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Bárány Tibor önmagáról 

 
    Az első benyomás nem lehet megváltoz-
tatni… Van egy tézisem miszerint a sikerhez 
szükséges: szerencse, időzítés, talentum, 
tålamod (!). Nekem ez utóbbiból van a leg-
kevesebb. Mindig szerettem új utakon járni, 
új embereket megismerni, új szituációkat 
kipróbálni, és spontán megoldani a problé-
mákat. Hiszek a sorsban és a véletlenben.  
Ezerkilencszázötvenötben születtem Kolozs-
várott. Anyám Piroska munkás (nikkelező) 
apán Tihamér női szabó volt. A Házsongádi 
temető mellett a Petőfi és az Avram Jancu 
sarkán nevelkedtem tizenkét négyzetméteres 
lakásban – a konyhát is beleértve (!). Az első 
hét év nagyon határozott nyomokat hagyott 
bennem.  
A Pál utcai fiúk irigykedhettek volna, mert 
az én „grundom” érdekesebb volt mind az 
övék. A szellemességről nem is beszélve, 
hiszen temető mellet nőttem fel. Szerettem 

rajzolni, faragni (sírkőfaragó műhely volt az udvarban), de Apám nagyon féltett, 
nem mehettem rajziskolába, mert az messze volt. Így aztán a 11-es számú általá-
nosban kötöttem ki, a közeli Farkas utcában. Tizennégy évesen a Stúdió Színpad 
társulat tagja lettem, amit Bereczki Júlia színművésznő vezetett. Gyorsan fejlőd-
tem, de szakmát kellett tanulnom, eltartanom magam. Tizenhét éves koromban 
vésnökként dolgoztam egy szerszámkészítő műhelyben.  
 

1976 decemberében jelentkeztem a szekuritátén, hogy ki akarok vándorolni 
Izraelbe. Nincs esélyem, mondták, de arra nem számítottak, hogy Ceausescunak a 
helsinki konferencia miatt ki kellet engedni azt, aki menni akart. 1977 szeptembe-
rében leszálltam Tel Aviv-ban. Amikor ott is el akartak vinni katonának, jobbnak 
láttam, ha valahol Európában telepedek le. A szerencse és barátok segítettek. 1978 
óta Stockholmban élek. 

Dolgoztam, mint krupié, eladó, hotelmanager. Jártam egyetemre, privát iskolá-
ba és öt év alatt anyanyelvi szinten megtanultam svédül. Marketing végzettségem 
van. Több vállalatot menedzseltem. Jelenleg riporterként, digitális fényképészként 
dolgozom több svéd utazási lapnak. Mind multimédia- és webbproducer, mindent 
magam végzek. Specialitásom az akció fényképészet (event fotografi). 
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III. 
 
A bejárati csengő hangja. Második csengetés. 
Lajos: Kétszer csenget. Ez a postás? 
Öreg: Vagy a gázos.? Esetleg a villanyszámlás? Hadd gebedjen! 
Lajos: Vesszen az ellenségünk! 
Harmadik csengetés. 
Öreg: Megyek mán! Lajoshoz. Ki a fene lehet? 
Fordul a kulcs a zárban. Nyikorogva nyílik az ajtó. 
Idegen: Szép, jó napot kívánok! Elnézést a zavarásért… 
Öreg: Mértéktartó dühvel. Merre kívánja, hogy elnézzek, hiszen hegy-magasra 
nőtt, eltakarja előttem a Napot. A feje felett nehezen gyakorolhatom az elnézést, 
merthogy kinőtt az Isten markából? Látom hófehéret hord a tetőn? Mi kéne, ha 
volna? 
Idegen: Tamásékat keresem, de nem találom ebben a nagy fene blokkban? 
Öreg: Maga erdélyi? 
Idegen: Székely. 
Öreg: Ase rossz. 
Idegen: Holnap es az leszek, ha megérem. Tamáséknál vár reám betegségem or-
vossága… A fiam hagyta ott, amikor hirtelen tovább állt, mert munkát ajánlottak 
néki a németek. 
Öreg: Nem látszik rokkantnak. 
Idegen: Belül férgesedünk. Motorhibám van nekem es. Akadozik… 
Öreg: Sajna… Tamás?  A feleségem Tamás lány volt, „sápsi” – környéki, egy éve 
füstté vált, hogy porait hazavihessük szülőfalunkba. Azt mondta, sehol máshol, 
csak ott van nyugovása, mert ott a hazája. 
Nagyvárosi utca zaj, gépkocsivezetők-, ideges telefonálók, hivatali veszekedők 
szópárbaja, dühös káromkodások és csikorgó zenetörmelék egyvelege. 
Idegen: Nyugodjék békében. 
Öreg: Kérdezzük meg a szomszédasszonyt.  
Csoszogás. Ajtón dörömbölés. Kulcscsikorgás, ajtólánc zörgése. 
Öreg: Tamásékat keresi ez a jóember. 
Szomszédasszony: Tamás? Ja, a Tamás család? Úgy gondolom, hogy ők azok a 
románok a szuterénben. 
Öreg: Úgy gondolja? 
Szomszédasszony: Egyértelműen. 
Idegen: Az nem lehet! 
Szomszédasszony: Tamás Attila lett kiírva az ajtójára. Pékségben dolgozik, a fele-
sége pedig tömbházunkban takarít. 
Idegen: Az nem lehet, hogy román! 
Szomszédasszony. Romániából jöttek. 
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Lajos: Ma szerda. 
Öreg. Kit érdekel? 
Lajos: Megegyeztünk, hogy szerdán sakkozunk. 
Öreg: Igen? Nem emlékszem. 
Lajos: A múlt szerdán… 
Öreg: Teljesen kiment a fejemből.  
Lajos: Tényleg nem emlékszel? 
Öreg: Tényleg. 
Lajos: Mész? 
Öreg: Hova? 
Lajos: Nálad is több már, mint az ész! 
Öreg: De igenis, jól emlékszem mindenre, ami fontos volt az életemben. Látom 
például magam, amikor először világgá mentem. Eszmélésem kezdete volt ez. 
Apám valamiért megharagudott reám, és mert rossznak nevezett, illendő volt vi-
lággá mennem. Még nem töltöttem be a negyedik évemet. A gyaloghídon át aprí-
tottam, amikor utolért apám. „Állj meg te kicsi gazember!” mondta nevetve. 
Vérigsértetten szaladtam a hídon, a folyó túlsópartja felé, ahol a parki sétány két 
oldalán, a gyorsvizű csermelyekben, óceánra vágyó papírhajók úsztak. Az első 
padon akkor is ott ült és nagytaréjú kakast formált sima agyagból a szobrász-
koldus. Bámulat vitt engem világgá. később is. Az agyagszerűen formálható világ 
utáni vágy és az angyal-fehér hajókkal elérhető végtelen iránti sóvárgás… 
Lajos: Sakkozunk? 
Öreg: Sakkfigurák elrendezésének hangja a háttérben. ...És hogyne emlékeznék 
Matild vörös mellbimbóira? Világosan emlékszem, ahogyan minden blúzán át, 
sisteregve kitüremkedtek…. Hányszor kapkodtam utánuk bódult örömmel? S 
amikor kacér mozdulattal blúzából előttem először kibújt: „málna, mely márvány-
ra hullt”, ruháimból kifolyva magam is piruló vajjá váltam... Egymást simogatva a 
világ összes gondja méltóságos lassúsággal távozott belőlünk az érdektelenül koz-
mikus végtelenbe…  
Lajos: Válassz. Fehér vagy fekete? 
Öreg: A gyász sem feledtetheti, hogy „Milyen volt szőkesége?” Arra pedig már 
nem emlékszem, hogy miként ment el. Mondják, hogy összetöpörödve, fonnyad-
tan. És hogy kiszívta volna nőiessége színeit a betegség? Nem hiszem! 
Lajos: Tavaly távozott... Fehér kezd. 
Öreg: Méghogy megromlott az emlékezetem?! 
Lajos: ….Nemsokára követjük mi is. Piesztusi! 
Öreg: Egész életem előttem áll. Tükörből szemlélem magam. Szókratész büszke 
lenne rám, hogy milyen bölcs vagyok és megvilágosult. 
Lajos: Fő az önbizalom! Erélyesen lép a sakktáblán. „Amíg önnek sakkot adok, 
maga engem nem bánt”! 
Öreg: Naaa! Több is veszett Mohácsnál! 
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 A spontán szerencse akkor ért, amikor egy svéd újság szerkesztője mellett 
ebédeltem, aki felkért, hogy a képeim mellé írjak néhány sort. Nincs újságírói 
végzettségem, de amit írok, az tetszik az olvasóknak.  
A képek magukért beszélnek.  

Rengeteg országban jártam Balitól Argentináig, North Dakotában indiánok 
között, és Dubai luxus- vidékein.  

Képriportjaim az Interneten a www.pixtravel.net. címen is láthatók. 
 
 

Bárány Tibor: Ikrek 
 
 

Bárány Tibor színes képei a Képtár mellékletben  
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Bárány Tibor: Mariner 1 

Bárány Tibor: Mariner 2 
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Fiatalember: Nagyapa, egyetérthetünk. Valóban ronda a nevem, csakhogy ez min-
den, amit örököltem tőled. Ha jól tudom, kedves fiad kívánságára történt, aki 
ugyancsak Béla, és akit van szerencsém apámnak tudni, ő adta nekem ezt a nevet. 
És nem biztos, hogy hirtelen felindulásból vagy krónikus agybeli impotenciája 
miatt.  Tőle tudom, hogy kifejezett kívánságodra kaptam a Béla a nevet. Mert-
hogy így hagyományos. Így lettem én a legifjabb Béla!   
Öreg: Érdekes. Erre nem emlékszem… De majd segítek a dolgon. Mostantól 
kezdve Pistike legyen a neved. 
Fiatalember: Túl vagyok a harmincon. Pista lehetnék talán, vagy István. De a ba-
rátaim Bellnek hívnak. 
Öreg: Kiújult a lumbágóm. De ne mond el apádnak, mert megint elcipel az orvo-
sokhoz, akik a fenekembe nyúlnak, téged pedig arra kényszerít, hogy gyakrab-
ban „ringoljad a bellemet”…És akkor szép is leszel, meg csengő is. És agyatlan, 
mint apád, akit nagyapádhoz hasonlóan tisztelned illene. O.K. Bell! 
Fiatalember: Hogy micsoda? 
Öreg: Semmi, csak egy kicsit átváltottam amcsira. Ha már Bell a neved. 
Fiatalember: Tétovázó csend után az amerikai filmekben hallottak mintájára. Jól 
vagy, nagyapa? 
Öreg: Hát… 
Fiatalember: Minden O.K.? 
Öreg: O.K. Bell! 
Fiatalember: O.K. Nagyapa! 
Öreg: Persze, hogy minden O.K.! 
Fiatalember: O.K. Akkor hagylak, éppen kimerül a mobilom…  
Kattanás. Öreges sóhajtás, nyögés, szellentés. Fúvószenekart utánzó trombitálás, 
dobszó, cintányér. 
 
II. 
 
Csengőhang. Szöszmötölés.  
Öreg: Felveszi, majd elejti a kagylót. Nyögve lehajol érte. Mérgesen. Halló! Hal-
ló! 
Ismételt csengetés. 
Öreg: Ez a postás… Megyek már! Csoszog. Kulcs fordul a zárban. Ajtónyikorgás. 
Öreg: Ááá…Te vagy az Lajos!  
Lajos: Mást vártál? 
Öreg: Mi az? Miért jöttél? Kölcsön nem adok, mert nincs miből!  Késik a postás a 
nyugdíjammal… De ha volna, akkor sem adnék, mert elfelejted megadni. Szóval, 
ne kérj, mert nem adok és csak megutállak. 
Lajos: Bemehetek? 
Öreg: Hát persze. 
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Tar Károly 
 
Világos emlékezet 
 Groteszk hangjáték 
 
Szereplők: 
 
Öreg 
Fiatalember 
Lajos 
Idegen 
Szomszédasszony 
Szent István hangja 
Kislány 
 
I. 
 
Fájdalmas erősödő, majd halkuló, szívbemarkolóan édes, romantikus zene. Szu-
szogás. Horkantás. Sóhajtás.  
Cseng a telefon. Ijedt horkantás. Ismétlődő telefoncsengés. Horkantás, sóhajtás. 
Öreg: Na mi az! Ki? Felijedve. Ki az? Pillanatnyi csend. Sürgető telefoncsenge-
tés. Megyek már! Szöszmötöl. Követelőző telefonberregés. Mán mér olyan sür-
gős? Felveszi a telefonkagylót. Halló! 
Fiatalember: Halló! 
Öreg: Halló! Halló! Ha ló? Egyen zabot! Te vagy az Béla? Krákog. 
Fiatalember: Unott érdeklődéssel. Mit csinálsz Nagyapa?  
Öreg: Reszelem a torkomat. És hülyeségeket beszélek. Az előbb azt álmodtam, 
hogy húsz éves vagyok, és a nagyanyádon fekszem. Ilyenkor nem illik zavarni az 
embert! 
Fiatalember: Apámnak megígértem, hogy felhívlak. 
Öreg: Hát akkor hívjál! Leteszi s telefont. Kattanás. 
Kisvártatva újból cseng a telefon. 
Öreg: Földes lakás. Kivel óhajt beszélni? 
Fiatalember: Kuncog. Aztán egyszuszra. Ne hülyéskedj, Nagyapa, tudom, hogy 
parkettás! Mobilomról hívlak, mindjárt kimerül. Hogy vagy? 
Öreg: Kifelejtettél valamit a mondatok közül. Így szoktad: (a fiú hangját utánoz-
va) Ne hülyéskedj, Nagyapa, azd meg! Tudom, hogy parkettás, azd meg! 
Mobilomról hívlak, mindjárt kimerül, azd meg. Hogy vagy? Azd meg… Én meg 
azt mondom neked, hogy …hattyúk! Igen, a tiedé! Nagy bével, mint Béla. Azd, 
persze. … hatod. …azd. Ki adta neked ezt a ronda nevet? Méghogy Béla! 
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