
NEUBURG PÁL1

A KÜLÜGY, A BELÜGY, A HEVESI, A NYUGATI 
HÍRSZERZÉS MEG ÉN

Hogy miket meg nem tud magáról az ember egy születésnapi bulin Ma gyar -
országon!

Én például Pallai Péter, a kilencvenes években Magyarországra vissza-
származott londoni jó barátom hetvenedik születésnapján hallottam egyrészt,
hogy engem a hetvenes években a biztonsági szervek nyugati kémnek titulál-
tak, másrészt, hogy az elvtársak már évekkel az első, 1966-os brit állampol-
gárra avatásomat követő pesti látogatásom során megindult beszervezési pró-
bálkozásuk előtt is melegen érdeklődtek irántam.

Hát itt lehetnének, gondoltam, az én megkörnyékeztetésem, majd 1970-
ben történt kiutasíttatásom történetének a gyökerei. S az is lehet, hogy ré-
szint azért utasította el első állampol-
gársági kérelmemet 1963-ban a brit
belügyminisztérium, magyar ismeret-
ségi körömben egyedülállóan és éle-
tem azutáni folyására komoly hatással,
mert a magyar szervek irántam való
érdeklődését egy oda beépült brit ügy-
nök megszimatolta, vagy még kacifán-
tosabban: mert a magyar szervek en-
gem – a környezettől elidegenítendő –
bemószeroltak? 

Nemrégiben egy történész bará-
tommal beszélgettünk e kafkai törté-
netről, s azt mondta, érdemes lenne
megírni. Így keletkezett ez a dolgozat.

1956 novemberének utolsó éjszaká-
ján, majdnem 18 évesen hagytam el
Ma gyarországot, Soprontól nem mesz-
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1 Neuburg Pál 1939-ban született Bu da -

pesten, 1956 novemberében, negyedikes

gimnazista korában hagyta el az orszá-

got, Londonban fejezte be kö zép iskolai

tanulmányait, utána Cambridge-ben an-

gol szakot végzett. 1963-ban jelent meg

első, önéletrajzi írása, amelyet elbeszélé-

sek, újságcikkek követtek, majd 1967-

ben egy regény, 1972-ben pedig egy ri-

port- és elemzőkönyv. Folyamatosan

jelentek meg írásai a brit napilapokban

és képes magazinokban. 1976-ban tele-

víziós riporter, majd szerkesztő, később

főszerkesztő lett. Londonban él. Bár bu-

dapesti kamaszkorában verseket írt, és

költő szeretett volna lenni, ez az első

magyarul írt és megjelent írása.
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sze lépve át a határt – ami most csupán érdektelen részlet, de később jelen-
tősége lesz –, majd az ausztriai lágerhetek után, 1957. január végén érkeztem
menekültként Angliába. 

Apám Mauthausen közelében, 1945. május elején történt halála óta öz-
vegy és nagyon szeretett anyámat – egyetlen gyerek lévén – először nem
akartam ott hagyni. Végül azzal váltam el tőle, hogy néhány év múlva, ha a
körülmények megengedik, visszajövök. Ő, mint később kiderült, abban a re-
ményben hozta meg azt a nagy áldozatot, hogy elenged, hogy Nyugaton
nemigen alakulhat ki olyan helyzet, mint ami apám és nagyszámú rokonaink
meggyilkolásához vezetett. Én meg, eltelve a hazaszeretettel, amit a tanára-
im és anyám oltottak belém, úgy éreztem: ha egyszer megismerem a Nyuga-
tot és talán egyetemet is végzek ott, tudással és tapasztalatokkal gazdagabban
visszatérve hasznos lehetek az országnak. Ez most naivitásnak, talán tetszel-
gésnek is tűnhet, de akkor így gondoltam. (S amikor 1958 tavaszán a BBC
egyik vasárnap délutáni tévéműsorában egy másik fiatal magyar menekülttel
együtt meginterjúvoltak, el is mondtam, komoly visszatetszést keltve több
magyar ismerősben, akik ebben a brit vendégszeretet semmibevételét látták.)
Aztán mégis másként alakult az életem. 

Londonban érettségiztem, majd Cambridge-be mentem, angol szakra, az-
zal a normális ember szemében talán hajmeresztő szándékkal, hogy angol író
leszek. Az egyetemen viszont színjátszó csoportokban vettem részt színész -
ként és rendezőként, és az az ambíció alakult ki bennem, hogy rendező le-
szek. Ezért pályáztam meg a diplomára készülve, 1962 tavaszán a BBC-nél
egy úgynevezett General Traineeshipet (általános gyakornokság), amely egy
már több éve futó program keretében kétéves képzést jelentett különböző
osztályokon. 

Anyámnak még 1961 nyarán, 64 évesen, az indulófélben levő magyar eny-
hülésnek köszönhetően, sikerült egy hasonló korú hölggyel együtt – és szá-
munkra csodálatosnak tűnő módon minden protekció nélkül – útlevelet kap-
nia, hogy eljöjjön meglátogatni. Ittléte alatt számomra addig ismeretlen
emberekkel is találkoztunk, akiknek magyar rokonaik – az akkor szokásos
módon felhasználva a ritka útlevelest – ajándékokat küldtek. Ezek közé tar-
tozott egy középkorú, korábban emigrált magyar származású könyvelő, aki-
hez Regent Street-i irodájába mentünk fel az ajándékot átadni. Ez a rövid,
szívélyes látogatás is csak később nyert jelentőséget.

A BBC General Traineeshipről tudott volt, hogy komoly jövő kezdete le-
het, ezért 1962-ben a fölajánlott tizenkét helyre több mint hétszázan jelent-
keztünk. A selejtezők során bejutottam az első húsz közé, ám az ezt követő
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interjú után furcsa levelet kaptam. A velem foglalkozó személyzetis azt írta,
az interjún jól szerepeltem, de bizonyos dolgokat még tisztázniuk kell, s majd
jelentkeznek. Mikor kicsit később fölhívtam, hogy segíthetnék-e a dolgok
tisztázásában, azt mondta, nem, itt másfajta kérdésekről van szó, de annyit,
köztünk szólva, hozzátett, hogy szerinte minden rendben lesz. Így aztán elég-
gé fejbe vert, amikor augusztus végén azt írták, hogy sajnos nem áll módjuk-
ban az állást fölajánlani. Tájékoztatást kérő levelemre a személyzetistől csak
annyi választ kaptam, sajnálja, hogy csalódnom kellett, de a dolgok termé-
szetéből adódóan nem lehet minden jelentkező sikeres. Beálltam hát egy hir-
detővállalathoz. 1962 őszén jelentkeztem még egy BBC-állásra, ugyancsak si-
kertelenül, aztán 1963 telén egy harmadikra. Ekkor írt a BBC személyzeti
osztályvezetője, hogy hívjam fel. A telefonon pedig azt mondta, értsem meg,
amíg nem vagyok brit állampolgár, nem vehetnek fel.

Hoppá, gondoltam. Addigra ugyanis már világos volt, hogy baj van az ál-
lampolgársági kérelmemmel. Ezt ötéves tartózkodás után lehetett beadni, és
1962 tavaszán – többek közt éppen azért, mert tudtam, hogy az angol nyelvű
BBC-nél csak brit állampolgár kaphat állást – be is adtam. Erről mindjárt a
legelején tájékoztattam a BBC-t, úgy gondolván, hogy mivel semmi ok nem
lehet a kérelmem elutasítására, remélhetőleg ők is azon az alapon kezelik
majd az ügyemet, hogy állampolgárságom megszerzése csupán technikai-ad-
minisztratív kérdés. Ezt látszott megerősíteni az is, hogy a téma szóba sem
került interjúim során. 

A telefonfülkéből kilépve jutott az eszembe: lehetséges, hogy amikor a
BBC személyzetise 1962 nyarán bizonyos tisztázandó dolgokról beszélt
(amelyekről akkor nyilván ő is azt hitte, baj nélkül tisztázhatók), arról lehe-
tett szó, hogy osztálya a biztonsági szervektől akarta megtudni, mik az esé-
lyei állampolgársági kérelmem sikeré-
nek.

Ez 1962 nyarán még eszembe se ju-
tott. Nemcsak azért, mert föl se téte-
leztem, hogy abban a pompás demok-
ráciában a BBC az állásra esélyesekkel
kapcsolatban a biztonsági szervek véle-
ményét kikérné,2 hanem mert akkor
még halvány sejtelmem sem volt róla,
hogy állampolgársági kérelmemmel
bármiféle probléma lehet. 1963 elejé-
re már egész más volt a helyzet. 
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2 Pedig bizony kikérte. A nyolcvanas évek

közepén a brit sajtóban nagy port vert

fel, hogy a BBC főépületében ül egy em-

ber, akinek az a dolga, hogy az állásra

esélyesekről a biztonsági szervek véle-

ményét megszerezze, és működése ered-

ményeként névtelenek elutasítása mel-

lett több később komoly karriert elért,

sőt néhány már befutott szakember sem

kapott helyet a BBC-nél, nemegyszer

alap nélkül. 
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Abban, hogy 1962 őszén eljött hozzám a Special Branchtől – a brit rendőr-
ség biztonsági ügyekkel foglalkozó részlegétől – egy nyomozó, hogy állam-
polgársági kérelmemmel kapcsolatosan elbeszélgessünk, semmi különöset
nem láttam, hiszen minden más kérelmezőnél is látogatást tettek. De a be-
szélgetés – melynek során a nyomozó például megkérdezte, részt vettem-e a
CND (a brit antinukleáris mozgalom) valami felvonulásán, és amikor mond-
tam, hogy igen, 1960 tavaszán, mindjárt tudni akarta, kinek a társaságában,
majd később a nőügyeimről érdeklődött – azt a benyomást keltette bennem,
hogy valami okból gyanús vagyok nekik. A látogatást néhány hét múlva egy
második követte, amelyben tudtommal senki más kérelmezőnek nem volt ré-
sze, ahová már rajta kívül egy idősebb nyomozó is eljött, hogy életemről ki-
terjedtebben és mélyebbre hatolóan kikérdezzenek. Ez csak növelte gyanúsí-
tottság-érzetem, ami tovább fokozódott, mikor aztán még egy alkalommal
eljött ugyanez a két ember. 

A harmadik látogatás során például elkezdték firtatni az én 1956 novem-
berében történt határátlépésem pontos helyét. Nem tudtam megnevezni a
magyar helységet, ahonnan elindultunk, csak azt tudtam, hogy Ausztriában
Deutschkreutzban kötöttünk ki. – Hogyhogy nem tudom a magyar helysé-
get? – kérdezték. Mondtam, mentem a személyvonaton sok más disszidálni
készülővel a Sopron környéki, Ausztriába kinyúló „földnyelven”, és valahol
megállt a vonat, mi leszálltunk, és egyenként vagy csoportosan elindultunk
délnyugat felé, Ausztriába. – Na de mégis, hol? – kérdezték. Megint mond-
tam, hogy nem tudom, csak arra emlékszem, a vágányok mentén volt egy
lámpaoszlop, lefelé mutató égő körtével, lehetett állomás vagy bakterház, de
nem néztem, van-e neve. Csak leszálltam a többiekkel, nyilván voltak olya-
nok, akik ismerték a járást, és mentünk. Ez a két nyomozónak nem volt elég.
Az egyik elő is húzott az aktatáskájából egy Magyarország-térképet, széthaj-
togatta, de azon sem tudtam nekik megjelölni azt a pontot, ahonnan elindul-
tunk. 

Világos volt, hogy itt valami baj van. Amikor – hasonló módon – valami
másban kételkedtek, megkérdeztem, miért nem hisznek nekem. – It’s well
known that Communists will lie for the sake of the cause (tudvalevő, hogy
kommunisták hajlandók hazudni az ügy érdekében) – mondta az idősebbik.
Elképedtem, de ekkorra már úgy éreztem, értelmetlen volna erősködnöm,
hogy nem vagyok kommunista, úgyse hinnének nekem.

Nem sokkal később értesítettek, hogy állampolgársági kérelmemet eluta-
sítják. Erre levelet írtam lakhelyem parlamenti képviselőjének – aki egyéb-
ként az Alsóház elnöke is volt –, két sűrűn gépelt oldalon elég éles hangon

224

N
E

U
B

U
R

G
P

Á
L

Évkönyv XVII. 2010

07_Neuburg.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:39 PM  Oldal 224



részletezve kihallgattatásaim történetét, és kérve, legyen szíves teljesen igaz-
ságtalan elutasíttatásom ügyében közbenjárni. A képviselő át is küldte a leve-
lemet Henry Brooke akkori belügyminiszternek, majd néhány hét múlva to-
vábbította Brooke válaszát, amelyben a miniszter közölte, megvizsgálta
ügyemet, és az elutasítást eredményező folyamatban nem talált semmi rend-
ellenest. Tehát megerősítette a Special Branch gyanúját.

Akármennyit töprengtem, képtelen voltam rájönni, mi lehet a bizalmat-
lanság oka. Amit a BBC-tévéinterjúban mondtam, abból, még ha a Special
Banch fölfigyelt is rá, árulásra semmiképp sem lehetett következtetni. S bár
igaz, középiskolai, majd egyetemi diáktársaimmal beszélgetve nem rejtettem
véka alá baloldali álláspontomat, sőt 1958–59-ben eljártam a Sohóban újon-
nan nyílt (és aztán elég rövid életű) Partisan Caféba is, ahol fapados környe-
zetben, ám nívós és olcsó étel és kávé mellett folyt a baloldali szövegelés,
mindez nagyon messze volt a kommunista hittől, és még messzebb valami-
fajta titkolózást követelő elkötelezettségtől. Az is igaz, hogy egy budapesti
egyetemista kabaré londoni vendégelőadásán, ahova egyik barátommal men-
tünk el röhögni 1962 telén, a szünetben találkoztam a magyar kultúrattasé-
val, akinek – miután fölajánlotta, hogy más hasonló eseményekről értesítene –
megadtam, talán naivan, a nevem és cambridge-i címem. De nem hittem,
hogy a Special Branch ettől komolyan gyanúsnak találhatna.

Közben folytattam a munkát a hirdetőknél, majd rájöttem, hogy ez az ál-
lás nem nekem való, és elmentem egy londoni középiskolába angolt tanítani.
Alkalmi munkaerőként álltam be, de aztán nagyon élveztem, és talán tanár is
maradtam volna, ha az írással nem érek el sikert. 1963 őszén azonban elfo-
gadtak tőlem egy hosszabb cikket arról, milyen egy magyar kamasznak egy-
szerre átélnie az angol nyelvbe, a társadalmi és kultúrakörnyezetbe honoso-
dás és a felnőtté serdülés belső folyamatát. A szöveget előbb a BBC akkor
Third Programme-nak nevezett csatornáján, rádióelőadásként mondhattam
el, majd 1964 elején nyomtatásban is megjelent a BBC The Listener című he-
tilapjában. 

Ezután három angol kiadó is megkeresett, nem készülök-e regényt írni a
témából. Az egyik – miután beadtam egy regénytervet – szerződést kötött ve-
lem 125 font előleggel. Alig akartam elhinni. A tanítás mellett írtam, s 1965
végén be is fejeztem a regényt, amely 1967-ben jelent meg. 1967 nyarától az-
tán szabadúszóként, írásból kerestem a kenyerem. Amikor ez nem ment
könnyen, többször eszembe jutott, mennyire más lenne a sorsom, ha 1962-
ben nincs baj az állampolgárságom-
mal, és felvesznek a BBC-hez.3
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3 A BBC-nél 1962-ban született priuszom
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Az állampolgárságért két év múltán
lehetett újra folyamodni. Kérelmem
beadása után megint eljött hozzám két
nyomozó. De óriási különbség volt az
1962-ben megesett három beszélgetés
légköre és a mostanié között. Mintha
puszta formalitás lenne az egész, cse-
vegtek velem életem folyásáról. Kife-
jezték a múltkori kérelmezés sikerte-
lensége fölötti sajnálatukat is, olyan
hangon, mintha az akkori faggatás
modorát ugyancsak sajnálatosnak tar-
tanák. Beszélgetés közben eltűnődtem,
vajon arról van-e szó, hogy a brit bel-
ügyben közben olyan következtetésre
jutottak, akinek vaj van a fején, az nem
ír olyasfajta kétoldalas tiltakozó levele-
ket, mint amilyet én küldtem az Alsó-
ház elnökének (és főként nem olyan
hangnemben, mint ahogy én tettem),
vagy arról, hogy a The Listenerben
megjelent írásomból úgy gondolták, ez
az ember sokkal inkább valami vívódó
lelkű átszármazott, mint kommunista
ármánykodó.

Aztán az egyik nyomozó megkér-
dezte, hogy van anyám. Köszöntem,
jól. Volt-e valami protekciója, hogy
1961-ben megkapta az útlevelet?
Mondtam, ha lett volna, biztosan el-
meséli nekem, de csak azt mondta el, a
kihallgatáson kérdezték rólam és arról,
hogy miért engedett el, mire azt vála-
szolta, ő ugyancsak próbált visszatarta-
ni, de én 18 éves önfejű kamaszként
csak mentem. És aztán jött a további

kérdés: volt-e kapcsolatban 1961-es látogatása során magyar származású üz-
letemberekkel Londonban? – Üzletemberekkel? – kérdeztem meghökkenten. –
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1976-ban ismét döntő hatással volt az

életemre. Addigra már az öt-hat legelis-

mertebb kelet-európai ügyekkel foglal-

kozó újságíró egyikének számítottam, s

rendszeresen írtam Kelet-Európával kap-

 csolatos hírelemző előadásokat külsős-

ként a BBC Világszolgálatának. Schöpflin

György, aki a belső főelemző volt, és ne-

kem jó barátom, hirtelen fölmondta az

állását, mert átment egyetemi tanárnak a

School of Slavonic and East European

Studiesba. Mivel épp nehéz idők jártak a

magamfajta szabadúszókra, aznap meg-

kérdeztem Hugh Lunghit, aki a hír-

elemző előadások helyettes főszerkesz-

tőjeként Schöplin közvetlen főnöke,

egy szersmind az én külsős munkám

megrendelője volt, átvehetném-e Schöp -

lin állását. Ideális lenne, válaszolta, majd

szól a személyzetiseknek. Mikor ezt a

beszélgetést hosszabb csend követte, föl-

hívtam Lunghit. Nagyon sajnálja, mond-

ta, de félreértés történt: mire ő az állás-

ról beszélt velem, addigra a betöltésére

más tervek már a beteljesülés stádiumá-

ban voltak. Mesebeszéd, gondoltam. Ar-

ról volt szó: még mindig tartott az átok.

Csakhogy ebben a rosszban volt valami

jó is. Az elutasítás lehetővé tette, hogy

egy nagy tévétársasághoz kerüljek, ahol

tizenkét évig rendkívül érdekes, sikeres,

jól jövedelmező és díjakkal elismert

munkát végezhettem. Ehhez képest a

BBC-állás zsákutca lett volna. Tehát még

hálás is lehettem a Special Branchnek.
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Dehogy, anyám nem foglalkozik ilyesmivel. Engem jött meglátogatni. – Na
de mégis – mondta a nyomozó, mintha másfajta választ várna. Akkor eszem-
be jutott az a könyvelő, akit Regent Street-i irodájában meglátogattunk. – Ja –
mondtam –, volt egy úr. És megemlítettem a nevét. A nyomozók fölfigyel-
tek. Kérdezték, hogyan találkozott azzal az úrral anyám. Elmondtam. – És
honnan ismerte az édesanyja ezt az urat? – érdeklődtek. Mondtam, csak any-
nyit tudok, a könyvelő azok egyike volt, akiknek anyám – pesti rokonaik ké-
résére – valami kisebb ajándékot hozott. Lehet, hogy az előző két nyomozó
tovább faggatózott volna, de ezek most elfogadták magyarázatomat. 

Azt azonban tudni akarták, találkoztam-e még az illetővel. Ettől nekem
beugrott valami. Ugyanis 1961-ben, karácsony tájt a könyvelő meghívott
ebédre dél-londoni házába. Ahogy evés után beszélgettünk, elmondta, ő az
angliai magyarok és Magyarország közötti kapcsolatok ápolása és bővítése ér-
dekében tevékenykedik, és megkért, vállaljak ebben segítő szerepet. Nekem
kicsit furcsa volt a dolog, és azt mondtam, meggondolom, bár nem hiszem,
hogy lesz rá időm. Többet nem is láttuk egymást. 

Mivel a nyomozók semmi más iránt nem mutattak érdeklődést, lehetséges
volt, hogy ezt a viszonyt jöttek körüljárni, és hogy valamiképp kapcsolatba
hozták azzal a ténnyel, hogy anyám útlevelet kapott.

Elmondtam az ebéd és a beszélgetés történetét. – És aztán találkozott ön
még azzal az úrral? – kérdezte az egyik nyomozó. Mondtam, nem, mire bó-
lintottak, s ezzel pontot tettünk az ügyre.

Sohasem tudtam később sem kiókumlálni, vajon hozzájárult-e a könyve-
lőnél tett látogatásunk és az a karácsonytáji találkozás a Special Branch velem
kapcsolatban támadt gyanújához, és még kevésbé, hogy ha igen, akkor gya-
nújuk a könyvelőt illetően alapos lehetett-e.

Nem sokkal később, 1966 tavaszán megkaptam az állampolgárságot. Ki-
váltottam az útlevelet is, elhatározva, hogy azon a nyáron, csaknem tíz év
után először, hazalátogatok. Kicsit féltem persze, hogy nem történhet-e ve-
lem otthon valami, annál is inkább, mert az útlevéllel érkezett iratokból ki-
derült, hogy birtokosa a világon mindenütt Őfelsége védelme alatt áll, ki-
véve – ha nem brit születésű – azt az országot, ahonnan származik. Indulás
előtt mondtam is londoni barátaimnak, ha otthon megragadnak a smassze-
rok, nem számíthatok a Királyi Hadiflottára, hogy kiszabadításomra rom-
bolókat küld le a Dunán. De a rokonlátogatói vízum megszerzése egysze-
rűnek bizonyult, s nyilvánvaló volt, hogy a Kádár-rendszer bátorítani akarja
a külföldi magyarok hazalátogatását, ami azt sugallta, valószínű, hogy nem
fognak zaklatni.
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Majd egy Kabdebó Tamás londoni magyar barátommal való beszélgetés-
ből megszületett a gondolat, hogy ha már hazalátogatok, írjak egy cikket a
forradalom közelgő tizedik évfordulójára (amelyhez akkor még regényem
megjelenésének tervezett napja is kötve volt) arról, mi történt gimnáziumi
osz tálytársaimmal az elmúlt tíz év alatt. Az ötlettel elmentem a Sunday Ti mes
Magazine főszerkesztőjéhez, aki meg is rendelte az írást, s abban is megálla-
podtunk, hogy a fényképeket volt osztálytársam, Féner Tamás készíti, aki ak-
kor már ismert fotós volt Budapesten.

Vagy másfél, két hete lehettem Pesten, és csuda jól éreztem magam, ami-
kor fölhívott egy ember azzal, hogy ő Hevesi (a keresztnévre nem emlék-
szem) a Külügyminisztériumtól, és szeretne velem találkozni. 

Ez meghökkentő volt, és időközben elszállt félelmeimet is fölélesztette.
Miről akarnak itt faggatni, gondoltam, talán arról, mit mondtak az osztály-
társaim, vagy arról, hogy rokonlátogatói vízummal újságcikkhez gyűjtök
anyagot? Mégis úgy éreztem, rosszabb lehet, ha nem találkozom vele, mint
ha igen.

– Jó! – mondtam. A Duna Szálló teraszát ajánlotta. Rendben. – És hogy
fogjuk egymást megismerni? – kérdeztem. – Tudom a kocsija számát –
mondta Hevesi. Tehát látta a vízumkérelmem adatait, gondoltam. – Innen a
Wesselényi utcából csak lesétálok – mondtam. – Majd megismerjük egymást –
mondta ő. Szóval a fényképemet is látta.

Mikor egy verőfényes délelőtt fölértem a terasz néhány lépcsőjén, fölállt
egy férfi, elém jött, kezet nyújtott, bemutatkozott, ő volt Hevesi. Középma-
gas, vékony, sötét szemű, barnás arcbőrű ember volt, sötét, hátrafésült, ola-
jozott hajjal és kissé félszeg mosollyal, seszínű öltönyben és feledhetetlenül
lagymatag kézfogással. 

Leültünk. Nagyon örül, hogy eljöttem, mondta, és köszöni. Kérem. Mit
szeretnék? Egy fagylaltot, ha lehet. Konyakot is? Köszönöm, nem. Na és
hogy érzem magam? Remekül. 

Aztán cseverésztünk, semleges témákról, mit láttam színházban, satöbbi.
Majd előjött, hogy készülök-e lemenni a Balatonra. Mondtam, igen, anyám-
mal tervezzük, hogy leugrunk néhány napra. Körbeautózzuk a Balatont, ahol
szobát kapunk, ott szállunk meg. Elég nehéz ilyenkor nyáron szobát kapni,
mondta Hevesi, és fölajánlotta, hogy szívesen segít valami jó szállást keríteni
nekünk. – Hát ez igazán kedves – mondtam. – De mondja, Hevesi úr, minek
is köszönhetem én ezt a megtiszteltetést? – Ó, ez igazán semmi – mosolyogta. –
Na ne! – kötöttem az ebet a karóhoz. – Úgy tudom, manapság évente vagy
hatvanezer külföldi magyar látogat haza. Ha azt önök mind elvinnék fagylal-
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tozni, és szobákat biztosítanának nekik családjukkal a Balatonon, mással se
tudnának foglalkozni ott a külügyben, még az államháztartás is belesántulna. –
Nahát, azért nem mindenkit – hebegett Hevesi. – Akkor engem, bocsánat, mi-
ért? – Mert – mondta jelentőségteljes arccal – ön lojális emigráns. Kérdőn pis-
logtam. – Úgy értem, ön nem piszkolódik odakint az országra, meg hasonlók.

Mivel akkor még a Third Programme-ban elhangzott előadásomon kívül
az egyetlen Magyarországot érintő írásom egy politikamentes, kis példány-
számú irodalmi folyóiratban megjelent interjú volt, amelyet két magyar szín-
házrendezővel készítettem, nem nagyon értettem, miről beszél. Vagy lehet,
hogy az az 1958-as BBC-tévéinterjú, amelyből hazaszeretetem nyilvánvaló-
an kiviláglott, keltette fel irántam az érdeklődésüket, netán a bizalmukat? Fo-
galmam sem volt. Viszont úgy éreztem, megjegyzése alkalmat ad, hogy vala-
mit kellő hangsúllyal elmondjak.

– Ez így igaz – mondtam megelégedéssel. – És ha erről van szó, akkor biz-
tos örülni fog, hogy most a Sunday Times Magazine megbízásából arról fogok
cikket írni, mi történt az elmúlt tíz év alatt gimnáziumi osztálytársaimmal. S
eddigi találkozásaimból azt látom, a nagy többség megy előre az életben, ami
nekem is jó érzés, meg azt is mutatja, milyen jó iskola volt a miénk. – Ezt
őszintén így is gondoltam, sőt, ahogy kimondtam, akaratlanul kicsit el is szo-
rult a torkom.

Bizony, ennek örült Hevesi. Amit mondtam, nemcsak az iskolánkra vetett
jó fényt, de a magyarországi állapotokra is. Noszogatott, hogy talán még egy
kávét, amit kellő szabadkozás után elfogadtam.

Ilyen szellemben váltunk el. Amikor hazaértem a Wesselényi utcába,
anyám látható megkönnyebbüléssel fogadott. El is nevetgéltünk a történte-
ken, még egy rokoni összejövetelen is elmondtam az esetet. Bár furcsa volt
az egész, úgy éreztem, nem történt semmi rossz.

Londonba visszaérve megírtam a cikkem, s meg is jelent négy oldalon a
Sunday Times képes mellékletében, az október 23-i évfordulót megelőző
egyik vasárnap. Majd átvette a budapesti képeslap, a Tükör is. Ez meghök-
kentett, de aztán rájöttem, miért. Azért, mert a világszerte megjelent tömér-
dek emlékező cikktől eltérően, amelyek tele voltak a forradalom és a forra-
dalom leverésének képeivel, ez arról szólt, hogyan élt egy osztályra való pesti
kamasz 1956 előtt, és hogyan megy az életük tíz évvel a forradalom után. S a
cikkből világos volt, hogy bár nem nyugati szinten, de mégis ment. Eredeti-
leg ez eszembe se jutott, de ekkor már biztos voltam benne, hogy a Sunday
Times Magazine szerkesztője is ugyanezért találta egyedinek az ötletet, és fo-
gadta el tőlem, akkor jóformán ismeretlen szerzőtől. 
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Mi tagadás, örültem, hogy a magyar magazin átvette a cikket, nemcsak
magam meg a pesti rokonság miatt, de mert így a srácok és az ő rokonaik, ba-
rátaik is láthatták. Ami sajnos nem békített ki a magyar változatban szereplő
félrefordításokkal, írtam is a szerkesztőnek egy – később úgy éreztem, szük-
ségtelenül sértett hangú – levelet. Emellett persze az is átfutott az agyamon,
hogy Hevesi se lehet túl elégedetlen. 

1967 őszén újra hazalátogattam, és Hevesi ismét fölhívott, hogy üljünk le
egy kávéra. Most is úgy gondoltam, kevésbé rossz, ha igent mondok, és aztán
ott vigyázok, mint ha elhárítanám. Annyit azért még megtettem, hogy ami-
kor anyám nem volt otthon, fölhívtam a Külügyminisztériumot, Hevesit kér-
ve, hátha megtudom, melyik osztályon dolgozik, ha ott dolgozik. Ürügyem
az volt, hogy meg szeretném változtatni a találkozó időpontját.

Kapcsoltak. – Havasi – mondta egy hang. – Bocsánat, én a Hevesi urat
kértem. – Az ki? – Ne haragudjon, én egy Hevesi nevű urat keresek, aki azt
mondta, a Külügyminisztériumban dolgozik. – Kérem! – mondta a hang, kis-
sé ingerült méltósággal. – Én húsz éve vagyok a Külügyminisztériumnál. Itt
Hevesi nem dolgozik. – Nagyon köszönöm.

Szóval a külügy csak mese volt. 
A kávézóban azzal kezdte, hogy gratulált a cikkhez. Mondtam, köszönöm,

hozzátéve, én is örültem, hogy a Tükör átvette, különösen a rokonaim meg az
osztálytársaim miatt. Ehhez is gratulált.

– Na persze, a fordítás... – ingatta kicsit a fejét, amolyan cinkos rosszal-
lással. Ezek szerint tud a levelemről, gondoltam. 

Mikor további érdektelen beszélgetés után búcsút mondtunk egymásnak,
elgondolkoztam. Ha tudott a Tükörnek írt levelemről, akkor világos, hogy
komolyan figyelnek. Féner Tamás már említette, hogy a Tükör-cikk után fel-
hívta ez a Hevesi, és valahol elbeszélgettek – a cikkről meg rólam. Féner, aki
pedig egyáltalán nem naiv, azt mondta, Hevesi jóindulatú embernek látszik.
A kép kezdett kikerekedni, különösen, hogy a Tükörnek írt levelemről is tu-
dott. Vagy az is lehet, hogy Féner jelent nekik? Ez teljesen abszurdnak tűnt,
mégis átfutott az agyamon. Akkor viszont nem említette volna a Hevesivel
folytatott beszélgetést. És ha arról van szó, hogy a találkozásukat teljesen
normális dolognak feltüntetve próbál feléjük terelni? Elöntött az izzadtság.
(Hadd jegyezzem meg mindjárt, hogy Féner Tamás, akivel hatéves korunk
óta ismerjük egymást, és akiről Pesten akkor is, meg azóta is mindenki csak
szeretettel beszélt és beszél nekem, mindmáig jó barátom. De aznap így ka-
varogtak a dolgok bennem, a rendszer jóvoltából.)
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Úgy határoztam, elmegyek a brit követségre. Talán tudnak jó tanáccsal
szolgálni, vagy ha nem, legalább tudják majd, hogy számon tartandó vagyok.
És ha a magyarok lehallgatják az ottani beszélgetésemet, akkor ők is tudni
fogják, hogy a britek tudnak az egész dologról.

Bevezettek valakihez, úgy emlékszem, a kereskedelmi osztályra. Az illető
nagydarab ember volt, nem az akkoriban még általánosan elképzelt úri kiállá-
sú brit diplomata. Leültetett, elmeséltette velem a történteket, majd azt
mondta, nem lát semmi rendelleneset, nyugodjak meg. Ezután fölállt az író-
asztalától, odament a vállmagasságú könyvespolcon álló rádióhoz, és bekap-
csolta. A BBC Világszolgálat egy zenei műsorát lehetett éppen hallani. Ő pe-
dig székébe visszaülve közelebb hajolt, és elmagyarázta: alapjában valószínűleg
nem vagyok veszélyben, de azért vigyázzak, és semmiképp se bocsátkozzam
olyan dolgokba, mint például feketepiaci forint vásárlása vagy hasonló, amivel
aztán engem zsarolni lehet. És ha még szükséges, jelentkezzek.

A követségi látogatást már nem említettem anyámnak. Viszont az egész
annyira nyomasztott, hogy elmondtam egy jó barátomnak. – Te, Pali – kér-
dezte –, biztos, hogy rám nem gyanakszol? Nem, mondtam, és nem is gyaní-
tottam róla ilyesmit, sem akkor, sem soha azóta. De hátborzongató volt, hogy
egyáltalán eszébe jutott föltenni a kérdést.

Aztán csillapodott a nyugtalanságom, mivel nem látszott az ügynek foly-
tatása lenni, még akkor sem, amikor – ismét rokonlátogatói vízumommal –
egy újabb Sunday Times Magazine-cikkhez kezdtem anyagot gyűjteni.

Ezután jött 1968 tavaszán a következő látogatásom. Éspedig nem is akár-
milyen.

A Daily Telegraph képes mellékletének főszerkesztője – akinek 1966–67-
es, egyéves amerikai tartózkodásom alatt több cikket írtam – 1967 őszén fel-
ajánlotta egy Kelet-Európában a háború óta felnőtt nemzedékről szóló soro-
zat megírásának lehetőségét. Jó ideig eltartott, míg megegyeztünk az
útitervben és a költségekben – a lap hatheti napidíjat volt hajlandó előirá-
nyozni, mire én, aki ezt az időt a témához kevésnek tartottam, fölajánlottam,
hogy saját kocsimat használva, és ahol lehet, családoknál szállva meg, abból a
pénzből kétszer annyi ideig is megleszek. Így aztán megállapodtunk egy a Fe-
kete-tengertől a Balti-tengerig nyúló három hónapos útban. 1968 áprilisában
indultam, először Pestre, hogy ami kelet-európai kapcsolatot lehet, ott ösz-
szegyűjtsek, majd onnan le Bulgáriába, nekivágni a tulajdonképpeni útnak.

1968 áprilisára Kelet-Európa már ugyancsak forró témává vált. Ro má -
niában Ceauşescu nacionalista megnyilvánulásaival törte a borsot az oroszok
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orra alá, Lengyelországban – miután külön a célra felbőszített munkáskü-
lönítményekkel leverették a diáktüntetéseket – folyt a megtorlás, és az in-
cidenseket kihasználva nyomult a nemzeti-militarista Moczar-szárny, és
nehezedett a rendszer keze, Csehszlovákiában pedig a kelet-európai kom-
munizmus történetében példátlan demokrácia volt kibontakozóban. Főszer-
kesztőm szimata példásnak bizonyult. 

Ugyanez okból szólalt meg mindjárt az érkezésem utáni reggelen a tele-
fon, s invitált Hevesi másnapi kávéra. Ha a csaknem azonnali telefonra nem
számítottam is, a találkozásra igen. Sőt jobbnak láttam letudni, tekintve a lég-
kört és az utam természetét. S mivel Magyarországon kívül a többi országba
újságírói vízumot kértem, nem látszott lehetetlennek, hogy a hosszú – és több
beszélgetést igénylő – elbírálási folyamat után még megkérdezik a magyar
elvtársakat, miféle szerzet is vagyok én. Nem volt szükségem rá, hogy nehe-
zítsenek a dolgomon. 

Mikor leültünk, Hevesi megkérdezte, mi járatban vagyok. Elmondtam.
Érdekesnek találta, de a hangjában idegesség érződött. Nem is csoda, gon-
doltam.

– Remélem – mondta egy idő után, a szemembe nézve –, tárgyilagos lesz. –
Természetesen – mondtam én. – Persze, nem akarok beleszólni a munkájá-
ba – folytatta –, de biztosan sok mindenféle fiatallal találkozik majd, akik közt
lesz egy-két forrófejű, olyan, aki éretlenül látja a dolgokat, esetleg felnőtt em-
ber is. Kár lenne, ha ezek vinnék a hangot.

Mondtam, nem kívánom a kirívóságok felnagyításával félrevezetni az an-
gol olvasókat. Csak tárgyilagos tudósításnak látom értelmét, és a szerkesztőm
is egész biztosan ezt várja tőlem. Nem nagyon szerettem a saját hangnemem,
de szükségesnek láttam.

– Hát nagyon remélem – mondta még egyszer Hevesi. – Nem egyszerű. –
Bízza rám – válaszoltam.

Erre kávét hörpintettünk.
– Nagy út, sok, nagyon sok munka vár magára – rokonszenvezett később.

– Úgy kell nekem, hogy elvállaltam – nevettem én. – Persze nekünk sok kap-
csolatunk van ezekben az országokban, személyes ismeretségeim is vannak.
Szívesen szólnék nekik, hogy segítsenek önnek – ajánlotta.

Ezt köszöntem, nem kértem.
– Komolyan mondom – hangsúlyozta. – Értem, hogyne, és köszönöm. De

valahogy mégis inkább magam boldogulnék. 
Látta, nem hajlok rá, és ennyiben maradtunk. 
Miután a rendkívül érdekes út nyomán készült cikksorozat megjelent, egy
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angol, majd egy amerikai kiadó szerződést ajánlott, hogy írjak a témából
könyvet. Ehhez aztán jóval mélyebb anyaggyűjtésre volt szükség, beleértve
további kelet-európai utakat is. 

1969 telén elindultam Csehszlovákiába, Magyarországra és Romániába.
Ekkor bújt ki a szög Hevesi barátunk zsákjából. Pestre érkeztem után néhány
nappal fölhívott, s találkoztunk is az Astoria presszójában. Beszélgettünk er-
ről-arról, majd megkérdezte, szoktam-e odakint magyar körökbe járni. 

Mondtam, igen.
– Na és hova? – A Szepsi Csombor Körbe4 – válaszoltam. – És mikor volt

ott utoljára? – kérdezte Hevesi. – Éppen most – mondtam –, Móricz Virág
tartott előadást az apjáról. – És ki volt még ott? – Hát – mondtam tettetett
merengés után – ott volt Meszlényi. 

Meszlényi a londoni magyar követségről jött, ahova a szervezők mindig
küldtek meghívót. Jó svádájú, fürge eszű, magabiztos, és a társaságban látha-
tóan lubickoló emberként nekem ösztönösen hírszerzőnek tűnt. Később hal-
lottam is olyan pletykát, hogy az volt.

– Na igen – nevetett Hevesi –, Meszlényit érdekli az ilyesmi. De ki más
volt még ott? – Miért nem kérdi meg Meszlényit – ajánlottam. – Persze,
megkérdezhetném. Csak nem akarom zavarni. Inkább öntől kérdem, ha már
itt ülünk. – De Meszlényinek ez a dolga. Önnek meg csak egy telefonjába ke-
rül. – Azért elmondhatja – erősködött Hevesi, de még mindig elég barátsá-
gosan. – Ne haragudjon – mondtam –, de ez nem az én dolgom. 

Néztük egymást.
– Komolyan? – kérdezte Hevesi. –

Komolyan – válaszoltam. – De mégis.
– Ne haragudjon, nem. 

Megint csönd.
– Szóval nem mondja? – kérdezte

Hevesi, most már elborult képpel,
mintha többéves barátságunkat kockáz-
tatnám. – Igazán sajnálom – mosolyog-
tam kelletlenül. – Hát én is – sóhajtott
Hevesi, fejét félrebiccentve, mintha a
következmények járnának az eszében.
Majd rövid idő múlva elváltunk.

Következménynek nem mutatko-
zott semmi jele, mielőtt továbbindul-
tam Erdélybe. Legközelebbi látogatá-
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4 Ezt az áldott emlékű Siklós István és Czi -

gány Lóránt kezdeményezték a hatvanas

évek közepén, és minden választmány

vagy egyéb gittegyleti kellék nélkül ab-

ból állt, hogy időről időre felkértek va-

lakit az emigrációs vagy hazai értelmi-

ségből – Szabó Zoltánt, vagy londoni

láto gatása alkalmával éppenséggel Illyés

Gyulát –, hogy előadást tartsanak. Az

jött el, aki akart. A londoni lengyel klub

egyik termében gyűltünk össze, s csekély

hozzájárulásunk elvben magában foglal-

ta a terem bérét és az előadás utáni po-

hár bor meg sós kekszek árát. 
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som során viszont sokkal drámaibb beszélgetésben volt részem a biztonsági
szervekkel.

1970 tavaszán elküldött a Daily Telegraph Magazine, hogy cikket írjak
Budapestről, a bűn városáról, miután a világot bejárta a hír, hogy a pesti mu-
latóhelyeken, a kommunista országokban egyedülállóan, engedélyezték a
sztriptízt. Nekem ez alkalmat nyújtott, hogy az utat saját pénzemből meg-
hosszabbítva a könyvemhez anyagot gyűjtsek, majd továbbmenjek Csehsz lo -
vákiába és Lengyelországba is.

Sztriptíz-kutatásaimon túl Budapesten sok érdekes fiatallal elbeszélgettem,
többek közt az ellenzéki Kenedi Jánossal, aki akkor a Magvetőnél volt szer-
kesztő, és azt is elhatároztam, hogy megpróbálok az 1968-ban maoista ösz-
szeesküvésért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Révai Gáborral interjút
készíteni. Meg is találtam első hetem vége felé a Nemzeti Múzeum épülete
mögött, az Országos Széchényi Könyvtár egy kis alagsori irodájában, ahol
dolgozott. Elmondtam, mi járatban vagyok, s hogy szeretnék vele beszélni.
Azt mondta, meggondolja. Odaadtam neki anyám telefonszámát, s kértem,
hívjon fel.

Vasárnap reggel szólt a telefon. 
– Révai Gábor vagyok – mondta a hívó. – Meggondoltam, és sajnos úgy ér-

zem, jobb, ha nem találkozunk. Mondtam, megértem, én ugyancsak sajnálom,
majd minden jót kívántam neki, s elköszöntünk. Abból, hogy a teljes nevét
mondta, arra következtettem, az esetleges lehallgatón keresztül tudatni akar-
ja az illetékes szervekkel, hogy mint politikai perben felfüggesztett büntetés-
re ítélt ember, korrektül járt el.

Aznap délután volt még egy beszélgetésem egy fiatal költőnővel egy
Kossuth Lajos utcai presszóban. Keskeny helyiség volt, két sor apró asztallal.
Nem sokkal azután, hogy beszélgetni kezdtünk, bejött egy középkorú, testes
nő, seszínű kabátban, jókora kézitáskával, és leült a szomszédos asztalhoz.
A táskát maga elé tette. Valahogy nem illett ebbe a presszóba, s az volt az ér-
zésem, hogy irántunk érdeklődik. Hasonló élményben volt részem este is. Va-
csora után elmentem egy József körúti, a Krúdy utca sarka táján lévő, nem va-
lami főúri mulatóhelyre a magazincikkhez további színfoltokat gyűjteni. Kis
idő után odajött az asztalomhoz egy tömzsi, barna ruhás, kelet-európai kiné-
zetű ember. Leülhet-e, kérdezte németül, majd megpróbált szóba elegyedni
velem – németem silánysága folytán kevés sikerrel. Ezt is furcsálltam, de talán
csak egy magányos ember volt, aki társaságot keresett.

Másnap, hétfőn, amikor egy barátommal töltött ebéd után hazaértem,
anyám és Dezső bácsi, aki néhány hónappal azelőtt feleségül vette, izgatot-

234

N
E

U
B

U
R

G
P

Á
L

Évkönyv XVII. 2010

07_Neuburg.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:39 PM  Oldal 234



tan fogadott, hogy két ember keresett a KEOKH-tól,5 s mivel nem találtak
otthon, kérték, haladéktalanul menjek be hozzájuk a Népköztársaság útjára.
Ettől nekem is megemelkedett a pulzusom. Miközben anyámat és Dezső bá-
csit nyugtattam, hogy mint brit állampolgárnak nem lehet bajom, elővettem
keményfedelű, zsebben hordható jegyzetfüzetemet, és sorra kitéptem belőle
minden teleírt lapot, majd darabokra szaggatva lehúztam a vécében.

A KEOKH-nál egy elég nagy szobában két ember fogadott. Az egyik, a
zömökebb, az íróasztal mögött középen ült, a cingárabb az asztal sarkánál.
Kérdeztek, mi járatban vagyok Magyarországon. Elmondtam, hogy a Te le -
graph Magazine-nak írok cikket a budapesti éjszakai életről. Tudni akarták,
kikkel találkoztam. Megemlítettem néhány embert, akiket a cikkel kapcso-
latban kerestem fel, például egy vendéglátó-ipari fejest meg egy ismert éne-
kesnőt. És kikkel találkoztam még? – kérdezték. Továbbiakról nem voltam
hajlandó nyilatkozni.

– Ön rokonlátogatói vízummal van itt – mondta a középen ülő. – Ugyan-
akkor újságírói tevékenységet fejt ki. Ezzel komoly kihágást követett el. – Bo-
csánat – mondtam –, de ez már negyedszer van így, és erről önök is tudtak,
ám mindeddig senki sem mondta, hogy szabálytalan lenne. – Hogy érti azt,
hogy erről mi is tudtunk? – kérdezte a zömök. – Kérem, engem első látoga-
tásom alkalmával felhívott egy Hevesi nevű úr a Külügymi nisz tériumtól, és
elvitt fagylaltozni meg beszélgetni, és aztán minden egyes alkalommal, ami-
kor jöttem, 1967-ben, 68-ban és tavaly is, felhívott és kávéztunk egyet. Nem
lehetett kétség, hogy ismeri a vízumkérelmem adatait, hiszen még a kocsim
rendszámát is tudta, meg azt is, hogy mikor léptem át a határt, mert az egyik
alkalommal már másnap reggel felhívott. És én mindegyik utamon, rokona-
im és barátaim látogatásán kívül, újságcikkhez is gyűjtöttem anyagot, amit el-
mondtam Hevesi úrnak, de ő sose mondta, hogy ez helytelen.

A két KEOKH-os egymásra nézett. 
– Mi Hevesiről nem tudunk – mondta a zömök. – Biztosítom önöket,

hogy nem én találom ki. Ha megkeresik Hevesi urat, igazolni fogja, amit
mondtam. – Mi jól tudjuk – folytatta a zömök –, hogy jogtalanul tevékeny-
kedik itt mint újságíró. Ezért kiutasítjuk az országból.

Világos volt, hogy most itt egy felsőbb szinten hozott döntéssel álltam
szemben. 

A pofa fölvett egy lapot az előtte fekvő mappáról, és elém tette. – Ez a
végzés – mondta. – Aláírja, vagy nem,
az az ön dolga.
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A végzésben az állt, amit elmondott, de az indoklás meg az aláírásomra ki-
jelölt hely között vagy negyedoldalnyi rész üresen maradt. Elővettem egy tol-
lat, áthúztam az üres helyet, amitől kicsit megmerevedtek, majd aláírtam a
papírt.

– Most kap egy félórát, hogy hazaérjen – mondta a zömök –, egy órát, hogy
becsomagoljon, és három órát, hogy kocsijával elérje a határt Hegyeshalomnál,
ahol kilép az országból. – Értem. Mindhárman bólintottunk.

– Hát akkor megyek is – mondtam felállva. – Minden jót. – Viszontlátás-
ra – mondta a zömök.

Nem ráztunk kezet.
Hát most széles ívben kirúgtak, mondtam magamnak a kapu felé tartva, s

ettől furcsamód nevethetnékem is támadt. Persze nem nevettem. Gyalog
mentem anyámhoz a Wesselényi utcába, egyre azt fontolgatva, miről is lehet
itt szó. Elképzelhető, hogy mindez Hevesi bosszúja, mert tavaly nem álltam
kötélnek? De akkor miért várt tíz napot, vagy egyáltalán, miért nem kezdtek
már a vízumkérelmemmel akadékoskodni? És ha ilyen kihágás volt rokonlá-
togató vízummal újságírnom, miért nem próbálta ezt Hevesi a zsarolásomra
már előbb fölhasználni? Vagy lehet, hogy kamatozóbbnak tartotta a kérdést
nem feszegetni, ám a tavalyi találkozónkat követően levette rólam a kezét, és
a KEOKH – most már saját ügyeként figyelve, mit csinálok – riasztónak ta-
lálta, hogy ellenzékiekkel találkozom, s elhatározta, hogy véget vet látogatá-
somnak? Vagy lehet, hogy a közelgő tizedik pártkongresszus miatt valami
éberségi kampányt indítottak a biztonsági szervek, s ehhez kapóra jött az ese-
tem? Vagy lehet mindez valahogy együtt, összekeveredve? 

Otthon anyám és Dezső bácsi megdöbbenéssel vették a hírt, de aztán –
örök dicséretükre legyen mondva – úgy tettek, mintha elfogadnák megnyug-
tató szavaimat, hogy a kiutasításon kívül más bajom nem nagyon lehet, és
hogy azok az idők már elmúltak, amikor távozásom után miattam őket elő-
vennék. Kérdeztem, el akarnak-e velem jönni a kocsival Győrig, és onnan vo-
nattal vissza, s így is lett. A műúton egyszer fölzárkózott mögénk egy kocsi,
benne négy, csaknem vészjóslóan életvidám fiatalember, de aztán, mikor egy
leágazás előtt megálltam az út szélén, mintha a térképet akarnám megnézni,
elsuhantak mellettünk, és mi zavartalanul folytattuk az utat. Amikor Győrben
elváltunk, többször megöleltem láthatóan szorongó, de hallgató anyámat, és
megígértem, majd Bécsből jelentkezem. 

Győrtől néhány kilométerre aztán a Rába mentén még egyszer megálltam,
és a folyóba dobtam jegyzeteim maradványait, meg minden olyan papírt,
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amelyből találkozásokra vagy kapcsolatokra lehetett volna következtetni. Az-
tán mentem tovább.

Akkoriban a határsávhoz érve az embert megállította két fegyveres, hogy
megnézze, van-e a sávba belépésre jogosító papírja. Mikor megálltam, és oda-
adtam az útlevelemet, az volt az érzésem, érdeklem őket. De lehet, hogy csak
képzeltem a dolgot, mert hízelgő volt, hogy vártak. 

Az viszont tény, hogy mikor a határátlépőnél kígyózó hatalmas sorban
végre a határőrség adminisztratív épületei elé értem, valaki odajött, hogy el-
kérje az útlevelem, s a nevemet látva azt mondta, álljak ki a sorból, és gurul-
jak be egy alacsony épületbe, ahol több műhelyszerűség volt látható.

– Tessék kiszállni – mondta egy egyenruhás, ahogy megálltam –, és be-
menni a váróterembe, amíg a kocsit átnézzük.

Már mászott is le két ember az autó alatt levő aknába. 
Megkérdeztem, vihetnek-e magammal az aktatáskámból egy folyóiratot.

Az egyenruhás megengedte.
A Valóság legutóbbi számával fölfegyverzetten leültem a váróteremben, és

belemélyedtem egy cikkbe. Ment az idő. Egy velem szemben lévő kétszárnyú,
fémkeretes üvegajtó belső neccfüggönyét valaki néhányszor kicsit félrehúzva
kikukkantott – úgy éreztem (talán megint magamnak hízelegve), azt megálla-
pítandó, vajon elfogott-e valami árulkodó idegesség. De én csak olvastam to-
vább. Nem is féltem. Úgy gondoltam, a rendszer már túl gyakorlatias ahhoz,
hogy engem valamilyen okból ott tartsanak, mert csak ártana a turizmusnak
meg az ország nyugati kapcsolatainak, anélkül, hogy bármi hasznuk lenne be-
lőle. És ha tévedek, akkor új élményben lesz részem, amit aztán megírhatok.

Végül jöttek, és mondták: köszönik, mehetek. Mikor a kocsival kihátrál-
tam az átkutató-műhelyből, láttam, a hosszú sor teljesen eltűnt. Beképzelten
elméláztam, vajon miattam vizsgálták-e a szokásosnál hosszabban át az előt-
tem érkezett többi kocsit is. 

Ausztriába érve az első telefonfülkéből fölhívtam anyámat, hogy minden
rendben, majd Bécsben megálltam három napra, hogy amíg friss az emlék,
újraírjam jegyzeteimet, és megpróbáljak néhány telefonszámot emlékezetből
összeszedni. A brit követségre is elmentem, hogy kiutasíttatásomat bejelent-
sem, de leforrázva láttam, hogy a legkevésbé sem érdekli őket. Kanyaríthat-
tam volna ugyan egy cikket a Telegraphnak a drámai történetből, de mivel to-
vább akartam menni Csehszlovákiába, majd Lengyelországba, erről fájó
szívvel lemondtam. Úgyis féltem, hogy a magyarok leadják a drótot. Ám a
csehszlovák határon minden további nélkül beengedtek, nem lettem tehát ki-
utasított kelet-európai híresség. 
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Anyámat, mint azt reméltem, nem zaklatták miattam. Viszont volt jele,
hogy másokat igen. Például az a fiatal költőnő, akivel a kiutasításom előtti
délutánon vagy másfél órát beszélgettem remek légkörben a Kossuth Lajos
utcai kávézóban, nem sokkal később Londonba látogatott, s előadást tartott
a Szepsi Csombor Körben. Amikor az előadás végén odamentem hozzá, hogy
örömmel üdvözöljem, a köszönésen túl szóba se akart velem állni. Ezt csak
annak tudhattam be, hogy ráijesztettek.

Magyar vízumkérelmeimet pedig rendre visszautasította a követség. Az-
tán mikor 1975-ben James Callaghan, akkori brit külügyminiszter, budapes-
ti hivatalos látogatásra készült, írtam neki, és a segítségét kértem. Mikor a
brit küldöttség visszatért, egyikük felhívott telefonon, s elmondta, hogy több
más személyes problémával együtt fölhozták az enyémet is, és azt a választ
kapták, az illetések majd megvizsgálják az ügyet. Kérte, tudassam, mi lesz az
eredmény.

Az eredmény mókásnak bizonyult. Mikor ugyanabban az évben megint ví-
zumért jelentkeztem, és két nappal később visszamentem a konzulátusra
megtudni, hogy áll az ügy, a kisablak mögött már évek óta ott tevékenykedő
ember, aki megismert, most is azt mondta, a kérelmemet visszautasították, de
ezúttal hozzátette, hogy fellebbezhetek. 

– Hogyhogy? – kérdeztem. – Tetszik fizetni három font telexköltséget, mi
elküldünk egy telexet, hogy ön fellebbez, és aztán meg tetszik látni, mi a válasz. 

Ebben benne is voltam, és mikor újabb két nap múlva visszamentem, ott
várt útlevelemben a vízum. 

Mikor a következő évben ismét beadtam a vízumkérelmet, megint vissza-
utasítottak.

– Fellebbezzünk? – kérdezte a kisablakos ember. – Miért ne? – mondtam
én, előkotorva a három fontot. 

Ment a fellebbezés, jött a vízum. A következő alkalommal a vízumkérel-
mem mellé mindjárt három fontot is benyújtottam a kisablakon. 

– Amikor elutasítják – mondtam a vízumosnak –, ahelyett, hogy megvár-
ja, amíg megint eljövök ide sorba állni, kapásból küldje el, legyen szíves, a ne-
vemben a telexet. – Kérem szépen – nevetett. 

El is utasították, el is küldte a telexet, meg is jött az igenlő válasz. Ezt a já-
tékot, amelyben nekem valahogy benne volt az egész akkori Kádár-rendszer,
így játszottuk mindaddig, amíg Margaret Thatcher 1983-ban el nem látoga-
tott Budapestre, és – a népen kívül – el nem bűvölte magát Kádárt is, aki tud-
valevően odáig olvadt, hogy elkezdte Margitkának szólítgatni. A brit–magyar
kapcsolatok szerelmi stádiumba léptek. A következő alkalommal már felleb-
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bezés és telex nélkül is megkaptam a vízumot. Ezzel az ügy bevonult emlé-
keim sorába.

Egészen addig, amíg Pallai Péter születésnapi vacsoráján, Budapesten egy
nagy asztalnál együtt nem találtam magam ismét Kenedi Jánossal.

– Jaj, de örülök! – mondta ő. – Te tudod, hogy nekünk közös múltunk
van? – Hogyne, 1970-ben, emlékszem, jót dumáltunk valami kávézóban. – Ó,
többről van szó! – nevetett. 

És elmondta, hogy miután a rendőri figyelmeztetést követően 1970 végén
kirúgták a Magvetőtől, majd több útlevélkérelmét visszautasították, volt a
belügyesekkel egy egész napos kihallgatása, ahol többek közt fölrótták neki,
hogy 1970-ben találkozott Neuburg Pál imperialista hírszerzővel.

Erre az asztalnál mindenki fölfigyelt, én meg teljesen megdöbbentem.
– Mi a kaktusz, én mint kém?! – Bizony – mondta Kenedi. Ezt rótta fel

neki a III/III-as tiszt, meg hogy a magyarországi helyzetről ellenségesen tá-
jékoztatott. – Na de én mint kém? – hüledeztem tovább. – Az igaz, hogy
1970-ben, néhány nappal azután, hogy találkoztunk, és hogy többek közt
Révai Gábort is megpróbáltam meginterjúvolni, kiutasítottak Ma gyar or -
szágról, ám azon a címen, hogy rokonlátogatói vízummal újságírói tevékeny-
séget folytatok. De hogy aztán kémnek tituláljanak! – Pedig igen – erősítet-
te meg Kenedi. – Már többször említettem is Pallainak, hogy amikor itt vagy,
hozzon össze bennünket, hogy ezt elmeséljem neked.

Megköszöntem, hogy elmondta, aztán csak ültem ott gondolkodóban, a
fejem rázva. Lehetséges volt, hogy a biztonságiak maguk is elhitték ezt a
kémmesét, de bizonyíték híján csak a kiutasítást látták lehetséges eszköznek
az eltávolításomra? Vagy csak a fölrovandóik súlyosbítására mondták ezt
Kenedinek, vagy akár ijesztésül, neki is, meg annak a fiatal költőnőnek is,
meg ki tudja, ki mindenki másnak, akivel találkoztam? És ha igen, kinek az
ötlete lehetett ez a híresztelés? Hevesinek, hogy nekem betartson?

Aztán jött a születésnapi este másik újságja. G. Julitól származott, aki Pallai
Péternek gyerekkori barátja, s akivel először a hatvanas évek elején, londoni
útja során találkoztam, majd 1966-os magyarországi látogatásom alatt másod-
szor, és azóta csak most harmadszor. Nagyon megörültünk egymásnak, s én,
még mindig Kenedi hírén töprengve, elmondtam Julinak a történetet. 

– Nahát! – mondta Juli, ugyancsak szórakoztatónak találva az egészet. –
De azt tudod, hogy irántad már jóval azelőtt is érdeklődtek? – Hogy érted? –
Amikor, azt hiszem 63-ban, kimentem Londonba látogatóba, utána behívtak,
hogy az útról kérdezősködjenek. Elsősorban Pallairól akartak tudni, de rajta
kívül rólad is. – Tényleg, rólam? – Igen, engem is egészen meglepett.
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Nekem pedig ez talán még meglepőbb volt, mint amit Keneditől hallot-
tam: 1970-re már mégiscsak brit újságíró voltam, de 1963-ban jóformán sen-
ki. Ennek dacára már akkor ott voltam radarernyőjükön. És érdemesnek tar-
tották G. Julit, aki Péternek volt a jó barátja és nem nekem, rólam faggatni:
tehát azt is tudták és számon tartották, hogy találkozott velem.

Itt indult el aztán bennem az az emlék- és gondolatsor, amely ehhez az
íráshoz vezetett. De egy másik ösztönzést is kaptam. 

Elmondtam egy barátomnak, hogy a Kenedi Jánostól és G. Julitól hallot-
tak miatt külön sajnálom, hogy sosem vettem magamnak a fáradságot meg-
tudni, mi van rólam az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában.
Ez a barátom, akinek kutatóként lehetősége van betekinteni az ÁBTL inter-
netes névmutatójába, megnézte, van-e ott rólam dokumentáció. 

Kiderült, hogy 1963-tól 1988-ig terjedően található az ÁBTL-ben engem
illető anyag. Vagyis huszonöt évig vezettek rólam dossziét. Az egyik anyag-
rész címe pedig az, hogy „Beszervezési kísérlet”. Tehát nem álmodtam az
egészet. 

S mivel nem volt álom, egyvalamit még érdemes lenne megtudni. Azt, mi-
lyen volt mindez Hevesi oldaláról nézve. 

Mivel én a 73. évemet taposom, és ő néhány évvel idősebbnek látszott ná-
lam, könnyen lehet, már a lelkeket próbálja beszervezni a másvilágon, remé-
lem, ugyanoly sikertelenül. De ha még él Hevesi úr, és valami véletlen foly-
tán olvassa ezt, itt ajánlom föl – már csak hálából is, amiért az évek folyamán
oly sok barátot és ismerőst tudtam ezzel a történettel lenyűgözni –, hogy leg-
közelebbi pesti látogatásom alkalmával én látom vendégül egy kehely fagy-
laltra, mellé konyakkal, ha kéri. Ott elmondhatja, ő hogyan élte át a történ-
teket – kezdve talán azon, mi is volt az igazi neve.
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