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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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KVANTUM-ANOMÁLIÁK
Szakállas Zsolt kiállítása, 

szeptember 3–18. 

ÖN VA L LOM ÁS

A festés számomra több, mint önkifejezés. Szenvedély, 

ahol nemcsak a mindennapi dolgoknak van helyük, ha-

nem azoknak is, amelyek mélyen lapulnak a tudatalat-

tinkban. Ide sorolnám az abnormális történéseket is. 

A lélek készen áll, hogy a legkülönfélébb képzeteinket 

összegyúrja valami mássá és aki képes megidézni ezt 

a „másságot”, annak szó szerint csodában van része. 

Miért is van erre az eljárásra szükség?

Hogy kizökkenjünk a fizikai létből, mely ledarálna 

minden útjába esőt. Furcsa egybeesések, tévelygések, 

álom és őrület, leleplezés; ezek a tényezők honosodnak 

aztán meg a művészetemben.
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