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BÍRÓ JÓZSEF

Kezdettől

(  –   Bujdosó Alpárnak   –  )

monoton érpárnak krémrés
lépte szivárványlátszat már
csillagán mozdonylék elejt
zápordrót hinti bölcsőoltár
fontolón illatárkorral zenét
kiemel agyagnász szaporán
hallomás átüt most kerettél

NAGY PÁL

Búcsú barátunktól

Bujdosó Alpár 1935. december 18-án született Budapesten, és életének 86. évében, 2021. május 12-én hunyt 
el Bécsben. A két dátum egy gazdag életet és egy gazdag életművet határol.

Alpár a forradalom kitörésekor, 1956-ban, a soproni Erdőmérnöki Főiskola hallgatója volt, ahol az 
új diákegyesület, a MEFESZ vezetőjévé választották. Ilyen minőségében tagja lett annak a Kéthly Anna 
vezette delegációnak, amely délkelet-ázsiai útra indult, hogy a forradalom vívmányait népszerűsítse. 

A forradalom leverése után Nyugat-Európába menekült, ahol 1960-tól 1963-ig az Union of Free 
Hungarian Students (UFHS), genfi székhelyű, külföldi magyar diákszövetség egyik vezetőjeként tevé-
kenykedett.

Irodalmi pályafutását a hetvenes években novellákkal kezdte. 1978-ban Kassák-díjat kapott. 1978-tól 
1996-ig a Párizsban megjelenő Magyar Műhely című irodalmi és művészeti folyóirat egyik szerkesz-
tője volt.

Ugyancsak Bécsben élő barátjával, Megyik János szobrászművésszel szervezte minden második évben, 
a folyóirat munkatársainak Bécs melletti (hadersdorfi) nemzetközi találkozóit.

Bujdosó az osztrák PEN Klub tagja és az Élet és Irodalom bécsi munkatársa volt. Öt könyvet és szá-
mos tanulmányt írt, könyvei a Magyar Műhely kiadásában jelentek meg. Írásvetítőre komponált műveit, 
fonikus költeményeit, performanszait, vizuális munkáit számos írótalálkozón, nemzetközi fesztiválon 
mutatta be. Jó kapcsolata volt az osztrák avantgárddal.

Felesége halála után Alpár hosszú ideig betegeskedett, 2021 májusában halt meg. A kelenföldi Szent 
Gellért plébániatemplom urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra.

Bujdosó Alpárral gyakran dolgoztam együtt. A legemlékezetesebb a francia Riviérán, Bormes-les-
Mimosas-ban készült fonikus művünk. A mű a fűszernövények nevét variálta. A magnófelvétel azonban 
elveszett. Megmaradt viszont a Kötcsei iratok című közös munkánk, amely arról tudósított, hogy 1999 
nyarán Megyik János kötcsei házának pincéjében megtaláltuk (s közöltük) Che Guevara titkos naplóját, 
teljes levelezését stb. 

Bujdosó Alpár nemcsak nagy munkabírású szerkesztőtársunk, hanem egyik legjobb barátunk is 
volt. Nagy veszteség, hogy most már nincs jelen köztünk.


