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"Ez a fajta játékosság halálosan komoly játék" — Interjú Nagy 

Pállal  

Faludy-n keresztül ismerjük már, hogy milyen 1956-ban távozni az országból, új helyen 
beilleszkedni, netán folytatni az írást. De Nagy Pál két társával 1962-ben magyar nyelvű újságot 
alapított Párizsban, és a Magyar Műhely a mai napig megjelenik (1989-től Pesten). 
Könyvkiadással is foglalkoztak, Weöres Sándor vagy éppen Erdély Miklós is náluk jelent meg 
(ráadásul Erdély kötete a mai napig nem jelent meg máshol). Kassák díjat alapítottak, és a 
szocializmus idején a magyar avantgárd írók, Kukorelly-től Tandori-ig náluk publikáltak - ezáltal 
a magyar irodalom is gazdagodott.. De ez még mindig csak bevezető, ugyanis d'atelier néven 
francia avantgárd folyóiratot is alapítottak, és együtt dolgoztak a francia avantgárd költőivel. 
Nagy Pál képversei, írásai önmagukban is érdekesek, személyes kedvencem a Journal in time 
kötete. Nagy Pált párizsi otthonában kerestem meg. 
 

– Számomra nagyon furcsa, hogy a Magyar Műhelyről egyáltalán nem lehet hallani 

Magyarországon, sem irodalmi körökben, sem máshol, pedig egyedülálló abban, hogy 1962-től 

Párizsban, magyarul jelent meg , és ma is megjelenik, igaz, ma már Budapesten. 

Egy másik közhely, hogy egy valamirevaló író, költő, festő az 1900-as évektől szinte biztosan 

járt Párizsban, szinte könnyebb azokat megnevezni, akik nem jártak. Ady, Kassák, Radnóti jártak, 

hogy csak az írók közül említsek néhányat. 

Még egy adalék: Erdély Miklós egyetlen, életében megjelent verseskötetét épp a Magyar 

Műhely adta ki. 

– Meg előadást tartottunk róla, népszerűsítettük. 
– Kicsit úgy vagyok a Magyar Műhely folyóirattal, mint Erdély Miklóssal. Egy nagyon szűk körben 
ismert és elismert, de a széles nyilvánosság előtt nem. 
– Mert jóformán senki nem foglalkozik az avantgárddal, sem Erdély Miklóssal. Azok sem – az 
irodalomtörténészekre, irodalomtudományokkal foglalkozókra gondolok – akiknek ez lenne a 
feladata. A tizenkilencedik század egyik fontos magyar gondolkozója, filozófusa, Erdélyi János 
írta: «sokan felpanaszolják, hogy nincs magyar filozófiai nyelv; filozofáljunk! s majd lesz magyar 
filozófiai nyelv!» 
– Olyan ez, mint, mint Erdély Miklós Kollapszus orv. c. könyvének sorsa : létezik a könyv, csak 
éppen...  
– Nem tud róla senki. 
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Francia nyelvű könyvem írása közben (« Une francophonie millénaire – anthologie de textes 
écrits en français par des auteurs hongrois, du Moyen Âge jusqu’à 1918 », Párizs, Honoré 
Champion, 2016, 500 oldal) találtam egy érdekes adatot. Az egyik első francia nyelvű avantgárd 
folyóiratot, a Renaissance-ot Victor Hugo egyik barátja alapította, 1872-ben (!). 1872 és 1914 
között Franciaországban és Belgium franciául beszélő déli felében összesen 312 avantgárd 
folyóiratot adtak ki. Ezt Maurice Caillard és Charles Forot « Les revues d’avant-garde 1870-
1914 » című könyvéből tudjuk, amely először 1924-ben jelent meg Párizsban, de Jean-Michel 
Place az 1960-as, 70-es évek francia avantgardjának kiadója újra megjelentette, 1990-ben. 

 
    Tudod, hány avantgárd folyóirat jelent meg Magyarországon? 

    – Én Kassák Lajos folyóiratáról tudok... 
    – Azért nemcsak Kassák folyóirata(i) léteztek. Németh Andor,  
    Szántó György, Mezei Árpád és Pán Imre is kiadtak  
    (Magyarországon, emigrációban vagy Erdélyben) rövid életű  
    avantgárd folyóiratokat. Ám ezek sem tudták elősegíteni a  
    modernizmus áttörését. Magyarország ebből a szempontból is  
    elmaradt a nyugati országoktól. S nem sok remény van arra,  
    hogy ezt a késést behozzuk. Kassák Lajos ötven éve halott, de  
    még mindig nem foglalhatta el őt megillető helyét a magyar  
    irodalomban. Fanyalogva írnak róla, senki sem próbálja  
    lerombolni a Kassákkal kapcsolatos negatív legendákat sem  
    («egyszemélyes avantgárd», «élete végén hátat fordított az  
    avantgárdnak», stb., stb.). 

    Holott a magyar irodalomban (is) mindig léteztek avantgárd  
    törekvések. Nézd meg például Kilián István professzor  
    kétkötetes remek antológiáját («A régi magyar képvers» és  
    «Válogatás a 20. szazadi vizuális költészetből», 
Felsőmagyarországi Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Miskolc-Budapest, 1998). Tele van például 
szebbnél szebb rózsaverssel. 
– Nem tanultunk róla az iskolában. 
– Mondok egy másik példát. Az irodalom funkcionáriusai Radnótiból bukolikus mártírköltőt 
faragtak, mert politikai céljaiknak ez felelt meg. Pedig Radnóti szerette és Párizsban meg is 
ismerte a legmodernebb európai költészetet. «Kisdoktoriját», Szegeden, 1934-ben Zolnai 
Bélánál, franciául, a francia «exotizmusról» (tulajdonképpen a szürrealizmusról) írta. S van egy 
«Virág» című képverse is – 1943-ból. Ez benne van ugyan az « Összes versek »-ben, de 
irodalomtörténészeink nem nagyon emlegetik. 

A «kisdoktori» kommentárral kísért részleteit Baróti Dezső, Radnóti szegedi évfolyamtársa 
egy tanulmány keretében megjelentette, de az eredeti francia szöveget soha, senki nem közölte. 
– Tavaly jelent meg Radnóti Fanni naplója, abban elég sok utalás van... 
– Igen, Fanni többek között azt írja, hogy Radnóti nem tudott jól franciául, amit a kisdolgozat 
elolvasása után nem fogadok el. (A francia szöveg egyébként a MTA könyvtárában található.) 
– De azért Fanni arról is ír, hogy jártak Párizsban, mint ahogy abban a korban majdnem minden 
magyar író. 
– Persze. 
– Ez az utazás a háború miatt megszűnt, s a szocialista rendszerben szó sem lehetett róla. És 
igazából azóta sem indult újra olyan intenzitással. 
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- – Azért ma megint sokan megfordulnak Párizsban. De ebbe most ne menjünk bele, a probléma 
egész könyvet érdemelne. 

Térjünk inkább vissza Kassákra. Az avantgárd ellenséges fogadtatása váratlan fordulatokat is 
eredményezett. Kassák – de nemcsak ő, számos példát tudnék még felsorolni – belefáradt a szinte 
reménytelen küzdelembe, és átírta néhány avantgárd versét! A világ egyik legszebb (mert váratlan, 
eredeti) verssora így hangzott eredetileg (és így is jelent meg az úgynevezett Számozott versek 1931-
es kötetében) : «A virágnak agyara van a felhőnek zöld kecskeszakálla». A Magvető által 1970-ben 
kiadott Kassák-összesben ez a verssor így hangzik : «A virágnak árnyéka van a felhőnek aranyból 
koronája». Kassák látja, tapasztalja, hogy a magyar olvasó az eredeti sort még nem tudja befogadni; 
azt kérdezi, mi köze van egymáshoz a virágnak és az agyarnak, a felhőnek semmiféle, se zöld, se kék 
kecskeszakálla nincs, micsoda hülyeség ez az egész?! Tehát átírja, és (sajnos) banalizálja ezt a 
verssort. 

A magyar avantgárdnak nincs tábora, nincs olvasóközönsége, illetve ez az olvasóközönség 
rendkívül kevés embert jelent. 

Ezt a következő esemény is igazolja. Az 1960-as, 70-es évek francia avantgárdjának egyik 
legfontosabb csoportosulása az Oulipo (OUvroir  de Littérature POtencielle) csoport volt. Sokat 
dolgoztunk együtt, a csoportot francia íróbarátaink vezetik a mai napig. Alapításának ötvenedik  
évfordulóján  a  francia  Nemzeti  Könyvtár  Párizs  egyik  repzentatív  helyén,  az Arsenal 
könyvtárában hatalmas kiállítást rendezett a csoport tiszteletére, s kiadott egy több mint kétszáz 
oldalas luxus-katalógust. A Magyar Műhely megalapításának ötvenedik évfordulója alkalmából a 
budapesti Petőfi Múzeum is rendezett egy (egyébként jól sikerült) kamarakiállítást, és 
megjelentetett egy harminc valahány oldalas füzetet, katalógus gyanánt. 

Mi nem arra vágyunk, hogy csak avantgárd irodalma legyen kies kis hazánknak, hanem arra, 
hogy – ha az irodalom egészét egy szép, kerek tortának tekintjük – a torta egyik szelete, legálisan, 
elismerve-szeretve az avantgárd irodalom legyen. Vagyis természetes helyünk legyen az irodalom 
egészében. 

Franciaországban szerencsére így van. Nézd ezt a vastag, a Gallimard könyvkiadó  folio 
sorozatában 2015-ben megjelent 964 oldalas könyvet. Béatrice Joyeux-Prunel, az École Normale 
Supérieure tanára írta. A címe : «Les avant-gardes artistiques 1848-1918, une histoire 
transnationale».  
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– Az emberek Kassák után elfelejtették ezt a fajta művészetet? 
– Jó kérdés! Nem felejtették el, de elhittek néhány olyan állítást, amely szinte lehetetlenné tette 
az újabb avantgárd felismerését, s elismerését. Ezek közül az a legveszélyesebb, amely azt állítja, 
hogy az avantgárd = izmus, vagyis egy adott korhoz kötődő művészeti stílus, amely megszületik 
és elhal, s akkor vége az avantgárdnak, legfeljebb neo-avantgárd-ról (afféle felmelegített, utánzó 
avantgárdról) beszélhetünk.  

A mi értelmezésünk szerint az avantgárd: magatartás, hozzáállás. Az új keresése, az, amit 
Rimbaud nagyjából úgy fogalmazott meg : modernnek kell lennünk mindenestül! Tehát Szenczi 
Molnár Albert, a zsoltárfordító, kora jelentős avantgárd írója: kubusverset ír, Analecta 
Ænigmatica (1608) és Lusus poetici (1614) címmel játékos köteteket ad ki. Kubusverseit legalább 
ismerjük: ha jól emlékszem, a hatvanas vagy a hetvenes években Tandori Dezső lefordította őket 
latinból magyarra, s megjelentek a Kortárs c. folyóiratban. 
– Az én értelmezésem eddig az volt, hogy az avantgárd leginkább a hetvenes évek művészeti 
törekvése volt, Erdély, Hajas, Szentjóby, Galántai... Persze ha Kassákot is belevesszük, mindjárt 
baj van, és ha az a definíció, hogy játékosság... 
– Ez a fajta játékosság halálosan komoly játék. Olvasd el Huizingának a játék elméletéről írott 
könyvét (Homo ludens, 1938), amelyben a játék szerepét vizsgálja az emberi civilizációban. 
– Erdély Miklóst hogyan ismertétek meg ? 
– A Magyar Műhelyt 1962-ben alapítottuk, s adtuk ki Párizsban 35 éven keresztül, saját 
zsebünkből. (Nem vártunk érte köszönetet; és soha nem is kaptunk.) Azért hoztuk létre, hogy 
annak az ötvenhatos nemzedéknek, amely a forradalom veresége után Nyugat-Európába 
kényszerült, legyen hol közölnie pályakezdő műveit. A lap, illegálisan, bejutott Magyarországra, 
s mindazok a magyar írók, akiket a rendszer hallgatásra ítélt, hamar észrevették, hogy végre 
közölhetik műveiket egy színvonalas külföldi kiadványban. Sok jó minőségű kéziratot kaptunk, 
postán, kicsempészve, stb., hiszen a magyar irodalom legjelentősebb írói, költői (Kassák Lajos, 
Weöres Sándor, Jékely Zoltán és a többiek) sem közölhettek hazai folyóiratban. 
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Természetesen Erdély Miklós «verseit» sem közölték. Ő küldött nekünk pár kéziratot, 
felfigyeltünk rá, s kezdtük őt közölni folyóiratunkban. Hamarosan őt magát is megismertük: egy 
alkalommal (Amerikába menet vagy jövet) megállt Párizsban. Nagyon összemelegedtünk. Amikor 
csak tehette, eljött évente-kétévente rendezett tanulmányi napjainkra is – ezeket a Párizs 
melletti Marly-le-Roy-ban, illetve a Bécs melletti Hadersdorfban rendeztük, negyven-ötven 
barátunk, munkatársunk részvételével.  
– Honnan származik a találkozók szervezésének ötlete? Az újságkészítés jó dolog, ezt 
elmondhatom...  
– Munkatársaink nagy része nem Franciaországban élt. Bakucz József, Sándor András, Horváth 
Elemér Amerikában, Vitéz György, Zend Róbert Kanadában. Czigány Lóránt, Siklós István 
Londonban. Németországban, Svájcban, Olaszországban és másutt is éltek munkatársaink. 
Különböző felekezeti, vagy politikai alapon szervezett összejövetelek már szép számmal léteztek. 
A Magyar Műhely volt Nyugaton az első, amely írói, irodalmi, művészeti találkozókat szervezett, 
amelyeken hazai és a környező országokban élő magyar írók, művészek, olvasók is részt vettek. 
Fontos szerepe volt a személyes találkozásnak. 

Úgyhogy egyre nagyobb teher nehezedett ránk, de anyagi segítséget végül is csak a francia 
kulturális minisztériumtól kaptunk. 

Ráébredtünk, hogy helyzetünket csak akkor tudjuk stabilizálni, ha kitanuljuk a 
nyomdászmesterséget, s folyóiratunk nyomdai munkálatait magunk végezzük. Akkoriban a 
nyomdászatot az ipari tanulók hét évig tanulták; mi két hétig jártunk, Papp Tibor barátommal egy 
továbbképző, szakszervezeti nyomdász iskolába... Szerencsére nyomdász pályafutásunk 
legelején megismerkedtünk Geltzer úrral – ugyanabban a nyomdában dolgoztunk. Ogyesszai 
zsidó ember volt, az orosz forradalom után, a progromok idején, fölszökött, gyerekként, 
kisöccsével egy francia teherhajóra és Marseille-ben kötött ki. Aranyszívű ember volt; az 
emigráns szolidaritás jegyében tanított bennünket esténként a gépszedés (sorszedés) fortélyaira. 
Így aztán azt is megtehettük, hogy könyveket adunk ki. Körülbelül hetven kiadványunk jelent meg 
ez alatt a harmincöt év alatt. Szám szerint talán nem sok. Minőségileg jelentős. Munkatársaink 
könyveinek sorozatában jelent meg Erdély Miklós Kollapszus orv. című Kassák-díjas kötete is, 
1974-ben. 
 – Azóta megszűnt a szocializmus, mégis az az érzésem, hogy ahhoz, hogy érvényesüljek, mint 
művész, el kell költöznöm Magyarországról és máshol kell mindent újrakezdenem. 
– Nézd, ez elég radikális álláspont; de elfogadható. Ha valaki úgy érzi, hogy Magyarországon 
teljesen a sarokba szorult, megértem, hogy el akar jönni onnan. 

De hozzáfűznék néhány megjegyzést. Érzésem szerint te, személy szerint, elkéstél. Minél 
idősebb az ember, annál nehezebb újrakezdeni az életet más országban. Még akkor is, ha jó civil 
mesterséget választottál (mint mondottad, informatikus vagy) és ismersz egy vagy több idegen 
nyelvet. Jól gondold meg, hogyan döntesz. 
– Öt-tíz éve gondolkodom ezen. Amikor kijövök Párizsba, úgy érzem, hogy a galériák tele vannak 
érdekes festőkkel, a könyvesboltok érdekes írókkal. A magyar irodalomban meg túlteng a 
depresszió, és mintha mindenki ugyanazon a hangon szólalna meg. Persze most általánosítok. 
– Az úgynevezett posztmodern nagy pusztítást végzett Magyarországon. Az íróknak különösen 
jól jött ez az «irányzat»: ideológiai hátteret biztosított elkésettségüknek, pótolta eredetiségüket,  
leplezte  tehetetlenségüket.  Pedig  Tandori Dezső vagy Kukorelly Endre nagy reménysége volt a 
modern magyar irodalomnak. A Memóriapart a háború utáni magyar irodalom egyik legjobb 
prózai szövege. 
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-  
A hetvenes-nyolcvanas években sokan elfordultak az avantgárdtól. Még azok is, akiknek első 

írásait a Magyar Műhely közölte (Esterházy Péter, Garaczi László, Kukorelly Endre és mások). 
Lehet, hogy ebben mi is hibásak voltunk, de legfontosabb oka az volt, hogy fiatal íróink 
felismerték, hogy avantgárd irodalommal semmire se mennek Magyarországon. S ott volt előttük 
a nagy példa: Illyés Gyula. Aki a francia avantgárd akkori legjobbjaival volt, Párizsban, tegező 
viszonyban. Amikor azonban 1926-ban visszatért Magyarországra, hamar észrevette: nem 
Párizsban van, Budapesten a modern irodalomnak, művészetnek rendkívül kicsi a tábora. S akkor 
Illyés 180 fokos fordulatot hajtott végre. Nem az emberiség, hanem a nemzet dalnoka lett. 
Franciaországban ez  egy lehetséges szerep, Magyarországon viszont választani kell. 
– Az jutott eszembe, mennyire más a kép, amit otthon próbálnak láttatni a magyar irodalomról, 
és mennyire más az, ami innen, Párizsból látszik. A kettőnek semmi köze sincs egymáshoz. 
– Ez valóban így van. 
– Sokat gondolkodtam azon, hogy van-e még értelme a nemzeti besorolásnak. Van-e annak 
jelentősége, hogy valaki magyar, francia vagy hottentotta. Ez a fajta kategorizálás nekem már 
egy kicsit furcsa. Vannak ismerőseim, barátaim Párizsban, Londonban, Amszterdamban, sok más 
városban, de arról nem szoktunk csevegni, hogy ki mennyire magyar vagy francia. Nem fontos. 
– Jó, hogy a fiatalok többsége ma már így gondolkodik. 

Azt is hozzáteszem : a külföldön élő magyarok között százával, ezrével vannak, akik szintén 
így gondolkodnak. A kétnyelvűség (többnyelvűség) teszi talán, hogy a mi hazafiságunk már nem 
olyan, mint például Petőfi hazafisága volt.  

Az is igaz persze, hogy az 56-os nemzedék gondolkodása valahol a kettő között van: az 56-
os forradalom erős összekötő kapocs, hazafiságunk talán közelebb áll Petőfi forradalmi 
hazafiságához, mint a tiétek.  

A másik, ami kijelentéseddel kapcsolatban eszembe jutott  (ezzel könyvem most készülő 
kötetében sokat foglalkozom): a nyelv, az anyanyelv problémája. Ha akarod, ha nem, neked, aki 
kevéssel már elmúltál 21 éves, az alapnyelved a magyar marad, mert ezt tanultad meg 
leghamarabb és spontánul. (Sauvageot professzor szerint még anyanyelvünket sem ismerjük 
tökéletesen.) Az amerikai nyelvész, Noam Chomsky és iskolája azt állítja, hogy létezik úgynevezett 
«nyelvi kompetencia». Ez kb. 21-22 éves korban végleg megszilárdul. Ettől kezdve neheze(bbe)n 
tanulsz meg jól egy idegen nyelvet. Az ötvenhatosoknak az a része, amely már minimum 22-25 
éves volt, amikor külföldre került, ezt a problémát a gyakorlatból is jól ismeri. Én 55 éve tanulok 
franciául, francia volt a feleségem, könyveket publikálok franciául (és ráadásul «civilben» francia 
tanár vagyok, a Sorbonne-on szereztem tanári oklevelet) – de a francia nem anyanyelvem.  
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Másik példát mondok. Ülünk a párizsi Magyar Intézet vetítőtermében ; filmvetítés után 
még egy ideig az éppen levetített magyar filmről beszélgetünk. A vitát Fejtő Ferenc vezeti, akit 
én rendkívüli mértékben tisztelek és szeretek ; több mint hetven éve élt már akkor 
Franciaországban, ez alatt az idő alatt franciák között dolgozott. Franciául beszél, szinte 
akcentus nélkül, gyorsan, kitűnően. De egyszer csak elakad. Az első sorban ülünk, figyelmesen 
hallgatjuk. Fejtő leszól nekünk, magyarul: srácok, hogy is mondják ezt franciául ? Kitör belőlünk 
a röhögés: ha Feri nem tudja... De azért megsúgjuk neki. 
– Szóval a nyelvi kompetencia... 
– Ha írni (is) akarsz, erre oda kell figyelned. 

Én összesen három jelentősebb magyar írót ismerek, aki a háború után külföldön sikeresen 
nyelvet váltott. Dormándy László a második világháború előtt Magyarországon jó tollú lektűríró 
volt, s a Pantheon Kiadó igazgatója. A fasizmus elől családostul Franciaországba emigrált. S mint 
író, hamarosan szembesült azzal a szomorú ténnyel, hogy elvesztette olvasóközönségét. Van 
egy megható szövege, amelyet egy brüsszeli PEN ülésen olvasott fel. Azt mondja, ő tudja, hogy 
az anyanyelve magyar, s ezen nem tud, s nem is akar változtatni. De francia olvasóközönséget 
keres magának, mert azt szeretné, ha továbbra is olvasnák a műveit. Lecsupaszított, 
csontkemény nyelven: érdekesen írt franciául ; az «újregényesek» : Alain Robbe-Grillet, 
Georges Perec azt hitték, az új regény egyik előfutárát tisztelhetik benne. Írtak is róla. 

– A másik nyelvváltó: Gáspár Lóránd költő. Ő 21 éves, amikor francia bajtársaival megszökik 
egy bajorországi fogolytáborból. Magyar nyelvű verseket ír, s közli is őket Rezek Román atya 
szerény kis párizsi folyóiratában, az Ahogy Lehet-ben. Gáspár még szerkeszti is a lapot rövid 
ideig. Aztán egyik napról a másikra áttér a francia versírásra. S ezt azzal indokolja: úgy érzi, 
kiszáradt az anyanyelv kis fácskája. 

A harmadik nyevváltó a Svájcban élő Kristóf Ágota. Több magyar nyelvű versét közölte a 
Magyar Műhely, ám azután ő is nyelvet váltott. Ezt nagyjából ugyanúgy indokolta, mint Gáspár 
Lóránd: kiszáradt az anyanyelv fácskája.  

A mi nyelvünk fácskája nem száradt ki : gyakran hazajártunk, magyar újságot és könyvet 
olvastunk, stb. De hát ez mindenkinek a magánügye. Azért megismétlem: többre becsülöm a 
kétnyelvű írókat. Például Fejtő Ferencet, aki egész hosszú élete során (a 99-ik életévében halt 
meg) kétnyelvű író maradt. 
– Most Kundera jutott eszembe, ő a cseheket tagadta meg, és csak franciául ír. 
– Nem ismerem pontosan Kundera életútját, az itteni viszonyokat viszont nagyon jól ismerem. 
(Eddig hat francia nyelvű könyvem jelent meg.) Lefogadom, hogy Kundera francia szövegeit 
született franciák nézik át és készítik elő kiadásra. Olvasd el ezzel kapcsolatban Georges Walter 
magyar származású francia író jó humorral megírt, Souvenirs curieux d’une espèce de Hongrois 
című könyvét. (Párizs, Taillandier, 2008.) 

Egyébként mutatok neked egy könyvet annak érzékeltetésére, hogyan kezelik a franciák 
azokat  a franciául alkotó írókat, művészeket, akik nem franciának születtek. 
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– Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, vagyis azok az idegenek, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy Franciországból Franciaország legyen. Hát nem túl kedves. 
– Ami a francia nemzeti identitást illeti, a franciák ugyanolyan nacionalisták, mint mi, magyarok, 
vagy éppen (mondjuk) a szlovákok. Az Œil de la lettre korifeusai (akik ezzel a címmel folyóiratot 
szerkesztettek, illetve könyvsorozatot jelentettek meg 1983 és 1994 között) Christine Arnothy-
t, Ladislas Dormandi-t, Lorand Gaspar-t, Agotha Kristof-ot magyar íróként tartják számon. (Jean-
Paul Archie, Florence Lorrain « Les écrivains hongrois », Párizs, Œil de la lettre, 1995.) 
– Jó, de azért ott van Brassai, Hantai és sokan mások... 
– Őket is mint idegen eredetű franciákat tartják számon. 
– De amikor mondjuk a Pompidouban van kiállításuk, akkor maximum az életrajzukba írják bele, 
hogy melyik országban születtek, de abszolút franciának tartják őket. 
– Ez súlyos tévedés. A francák (bizonyos fokig) valóban befogadó nemzet, de azért távolságot 
mindig tartanak. Lapozz bele Béatrice Joyeux-Prunel «Les avant-gardes artistiques» című 
könyvébe. Ebben Picasso spanyol, Modigliani olasz, Brancusi román művészként szerepel. Pedig 
ezek az alkotók életművük legnagyobb részét Franciaországban (sőt Párizsban) hozták létre. 

Az ötvenhatosok nagy része, ha megkérdezik, Párizsban élő magyarnak vallja magát. 
Természetesen ez csak egy a lehetséges magatartások közül. Te tégy lelkiismereted parancsa 
szerint. De ne legyenek illúzióid. Így nem fogsz nagyot csalódni. 

Kuli 
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