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NAGY PÁL

jegyzet

Kedves Tibor!
Talán meglepődsz, hogy levelet írok neked, halálod után: senki sem tudja megmondani, hogyan éljük meg 
halálunkat, mit érzünk, mit gondolunk, mit felejtünk. Ki tudja, mi vár ránk odaát. Én például feltételezem, 
hogy nem szűnünk meg gondolkodni. Ezra Pound, akit annyira szerettünk, így írta volt: „Holtan is elméje 
birtokában!” Levelemet tehát nem (vagy nemcsak) azoknak szánom, akik halálod után még itt maradtak, 
s most jó vagy rossz lelkiismerettel emlékeznek rád, hanem azoknak is, akik már nincsenek közöttünk.

Ez persze úgy hangzik, mintha elhatároztad volna, hogy elmész, holott halálodban éppen az a halálos, 
hogy a halál az abszolút kényszer szinonimája: nem lehet nem meghalni. 

Te sokáig küzdöttél a halállal; közben többször láttuk egymást, s ami rendkívüli módon imponált 
nekem: nem úgy tűnt, hogy ebben a küzdelemben mindenképpen alulmaradsz. Nem ez lett volna az első 
„csoda”; a csodák sorozata az életünkben régen elkezdődött.

A legnagyobb csoda a Magyar Műhely megszületése volt, 1962-ben. Akkor legalábbis mindenki csodá-
ról beszélt: néhány éhenkórász párizsi fiatalember, akinek zsebében se tallér, se frank, se pengő, de még 
csak forint sem csörgött, idegen nyelvi környezetben magyar nyelvű irodalmi, művészeti és kritikai folyó-
iratot alapított, évente hatszori megjelenést ígérve. (Ez volt talán az egyetlen ígéret, amelyet nem tudtunk 
megtartani.)

A folyóirat megszületett, s még ma is él; lassan hatvanadik születésnapját ünnepelheti, immáron Buda-
pesten. A századik szám még Párizs–Bécs–Budapest megjelöléssel 1996-ban jelent meg, de a folyóiratot 
már 1989-ben hazavittük (75. szám), s 1990-ben az új – fiatal hazai írókkal megerősödött – szerkesztőség is 
megszerveződött. Mi, idősebbek (az „alapító szerkesztők”) lassan átengedtük a lapot a fiatal szerkesztőknek.

Azt hiszem, felesleges hangsúlyoznom, hogy nehezen engedtük el gyermekünk kezét, aki időközben 
felnőtt emberré cseperedett. A „hazai” Műhely azóta a 185. számnál tart, s – a Magyar Műhely Galériával 
együtt – a magyarországi művészeti és irodalmi avantgárd egyik biztos bázisa.

*

Annak idején óriási erőfeszítéseket tettünk a Magyar Műhelyért. Mint azt barátunk és munkatársunk, 
a Kanadában élő Vitéz Gyurka mondotta, erre senki sem kért fel bennünket, önként vállaltuk: fiatalok, 
erősek voltunk. A kezdeti támogatáskeresés, előfizető-gyűjtés korszaka után kitanultuk a nyomdász-
mesterséget: gépszedő (sorszedő), majd fényszedő szakmunkások lettünk. Hétköznap, nappal Ioan Cuşa 

román költőbarátunk nyomdájában dolgoztunk, fizetett szakmunkásként – ezért, csak ezért volt és van 
viszonylagos biztonságot nyújtó nyugdíjunk. Este, a hétvégeken szedtük, tördeltük a Magyar Műhelyt; 
bérmunkát vállaltunk, nem sok szabadidőnk maradt. Több mint két évtized telt el így; erőnk, energiánk 
lassan, de biztosan fogytak. Szerencsére szerkesztőtársaink, barátaink sokat segítettek (főleg a bécsiek; 
Bujdosó Alpár és Megyik János), az asszonyokról nem is beszélve. Neked Gombos Zsuzsa volt méltó társad, 
nekem francia feleségem, Emilienne Deschamps. A magyar irodalom nem is tudja, mennyit köszönhet 
nekik: a türelem volt legfőbb erényük.

Nem időzöm a részleteknél, ami a Magyar Műhely történetét illeti, hosszasan írtam a lapról, a fontosabb 
eseményekről háromkötetes önéletrajzomban (Kortárs Kiadó, 2001–2004). Ami a te (magyar nyelvű) irodal-
mi munkásságodat illeti: életművedet a Magyar Műhely neked szentelt különszámában (1996 júliusa) 
próbáltam elemezni. Inkább életkörülményeinkre térek még vissza.

Avantgárd alkatú írók voltunk, magyar földön eleve kudarcra ítélve. Ezt nehezen viseltük, nehezen 
viselted te is. Ám Kassák Lajos példája lebegett előttünk; hétköznapi életünket – ugyanúgy, mint Kassák 
életét – a körülöttünk nagy számban gyülekező tehetséges fiatal írók szeretete, elismerése könnyítette 
meg. S az a tudat, hogy a magyar irodalom változására, fejlődésére a Magyar Műhely irodalma akkor is 
hatott és hatni fog, amikor ezt a hatást a konzervatív erők, konzervatív emberek nemcsak nem kívánták, 
nemcsak nem kívánják, de határozottan akadályozni próbálták, s ma is akadályozni próbálják.

A magyar irodalom színe-java, főként azok, akik a pálya szélére szorultak, a Magyar Műhelyben min-
dig otthonra találtak. Ők szerették és becsülték a folyóirat szerkesztőit, munkatársait: a „műhelyes” írókat; 
befogadták munkáikat. S számos fiatal magyar író ma is megkeres bennünket vagy a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban elhelyezett Magyar Műhely-archívumot kutatja.

Az igazi kárpótlás azonban befogadó országaink elismerése volt. A mi kétnyelvű irodalmi munkás-
ságunkat francia íróbarátaink megbecsülése éltette, de angliai, amerikai, kanadai és más országokban 
élő munkatársaink is számíthattak országuk modern szellemű értelmiségének támogatására. A francia 
Centre National du Livre még anyagi támogatást is nyújtott folyóiratunknak, hogy a fordítói-kritikai 
munkánkat honorálja.

Ennek az írói kétnyelvűségnek a feldolgozása még várat magára, de a munka megkerülhetetlen. 
Annyit már most is megállapíthatunk, hogy a fizikai munka (a nyomda) és a kétnyelvűségből adódó fel-
adatok elvégzése óriási munkát követelt. Belefáradtál, belefáradtunk. S amikor végre fiatal barátaink 
vették át a Műhelyt, már – úgy látszik – késő volt. A kor kórjai támadtak ránk, életerejüket nagyjából felélt 
emberekre.

Meggyőződésem, hogy még jó néhány évig köztünk lehettél volna, ha több tartalékod van életed spór-
kasszájában.

De égtünk, elégtünk.
Isten veled, Tibor! Viszontlátjuk egymást, ha van viszontlátás.
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