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A Magyar Műhely hatása a nemlétező határokon túli 
magyar irodalmi-művészeti életre

Nem azért kértem lehetőséget a konferencián való részvételre, hogy a szomszédos országokban élő ma-
gyarság irodalmi művészeti helyzetét elemezzem. Sokkal inkább azért, hogy bemutassam azokat a kezde-
ményezéseket és eredményeket, melyek az MM nevéhez köthetőek, illetve annak szellemiségét tükrözik . 
Továbbá azért, hogy vitát generáljak néhány kérdés kapcsán, melyeket fontosnak tartok. Ilyen kérdés az 

MM híd-szerepe, különös tekintettel Erdélyre. Az MM 
közéleti szerepe. Az elmúlt 25 évben, amióta az MM 
közelében vagyok, mindig fontosnak tartottam, hogy 
reagált olyan társadalmi eseményekre, melyek közvet-
lenül vagy közvetve negatívan befolyásolták a művé-
szeti-irodalmi életet. Ezt a szerepét az MM nem szabad 
hogy elveszítse.

A Magyar Műhely környező országbeli magyar vo-
natkozásairól előadást tartani szinte lehetetlen, hiszen 
az MM 50 éve erről szól. Nemcsak a publikált nagy-
számú határontúli magyar szerző, de a szerkesztőség, 

illetve szerkesztőbizottság összeállításában is tevékeny részt vállaló határontúli magyar szerzők miatt. 
A Kassák-díjasok között is szép számban találunk ilyen szerzőket, valamint a Magyar Műhely-találko-
zókon is. Ezért néhány általam fontosnak tartott dolgot emelek ki az elmúlt 25 évből.

A történetet 1989 előtt, pontosabban 1987-ben kell kezdenem, hiszen Kassák centenáriuma kapcsán 
a szlovákiai magyar (akkor még csehszlovákiai magyar) fiatal tollforgatók akkor találkoztak először a 
Magyar Műhely triászával, másrészt azért, mert ott kezdődött el az a folyamat, amely végül az MM haza-
költözését eredményezte. A lap Cselényi László jóvoltából akkor már Csehszlovákiában ismert volt és 
fogalomnak számított.

Most Sasvári Edit és Beke László kapcsolathálójára lenne szükség, hogy a Magyar Műhely kapcsolatait 
ábrázolni lehessen. Remélem, egyszer elkészítik. A Kassák Múzeumban Juraj Meliš kiállítása kapcsán 
látható kapcsolatháló jól ábrázolja azokat az érintkezési pontokat és kapcsolódásokat, amelyeket többek 
között Érsekújvár, illetve Kassák köt össze. És itt már megjelenik a Magyar Műhely is.

Először az MM-ben programszerűen megjelenő irodalmi és művészeti irányzatokat kellene figye-
lembe venni. Széles a skála, a vizuális irodalomtól a kinetikus szobrokig, a kortárs noncomposed music 
zenei irányzatoktól az efemer művészetig terjed. A művészi performansztól a public artig. A hangsúly 
fokozatosan tolódott el a klasszikus irodalomtól az intermedialitás, majd később a multimedialitás felé. 
A felsorolt és fel nem sorolt különböző művészeti ágak és irányzatok bemutatásánál tudomásom sze-
rint soha nem játszott szerepet az illető művész nemzeti hovatartozása, lakhelye vagy más egyéb, nem 
művészeti szempont. Erre jó példa Jozef Cseres szerepe, aki jelentős munkát végzett és végez ma is az 
MM számára.

A Magyar Műhely eddigi történetében több alkalommal is jelentős profilváltásra került sor. Ezek több-
nyire köthetők a szerkesztőség, illetve a szerkesztőbizottságok összetételéhez. A szerzők között minden 
esetben szép számban találunk a környező országokban élő vagy onnan sz ármazó alkotót. Mint már em-
lítettem, ezt az MM mindig is természetesnek fogadta el, hiszen egy kultúrában élünk, egy nyelvet beszé-
lünk, bár hozzá kell tegyem, ez nem volt mindig így, és ma sem mondható általánosnak. Ezt az attitűdöt 
csak a kisebbségben élők tekintik természetesnek, hiszen naponta szembesülnek helyzetükkel.

Van azonban egy másik, számomra sokkal fontosabb szerepe az MM-nek. Ez pedig a mára már elcsé-
peltnek tűnő híd-szerep. Hogyha az ős-szerkesztői triász tevékenységét megnézzük, mindig fontos volt 
számukra egyfajta közvetítő szerep a francia és a magyar kultúra között. Gondoljunk csak a Datelier 
Hongois-ra, Papp Tibor szerepére a Francia Írószövetségben, vagy az alire francia számítógépes folyóratra, 
a Nagy Pál szerkesztette pART videofolyóiratra. De a számtalan francia nyelvű, Kassákkal kapcsolatos 
publikációra is gondolhatunk, melyekben jelentős részt vállaltak.

Ezt a szerepet az MM hazaérkezése után is tovább tudta vinni. Szombathy Bálint, illetve Jozef Cseres és 
jómagam folyamatosan publikáltunk benne, illetve olyan akciókat szerveztünk, ahol a szerb-horvát-szlo-
vák alkotók megjelentek. Sajnos nem találtam példát román vagy ukrán avantgárd/multimedális szerzők 
bemutatására. Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem volt rá példa, de ha emlékezetem nem csal, 
akkor nem sok ilyen publikáció látott napvilágot. A vitában feltétlenül számítok rá, hogy erről szó esik majd.

Fontosnak tartom ezt a szerepet több oknál fogva is. Egyrészt az MM mindig is kellően politikus volt, 
másrészt mindig befogadó folyóiratként működött, harmadrészt a híd-szerepet tudatosan vállalta, negyed-
részt pedig a mai magyarországi, illetve szlovákiai politikai-társadalmi helyzet e tekintetben erősen de-
formált és kirekesztő. Művészetszervezőként és szerkesztőként is szinte naponta találkozok olyan helyzet-
tel, amikor aktuálpolitikai kérdések mentén születnek művészeti-irodalmi rossz döntések. Szerencsére 
a művészek és irodalmárok között is természetes módon erősödik az igény az együttműködésre, és sorra 
születnek közös projektek és közös fellépések. Itt említeném meg a Kassák Központ 2010-es Transart 
Communication Public Dialog projektjét, Komárom és Komárno városokban, 10 magyar és 12 szlovák 
képzőművész részvételével a szlovák–magyar együttélés témájára, olyan műfajokban, mint a public art, 
a művészi performansz, a hangintervenció, valamint a szociológusok, esztéták, történészek és művészet-
történészek részvételével megtartott kerekasztal. Máig ható eredményeket hozott a háromnapos művészeti 
találkozó. Vagy említhetem a Lódźban szervezett Efemeral Fixed projektet, ahol szintén Szombathy Bálint-
tal vettünk részt a rendezvényen. Természetesen ide sorolom Bálint következetes munkáját a szerb és 
horvát kortárs avantgárd alkotók bemutatása terén.
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És most következzenek a konkrétumok. Csak néhány példát hozok fel Szlovákiából, azzal a céllal, 
hogy a vitában tudunk majd erről és más hasonló példákról hasonlóan nyíltan beszélni.

Nem tartom egészségesnek azt, hogy szakmai döntéshozó szervezetek helyett politikusok döntenek 
szakmai kérdésekről. Így fordulhatott elő az, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, melynek választ-
mányi tagja vagyok, 6 év után kikerült a kiemelt nemzeti jelentőségű intézmények sorából, ráadásul úgy, 
hogy közben ötről tízre emelték ezen intézmények számát. A döntés hátteréről még annyit kell tudni, 
hogy az SZMÍT-et a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja (MKP sic!) és a MÁÉRT is támogatta. Mondanom sem 
kell, hogy számomra érthetetlen az, hogy egy politikai párt hogyan vehet részt ilyen döntésekben (mint 
ahogy ahhoz sem fűznék kommentárt, hogy ugyanakkor a tíz kiemelt nemzeti jelentőségű intézmény közé 
bekerült egy csallóközi hagyományőrző csoport, amelynek a vezetője köztudomásúlag MKP-s politikus).

Továbbá így fordulhat elő az is, hogy Szlovákiában az MKP és a hozzá közel álló CSEMADOK dönthet 
ma gyarországi alapítványi pénzek elosztásáról. Félreértés ne essék, a véleményem nem változna akkor 
sem, ha történetesen a Híd politikai párt kerülne ilyen helyzetbe. És hogy miért mondom ezt el itt és most? 
Egyrészt megengedhetetlennek tartom, hogy a magyarországi aktuálpolitika ilyen közvetlen módon avat-
kozzon be a szlovákiai magyarság kulturális életébe. Másrészt ebből adódóan konzervál egy nem életszerű 
helyzetet. Ez a helyzet károsan befolyásolja a szlovákiai magyar irodalmi életet, de akár a regionális kul-
turális élet fejlődését is. Ez utóbbira jó példa az érsekújvári KultúrKorzó és a CSEMADOK három éve tartó 
vitája, amely mára országos jelentőségűvé és precedensértékűvé vált.

Kedves résztvevők, látszólag eltértem a témámtól, bár mindkét felhozott eset szorosan kapcsolódik 
az MM-hez, egyrészt az SZMÍT Opus című folyóirata, illetve jó néhány, az MM-ben is publikáló szlovákiai 
magyar szerző révén, másrészt az érsekújvári Kassák-hagyományok ápolása okán. Az elmondottak alap-
ján a Műhelyt ma az egyik legfontosabb multikulturális, multimediális és avantgárd szellemiség-őrzőnek, 
az egyik legprogresszívebb művészeti irodalmi fórumnak tartom. Az Aktuális avantgárd című sorozat 
eddig megjelent tíz kötete okán, az MM Galéria kiállítás-sorozata okán, továbbá a nagyszámú könyvpub-
likáció okán. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatai és harcos irodalmi közéleti szerepe okán. A kassáki ha-
gyományok ápolása okán. Befogadói magatartása okán. És ezt a sort sokáig lehetne folytatni… Csak azért 
nem teszem, hogy a most következő vitában mások is elmondhassák véleményüket.

Papp Tibornak, Nagy Pálnak és Bujdosó Alpárnak sok egészséget és alkotókedvet kívánok, és azt hi-
szem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy köszönet ezért a munkáért és nem kevés áldozatért 
nekik, illetve Papp Zsuzsának és Bujdosó Zsuzsának egyaránt.

SZKÁROSI ENDRE

A Magyar Műhely szerepe a magyar performanszkultúra alakításában 

– az Artpool dokumentumainak tükrében 

A Magyar Műhely folyóirat – és ehhez hozzáértendő az általa képviselt teljes szellemi és intézményi alap-
nak és hatósugárnak a kontextusa is, amellyel pedig a szerkesztők rendkívüli jelentőségű kulturális teret 
is teremtettek – megindulása óta világos ízlésiránnyal és koncepcióval rendelkezett. Kezdetben a lap és 
a műhely befogadóképessége lényegében minden olyan progresszív magyar irodalmi kezdeményezésre, 
műre és szerzőre kiterjedt, amely a hatvanas–hetvenes évek hivatalos Magyarországán nem juthatott 
szerephez, vagy meg sem jelenhetett. Ezzel együtt is világos volt, hogy a Magyar Műhely felfogása szerint 
a progresszív textualitás, a vizuális irodalom, az irodalom és a művészetek határterületei, a konceptuális 
művészet és a radikális képzőművészet voltak azok az irodalmi-művészeti-nyelvi csomópontok, amelyek 
érdeklődésének homlokterében álltak.

Fentiekből következik, hogy kulturális és politikai szempontból a Magyar Műhely szükségképpen je-
lentős intézményi szerepkört is betöltött. Szembe kellett néznie például a terjesztés politikai és technikai 
nehézségeivel, rendkívüli korlátozottságával a korabeli Magyarországon. Ettől nem teljesen függetlenül 
a lap és a lap által képviselt kultúra megjelenítésének, tág értelemben vett marketingjének az adott hely-
zetből adódó specifikus módozatait kellett kiépíteniük. Az igazi szellemi dilemma és kihívás, egyben szel-
lemi-egzisztenciális paradoxon pedig az emigrációs élethelyzetből adódott: a hazai, magyarországi prog-
resszív szellemi, irodalmi-művészeti, elméleti-poétikai törekvéseket kellett képviselniük egy idegen nyelvi 
kultúra közegében, illetve a nyugati világ magyar emigrációjának szellemi és intézményi keretében, amely 
jelentős mértékben kritikus, olykor ellenséges volt a Magyar Műhely tudatosan kialakított szellemi-kul-
turális pozíciójával szemben. Kis túlzással tehát azt lehet mondani, hogy a szerkesztők többszörösen is 
a senki földjén alakították ki intézményi és szellemi-kulturális gyakorlatukat.

Mindezzel együtt ezeknek a kritikus helyzetnek az előnyeivel is élhettek – és jól éltek vele. A nyugat-
európai, közelebbről francia kulturális környezet rengeteg szabadságot és potenciális kapcsolati közeget 
kínált, a magyar emigrációs irodalom progresszív hajlandóságú képviselői pedig akár polemikus, de min-
denképpen megtermékenyítő jelenlétüket adták, miközben a befogadó ország nyitott kultúrája bizonyos 
fokig az autonómia lehetőségét is kínálta az emigrációs intézményektől való esetleges függéssel szemben.

Amikor a Magyar Műhelynek a magyar performanszkultúra kialakításában játszott szerepét vizsgáljuk, 
jelen előadás és tanulmány köréből az ezzel kapcsolatos terminológiai dilemmákat, vitát, töprengéseket 


