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A Magyar Műhely alapításáról

Parancs Jánossal beszélget Nagy Pál*

NAGY PÁL: Az első kérdésem az, hogyan emlékszel vissza a Magyar 
Műhely alapításának körülményeire, emlékezeted szerint mikor 
kezdtünk el a lapról beszélgetni.

PARANCS JÁNOS: Emlékezetem szerint a Magyar Írók Szövetsége 
párizsi kongresszusa után kezdtünk a leendő folyóiratról beszélget-
ni. (A kongresszust 1958. október 23–26. között tartották az Odéon 
környékén. A francia főváros 5. és 6. kerületében – a Quartier 
Latinben – számos kisebb-nagyobb terem bérelhető összejövetelek, 
kongresszusok rendezésére, például a Salle de Mutualité vagy a 
Maison de la Recherche stb.) Ott találkoztunk a kint élő magyar 
írók legtöbbjével, például Bikich Gáborral, Sulyok Vincével és má-
sokkal.

N. P.: Mivel a Műhely első száma 1962 májusában jelent meg, ez 
legalább három-három és fél évvel korábban lehetett…

P. J.: Amire én emlékszem, az a magyar építészek és képzőmű-
vészek folyamatos eszmecseréje a Celtic nevű kávéházban, tehát a Quartier Latinben. A Celtic sarok-ká-
véház volt, a rue de Buci, a Rue de Seine környékén. Sakk-kör is működött benne.

N. P.: Sakkoztatok?
P. J.: Igen, gyakran sakkoztunk, nem is rosszul. A sakkszövetségből oda is küldtek egy embert, aki 

megkérdezte, hogy nem volna-e kedvünk versenyszerűen sakkozni. De csak egy vállalkozót talált. Szóval 
sok magyar egyetemista járt ide, egyetemi előadások után, vagy azok helyett, például Raksányi Csaba 
építész, Kilár Pista szobrász, Harczy Jóska költő, Szabó Laci színész, filmrendező, Pátkai Ervin szobrász, 
Babócsay Lajos képzőművész, Ditrói Ákos építész és így tovább.

N. P.: És a Palette?
P. J.: A Rue de Seine-i – ma is létező – La Palette-be is jártunk, de legtöbben kitartottak a Celtic mellett, 

egészen addig, míg be nem zárt, valamikor a hetvenes évek végén vagy a nyolcvanas évek elején. Nos, 

* A beszélgetés színhelye: Parancs János (1937–1999) és felesége, Péterfy Katalin Budapest V. kerületi Volkmann utcai 

lakása, 1998 decemberében. Magnószalagra rögzítette Nagy Pál.
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a Celticben kezdtünk álmodozni egy közös műteremről vagy kiállító helyiségről, ahol különböző esemé-
nyeket, akciókat is lehetne rendezni. Ditrói Ákos és Kabók Mátyás festőművész fönn is tartott egy közös 
műteremlakást, közel az akkori Magyar Katolikus Misszióhoz. Matyi ott tartotta például esküvőjét.

N. P.: Emlékszem a Katolikus Misszió faszerkezetű verandájára…
P. J.: Ekkor már ti is bekapcsolódtatok a hosszú évekig tartó tervezgetésbe. Ennek a sokféle vágyako-

zásnak, a közös nyilvánosságra lépés igyekezetének eredménye lett a Magyar Műhely. Ha jól emlékszem, 
1961-ben volt már egy sikertelen kísérletünk: kéziratokat gyűjtöttünk, megszerkesztettük az első számot, 
mégsem sikerült azt megjelentetnünk. De végül 1962. április végén megjelent a Magyar Műhely első szá-
ma. Ma már nehéz megmondani, kik fizették az első számok nyomdaköltségét. Annyi biztos, hogy a meg-
jelenés előtt több képzőművésztől és építésztől kaptunk nagyobb summát.

N. P.: Hála a te kitartó munkádnak…
P. J.: Fedőlapot is terveztettünk, megvan az archívumomban két vagy három terv. Például Hollán Sanyi 

festőművész is tervezett egyet. Meg Éliás Erika képzőművész. A második számtól kezdve ezt választottuk. 
Az összetarhált pénzhez a magunk fizetéséből, ösztöndíjából is hozzátettünk, mi, leendő szerkesztők. 
Sokan voltunk, sok helyen üléseztünk: a Boulevard St. Michelen, a Boulevard Port-Royalon stb. Össze-
jöveteleinken ott volt például Sipos Gyula kritikus, irodalomtörténész, Nyéki Lajos, az Alliance Française 
nyelviskola tanára…

N.P.: Ditrói Ákos…
P. J.: És mások. Persze később sokan lemorzsolódtak.
N. P.: Mi ketten gyakran találkoztunk, hiszen együtt jártunk akkor Madame Lanson nyelviskolájába, 

amely a Sorbonne épületében, annak Rue des Écoles-i oldalán működött és működik ma is.
P. J.: Igen, igen.
N. P.: Találtam egy fényképet: együtt üldögélünk a Rue des Écoles egyik kávéházában, közel az egye-

temhez. Nyilván akkor is szőttük az összeesküvést…
P. J.: Egészen biztosan.
N. P.: A mából visszanézve nem egészen értem, miért akartunk mi új folyóiratot létrehozni. Te is meg 

én is meg a többiek is, akik később a lap szerkesztői lettek, közöltünk már a Nyugat-Európában megje-
lenő magyar lapokban, folyóiratokban. Helyet találtunk tehát magunknak, s mi mégis saját folyóiratot 
akartunk.

P. J.: Egészséges ösztönnel éreztük, hogy a mi korosztályunknak is szüksége van önálló fórumra. 
Ami nemcsak esztétikai kérdés volt: érzékeltük, hogy mennyire különbözünk például a reform kom mu-
nistáktól vagy a konzervatív szemléletű Katolikus Szemlétől. (Az Actio Catholica kiadásában, 1949 júni-
usától Rómában megjelenő teológiai és művelődési folyóirat; hosszú évtizedeken keresztül Békés Gellért 
bencés szerzetes szerkesztette.) S tulajdonképpen az összes létező folyóirattól. Azt is tudtuk, hogy nemze-
dékünkből mások is kiadnak vagy készülnek kiadni folyóiratot. Például Márton László Mészáros Istvánnal, 
Londonban. Egy számuk jelent meg; ezután Márton Laci átköltözött Párizsba, s csatlakozott a Magyar 
Műhely kollektívájához. Papp Tibor, aki a belgiumi Liège-ben élt, benne volt egy kis francia nyelvű folyóirat 
szerkesztőségében; saját bevallása szerint mindig Párizsba vágyott. Többször át is jött Párizsba, s egy 
alkalommal abban a házban csövezett, Babócsay Lajos képzőművész szobájában, ahol én is laktam.
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N. P.: A Rue Marie-Davyben…
P. J.: Nem, nem; várj még a Marie-Davyvel. Ez a Cité Universitaire-ben volt, annak legvégén, az olasz 

ház mögött, már nem emlékszem, milyen „házban”. (A Párizs 14. kerületi Cité Universitaire-ben sok állam-
nak és alapítványnak volt és van ma is kollégiuma.) Valami mezőgazdasági pavilon volt – Maison des 
Industries Agricoles et Alimentaires. Babócsay lakott ott, a kis Kovács Attila meg én. Szóval Tibor ott 
dekkolt Párizsban, s bár akkor nekem Tibor túlságosan is szabadelvű volt (én eléggé vallásos voltam), 
jól összejöttünk. Az egész vakációt végigittuk. Bevittem a Celticbe is. Azután Tibor visszament Liège-be, 
miután meghívott magához. Amikor a Magyar Műhely elkezdett szerveződni, arra gondoltam, hogy őt 
is meg kellene hívni. Egyrészt azért, mert ő is verseket írt, másrészt azért, mert belga barátaival (többek 
között Philippe Dme-mal, aki később szintén Párizsba költözött és a Műhely köréhez csatlakozott) francia 
nyelvű folyóiratot szerkesztett, Dialogue címmel. Voltam Liège-ben egy szerkesztőségi ülésükön; emléke-
zetem szerint egyetlen előfizetőt sem sikerült szerezniük. Tibort 1961 végén csaltam át Párizsba, mikor 
már a tizennegyedik kerületi Marie-Davy utcában laktam, egy hatodik vagy hetedik emeleti padlásszobá-
ban, ahová gyalog kellett felmászni. Akkor már a Műhely nagyban szerveződött. Tibor ezekben a kezdeti 
akciókban nem vett részt, legfeljebb tudott róluk.

N. P.: Igen, én is úgy emlékszem, hogy nagy lelkesedéssel és dinamizmussal jött át Párizsba, valamivel 
az első szám megjelenése előtt, de már egy évek óta formálódó tervbe kapcsolódott be. 

P. J.: Igen, és kezdetben nálam lakott, a földön aludt, egy matracon. Egyébként Pátkai Ervin bérelt 
még ott szobát, a Rue Marie-Davyben.

N. P.: Ervint régen ismerted?
P. J.: Ervint 1956 végén Strasbourgban ismertem meg. Onnan szöktünk fel Párizsba. Amikor Nyugat-

ra kerültünk, először Linz mellé vittek, majd a franciaországi Metzbe. Onnan áttelepítettek bennünket 
Strasbourgba, a Szabad Európa fabarakkokból álló egyetemi kollégiumába, ha jól emlékszem éppen ka-
rácsony napján. Voltunk vagy negyvenen, többek között Sipos Gyula, Harczy Jóska, Szabó Csaba épí-
tész, és sok képzőművész. Egy szép napon néhányan vonatra ültünk és felszöktünk Párizsba. Ennek az 
időszaknak egyik ismert figurája az építész Sajó Feri, aki nemcsak építészként dolgozott, de remekül 
zongorázott is (improvizált), különböző kávéházakban. Rengeteg pénze volt. Bejárt a Celticbe; sokat 
ivott ott is, otthon is. Mint az alkoholisták általában, ő sem szeretett egyedül inni; éjjel beállított hoz-
zánk a padlásszobába, egy csomó piával és kajával, dörömbölt az ajtón, s mi beengedtük. Ilyen eszelő-
sen éltünk. De – még egyszer mondom – a Műhely indulását ezek az építészek és képzőművészek tették 
lehetővé.

N. P.: Később azonban mi is tettünk be a Műhelybe pénzt.
P. J.: Hát persze. Fenn kellett tartani a lapot.
N. P.: Pedig szerény ösztöndíjas egyetemisták voltunk.
P. J.: Már aki. Sokan akkor már dolgoztunk.
N. P.: Te már dolgoztál?
P. J.: Műszaki rajzoló voltam. Gépésztechnikusként melóztam egy Vendôme tér környéki irodában. De 

dolgoztam más szakmában és más környéken is, például egy utazási irodában, ahonnan azért léptünk 
ki, mert nem akartak bennünket (Tibort és engem) elengedni egyik első párizsi irodalmi estünkre. Két 
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kifutó egyszerre nem hagyhatja ott az utazási irodát, akkor ki viszi ki a megrendelt jegyeket. Tibor egy 
időben dolgozott André Kosztolanynak is, ennek a börzegurunak az irodáját rakta rendbe.

N. P.: Térjünk vissza egy pillanatra Madame Lanson nyelviskolájába, ahová mindketten jártunk. Ho-
gyan kerültél oda?

P. J.: Körülbelül fél évig, egy évig jártunk oda együtt. Te ide iratkoztál be, én viszont matematikát 
tanultam. Közben azonban elkezdtem írni, s noha akkor elég jó eredményeket értem el, rájöttem, hogy 
engem nem érdekel a matematika, tehát abbahagytam. Fél éven keresztül nem is kaptam ösztöndíjat, de 
újra ösztöndíjas lettem, s arra biztattak, hogy tanuljak meg jól franciául. Így kerültem Madame Lanson 
nyelviskolájába. Diploma szempontjából nem sok értelme volt: az ő diplomájukkal csak Franciaországon 
kívül lehetett elhelyezkedni. Persze én nem is akartam tanítani. A vizsgáknak körülbelül a felét letet-
tem, a többin megbuktam. És ettől kezdve dolgoztam.

N. P.: Erre emlékszem.
P. J.: Rajzolóként, különböző irodákban. Éliás Erika és Pátkai Ervin segítségével találtam állást. Éppen 

egy Etoile környéki kis építésziroda alkalmazott, ahol hozzám hasonló, félig képzett rajzolókkal – egye-
temistákkal – dolgoztam, amikor átmentem Papp Tiborhoz Liège-be, s pechemre sztrájk tört ki Belgium-
ban, sztrájkoltak a vasutasok is, az egész több hétig tartott. Tibornál húztam meg magam, de közben 
elvesztettem párizsi állásomat. Amikor végre visszajöttem Párizsba, nagyon nehezen találtam munkát. 
Szabó Csaba segítségével Fontainebleau-ban helyezkedtem el, Párizstól nagyon messze.

N. P.: Hát bizony Fontainebleau körülbelül hetven kilométerre van Párizstól.
P. J.: Ha jól emlékszem, fél évig bírtam; reggel fél ötkor keltem és este 11-kor értem haza. Irtózatos volt.
N. P.: Pedig akkor már elhatároztad, hogy író leszel, s valahol dolgoznod kell a megélhetésért.
P. J.: Ez már régen el volt döntve.
N. P.: Nekem is összejött. A Szabad Európa ösztöndíjosztályára vett föl, félnapos állásba öreg barátom, 

Albrecht Dezső. Az Opera környékén volt az irodánk. Egész életemben félnapos állásban dolgoztam.
P. J.: Én nem. Főként, ha gépésztechnikusként alkalmaztak. Az építészirodákban kötetlen munka-

időben dolgoztunk. Ha nem volt kedvem melózni, hazamentem, kivéve azokat az időszakokat, amikor 
munkaleadás volt, mert akkor éjjel-nappal dolgoznunk kellett. Később a Luxembourg-kert környékén me-
lóztam, főállású rajzolóként, a Rue de Tournonban, Lehoczky Gergelyék törzskávéháza mellett. (Lehoczky 
Gergely az úgynevezett 48-as nemzedék – vagyis az 1948 körül Párizsba érkező nemzedék – jelentős 
prózaírója volt.)

N. P.: Létezett ebben az időben Párizsban egy fontos találkozási pont, ahová ti rendszeresen jártatok, 
s én is elmentem ide időnként: a Katolikus Misszió.

P. J.: Persze, persze. Ezt csak azért nem említettem eddig, mert a missziónak vajmi kevés köze volt a 
Műhely létrejöttéhez. Ott gyakran találkoztunk. Én rendszeresen jártam oda, főleg az elején, majd egyre 
ritkábban. Tibor, amikor átjött Párizsba, ugyancsak sűrűn látogatta a missziót, előadást is tartott, de 
később ő is elmaradt.

N. P.: Amikor valami évforduló alkalmából Bujdosó Alpár (a Magyar Műhely egyik szerkesztője) azt 
mondta Tibornak, hogy te akkoriban, a kezdeti időkben katolikus költő voltál, katolikus költőnek szá-
mítottál, Tibor hevesen tiltakozott, mondván, hogy ő soha nem volt katolikus költő.
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P. J.: Ennek ma már nincs nagy jelentősége, s nehéz utánanézni. Én is kidobtam időközben egy csomó 
fiatalkori dokumentumot. Az én emlékezetemben az él, hogy Tibornak volt egy katolikus periódusa, de 
nem akarom őt ezzel ma megbélyegezni.

N. P.: Nem szégyen ez…
P. J.: Arra viszont biztosan emlékszem, hogy Tibor előadást is tartott a Katolikus Misszióban.
N. P.: A Magyar Katolikus Missziót két nagyszerű ember vezette, Rezek atya (Rezek Sándor, Teilhard 

de Chardin-fordító, lapkiadó, az Ahogy Lehet című párizsi irodalmi folyóirat létrehozója és szerkesztője, 
aki számos Nyugaton élő fiatal magyar írót indított útjára, többek között a híres francia költővé avan-
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zsáló Gáspár Lorándot, vagyis Lorand Gaspart, és Gánóczy Sándort, a későbbi neves würtzburgi teoló-
giaprofesszort).

P. J.: Nagyon rendes emberek voltak.
N. P.: Pedig nem kedveltük különösképpen a papokat.
P. J.: Nem, de Rezek atyát kedveltem. Érzékeny ember volt, de rossz költő, az istenadta. Ma már ezt is 

megbocsátom neki, hiszen tizennyolc éven keresztül dilettánsok verseit kellett olvasnom (előbb a Mag-
vető Könyvkiadó lektoraként, majd az Új Ember című katolikus napilap versrovatának szerkesztőjeként).

N. P.: Gánóczy atyával kapcsolatban van egy közös emlékünk. Az olasz Dolomitokba utaztunk Gánóczy 
Sándor rozoga „deux chevaux”-jában az UFHS (a nyugat-európai magyar diákszövetség) tanulmányi napjai-
ra, 1959 októberében. Találtam egy fényképet, ahol Gánóczy Sanyival állunk valamelyik hágón, Bolzano 
környékén. (Őrzöm Surányi Sándor, korán elhunyt bécsi szobrászművész barátunk erre az alkalomra 
készült emlékplakettjét is, amelynek egyik oldalán két stilizált betyár éppen kezet fog, a másik oldalán 
pedig a Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar felirat fogja körül a Kossuth-címert. A plakett jól 
kifejezi akkori felfogásunkat. A tanulmányi napok legfontosabb előadását Haynal István Svájcban élő 
pszichiáter tartotta, aki a teljes asszimiláció, illetve a teljes kívülállás helyett egyfajta szintézis megva-
lósítására biztatta a különböző országokból érkező magyar egyetemistákat.)

P.J.: Erről nekem az jut eszembe, hogy nem vettem részt a külföldi magyar diákszövetség munkájában.
N. P.: Valami bajod volt velük?
P. J.: Nem, de a politikától ösztönösen elzárkóztam, fiatal korom óta.
N. P.: Egyébként sem éltél hosszú ideig Nyugaton… Mikor jöttél haza?
P. J.: 1964 szeptemberében.
N. P.: Tehát tulajdonképpen két évig vettél részt a Magyar Műhely szerkesztésében. Úgy gondolom 

azonban, hogy ez a két év neked is fontos volt.
P. J.: Természetesen. Jelentős időszak volt ez életemben. Úgy éreztem, valami értelmeset csinálok. 

Ami talán nem annyira fontos, mint ahogy akkor gondoltam, de mégis. Akkor kell valamit elkezdeni és 
csinálni, amikor az fontos; folytatni persze később is lehet. Ami persze ma dühít, az az, hogy szerintem 
ti megfeledkeztetek arról, hogy közös kezdeményezésünk akkor milyen fontos volt.

N. P.: Mire alapozod ezt a kijelentésedet?
P. J.: Főként arra, hogy a Magyar Műhely alapítását avantgárd lapalapításnak próbáljátok beállítani. 

A Műhely nem avantgárd lapnak indult.
N. P.: Azt, hogy avantgárd lapot alapítottunk, mi, a lap jelenlegi szerkesztői soha nem is állítottuk.
P. J.: A Magyar Műhely nem avantgárd lapnak indult. Címét Németh Lászlótól kölcsönözte, Illyés Gyula 

írásait közölte, az itthoni újholdasok vagy a náluk picit idősebb, polgári irányultságú szerzők írásait 
közölte – közte persze az avantgárd irányultságú szerzők írásait is. Az avantgárd nem volt kiiktatva, de 
mellette ott volt Mándy, ott volt Kormos, akik nem voltak avantgárd szemléletű írók.

N. P.: Szerinted ez a Németh László-s cím, a Magyar Műhely, miért került a lap élére? Tudatos válasz-
tásnak tekinted? Hogy jött ez ide?

P. J.: Ez úgy jött ide, Palikám, hogy mindketten, te is, Tibor is erről az oldalról jöttetek!
N. P.: Te is innen jöttél! Honnan jöttél volna?
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P. J.: Én a puszták népéből jöttem! Apám nagyon fiatalon, árvaságra jutott, nagybátyjai nevelték. 
Gyári munkás lett. Egy időben a helyi kastélyban dolgozott, afféle inasként.

N. P.: Mindez mennyire befolyásolta költészetedet?
P. J.: Semennyire!
N. P.: Akkoriban kiket tiszteltél, szerettél a magyar irodalomból?
P. J.: Senkit. Senkit nem ismertem. Gépipari technikumba jártam, ahol alig tanultunk irodalmat. 

Maximum Jókaiig jutottunk el; egy-két József Attila- meg Radnóti-verset olvastam.
N. P.: Ezek szerint óriási ugrás volt életedben a kortárs irodalom megismerése.
P. J.: Az volt. De a népiesek utóhatása, a farkincának a farkincája, amely titeket elkapott, engem nem 

kapott el.
N. P.: De annak idején te is egyetértettél ezzel a Magyar Műhely címmel.
P. J. : Nem tiltakoztam ellene, mert eredetinek tartottam, de annyi biztos, hogy a javaslat nem tőlem 

származott, eszembe sem jutott volna.
N. P.: Azt nem vitatod, hogy a Magyar Műhely a fiatalok folyóirata volt…
P. J.: Nem vitatom.
N. P.: Az avantgárd irányultság később jött.
P. J.: Valamikor a hetvenes évek közepén.
N. P.: Te akkor már itthon vagy…
P. J.: Tizenegy vagy tizenkét éve.
N. P.: Nem bántad meg, hogy hazajöttél?
P. J.: Nem.
N. P.: Most játsszunk el azzal a gondolattal, hogy mi történik, ha te is kint maradsz. Tudom, hogy 

elég rossz lelki állapotban élted át utolsó párizsi éveidet: ennek csak szubjektív okai voltak?
P. J.: A bolygók állása miatt volt… Komolyra fordítva a szót: voltak bennem alapvető feszültségek, 

sok konfliktusom volt, zavaros állásügyeim. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy idehaza sok 
minden másként alakult, mint amire számítottam.

N. P.: Utolsó párizsi éveidben eléggé depressziós voltál…
P. J.: Igen, így volt.
N. P.: És érlelődött benned, hogy hazajössz.
P. J.: Persze hogy érlelődött. Bizonyára tudtad, csak elfelejtetted, hogy már 1960-ban vagy 1961-ben 

megpróbáltam hazajönni.
N. P.: Nem kaptad meg az engedélyt?
P. J.: De megkaptam, csak azért nem jöttem haza, mert nem jutottam el a végső elhatározásig. 

S 1962-ben megjelent a Magyar Műhely…
N. P.: Tehát a Magyar Műhely számodra is értelmes vállalkozás volt.
P. J.: Persze, persze. Az elején az volt; úgy értem, számomra is az volt.
N. P.: De mindeddig nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy mi lett volna, ha kint maradsz. Mindenek-

előtt irodalmilag.
P. J.: Ha négy kerekem lenne és azt mondanám, hogy tütü, akkor autóbusz lennék…
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N. P.: Látom, hogy még a feltevést is elutasítod.
P. J.: Az egész feltevés nonszensz számomra. Tulajdonképpen abban a pillanatban eldöntöttem, hogy 

hazajövök, amikor elkezdtem írni. Tehát már 1957 karácsonyán vagy 1958 januárjában eldöntöttem, hogy 
hazajövök.

N. P.: Azért kellett hazajönnöd, mert itt van a magyar olvasó, itt van a magyar irodalmi élet…
P. J.: Igen.
N. P.: De nagy árat fizettél ezért a fikcióért. Gondolhattad, hogy nehéz életed lesz idehaza…
P. J.: …de végül a Paradicsomban fogok kikötni.
N. P.: Még egy dolog érdekelne. Mikor jelent meg életedben Kormos Pista? Még Párizsban?
P. J.: Már Párizsban találkoztam vele. Valahol a Quartier Latinben Véronique Charaire-rel (Kovács 

Veronika műfordítóval és amatőr színésznővel, egy kevéssé ismert francia író magyar származású fele-
ségével) előadták Illyés valamelyik förmedvényét. Ott mintha láttam volna Kormost. De tulajdonképpen 
csak 1963 környékén melegedtünk össze. A Hantai Simonnal való ismeretségem is furcsa történet.

N. P.: Ezt foglald már össze, mert nem világos előttem, hogy honnan van ez az ismeretség. Úgy em-
lékszem, egy faluból valók vagytok, igazán jó kapcsolat mégsem volt köztetek.

P. J.: Hogyan is lett volna; ő 1923-as, én meg 1937-es vagyok.
N. P.: Jó, de úgy emlékszem, egyszer kimentél hozzá Párizs környéki műtermébe…
P. J.: Együtt énekeltem a húgával a biai katolikus énekkarban, és teljesen véletlenül együtt is szök-

tünk meg. Már elhatároztuk évfolyamtársaimmal, hogy disszidálunk, amikor is hazamentem, s az állomá-
son Hantai Simon húgával találkoztam. Ő mondta, hogy másnap megy vissza Pestre, majd tovább, Nyu-
gatra, menjek vele én is. Azt válaszoltam, hogy majd meglátom. Melyik vonattal mész? – kérdeztem még 
tőle. Nem sokkal ezután Harczy Jóskával is összetalálkoztam, elmondtam neki, miben törjük a fejünket. 
Volt időnk, jó kétkilométeres út vezet az állomásról a faluig. Így hát együtt mentünk ki Nyugatra. Marit 
már Metzből felvitte a bátyja Párizsba. Mi pedig Strasbourgba kerültünk. Onnan utaztunk föl, jegy nélkül, 
Párizsba, Harczy Jóska, Sipos meg én. Elmentem ugyan egyszer Sipos Gyulával Hantai 17. kerületben lévő 
műtermébe, de ő elzárkózott mindentől és mindenkitől. Minden magyar ügytől.

N. P.: S te ösztöndíjas egyetemista lettél. Milyen ösztöndíjad volt? Amerikai?
P. J.: Nem, nem, francia állami ösztöndíjas lettem.

(Eddig tartott a magnószalag, eddig tartott a visszaemlékezés is.)


