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Hasonló folyamatok a régmúltban is voltak, például a zene a tánccal (és a munkafolyamat ritmikájával) 
egy műfajt alkotott. Szilágyi András fizikus-evolúcióbiológus hívja fel a figyelmet, hogy sokezer évvel 
ezelőtt vált el a zene a tánctól: a zene formalizálódott (harmóniatan), és önálló jelrendszerként jelent meg.5 
A történelemben mindig is voltak nagy váltások a zenében és a képalkotásban, a terc például „a reneszánsz 
előtt disszonánsnak számított, míg mára teljesen bevett, szép, konszonáns hangközként tekintünk rá.”6 
A kreatív és kísérletező alkotó tudatosan sérti meg a bevett szabályokat, és szükségét érzi és képes is rá, 
hogy a régiből kiindulva vagy azt átlépve újat teremtsen. A kulturális ízlésváltás tehát gyakorta bekövet-
kezik, és az új előbb-utóbb kiköveteli magának a helyet.

A Gyenes–Nagy páros által Henry Michaux emlékére megalkotott videó a fentieket jól reprezentálja. 
Mind hangzásvilágában, mind képiségében azonos önmagával, azaz egymásba fordítható. A szerzők  
a korszerű médiumok – különösen a digitális kép és hang – összejátszásának problematikáját a maga 
összetettségében értelmezik, mondhatjuk Szombathyval együtt.

Végül, hogy a kép és a hang azonosulási képességét érzékeltessem, idézem Ütközések című versemet7 
illusztrációként: 

hatalmas festményeken a színek
összeütköznek áthatolnak egymáson
glissandószerű átmenetekkel
formálódnak úgy ahogy egy hangszeren
két határhang között az összes
rezgésszám értékű hang megszólal
például Elliott Carter üstdobjain
amikor a tremoló egyszerre több
hangolási rendszernek megfelelve
és a magasabb dinamikájú ütés
zengését kihasználva indul

ugyanilyen a hangszínek kifinomult játéka
a mesternél aki hasonlóan belekomponálta
az együttes rezonanciát a vásznaiba
s akit úgy hívnak Marc Rothko
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„NEM VOLT EGY KÖNNYŰ, LOGIKUS ÚT”

Interjú Nagy Pállal, a Magyar Műhely egyik alapítójával

Nem először járok Párizsban és ebben a kedves Párizs melletti külvárosban sem, ahol Nagy Pállal találko-
zom, a Magyar Műhely egyik alapítójával. Magyar és francia nyelvű könyveiről beszélgettünk, az anya-
nyelv soha ki nem száradó fácskájáról, és egy remélhetően hamarosan megvalósuló kutatószobáról.

– Mi lenne, ha ma bejelentenék, találtak egy égi autópályát, ami a Mars mellett megy és a kis, zöld 
lények azon mennek nyaralni? Ezt azért kérdezem, mert rengetegszer kerülhettél váratlan helyzetbe, 
fel lennél-e készülve egy ilyen helyzetre is?
– Felmennék rögtön erre az autópályára. Még gyalog is vagy stoppolva, mert nem lenne holdbéli csóna-
kom, mint Weöres Sanyikának.

– Azt hogy csinálod, hogy mindig úgy tűnik, mintha mindig talpra estél volna? Mindig feltaláltad magad, 
úgy tűnik, beilleszkedtél, volt egy francia feleséged, megtanultad a nyelvet, vannak itteni barátaid. Mi 
kellett ehhez?
Az első, amit erre mondanék, hogy nem volt könnyű. Nehogy azt hidd, hogy ez egy könnyű, logikus út, 
ahol az ember csak sétafikál és maguktól megtörténnek a dolgok. Mindezért a kincsért, amit begyűjtöt-
tem, keményen megdolgoztam, időnként meg is szenvedtem, de sikerült, mert azoknak az embereknek 
ez általában sikerülni szokott, akik kitartóak és komoly célt tűznek ki maguk elé. Velem nem ez volt  
a helyzet, mert eszem ágában sem volt ’56-ban eljönni Magyarországról, de úgy alakult a dolog – erre 
most nem térek ki –, hogy kénytelen voltam, ha életben akartam maradni. Attól a pillanattól kezdve 
arra állítottam be magam, hogy sok váratlan, kellemes vagy kellemetlen dolog fog érni, de én ezeket ki-
bírom. Egy olyan famíliából származom, ahol ez természetes volt. Nagyon büszke vagyok nagyapámra, 
aki szilágysági származású, árva és hitvány gyerek volt, de összeszedte magát, és annyira sokat dolgozott, 
gondolkozott, cselekedett, hogy annak idején – a húszas, harmincas években vagyunk – 83 éves korában 
halt meg. Én most 86, de illik is, hogy túléljem őt legalább valamennyivel, mert a mai korban tovább élnek 
az emberek.

Gondolkodtam már a problémán. Az egyik magyarázatom az, hogy vannak országok vagy ország-
részek, ahol szívós emberek élnek. Közismert a japán példa, ahol van egy régió, ahol közel 100 évig élnek 
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az emberek. Meggyőződésem, hogy a Partium igen jó része Magyarországnak a kettősség miatt: Erdély 
és Magyarország határán van és arrafelé igen kitartóak az emberek. 

– Amikor egyeztettük a találkozásunkat, elég nehezen találtunk szabad időpontot. Rengeteg találkozód 
van, programokra mész, barátokkal találkozol, lehet, hogy aktívabb vagy, mint én, pedig jó pár évvel 
fiatalabb vagyok.
– Nem biztos, hogy aktívabb vagyok, de igyekszem. Ennek az a magyarázata, hogy majdnem három hóna-
pig karanténban voltunk bezárva, tehát elmaradtak azok a találkozók, amik havonta ismétlődtek volna 
magyar és francia barátokkal. Megpróbálom behozni azt, amit a Covid miatt elmulasztottam.

– Ha be lehet.
– A találkozásokat be lehet hozni. Zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy az egyik legnagyobb problé-
mám itt Franciaországban az, hogy a franciák és a magyarok barátságról vallott koncepciója abszolút 
nem fedi egymást. A franciák számára a barátság nem ugyanazt jelenti, mint számunkra, és ez nagyon 
hiányzik, mert fiatal korom óta a barátságot majdnem olyan fontosnak tartom, mint a szerelmet. Az én 
életemben mindig nagyon fontos volt a barátság, és nagyon sok barátom volt. Sajnos nagyon sokan meg-
haltak. A legújabb könyvemben lesz egy ilyen fejezet, hogy elégia egy címlistához, ahol azokról a bará-
taimról írok 1-2 oldalt, akik neve mellé a noteszomban keresztet kellett rajzolnom. Sajnos annyi van, hogy 
nem is tudom felsorolni őket; Horváth Elemér amerikai íróbarátomon át Vitéz Gyurkán, Bakutz Józsefen, 
Papp Tiboron keresztül nagyon sok halott barátom van. Erről Horváth Elemérnek van egy nagyon szép 
verse, azt mondja benne, hogy halottaim vannak a Földön.

– Korábban beszéltél nekem a tervedről, miszerint egy kutatószobát szeretnél létrehozni, ahol a Magyar 
Műhely számait és hozzá kapcsolódó könyveket lehetne olvasni.
– Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik elég szubjektív, és már többször elmondtam neked; 
az a véleményem, hogy Magyarországon az avantgárdnak elég nagy hagyományai vannak Kassákék óta, 
ennek ellenére nagyon kicsi a visszhangja és nagyon kevesen ismerik. Még kevesebben ismerik a mi 
avantgárdunkat, holott mint azt te most már tudod, de talán a madarak is csiripelik, mi részt vettünk 
az európai avantgárd 1960-as 1970-es éveiben jelentkező óriási hullámán. Számunkra az avantgárd nem 
izmus, hanem egyfajta magatartás. Mindig van újabb avantgárd hullám. Már a középkori magyar iro-
dalomban is volt avantgárd hullám. Mondok neked egy avantgárd szellemű magyar írót: Szenczi Molnár 
Albert (1574–1634). Ha megnézed, kit és miért tartunk avantgárdnak: nyelveket tudott, külföldre uta-
zott, több nyelven írt, új műfajokat talált ki, fordító szemináriumot szervezett, ő maga is sokat fordított. 
Ő a kor egyik nagy avantgárd írója volt. Tandori lefordította két latin nyelvű kubusát, és az megjelent 
magyarul. Ez a szubjektív oka.

Az objektív ok az, hogy véleményünk szerint az avantgárd szorosan hozzátartozik az irodalomhoz. Sőt, 
az egyik nagyon lényeges alkotórésze. Azt a kicsit gyerekes példát szoktuk mondani, hogy ha az irodalmat 
egy nagy tortának képzeljük el, akkor az avantgárd igenis a torta egy nagy szelete. És amelyik irodalom 
ezt nem veszi tudomásul, az lemarad és rengeteget veszít. Tehát egyáltalán nem arról van szó, soha nem 

mondtuk és tiltakozunk az ellen, hogy mi kizárólag az avantgárd irodalomra esküszünk. Mi arra eskü-
szünk, hogy az avantgárd irodalom része, természetes és fontos része az összes irodalomnak. Na most, ha 
ezt a két szempontot figyelembe veszem, akkor persze hogy szeretném, hogy Magyarországon is jobban 
ismerjék az avantgárdot, természetes módon befogadják, és ne kelljen szégyenkeznie egy fiatal írónak se 
amiatt, hogy ő avantgárd verseket ír, ne szoruljon a margóra. Ennek egyik következménye az, hogy meg 
kell ismertetni az avantgárd irodalmat. Hogyan lehet megismertetni egy irodalmi mozgalmat? Úgy, ahogy 
te megismerted az Oulipo-t (Ouvroir de littérature potentielle, francia kísérleti irodalmi műhely), vagyis 
hallottál róla, megvetted a gyűjteményes kötetüket, keresed a kiállításuk katalógusát, tehát ismerkedsz 
vele. Ezt itt megteheted. Ugyanezt meg kellene tudnod tenni Budapesten is. Tegyük fel, hogy valaki a Ma-
gyar Műhely iránt érdeklődik, mi volt ez a folyóirat; akkor legyen lehetősége bemenni egy nagyon egyszerű, 
szerény kutatószobába, ahol van 1000 könyv: Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor idevonatkozó avantgárd 
művei és könyvek, amiket sokszor azoktól a világhírű avantgárd íróktól kaptak, akikkel együtt felléptek 
Párizsban, Berlinben, Amszterdamban vagy Velencében. Ha már ilyen sokat beszéltünk róla, Gherasim 
Luca neve jut eszembe, akitől szintén van dedikált könyvem. Ha egy fiatal író bemegy a kutatószobába, ott 
legyen egy teljes Magyar Műhely gyűjtemény. Magyarországon egyetlen teljes Magyar Műhely gyűjtemény 
van a Széchenyi Könyvtárban. Most már szerencsére fent van a digitalizált verzió is, azt is meg lehet nyitni.
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A konkrét elképzelésünk tehát az volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban vagy annak egy jövőben 
kialakítandó újabb szárnyán kapjon a Magyar Műhely egy szobát, ahol ott van ez az 1000 fontos nyugati 
könyv angolul, franciául, németül, magyarul, románul, kínaiul, és ott lehessen tanulmányozni a lap tör-
ténetét.

– Az valóban nagy hiátus, hogy az átlagembernek nincs lehetősége megismerkedni nemcsak a Magyar 
Műhellyel, hanem a többi fontos lappal és irányzattal sem.
– Nem is feltétlenül rosszindulatból van ez így. Tegyük fel, hogy XY barátunk rendez egy kiállítást 
vagy bemutató est sorozatot a videóköltészetről. Fűt-fát meghív rá, amerikaiakat, eszkimókat, kínaiakat, 
csak Párizsból nem hív meg senkit, pedig vagyunk itt is egy páran, akik a videóköltészet úttörői közé 
tartozunk.

– Talán azért is van ez, mert franciául kevesen beszélnek az angolhoz képest, és az embereknek nem 
jut eszükbe Párizs. Mutattad nekem a p’ART videokazettákat, én úgy tudom, Magyarországon csak az 
Artpool-ban lehet őket megnézni.
– Néhány van belőle Magyarországon, de eldugva a polcokon. Még annyit teszek hozzá, hogy egyáltalán 
nem vagyunk vérig sértve vagy elkeseredve, sajnos ezt természetesnek találjuk. Még egy fontos adalékot 
tennék hozzá: kutatásaim közben kezembe került egy repertórium, amely felsorolta a franciául meg-
jelent avantgárd folyóiratokat 1870-től. Ezt a repertóriumot megtalálhattam volna a nemzeti könyvtár-

ban, de nem találtam meg, hanem van egy modern francia kiadó, a Jean-Michel Place. Nagyon érdekes 
könyveket ad ki, és reprint kiadásban megjelentette ezt a gyűjteményt is, amiből kiderül, hogy 1870–1920 
között Franciaországban 375 avantgárd folyóirat jelent meg. Fel tudsz nekem sorolni 375 magyar avant-
gárd folyóiratot?

– 375-öt nem biztos…
– Itt van a kutya elásva. A franciáknak mindig természetes volt, hogy van avantgárdjuk. Legtöbbször úgy 
is tekintettek az avantgárdra, hogy az egyfajta mozgás, a modernizmus újabb hulláma. Ilyen egyszerű. 

Azért se vagyunk túlságosan elkeseredve, mert a Műhely szerkesztői és szerkesztőtársai jó része két 
nyelven írt. Mivel itt éltünk Párizsban, mindig írtunk magyarul, és nem is nagyon szerettük azt a pár írót, 
aki nyelvet váltott és elfelejtett magyarul. Nem lehet az anyanyelvet elfelejteni, ez is legenda. Nem lehet 
elfelejteni az anyanyelvet, annál is inkább, mert az agyban nem ugyanaz az agyi központ tanulja meg az 
anyanyelvet és az idegent. Ez két külön központ. Mi elég jól megtanultuk a befogadó országunk nyelvét, 
történetesen a francia nyelvet. Elég korán, már a hetvenes években írtunk és publikáltunk franciául, és ma 
azt kell mondanom, hogy a francia munkásságunkat jobban megbecsülik a franciák, mint a magyarok 
a magyart. Éppen most van arról szó, hogy összegyűjtik a d’atelier-t és a d’atelier köré csoportosuló írók 
munkáit, hogy egy nagyon híres alapítványnál a franciák elhelyezzék. Ők itt tartanak.

– Aki nem tudná, amellett, hogy megjelentettétek a Magyar Műhelyt magyarul Párizsban, amellett 
d’atelier néven francia nyelven is indítottatok újságot.
– Ez a folyóirat nem magyar műveket közvetített, bár az is van benne itt-ott, azt francia íróbarátainkkal 
csináltuk, és emellett még 12-15 külön kötetet is megjelentettünk olyan francia íróktól, mint Michel 
Deguy, Jacques Roubaud, Philippe Dôme…

– Miért volt fontos, hogy megmaradjon a magyar nyelvű vonal is? Én, ha Párizsban élnék, és francia 
barátaim lennének, nem tudom, hogy megtartanám-e a magyar nyelvet az írásban.
– Ez régi beszédtéma közöttünk. Ne haragudj, hogy nem veled értek egyet, hanem Joyce-szal, aki azt írta, 
ha tudna, 8 nyelven írna, de nem tudott jól, csak 2-3 nyelvet. Én, ha tudnék hat nyelvet, akkor hat nyelven 
írnék. Adva van egy nyelv, ami az anyanyelvem. Azt is tisztáztuk, hogy nekünk, ’56-osoknak kicsit más 
a viszonyunk a nyelvhez, az országhoz, mint nektek fiataloknak, és ez természetes is. Tehát adva van egy 
nyelv, amit tudok, nem felejtek el. Én egyébként francia tanár vagyok civilben, tehát még diplomám is 
van arról, hogy jól tudok franciául. Francia feleséggel éltem 23 évig házasságban, és tőle is sokat tanul-
tam. Tehát az anyanyelvem mellé, amit jól tudok, begyűjtöttem egy másik nyelvet, ami szinte második 
anyanyelvemmé vált, és egy kicsit tudok angolul is, de angolul csak Joyce-ot tudom olvasni, mert az ő 
mondatai annyira szaggatottak, hogy a szavakat kell olvasni, nem az összefüggő szöveget.

– Igen, mondtad, ő mennyire fontos író neked. De nyilván csak kötekedésből kérdeztem az előbb, hiszen 
én is magyarul írok elsősorban, magyarul gondolkodom. Viszont mondtad, hogy voltak, akik azt mond-
ták, kiszáradt az anyanyelvi fájuk, és nem írtak többet magyarul.
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A konkrét elképzelésünk tehát az volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban vagy annak egy jövőben 
kialakítandó újabb szárnyán kapjon a Magyar Műhely egy szobát, ahol ott van ez az 1000 fontos nyugati 
könyv angolul, franciául, németül, magyarul, románul, kínaiul, és ott lehessen tanulmányozni a lap tör-
ténetét.

– Az valóban nagy hiátus, hogy az átlagembernek nincs lehetősége megismerkedni nemcsak a Magyar 
Műhellyel, hanem a többi fontos lappal és irányzattal sem.
– Nem is feltétlenül rosszindulatból van ez így. Tegyük fel, hogy XY barátunk rendez egy kiállítást 
vagy bemutató est sorozatot a videóköltészetről. Fűt-fát meghív rá, amerikaiakat, eszkimókat, kínaiakat, 
csak Párizsból nem hív meg senkit, pedig vagyunk itt is egy páran, akik a videóköltészet úttörői közé 
tartozunk.

– Talán azért is van ez, mert franciául kevesen beszélnek az angolhoz képest, és az embereknek nem 
jut eszükbe Párizs. Mutattad nekem a p’ART videokazettákat, én úgy tudom, Magyarországon csak az 
Artpool-ban lehet őket megnézni.
– Néhány van belőle Magyarországon, de eldugva a polcokon. Még annyit teszek hozzá, hogy egyáltalán 
nem vagyunk vérig sértve vagy elkeseredve, sajnos ezt természetesnek találjuk. Még egy fontos adalékot 
tennék hozzá: kutatásaim közben kezembe került egy repertórium, amely felsorolta a franciául meg-
jelent avantgárd folyóiratokat 1870-től. Ezt a repertóriumot megtalálhattam volna a nemzeti könyvtár-

ban, de nem találtam meg, hanem van egy modern francia kiadó, a Jean-Michel Place. Nagyon érdekes 
könyveket ad ki, és reprint kiadásban megjelentette ezt a gyűjteményt is, amiből kiderül, hogy 1870–1920 
között Franciaországban 375 avantgárd folyóirat jelent meg. Fel tudsz nekem sorolni 375 magyar avant-
gárd folyóiratot?

– 375-öt nem biztos…
– Itt van a kutya elásva. A franciáknak mindig természetes volt, hogy van avantgárdjuk. Legtöbbször úgy 
is tekintettek az avantgárdra, hogy az egyfajta mozgás, a modernizmus újabb hulláma. Ilyen egyszerű. 

Azért se vagyunk túlságosan elkeseredve, mert a Műhely szerkesztői és szerkesztőtársai jó része két 
nyelven írt. Mivel itt éltünk Párizsban, mindig írtunk magyarul, és nem is nagyon szerettük azt a pár írót, 
aki nyelvet váltott és elfelejtett magyarul. Nem lehet az anyanyelvet elfelejteni, ez is legenda. Nem lehet 
elfelejteni az anyanyelvet, annál is inkább, mert az agyban nem ugyanaz az agyi központ tanulja meg az 
anyanyelvet és az idegent. Ez két külön központ. Mi elég jól megtanultuk a befogadó országunk nyelvét, 
történetesen a francia nyelvet. Elég korán, már a hetvenes években írtunk és publikáltunk franciául, és ma 
azt kell mondanom, hogy a francia munkásságunkat jobban megbecsülik a franciák, mint a magyarok 
a magyart. Éppen most van arról szó, hogy összegyűjtik a d’atelier-t és a d’atelier köré csoportosuló írók 
munkáit, hogy egy nagyon híres alapítványnál a franciák elhelyezzék. Ők itt tartanak.

– Aki nem tudná, amellett, hogy megjelentettétek a Magyar Műhelyt magyarul Párizsban, amellett 
d’atelier néven francia nyelven is indítottatok újságot.
– Ez a folyóirat nem magyar műveket közvetített, bár az is van benne itt-ott, azt francia íróbarátainkkal 
csináltuk, és emellett még 12-15 külön kötetet is megjelentettünk olyan francia íróktól, mint Michel 
Deguy, Jacques Roubaud, Philippe Dôme…

– Miért volt fontos, hogy megmaradjon a magyar nyelvű vonal is? Én, ha Párizsban élnék, és francia 
barátaim lennének, nem tudom, hogy megtartanám-e a magyar nyelvet az írásban.
– Ez régi beszédtéma közöttünk. Ne haragudj, hogy nem veled értek egyet, hanem Joyce-szal, aki azt írta, 
ha tudna, 8 nyelven írna, de nem tudott jól, csak 2-3 nyelvet. Én, ha tudnék hat nyelvet, akkor hat nyelven 
írnék. Adva van egy nyelv, ami az anyanyelvem. Azt is tisztáztuk, hogy nekünk, ’56-osoknak kicsit más 
a viszonyunk a nyelvhez, az országhoz, mint nektek fiataloknak, és ez természetes is. Tehát adva van egy 
nyelv, amit tudok, nem felejtek el. Én egyébként francia tanár vagyok civilben, tehát még diplomám is 
van arról, hogy jól tudok franciául. Francia feleséggel éltem 23 évig házasságban, és tőle is sokat tanul-
tam. Tehát az anyanyelvem mellé, amit jól tudok, begyűjtöttem egy másik nyelvet, ami szinte második 
anyanyelvemmé vált, és egy kicsit tudok angolul is, de angolul csak Joyce-ot tudom olvasni, mert az ő 
mondatai annyira szaggatottak, hogy a szavakat kell olvasni, nem az összefüggő szöveget.

– Igen, mondtad, ő mennyire fontos író neked. De nyilván csak kötekedésből kérdeztem az előbb, hiszen 
én is magyarul írok elsősorban, magyarul gondolkodom. Viszont mondtad, hogy voltak, akik azt mond-
ták, kiszáradt az anyanyelvi fájuk, és nem írtak többet magyarul.
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A járványhelyzetben a meghívott művészeknek eleve 

mentségük (alibijük) volt arra az esetre, ha nem vesznek 

részt a művésztelep munkájában. A részvételi szándék 

kifejezetten pozitív volt, végül a következő névsor állt 

össze: Bartus Ferenc, Besenyei Zsuzsa, Bíró Botond, 

Cservenka Edit, Dér Virág, Dolan György, Dóró Sándor, 

Kerstin Franke-Gneuss, Fejős László, Uta Heinecke, 

Arkadiusz Ignaszak, Kácser László, Lipták Ágnes, Miguel 

Mothes, Pika Nagy Árpád, Nayg István, Németh Tamás, 

Orsós Bence, Palkó Tibor, Petrla Ferenc, Pomothy László, 

Sebestyén Zoltán, Szitás Bernadett, Taskovics Éva, Jozef 

Tihanyi, Varga József, Wágner Edina, Ivo Weber, Zirczi 

Judit.

ALIBI
A Nagykáta–Erdőszőlő 

Nemzetközi Művésztelep kiállítása, 

augusztus 20–28.

Az alkotótábor ezen a nyáron immár tizenhatodik al-

kalommal került megrendezésre a Nagykátához tartozó 

Erdőszőlőn. A művésztelep és a kiállítás hívószava, illet-

ve címe az „alibi” volt. A szó jogi jelentése: „Bűncselek-

mény elkövetése idején másutt, nem a tett színhelyén 

való tartózkodás”, a hétköznapokban pedig „Ügyesen 

kieszelt mentség, ürügy egy mulasztásra, illetve ennek 

igazolására.”

– Éppen nekem is eszembe jutott ez. Erről már régen beszélgettünk. Az új francia antológiám második 
kötetében részletesen foglalkozom az írók egynyelvűségével, anyanyelvével, nyelvcseréjével. Elsőként 
Dormándi László jut eszembe, aki jó nevű magyar író volt a harmincas években, aztán a fasizmus elől 
a franciákhoz menekült. Magyarországon írt 10-15 regényt. Itt, Párizsban rájött, ha magyarul ír, nem lesz 
két olvasója se, ezért fájó szívvel elhatározta, hogy nyelvet vált. Elég jól megtanult franciául, és azontúl 
franciául írta a regényeit, mégpedig olyan sikerrel, hogy egyik első regényéről maga Alain Robbe-Grillet, 
a nouveau roman híres szerzője írt dicsérő kritikát, miszerint ez az új regénystílus egyik őse. Domándi 
olyan lecsupaszított franciául tudott csak, amihez a francia írók elérkeztek. Legnagyobb meglepetésem-
re, amikor a helyzet odahaza megváltozott, újra magyar regényeket írt. Mint francia regényíró híres lett, 
és visszatért Pestre. Ennek rendkívül sok összetevője van, én egy olyan magyar írót ismerek, aki fran-
ciául is jó író lett: Gáspár Lóránt. Ő szintén eléggé lecsupaszított francia verseket írt, de azok kitűnőek. 
Ehhez azt kell hozzátennem, hogy Chomsky, a híres amerikai nyelvész ezzel rengeteget foglalkozott, és 
mivel azok közé az avantgárd írók közé tartoztunk, akik azt mondták, nem csak az irodalmat és a nyel-
vészetet kell jól ismerni, hanem a szociológiát, a történelmet, a pszichológiát stb., hogy igazán jó művet 
hozzunk létre. Mi Chomsky-t szinte kötelező olvasmányként olvastuk. Az ő elmélete a nyelvi kompe-
tencia, amely nagyon leegyszerűsítve abból áll, hogy a nyelvi kompetencia akkor kezd kialakulni, ami-
kor a szüleid elkezdenek beszélni hozzád, és kb. 20-21 éves korodban megszilárdul. Ezért van az, hogy 
20-21 éves kor után minden ember nehezebben tanul meg egy idegen nyelvet. Ha valaki meg akar tanul-
ni igazán jól egy idegen nyelvet, annak lehetőleg 20-21 éves kora előtt kell megtanulnia. Gáspár Lóránt 
esetében ez adva volt, mert ő 20 évesen mondta, hogy kiszáradt az anyanyelvi fácskája. Én azt gondolom 
hogy ez hülyeség. Csak akkor szárad ki, ha egyáltalán nem locsolod. De akkor minden fa kiszárad! 

– Te akkor is tápláltad az anyanyelvi fácskádat, amikor nem nagyon lehetett, a szocializmusban Magyar 
Műhelyt küldtél Budapestre, antológiákról egyeztettél, voltak a Magyar Műhely találkozók, rengeteg szálon 
kapcsolódtál.
– Ez igaz, de mi párhuzamosan csináltuk. Amikor mint nyomdászok a Magyar Műhelyt saját kezűleg 
előállítottuk egy román barátunk nyomdájában, akkor már franciául is írni kezdtünk, nemsokára meg-
született a d’atelier francia folyóirat, és ha jól tudtam volna angolul meg spanyolul, akkor 4 nyelven foly-
tattam volna a munkámat, tehát ez nem vagy-vagy választás volt. Ma is büszke vagyok rá, hogy kétnyelvű 
író vagyok, és tudományos szöveget éppen olyan jól tudok írni franciául, mint magyarul. Az az ’56-os 
nemzedék, amely egy győztes forradalom után – amit aztán egy külső hatalom katonai erővel lever – Nyu-
gatra menekül, hogy az életét mentse, ennyivel tartozott ennek az országnak, hogy nem felejti el a nyelvét, 
és amit tud, megtesz érte, és ezt mi meg is tettük. Megtettük úgy, hogy amikor az országban olyan írók 
nem jelenhettek meg, mint Kassák Lajos, Weöres Sándor vagy Jékely Zoltán, akkor a Magyar Műhely mindig 
nyitva állt előttük. 
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