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L. SIMON LÁSZLÓ

A Magyar Műhely helyzete és jelentősége az ezredfordulón

A Magyar Műhely szerkesztését 1996-ban vettük át az addig megha-
tározó jelentőségű munkát végző Nagy Pál – Papp Tibor – Bujdosó 
Alpár hármastól. A 35. évfolyamában levő folyóirat 101. száma de-
cember 20-án jelent meg. Négy új felelős szerkesztő nevét tüntettük 
fel, Kovács Zsolt, Somogyi Gyula, Sőrés Zsolt és én lettem a lap szer-
kesztője (Somogyi Gyula már az első szám összeállításakor nehezen 
jött ki velünk, ezért a következő, 1997 tavaszán megjelent 102. lap-
szám impresszumában már nem is szerepel). A lap mérete és törde-
lése megváltozott, a méret azóta is változatlan, a belső tipográfia 
viszont – az utóbbi tizenöt évben – többször módosult. A folytonos-

ságot két dologgal jeleztük: egyrészt a Papp Tibor által tervezett logót megtartottuk, de csak az envelope-on, 
másrészt a Magyar Műhely-es triász tagjait az egyébként elég suta „Ősszerkesztők” kifejezés alatt soroltuk 
fel az impresszumban. Ennek az volt az oka, hogy Bujdosó Alpár ténylegesen nem volt a lap alapítója, míg 
mások, például a szerkesztőségből már jóval korábban kivált Márton László igen. Ezt a nyelv tani és sze-
mantikai bakit végül – több „diplomáciai” kanyar után – az 1997 telén megjelent 105. számban orvosoltuk, 
itt már alapító szerkesztőként feltüntetve három elődünket.

Bár a vállaltan avantgárd tematika és a műhelyes hagyomány is megkívánta volna, hogy programcik-
ket jelentessünk meg az általunk jegyzett első számban, ezt egy gesztusértékű játékos művel pótoltuk, 
jelezve, hogy nem kívánjuk túl komolyan venni magunkat, és szakítani akarunk azzal a formálódó dog-
matizmussal, ami a Műhelynek arra az időszakára volt jellemző, amikor is a képvers mindenek felett 
állását hirdette meg a szerkesztőség. A Műhely és a műhelyes elődök könnyedségét, lazaságát, humorát, 
játékosságát szerettük volna visszahozni, s ezt jelezte a don go nevű szerző által jegyzett A fizika nagy-
mestere és a megújuló Magyar Műhely című, Programcikk helyett alcímű képecske, amelyen két sorba 
szedtem NEW TON nevét, az új csapat új hangjára felhíva a figyelmet. A Munkatársaink rovat életrajzi jegy-
zetéből az derül ki, hogy don go „gumicsizma, vadkacsa, valamint stir-lic neveken is ismert avantgárd 
művész. A Magyar Műhely egyik szerkesztője”, valójában én álltam a név mögött, ezzel utalva az álnevek, 
művésznevek használatának avantgárd hagyományára, amelynek Tsúszó Sándor után leginkább a szer-

kesztőség munkatársa, jelenlegi felelős szerkesztője, Szombathy Bálint a tudora, hiszen nemcsak kettős 
életet él (Szombathy és Art Lover néven), hanem értő kötetet is publikált ebben a tárgykörben (a.k.a, 
Álneves művészek, művészi álnevek).

A 2000 tavaszán megjelent 112. számban Kovács Zsolt ugyanezen logika mentén haladva az addigi 
első 10-11 számban, az 1998-ban szervezett, a 106. tematikus számban is bemutatott 1848-as kiállítás-
sal, az Erdély Miklós-szimpózium anyagából összeállt dupla számmal, a műhelyes programokon, ren-
dezvényeken elvégzett munkát összegezte. Kovács Zsolt teoretikus írása egy gyógyszerleírás pontos-
ságával teszi egyértelművé, mire és hogyan használható az ezredforduló egyetlen magyar avantgárd 
folyóirata: 

Ez a tájékoztató hasznos információkkal látja el Önt a Magyar Műhelyről. A folyóirat-olvasás meg-
kezdése előtt érdemes a tájékoztatót áttanulmányoznia, sőt megőriznie, hiszen esetleg újra el szeret-
né olvasni.

Mire használható ez a folyóirat?
A Magyar Műhely hatóanyaga (kb. 70-80 oldal számonként) a depresszió, a kényszer- és a pánikbe-

tegség kezelésére szolgáló gyógyszer. Kezelőorvosa véleménye szerint az Ön betegségének kezelésére 
alkalmas.

A depresszió olyan betegség, melynek során a beteg szomorú, rossz a hangulata, rosszul alszik vagy 
képtelen az életet élvezni, mint azt korábban tette. A depressziót szorongás is kísérheti. A Magyar Mű-
hely segíthet ezeken a panaszokon, jóllehet nem altató és nem is nyugtató. Orvosa azért is felírhatja 
Önnek, hogy megelőzze a depresszió visszatértét.

Kényszerbetegségben szenvedőknek kényszeres cselekedetei és gondolatai vannak. A Magyar Mű-
hely olvasása megkönnyíti a kényszerbeteg számára, hogy megbirkózzon kényszeres cselekedeteivel, 
gondolataival.

A pánikbetegség a szorongással jellemezhető kórképek közé sorolható. Ha Önt aggodalommal tölti 
el, hogy a nagyfokú szorongással – ún. pánikkal – jellemezhető rohama megismétlődik, a Magyar Műhely 
szintén segíthet Önnek. Ha nem biztos abban, miért olvassa ezt a folyóiratot, kezelőorvosától kaphat 
felvilágosítást.

Mikor nem olvashatok Magyar Műhelyt?
Ha az alábbi kérdésekre a válasza IGEN, ne olvassa a Magyar Műhelyt, forduljon orvosához.
• Volt-e már allergiás reakcióm a Magyar Műhelytől (pl. bőrkiütés, viszketés)?
• Van-e a májammal valamilyen probléma?
• Olvasok-e (vagy olvastam-e az elmúlt két hétben) ún. monoamino oxidáz-bénító folyóiratot (pl. Liget, 
 Holmi, Sárkányfű)?

Miről számoljak be az orvosnak, ha a Magyar Műhelyt írta fel?
• Előfordulhat, hogy terhes vagyok?
• Szoptatok-e?
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• Van-e veseproblémám?
• Volt-e valaha epilepsziás rohamom?
• Még nem vagyok 16 éves?
• Elektrosokk (elektrovulzív) kezelésben részesülök-e?
• Fogok-e alkoholt fogyasztani az olvasás időtartama alatt?
• Fogok-e gépjárművet vezetni, illetve veszélyes üzemű gépet irányítani?
• Olvasok-e más folyóiratot betegségemre (pl. Liget, Holmi, Jelenkor, Hitel, Új Művészet, Alföld, Sár-

kányfű stb.)? Ha Ön ÉS-t, Ligetet vagy Holmit olvas, orvosa szükségesnek tarthatja vérvizsgálat el-
végzését.

Hogyan kell olvasnom a Magyar Műhelyt?
A Magyar Műhelyt szemmel kell olvasni. A folyóirat szokásos napi adagja 10 oldal. (Pánikbetegségben 
az első héten naponta 5 oldalt kell olvasni, majd egy hét elteltével orvosa javasolni fogja, hogy térjen 
át 10 oldalra.)

Orvosa szokásosnál magasabb adagot is javasolhat az Ön számára. A Magyar Műhely legmagasabb 
napi adagja legfeljebb 70 oldal.

A folyóiratot bő folyadékkal olvassa.
Mindennap lehetőleg azonos időpontban vegye kézbe.
A folyóirat olvasható étkezés közben, vagy attól függetlenül is.
A folyóiratot ne zúzza vagy rágja össze.
Olvassa mindennap.

Mi történik, ha véletlenül túl sok Magyar Műhelyt olvas?
Lehetőleg mondja meg kezelőorvosának, illetve forduljon az ügyeletes orvoshoz.

Mi történik, ha elfelejtette olvasni a folyóiratot?
Ne aggódjon. Ha elfelejtette egy nap olvasni a folyóiratot, másnap ne pótolja, csak olvassa el a követ-
kező 10 oldalt a szokásos időpontban. Egyszerre ne olvasson többet, mint amennyit orvosa rendelt.

Milyen gyorsan jelentkezik a Magyar Műhely hatása?
Akár 2-4 hét is eltelhet, mire jobban érzi magát. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, nem szabad a 
Magyar Műhely olvasását abbahagynia. Mielőtt elolvasná az egész számot, keresse fel kezelőorvosát.
Ha jobban érzi is magát, ne hagyja abba a folyóirat olvasását. Ahhoz, hogy továbbra is jól legyen, eset-
leg tartós olvasásra lehet szükség.

Mit tegyek, ha mégsem érezném magam jobban?
Mondja el orvosának, ha az összes felírt folyóiratot elolvasta és mégsincs jobban, esetleg rosszabbul 
érezné magát.

Van-e a folyóiratnak mellékhatása?
A Magyar Műhely okozhat nemkívánatos tüneteket. Ezek közül a leggyakoribbak: szájszárazság, hány-
inger, gyomorpanaszok, hasmenés, reszketés, izzadás, szexuális panaszok (például a szexuális vágy meg-
változása vagy késleltetett ejakuláció), szédülés, alvászavar (álmatlanság vagy aluszékonyság), emésztési 
zavarok. Ezek a panaszok általában enyhék és a folyóirat hosszabb olvasása során mérséklődnek vagy 
megszűnnek.

Amennyiben zavarják Önt, vagy tartósan fennállnak, forduljon orvosához.
Ritkán előforduló mellékhatások: rossz közérzet, allergiás tünetek, légszomj, szemhéj vagy ajkak 

duz zanata, bőrelváltozások (csomók, piros foltok), viszketés, izomgörcsök, izomrángások, mánia, hi po-
mánia (felhangoltság), májfunkciós eltérések és egyéb laboratóriumi elváltozások (pl. alacsony Na-szint), 
a prolaktin hormon emelkedése, mely a mellek duzzanatát, illetve tejelválasztást okozhat, menstruációs 
zavarok.

Ritkán a folyóirat olvasásának elhagyása is tüneteket okozhat.

További információk
Ezt a folyóiratot a kezelőorvosa Önnek rendelte, ne adja oda másnak, nem biztos, hogy nekik is meg-
felelő!

A folyóirat eltartása: Szobahőmérsékleten, 30 °C alatt.
A folyóiratot gyermekek elől gondosan el kell zárni.
Ez a tájékoztató csak a Magyar Műhelyről szól, de nem tartalmaz a folyóirattal kapcsolatos minden 

információt. Ha további kérdései vannak, forduljon a kezelőorvosához.

Kovács írását kiegészítette a polgári munkahelyén dolgozó kollégájának, Soltész Anna könyvtárosnak a 
gyűjteményéből származó fotó, amely egy könyvtári bélyegző lenyomatát mutatta meg: „Vigyázz rám! Óvj! 
Ne tegyél lapjaim közé ceruzát, gyufát, szöget stb. Lapjaimat ne nyálazd, ne gyűrd össze és ne csonkítsd 
meg! Barátod vagyok!”

Az elmondottakból is látszik, hogy a lap szerkesztését komplex művészeti munkaként fogtuk fel, 
azzal, hogy kezdetben a legtöbb számban volt valamilyen egyedi művészeti munka (bepecsételés, bera-
gasztás, vagy éppen Meszlényi Dénes tűzőgéppel minden egyes számba belenyomott munkája stb.). Jelezni 
akartuk, hogy nem pusztán klasszikus szerkesztői munkát végzünk, hanem egy-egy számot vagy egy-
egy blokkot egészében is alkotásnak, műtárgynak tekintünk. Papp Tibor koncepciója mentén a borítók 
tervezését is egyedi művek létrehozásaként fogtam fel (a 149. számmal bezárólag terveztem én a fedele-
ket), egészen ideges lettem, amikor a kilencvenes évek végén Kishegyesen Szerbhorváth Györgyékkel be-
szélgetve, borozva Virág Gábor a vörösboros poharat a neki átadott ajándékszámra rátette, ezzel össze-
rondítva a fedelet.

A humorosnak szánt irodalmi önmeghatározó kísérleteken túl a lap átvételét követően, az első mun-
kával töltött esztendő végén, a 105. szám elején Kovács Zsolttal és Sőrés Zsolttal közösen egy komoly cikk-
ben is megpróbáltuk összefoglalni annak a tevékenységnek a lényegét, amit elkezdtünk, és ami mind 
a mai napig jellemzi a Műhelyt.
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Milyen gyorsan jelentkezik a Magyar Műhely hatása?
Akár 2-4 hét is eltelhet, mire jobban érzi magát. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, nem szabad a 
Magyar Műhely olvasását abbahagynia. Mielőtt elolvasná az egész számot, keresse fel kezelőorvosát.
Ha jobban érzi is magát, ne hagyja abba a folyóirat olvasását. Ahhoz, hogy továbbra is jól legyen, eset-
leg tartós olvasásra lehet szükség.

Mit tegyek, ha mégsem érezném magam jobban?
Mondja el orvosának, ha az összes felírt folyóiratot elolvasta és mégsincs jobban, esetleg rosszabbul 
érezné magát.

Van-e a folyóiratnak mellékhatása?
A Magyar Műhely okozhat nemkívánatos tüneteket. Ezek közül a leggyakoribbak: szájszárazság, hány-
inger, gyomorpanaszok, hasmenés, reszketés, izzadás, szexuális panaszok (például a szexuális vágy meg-
változása vagy késleltetett ejakuláció), szédülés, alvászavar (álmatlanság vagy aluszékonyság), emésztési 
zavarok. Ezek a panaszok általában enyhék és a folyóirat hosszabb olvasása során mérséklődnek vagy 
megszűnnek.

Amennyiben zavarják Önt, vagy tartósan fennállnak, forduljon orvosához.
Ritkán előforduló mellékhatások: rossz közérzet, allergiás tünetek, légszomj, szemhéj vagy ajkak 

duz zanata, bőrelváltozások (csomók, piros foltok), viszketés, izomgörcsök, izomrángások, mánia, hi po-
mánia (felhangoltság), májfunkciós eltérések és egyéb laboratóriumi elváltozások (pl. alacsony Na-szint), 
a prolaktin hormon emelkedése, mely a mellek duzzanatát, illetve tejelválasztást okozhat, menstruációs 
zavarok.

Ritkán a folyóirat olvasásának elhagyása is tüneteket okozhat.

További információk
Ezt a folyóiratot a kezelőorvosa Önnek rendelte, ne adja oda másnak, nem biztos, hogy nekik is meg-
felelő!

A folyóirat eltartása: Szobahőmérsékleten, 30 °C alatt.
A folyóiratot gyermekek elől gondosan el kell zárni.
Ez a tájékoztató csak a Magyar Műhelyről szól, de nem tartalmaz a folyóirattal kapcsolatos minden 

információt. Ha további kérdései vannak, forduljon a kezelőorvosához.

Kovács írását kiegészítette a polgári munkahelyén dolgozó kollégájának, Soltész Anna könyvtárosnak a 
gyűjteményéből származó fotó, amely egy könyvtári bélyegző lenyomatát mutatta meg: „Vigyázz rám! Óvj! 
Ne tegyél lapjaim közé ceruzát, gyufát, szöget stb. Lapjaimat ne nyálazd, ne gyűrd össze és ne csonkítsd 
meg! Barátod vagyok!”

Az elmondottakból is látszik, hogy a lap szerkesztését komplex művészeti munkaként fogtuk fel, 
azzal, hogy kezdetben a legtöbb számban volt valamilyen egyedi művészeti munka (bepecsételés, bera-
gasztás, vagy éppen Meszlényi Dénes tűzőgéppel minden egyes számba belenyomott munkája stb.). Jelezni 
akartuk, hogy nem pusztán klasszikus szerkesztői munkát végzünk, hanem egy-egy számot vagy egy-
egy blokkot egészében is alkotásnak, műtárgynak tekintünk. Papp Tibor koncepciója mentén a borítók 
tervezését is egyedi művek létrehozásaként fogtam fel (a 149. számmal bezárólag terveztem én a fedele-
ket), egészen ideges lettem, amikor a kilencvenes évek végén Kishegyesen Szerbhorváth Györgyékkel be-
szélgetve, borozva Virág Gábor a vörösboros poharat a neki átadott ajándékszámra rátette, ezzel össze-
rondítva a fedelet.

A humorosnak szánt irodalmi önmeghatározó kísérleteken túl a lap átvételét követően, az első mun-
kával töltött esztendő végén, a 105. szám elején Kovács Zsolttal és Sőrés Zsolttal közösen egy komoly cikk-
ben is megpróbáltuk összefoglalni annak a tevékenységnek a lényegét, amit elkezdtünk, és ami mind 
a mai napig jellemzi a Műhelyt.
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Bár a lap számozása folyamatos maradt, a formátum és a belső tartalom, valamint a szerkesztés elvei 
megváltoztak […]. A Magyar Műhely szerkesztése számunkra is az alkotói függetlenséget, a kreatív mű-
helymunkát jelenti, továbbra is vállalva a magyar művészeti gondolkodásban periferiálisnak számító, 
újító szellemű művek bemutatását. Lapunk ugyanakkor – szemben a „régi” Magyar Műhellyel – nem-
csak a modern irodalomra akar koncentrálni, hanem az egyes művészeti ágak „határterületein” mű-
ködő alkotók aktivitásának nemzetközi fóruma is kíván lenni. A „régi” Műhely célja az volt, hogy 
mind a hazai, mind pedig a külföldi magyar irodalmat nemzetközi összefüggésbe helyezze és ezáltal 
az írók és az olvasók figyelmét – hűen a pozitív értelemben vett nomád avantgardizmus szelleméhez 
– a mindaddig felfedezetlen alkotói területekre (legfőképpen a vizuális és a konkrét költészet képző-
művészet és irodalom határain mozgó világára) irányítsa. A „régi” és az „új” Műhely – a radikálisan 
más szerkesztői koncepciók ellenére – egy tekintetben mindenképpen egységes maradt: a művészetért 
magáért keresi azt a minőséget, amelyet folytonos változásai során a jövőben fel kell (vagy éppen az 
elmúlt három és fél évtized során fel kellett) vállalnia. 

Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a mai média-, képző-, akció-, színház- és zeneművészetnek, 
valamint az irodalomnak az avantgárd és a kísérletezés jegyében fogant műveit és (akár néhány évti-
zedre visszatekintő, eddig a magyar nyelvterületen ismeretlen vagy publikálatlan) dokumentumait. 
Közreadunk olyan elméleti szövegeket is, amelyek adalékul szolgálhatnak a legkülönbözőbb, indivi-
duális alkotói alapállások megközelítéséhez, vagy amelyek (tudományosan is) kísérletet tesznek a ma 
művészetének értelmezésére. Nem kívánunk kanonizálni, formalizálni, ideológiát gyártani vagy éppen 
archiválni, de az alkotói újdonságot az önkifejezés aktív formái szerint az életszerű, ebben az értelem-
ben tehát a radikálisan kreatív megnyilatkozásokban, a megszokott művészi beidegződésekkel szem-
ben az új esztétikai helyzetek megteremtésének lehetőségeiben keressük. 

Célunk egyrészt az, hogy átszakítsuk a még mindig létező „szellemi vasfüggönyt”, azaz a magyar 
avantgárd és experimentális művészetet bekapcsoljuk a nemzetközi alternatív művészeti hálózatokba és 
elősegítsük az alkotók egymás közötti kommunikációját. Másrészt szeretnénk felszámolni az avant gárd 
és az experimentális művészettel szembeni idegenkedést, de ezeket az amúgy nehezen hozzáférhető 
műveket anélkül akarjuk a szélesebb közönséghez és a művészetelmélettel foglalkozókhoz közelebb 
hozni, hogy olcsó és a kreatív jelenségeket leegyszerűsítő – a szó pejoratív értelmében vett – néptanítói 
munkát folytatnánk. Továbbra is együttgondolkodásra és közös munkára ösztönzünk azzal együtt, 
hogy jól tudjuk, csupán egy szűk, de a kulturális életet formálni képes réteghez szólunk.

Utoljára lapunk 75. számába írtak a Magyar Műhely akkori szerkesztői beköszöntőt, ennek néhány 
kitételén mit sem fogott az idő. Immár nem csupán a 101. számtól megújult folyóiratunk szempont-
jából, hanem az időközben eltelt hét év és a korábbi évtizedek hagyományának jegyében is egyetér-
tenünk abban, hogy a „Magyar Műhely sohasem gondolkozott földrajzi kategóriákban. Nem kellett 
bizonygatnia magyarságát, európaiságát, számára Párizs, Bécs, Budapest, Újvidék, New York, Érsekúj-
vár, Toronto és Nagykovácsi azonos szellemi tartományok. Pontosabban: azonosak, amennyiben az 
országhatárokat, műfajhatárokat átlépő elektronikus-intermediális korszak alapvetően új művészeté-
vel szinkrónban vannak, s idegenek (távoliak), amennyiben egy rosszul értelmezett nemzeti hagyo-
mány rezervátumai.”

Az általunk szerkesztett első ötven számból több tematikus összeállítás is kiemelkedik: a 110–111. szám 
(a Műcsarnok Erdély Miklós-szimpóziumának anyaga), a 113–114. szám, amely Bujdosó Alpár nagyívű 
dolgozatát közli, s a párizsi és a bécsi Magyar Műhely-találkozók elméleti hozadékát foglalja össze, A kép-
zelet országlásai című 117. szám, a performansztérképet közlő 122. szám, a Kozocsa Sándor munkáját 
folytató Buda Attila által összeállított, az 1973 és 1996 közötti lapszámokat feldolgozó repertórium (127. 
szám), a 128–129. performansz szám, és az Írószövetségben rendezett, Csak azért is avantgárd! Az avant-
gárd irodalom megújulása a 80-as években a nyolcvanas években című tanácskozásnak az anyaga 
(150. és 151. szám).

Az alapító szerkesztők által végzett tevékenységek közül többet tovább vittünk: több Magyar Műhely-
találkozót is szerveztünk, de a mozgalmi jelleg háttérbe szorulása, szerzőink, barátaink életformájának 
megváltozása miatt a találkozók utáni igény elhalványult. Ezeket a többnapos rendezvényeket pótolták 
azok a konferenciák, amelyeket elsősorban a fővárosban tartottunk. A Kassák-díj odaítélését továbbra 
is az alapító szerkesztők végezték, számos baráti beszélgetésen érveltem a díj megtartása mellett. A 106. 
számban egész oldalas írás jelent meg a díjról, beharangozva, hogy 1998-ban oda fogja valakinek ítélni 
a kuratórium. Végül a 112. szám bizonysága szerint Vitéz Györgynek adta át a kuratórium a díjat 1999-ben. 
Ezzel le is zárult az 1971 óta létező, Kassák Lajosné, Schöffer Miklós és a műhelyesek által alapított díj 
története.

A Magyar Írószövetségben is alakult avantgárd szakosztály, korán elhunyt barátunk előtt tisztelegve 
Bohár András Kör néven. A szakosztályt felelős szerkesztőnk, Szombathy Bálint vezeti, izgalmas prog-
ramokkal gazdagítva az Írószövetség sokszínű közösségét.

A Magyar Műhely könyvsorozatát folytattuk, s a Ráció Kiadóval közösen két új elméleti sorozatot is 
indítottunk. A Bohár Andrással közösen jegyzett könyvsorozat az Aktuális avantgárd címet kapta, 2003 
óta 10 monográfia látott napvilágot az avantgárd tárgykörébe sorolható kortárs szerzőket bemutatva. Az 
Underground expanzió című sorozatban tanulmányköteteket adunk ki.

2004-ben megnyitottuk a Magyar Műhely Galériát, amelynek a programja, ahogy azt tegnap Szom-
bathy Bálinttól hallhattuk, „egyrészt modellezi majd azt az intellektuális sokszínűséget, azt a kulturális 
nyitottságot, amelyet könyvkiadási és művészetszervezési tevékenysége folyamán a Magyar Műhely ki-
fejt, másrészt bemutatkozási lehetőséget szeretne nyújtani az országhatáron kívül rekedt, de öntudatos 
identitással rendelkező, megnyilatkozáshoz ritkábban jutó alkotóknak. A kortárs művészet hagyományai-
ból, a klasszikus és posztavantgárdból kinövő vizuális kísérletezésnek, az önkifejezés útjait még kereső 
fiataloknak éppúgy teret adunk, mint az unikális teljesítményt nyújtó, szakmájukat öntörvényű profesz-
szionalizmussal képviselő »nagy öregeknek«, mestereknek. A Magyar Műhely Galéria nem akarja kiszol-
gálni a képzőművészet éppen futó, divatos, »trendi« és gyakran talmi kifejezésmódjait, nem a szeszélyes 
divatból felkapott, gyakran közhelyes és tiszavirág-életű alkotásokat szeretné propagálni. Az archaikus, 
hagyományőrző művészet tisztelete, szeretete azonban nem zárja ki az alternatív multimediális alkotások 
bemutatását.”

Valahol itt tartunk most. Ötven év van a hátunk mögött. Ötven év, amely két jól elválasztható, még-
is erősen egymáshoz kapcsolódó szakaszból áll. Működő folyóirat, könyvkiadó, galéria, létező szakmai 
közösség, erős és megkopó barátságok, egy egész életre kapott hátizsák. Magyar Műhely.
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Bár a lap számozása folyamatos maradt, a formátum és a belső tartalom, valamint a szerkesztés elvei 
megváltoztak […]. A Magyar Műhely szerkesztése számunkra is az alkotói függetlenséget, a kreatív mű-
helymunkát jelenti, továbbra is vállalva a magyar művészeti gondolkodásban periferiálisnak számító, 
újító szellemű művek bemutatását. Lapunk ugyanakkor – szemben a „régi” Magyar Műhellyel – nem-
csak a modern irodalomra akar koncentrálni, hanem az egyes művészeti ágak „határterületein” mű-
ködő alkotók aktivitásának nemzetközi fóruma is kíván lenni. A „régi” Műhely célja az volt, hogy 
mind a hazai, mind pedig a külföldi magyar irodalmat nemzetközi összefüggésbe helyezze és ezáltal 
az írók és az olvasók figyelmét – hűen a pozitív értelemben vett nomád avantgardizmus szelleméhez 
– a mindaddig felfedezetlen alkotói területekre (legfőképpen a vizuális és a konkrét költészet képző-
művészet és irodalom határain mozgó világára) irányítsa. A „régi” és az „új” Műhely – a radikálisan 
más szerkesztői koncepciók ellenére – egy tekintetben mindenképpen egységes maradt: a művészetért 
magáért keresi azt a minőséget, amelyet folytonos változásai során a jövőben fel kell (vagy éppen az 
elmúlt három és fél évtized során fel kellett) vállalnia. 

Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a mai média-, képző-, akció-, színház- és zeneművészetnek, 
valamint az irodalomnak az avantgárd és a kísérletezés jegyében fogant műveit és (akár néhány évti-
zedre visszatekintő, eddig a magyar nyelvterületen ismeretlen vagy publikálatlan) dokumentumait. 
Közreadunk olyan elméleti szövegeket is, amelyek adalékul szolgálhatnak a legkülönbözőbb, indivi-
duális alkotói alapállások megközelítéséhez, vagy amelyek (tudományosan is) kísérletet tesznek a ma 
művészetének értelmezésére. Nem kívánunk kanonizálni, formalizálni, ideológiát gyártani vagy éppen 
archiválni, de az alkotói újdonságot az önkifejezés aktív formái szerint az életszerű, ebben az értelem-
ben tehát a radikálisan kreatív megnyilatkozásokban, a megszokott művészi beidegződésekkel szem-
ben az új esztétikai helyzetek megteremtésének lehetőségeiben keressük. 

Célunk egyrészt az, hogy átszakítsuk a még mindig létező „szellemi vasfüggönyt”, azaz a magyar 
avantgárd és experimentális művészetet bekapcsoljuk a nemzetközi alternatív művészeti hálózatokba és 
elősegítsük az alkotók egymás közötti kommunikációját. Másrészt szeretnénk felszámolni az avant gárd 
és az experimentális művészettel szembeni idegenkedést, de ezeket az amúgy nehezen hozzáférhető 
műveket anélkül akarjuk a szélesebb közönséghez és a művészetelmélettel foglalkozókhoz közelebb 
hozni, hogy olcsó és a kreatív jelenségeket leegyszerűsítő – a szó pejoratív értelmében vett – néptanítói 
munkát folytatnánk. Továbbra is együttgondolkodásra és közös munkára ösztönzünk azzal együtt, 
hogy jól tudjuk, csupán egy szűk, de a kulturális életet formálni képes réteghez szólunk.

Utoljára lapunk 75. számába írtak a Magyar Műhely akkori szerkesztői beköszöntőt, ennek néhány 
kitételén mit sem fogott az idő. Immár nem csupán a 101. számtól megújult folyóiratunk szempont-
jából, hanem az időközben eltelt hét év és a korábbi évtizedek hagyományának jegyében is egyetér-
tenünk abban, hogy a „Magyar Műhely sohasem gondolkozott földrajzi kategóriákban. Nem kellett 
bizonygatnia magyarságát, európaiságát, számára Párizs, Bécs, Budapest, Újvidék, New York, Érsekúj-
vár, Toronto és Nagykovácsi azonos szellemi tartományok. Pontosabban: azonosak, amennyiben az 
országhatárokat, műfajhatárokat átlépő elektronikus-intermediális korszak alapvetően új művészeté-
vel szinkrónban vannak, s idegenek (távoliak), amennyiben egy rosszul értelmezett nemzeti hagyo-
mány rezervátumai.”

Az általunk szerkesztett első ötven számból több tematikus összeállítás is kiemelkedik: a 110–111. szám 
(a Műcsarnok Erdély Miklós-szimpóziumának anyaga), a 113–114. szám, amely Bujdosó Alpár nagyívű 
dolgozatát közli, s a párizsi és a bécsi Magyar Műhely-találkozók elméleti hozadékát foglalja össze, A kép-
zelet országlásai című 117. szám, a performansztérképet közlő 122. szám, a Kozocsa Sándor munkáját 
folytató Buda Attila által összeállított, az 1973 és 1996 közötti lapszámokat feldolgozó repertórium (127. 
szám), a 128–129. performansz szám, és az Írószövetségben rendezett, Csak azért is avantgárd! Az avant-
gárd irodalom megújulása a 80-as években a nyolcvanas években című tanácskozásnak az anyaga 
(150. és 151. szám).

Az alapító szerkesztők által végzett tevékenységek közül többet tovább vittünk: több Magyar Műhely-
találkozót is szerveztünk, de a mozgalmi jelleg háttérbe szorulása, szerzőink, barátaink életformájának 
megváltozása miatt a találkozók utáni igény elhalványult. Ezeket a többnapos rendezvényeket pótolták 
azok a konferenciák, amelyeket elsősorban a fővárosban tartottunk. A Kassák-díj odaítélését továbbra 
is az alapító szerkesztők végezték, számos baráti beszélgetésen érveltem a díj megtartása mellett. A 106. 
számban egész oldalas írás jelent meg a díjról, beharangozva, hogy 1998-ban oda fogja valakinek ítélni 
a kuratórium. Végül a 112. szám bizonysága szerint Vitéz Györgynek adta át a kuratórium a díjat 1999-ben. 
Ezzel le is zárult az 1971 óta létező, Kassák Lajosné, Schöffer Miklós és a műhelyesek által alapított díj 
története.

A Magyar Írószövetségben is alakult avantgárd szakosztály, korán elhunyt barátunk előtt tisztelegve 
Bohár András Kör néven. A szakosztályt felelős szerkesztőnk, Szombathy Bálint vezeti, izgalmas prog-
ramokkal gazdagítva az Írószövetség sokszínű közösségét.

A Magyar Műhely könyvsorozatát folytattuk, s a Ráció Kiadóval közösen két új elméleti sorozatot is 
indítottunk. A Bohár Andrással közösen jegyzett könyvsorozat az Aktuális avantgárd címet kapta, 2003 
óta 10 monográfia látott napvilágot az avantgárd tárgykörébe sorolható kortárs szerzőket bemutatva. Az 
Underground expanzió című sorozatban tanulmányköteteket adunk ki.

2004-ben megnyitottuk a Magyar Műhely Galériát, amelynek a programja, ahogy azt tegnap Szom-
bathy Bálinttól hallhattuk, „egyrészt modellezi majd azt az intellektuális sokszínűséget, azt a kulturális 
nyitottságot, amelyet könyvkiadási és művészetszervezési tevékenysége folyamán a Magyar Műhely ki-
fejt, másrészt bemutatkozási lehetőséget szeretne nyújtani az országhatáron kívül rekedt, de öntudatos 
identitással rendelkező, megnyilatkozáshoz ritkábban jutó alkotóknak. A kortárs művészet hagyományai-
ból, a klasszikus és posztavantgárdból kinövő vizuális kísérletezésnek, az önkifejezés útjait még kereső 
fiataloknak éppúgy teret adunk, mint az unikális teljesítményt nyújtó, szakmájukat öntörvényű profesz-
szionalizmussal képviselő »nagy öregeknek«, mestereknek. A Magyar Műhely Galéria nem akarja kiszol-
gálni a képzőművészet éppen futó, divatos, »trendi« és gyakran talmi kifejezésmódjait, nem a szeszélyes 
divatból felkapott, gyakran közhelyes és tiszavirág-életű alkotásokat szeretné propagálni. Az archaikus, 
hagyományőrző művészet tisztelete, szeretete azonban nem zárja ki az alternatív multimediális alkotások 
bemutatását.”

Valahol itt tartunk most. Ötven év van a hátunk mögött. Ötven év, amely két jól elválasztható, még-
is erősen egymáshoz kapcsolódó szakaszból áll. Működő folyóirat, könyvkiadó, galéria, létező szakmai 
közösség, erős és megkopó barátságok, egy egész életre kapott hátizsák. Magyar Műhely.


