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mit addig csak más családok történeteiből 
ismertünk, bekövetkezett nálunk is: a fér-
jem egyik húga látszatházasságot kötött 
némi anyagi juttatásért egy budapesti, saját 

neméhez vonzódó művésszel, és nemsokára magyar 
állampolgár lett, albérlője egy vízvezeték nélküli, külvá-
rosi kertes házacskának. Eljött az ideje, hogy tizenéves 
gyerekeink is végre megismerjék az anyaországot, mi 
pedig további összehasonlításokat tegyünk két másik 
szocialista ország, Csehszlovákia, Kelet-Németország 
és, már a kommunizmus építését is meghirdető, „meste-
ri kormányos”-vezette „gyönyörűszép országunk” között. Sátrat, 
kempingfelszerelést vásároltunk, egy hónapra szóló útiránytervet 
készítettünk, pénzt váltottunk, kannákban benzint hagytunk 
Nagybányán, mert akkor már akadozott az üzemanyagellátás, és 
csak minden második vasárnap közlekedhettünk. Elindultunk 
első autós kiruccanásunkra a határon túlra!

Egy hónap alatt, a modern nomád életmódnak hódolva, 
sok hihetetlenül pazar élményben volt részünk, s ezeket az élmé-
nyeket aztán színesdia-sorozatokban mutogattuk fűnek-fának. 
Mégis azok a kellemetlen történések vésődtek be agyunk örök 
emlékű fekete-fehér fotóiba, amelyek vicces tanulságaikkal be-
kerültek családi legendáriumunkba. A román–magyar határnál, 
a teljesen kipakoltatott és átvizsgált autó miatti feszültségünk 
gyermekeinkre is átragadt. Miután a magyar oldalon is szó sze-
rint lekezelték felszereléseinket, útiokmányainkat, és végre átju-
tottunk a „jószomszédi” viszony purgatóriumán, az első magyar 
falu tábláját hangosan elolvasó kisebbik gyermekünk boldogan 
felrikoltott és kimutatott az ablakon: „Ni, magyar vénasszony, 
magyar kutya!” Így fogalmazta meg azt a történelmi igazságta-
lanságot, aminek következtében útlevéllel, és vámosoktól porig 
alázva utaztunk nagynénjéhez Budapestre. Utaztunk volna... 
ha az egyik városban egy stopnál teljes sebességgel belénk nem 
rohant volna egy veszekedő házaspár. Még akkor sem tudták 

abbahagyni, amikor teljesen belapult orrú Daciájukat kitoltuk 
az út szélére, és vártuk a rendőröket. Hosszú, kínos, de nagyon 
tanulságos óra telt el a társaságukban. Azóta is gyakran em-
legetjük, hogy a házastársi veszekedés is öl, butit és nyomorba 
dönt, nemcsak az alkohol, a drog, a zsuga. És a függők éppúgy 
nem tudnak kigyógyulni belőle, lemondani róla, mint a többi 
szenvedélybeteg. Szintén ott és akkor tanultuk meg, hogy egy 
magyar rendőrnek is legkevesebb egy órára van szüksége ahhoz, 
hogy egy kilencsoros jegyzőkönyvet megszerkesszen, akárcsak 
a hazaiaknak. Gyermekeim a kocsiból először láttak életükben 
egyenruhás felnőttet úgy írni, hogy az a nyelve hegyét is kidugva 
rajzolja a betűket, s csak a sor befejezése után teszi fel az ékeze-
teket. Azért jól sikerült az akta, mert a biztosító nagyvonalúan 
és készpénzzel fizetett, a maszek olcsón és gyorsan javított, mi 
pedig egy hét Budapest után folytattuk utunkat Drezda felé.

Az ország németesen tiszta és rendezett volt, az élelem né-
metesen fantáziátlan, de olcsó, a vizuális propaganda, még a ki-
rakatok is szovjetesen visszataszítóak! A kempingben pár hazai 
ismerősbe botlottunk, az egyik ajánlotta azt a hihetetlenül olcsó 
húskonzervet, amelynek feliratát kiszótárazva rájöttünk, hogy 
kutyaeledel. Még idejében, mielőtt megettük volna.

Prágába beleszeretni az első pillanat műve volt! Mind a 
négyen azt mondtuk, ha egy jóságos tündér lakást varázsol-

na nekünk ide, hajlandók lennénk megbirkózni a 
mássalhangzó-torlódásos nyelvvel, hogy két másik 
„hazánk” helyett ebbe az emberségesebb harmadik-
ba telepedjünk. De a tündér épp megint betegsza-
badságon volt, a ’68-as események után depresszióssá 
vált és állandóan visszaesett, mert mindig visszaéltek 
a szabadságjogokkal a nagy szocialista táborban. Kü-
lönben sem segített volna, mert a magyarokon kívül 
minden ép eszű ember tudta, hogyha valaki egy szo-
cialista országból dobbantani akar, az akkorát szök-
jön, hogy a vasfüggönyön túl érjen földet! Másképp 

cseberből vederbe... Verheti majd fejét a falba, neki kellett!
Telt-múlt az idő, abbahagytuk számolni, hány korsó sört 

és hány gombóc „zmrlzlinát” fogyasztottunk összesen, míg a 
szlovák részen is meglátogattuk a volt magyar városokat, mű-
emlékeket, ahol az emberek csak suttogva mertek megszólal-
ni magyarul. Egyik reggel a kempingben, mire a sátrat lebon-
tottuk és autónkba becsomagoltunk, fiunk már ki is úszott 
a Vág folyóból, ahová ruhástól beesett. A jóságos tündér a 
kisujját sem mozdította, mig a meder fenekére nem ért, de 
ott belebuborékolta a fülébe, hogy tud úszni, tehát lökje fel 
magát az iszapból! Szerencsénkre valahogy kiúszott-mászott 
a partra. Akkor már mind a négyen éreztük, hogy minden-
hol jó, de a legjobb, ha hazahúzunk!

Cseh Skodánk viszont nem volt elragadtatva ettől, meg-
szokta a príma benzint, a sima utakat, tudta, mi vár rá a mi 
hazánkban. Az üledékes, vizezett benzinért való sorbanállás 
emléke megfájdította a hengerfejét, egy darabig kérette, lö-
kette magát, aztán a magyar határ előtti utolsó szlovákiai 
faluban lecövekelt a söröző előtt. Egy sör- és versbarát tóth 
atyafi állította fel diagnózisát és gyógyította ki emigrálni 
akaró hisztijéből. Fotónk azt örökíti meg, amikor Nagybá-
nyán, anyám udvarán kannákból megkapja benzinadagját, 
hogy aztán köpködve, tikácsolva, duzzogva hazavigyen.

„Ni, magyar vénasszony! 
Magyar kutya!”
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int említettem, a két szerző – 
kérdező és válaszadó – sorsa 
hasonló, sorstársak. Történelmi 
családok tagjaiként megélték (és 

túlélték!) a vagyonelkobzást, a kitelepítést, a 
kényszerlakhelyet, a vég nélküli megaláztatá-
sok egész sorát – pusztán származásuk miatt. 
Mindketten arisztokraták: a szellem arisz-
tokratái, akik az emberi értékeket minden 
egyébnél fontosabbnak tartják, akik megta-
nulták, hogy munkával, kitartással, konok-
sággal, alázattal és derűvel lehet csak igazán 
élni, alkotni.

Így a beszélgetés is derűsre sikeredett, s 
bár néha csapongó – visszaadva a kérdező és 

a kérdezett észjárását, gondolatfűzését, s azt, 
hogy egy-egy eseményről mindig valamilyen 
más, hozzá kötődő történés jut eszükbe –, re-
mek képet ad Nagy Imre életének és munkás-
ságának egy-egy szeletéről. Így szóba kerül 
Nagy Imre és Tamási Áron kapcsolata, Apor 
Mária modellkedésének kezdetei, Nagy Imre 
kolozsvári főiskolai tanárkodása, a kitelepítés 
és a DO-s világ, Apor Mária érettségi utáni, 
Nagy Imre pártfogásában töltött évei, szó 
esik az emberbarát művészről, annak londo-
ni kiállításáról, a zsögödi mester baráti köré-
ről, a gróf Bánffy Miklóssal kötött alkuról, 
a csángóknál tett utazásokról, tanulmányi 
évekről, a zsögödi képtár létrejöttéről, Nagy 

Imre szenvedélyeiről, Móricz Zsigmond 
zsögödi látogatásáról, a Márton Áron püs-
pökhöz fűződő kapcsolatáról, a vatikáni láto-
gatásról, az egyetemen eltöltött időszakról, a 
Csíki Székely Múzeumról, a borász Nagy Im-
réről, végrendeletéről, híres horgászásairól és 
szarvasbőgés-hallgatásról, a 
művész mindennapjairól, 
munkarendjéről, a som-
lyói barátokhoz fűződő 
viszonyáról, medveka-
landjáról, no meg a gróf 
Mikes Hannával szövő-
dött szerelmi idilljéről.

A beszélgetés szá-
mos tévhitet, legendát 
próbál eloszlatni Nagy 
Imrével, no meg Nagy 
Imre és Apor Mária 
viszonyával kapcso-
latban.

A hajdani mo-
dell és élettárs éles 
szemű megfigye-
lőként rögzített 
eseményeket, tör-
ténéseket, s elbe-
szélésébe számos 
anekdotát fűzött 
bele.

A könyv 
megjelenését jól 
időzítette a szerző, kiadó: augusz-
tus 22-én volt 35. éve annak, hogy elhunyt 
Nagy Imre, illetve szeptember 3-án nyitja 
kapuit Zsügödfürdőn a Nagy Imre által meg-
álmodott zsögödi művésztábor. Ennek kap-
csán álljon itt egy részlet az Apor Máriával 
készített beszélgetésből: 

„Imre bácsinak volt egy olyan elképzelése, 
hogy Zsögödön művésztelepet létesít. Nem 
jött ez neki össze, sajnálta is mindig. Puskás 
Sándor szobrászművészt és korosztályát sze-
melte ki. Úgy képzelte el Imre bácsi, hogy 
nála az udvaron lett volna a tulajdonképpeni 
művésztelep, valahol a fürdő körül pedig az 
otthon (szállás, étkezés). A nagybányaihoz 
hasonlót szeretett volna. Állami segítséget 
nem kapott, márpedig akkor másképp nem 
lehetett. Nem voltak akkor mecénások, tá-
mogatók, ahogy most mondják: szponzorok. 

Nagyon örült, amikor meghallotta, hogy az 
udvarára új épületet húznak fel állandó kép-
tár létrehozása céljából. Legalább ez az óhaja 
teljesült. A másik viszont még most sem: azt 
szerette volna, ha a régi házban klasszikus-
zene-hallgatást rendeznének, és bizonyos al-
kalmakkor akár hangversenyeket is lehetne 

tartani nyáron az udvaron. Ez 
utóbbival még 

adósa neki 
Csíkszere-
da. Remél-

hetőleg idő-
vel ez is meg 
fog valósul-
ni. Biztató 
jelnek számít, 
hogy felújítási 
jegyek észlel-
hetők a házon, 
látszik, hogy Sza-
bó András kép-
tárvezető gond ját 
viseli a hagyaték-
nak s minden bi-
zonnyal a végaka-
ratnak is. Amikor 
Zsögödön jártam 
2006-ban, majd 
2009-ben, az volt a 
benyomásom, hogy 
a képtárve zetőnek 

segít a városi önkor-
mányzat, s maga a pol-

gármester is.”
Immár megvalósult a zsögödi művész-

telep létesítésére vonatkozó elképzelése a 
mesternek. A többi tervének megvalósítása 
is többnyire a hozzáálláson, a kezdeményező-
készségen áll, nemcsak az anyagiak hiányán 
múlik. Bízom benne, hogy a zsögödi képtárat 
sikerül összművészeti központtá változtatni 
– Nagy Imre akarata szerint.

Komoróczy György szerény méretű, de 
annál tartalmasabb kötete újabb ecsetvonás 
Nagy Imre majdani portréján. E portré meg-
rajzolása azonban még soká eltart, egy ilyen 
jellegű műhöz nagyobb történelmi távlat 
kell. De a művön sokan dolgoznak, remélhe-
tőleg siker koronázza ügyködésüket...

Sarány István

Sorstársak beszélgetése egészíti ki az eddig ismert  
Nagy Imre-képet. A zsögödi mester hajdani modellje,  

élettársa, Apor Mária válaszol Komoróczy György kérdéseire.  
A beszélgetés a mester és az interjúalany közötti kapcsolatról,  

a környezetéhez és a világhoz fűződő viszonyáról szól,  
de ugyanakkor hiteles korrajz az ötvenes-hatvanas évekről,  

egy-egy anekdotaszerű epizód kapcsán  
betekintést nyerhetünk a kicsi magyar világ történéseibe,  

vagy akár a két világháború közötti időszakba.

Ecsetvonások egy majdani 
Nagy Imre-portréhoz
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