindenre kiterjedő ellenőrzé-

sét/megfigyelését tartotta szem előtt, s

nem a gyors ügyintézést, a látogatók ki-

szolgálását, bizalmuk megnyerését. Ben -

csik–Nagy (2005).
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lános alany (az ember) – többes szám első személy – egyes szám első személy –
ismét általános alany. Az első személyű, inkább aktivitást, illetve az általá-
nos, inkább passzivitást kifejező narrációból a bizonytalanságra, az „elkép-
zelt jövő” és a „megvalósult múlt” közti különbségre következtethetünk – ez
a szövegben meg is fogalmazódik. Érezzük a kettő közti feszültséget, amit
különösen felerősít a tőmondatos, gyors lezárás. Azt sejteti, hogy történhe-
tett volna másképp is, de a többiekhez hasonlóan, „ahogy lenni szokott”,
Imre is „házasságra jutott”, és erről nem szeretne hosszabban beszélni. A há-
zasságkötés ebben az elbeszélésben semmiképp nem az integrációt vagy a
révbe érést jelenti, inkább valami ellenállhatatlan kényszernek, a sors betel-
jesülésének való engedelmeskedést. A házasságkötés körülményeire nem de-
rült fény az interjú folyamán, de Imre önmaga bemutatásakor elmesélte,
hogy a feleségétől elvált, és már jó ideje élettársi kapcsolatban él. 

Imrének komoly dilemmát jelentett, hogy a saját érvényesülését, anyagi
jólétét vagy a hazai rokonsággal való kapcsolattartást tekintse-e elsődlegesnek.
Egyetemi évei alatt számos alkalommal dolgozott svéd és német területen.
A külföldi munkavállalás pozitív élményekkel járt: kiváló kereseti lehetőség,
jó hangulatú nemzetközi társaság és a német munkások szolidaritása (szem-
ben az osztrák munkások attitűdjével). Ausztria kétségtelen előnye ugyan-
akkor a többi befogadó országhoz képest, hogy határos Ma gyar országgal, te-
hát könnyebb a kapcsolattartás, akadálytalanabb az információáramlás. 

[…] De másik, hogy közel volt Ma gyar ország és nekem három testvérem van
otthon, [meg] a szüleim. A hazalátogatás, az egy fontos volt az ember életébe’. Elő-
ször csak egy évbe’ egyszer hatvanhat után. Aztán többször. Úgyhogy az embernek
Ma gyar országgal való kapcsolata sokkal jobb volt Bécsben, Bécsből, mint hogyha vala-
ki nem tudom, Hamburgba’ élt volna. Ugye, ez automatikusan adódott, tehát nem
azér’ maradtam Bécsbe’, hogy Ma gyar or szághoz közel legyek, hanem ez így adódott.

L. A.: Ühüm.
B. I.: Ez, hogy ez ebbe’ pozitív, ez később kristályosodott ki.
Az otthon maradtak közelsége tehát csak az ausztriai letelepedés extra

hozadéka volt, amelynek értéke utólag, hosszú évek elteltével „kristályoso-
dott ki” Imre számára. Ebbe az értékelésbe szúrta be az első informatív ada-
tot a hazalátogatásról – 1966-tól járt Magyarországra, eleinte ritkán, később
gyakrabban –, majd lezárta ezt a részt. A következő kérdésem a család és ba-
rátok bemutatására irányult. Válaszában egy generációkon átívelő, de nem
túlságosan részletező képet vázolt, saját születésétől az aktuális családi nya-
ralás megszervezéséig. A következő téma, a kapcsolattartás Magyarországgal
vezette vissza az első látogatás tömör felidézéséhez.
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[…] S én hatvanhat vagy hatvanhét szilveszterére mentem Budapestre az ak-
kori barátnőmmel vagy menyasszonyommal, meg az ő anyjával. Mer’ egyedül nem
volt elég bátorságom Magyarországra menni, ahogy az ember visszamegy a ket-
recbe, meg az oroszlánnal egybe’ ott üldögélnek, ez… Mindig egy nagy fölsóhajtás
volt, amikor visszajöttünk Ausztriába és bejöttünk Ausztriába, akkor az ember szí-
véről egy nagy kő esett le. Oké. De megin’ szívesen ment Magyarországra. Ez ilyen
érzés, hogy szívesen Ma gyarországba, de nagyon szívesen megin’ ki. Most a láto-
gatások rövidek voltak. Két nap, három nap. S az elég is volt. Meg az elején csak
egyszer egy évben szilveszterkor. Aztán úgy megsűrűsödtek.

Az első feltűnő momentum, hogy a menekülés időpontjának pontos meg-
nevezésével ellentétben a hazalátogatás dátuma bizonytalanabb. Feltételez-
hetnénk, hogy a hazaút kevésbé volt fontos esemény a számára, de ennek el-
lentmond, hogy élénken él Imre – és általában mindannyiuk – emlékezetében.
Pontos idejének azonban valószínűleg kisebb a jelentősége, mint az elme-
nekülésének, amikor korántsem volt mindegy, hogy melyik hónapban, hé-
ten vagy napon sikerült megszervezni az átjutást. A jelenből elegendő arra
visszaemlékezni, hogy a hatvanas évek derekán jött először Ma gyar or szágra,
többedmagával, egy szervezett szilveszteri út résztvevőjeként. De nem a vi-
szontlátás öröme, a hazai élmények, a felszabaduló érzelmek kerülnek szó-
ba, hanem az Imrét átjáró félelem emléke. Egy meggondolatlan, már-már
vakmerő vállalkozás képe bontakozik ki, hiszen senki nem kényszerítette őt
vissza az oroszlánketrecbe. Az egész utazásban az volt a legjobb, hogy visz-
szajutott a biztonságos Ausztriába. Az út egyik motívuma volt az új és régi
hozzátartozók összeismertetése, ami magában is feszültségre adhatott okot.12

Noha nem említ semmi valódi veszélyre utaló jelet, Imrét annyira meg-
viselte a vállalkozás, hogy sokáig nem kívánkozott újra a határon túlra.
Ugyanakkor mintha fel is nyitotta volna a szelencét: a „játékból” nem tudott
kiszállni, újra és újra megkockáztatta a beutazást. A hazalátogatásból Magy -
ar országra járás lett. 

Elsősorban a szolgálati utaknak, a szolgálati útlevélnek és az ebből fakadó
„bizonyos” státusnak köszönhetően Imre később sokszor megfordult az or-
szágban. Nem fejtette ki, hogy a kü-
lönleges elbírálás a határátlépésnél, a
hivatalos ügyintézésnél, a munka- vagy
a magánkapcsolatoknál jelentett-e
előnyt, de Imre számára valószínűleg
elsősorban védelmet nyújtott, amire
az „És hát akkor az embernek a félsze
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12 Arról nem esett szó, hogy a magyaror-

szági családtagok korábbi, bécsi látoga-

tásainak alkalmával találkoztak-e Imre

menyasszonyával. Ha igen, akkor sem

lehettek túl mély és minden érintettre

kiterjedő együttlétek.
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is úgy többé-kevésbé elmúlt” megjegyzés utal. A gondolatsort rövid ösz-
szegzés zárta le: az 1957-es emigrálás nagyon jó döntés volt.

Ezután – kérdésre – részletesebben is mesélt az első útról. Most már a
három szereplő mellett egy negyedik is felbukkant: a magyar határőr. A je-
lenet képszerűen maradt meg Imre, illetve hozzátartozói emlékezetében. At-
rocitást, megalázást, de még kellemetlenkedést sem kellett eltűrnie, mégis
megviselte az igazoltatás, a találkozás a magyar hivatalos közeggel:

L. A.: Fel tudná idézni az első hazalátogatást?
B. I.: Igen, az első látogatásra emlékszem. Akkor az akkori menyasszonyom

meg anyósjelölttel mentünk a határon autóbusszal. És akkor beszállt a magyar ha-
tárőr, állítólag én kék, sárga, zöld, mindenféle színeket játszottam, és tudom, hogy
a tenyerem is izzadt. És megbántam az egész hazamenetelt, szilvesztert, hogy,
mer’ az emberre rájött az idegesség, meg a félsz. És még emlékszem, a határőr kér-
dezte, hogy hova megyek, és akkor úgy kidadogtam, hogy Budapestre.

Fontos részlet a történet folytatásában a hivatalos ügyintézés elkerülése.
Az ügyintézést, az ellenőrzéseket, a rendőri igazoltatást többnyire nem
szeretik az emberek, és ez fokozottan érvényes volt a szocialista időszakra.
Az utazási iroda, illetve a fogadó szálloda csoportos ügyintézése azonban
nemcsak időt spórolt Imrének, hanem mintha az utazással járó teljes fele-
lősségtől szabadította volna meg. Ha nem kell személyesen bejelentkezni a
rendőrségen, akkor a letartóztatás kockázata jelentősen csökken. A követke-
ző félmondatban Imre utalt rá, hogy később ő maga is intézte a rendőrségi
bejelentkezést, de ezzel kapcsolatban nem mesélt semmilyen – így negatív
konnotációjú – történetet sem. Tehát feltehetően nem későbbi tapasztalatai
mondatták vele: milyen jó volt, hogy nem kellett a rendőrségre bemenni,
hanem az első út során volt nagyon fontos számára, hogy lehetőleg kerülje
a kínos helyzeteket a hivatalos közeggel.

Az utazás voltaképpeni céljára, a rokoni találkozókra nem sok szót vesz-
tegetett. A viszontlátásra nem Velencén, otthoni környezetben, hanem
Budapesten, szervezett, majdhogynem formális körülmények között került

sor. Az osztrák turistacsoport a Nem-
zeti Szállóban lakott, a vidéki rokonok
pedig valamilyen pedagógusszállóban
kaptak szobát. A szilveszterestét szin-
tén tipikusan (nyugati) turistákat fo-
gadó vendéglőben, a Mátyás Pincében
töltötték. A vacsora hat fogásból állt,
és nyolcvan forintba került.13 Imre az-
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13 A Duna-parthoz közel eső Mátyás Pin-

ce ugyan kifejezetten külföldi turisták

számára volt fönntartva, a nyolcvan fo-

rintos szilveszteri vacsora azonban a hat-

 vanas évek közepén még a hazai vendé-

gek számára sem tűnik elérhetetlen lu-

xusnak, figyelembe véve az akkori ma-
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zal érzékeltette, hogy ez akkoriban nem volt kis összeg, hogy megjegyezte,
ma már semmit nem érne az a pénz. A találkozás másféle élmény lehetett
Imre, és más az otthoni rokonok számára. A családdal töltött időről Imre
nem mesélt, de még csak nem is utalt a találkozás érzelmi jelentőségére.
Mindössze annyit említett meg, hogy – mintegy szabadprogramként – a
Várban sétáltak egy keveset. A miatta Budapestre felutazó családtagok fel-
tehetően egy másik Imrét láttak viszont, akinek új hozzátartozói vannak, ele-
gáns hotelban száll meg, luxuskörülmények között búcsúztatja az óévet, köz-
ben pedig kissé feszeng, és minél előbb szeretne már Ausztriába visszamenni.
A társalgás nem lehetett igazán oldott, különösen azért, mert Imrének tol-
mácsolnia kellett „régiek” és „újak” között. Imre a gondolatív lezárásánál a
sikeres, de kissé bizarr, és semmiképp nem kellemes utazást hangsúlyozta,
amelynek lényege – találkozás a szeretteivel – elsikkadt a technikai részletek
és a félelemérzet bemutatása között. A legfontosabb, hogy sikerült megúsz-
ni a már-már felelőtlen kalandot, a magyarországi látogatást: „Ez volt. De
akkor nekem úgy hirtelen elég is volt.
Mer’ voltam is Magyar or szágon, meg
ki is jöttem, és legközelebb megin’
egy évnek kellett eltelni, hogy haza-
menjek.”

Később az élete úgy alakult, hogy a
hetvenes években sokszor utazott be
az országba, de akkori élményei fel-
idézésekor sem a család játssza a do-
mináns szerepet. Inkább az új ismerő-
sökkel kapcsolatos tapasztalatait ösz-
szegzi. Ugyanakkor – mint azt már
idéztem – fontosnak tartotta, hogy
mind gyakrabban látogassa meg itt-
hon élő családját, erről azonban vala-
miért nem tudott vagy nem akart be-
szélni. Családtagjai további sorsáról
külön kérdésre is csak egy mondatban
emlékezett meg, és rögtön a megvál-
tozott időket hozta szóba, amikor la-
kást vett Budapesten, Zalában pedig
parasztházat.14 A család és az egykori
családi élettér jelentőségének vissza-
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gyar átlagkeresetet (1500–2000 forint,

ágazattól függően). Magyar Statisztikai

Évkönyv. 1965.

14 Az 1990 utáni Zala megyei aprófalvas

rezidenciaturizmusról szól Járosi Ka ta -

lin nemrég megjelent írása. Tanulmá-

nyában az időszakosan Ma gyar or szágon

tartózkodók motivációit, itteni tapaszta-

lataikat, az őket körülvevő helybéliekkel

kialakított kapcsolataikat, valamint kül-

ső megítélésüket elemzi. „Ennek a mig-

rációnak jelentős aspektusa az individua -

lizáció is: ezek a vándorok társadalmi

kapcsolataikban kevésbé szorulnak csa-

ládtagjaik vagy rokonaik segítségére, a

vizsgált migránsok általában egyedül

vagy magcsaládokban élnek, gyerekeik

pedig már függetlenedtek tőlük. […]

Meghatározó az az attitűd is, hogy a

klasszikus migrációtól eltérően nem a

valamitől való menekülés, hanem a vala-

mi felé való elmozdulás vágya motiválta
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szorulása nem egyedi jelenség. A kap-
csolatok és a hazajárás feltételeinek
normalizálódásával mind fontosabbá
válik az élményszerzés, a kikapcsoló-
dással járó üdülés – a családlátogatás
pedig elsődleges szempontból mint-
egy kötelező kiegészítő programmá
alakul át.15

L. A.: Család?
B. I.: Tessék?
L. A.: A családdal mi..?
B. I.: A magyar családdal mi lett?

Hát az öcsémék a vendéglátóiparba’ dol-
goznak. Szüleim meghaltak. Ma gyar or -
szág ra menni most már tulajdonképpen
tényleg egy ugrás. Aztán a kilencvenes
évek közepén vettem egy kis lakást Buda -
pes ten, ami azér’ is jött ki jól, mer’ a kuta-
tóközpont az utolsó két és fél évben áttett

Budapestre egy kontaktteremtő irodát vezetni.
Az első magyarországi látogatásból, úgy tűnik, nem a viszontlátás örö-

mére emlékszik. A határ oda-vissza átlépése, a félelem sokkal élesebben ma-
radt meg Imre emlékezetében. „Családról” a származása és gyermekkora
vagy a saját gyerekei kapcsán beszélt, de kimaradt az interjúból a magyaror-
szági rokonokkal, elsősorban a szülőkkel és testvérekkel fenntartott kapcsolat
érzékletes felelevenítése, annak ellenére, hogy korábban fontos mozgatóru-
gónak mondta a hazai rokonság földrajzi közelségét. Az interjúk többségében
a családi múlt elbeszélése az emigrálásig tartott, az 1956 utáni események-
ről csak tényszerűen tudósítottak interjúpartnereim. A rendszeres látogatá-
soknak köszönhetően – s ez Imrére fokozottan igaz – bizonyára ismerték a
fő élettörténeti csomópontokat, és személyes benyomásuk is kialakulhatott
itthon maradt rokonságuk életének változásáról, ezek valószínűleg mégis
már rajtuk kívül álló, hozzájuk csak közvetve kapcsolódó, ezért elmesélésre
érdemtelen történetek maradtak. 
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az élménymigránsokat és a jóléti mig-

ránsokat.” Járosi (2007) 200. 

15 Hasonló változásról számol be Béres

István három magyarországi család kül-

földi utazásairól szóló kutatásában.

„Még a hatvanas évek második felében

viszonylag intenzív kölcsönös családlá-

togatások zajlottak […], amelyek mind

mint turistautak kerültek regisztrálásra,

noha az egész – akár itthoni, akár kinti –

utazási program, az elszállásolás és a fo-

gyasztás is a rokonok körében, illetve az

ő szervezésükben történt. Ez a »rokon-

sági önellátás« a hetvenes évek elején

kezdett megváltozni, amikor a hosszabb

utazások alatt már csak néhány napra lá-

togatták meg a rokonokat.” Béres (2003)

125. 
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ÓDOR SÁNDOR

Sándor az interjúban újra és újra visszatért a Magyarországgal való kapcso-
lattartásra, de magától mégsem kezdett az első látogatásról beszélni. Előbb
került szóba szüleinek rendőrségi zaklatása, a korán repatriáltak negatív pél-
dái, majd a nyugati utak leírásából kormányozta vissza magát a témához:

[…] Hát kapcsolatunk akkor – megmondom egész őszintén –, akkor nem na-
gyon volt, mert ugye a helyzet meglehetősen kilátástalan volt. Ja?! Ez is egy fak-
tum. Egy igen fontos tényező. Szerintem. Hogy minekünk halvány dunsztunk nem
volt, hogy most egy hónapig, két hónapig, egy évig, két évig, három évig, vagy soha
nem tudunk visszatérni Magyarországra. Ez abszolút nem volt, nem volt lefixál-
va. Ja? Ez, erre nem volt semmi törvény, és semmi. Először nem tudtuk, hogy mi-
kor tudjuk felvenni az osztrák állampolgárságot. Nem tudtuk, hogy egyáltalán el-
ismeri a magyar állam az osztrák állampolgárságot, és mit tudom én, ha áttesszük
a lábunkat a határon, nem rögtön megfognak bennünket és bedutyiznak. Ja? Szó-
val, ez, semmit nem tudtunk.

A tökéletes tájékozatlanság és tudatlanság a tizenévesekre ugyanúgy jel-
lemző volt, mint a jövőt szintén nem világosan látó felnőttekre. Az osztrák
állami szervek a diákok rövid távú problémáit a gimnáziumok megszervezé-
sével megoldották, számukra a hivatalos státus kérdése az egyetemista évek-
ben vagy még később vált igazán fontossá.16 Mindegyik interjúpartnerem
hazalátogatásának kiinduló feltétele volt az osztrák állampolgárság meg-
szerzése, hiszen a politikai menekülteket befogadó államok Magyarországon
nem szavatolhatták a bántatlanságukat, a kockázatot pedig – érthetően –
egyikük sem vállalta. Az első látogatás felidézése éppen ezért sok esetben a
„papírok” körül forgott. István elmesélésében a hivatalos dokumentumok17

leírása és érvényességük értelmezése keveredett az érzelmi problémák be-
mutatásával.

[…] mikor egyesek tőlünk, ugye, megkapták az osztrák állampolgárságot és, és
offi ziell, also, hivatalosan átmentek Ma -
gyar országra. És énnekem még nem volt
meg az osztrák állampolgárságom, és azt
mondtam, gondolkoztam rajta, most per-
sze, most, most ilyen lelki konfliktusokat
mesélek el, az, hogy, hogy azt mondtam,
hogy hát ez egy órával ezelőttig Ma gyar -
országon volt, vagy három órával még
Budapesten járt és ott tapodta a hogyis-
hívjákot, a betont, vagy a járdát. Ez, ez
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16 Kivételt képeznek az olyan esetek, ame-

lyekről Szesztay Lajos mesélt. Három

társával már 1957 tavaszán, a húsvéti

szünetben mindenféle hivatalos igazol-

vány, azaz rendezett állampolgári státus

nélkül átkeltek a zöld határon Olasz -

országba, és egészen Velencéig jutottak. 

17 Például a Fremdungspass és a svájci

Konventionspass.
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egy, ez egy eléggé furcsa érzés volt. Mondjuk úgy. Nem egy negatív, szóval nem egy
nyomasztó érzés, hanem egy furcsa érzés. Az, hogy oda nem tudok elmenni. Ja?

A részlet arról árulkodik, hogy Sándor számára tér és idő talán akkor bo-
gozódott össze először, amikor saját ismerősei kezdtek haza-hazalátogatni
Magyarországra, és visszatérésük után beszámoltak a látottakról. Az ausztriai
élmények és a külföldi utazások időben határozottan elváltak az emigrálást
megelőző magyar időszaktól: „a kijövetelig éltem egy életet, azután meg egy
másikat”. Ami információ Magyarországról eljutott Ausztriába, az mind má-
sokról szólt. Teljesen más lehetett viszont olyan hasonló múltú és jelenű
„hús-vér” ember tapasztalatait meghallgatni, aki „megjárta saját múltját”: ré-
gi környezetébe látogatott el, és onnan jött vissza. Kint eleinte nem tudtak
betelni az utazás szabadságával, új és új országokba kalandoztak el. A hatva-
nas évek közepétől pedig lehetőség nyílt a más jellegű kalandot ígérő „idő-
utazásra”, a visszaútra. Sándor már kicsit korábban is jött volna, édesapja te-
metésére: „Nekem apám 1962-ben vagy ’63-ban meghalt. És énnekem nem
volt meg az osztrák állampolgárságom, és nem tudtam elmenni a temetésé-
re.” Papír hiányában erre nem látott lehetőséget. 

Az első utat az interjú során később nem hozta szóba, így magyarországi
tapasztalatainak elbeszélése után tettem fel az erre vonatkozó kérdést, ami-
re általánosnak tekinthető választ kaptam: „Az első magyarországi látogatás
az igen erősen bent van az én emlékező tehetségemben. Ja?! Egy, egy na-
gyon sok rossz élménnyel tűzdelt jó élmény.” A dolog jó részét, a gyermek-
kor színhelyeinek felkeresését egy mondatban intézte el, a szövegrészt sok-
kal inkább a rossz légkör érzékeltetésének igyekezete jellemzi. Érdekes,
hogy a figyelmemet nem konkrét történetekkel, hanem (a felidézés elején és
végén) kiszólásokkal próbálta fenntartani. 

[…] Ide figyelj, András! Az embernek a csontjaiba’ benne van az az emlék,
amit megélt ott. És én tulajdonképpen… ez most, nem akarok ilyen színházi elő-
adást tartani, ja. Én nem éltem meg tulajdonképpen semmit. Ja? Mert én, engem
nem kasztliztak be és nem hurcoltak meg és semmi. De én, én éreztem a szagát an-
nak a… annak az eléggé füstös hangulatnak, ami ott lejátszódott, és az ember ott
egy csomó dolgot megélt, ja?, már indirekt. Nem direkt, hanem indirekt. És én fél-
tem. Én megmondom neked őszintén, én féltem. Ez az első, az első időkben. Ja?
Gyomorfájással mentem be, és… és két óra múlva, amikor átléptem a határt, ak-
kor elment a gyomorfájásom. Ez, ez, ez nem, ez nem hamuka. Ez így van. Én fél-
tem.

Sándor is, mint a legtöbben, félt az első magyarországi utazáskor. A féle-
lem részben a tájékozatlanságból fakadt, hiszen 1967-ben már más állapo-
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tok uralkodtak Magyarországon, mint tíz évvel korábban. Ugyanakkor jo-
gosan tarthattak az úttól, mert számos olyan hírt (olykor bizonyára rémhírt)
hallhattak, amely a Kádár-rezsim hiteltelenségét erősítette meg. A puha
diktatúra is diktatúra, legfeljebb kiszámíthatatlanabb természetű, mint a ke-
ményebb, totális elnyomásra törekvő, de épp ezért következetesebb sztá-
linista rendszer. A hétköznapok a hatvanas évek második felében nyilván
nyugalmasabbak és élhetőbbek voltak,18 de a hazatérő politikai menekültek
egyrészt az ötvenes évek kifejezetten nyomasztó hangulatát őrizték meg em-
lékezetükben, másrészt a szabadabb légkört is igen relatívnak élhették át. Erre
utal a „füstös hangulat” kifejezés, amely mindenképpen valami nyomottsá-
got, lefojtottságot próbál kifejezni, utaljon akár a kocsmákra, akár a kőbányai
utcákra. A konkrét negatív élmény Sándor esetében is a hivatalos közeggel,
a rendőrrel történt találkozás volt. Ezen a ponton sem tudott történetet el-
mesélni, csak a kellemetlen szituációt próbálta leírni, amelynek a szöveg-
részben visszatérő eleme – a félelemérzet mellett – az igazoltató rendőr
pökhendisége volt. Nem tudhatjuk, hogy a rendőr magatartása valóban a
disszidens magyarnak szólt-e, vagy csak a szokásos, az átlagcivilnek kijáró
felsőbbrendűséggel kezelte Sándort – ő ehhez mindenestre nem volt hozzá-
szokva, és módfelett zavarta a rendőri magatartás, a „szekírozó hangulat”.
A narratívából indirekt módon kiderült, hogy az első útját, Imréhez hason-
lóan, hozzátartozóval – ő a feleségével – tette meg, szervezett út keretében,
és nem otthon, a családnál, hanem hotelban szálltak meg. A feleségét nem
pusztán azért vitte magával, mert be akarta mutatni a magyar rokonságnak –
erről a találkozásról nem is mesélt –, hanem legalább annyira biztonsági
okokból. Az óvintézkedések ellenére kellemetlenül feszültnek érezte magát. 

[…] Én a szállodában nem beszéltem senkivel. Ugyan már, senkivel semmiről.
Ja? Én a feleségemet nem hagytam el soha. Én egyedül nem mentem sehova. Ja?
Még a rendőrségre is, mikor be kellett jelentkezni, eleve az első időben nem is alud-
tam otthon. Mert akkor be kellett jelentkezni. Be kellett volna jelentkezni. 

L. A.: Ühüm.
Ó. S.: Hanem elmentem a szállodába. Hát azt a szálloda megcsinálta nekem.

De az a 24 óráig, mikor elvették az útlevelemet, a 24 órán, míg bejelentettek, ad-
dig nem éreztem jól magam. Ezt, nem
tudom, ezt ér… tudod ezt… föl tudod ezt
fogni? Vagy érted ezt a, ezt az érzésvilá-
got, hogy ez nem egy, nem egy negatívum
egy országról, hanem… ez egy negatí-
vum az akkori, az akkori szisztémáról.
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18 Az iyenfajta általános kijelentések ter-

mészetesen csak megszorításokkal érvé-

nyesek, az egyéni tapasztalatok adott

esetben ennek ellenkezőjét is bizonyít-

hatják.
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Ja? Ez, ez olyan, olyan, aki ezt nem élte meg ilyen formában, én azt hiszem, ezt
nem is tudja megérteni pontosan. Aki, aki foglalkozik, gondolom, aki foglalkozik
ezzel a témával ilyen intenzívül, ahogy te foglalkozol vele, az, az biztos közelebb
áll ehhöz a megoldáshoz. Ja? Ez a, ennek a földolgozásához. De az, aki, aki evvel
nem foglalkozik, az azt hiszem, nem érti ezt. Ezt nem tudom, azt hiszem, ezt
normálisan elmondani olyannak, aki, aki evvel nem foglalkozik. Ez az én privát
véleményem. 

Az első út felidézése nagyon hasonlít Imre elbeszéléséhez, mivel a féle-
lem, a rossz hangulat érzékeltetésének igyekezete szinte meghiusítja a konk-
rét események elmesélését. Sándor témát lezáró mondataiból érződik az ag-
godalom: vajon átadható-e az élmény? Mintha a gyerekeinek próbálná el-
mondani az elmondhatatlant. Szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik egy
„réges-régi” korszak mai fejjel elképzelhetetlen hangulatát megjeleníteni,
főként, ha hiányoznak – mert nem is voltak, vagy mert elenyésztek – az át-
élhető történetek. 

LAKI KÁROLY

Károly is a rokonsággal tartott kapcsolat mesélése során közelített az első
hazalátogatáshoz, ő azonban nem az állampolgárság megszerzését, hanem a
beutazóvízum magas, szinte luxusnak számító árát említette elsőként. Károly
nem emlékszik pontosan, de a vízum valóban indokolatlanul drága volt a
hatvanas években, különösen az ingyenes vagy olcsó szálláslehetőség mel-

lett.19 A biztos megélhetéssel a hatva-
nas évek közepén még nem rendelke-
ző Károlyt a hazautazás túlzott anyagi
terhe nyomaszthatta. Sajnálhatta a
pénzt egy költséges utazásra, amikor
másra sem tellett, ráadásul viszonyla-
gos szegénységével nyilván nem akart
rossz benyomást kelteni szüleiben.
Volt mód olcsóbb útra is, de ahhoz a
magyar állam kedvében kellett járni.
Hasonló problémáról számolt be Kis
Lajos, de ő nem anyagi okok miatt ke-
reste a kapcsolatot a magyar kultúr-
egyesülettel, hanem mert egyszerűen
csak így tudott vízumhoz jutni.20 Ká -
roly, ha anyagi helyzetére nem lehetett
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19 A hatvanas években a Magyarországra

látogató nyugati turistáknak napi 150

forint (hivatalos árfolyamon 12 USD)

értékben vouchert kellett kiváltaniuk. A

szocialista országok utazási irodáinak ta-

lálkozójáról (Budapest, 1966. november

9–16.) készült jegyzőkönyv melléklete.

MOL OIT XIX-G 28 7. d. Egy 1969-es

feljegyzésben ugyanakkor 5$/fő/napos

kötelező voucher-vásárlásról olvasni, sőt

a rokonlátogatóknak és az osztrák ál-

lampolgároknak külön kedvezményeket

biztosítottak, így egyénileg 3,5$ bevál-

tására voltak kötelezve. MOL OIT

XIX-G 28 b, 265. d. 
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is büszke – bár az interjú más pontján éppen azt ecseteli, hogy nincs panasz-
kodnivalója –, erkölcsi tisztaságára annál inkább.21

[…] No most be lehetett menni a követségre, és a követség, illetőleg a konzulátu-
son lehetett hivatkozni, meg kéregetni, hogy ne kelljen… mind a mit tudom én, az
egész hétre, csak három napra kötelező beváltás, mert hát úgyis otthon lakik a em-
ber, meg mit tudom én. De ehhez azért elvárták a embertől azt, hogy a Collegium
Hungaricumnak a rendezvényein ott legyen, hogy… tehát a magyar követséggel ba-
ráti viszonyban legyen, vagy legalábbis olyan szervezetekkel tartsa a kapcsolatot, amik
a magyar követség istápolása és óhaja alatt, vagy izéje alatt… álltak. És én pedig, ha
nem is voltam nagyhangú vagy hangoskodó ötvenhatos, de az eszmei hát alapállásom
azt az ötvenhatos forradalom határozta, határozza meg. Tehát nem volt… a
Magyarországra látogatások, azok sporadikusak voltak. Nem volt igazán az, hogy
én gondolok egyet és megyek Magyarországra. Ez akkor nem így működött.

Az első látogatásra vonatkozó kérdés az idézett mondatok után nem sok-
kal hangzott el. Károly is az állampolgárság megszerzésének felidézésével
kezd te válaszát, de közbevetésemre az ügyintézést és a hivatalos dokumen-
tum kézhez kapását részletezte, majd jóval később, az interjú végén, újbóli
kérdésemre mesélte el az emlékeit.22

Károly 1964 karácsonyán, a többi-
ekkel összehasonlítva az elsők között
jött először Magyarországra. A törté-
net az utazás lebonyolításának techni-
kai problémáitól a magyarok, főleg
egyes ausztriai magyarok megalkuvá-
sának elmarasztaló ecseteléséig ívelt.
Egy volt osztálytársával közösen ter-
vezték a hazautat, de barátja kocsija az
indulás előtt elromlott. Úgy látszik,
Károlynak fontos volt az időzítés, az
első számú családi ünnepet, a kará-
csonyt mindenképpen otthon akarta
tölteni, és ezért, másoktól merőben
eltérően, egyedül vágott neki az út-
nak. A beváltási összeg részletezése
után tért rá az utazás körülményeire.
A félelem, a többiekhez hasonlóan, őt
is hatalmába kerítette. 
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20 Egyesületet nem nevezett meg, valószí-

nűleg a Collegium Hungaricum rendez-

vényein regisztrálta magát.

21 Sokáig a nyugati magyar cserkészmoz-

galomban dolgozott, és emigráns ren-

dezvények előkészítésében is – szervezé-

si feladatok, szavaló diákok betanítása/

felkészítése – szerepet játszott. Mivel

min dig háttérben maradt, tevékenysé-

gére nem figyeltek fel a magyarországi

állambiztonsági és propagandaszervek.

22 Az állampolgárságot viszonylag korán,

még egyetemi tanulmányai befejezése

előtt kérte meg, mivel diákként olcsóbb

volt a kiváltás díja, mint keresőként.

Többi interjúpartnerem az állampolgár-

ság felvételének anyagi vonzatairól nem

beszélt, ami természetesen nem jelenti

azt, hogy nekik mellékes lett volna az

ügyintézés ára.
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[…] Fölültem a vonatra. Üres volt a vonat, vasárnap, karácsony másnapja volt,
karácsony 25-e, mert 24’ estén akartam hazajönni, és 25-e volt, és… elmentem…
üres volt a vonat. Egy hölgy ült velem egy kupéban és Hegyeshalomnál megállt a
vonat, akkor az osztrákok leszálltak ezen az oldalnál, a magyar oldalra
Hegyeshalomba’, és akkor ott állt a vonat. Nem úgy volt, hogy menet közben volt
az útlevélkezelés, hanem Hegyeshalomban állt a vonat, és ott addig állt, ameddig
az útlevélvizsgálat meg ezek lezajlottak. [halkan] És addig ugye a vonatot meg-
szállták a határőrök. Jobbról-balról. Lépcsőre fölálltak, szóval az egész… és mond-
ta a hölgy, kinézett az ablakon, mikor ott ácsorgott He gyes ha lomba’ a vonat, hogy
mondja, ezek oroszok vagy magyarok? 

Ki se akartam nézni! Nem is akartam utánagondolni. Nem is akartam nagyon
kíváncsinak mutatkozni…

Az üres vonat, a várakozás és különösen a határőrök szigorú, talán túlsá-
gosan ügybuzgó ellenőrzése ellenérzéseket keltett benne. Egyetlen alkalmi
útitársa – aki feltehetően tudta, hogy Károly magyar – kérdéseivel egyszer-
re erősítette a félelmet (itt vannak az oroszok!) és Károly kompetenciáját (ő
mint magyar, járatos a témában, különbséget tud tenni az egyenruhások kö-
zött). 

Károlyt a pályaudvaron várta a család, az ünnepnapokon sorra meg is lá-
togatta a rokonokat, konstatálta a változásokat – szülei a Pongrác úti lakó-
telep egyik lakásából a másikba költöztek, ami őt majdhogynem hidegen
hagyta –, de különösebben örömteli vagy katartikus esemény nem kereke-
dett a viszontlátásból. A hazalátogató fiú elbeszélésében kívülállóként szem-
léli a család mindennapi életét, csakúgy, mint a budapesti romok eltűntét
vagy a zárt ajtós villamosok megjelenését.

[…] Megint csak azt tudom mondani, hogy… nem… volt számomra egy emo-
cionális forradalom. Láttam azt, amit úgy… körülbelül elvártam és amit… Még
csak nem is azt, amit elképzeltem, mert nem képzeltem magamnak semmit úgy
különösebben. Megdöbbentem volna, ha még mindig romokban vannak a házak.
Nem voltak romokban és ezt úgy… igen, hát… eltelt hét év. Hét év alatt rendbe
hozták a károkat. Így van, kész. Nem… Néhány napig voltam otthon, és különöseb-
ben a politikáról nem volt szó. Ez… Nem erről beszéltünk, hanem, hát ugye, főleg
az, hogy régi ismerősök jöttek elő. És él-e még a mit tudom én… meg mit csinál ez,
meg mit csinál az? Elmentem Kőbányán az Aranykerékbe, az egyik gyerekkori ha-
verommal, meginni egy sört. Nem tudtunk egymásnak túl sokat mondani. Belőle
vasesztergályos lett, egy rossz házassággal… De ez nem függött össze azzal, hogy
én Bécsben lakom és ő Budapesten. Ha Budapesten laktam volna, akkor sem tud-
tam volna vele miről beszélni. Szóval ez nem volt ilyen… szóval ilyen…. probl…
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dolog. Nem. Erről én tulajdonképpen… ez mint [keresi a szavakat]… mérföldkő,
megmaradt az emlékezetemben, de azon kívül, hogy egy… Egy… bizonyos kor-
szaknak kvázi a lezárását jelentette, tehát, hogy addig nem mentem Ma gyar or -
szág ra, addig nem jártam Magyarországra és akkor lementem Ma gyar or szág ra,
először, ezen kívül a dolog nem volt, hogy mondjam…”

A helyét kereső fiatalember magyarországi próbalátogatása felemásra si-
került. Elbeszélése szerint idehaza nem félt, mint kiderült, eszébe sem jutott
hotelben megszállni, nem feszengett az út során, de a néhány napos látoga-
tást talán biztos anyagi háttérrel sem szívesen hosszabbította volna meg.
Károly azokban az időkben nagyon egyedül érezte magát Bécsben, a régen
látott családtól törődést, valami melegséget várhatott, a hazalátogató fiú
azonban a rokonok minden odaadása ellenére – bár erre nem utal a vissza-
emlékezésben – óhatatlanul kívülállóvá, idegenné vált. Az első látogatás em-
léke élesebben megmaradt benne, mint a következő „125 látogatásé”, de in-
kább a gyermeki létbe kapaszkodás lehetetlenségét igazolta, csendes, ám
végérvényes leválást jelenthetett számára. Őt nem a lefojtott politikai légkör
nyomasztotta, hanem a magány, a sehová sem tartozás érzése. Nem véletlen,
hogy a már családos emberként tett szolgálati utakról mesélve magyaror-
szági élményei és történetei sokkal színesebbé válnak.

KIS LAJOS

Lajos élettörténete egy self-made man története. A paraszti sorból származó
fiú a kiszámítható, anyagi gyarapodásra lehetőséget adó osztrák környezet-
ben megtalálja a számítását. Megtanul németül, fölépíti kisvállalkozását, csa-
ládot alapít, gyökeret ereszt Ausztriában. Az elbeszélés (egy kivétellel) nem
részletezi ugyan a kudarcokat, a keserű tapasztalatokat, de hagyja kitapinta-
ni ezeket a „gyenge pontokat”. Az egyenes ívű karriertörténet a nyelvtudás
hiányától, illetve a kommunikációképtelenségtől indul, és a vállalkozáshoz
elengedhetetlenül szükséges jó kapcsolatteremtési készségben, a megbízha-
tó és pontos munkában kulminál. A kudarcok többsége a karrier végén éri.
El kell fogadnia, hogy nem sikerül a „dinasztiaalapítás”, lánya és veje nem a
járt utat választja, hanem más profilú vállalkozásba kezd. Lajos nem mond-
ta ki, de több jel mutat arra, hogy szerette volna, ha lánya – kikerülve a vál-
lalkozáskezdés nehézségeit – tovább építi/ápolja a kialakult üzleti kapcsola-
tokat, amelyekkel Lajoshoz hasonlóan nyugodt hátteret biztosított volna
családjának. Lajos már elfogadta az új generáció eltérő orientálódását, de va-
lószínűleg csalódottan vette tudomásul, hogy az ő munkájának nem lesz
folytatása. 
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Sokkal nehezebben emésztette meg másik nagy kudarcélményét, amely
teljesen váratlanul, így kiszolgáltatottan érte. 1990 után, a magyar határ
megnyitásával üzleti tevékenységét kiterjesztette Magyarországra, azonban
eltérő üzletpolitikájú, utóbb megbízhatatlannak bizonyult partnerei be-
csapták, majd rábírták üzletrészének eladására. Az anyagi kár és a magyarok
erkölcstelensége annyira megviselte Lajost, hogy infarktust kapott. Az ő el-
beszélésében az infarktus jött előbb, és ezt használták ki a cégtársak, de a
kölcsönhatás a két esemény között nyilvánvaló. Erről a kiábrándítóan rossz
tapasztalatról nem is akart hosszabban beszélni.23 Az élettörténet korábbi
pontjain is érték kudarcok, azonban ezekről sokkal szűkszavúbban mesélt.
Az egyik „rövidre zárt téma” éppen az első hazalátogatás volt. Mielőtt rá-
kérdeztem az élményeire, már többször utalt a magyarok eltérő mentalitá-
sára, amelyet alapvetően hibásnak és elfogadhatatlannak tartott: a munka-
társak/beosztottak túlzott igényei, a magyarországi gazdasági botrányok és
az ő vállalkozásának ellehetetlenítése. Időrendben visszafelé lépegetve ju-
tottunk el az első út felidézéséig: előbb a magyarországi érdekeltség feladása
(1997), aztán a nyolcvanas évek szintén elhalt üzletkötései kerültek szóba,
csak ezek után tettem fel az első hazalátogatására vonatkozó kérdést.

[…] K. L.: Hát, az első hazalátogatásomat, hogy az… Először is nagyon soká
tartott, mikor először én haza tudtam menni. 

L. A.: Ühüm.
K. L.: És akkor se olyan egyszerűen! Én nem kaptam vízumot. Nem tudom,

miért, de szóval én nem kaptam vízumot. Míg az állampolgárságom nem volt
meg, addig nem is mentem, természetesen. De aztán a vízum megkapása ügyében
ugye volt itt a Colle gium Hungariumnál egy ilyen – hogy hívják azt? – egy ilyen
Verein, szóval egy ilyen…

L. A.: Egyesület.”
Az első látogatás időpontja szokatlan módon nem hangzott el az interjú-

ban.24 Az érzet, amit felidézett – nagyon soká tartott, mire sor került rá –,
utalhatott a hatvanas évek elejére, de
akár a végére is. Az elbeszélésekben
senki nem hasonlította hazalátogatása
dátumát a többiekéhez, a korainak
számító 1964-es hazatérésig eltelt idő
is tűnhetett hosszúnak (Hegedűs
Péter-interjú), ugyanakkor a késői,
1971-es utazást is természetesnek le-
hetett felfogni (Szesztay Lajos-inter-
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23 Magánbeszélgetéseink során Lajos bará-

tai is összefüggésbe hozták egymással

magyarországi üzleti tevékenységét és a

szívinfarktust.

24 Az interjú után felvett kérdőívben az

1972-es évet jelölte meg első hazaláto-

gatásának dátumaként. Három napra

tért haza.
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jú). Az elbeszélésekben gyakran emlegették a hazautazás előtti hosszú, túl
hosszú külön töltött időt. Az első hazalátogatásról szóló történetek rend-
szerint a hivatalos okmányok beszerzésével kezdődtek, Lajos az állampol-
gárság felvételéről – mintha mindennapi adminisztratív teendő lenne – épp
csak egy mondat erejéig emlékezett meg, majd rögtön a vízumproblémákra
tért rá. Az állampolgárság felvétele interjúpartnereim többségénél nem oko-
zott lelkiismereti kérdést, legfeljebb a kérdező vélt elvárásainak akartak meg-
felelni, mikor hosszabban indokolták a magyar státusról való (szimbolikus)
lemondást. Elképzelhető, hogy középiskolás korban még erkölcsi problé-
mának, magyar identitásuk egyfajta kinyilvánításának fogták fel a ragaszko-
dást a magyar állampolgársághoz, de érettebb fejjel és az egymás közti kap-
csok lazulásával mindenki megkérvényezte a befogadó ország állampolgársá-
gát. Lajos a vízumszerzésnél akadt el – valamilyen oknál fogva nem kapta meg
az engedélyt. Nem feltételezem, hogy a beolvadni vágyó, szinte kizárólag a
munkájára és a család eltartására koncentráló, a magyar emigráns körök te-
vékenységétől távol maradó Lajost politikai okokból nem engedték volna be
Magyarországra. Nem tudjuk, hányszor utasították el a kérvényét, de ahhoz
elégszer, hogy kapcsolatot keressen a Kádár-kori magyar állam bécsi kultu-
rális képviseletével, a Collegium Hungaricummal.25 A nyugati emigráció
szemében elvtelen kompromisszummal felérő lépést Lajos megtette, de egy-
általán nem részletezte, kinek a tanácsára, hogyan kereste a kapcsolatot, mi-
lyen rendezvényeken vett részt, illetve járt-e esetleg más ismerőse is a ren-
dezvényekre.

K. L.: Egyesület. Ugye. Akkor be kellett lépnem az egyesületbe. Azáltal, hogy
az egyesületbe beléptem, aztán sikerült az egyesületen keresztül ugye megszerezni
[a vízumot]. Na most mivel ugye ez egyszerűen most komplikált volt, akkor is már
féltem attól is, hogy hát ez valami nem jót jelent, és inkább elővigyázatosan kezel-
tem a dolgokat. És mikor hazamentem,
hát… az egy nagyon különleges érzés volt.
[telefoncsengés] Mindig az ember, ami-
kor átment a határon, mindig azt hit-
tem, hogy na most végem van. Ugye. Ha
most letartóztatnak, akkor vége a dolog-
nak, ugye. De aztán érdekes, hogy sem-
miféle szempontból nem éreztem. Egye-
dül, amit én éreztem ugye, hogy hát szó-
val… legalábbis azt gondolom, hogy ál-
landóan figyelembe’ tartották az embert. 
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25 A latin szókapcsolatot több interjúpart-

nerem hibásan ejtette – például „Colle -

gi cum Hungaricum”, „Collegium Hun -

garium” – ami talán az ausztriai magyar

gimnáziumi latinoktatás nem túlságosan

magas szintjét érzékelteti, illetve azt,

hogy nem álltak rendszeres kapcsolat-

ban a magyar államot képviselő bécsi in-

tézménnyel, és így nem jól jegyezték

meg a nevét. 
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Már az előkészületek kellemetlenül érintették: kénytelen volt részt venni
az egyesületi életben, ami hozzásegítette vízumkérelmének pozitív elbírálá-
sához. Feltűnő, hogy a történetben nincsenek szereplők, hús-vér figurák, de
még a láthatatlan hatalom is hiányzik. A vízumszerzés egyetlen személyes
cselekedete a belépés az egyesületbe. A „be kellett lépnem” kijelentés véde-
kező magatartásra utal, és sok hazai élettörténethez hasonlít, amelyekben az
országos „nagy egyesületbe”, az MSZMP-be kellett az embereknek ilyen-
olyan okkal belépniük – amit utólag sokan megbántak vagy szégyellnek. Az
egyszeri és megismételhetetlen esemény, az első hazaút elmesélése azonban
a bevezető mondat után – nagyon különleges érzés volt – nem folytatódott,
hanem a határátlépésekhez köthető rendszeresen átélt félelemérzetre tere-
lődött a szó. A telefoncsörgés zavaróan hathatott a felidézésben, de a felvé-
tel tanúsága szerint a szünet rövid volt, nem ő vette fel a kagylót. Az elbe-
szélésből nem kerekedett történet, nem tárultak fel képszerűen a hazautat
kísérő élmények. Lajost – ugyanúgy, mint másokat, de talán több okkal – a
félelem kerítette hatalmába. Bár megvolt minden szükséges okmánya, és ő
akart belépni az ellenséges területre, félt. Az ő előrevetített félelmének azért
egy kicsit több valóságalapja lehetett, mint emigráns diáktársaiénak. Ví-
zumkérelmének elutasításával Lajost beterelték a bécsi magyar egyesületbe,
amelyre a magyar állambiztonsági szervek mint hálójuk kiterjesztésének fon-
tos terepére tekintettek. Lajos tehát kiszolgáltatottabb helyzetből indult ha-
za, és érdekes módon egyedül a figyelést, megfigyelést, „figyelembe’ tartást”,
jelentésírást hangsúlyozta. 

K. L.: Szóval mindig figyeltek rád. Hogyha odahaza voltam anyámnál is, ugye.
Az öcsém például katonaságnál volt, ugye, és akkor ott is a – hát most már tudom,
de akkor én nem tudtam, hogy az volt a politikai tiszt –, állandóan a politikai
tisztnek kellett ilyen izét leadni, hogyhívjákot?, ilyen…

L. A.: Jelentést?
K. L.: Jelentést, hogy hát a bátyja megérkezett Nyugatról, és ilyen dolgok. Hát

szóval ezt aztán… éreztet… nem éreztem. Megmondom őszintén. Mert először.
De aztán egy időbe’ aztán észrevettem, hogy azért figyelnek téged. Ugye? Már ab-
ból, ugye, hogy a rendőrségre mindig be köllött menni az embernek. Ott mindig ki-
jöttek egy páran. Szóval látni, érezted, hogy itt valami nem úgy megy, ugye. Hát
különben családi szempontból nem mondhatok semmit. Anyám meg apám nem,
nem, nem panaszkodott, meg nem is mondott semmit, hogy hát emiatt valamit
mondtak volna nekik, vagy… mikor, igen, mikor kimentem, utána, ugye, mert ke-
restek, akkor igen. De mikor már visszamentem, akkor már nem voltak ilyen
problémák. 
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L. A.: Ühüm. 
K. L.: Ez volt az egész.
Az első út „története” itt ért véget. Nincs benne határon ácsorgás, zakla-

tás, beszervezési kísérlet, találkozás a rokonokkal, vagy akár az utcakép ábrá-
zolása. Egyedül a „megfigyeltség” érzése, amire két racionális, de általánosan
jellemző, másokat is érintő indokot hozott fel: a rendőrségi bejelentkezést
és a/egy politikai tiszt tevékenységét, akinek Lajos sorkatonai szolgálatát töl-
tő öccse beszámolt a hazalátogatásról, amit a tiszt valószínűleg jelentett fe-
letteseinek. Nehezen értelmezhető a túl zártan kódolt „Ott mindig kijöttek
egy páran” kijelentés. Feltehetően nem a lakásra jöttek ki, legalábbis a be-
kezdés vége nem erre utal, hanem talán ez az egyetlen kép, amit ebben a tör-
ténetben felidézett: rendőrök fogadták a bejelentkező Lajost. Ma gyar or -
szágról általánosságban esik szó, élmények, történetek nem köthetők sem az
első hazalátogatáshoz, sem a későbbi kapcsolattartáshoz. Lajos az interjúké-
szítés idején rendszeresen látogatta idős édesanyját, de korábban is gyakran
járt haza – valamiféle tapasztalatra szert kellett tennie. Mégsem mesél sem-
miről, ami komoly fejtörésre készteti az elemzőt. Elképzelhető, hogy a kar-
riertörténetbe nem illeszkedik a Magyarországon elszenvedett kudarc, és ez
elhomályosítja, annullálja egyéb otthoni benyomásait. Ugyanakkor Lajos
olyan dolgokról is szívesen értekezett, amelyek nem szorosan kapcsolódtak
legfontosabb témájához, a munkához. Ilyen volt például az osztrákok (bé-
csiek, tiroliak, alsó-ausztriaiak) és németek összehasonlítása, egyfajta nem-
zet-karakterológiai elemzés. Megjegyzendő, hogy ezek a fejtegetések is leg-
inkább munkatapasztalatokon alapultak.26 Meglehet, Lajos az intimitását
védte, nem akarta elmesélni érzelmileg felkavaró élményeit, de még ebben
az esetben is megoszthatta volna velem néhány magyarországi észrevételét.
Nem így történt, ennek okát csak ta-
lálgatni tudom. Lajos elidegenedett
Magyarországtól, a magyaroktól és a
magyar nyelvtől – visszatérően hang-
súlyozza a maga eltérő mentalitását, a
hosszú távra gondolkodást, az önmér-
sékletet, a nyugalmat és szorgalmat, a
vallás tiszteletét – ami a magyarokra,
véleménye szerint, egyáltalán nem jel-
lemző. Magyarul nehézkesen beszél,
az otthoni nyelv a német, és magyar
rádiócsatornát sem hallgat.27 Büszke

129

26 Az interjú helyszínéül is bécsi irodáját

jelölte meg, igaz, ő a városi agglomerá-

cióban lakik. 

27 A teljes körű asszimilációnak ellent-

mond, hogy nagyobbik gyermeke, ha

nem is tökéletesen, de ért és beszél ma-

gyarul, ami azért különös, mert a hagyo-

mányos családmodellben élő La jos nak

bizonyára nem volt elég ideje, hogy ma-

gyarul tanítsa lányát, felesége pedig né-

met anyanyelvű. Valószínű tehát, hogy a
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rá, hogy az osztrákok befogadták, és
nagyon otthonosan érzi magát a Bécs
melletti településen (menekülése előtt

egy Budapesthez közeli településen lakott). A téma hárításának indoklására
mindez kevésnek tűnik, a magyarázat talán éppen az első, elbeszéletlen ha-
zautazás körülményeiben rejlik.

SZESZTAY LAJOS

Lajos mesélési módja lendületes, nagy kitérőket tesz, így nem meglepő,
hogy a hazajövetelt – szokatlanul – szinte az elindulás elbeszélése előtt em-
líti. A menekülés melletti döntés – szülei támogatták ugyan az ötletet, a végzős
gimnazista mégis tudtuk nélkül indult útnak – utóbb a szeretett apa végle-
ges elvesztését jelentette. Az ő 1969-es halála a hazaút kronológiájának ki-
indulópontja, mert a megözvegyült anya a következő évben látogatta meg fi-
át, és Lajos 1971-ben ment először vissza szülővárosába. Ezen a ponton
azonban a beszélgetés a gulyáskommunizmus és a mai politikusok értékelése
felé kanyarodott. Aztán elmesélte azt is, hogyan találkozott először édes-
anyjával. Érdekes, hogy a viszontlátások hangulatát interjúpartnereim több-
sége képtelen volt visszaadni, talán mert a legszemélyesebb érzéseiket il-
letően szemérmesebbek, vagy mert a kapcsolat nem volt túl szoros a régen
látott rokonokkal, esetleg semmilyen esemény, tárgyi emlék nem kötődött
a találkozásokhoz. Az is elképzelhető, hogy az interjúszituációban „férfia-
san” akartak viselkedni. Lajos ellenben néhány mondatban, Petőfit segítsé-
gül hívva,28 érzékletesen ábrázolta az első találkozás örömét: 

[…] És akkor az első találkozás szenzá… Nálunk talál… Az állomáson talál…
Hát, persze. Tudod, mint a versbe’, hogy csüggtem nyakán… Aztán, hát fantasz-
tikus. Ajándékot, mindent hozott. Hazulról. A gombfocicsapatomat kihozta. Meg azt
a, azt a… írtuk a gombfoci-bajnokságot. Meg ilyen régi dolgokat. Emlékszem, raj-
zoltam akkor egy filmet, egy cowboyfilmet, ilyen továbbhúzós módszerrel vetítettem.
Akkor rajzoltam sokat. És… Ja. Kirándulásokat csináltunk. Nem tudom, Maria -
zellbe elmentünk. Részben a nagybátyámmal autóval, részben… vonattal. Hát aztán
attól kezdve, hát aztán ugye, egy évre rá otthon voltam. Akkor már volt autóm.

Ebben a rövid bekezdésben is ugrál az idősíkok között: az 1969-es talál-
kozás; a gyermekkori rajzfilmkészítés (ötvenes évek első fele); ausztriai kö-

zös események (1969); első hazaút
(1971). Úgy tűnik, ez a találkozás hoz-
za meg a fordulatot, érleli meg benne
az elhatározást, hogy hazalátogat (leg-
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alábbis nem utalt semmi olyan tényezőre, ami korábban visszatartotta volna
az úttól). Lajos meglehetősen későn, tizenöt év elteltével, 1971-ben szánta
rá magát a látogatásra. A hazatérés alapfeltétele az autó és a szép idő volt.
Ehhez képest a védelmet nyújtó osztrák állampolgárság az ő elbeszélésében
csak háttérinformáció.

[…] Hetvenegyben jöttem először haza. Mindig azt mondtam, először is oszt-
rák állampolgár lettem, hetvenben. Hetvenegyben vettem az első autómat.
Volkswagent, egy állati öreg használtat. Hatezer schillingér’, és akkor először az-
zal jöttem haza. De annyira vót, hogy megvártam… akkor már dolgoztam. Az
IBM-nél voltam, az építészeti Abteilungon, és akkor azt mondtam, hogy csak szép
időben jövök haza. Ennyi év után csak szép időben jövök. Gyönyörű idő volt aznap
és jöttem haza… 

L. A.: És az milyen volt?
Sz. L.: Kérem?
L. A.: Elmesélné részletesen?
Sz. L.: Hogyne! Hát átjöttem, emlékszem, a határon. Hát, nem csókoltam meg

a földet, mint a pápa, de azért állati klassz volt először átjönni. És… olyan lassan
jöttem. Hát ismeri az utat Sopronig! Nagyon szép út. Gyönyörű út. Aztán Sümeg,
ugye, a várral. Aztán utána azok az első erdők. Ugye? Akkor a keszthelyi hegység.
Akkor, ahogy az ember meglátja ezeket a vulkánikus hegyeket! Azért Ma gyar -
ország gyönyörű ám! Ez a része, ez világklasszis. És ott lassan jöttem. Hát ugye az
nem a mai, az nagyon szép Magyarország volt, akkor kicsit olyan ápolatlan volt.
Meg ugye… Hát, forgalom alig volt, ugye. A rengeteg Trabant, hogy az a kevés,
ami autó volt, az Trabant volt. Ugye? De hát azért haza volt, ugye…

A hazatérés ábrázolásában nyoma sincs a félelemnek vagy feszültségnek.
Lajos büszke autótulajdonosként, a táj szépségét élvezve, ráérősen gurult
Keszthely felé. Az elbeszélés jól megtervezett koreográfiát mutat be, aminek
minden momentuma tökéletesre sikeredett, kezdve az autóvásárlással és a szép
idővel, egészen a cukrászdánál éppen összeverődött régi haverokig. A keszt-
helyi „aranyifjúsággal” – akkor már jó harmincasok… – történt összefutás
nem várt elemként került be a hazaútba, a haverok érdemeinek taglalása az út-
hoz hasonlóan az elbeszélésben is kitérőt eredményezett, míg végül a szülői
házhoz érkezéssel a történet eljutott a katarzishoz.

[…] És gondoltam, végigjövök a főutcán, és akkor ott bekanyarodok, és akkor
látom a gimnáziumomat, és akkor úgy jövök haza. Az Arany János utcába. Szó-
val a szebbik oldalon jövök haza. Még a főutcán és a Popovics cukrászda előtt áll a
keszthelyi aranyifjúság. Ehhez hozzátartozik, hogy a Popovics cukrász jött
Croátiából mint fiatal cukrász, és ott Keszthelynek cukrászdája lett. És imádta a
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futballt, és mindent sponzorált, és fiatal korába’ ő látta az Arsenált is, látta a
Mailand, a Milánt, és látta a Juventust és mindent látott. És állandóan azt me-
sélte, és így hallgattuk. És három gyerek, fia volt. Az egyik az a Fradiba’… vízi-
labdázott, a másik jégkorongozott, és a Sanyi, aki velem járt együtt és jó barátom,
és együtt fociztunk, az pedig válogatott futballista lett, ötvenhat… Bekerült a
Ferencvárosba, ifjúsági csapatába ötvenhat őszén. Később kiment Hollandiába, és
ott volt válogatott futballista, és most edző. Nem válogatott. NB I-es futballista. 

L. A.: Ühüm.
Sz. L.: És tehát ilyen sportcsalád volt. És látom ám, hogy Popovics Géza, mert

a Sanyi kiment, és a Popovics Géza, aki szintén jól futballozott, jó NB II-es szín-
vonalon ott áll, közbe már… egy üzemet vezetett, egy Restaurant. Ott áll és adja
le a nagy dumát. És körülötte az én régi osztálytársaim, az aranyifjúság. Voltunk
olyan tízen-húszan, akik úgy az aranyifjúság voltunk Keszt helyen. Az én korom-
ba’. Én az alsó NB II. aranyifjúságba’ voltam. Mer’ még kicsit fiatalok voltunk.
Ez ment olyan 25 éve. Pestről jöttek vissza. Úszók vótak, meg haverjaim voltak a
legjobb vagányok Pesten. Keszthely, érdekes, itt kialakult egy ilyen vagány társa-
ság. Nem is zalaiasan beszéltünk akkor. Hanem egész, szinte pestiesen beszéltünk.
És hát én kiugrom az autóból… Hát… nyakamba borultak. Hát ilyen véletlent!
Érted? És holnap délután már találkozunk a strandon, megvolt a törzshelyünk. Itt
a szigeten. Úgyhogy aztán utána lekerültem anyámhoz, és a házunk, ami egy há-
romablakos, egész szép kis villa volt, hát az egy olyan pici kis vityilló volt, hát az
egy olyan kicsi ház volt, és az utcánk az olyan szűk volt, és a fák olyan kicsik vol-
tak. És hát aztán anyám! Ugye? Hát egy csodálatos ebéddel. Megrendeltem leb-
bencslevest. És túrós csuszát. [nevetés] Hát aztán összefutott mindenki. Összecsó-
kolt, minden. Nagy sírások voltak. És szenzációs. Aztán mentem át, a szomszédunk
egy suszter volt. A suszter bácsi. Kisgyerekkorom óta az… csinálta a cipőinket.
Suszter bácsi nyakamba borult. Ott ült még, mint ahol ültünk, mintegy száz évvel
ezelőtt, ott kopácsolt a kis szobájában. Suszter néni, másik szomszédom, szeretve,
össze, az egész utca összefutott… Hát aztán a régi barátokkal az ember összejött.
Először direkt, nem komolyan, csak egy hétig maradtam.

Lajos érzékelteti, hogy ennél szebb és frappánsabb visszatérést senki sem
kívánhatott magának. Az idő részben megállt: a kép nem változott, kedélye-
sen ápolatlan, azaz elmaradott, de a maival összevetve érintetlen volt a kör-
nyezet, álltak még a régi, „összetöpörödött” házak, éltek még a gyermekkor
meseszerű alakjai, az édesanya a kedvenc ételével kedveskedik fiának, és a fel-
nőtté érett egykori ifjakkal azonnal megkezdődik a szórakozás, az önfeledt
nyaralás. Óvatoskodásról, félelemérzetről szó sem volt. Ebben valószínűleg
nagyobb szerepe van Lajos vidám és optimista karakterének, mint a késői ha-
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zatérési időpontnak, hiszen a félelem másoknál hosszú évekig megmaradt.
Lajos és felesége meglehetősen kritikusan szemléli a Kádár-rendszert, első-
sorban mert lezüllesztette az emberek erkölcsi érzékét, ami a mai napig ne-
gatív hatással van az ország életére. Az 1971-től meginduló rendszeres nyári
hazalátogatások kapcsán azonban mégsem habozott „klassz Magyarország
volt” kifejezéssel élni. A „klassz” sokkal inkább a személyes, családi és baráti
élményeknek, a fiatal felnőttkornak szólt, mintsem a politikai helyzetnek. 

HEGEDŰS PÉTER

Péter a magyarországi családdal tartott kapcsolatról beszélt, történetének két
jellemzője a szülők dicsérete és édesanyja korai bécsi látogatása. Emlékezete
szerint 1961-ben diáktársai közül őt keresték fel először a vasfüggönyön túl-
ról. Az édesanya felbukkanása növelhette Péter népszerűségét, ugyanakkor
irigységet, gyanakvást is kiválthatott – vajon hogyan intézték el, hogy kijöj-
jön, mit kértek tőlük cserében stb.? Az elmesélésben azonban a pozitív ér-
telmezés dominál, az ismeretlen anya látogatása felvillanyozta az egyetemista
fiúkat, mintha mindenki a fiává változott volna – legalább pillanatokra. 

[…] Tehát öt évvel később, mint kijöttem, akkor anyuka megkapta valami-
lyenformán ezt az engedélyt, és emlékszem, akkor mindenki számára, a diák…,
magyar diák kollégáknak… elvittem a Lakos atya Egyesületbe, és… és a diákok, a
diák barátok, meg akiknek nem volt lehetősége se… úgy csüggöttek rajta, hogy na,
hát legalább ily formába’, hogy valaki egy anyát… lássanak, és hogy kérdezték:
„hogy tetszik lenni? Hogy vannak?”, és hogy… egy érdekes dolog volt!29

A bécsi látogatás ellenpontjával, az első budapesti utak rossz emlékével
folytatódott a visszaemlékezés. Ezt a részt az elbeszélő a hivatalos státus tisz-
tázásával – „én már mint osztrák állampolgár” – és a kellemetlenségek, a fé-
lelem érzékeltetésével indítja. A család és a politika nála is kettévált, kizáró-
lag a rokonokért vállalta a hazatérés megpróbáltatásait.

[…] ott voltak ezek a… ez a… diktatúra, amikor csak egy vagy két kocsi áll
előtted, és mégis egy órát kell várnod, mer’ nem volt hajlandó átvenni egyáltalán
az… az útleveleket… Tehát ki voltál szolgáltatva teljesen nekik, és…

A kommunista diktatúra természe-
téhez tartozott az elmaradottság – ki-
csi a közúti forgalom, kevés kocsi vár
belépésre a határon – és az értelmet-
len vesztegelés, a kiszolgáltatottság
érzése.30 Persze a nyugati turisták, kü-
lönösen az emigráns magyarok adatai -
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voltak Lakos atya klubjában.
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ellenkező képet festettek a modernizációs

korszakba lépett szocialista országokról.
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nak ellenőrzése számítógépes adatnyilvántartás nélkül valóban kitehetett fél
órát. A határ – és a határőrök szorongást kiváltó, nem túl barátságos visel-
kedése – jelenítette meg az elnyomó rendszert. A kellemetlen hivatalos el-
lenőrzést tetézte egy kötelesség teljesítése: emigráns diáktársának (Tamás)
Mosonmagyaróváron élő szüleit rendszeresen meg kellett látogatnia. Péter
nevetve mesélte, hogy már előre tartott a találkozástól („én má’ belülről má’
reszkettem”), mert nem nagyon tudott mit válaszolni, amikor a szülők jo-
gosan szidták a fiukat, amiért ritkán jelentkezik. A kis „többletfeszengés”
utólag megható történetté alakult, lényege a semmivel össze nem hasonlít-
ható szülői gondoskodás és aggodalom, amit addig nem lehet megérteni –
ők sem értették –, amíg valaki szülővé nem válik. 

Az első hazalátogatás felidézésének ezután, külön kérdésre kezdett neki.
Az időpont meghatározásánál – 1964. január vagy június – egy kis zavar tá-
madt, ami csak azért érdekes, mert ha valóban „felejthetetlen dolog” volt,
akkor nehezen érthető, hogyan keverhette össze a téli és nyári évszakot. A
bizonytalanság oka, hogy egy későbbi, valamilyen szempontból jelentősebb
látogatással keverte össze az első hazautat, de az is lehet, hogy a hónapnevek
hasonló hangzása miatt cserélte fel őket egy pillanatra. Az utazás kulcs figu-
rája az apa. Egyrészt mert az ő utánjárásának köszönhető, hogy Péter szá-
mára hihető módon kiderült: semmilyen retorzió nem éri, ha beutazik. Más-
részt a MÁV-nál dolgozó apa alakja a maga valójában mind a meneküléskor,
mind a hazajövetelkor megjelent a határon. 

[…] Nem kell mondani, hogy ideges voltam, és hogy féltem… beállt a vonat…
körülvették a vonatot a géppisztolyos katonák, ez, meg az… És akkor egy félóráig
állt a vonat ott! Körülbelül félóráig… Útleveleket ellenőrizték… ezt… azt, amazt
stb. És apám ott volt az ablak előtt, mer’ én kinn voltam, és látta, hogy mennyire
feszengek – gondolom –, hát ottan a… [nevet] a magyaros kifejezésével azt mond-
ja: „Ne szarj be! Nem történik semmi! Ne szarj be! Nem történik semmi!” Hát
úgy… különösen egy vagány ember volt, ugye, hát így köny…nyű volt.

A lelki támaszt adó apai jelenlét – legalábbis az első út alkalmával – nél-
külözhetetlen volt Péter számára. A magyarországi terepen sokkal magabiz-
tosabban mozgott, ő volt otthon. Miért lényeges ez? A Magyarországon ma-
radt szülők igen korlátozott hatással lehettek az Ausztriában felnőtté váló
gyermekeik sorsára. Nem biztos, hogy a gimnazista korukig átadott minták
az idegen közegben használhatók voltak. Az önállósodó fiatalok életében a
barátnő, illetve házastárs „befogadó” családja sokszor a saját családjuk he-
lyébe lépett. Ez fokozottan érvényes lehetett Péterre, hiszen az apósa, mi-
kor kiderült, hogy unokája lesz, a maga elegáns módján, de mégiscsak az or-
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vosi tanulmányok megszakítására és munkavállalásra késztette (kényszerí-
tette) Pétert. Az otthoni viszonyok közepette viszont a magyarországi csa-
lád ismerte ki jobban magát, és egyedül itt (például a határon átkelésnél vagy
a rendőrségi bejelentkezésnél) mutathatták meg kompetenciájukat. 

Az első látogatás koreográfiája nem sikeredett tökéletesre. Péter csak a
szépre emlékezett, és valamilyen katartikus élményben reménykedett. A va-
lóságban kevesebbel kellett beérnie, a drámai feszültség nem sűrűsödött
egyetlen pillanatba.

[…] Azt hittem, hogy… valahogy olyan színesen… a csúnyát az ember
általába’ elfelejti! És a szép emlékek maradnak meg! Tehát nem tartom azt… bi-
zonyos fokig volt olyan… olyan… már elidealizálta…tam sok dolgot… és akko’,
amiko’ ott vagy, akkor… ez olyan, mint a Füstbe ment terv, hogy „Egész úton ha-
zafele… hogyan fogod…”, és akkor ott állsz és… akko’… Ja! És nem tudod-e… És
nem elégített ki teljesen. De kielégített százszázalékosan természetesen az, hogy
a… családnak a fogadtatása, szeretete… aztán meg lejöttünk Balatonra, Ba la ton -
ke nesére…

A családdal jó volt újra együtt lenni, de a találkozás a hivatalos közeggel –
a „diktatúra jeleivel” –, később pedig a mindennapi élet mélyebb megisme-
rése elkedvetlenítette, ugyanakkor nem tartotta vissza az újabb és újabb, kissé
kötelességszerű látogatásoktól. A határellenőrzés és a bejelentkezés „tortú-
ráját” pedig nem lehetett elkerülni, így szorongása egészen a rendszerválto-
zásig megmaradt.

LASKAI TAMÁS

Tamás az egyetlen, aki azt állította, hogy nem emlékszik az édesanyja első
bécsi kiutazásának körülményeire. Benne csak az otthoniakkal való kapcso-
lat tárgyiasult emlékei maradtak meg. 

L. T.: Nem… nem emlékszem rá! Szóval nincs olyan… nem tudom pontosan,
hányba’ lehetett, de gondolom, úgy… de tudom, hogy nagy élmény volt egy… meg
ilyesmi! Hát mindig a… ha otthonról ember… csomagot kapott valaki így… ki tu-
dott jönni Bécsbe, és akkor… küldtek valamit, mindig olyan… nagy valami volt
az!… De úgy… nincsen… arra már… pontosan emlékszem, mikor első alkalom-
mal anyu jött, hogy hol találkoztam vele – az állomáson vagy hol… vagy busszal
jött… Ezekre a dolgokra nem emlékszem már!

A küldemények értéke elsősorban az internátusi, később a kollégiumi idő-
szakban lehetett felbecsülhetetlen. A történetek pontos kronológiai elhelye-
zése felesleges, az otthonszagú csomagok feltehetően mindig izgalmat kel-
tettek. Ahogy a Nyugatról érkezett vagy behozott termékek, akár értéktelen
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prospektusok, reklámanyagok vagy csak maga a külföldi levélpapír, postabé-
lyeg többletértéket képviselt Keleten, a magyar csomagok, nem beszélve tar-
talmukról, a hazai készítésű élelmiszerekről vagy a személyes emléktárgyak-
ról (például a gombfocicsapat), különös hangulatot varázsolhattak köréjük.

Az első látogatásra vonatkozó kérdésre Tamás is a státusát írta le, de ná-
la a családi állapot egy félmondattal megelőzte az állampolgárságot. A Ma -
gyarországon meghirdetett (legkiterjedtebb) amnesztia évében, 1963-ban
nősült meg, az állampolgárság felvételét azonban paradox módon felesége
német állampolgársága hátráltatta. Az osztrák állam ugyanis csak a házas-
társak együttes jelentkezésekor bírálta el kedvezően a kérvényeket, Tamás
felesége viszont nem volt hajlandó lemondani német állampolgárságáról. A
feloldhatatlan – és talán némi feszültséget generáló – helyzetnek az osztrák
szabályozás megváltozása vetett véget. Tamás kétszer is megemlítette, hogy
csak 1967-ben, tizenegy év elteltével jutott az elengedhetetlenül szükséges
papírhoz, utána viszont nem várt soká a hazaúttal.31 Ettől a ponttól az elbe-
szélés egyes szám első személybe vált, a történet is teljes mértékben Tamás
személyére koncentrál. A más leírásokból már ismert kép, a fegyveres kato-
nák, a súlyos sorompó bukkan fel az ő elbeszélésében is, de nem a lekezelő
rendőrökhöz és kellemetlenkedő határőrökhöz, hanem a háborúhoz, harc-
hoz kötődő tárgyakkal kapcsolatban mesélt rossz érzéséről. 

[…] Tehát… tizenegy évre rá! És emlékszem, amiko’ hazamentem, első alka-
lommal… egyrészt nagyon… az szorongó érzés volt! Nagyon jó érzés volt otthon
lenni… tizenegy év után… és akkor az ember, amikor visszajött… Ausztriába
[sóhajt], föllélegzett!

Mert ez a… határ…nak a képe, annak ilyen vaskos izével… sorompó! Ez
olyan… és ott, mögötte, kalasnyikovokkal a katonák! Ez olyan borzasztó élmény
volt mindig… hogy az ember jól érezte magát ott, szívesen hazament – de örült,
hogyha megint vissza tudott jönni!

A közvetlen folytatásban azonban
mintha túllépett volna félelmein. Az
egyéni boldogság olyan – filmszerű –
élményéről számolt be, amely az in-
terjúpartnereim többségének nem
adatott meg. 

A Szigetközben, távol az emberek-
től, a legegyszerűbb falusi környezet-
ben a természetközeli hangulat magá-
val ragadta Tamást. Orvos barátja is –
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szerezték meg, és az első hazalátogató,

Hegedűs Péter is csak 1964 nyarán ér-

kezett Magyarországra. Ha az utóbbi

két dátumot vesszük kiindulási pontnak,

akkor utólag (és természetesen kívülről)
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aki egy kis faluban látta vendégül a váratlanul betoppant régi osztálytársat –
kilépett a mókuskerékből, megszakította a rendelését, és úriasan kacsasültet
rendelt borral. Miközben eszegettek, az udvarban a kakas kapirgált a sze-
métdombon, és Tamás – aki kifejezetten szegény gyermekkorról mesélt ko-
rábban – egyszerre megfeledkezett minden gondjáról. 

[…] Aszongya: „Várjál! Mindjár’ elintézem a dolgokat!” Egyből kirakta a táb-
lát, hogy mostan itten nyugalom van! [nevet] Míg megcsinálta, addig kint vára-
koztam rajta… rá… kinn, a kertbe’… Ott volt egy trágyadomb, azon egy kakas
kukorékolt! A nap sütött! Én olyan kurva jól éreztem magamat! [nevetnek] Ezt
nem tudom leírni, ezt a… ezt a boldogságot!

És akkor jött a srác… szólt a… nem tudom, feleségének vagy házvezetőnőjének,
hogy „kis… hideg kacsasültet hozzon! – és mit tudom én – egy pofa bort!” vagy mi-
csodát… Úgy éreztem magamat, mint a mennyországba vó’nánk!

Tamás első magyarországi útja szabadságra emlékeztet, amikor maga
mögött hagyhatta a családot, a mindennapi problémákat, és barátja társasá-
gában, jó étel mellett élvezhette a szigetközi táj szépségét. A család az első
úttal kapcsolatban a továbbiakban sem nem jelent meg a visszaemlékezés-
ben, helyette a kortárs csoporttal, a volt gimnazistákkal való kapcsolatfelvé-
tel és a nosztalgiázás színhelyeit említette.

MERCZ GÁBOR

Gábor vezető szerepet játszik a bécsi magyar kulturális életben. Talán en-
nek is köszönhető, hogy az interjú alatt többször adott átfogó értékelést az
ausztriai magyarság helyzetéről, az asszimiláció folyamatáról. Az első haza-
térésre iskolai emlékeinek felidézésekor, a magyar nyelvű középiskola, az
innsbrucki és a kastli gimnázium összehasonlítása kapcsán utalt először. 

[…] Még Innsbruckban volt egy ilyen elképzelés, hogy nemsokára úgyis vissza-
térünk. A mi szüleinkben is élt. Akik nem akartak elmenni Ausztri… Auszt rá -
liá ba, vagy akárhová, hiszen nem soká, pár év múlva úgyis visszamegyünk, haza-
megyünk. Aztán jött a vasfüggöny és a satöbbi. Hát, hazamentünk. Akkor már
nem is reméltünk. És hát… Mit is mondjak? Mikor voltam először otthon, Ma -
gyar országon? Hetvenes évek második felében. Tehát elég sokára.

A két iskola között az egyik legfontosabb különbségnek azt tartja, hogy
az innsbrucki gimnázium tipikusan átmeneti, időszakos intézmény volt, míg
Németországban, a kastli gimnáziumban sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek
a német nyelv oktatására. Innsbruckban még hazatérési álmokat dédelget-
tek, Kastlban már a végleges külföldi
letelepedés tűnt egyedül reálisnak.32
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Gábor a többi interjúpartneremnél
néhány évvel fiatalabb – tizenhárom
évesen került Auszt riá ba –, és nem
egyedül, hanem (falusi) szüleivel és
testvéreivel együtt menekült el. A há-
rom gyerek közül a két nagyobbik ke-
rült internátusba – így Gábor is – és
lakott huzamosabb ideig távol a
Tirolban, később Bécsben élő szülők-
től. Gábor hazalátogatáson a szülei

felkeresését értette, a szülőfalujába való visszatérés nemigen foglalkoztatta.
Mikor arra kértem, hogy erről meséljen bővebben, először a történelmi hát-
teret vázolta fel, jelesül az 1951-es genfi konvenciós útlevél korlátozott ér-
vényességéről beszélt.

[…] Tehát svejci konvenciós elismert menekült lettél. És ezzel az útlevéllel már
lehetett utazni Magyarországra. A gond ezzel csak az volt, hogy a magyar állam-
polgárságból nem bocsájtottak el. Tehát kérni kellett. Magyarországon ilyen, szó-
val ezt arra használták fel, hogy ha valakit bíróság elé akartak állítani, akkor ezt
az egyént, mindenféle konvenciós elismertség ellenére, a magyar törvények szerint
magyar törvényszék elé lehetett állítani. És el is lehetett ítélni. Senki nem tehetett,
nem tudtál volna ellene csinálni. Tehát volt egy bizonyos rizikó. Olyan emberek
számára, hát, akit a rendszer… hm… szóval… És ezért is sokan nem nagyon
iparkodtak hazafele.

Interjúpartnereim közül az említett kockázat miatt senki nem mert kon-
venciós útlevéllel Magyarországra menni. A teljes körű védelmet nyújtó ál-
lampolgárságot azonban kb. 1963-tól meg lehetett szerezni, és a többség a
hatvanas évek végéig legalább egyszer hazalátogatott. Gábor viszont nem si-
ette el a dolgot, „nem iparkodott hazafele”. Nem derült ki, hogy a szülei
vagy a testvérei voltak-e időközben otthon, illetve hogy az ő emigráns csa-
ládját mennyire fenyegethette a magyarországi politikai rendszer. A kivá-
rásban leginkább a motiváció hiánya játszhatott szerepet. A tömör elbeszé-
lés szerint egyetlen személy maradt Magyarországon, akiért érdemes volt
hazamenni: a nagymama.

[…] Tehát az első látogatásom Ma gyar or szágon, én nem is tudom, azt hiszem,
már ebben a vállalatban, ahol most dolgozok, olyan harminc éve, talán már itt is
voltam. Úgy a hetvenes évek közepe, második felében jelentem meg először otthon,
szülőfalumban. Ahol olyan… nagyanyám természe… rokonság nagy szeretettel.
De voltak, akik azért nem tudták, hogy hová tegyenek.

138

ausztriai iskolák közül az innsbrucki

Magyar Reálgimnáziumot a forradalom

előtt, 1947-ben létesítették, és egészen

1963-ig működött. A ma is meglévő ba-

jorországi Burg Kastl-i gimnáziumban

1958-ban kezdődött meg a tanítás, de

elődiskolái már közvetlenül a második

világháború befejezte után a magyar

menekültek rendelkezésére álltak.
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L. A.: Ühüm.
M. G.: Különösen a régi iskolatársak, és a hogyhívjákok. Hogy ez most ameri-

kai kém, vagy [nevetve] küldték, vagy mit akar? És lehet-e, szabad-e? Szóval, volt
ilyen huzavona. És néha nem tudtad, hogy most, most mi baja van, vagy miért,
vagy… Ja, hát mi beléptünk a pártba. Tudod, hogy van ez! [nevetés] Mi nem lép-
tünk be. A másikak meg, hát, hidd el, mi nem léptünk be soha. Nekünk meg be
kellett, mert hát így volt, meg úgy volt. Kínos dolgok egy ideig. Túl sokszor nem is.
Hát, úgy évente egyszer-kétszer talán. Nagymamámat inkább megpróbáltuk ki-
hozni utána. Az se volt egyszerű. De az első ilyen hazajárás, őszintén mondva,
nem volt olyan, szóval nem volt túlságosan, túlságosan boldog órák. Mert voltak
benne feszültségek.

Az egész látogatást zavarodottság uralhatta, amelyet jól kifejez, hogy
Gábor állandóan váltogatta a narrátor személyét. Úgy tűnik, egykori isme-
rősei bizalmatlanul fogadták. Talán korábbi, esetleg generációkon átívelő
konfliktusok öltöttek új formát, esetleg az 1960 körüli téeszesítési hullám-
nak esett áldozatul Gábor családjának földje, és ez adott okot feszültségre,
vagy egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a falusi környezetből fiatalon ki-
került, Ausztria fővárosában élő férfival. A hansági falu egyértelműen ide-
genként kezelte a húsz éve látott Gábort. Nem is akart erről hosszabban
mesélni, mint látható, nem a hivatalos közeg vagy a határőrök kellemetlen-
kedései zavarták, hanem saját egykori környezete bélyegezte meg. Jelenléte
végül is a közösség tagjait az elhallgatott forradalommal szembesítette, ami
kínos magyarázkodásokat eredményezett, illetve az itthon maradottak szen-
vedéstörténeteit mutathatta meg Gábornak. A beszélgetések esetleg kiokta-
tásoktól sem voltak mentesek: „aki akar, itthon is boldogul, és tisztességes
megélhetést talál” stb. Lehet, hogy Gábor már az út előtt valami hasonlóra
számított, és ez tartotta vissza sokáig a hazalátogatástól? 

Ha a kivándorlást önként vállalt kiűzetésnek tekintjük – mert otthon mara-
dásuk esetén inkább valószínűsíthető hátrányokkal, mint komoly megtorlás-
sal lehetett számolni –, akkor a hazalátogatást önként vállalt „beűzetésnek”
ábrázolták ausztriai interjúpartnereim. A rég nem látott szülőföld felkeresé-
se önmagában is érzelmi feszültséget hordoz, a művészetek kedvelt témája
éppen ezért a visszatérés, a régi, gyermekkori otthon újrafelfedezése, új pers-
pektívából való megközelítése. Esetünkben az alaphelyzetet bonyolítja, hogy
a hivatalos értelemben politikai menekültek nem egy számukra kedvező po-
litikai változást követően tértek vissza az elveszett/elhagyott otthonba – ahol
ismét otthonra lelnek vagy éppen ellenkezőleg, már nem képesek élni –, ha-
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nem változatlan, elvben ellenséges közegbe merészkedtek vissza. A mene-
külés idején három opció volt elképzelhető: gyors visszatérés egy közeli poli-
tikai fordulat után; a szülőföld örökre szóló elvesztése; egy valamikori rend-
szerváltást követő hazatérés. Helyettük egy negyedik variáció valósult meg:
a menekülést követő nyolcadik–tízedik évtől kezdődő rendszeres hazaláto-
gatások, de a lehetséges ötödik variációról, a repatriálásról az 1989–90-es
rendszerváltás ellenére – kevés kivétellel – szó sem volt. Az egykori közép-
iskolások saját köreikből alig-alig tudtak példát említeni rá. Igaz, a kevés példa

egyike éppen az emigráns diákszerve-
zet, az UFHS bécsi tagozatának elnö-
ke volt.33

A sértetlenséget a külföldi útlevél,
az osztrák állampolgárság garantálta,
éppen ezért majdnem mindegyik tör-
ténet a szükséges papírok megszerzé-
sével kezdődik. Ha van papír, szabad
az út, ha nincs, akkor semmi esély a
büntetlen hazatérésre. Az osztrák ál-
lampolgárrá lett emigránsok mégis
joggal tarthattak az utazástól, mivel
teljes jogbiztonságról azért a Kádár-
rendszerben nem lehetett beszélni.34

Az első út történeteinek jellemző
helyszíne az országhatár – itt élik át
az első stresszt, az ellenőrzés során
szembesülnek először a magyar ható-
ságokkal, sokszor semleges, máskor
kioktató, leckéztető magatartásuk-
kal.35 Meghatározó élmény az indokolt
vagy indokolatlan félelem. A félelem,
ami elől elmenekültek, és ami bizo-
nyos földrajzi koordináták között, ne-
vezzük Magyarországnak vagy Kelet-
Euró pának, megmaradt. A szabadság
hiányára a vendégként hazatérő ma-
gyarok sokkal jobban rezonáltak, mint
az otthoni családtagok, ismerősök, pe-
dig őket nem érintette az elnyomás.
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33 Union of Free Hungarian Students

(Szabad Magyar Diákok Uniója), 1961–

62-től – a MEFESZ mintájára – Szabad

Magyar Egyetemisták Szövetsége (Uni-

ted Federations of Hungarian Stu-

dents). Radnóti Ágostont, a bécsi UFHS

vezetőjét valószínűleg ugyanúgy beszer-

vezte a magyar állambiztonsági szolgá-

lat, mint az UFHS genfi titkárságán

dolgozó Vízhányó Józsefet. Mindketten

1966-ban tértek haza, a magyar állam

mindkettejük hazatérését (és az emigráns

diákmozgalmat lejárató írásaikat) pro pa-

gandacélokra használta fel. Bor bán di

(1989) 461.; Várallyai (1992) 250–254.

34 „A szocialista törvényesség (»mindent a

jogszabály szerint teszünk«) kettős jogi

valóságot intézményesített: a teljes jog-

talanság és az ideológiai konstrukció-

ként létező »homlokzatjog« ellentmon-

dását. Ez a hazugság több évtizedre tel-

jesen ellepte a jogi diskurzust, jókora

»normatív káoszt« teremtve.” Fleck

(2001) 94.

35 A másik kimaradhatatlan elem a közle-

kedési eszköz. Mindenki buszon, vona-

ton vagy kocsin jeleníti meg magát, ami

arra utal, hogy képszerűen él bennük az

első út emléke.
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Kívülről úgy érzékelték, hogy az ellenőrzés, amit a határállomáson és otthon
tartózkodásukkor nekik is tapasztalniuk kellett, idehaza mindenre kiterjed,
de úgy látták: az itt élő magyarok, szerencséjükre, természetes adottságnak,
megszokott dolognak fogták fel a szabadság korlátozásának hétköznapi for-
máit. 

Az első látogatásokat csak a kapcsolatok felvételére szánták. Óvatosság-
ból néhány naposra tervezték, és több oldalról biztosították magukat – ha
bármi történne velük… Rendszerint nem történt semmi, de a félelem, a hiva-
talos kellemetlenkedések emléke többükben sokáig megmaradt. Egyeseknél
elegendő volt néhány látogatás, hogy hozzászokjanak a „Ma gyar or szág-
hangulathoz”, mások még a rendszerváltás után is szorongva jöttek át a ha-
táron. Az első út elmesélésekor a család maga, amelyért érdemes volt vállalni
a kockázatot, sokszor kimaradt a történetből vagy csak érintőlegesen jelent
meg. A szorongás, a zaklatottság, a nyomasztó légkör felidézése az elbeszé-
lésben mintegy „mellékes” eseménnyé tette az örömteli viszontlátást. A me-
neküléstörténetekben, egészen a fogadó táborokba való megérkezésig, álta-
lában több volt az „akció” – hisz több volt a megoldandó feladat –, a
hazautak leírásában ellenben az eseménytelen feszültség, az izgalom és ki-
elégületlenség érzékeltetésére helyezték a hangsúlyt. Nem történt semmi,
de az nagyon kellemetlen volt, ezért a hazalátogatás fő célja önkéntelenül is
a második „menekülés”, a visszaút lett. A feszültségen és a kívülálláson mint-
ha a család sem tudott volna segíteni. A történetek egy részében az otthon
változatlan maradt: érintetlen, meseszerűen kicsi és kedvesen egyszerű vagy –
negatív olvasatban – végtelenül elmaradott, koszos, fejlődésre képtelen. Más
történetekben éppen a testvérek felnőtté érése és megváltozott státusa, az
óhatatlanul átalakult, illetve az övékétől nagyon különböző életkörülmények
tették idegenné a várva várt viszontlátáskor az otthont. A család is nyomaszt -
hat ta a látogatókat – bármennyire szívélyesen és örömmel ölelte keblére régen
elveszett gyermekét –, mert tagjai a másik, otthagyott rendszer „hordozói”,
részesei lettek. A közvetlen érintkezés nyolc–tíz éves kényszerű szünetelése –
ilyen vagy olyan okból – mindenképpen eltávolodáshoz vezetett, a viszont-
látást (egy esetet leszámítva) sokkal inkább szomorkás, zavarodott hangulat,
mint felszabadult öröm jellemezte.36

Végezetül néhány el nem mesélt elem. A visszaemlékezésekből nem de-
rült ki, hogy pontosan mikor és mi-
lyen tényező(k) hatására kérelmezték
az osztrák állampolgárságot, ki volt az
első, volt-e valamilyen érzelmi, lelki
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36 Okot adhatott a szomorúságra, ha már

nem élt minden családtag az első látoga-

tás idején.
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jelentősége a dokumentum kézhezvételének. Az egyetemi tanulmányaikat
folytató vagy frissen munkába állt huszonévesek valószínűleg még szorosabb
kapcsolatban álltak egymással, legalábbis az első hazalátogatások közeli idő-
pontja arra enged következtetni, hogy az osztrák állampolgárságot is egy
időben szerezték meg. 1956 végén, a menekülés idején is mindegyikük tudta,
hogy nagyjából szabad az út Nyugatra, a visszafele vezető út történetében
viszont nem szerepel hivatalos vagy informális információáramlás leírása.
Nem rajzolódik ki kapcsolati háló, és nincs 0 pont sem, mint például 1956.
november 4. volt. 1963 után szinte spontán módon kezdtek hazalátogatni.
Egyedül Ódor Sándor számolt be köz vetlen okról, amikor meg nem nevezve
utalt egy Magyarországot megjárt társára, aki nyilván mesélt neki tapaszta-
latairól. Egyes esetekben gyaníthatóan otthontól sürgették a hazalátogatást,
és társadalmi pozíciójuk függvényében „.biztosították” őket a bántatlanság-
ról (Hegedűs Péter szülei). A többség azonban csak elindult, mert lehetett,
és mert mások is rászánták magukat. 

Az interjúkban nem beszéltek az ajándékokról sem, pedig feltételezhetően
valamennyien vittek valamit, így természetesen arról sem esett szó, hogyan
fogadta ezeket a család, s általában homályban maradtak a család elvárásai is.
Nem esett szó a világnézetek ütköztetéséről vagy egyezőségéről, vagy ha
igen, akkor inkább a tudatos passzivitást és visszafogottságot hangsúlyozták:
„nem politizáltam, kerültem a bíráló megjegyzéseket, nem kritizáltam” stb.
A családtagok iránti önként vállalt tapintatról, már-már a Magyarországon
cseppet sem szokatlan „öncenzúráról” beszélhetünk, esetleg nem akartak
visszaélni a vendéglátó ellenséges ország jóindulatával és türelmével – tudták,
hol a határ. Nem derült ki az sem, hogy a családtagok miként látták fiu kat
és életvitelét, szerették volna-e, ha visszaköltözik hozzájuk, a Kádár-kori
Ma  gyarországra. 

Az emigráns magyaroknak – ugyanúgy, mint bárki másnak – nyilván vol-
tak félelmeik, de ezek az egyetem befejezésével, a munkába állással, az eg-
zisztencia megteremtésével állhattak összefüggésben. Mikor azonban Ma -
gyarországot indultak „fogyasztani”, önként vetették alá magukat a rendőri
önkényeskedésnek. Míg a kelet-európai gyökerekkel nem rendelkező nyu-
gati turisták enyhén borzongató kalandnak érezhették a határátlépést és a
belföldi igazoltatásokat, a hazalátogató magyarok, akiket amúgy is tüzete-
sebben vizsgáltak át, régi félelmeiket élték át újra. Jogilag védettek voltak,
de nem tudták elfelejteni, hogy itt bármi megtörténhet. A hazalátogatások
mindig kockázatot és idegeskedést, megaláztatást jelentettek – még ha egy-
re enyhülő mértékűt is.
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