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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:
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Tulajdonképpen „az emberhez való viszony kérdésében tér el egymástól […] legszembetűnőbben a ke-
let-európai és a nyugati fejlődés. Az előbbi az antropológiai optimizmus, az utóbbi az antropológiai pesz-
szimizmus irányába húzott […] Ott »az ember meghalt« negatív mítosza hódított […] korjellemző író 
Beckett és Ionesco. Nálunk is voltak ilyen tendenciák, mint például Márai, Szentkuthy Miklós vagy Határ 
Győző. De nem ezek váltak jellegadóvá…” (Az idézet – kissé rövidítve – Király Istvántól származik: Törté-
nelmi jelenidő, szerk. BÉLÁDI Miklós, RTV–Minerva, Budapest, 1981, 288, 293.)

Látható talán, milyen művészeti vélekedésű környezetből jöttek a Magyar Műhely szerkesztői. Bár a ’20-as 
évek körül létezett egy folyóirat, amely megteremtette művészetileg és irodalmilag is a kapcsolatot a mo-
dern, nyugati irányzatokkal, de erre nem emlékezett – legalábbis nyilvánosan – szinte senki. A lapot MA-
nak hívták, főszerkesztőjét Kassák Lajosnak, akit a Műhely szerkesztői ősapjuknak fogadtak.

Ám ha mindez már az első találkozó előtt, a lap fennállásának első tíz évében kiderült, megfogalma-
zódott, akkor mi szükség volt az első találkozóra 1972-ben, és a többire, mindre 1999-ig?

Az első találkozó Marly-le-Roiban éppen ezt akarta felmérni. Hol állnak a munkatársak, mit gondol-
nak, merre akarnak tovább haladni? Mindenki kapott harminc percet, ez alatt elmondhatta elképzeléseit, 
kifogásait, mindent, amit akart. Személyes vallomás: Megyik Jánossal mi pontosan így fogtuk fel a talál-
kozó lényegét, és előtte két évig dolgoztunk a felolvasandó anyagon, amely azután A semmi konstrukciója 
címen került nyilvánosság elé. De ezen a találkozón tényleg mindenről szó volt: arról, hogy Dózsa György-
nek Erdélyben és Magyarországon több szobrot kellene állítani, de a Finnegans Wake magyarra ültetésé-
nek kérdéseiről is (lefordított részletekkel).

A már említett munkámból, mely a Műhely találkozóiról szól, egy fontos dolog kimaradt: a találkozók 
részvevőinek problematikája. Azért mondom ezt így, mert míg a Nyugat-Európában élő munkatársaknak  
egyszerűen csupán meghívót kellett küldeni, és ha ráértek éppen az adott időpontban, akkor eljöttek. 
Nagyjából ez vonatkozott jugoszláviai barátainkra is. De nem így a Magyarországon élő, meghívandó 
vendégekre.

Az első találkozón csak egy vendégünk volt Magyarországról: Mezei András, aki akkor éppen az 
Élet és Irodalom rovatvezetője volt. De mi mást akartunk; olyan vendégeket, akiket mi hívunk meg, és 
a programban is tevékenyen részt akarnak/tudnak venni.

Emlékszünk: háromévente járt egy állampolgárnak úgynevezett turistaútlevél, 50 dollár értékű valu-
ta kíséretében. Persze ha ilyen megszorítva, háromévente lehetett külföldre utazni, senki sem akarta ezt 
a lehetőséget a háromnapos találkozóra elpazarolni. Ezen kívül lehetőség volt arra, hogy valamely rokon 
meghívólevelével rendkívül is látogatóba utazhasson valaki. De ki a rokon? A Műhely szerkesztősége biz-
tosan nem.

De létezett egy kivételes út is. A Művelődési Minisztérium Irodalmi Főosztályán időben a találkozó 
előtt le lehetett adni a meghívni szándékozott vendégek névsorát. Maximum tizet. Az engedélyre kb. egy 
hónapot kellett várni, és akkor a mindenkori főosztályvezető közölte, kit húztak ki, kit nem. Attól tartok, 
nem a főosztályon született a döntés.

És bizony volt kihúzott. Erdély Miklós majdnem mindig köztük volt. De Szentjóby Tamás is. Sőt első 
alkalommal, első nekifutásban Esterházy Péter is („Mit akartok ti a gróf úrral?”). Pedig éppen ekkor je-
lent meg a Pápai vizeken ne kalózkodj! című könyve a Magvetőnél. A döntések ellen általában nem volt 

apelláta, hacsak, egy-két esetben, az akkori Magyarok Világszövetségének közbenjárása nem használt. 
(Ennek fejében viszont minden találkozón ott vendégeskedett a szövetség főtitkára.)

De ezután a kitérő után tegyük fel a kérdést: az első találkozó után miért volt még szükség a többi 
17-re, egészen 1999-ig? Hogy jól érezzük magunkat egymással?

Igen, jól éreztük magunkat. De volt más is; fontosabb. A találkozók során közelítettünk az avantgárd 
művészethez. Tudományos előadásokkal (hadd említsem itt csak Petőfi S. János előadásait), új műfajok 
kipróbálásával (és itt csak egy szót a közös műről mint lehetőségről), művek bemutatásával (nemcsak iro-
dalmi művekről volt szó, hanem jelen volt a képzőművészet és a zene is; az utóbbi az Új Zenei Stúdió 
ké pében). És csak az első három találkozó mottója volt a Korszerűség, kortárs irodalom, az ezután kö-
vetkezők már utalnak arra, amit a két (esetleg három) nap alatt igyekeztünk feldolgozni. Így:

– 1977-ben a közös (kollektív) mű (melynek két példája is látható itt, a kiállításon),
– 1978-ban a kocka és a játék,
– 1979-ben a normalitás, a hiba és a műalkotás,
– 1980-ban pedig a szöveg, az elmélet és a kreativitás problematikája.
Persze minderről csak akkor 

lehet érdemben beszélni, ha bi-
zonyos alapvető kérdéseket tisz-
tázunk. Azt például, hogy mi a 
jel, hogyan működik, milyen 
meg jelenési formáit ismerjük 
stb. Ebben fő segítségünk persze 
Petőfi S. János volt, de ugyan-
így támaszkodhattunk Kas sai 
György, Hankiss Elemér, Fónagy 
Iván, Makkai Ádám vagy akár 
Ki bédi Varga Áron előadásaira 
is. De nem akarom, nem is tu-
dom itt valamennyi előadást fel-
sorolni, pláne a hozzárendelt iro-
dalmat, ami pedig ugyanolyan 
fontos lenne. Ez csupán jelzés, s 
ha valaki részletek után érdeklődik, tájékoztatást és utalást talál a már említett, Avantgárd (és) irodalom-
elmélet című munkámban.

Később, az 1982-es találkozón a magyar irodalom helyzete, 1984-ben az avantgárd helyzete, és 1985-ben 
a látható nyelv volt a témánk. 1987-ben pedig arról elmélkedtünk, hogy milyen lesz a következő 25 év, 
míg a szombathelyi és keszthelyi találkozókon a vizualitással, akcióval és a lap helyzetével foglalkoztunk. 
De erről hivatottabbak, onnan valók fognak beszámolni.

A konferenciák délelőtti és délutáni programjai annyira tömények voltak, hogy ez kedves költőtársun-
kat, Dedinszky Erikát a következő sorok megírására késztette:
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Iván, Makkai Ádám vagy akár 
Ki bédi Varga Áron előadásaira 
is. De nem akarom, nem is tu-
dom itt valamennyi előadást fel-
sorolni, pláne a hozzárendelt iro-
dalmat, ami pedig ugyanolyan 
fontos lenne. Ez csupán jelzés, s 
ha valaki részletek után érdeklődik, tájékoztatást és utalást talál a már említett, Avantgárd (és) irodalom-
elmélet című munkámban.

Később, az 1982-es találkozón a magyar irodalom helyzete, 1984-ben az avantgárd helyzete, és 1985-ben 
a látható nyelv volt a témánk. 1987-ben pedig arról elmélkedtünk, hogy milyen lesz a következő 25 év, 
míg a szombathelyi és keszthelyi találkozókon a vizualitással, akcióval és a lap helyzetével foglalkoztunk. 
De erről hivatottabbak, onnan valók fognak beszámolni.

A konferenciák délelőtti és délutáni programjai annyira tömények voltak, hogy ez kedves költőtársun-
kat, Dedinszky Erikát a következő sorok megírására késztette:
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Elég volt az avantgárdból,
Három tökös királyból,
Elég, elég, elég.

És ha már az én itteni szereplésemből is lassan elég volt, engedjétek meg, hogy egy-két, azt hiszem, fontos 
dologról még beszámoljak. Legelsősorban a találkozókkal összekötött kiállításokról.

Általában íróknak, képzőművészeknek mindig volt lehetőségük vizuális költői vagy képzőművészeti 
művet bemutatni (ha a kettő között egyáltalán lehet vagy érdemes különbséget tenni). Így kerültek pél-
dául kiállításra azok a „közös művek” is, melyek egy egész találkozó témájául szolgáltak. De három na-
gyobb, a programtól független rendezvényről külön kell szólni.

1989-ben és 1991-ben Szombathelyen, a Képtárban illetve a Művelődési Házban nemcsak kiállítás, ha-
nem hozzá kapcsolódó, szerigráfiákból összeállított, számozott példányszámú edíció is született: 1989-ben 
szabad terület, 1991-ben G/KÉPELTÉRÍTÉS címen. A ma forgalomban lévő mappák kis példányszáma 
miatt áruk tetemesen megemelkedett. Ma már gyűjtemények része, gyűjtők zsákmánya.

1995-ben Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban Vizuális költészet 1985–1995 címen rendeztek a szer-
vezők nagyszabású tárlatot, melynek anyagából később más városokban is létrejött kiállítás.

De a találkozók legfontosabb programja kezdettől fogva a jelenlévő írók, költők, képző- és zeneművé-
szek legfrissebb műveinek bemutatása és elemzése volt. Néhány előadásról a rendezők magnetofon-fel-
vételt készítettek, de sajnos a sokszor késő éjszakai órákba nyúló felolvasásokról és az azt követő vitákról  
nem, pedig ezek sokszor a művészi felfogásnak vagy irodalomelméleti gondolkodásnak az alapjaihoz is 
hozzájárultak. Fontos tanulságokat hozott az 1981-es találkozón gyakorolt rendszer, ahol egy-egy szerző-
páros egymás művét elemezte és értékelte. Sajnos erről csak emlékek vannak, adatszerűen feldolgozható 
nyomok nincsenek.

Minden találkozó műsorán szerepelt jó néhány performansz is; legtöbb esetben bonyolult elektroni-
kus felszereléssel (videó, dia- vagy írásvetítő, számítógép, magnetofon stb.), de voltak „hagyományos”, 
„hétköznapi” anyagokat felhasználó művek is. Két olyan akció volt, melyekben a találkozón jelenlévők 
mindegyike részt vett, részt vehetett. 1991-ben Szombathelyen a Képtár kertjében az Ökumenikus betű-
tiszteleten, melyet Tóth Gábor koncipiált és rendezett, és kimustrált ólombetűkre épült; 1994-ben pedig 
a Kimerjük a Balatont! keszthelyi akcióban. Ez utóbbi a Balaton vizébe hosszan benyúló, apró vödröket 
adogató ember-lánc volt, ahol kifelé e vödröcskék hozták a Balaton vizét a partra, befelé pedig vodkát 
vittek a dolgozó láncszemeknek. (Persze a legmesszebb állókhoz már nem ért el.)

Tradicionálisan a találkozók első estéjén adták át az évi Kassák-díjat is. Ám erről Nagy Pál már be-
számolt.

Hosszan lehetne még a találkozók élményeit, emlékeit feleleveníteni. Ám ezt nemcsak az idő korlá-
tozza, hanem az emlékezők emlékezőképességének határai is.

Köszönöm.

MÁRTON LÁSZLÓ

Értékváltozás a különszámok tükrében

A Magyar Műhely első tíz évében megjelent különszámaival, az ez időszakban megjelent, értelmezésem 
szerint értékváltozást jelző írásokkal és szerzőkkel foglalkozom. Elsősorban azért, mert ebben az első tíz 
évben osztottam a szerkesztés felelősségét Nagy Pállal és Papp Tiborral. Nem titok, hogy lényeges kér-
désekben mi hárman döntöttünk, a szerkesztőbizottság tagjaként feltüntetett más barátaink – különböző 
okokból – egyre kevésbé. A második ok, hogy éppen a szerkesztőségi munkamegosztás során a külön-
számok gondozása, a Kassák-, Füst Milán-, Weöres-különszám, illetve kötet, kisebb részben a Joyce-
különszámé nekem jutott.

Ha már a szerkesztésről beszélünk, kihasználom a mostani, az én életemben valószínűleg utolsó al-
kalmat egy lappangó feltevés megcáfolására. Akik a Műhely történetét kívülről ismerték, többször magya-
rázatot kértek arra, miért váltam ki a szerkesztőségből az első tíz év után. Az ok egyszerűbb, mint kívülről 
látszik. Az alapítás évében és utána még jó ideig egyetemisták, majd szabadúszók voltunk, a szerény és 
periférikus helyzet minden előnyét és hátrányát élvezve. Ezt az életmódot az idő múlásával kénytelen 
voltunk feladni. Pali és Tibor profi nyomdászokká képezték magukat, én az első gyerek megérkezése 
után ennél jövedelmezőbb kenyérkeresetre kényszerültem, egyre kevesebb szabadidővel, egyre kevésbé 
kétlaki életformával. Más lapra tartozik, hogy a szépprózát diktáló hang elhallgatott, a kritika, esszéírás 
valamint az angol-francia nyelvű társadalomtudományok felé fordultam.

Útjaink ugyan szétváltak, de párhuzamosak maradtak. A Műhely sorsát érintő döntésekről továbbra 
is kikérték a véleményemet, a Magyar Műhely Munkaközösség tagja maradtam, az éves találkozókon, 
amikor kenyérkereső tevékenységem és családi helyzetem lehetővé tette, részt vettem. Visszatekintve 
egyetlen alkalomra sem emlékszem, amikor a Nagy Pál, Papp Tibor és Bujdosó Alpár iránti barátság és 
szolidaritás kérdésessé vált volna. Igaz, a Műhely indulásakor elfogadott szabályt, nevezetesen hogy a ma-
gyar irodalmat és általában a magyar társadalmat érintő lényeg a Magyarországon élőket illeti, ehhez 
tőlünk legfeljebb tanács, segítség várható, de bármit tegyünk is, csak kívülállásunk tudatában tehetjük 
– 1995-ös visszatérésemig betartottam.

Milyen értékek változására utal előadásom választott címe? Három paramétert emelek ki.
Az első: mindannyian húsz-egynéhány évesen, egy forradalommal felérő felkelés leverése után, a meg-

torlás elől menekültünk. Életkorunkból eredően korlátolt műveltséggel, annyival, amennyit a Rákosi-


