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A Magyar Műhely könyvkiadói tevékenysége, 
nemzetközi kapcsolatok 

1962-ben elindítottunk – csóró huszonévesek – Franciaországban egy lapot, szándékunk szerint az 1956-os 
forradalom szellemében. Az első pillanattól kezdve a magyar irodalom politikai határoktól független 
egé szében gondolkodtunk. Az volt a célunk, hogy elkerülve a napi politikát, a lapban egymás mellett sze-
repeljenek a határon belüli és kívüli szerzők. Miután a folyóirat egy-két száma már megjelent és egyre 
nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy a szó hétköznapi értelmében a lap a mi írói műhelyünk, ami azt 
jelenti, hogy tanulni kell a mesterségünket és művekkel bizonyítani, hogy szellemi befektetésünk nem 
hiábavaló. 

Lapunk ekkor még nem volt tudatosan avantgárd elkötelezettségű. Az irodalmi alkotásokban a vé-
leményünk szerint legmagasabb értékszintet megütő verseket, prózákat részesítettük előnyben, a friss 
hangot, a direkt politikai elkötelezettségtől mentes műveket. Úgy gondoltuk, hogy modernek vagyunk, 
és mások, mint a többiek, másmilyenek, mint a többi, Nyugaton megjelenő magyar lap.

Az első számban a későbbiek felől nézve mintha a tudatalattink előérzete sugallta volna kezdő lépé-
seink irányát, máris kellemetlenkedtünk például a négy (hazai, jugoszláviai, brüsszeli és müncheni) fo-
lyó irat hirdetésével, és azzal, hogy Kassák Lajostól idéztünk a klasszikus irodalmi felfogással nehezen 
összeboronálható gondolatokat: „A közönségnek írok én is, de nem fogadhatom el irányítónak, mérték-
adónak a közönség művészeti kultúráját, sokban csiszolatlan ízlését” (Magyar Műhely 1., 29).

Ebből a gondolati háttérből magától értetődően emelkedett a megoldandó problémák fölé egy-egy ön-
álló kötet kiadása. Első elképzelésünk az volt, hogy valamelyik lapszám helyett könyvet, verseskötet, pró-
zát stb. adunk ki, amit a folyóirat helyett küldünk el az előfizetőknek. Ezt a gondolatmenetet követve 
a Magyar Műhely 4. számaként 1963-ban Parancs János Félálom című verseskötetét adtuk ki. A könyv 
1000 példányban készült, melyből kb. 400 példányt postán Magyarországra küldtünk, íróknak, költők-
nek és olyan személyeknek akik – netán politikai elkötelezettségük révén – a hazai irodalom alakításában 
tevőlegesen vettek részt.

Ebben az időben már szinte nap mint nap keresték fel a lap szerkesztőségét a Párizsban járó hazai 
írók, képzőművészek, és hozták a pesti híreket, a lapunkkal foglalkozó visszhangot, a könyvvel (később 
könyveinkkel) kapcsolatos véleményeket. Élénk, szinte napi kapcsolat alakult ki a hazai irodalmi élet tűrt 
és tiltott ágai, valamint a Magyar Műhely között.

1963-ban Weöres Sándor és felesége, Károlyi Amy Párizsban jártak és felkerestek bennünket. Akkor már 
készült a Weöres Sándornak szentelt 7–8. különszámunk, nagyon jó volt a hangulat. Egyszercsak Weöres 
elővette táskájából a Tűzkút című kötet kéziratát, mondván, hét éve járja a kiadókat vele, eredményte-
lenül. Megkérdezte: vállalnánk-e a kiadását. Természetesen vállaljuk – volt azonnali válaszunk, azonban 
hangot adtunk kétségeinknek is, miszerint a hazaiak ezt bizonyára rossz néven veszik, és ki tudja milyen 
ürüggyel bele fognak kötni Weöres Sándorba. Abban maradtunk, hogy ha otthon megtámadják a Tűz-
kút párizsi kiadásáért, akkor a helyzetet felmérve válaszoljon azt, amit jónak lát. Mindent kenjen ránk, 
mondja azt, hogy elloptuk a kéziratot, vagy amit éppen jónak tart.

Miután a Hollandiai Mikes Kelemen Kör megígérte, hogy támogatja némi pénzzel a Tűzkút kiadását, 
a munkával egy müncheni nyomdát bíztunk meg. A könyv nyomdába kerülését nagy titokban tartottuk, 
mert attól féltünk, ha a megjelenés előtt kitudódik, a hazai kultúrnacsalnyikok Weörest úgy megszoron-
gatják, hogy kénytelenek leszünk leállítani a kiadást. Már majdnem kész volt a könyv, amikor egyik ha-
zai látogatótól megtudtuk, hogy a Szépirodalmi Könyvkiadó nagy sietséggel dolgozik a kötet kiadásán. 
Ezek szerint volt valaki a legbizalmasabb körünkön belül, aki elárult bennünket. Ki? Akkor nem nagyon 
kerestük a tettest, mert a tennivalóval voltunk elfoglalva. Csak negyven évvel később Várallyay Gyula 
Ügynökök az ötvenhatos diákmozgalomban (1956-os Intézet – L’Harmattan, 2011) című könyvének meg-
jelenése után tudtuk meg, hogy lapalapító szerkesztőtársunk, Szakál Imre, Sury Jacques fedőnévvel a ma-
gyar belügy ügynöke volt, de bizonyítékunk arra, hogy ő árulta volna el ügyünket, nincsen. A hazaiak 
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A Magyar Műhely könyvkiadói tevékenysége, 
nemzetközi kapcsolatok 

1962-ben elindítottunk – csóró huszonévesek – Franciaországban egy lapot, szándékunk szerint az 1956-os 
forradalom szellemében. Az első pillanattól kezdve a magyar irodalom politikai határoktól független 
egé szében gondolkodtunk. Az volt a célunk, hogy elkerülve a napi politikát, a lapban egymás mellett sze-
repeljenek a határon belüli és kívüli szerzők. Miután a folyóirat egy-két száma már megjelent és egyre 
nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy a szó hétköznapi értelmében a lap a mi írói műhelyünk, ami azt 
jelenti, hogy tanulni kell a mesterségünket és művekkel bizonyítani, hogy szellemi befektetésünk nem 
hiábavaló. 

Lapunk ekkor még nem volt tudatosan avantgárd elkötelezettségű. Az irodalmi alkotásokban a vé-
leményünk szerint legmagasabb értékszintet megütő verseket, prózákat részesítettük előnyben, a friss 
hangot, a direkt politikai elkötelezettségtől mentes műveket. Úgy gondoltuk, hogy modernek vagyunk, 
és mások, mint a többiek, másmilyenek, mint a többi, Nyugaton megjelenő magyar lap.

Az első számban a későbbiek felől nézve mintha a tudatalattink előérzete sugallta volna kezdő lépé-
seink irányát, máris kellemetlenkedtünk például a négy (hazai, jugoszláviai, brüsszeli és müncheni) fo-
lyó irat hirdetésével, és azzal, hogy Kassák Lajostól idéztünk a klasszikus irodalmi felfogással nehezen 
összeboronálható gondolatokat: „A közönségnek írok én is, de nem fogadhatom el irányítónak, mérték-
adónak a közönség művészeti kultúráját, sokban csiszolatlan ízlését” (Magyar Műhely 1., 29).

Ebből a gondolati háttérből magától értetődően emelkedett a megoldandó problémák fölé egy-egy ön-
álló kötet kiadása. Első elképzelésünk az volt, hogy valamelyik lapszám helyett könyvet, verseskötet, pró-
zát stb. adunk ki, amit a folyóirat helyett küldünk el az előfizetőknek. Ezt a gondolatmenetet követve 
a Magyar Műhely 4. számaként 1963-ban Parancs János Félálom című verseskötetét adtuk ki. A könyv 
1000 példányban készült, melyből kb. 400 példányt postán Magyarországra küldtünk, íróknak, költők-
nek és olyan személyeknek akik – netán politikai elkötelezettségük révén – a hazai irodalom alakításában 
tevőlegesen vettek részt.

Ebben az időben már szinte nap mint nap keresték fel a lap szerkesztőségét a Párizsban járó hazai 
írók, képzőművészek, és hozták a pesti híreket, a lapunkkal foglalkozó visszhangot, a könyvvel (később 
könyveinkkel) kapcsolatos véleményeket. Élénk, szinte napi kapcsolat alakult ki a hazai irodalmi élet tűrt 
és tiltott ágai, valamint a Magyar Műhely között.

1963-ban Weöres Sándor és felesége, Károlyi Amy Párizsban jártak és felkerestek bennünket. Akkor már 
készült a Weöres Sándornak szentelt 7–8. különszámunk, nagyon jó volt a hangulat. Egyszercsak Weöres 
elővette táskájából a Tűzkút című kötet kéziratát, mondván, hét éve járja a kiadókat vele, eredményte-
lenül. Megkérdezte: vállalnánk-e a kiadását. Természetesen vállaljuk – volt azonnali válaszunk, azonban 
hangot adtunk kétségeinknek is, miszerint a hazaiak ezt bizonyára rossz néven veszik, és ki tudja milyen 
ürüggyel bele fognak kötni Weöres Sándorba. Abban maradtunk, hogy ha otthon megtámadják a Tűz-
kút párizsi kiadásáért, akkor a helyzetet felmérve válaszoljon azt, amit jónak lát. Mindent kenjen ránk, 
mondja azt, hogy elloptuk a kéziratot, vagy amit éppen jónak tart.

Miután a Hollandiai Mikes Kelemen Kör megígérte, hogy támogatja némi pénzzel a Tűzkút kiadását, 
a munkával egy müncheni nyomdát bíztunk meg. A könyv nyomdába kerülését nagy titokban tartottuk, 
mert attól féltünk, ha a megjelenés előtt kitudódik, a hazai kultúrnacsalnyikok Weörest úgy megszoron-
gatják, hogy kénytelenek leszünk leállítani a kiadást. Már majdnem kész volt a könyv, amikor egyik ha-
zai látogatótól megtudtuk, hogy a Szépirodalmi Könyvkiadó nagy sietséggel dolgozik a kötet kiadásán. 
Ezek szerint volt valaki a legbizalmasabb körünkön belül, aki elárult bennünket. Ki? Akkor nem nagyon 
kerestük a tettest, mert a tennivalóval voltunk elfoglalva. Csak negyven évvel később Várallyay Gyula 
Ügynökök az ötvenhatos diákmozgalomban (1956-os Intézet – L’Harmattan, 2011) című könyvének meg-
jelenése után tudtuk meg, hogy lapalapító szerkesztőtársunk, Szakál Imre, Sury Jacques fedőnévvel a ma-
gyar belügy ügynöke volt, de bizonyítékunk arra, hogy ő árulta volna el ügyünket, nincsen. A hazaiak 
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nem tudtak bennünket megelőzni, a mi kiadásunk az övékénél két hónappal hamarabb jelent meg. Nagyon 
jellemző az akkori helyzetre, hogy a hazai kiadásban egy szóval kevesebb van, mint a mienkben: nálunk 
a Weöres által írt előszóban az áll, hogy a szellemi szesztilalom talán már véget ért korszakában, ami-
ből a hazai kiadásban a talán szó kimaradt.

A Tűzkutat követően még 1964-ben kiadtuk Nagy Pál Reménység, hosszú évek című első könyvét és 
Sánta vasárnap címmel az én első verseskötetemet. Innentől kezdve könyvkiadói tevékenységünket tu-
datosan űztük, annál is inkább, mert kitanultuk a nyomdászmesterséget, s 1965-től kezdve mi magunk 
szedtük, tördeltük a kiadványainkat. Itt kell megjegyeznem, hogy nyomdailag nagy segítségünkre volt 
egyetlen igazi mecénásunk: Ioan Cuşa, román költő és nyomdatulajdonos.

Egy Nyugatra menekült szerzőnek hazai könyvkiadónál a Kádár-korszakban semmi esélye nem volt. 
A nyugati magyar könyvkiadás viszont mostoha módon bánt nemzedékünk (az ’56-ban huszonévesek) 
szerzőivel. Évente egy-két kötet jelent meg, de ezek kiválasztásában nem az irodalmi szempontok voltak 
a meghatározóak, hanem többnyire a menekültek politikai konformizmusát tükröző mondanivaló. A pá-
lyát elindító első kötet kiadását, különösen a modern hangvételű művekét, a Magyar Műhely vállalta fel.

Egy-egy könyv kiadásának anyagi terheit csak nyomdai munkánkkal tudtuk segíteni, ami azt jelentette, 
hogy könyve megvalósításához a szerzőnek is be kellett szállnia némi pénzzel. Itt alá kell húznom: an-
nak ellenére, hogy a szerző anyagilag is részt vett saját könyvének előállításában, szó sincs arról, hogy 
a szerző kiadása lett volna a könyv. Ugyanis mi, Nagy Pállal ketten, majd 1978-tól Bujdosó Alpárral hár-
man minden kéziratot alaposan elolvastunk, s a továbbiakban csak az általunk jónak tartott, kiadásra 
érdemes kézirattal foglalkoztunk, azaz csak ezekre tettük rá a Magyar Műhely-emblémát.

Itt kell jeleznem, hogy a Magyar Műhely pénzügyi nyomorát azzal igyekeztük enyhíteni, hogy mint 
nyom dászok sokféle nyomdai munkát elvállaltunk, készítettünk könyvet, brosúrát, meghívót és egyéb 
ún. városi munkát. Például a Hollandiai Mikes Kelemen Kör találkozóján elhangzott előadások könyvét, 
a párizsi magyar Szabadkőműves Páholy kisebb kiadványait, a híres revüszínház, a Folies Bergère művé-
szeti igazgatójának és résztulajdonosának, Gyarmathy Mihálynak a verseskötetét, az első nemzetközileg  
jegyzett magyar filmszínésznőnek, Megyeri Sárinak Én is voltam jávorfácska című önéletrajzi ihletett-
ségű könyvét stb. Hangsúlyoznom kell, hogy ezeket a kiadványokat nem a Magyar Műhely Könyvkiadó 
adta ki, legfeljebb egyik-másik könyv kolofonjában az volt olvasható, hogy készült a Magyar Műhely ga ra -
mond betűivel.

Amikor – 1967-től – már elkülöníthető tevékenységként érzékeltük a könyvkiadást, energiánk jó részét 
az értékes irodalmi művek kiadására fordítottuk. A kezdet kezdetén nem beszélhettünk kiforrott egyéni-
ségekről. A Nyugatra menekült író- és költőpalántáknak tehetségük bizonyítása volt az első és legfonto-
sabb feladat, a kiadónak pedig kézirathalmazokból válogatva kellett kiemelni egy-egy, tehetséget sejtető 
első kötet anyagát.

Még 1967-ben kiadtuk az akkor Kanadában élő Kemenes Géfin László Jégvirág című első versesköte-
tét, Karátson Endre Lelkigyakorlat című elbeszéléskötetét, majd 1968-ban Bakucz József Napfogyatkozás 
című – szintén első – verseskönyvét. Ezt követően többnyire a Magyar Műhely adta ki az ’56-os nemze-
dék Nyugaton élő szerzőinek első könyvét. Nálunk indult Dedinszky Erika, Vitéz György, Bujdosó Alpár, 
Baránszky László, Molnár Katalin, Zend Róbert, Márton László.

A Kádár-érában Mándy Stefánia volt a második hazai szerző, akinek A kés a kéz a hal című, mind-
annyiunkat megrendítő, a magyar irodalomban költői csúcsot jelentő könyvét 1970-ben mi adtuk ki. Saj-
nos a könyvkötő üzem, ahol könyvét bekötötték, tűzvész áldozata lett, s a tűzoltók csak 200 példányt 
tudtak Mándy Stefánia könyvéből megmenteni. 800 példány – legnagyobb bánatunkra – a tűzbe veszett.

A Magyarországon élő szerzők Magyar Műhely által kiadott könyveiről jó tudni, hogy Labanc Gyula 
Idő személyi csönddel című kötetével 1975-ben kezdte költői pályafutását. Hajas Tibor performansz-
Ka talógusa 1985-ben nálunk jelent meg, úgyszintén Petőcz András Non-figuratív képversei 1989-ben, 
Székely Ákos képversei f címmel 1990-ben, Géczi János Concrete című könyve pedig 1991-ben.

A hetvenes évek elejétől szegénységünkből tőkét kovácsolva könyveink egységes arculatát úgy alakítot-
tunk ki, hogy ettől kezdve a Magyar Műhely kiadványai fekete fedőlappal, az olasz Simoncini cég gara-
mond betűivel jelentek meg. Az külön megerősített a fekete fedőlap rendszeresítésében bennünket, hogy 
az egyik Mikes-összejövetelen – az egyébként velünk barátkozó – Szépfalusi István bécsi evangélikus lel-
kész megrovólag – a hallgatóság látszólagos beleegyezésével – erkölcstelen, romboló fekete könyveknek 
nevezte kiadványainkat. A nehezen felépített arculatunkat aláásandó, egyedül Molnár Katalin készíttetett 
a nyomdában – engem megkerülve – piros fedőlapot Valamely rejtett helyről című verseskötetének.

Az 1970-es évek elejétől a Magyar Műhely és köre már tudatosan avantgárdnak vallotta magát, ami azt 
jelentette, hogy szorosabb kapcsolatot igyekezett teremteni a magyarországi avantgárd (szinte kivétel 
nélkül tiltott listán számontartott) képviselőivel, valamint a vajdasági, főleg a Symposionban jelentkező 
jugoszláviai magyar avantgárddal.

Erdély Miklós, akivel 1963-ban Párizsban ismerkedtünk meg, olyannyira a tiltott költők közé tarto-
zott, hogy neki nemhogy könyvét nem adták ki, de folyóiratokban sem publikálhatott. Lévén kemény fá ból 
faragott és nagyon tudatos művész, verseskötetének a kéziratát elvitte a fő budapesti kiadókhoz, s azt 
kérte, elutasításukat fektessék papírra (ezt mindegyik kiadó, azaz a kiadót képviselő szerkesztő arcpiru-
lás nélkül megtette). Mi rendszeresen közöltük a lapban. 1973-ban Kassák-díjat kapott, aminek fejében 
kiadtuk Kollapszus orv. címmel a költeményeit. A rendszerváltás után, 1991-ben Idő-mőbiusz címmel 
pedig két kötetben összegyűjtött verseit adtuk ki.

A lapban egyre szaporodó képversek a hetvenes évek végére a Magyar Műhely által kiadott könyvek-
ben is dominánssá váltak, a hazai terméstől ezáltal teljesen elkülönülve új szakaszt nyitottak a magyar 
irodalomban. Rendkívüli irodalomtörténeti eseménynek számít a kétkötetes Vizuális költészet Magyaror-
szágon című antológia megjelenése, mely a Felsőmagyarország Kiadó és a Magyar Műhely közös vállal ko-
zása. Az első kötet A régi magyar képvers Kilián István tudós munkájának az eredménye, melyben a szer ző 
bemutatja a legkorábbi magyar képverstől egészen a 19. század végéig alkotott vizuális munkákat. A máso-
dik kötetben válogatást kapunk a 20. századi magyar vizuális költészetből, ezt Kovács Zsolt és L. Simon 
László szerkesztette. Szintén L. Simon László szerkesztette a VizUállás jelentés című képvers-an toló giát, 
mely az ezredforduló környékén induló fiatal nemzedék munkáiból mutat be egy csokor ravalót. Ezek a mun-
kák önmagukban is: szemléletükkel, mindenre kiterjedő nyitottságukkal, hiányt pótló anyagukkal szink-
ronban vannak a kor legaktuálisabb irodalmi mozgásával, megjelenésük Dick Higgins híres, a nyolcvanas 
évek végén Amerikában megjelent Pattern Poetry című antológiájához hasonlóan – melyben a magyar 
vizuális költészet külön fejezetet kap – teljesen új megvilágításban láttatja honi irodalmi világunkat.
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nem tudtak bennünket megelőzni, a mi kiadásunk az övékénél két hónappal hamarabb jelent meg. Nagyon 
jellemző az akkori helyzetre, hogy a hazai kiadásban egy szóval kevesebb van, mint a mienkben: nálunk 
a Weöres által írt előszóban az áll, hogy a szellemi szesztilalom talán már véget ért korszakában, ami-
ből a hazai kiadásban a talán szó kimaradt.

A Tűzkutat követően még 1964-ben kiadtuk Nagy Pál Reménység, hosszú évek című első könyvét és 
Sánta vasárnap címmel az én első verseskötetemet. Innentől kezdve könyvkiadói tevékenységünket tu-
datosan űztük, annál is inkább, mert kitanultuk a nyomdászmesterséget, s 1965-től kezdve mi magunk 
szedtük, tördeltük a kiadványainkat. Itt kell megjegyeznem, hogy nyomdailag nagy segítségünkre volt 
egyetlen igazi mecénásunk: Ioan Cuşa, román költő és nyomdatulajdonos.

Egy Nyugatra menekült szerzőnek hazai könyvkiadónál a Kádár-korszakban semmi esélye nem volt. 
A nyugati magyar könyvkiadás viszont mostoha módon bánt nemzedékünk (az ’56-ban huszonévesek) 
szerzőivel. Évente egy-két kötet jelent meg, de ezek kiválasztásában nem az irodalmi szempontok voltak 
a meghatározóak, hanem többnyire a menekültek politikai konformizmusát tükröző mondanivaló. A pá-
lyát elindító első kötet kiadását, különösen a modern hangvételű művekét, a Magyar Műhely vállalta fel.

Egy-egy könyv kiadásának anyagi terheit csak nyomdai munkánkkal tudtuk segíteni, ami azt jelentette, 
hogy könyve megvalósításához a szerzőnek is be kellett szállnia némi pénzzel. Itt alá kell húznom: an-
nak ellenére, hogy a szerző anyagilag is részt vett saját könyvének előállításában, szó sincs arról, hogy 
a szerző kiadása lett volna a könyv. Ugyanis mi, Nagy Pállal ketten, majd 1978-tól Bujdosó Alpárral hár-
man minden kéziratot alaposan elolvastunk, s a továbbiakban csak az általunk jónak tartott, kiadásra 
érdemes kézirattal foglalkoztunk, azaz csak ezekre tettük rá a Magyar Műhely-emblémát.

Itt kell jeleznem, hogy a Magyar Műhely pénzügyi nyomorát azzal igyekeztük enyhíteni, hogy mint 
nyom dászok sokféle nyomdai munkát elvállaltunk, készítettünk könyvet, brosúrát, meghívót és egyéb 
ún. városi munkát. Például a Hollandiai Mikes Kelemen Kör találkozóján elhangzott előadások könyvét, 
a párizsi magyar Szabadkőműves Páholy kisebb kiadványait, a híres revüszínház, a Folies Bergère művé-
szeti igazgatójának és résztulajdonosának, Gyarmathy Mihálynak a verseskötetét, az első nemzetközileg  
jegyzett magyar filmszínésznőnek, Megyeri Sárinak Én is voltam jávorfácska című önéletrajzi ihletett-
ségű könyvét stb. Hangsúlyoznom kell, hogy ezeket a kiadványokat nem a Magyar Műhely Könyvkiadó 
adta ki, legfeljebb egyik-másik könyv kolofonjában az volt olvasható, hogy készült a Magyar Műhely ga ra -
mond betűivel.

Amikor – 1967-től – már elkülöníthető tevékenységként érzékeltük a könyvkiadást, energiánk jó részét 
az értékes irodalmi művek kiadására fordítottuk. A kezdet kezdetén nem beszélhettünk kiforrott egyéni-
ségekről. A Nyugatra menekült író- és költőpalántáknak tehetségük bizonyítása volt az első és legfonto-
sabb feladat, a kiadónak pedig kézirathalmazokból válogatva kellett kiemelni egy-egy, tehetséget sejtető 
első kötet anyagát.

Még 1967-ben kiadtuk az akkor Kanadában élő Kemenes Géfin László Jégvirág című első versesköte-
tét, Karátson Endre Lelkigyakorlat című elbeszéléskötetét, majd 1968-ban Bakucz József Napfogyatkozás 
című – szintén első – verseskönyvét. Ezt követően többnyire a Magyar Műhely adta ki az ’56-os nemze-
dék Nyugaton élő szerzőinek első könyvét. Nálunk indult Dedinszky Erika, Vitéz György, Bujdosó Alpár, 
Baránszky László, Molnár Katalin, Zend Róbert, Márton László.

A Kádár-érában Mándy Stefánia volt a második hazai szerző, akinek A kés a kéz a hal című, mind-
annyiunkat megrendítő, a magyar irodalomban költői csúcsot jelentő könyvét 1970-ben mi adtuk ki. Saj-
nos a könyvkötő üzem, ahol könyvét bekötötték, tűzvész áldozata lett, s a tűzoltók csak 200 példányt 
tudtak Mándy Stefánia könyvéből megmenteni. 800 példány – legnagyobb bánatunkra – a tűzbe veszett.

A Magyarországon élő szerzők Magyar Műhely által kiadott könyveiről jó tudni, hogy Labanc Gyula 
Idő személyi csönddel című kötetével 1975-ben kezdte költői pályafutását. Hajas Tibor performansz-
Ka talógusa 1985-ben nálunk jelent meg, úgyszintén Petőcz András Non-figuratív képversei 1989-ben, 
Székely Ákos képversei f címmel 1990-ben, Géczi János Concrete című könyve pedig 1991-ben.

A hetvenes évek elejétől szegénységünkből tőkét kovácsolva könyveink egységes arculatát úgy alakítot-
tunk ki, hogy ettől kezdve a Magyar Műhely kiadványai fekete fedőlappal, az olasz Simoncini cég gara-
mond betűivel jelentek meg. Az külön megerősített a fekete fedőlap rendszeresítésében bennünket, hogy 
az egyik Mikes-összejövetelen – az egyébként velünk barátkozó – Szépfalusi István bécsi evangélikus lel-
kész megrovólag – a hallgatóság látszólagos beleegyezésével – erkölcstelen, romboló fekete könyveknek 
nevezte kiadványainkat. A nehezen felépített arculatunkat aláásandó, egyedül Molnár Katalin készíttetett 
a nyomdában – engem megkerülve – piros fedőlapot Valamely rejtett helyről című verseskötetének.

Az 1970-es évek elejétől a Magyar Műhely és köre már tudatosan avantgárdnak vallotta magát, ami azt 
jelentette, hogy szorosabb kapcsolatot igyekezett teremteni a magyarországi avantgárd (szinte kivétel 
nélkül tiltott listán számontartott) képviselőivel, valamint a vajdasági, főleg a Symposionban jelentkező 
jugoszláviai magyar avantgárddal.

Erdély Miklós, akivel 1963-ban Párizsban ismerkedtünk meg, olyannyira a tiltott költők közé tarto-
zott, hogy neki nemhogy könyvét nem adták ki, de folyóiratokban sem publikálhatott. Lévén kemény fá ból 
faragott és nagyon tudatos művész, verseskötetének a kéziratát elvitte a fő budapesti kiadókhoz, s azt 
kérte, elutasításukat fektessék papírra (ezt mindegyik kiadó, azaz a kiadót képviselő szerkesztő arcpiru-
lás nélkül megtette). Mi rendszeresen közöltük a lapban. 1973-ban Kassák-díjat kapott, aminek fejében 
kiadtuk Kollapszus orv. címmel a költeményeit. A rendszerváltás után, 1991-ben Idő-mőbiusz címmel 
pedig két kötetben összegyűjtött verseit adtuk ki.

A lapban egyre szaporodó képversek a hetvenes évek végére a Magyar Műhely által kiadott könyvek-
ben is dominánssá váltak, a hazai terméstől ezáltal teljesen elkülönülve új szakaszt nyitottak a magyar 
irodalomban. Rendkívüli irodalomtörténeti eseménynek számít a kétkötetes Vizuális költészet Magyaror-
szágon című antológia megjelenése, mely a Felsőmagyarország Kiadó és a Magyar Műhely közös vállal ko-
zása. Az első kötet A régi magyar képvers Kilián István tudós munkájának az eredménye, melyben a szer ző 
bemutatja a legkorábbi magyar képverstől egészen a 19. század végéig alkotott vizuális munkákat. A máso-
dik kötetben válogatást kapunk a 20. századi magyar vizuális költészetből, ezt Kovács Zsolt és L. Simon 
László szerkesztette. Szintén L. Simon László szerkesztette a VizUállás jelentés című képvers-an toló giát, 
mely az ezredforduló környékén induló fiatal nemzedék munkáiból mutat be egy csokor ravalót. Ezek a mun-
kák önmagukban is: szemléletükkel, mindenre kiterjedő nyitottságukkal, hiányt pótló anyagukkal szink-
ronban vannak a kor legaktuálisabb irodalmi mozgásával, megjelenésük Dick Higgins híres, a nyolcvanas 
évek végén Amerikában megjelent Pattern Poetry című antológiájához hasonlóan – melyben a magyar 
vizuális költészet külön fejezetet kap – teljesen új megvilágításban láttatja honi irodalmi világunkat.
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Jelentős volt és jelentős ma is a Magyar Műhely elméleti hozzájárulása a hazai irodalomhoz. Nagy Pál 
Monologium, Korszerűség / kortárs irodalom; Posztmodern háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, 
Derrida; Az irodalom új műfajai, című munkái megkerülhetetlenek a magyar irodalom elméleti megkö-
zelítésében, akárcsak Bujdosó Alpár Vetített irodalom című könyve. Tőlem is megjelent néhány esszé, 
néhány tanulmánykötet, többek között az Avantgárd szemmel cím alatt összefogott sorozat három darab-
ja: Költészetről, irodalomról; Költőkről, könyvekről; Az irodalmi világról. Kiemelendők még H. Nagy 
Péter Paraf, Szkárosi Endre Merülő Monró, Szombathy Bálint Marék homokot szorongatva. Kalandozá-
sok a művészet határmezsgyéin című munkái, Bohár Andrásnak Nyitott kultúra felé (1950–1989) című 
hermeneutikai tanulmányai.

A Magyar Műhely a könyvkiadásban is a határok nélküliségének elvét követve kiadta a Szlovákiában 
élő Juhász R. József Van még szalámi című kötetét, valamint Mészáros Ottó poemateria című könyvét 
– ugyanakkor megjelentette Kelényi Béla, Bari Károly, Més-záros István, Hegedűs Mária, L. Simon László, 
Lipcsey Emőke, Abajkovics Péter, a nem feltétlen vizuális költők közül Bakucz József, Vitéz György, Ke-
menes Géfin László, Horváth Elemér, Dedinszky Erika, Baránszky László könyveit.

Jelentős idegen nyelvből fordított művek is jelentek meg a Magyar Műhely kiadásában, mint például 
Ezra Pound Cantók című kötete (válogatta, fordította és az utószót írta Kemenes Géfin László), valamint 
Jacques Derrida Grammatológia című tanulmánykötete, melyet Molnár Miklós fordított és ő írta hozzá 
a bevezető tanulmányt is. A Magyar Műhely adta ki az Olaszországban élő Tomaso Kemeny A vízözön 
mondja című könyvét.

2003-ban a fiatalokból összeállt, és immáron a folyóiratot és a Magyar Műhely Kiadót vezető szerkesz-
tőség L. Simon László Secretum sigillum című könyvecskéjével megindította a Pixel könyvek sorozatot, 
melyben azóta Herendi Péter, Bakos Zoltán, Babinszky Csilla, Tóth Gábor, Kerekes Gábor, Juhász R. József, 
Bartha Sándor és Herendi Péter egy-egy műve került kiadásra.

A Magyar Műhely történetében külön fejezet illeti meg az 1972-ben Philippe Dôme, Nagy Pál és Papp 
Tibor által megalapított d’atelier című francia nyelvű folyóiratot, amellyel a legmodernebb francia iroda-
lomba való bekapcsolódásukat igyekeztek megteremteni, azaz a lap feladatául – a magyar elvárásokkal 
szemben – nem a francia és a magyar irodalom közötti közvetítő szerepet jelölték ki.

A d’atelier-t, az akkor már szintén a nyomdában dolgozó Philippe Dôme-mal, mi magunk szedtük, 
tördeltük, terjesztettük, párizsi könyvkereskedésekben letétbe helyeztük stb. Azonban az adóhivatal be-
letenyerelt a levesünkbe. Mivel lapunkat az országos kulturális kuratórium alaki hibák miatt (az első 
szám nem volt szerzők és cikkek szerint felosztva, második számunkban az oldalak nem voltak megszá-
mozva) nem fogadta el nemzeti kulturális értéknek (azaz nem kaptuk meg a Numéro de commission 
paritaire-t), ebből kifolyólag az adóhatóság profitorientált gazdasági cégnek tekintette a d’atelier-t, azon nali 
adóelőleget követeltek tőlünk, és nem kaptunk postai kedvezményt sem. Ekkor adta valaki azt a ta nácsot, 
hogy lévén a Magyar Műhely Franciaországban hivatalosan bejegyzett és elfogadott lap, melynek termé-
szetesen van Commission paritaire-száma, kiadhatjuk a d’atelier-t a Magyar Műhely különszámaként, 
amit a hátlapon kell feltüntetni.

A tanácsot megfogadva ettől kezdve minden d’atelier-kiadvány hátlapján feltüntettük, hogy „Supplé-
ment à Magyar Műhely. No de Commission Paritaire 39.129”. Nos, ezzel a ténnyel az a furcsa helyzet állt 

elő, hogy a hetvenes évek egyik legaktívabb francia avantgárd lapja, a d’atelier a Magyar Műhely kiadvá-
nya volt.

Hármasban, alapító szerkesztők, hetente összejöttünk, és a számunkra akkor éppen legizgatóbb prob-
lémákat próbáltuk elméletileg körbejárni. Természetesen a francia könyvkiadás ötlete is felmerült ben-
nünk. Amit nem sikerült a Magyar Műhelynél foganatosítani, azt a d’atelier-vel megcsináltuk, azaz egy-egy 
számot könyvként is áruba bocsátottunk. Csak a fedőlapot kellett átfestenünk feketére.

A d’atelier harmadik számaként 1973-ban Philippe Dôme (indices) című vizuális szöveg-együttesét 
adtuk ki. A magyar–francia világban az ő neve már ismert volt, 1960-ban Liège-ben, egyetemista korunk-
ban a Dialogue című folyóirat szerkesztőiként együtt ültettük át franciára Pilinszky János Francia fogoly 
című versét, majd úgyszintén mi ketten fordítottuk Kassák Lajos A ló meghal a madarak kirepülnek 
című költeményét, amely a Fata Morgana kiadónál 1972-ben Le cheval meurt l’oiseau s’envole címmel je-
lent meg. Philippe Dôme könyvét a d’atelier szerkesztőségében csiszolódó, későbbi Renaudot-díjas Gérard 
de Cortanse Altérations-ja követte. Közben a d’atelier szerkesztőségébe bevontunk néhány fiatalt: Bruno 
Montels-t, Claude Minière-t, a most említett Gérard de Cortanse-t. Michel Deguy Reliefs című munkája volt 
a harmadik könyvünk. Őt Jacques Roubaud Mezura című, morális regénynek titulált műve követte. Itt kell 
megjegyeznem, hogy ebben az időben az éppen kiadandó könyv szerzőjét szombaton délutánra vagy va sár-
napra kihívtuk a nyomdába, azért, hogy saját könyve megvalósításában aktívan vegyen részt, tapasztalja  
meg, hogy vizuálisan mit lehet elérni, hogyan lehet aktív módon belépni a megvalósítás folyamatába, ho-
gyan lehet megváltoztatni a látható elemek egymáshoz való viszonyát. Michel Deguy-n és Jean Paris-n kívül 
mindenki vette a lapot. Jacques Roubaud évek múlva is örömmel emlékezett a nyomóprésből kicsúszó 
első kefelevonat mágikus mibenlétére, az ólom szagára, az ólomból betördelt oldalak törékenységére. 
A Roubaud-kötetet Claude Minière Vita Nova könyve, majd Nagy Pál SadisfactionS című hatalmas vizuális 
költeménye követte. Szintén 1977-ben jelent meg Bruno Montels ilos o ne pioss című, szétterített papírívek-
re nyomtatott munkája, majd Jean Paris Après une légère indisposition című regénye, 1994-ben pedig Nagy 
Pál Journal in-time című könyve.

Francia viszonylatban legismertebb kiadványunk Stéphane Mallarmé korszakalkotó művének, az Un 
coup de dès jamais n’abolira le hazard-nak az igazi első, az eredeti kefelevonatokon a költő akarata sze rint 
kiadásra előkészített műnek – hála Mitsou Ronat érzékeny és tudós tevékenységének – a Change Errant 
Kiadóval közösen felvállalt kiadása; ugyanis eladdig a különböző kiadványok vizuális szempontból csak 
nagyjából vagy egyáltalán nem követték a szerző utasításait, s ezzel lehetetlenné tették a mű tökéletes 
megértését.

A d’atelier 6–7. számaként jelent meg Szentkuthytól, 1974-ben a Prae első fejezetének francia fordítása, 
mely szellemével, elméleti felvetéseivel azonnal megbolygatta az irodalmi berkeket. Olyannyira, hogy 
maguk a francia írók kerestek kiadót a hatalmas mű kiadására. A próbálkozást az buktatta meg, hogy mi-
után francia oldalról a költségek kétharmada összejött, az UNESCO magyar bizottsága, azzal az ürüggyel 
hogy sem a mű, sem a szerző nem képviseli a magyar irodalmat, nem szavazta meg az anyagi segítséget.

A Magyar Műhely szerkesztői már a hatvanas évek második felében szoros kapcsolatot alakítottak ki 
a francia irodalom korban hozzájuk illő alkotóival. 1967-ben a Francia Ifjúsági Kultúrházak vezetőségével 
karöltve nemzetközi találkozót rendeztünk Párizsban franciául tudó, jelentős, de többnyire mellőzött 



50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY

22 23

Jelentős volt és jelentős ma is a Magyar Műhely elméleti hozzájárulása a hazai irodalomhoz. Nagy Pál 
Monologium, Korszerűség / kortárs irodalom; Posztmodern háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, 
Derrida; Az irodalom új műfajai, című munkái megkerülhetetlenek a magyar irodalom elméleti megkö-
zelítésében, akárcsak Bujdosó Alpár Vetített irodalom című könyve. Tőlem is megjelent néhány esszé, 
néhány tanulmánykötet, többek között az Avantgárd szemmel cím alatt összefogott sorozat három darab-
ja: Költészetről, irodalomról; Költőkről, könyvekről; Az irodalmi világról. Kiemelendők még H. Nagy 
Péter Paraf, Szkárosi Endre Merülő Monró, Szombathy Bálint Marék homokot szorongatva. Kalandozá-
sok a művészet határmezsgyéin című munkái, Bohár Andrásnak Nyitott kultúra felé (1950–1989) című 
hermeneutikai tanulmányai.

A Magyar Műhely a könyvkiadásban is a határok nélküliségének elvét követve kiadta a Szlovákiában 
élő Juhász R. József Van még szalámi című kötetét, valamint Mészáros Ottó poemateria című könyvét 
– ugyanakkor megjelentette Kelényi Béla, Bari Károly, Més-záros István, Hegedűs Mária, L. Simon László, 
Lipcsey Emőke, Abajkovics Péter, a nem feltétlen vizuális költők közül Bakucz József, Vitéz György, Ke-
menes Géfin László, Horváth Elemér, Dedinszky Erika, Baránszky László könyveit.

Jelentős idegen nyelvből fordított művek is jelentek meg a Magyar Műhely kiadásában, mint például 
Ezra Pound Cantók című kötete (válogatta, fordította és az utószót írta Kemenes Géfin László), valamint 
Jacques Derrida Grammatológia című tanulmánykötete, melyet Molnár Miklós fordított és ő írta hozzá 
a bevezető tanulmányt is. A Magyar Műhely adta ki az Olaszországban élő Tomaso Kemeny A vízözön 
mondja című könyvét.

2003-ban a fiatalokból összeállt, és immáron a folyóiratot és a Magyar Műhely Kiadót vezető szerkesz-
tőség L. Simon László Secretum sigillum című könyvecskéjével megindította a Pixel könyvek sorozatot, 
melyben azóta Herendi Péter, Bakos Zoltán, Babinszky Csilla, Tóth Gábor, Kerekes Gábor, Juhász R. József, 
Bartha Sándor és Herendi Péter egy-egy műve került kiadásra.

A Magyar Műhely történetében külön fejezet illeti meg az 1972-ben Philippe Dôme, Nagy Pál és Papp 
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szemben – nem a francia és a magyar irodalom közötti közvetítő szerepet jelölték ki.

A d’atelier-t, az akkor már szintén a nyomdában dolgozó Philippe Dôme-mal, mi magunk szedtük, 
tördeltük, terjesztettük, párizsi könyvkereskedésekben letétbe helyeztük stb. Azonban az adóhivatal be-
letenyerelt a levesünkbe. Mivel lapunkat az országos kulturális kuratórium alaki hibák miatt (az első 
szám nem volt szerzők és cikkek szerint felosztva, második számunkban az oldalak nem voltak megszá-
mozva) nem fogadta el nemzeti kulturális értéknek (azaz nem kaptuk meg a Numéro de commission 
paritaire-t), ebből kifolyólag az adóhatóság profitorientált gazdasági cégnek tekintette a d’atelier-t, azon nali 
adóelőleget követeltek tőlünk, és nem kaptunk postai kedvezményt sem. Ekkor adta valaki azt a ta nácsot, 
hogy lévén a Magyar Műhely Franciaországban hivatalosan bejegyzett és elfogadott lap, melynek termé-
szetesen van Commission paritaire-száma, kiadhatjuk a d’atelier-t a Magyar Műhely különszámaként, 
amit a hátlapon kell feltüntetni.

A tanácsot megfogadva ettől kezdve minden d’atelier-kiadvány hátlapján feltüntettük, hogy „Supplé-
ment à Magyar Műhely. No de Commission Paritaire 39.129”. Nos, ezzel a ténnyel az a furcsa helyzet állt 

elő, hogy a hetvenes évek egyik legaktívabb francia avantgárd lapja, a d’atelier a Magyar Műhely kiadvá-
nya volt.

Hármasban, alapító szerkesztők, hetente összejöttünk, és a számunkra akkor éppen legizgatóbb prob-
lémákat próbáltuk elméletileg körbejárni. Természetesen a francia könyvkiadás ötlete is felmerült ben-
nünk. Amit nem sikerült a Magyar Műhelynél foganatosítani, azt a d’atelier-vel megcsináltuk, azaz egy-egy 
számot könyvként is áruba bocsátottunk. Csak a fedőlapot kellett átfestenünk feketére.

A d’atelier harmadik számaként 1973-ban Philippe Dôme (indices) című vizuális szöveg-együttesét 
adtuk ki. A magyar–francia világban az ő neve már ismert volt, 1960-ban Liège-ben, egyetemista korunk-
ban a Dialogue című folyóirat szerkesztőiként együtt ültettük át franciára Pilinszky János Francia fogoly 
című versét, majd úgyszintén mi ketten fordítottuk Kassák Lajos A ló meghal a madarak kirepülnek 
című költeményét, amely a Fata Morgana kiadónál 1972-ben Le cheval meurt l’oiseau s’envole címmel je-
lent meg. Philippe Dôme könyvét a d’atelier szerkesztőségében csiszolódó, későbbi Renaudot-díjas Gérard 
de Cortanse Altérations-ja követte. Közben a d’atelier szerkesztőségébe bevontunk néhány fiatalt: Bruno 
Montels-t, Claude Minière-t, a most említett Gérard de Cortanse-t. Michel Deguy Reliefs című munkája volt 
a harmadik könyvünk. Őt Jacques Roubaud Mezura című, morális regénynek titulált műve követte. Itt kell 
megjegyeznem, hogy ebben az időben az éppen kiadandó könyv szerzőjét szombaton délutánra vagy va sár-
napra kihívtuk a nyomdába, azért, hogy saját könyve megvalósításában aktívan vegyen részt, tapasztalja  
meg, hogy vizuálisan mit lehet elérni, hogyan lehet aktív módon belépni a megvalósítás folyamatába, ho-
gyan lehet megváltoztatni a látható elemek egymáshoz való viszonyát. Michel Deguy-n és Jean Paris-n kívül 
mindenki vette a lapot. Jacques Roubaud évek múlva is örömmel emlékezett a nyomóprésből kicsúszó 
első kefelevonat mágikus mibenlétére, az ólom szagára, az ólomból betördelt oldalak törékenységére. 
A Roubaud-kötetet Claude Minière Vita Nova könyve, majd Nagy Pál SadisfactionS című hatalmas vizuális 
költeménye követte. Szintén 1977-ben jelent meg Bruno Montels ilos o ne pioss című, szétterített papírívek-
re nyomtatott munkája, majd Jean Paris Après une légère indisposition című regénye, 1994-ben pedig Nagy 
Pál Journal in-time című könyve.

Francia viszonylatban legismertebb kiadványunk Stéphane Mallarmé korszakalkotó művének, az Un 
coup de dès jamais n’abolira le hazard-nak az igazi első, az eredeti kefelevonatokon a költő akarata sze rint 
kiadásra előkészített műnek – hála Mitsou Ronat érzékeny és tudós tevékenységének – a Change Errant 
Kiadóval közösen felvállalt kiadása; ugyanis eladdig a különböző kiadványok vizuális szempontból csak 
nagyjából vagy egyáltalán nem követték a szerző utasításait, s ezzel lehetetlenné tették a mű tökéletes 
megértését.

A d’atelier 6–7. számaként jelent meg Szentkuthytól, 1974-ben a Prae első fejezetének francia fordítása, 
mely szellemével, elméleti felvetéseivel azonnal megbolygatta az irodalmi berkeket. Olyannyira, hogy 
maguk a francia írók kerestek kiadót a hatalmas mű kiadására. A próbálkozást az buktatta meg, hogy mi-
után francia oldalról a költségek kétharmada összejött, az UNESCO magyar bizottsága, azzal az ürüggyel 
hogy sem a mű, sem a szerző nem képviseli a magyar irodalmat, nem szavazta meg az anyagi segítséget.

A Magyar Műhely szerkesztői már a hatvanas évek második felében szoros kapcsolatot alakítottak ki 
a francia irodalom korban hozzájuk illő alkotóival. 1967-ben a Francia Ifjúsági Kultúrházak vezetőségével 
karöltve nemzetközi találkozót rendeztünk Párizsban franciául tudó, jelentős, de többnyire mellőzött 
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írók, költők részvételével, melyen francia írók tartottak kimondottan irodalomközpontú előadásokat. 
Kü lönösen nagy figyelmet fordítottunk a vasfüggöny mögötti országokból meghívandókra. Magyarország-
ról Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Pilinszky János és Somlyó György volt a vendégünk, de népes és 
igen nívós társaság jött Lengyelországból, Csehszlovákiából, Romániából, és egy-egy meghívott Marok-
kóból, Angliából, az Egyesült Államokból stb. Párizsban ekkor a legizgalmasabb irodalmi terepet a Tel 
Quel és a Changes című folyóiratok uralták. Mindkét szerkesztőség tagjaival személyesen is megismerked-
tünk. A Tel Quel-esek közül baráti viszony alakult ki Maurice Roche és Nagy Pál, valamint Denis Roche 
és énközöttem. A Change folyóirat szerkesztőinek (Jean Pierre Faye, Mitsou Ronat, Jacques Roubaud) szel-
lemével átitatott Polivanov Kör szemináriumának rendszeres látogatói, majd előadói voltunk. Engem be-
választottak a Francia Írószövetség vezetőségébe. Az írószövetség évente háromszor-négyszer megjelenő 
Intrait című kiadványát, valamint a Le Temp des Cerises kiadó Union des Écrivains című könyvsorozatát 
éveken keresztül igazgattam.

A d’atelier révén egyre több helyre hívtak meg bennünket vizuális műveink kiállítására. Le Havre-ban, 
Párizs környéki kisvárosokban mutattuk be munkáinkat. Kiállítottunk a párizsi Pompidou-központban, 
Belgiumban, Hollandiában stb.

A Polyphonix Nemzetközi Költői Fesztivál (melynek 1982-től vezetőségi tagja voltam) rendszeres meg-
hívottjaiként szerepeltek a műhelyesek Párizsban, Caenban, Milánóban, Rómában, New Yorkban, San Fran-
ciscóban, Magyarországon Szegeden, Budapesten a Francia Intézetben, az Olasz Intézetben stb.

Nagy Pál a párizsi Collège International de Philosophie-ben vezetett szemináriumot, itt került köze-
lebbi, mondhatni baráti viszonyba Jacques Derridával, akinek első budapesti útját ő egyengette. Bujdosó 
Alpár az osztrák avantgárd költőkkel tartott fenn gyümölcsöző kapcsolatot.

A Műhely körül kialakult vizuális költőcsoport tagjai a hetvenes évektől kezdve a legmodernebb nem-
zetközi folyóiratokban szerepeltek: a Julien Blaine vezette Doc(k)s-ban, Adriano Spatola Tam Tamjában, 
a Change Internationale-ban, a brazíliai Texto Digitalban stb. Rendszeresen jelen voltunk Adriano Spatola 
Geiger és Richard Kostelanetz assembling-antológiáiban, és eljutottunk Keleten is egészen a végekig, azaz 
szerepeltünk a kalinyingrádi egyetem kiadásában megjelenő orosz vizuális és hangköltészeti antológiákban.

A Magyar Műhely megjelenésének ötvenedik évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum odaadó 
munkájával összehozott megemlékezés kedvesen ugyan, de mellbevágja a történet szereplőit. Számunkra  
az első meglepetés az, hogy még élünk, és meglepetés az is, hogy az elhintett magnak erős zöld hajtása 
van, hogy a 20. század végén felfutó (sőt időben visszafelé menve is) avantgárd irodalom (a tények, a meg-
született művek némi erőszakkal elért jelenlétének köszönhetően) többé nem maradhat ki a magyar 
irodalomtörténetekből.

Párizs, 2012 áprilisában

BUJDOSÓ ALPÁR

A Magyar Műhely találkozói

Egy folyóirat munkatársainak találkozói. Két-, háromnapos szemináriumok. Nemcsak politikai lapoknál 
szokás ez. Itt beszélnek a tervekről, döntik el a lap jövő arculatát, témaválasztásait. Legtöbbször zárt ajtók 
mögött. Nos, a Magyar Műhely alapításától fogva politikamentes volt. S amit az első számtól tudni lehetett , 
az az volt, hogy a szerkesztők – ellentétben sok, az emigrációban megjelenő folyóirattal – úgy tartották, 
sőt meg voltak győződve róla, hogy a magyar irodalom és művészet törzse Magyarországon van. Talán egy 
különbséggel: azt a bizonyos „főáram”-teóriát, mely szerint a népi és az urbánus vonulat a magyar iroda-
lom, nem fogadták el. Ha valaki nem politikai okokból mellőztetett Magyarországon, akkor azért, mert 
egyik fent említett vonulathoz sem tartozott. Mindez az első találkozóig, 1972-ig egyértelműen kiderül az 
úgynevezett különszámok mentén, melyekről majd az egyik alapító ősszerkesztő, Márton László számol 
be. Itt csupán annyit, hogy a nevek, akikről a különszámok szóltak, magukért beszélnek: Weöres Sándor, 
Kassák Lajos, Füst Milán, Szentkuthy Miklós és az ír, akkor még a nyugat-európai irodalomban is különc-
nek számító James Joyce. És hát horribile dictu: irodalmi és művészeti folyóiratban a strukturalizmus mint 
egy teljes lapszám anyaga. És ez 1968-ban! Vagy éppen azért?

A szerkesztők persze már az alapítás ötödik évfordulóján leszögezik, hogy „a Magyar Műhely a kor-
szerű, európai mértékkel élő írások, művészi alkotások otthona […] Öt év alatt, a szerkesztés nap-napi mun-
kájában, óhatatlanul kialakult önálló értékrendünk, melyet természetesen az előző évek tanulmányai, 
tapasztalatai és élményei befolyásoltak. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy ez sok minden-
ben eltér az odahaza, mind a külföldön élők közösségeinek ízlésétől, ítéletétől.”

Itt válik a folyóirat úgynevezett „irányzatos” lappá, és vállalja azt az ódiumot, hogy nem mindenkihez  
szól, s nem talál benne mindenki ízlésének megfelelő írást. Sőt sokan nem találnak. Ezzel szemben vi-
szont annak az irodalomnak és művészetnek válik otthonává, szócsövévé, melynek nyoma sincs a ma-
gyarországi lap-palettán. Egyedül a vajdasági Új Symposion lehetett társa.

De mi húzódik meg elbújva e mögött? Avantgárd (és) irodalomelmélet (Magyar Műhely 113–114. szám) 
című munkámban, mely a Műhely találkozóiról, azok elméleti hozadékáról szól, igyekeztem utánajárni 
az okoknak, azoknak a vélekedéseknek, amelyek a mai napig meghatározzák a magyar irodalom képét, 
azokat a sarkalatos pontokat, melyek szerint egy mű, egy írás megítélendő. Kutatásaim során többek között  
ilyen vélekedésekre találtam:


