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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 
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kizárjuk. Így – tág értelemben használva a performansz fogalmát – az 
értelmezés körében helyet kapnak az akcióművészet, a performatív jel-
legű alkotó- és előadásmódok, műfajok (happening, event, akció stb.) is.

A Magyar Műhely jelentékeny hozzájárulása ennek a művészeti tér-
nek az alakításához pozíciójából és szerepköréből törvényszerűen adódó 
szükségszerűség is volt. A fentebb vázolt intézményi léthelyzetből adó-
dott ugyanis egy további sajátos paradoxon: nevezetesen az, hogy a lap 
képviseletét, irodalmi marketingjét, működésének demonstrálását Ma-
gyarországon a szerkesztőknek úgy kellett megoldaniuk, hogy a folyó-
irat maga alig volt elérhető a hazai közegben. A Kultúra Külkereske-
delmi Vállalaton keresztül történő nehézkes előfizetésen kívül ugyanis 
csak a szerkesztők által postán küldött vagy személyesen átadott lap-
számok kerülhettek az érdeklődők kezébe. Vagyis a magyar kultúra 
akkori jelenének közegében a Magyar Műhely szemléletének, szellemi-
ségének megjelenítését lap nélkül, a folyóirat-kereten kívül kellett meg ol-
daniuk, amire szinte automatikusan kínálkozik az „élő folyóirat”-sze rű 
megjelenések rendszerének, egyúttal az irodalmi-költői-művészeti estek 
performatív eszközrendszerének kiaknázása. Különböző előadások és a velük járó módszertani (vetített, 
erősítőn kijátszott, előadott stb.) demonstrációk, műbemutatók, irodalmi és performanszestek, találkozók 
és konferenciaesemények, kiállítások és azok megnyitói kínálkoztak többek között lehetőségként.

Ezzel kapcsolatban a kutatónak szembe kell néznie néhány érthető, olykor azonban meglepő hiánnyal. 
A Magyar Műhely tevékenységének eme dimenziója ugyanis még meglehetősen feldolgozatlan. Vizsgálati  
szempontunk, vagyis a Műhelynek a magyar performanszkultúra alakulásában betöltött szerepe aspek-
tusából különösen fontos Marly-le-Roi-i és a hadersdorfi Magyar Műhely-találkozók egységes dokumentá-
ciója ugyanis még nem jött létre, így természetesen az egyes dokumentumok is szétszórtak, hozzáférhe-
tetlenek. A későbbi, magyarországi MM-találkozók története is feldolgozatlan még, pedig ezek szerepe 
nemcsak szűkebb vizsgálati területünk, hanem a hetvenes–nyolcvanas évek magyar kultúrtörténetének 
szempontjából is rendkívül jelentős.

Immár nehezen halasztható szükség van a megfelelő adatsorok, hozzájuk kapcsolódóan pedig doku-
mentációk összeállítására, amelyek demonstrálják többek között az MM poétikai, kulturális célkitűzéseit,  
eszményeit és azok fogadtatását. Egy részletes kronológia összeállítása is nélkülözhetetlen volna immár 
a Műhely találkozóinak, szervezett eseményeinek konkrét helyszíneiről, időpontjairól, a résztvevők szemé-
lyéről és adott munkáiról, bemutatóiról, előadásairól. Mindezek kialakítása után kerülhetne sor az ese-
mények utóéletének feldolgozására, amelyhez egyébként forrásul maga a folyóirat is kínálkozik, hiszen 
számonként rendkívül sok eseményt dokumentált, illetve adnotált.

A jelen előadáshoz fűzött adatsor az Artpoolban található dokumentumok alapján veszi sorra az MM-hez 
kapcsolódó, performansz-jellegű események, akciók, alkotások alapadatait. Ezért ennek csak néhány, 
eseménytörténeti szempontból jelentős mozzanatát emelem ki.

A fenti dokumentumok alapján a Magyar Műhely történetében az első par excellence performansznak 
Erdély Miklós 1971-es zászlóakciója tűnik. Ekkor a hollandiai Mikes Kelemen Kör találkozóján, Vaes har-
teltben a magyar zászlóval hajtott végre akciót Erdély, amely a tárgy ikonikus, részben szakrális jellege 
miatt vitához, sőt Papp Tibor és Karátson Endre összeverekedéséhez is vezetett. Elmondható ennek alapján, 
hogy a performansz – valószínűleg tervezetlenül – kettős akcióeseménybe torkollott: Erdély Miklós eredeti 
bemutatója annak ellentmondásos, sőt további akciókat generáló fogadtatásával egészült ki.

Az 1971-es év abból a szempontból is fontos számunkra, hogy a Műhely – személy szerint Bujdosó Alpár, 
Nagy Pál, Papp Tibor, Kassákné Kárpáti Klára és Schöffer Miklós – ekkor alapítja hosszú életű és repre-
zentatív Kassák-díját, első alkalommal a következő évben, az 1972-es marly-le-roi-i Magyar Műhely-találko-
zón Bakucz József és Szentjóby Tamás kap meg (az azévi díjazottakkal, Jovánovics Györggyel és Oravecz 
Imrével együtt). Vagyis a díj alapításától kezdve világos volt a díjazói szándék, amely az irodalmi alkotók 
mellett a művészeti határterületek képviselőit is egyenrangúan kívánta elismerni. Ebből a szempontból 
is érdemleges adat, hogy a soron következő, 1974-ben átadott Kassák-díjat egyrészről Tandori Dezső, más-
részről Erdély Miklós kapja. Utóbbi ezúttal ugyan pro forma egy könyvért, az MM-nél megjelent kollapszus 
orvért, de aligha vitatható, hogy Erdély komplex személyisége és irodalmi-művészeti munkássága is döntő 
lehetett az adott helyzetben.

Az ide tartozó esemény-adatok között szívesen említem meg 1983-ban, Nagy Pál párizsi lakásán tartott 
performatív költői estemet, amelyen a Műhely körének számos tagja (Nagy Pál, Papp Tibor, Molnár Katalin , 
Sipos Gyula, Karátson Endre, Rektenwald Zsóka), illetve magyarországi szimpatizánsok (többek között 
az akkor Párizsban tartózkodó Jancsó Miklós) vettek részt.

1984-ben már Budapest, többek között a Belvárosi Ifjúsági Ház lehetett a helyszíne az MM 3. budapesti 
irodalmi estjének, többek között Erdély, Molnár Katalin, Galántai György, Székely Ákos és az én részvé-
te lemmel. 1985-ben már szaporodtak a hazai Műhely-események: az Írószövetség klubja, Bujdosó Alpár 
nővérének gellért-hegyi háza, 1986-ban már a Fiatal Művészek Klubja és a szombathelyi Íróklub lehetett 
a vendéglátás helyszíne. És nemcsak általános kultúrtörténeti szempontból, hanem vizsgált területünk spe-
ciális szempontjából is kiemelkedő eseményként tartandó számon az 1985-ös, kalocsai Schöffer-szemi-
ná rium, amely a kiemelkedő magyar művész védnöksége alatt gyakorlatilag az első hivatalos, hazai 
MM-találkozót hozta össze. Egy MM-találkozó, akárcsak Hadersdorfban vagy Marly-le-Roiban, a napokon 
át zajló események, performanszok, bemutatók, előadások és viták, majd az azt követő közös bulizás 
sorozatából állt, így a hazai találkozók a magyar performanszkultúra alakulásának szempontjából na-
gyobb és összetettebb közvetlen hatást, kisugárzást jelentettek, és jelentenek máig.

1989-ben már Szombathelyre települ haza, végleges jelleggel a Műhely-találkozók sora: 1991-ben szintén 
a vasi város, 1992-ben Nagy Pál szülővárosa, Salgótarján, 1993-tól több alkalommal Keszthely ad helyet 
a performanszeseményekben is gazdag összejövetelnek.

Az MM-találkozókon illetve -eseményeken megjelenő performanszmunkák elemzése további vizsgála-
tok tárgya kell hogy legyen. Előtte a legfontosabb teendő azonban kétségkívül a vonatkozó dokumentációk 
összeállítása, az adatok feldolgozása.

* * *
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kizárjuk. Így – tág értelemben használva a performansz fogalmát – az 
értelmezés körében helyet kapnak az akcióművészet, a performatív jel-
legű alkotó- és előadásmódok, műfajok (happening, event, akció stb.) is.

A Magyar Műhely jelentékeny hozzájárulása ennek a művészeti tér-
nek az alakításához pozíciójából és szerepköréből törvényszerűen adódó 
szükségszerűség is volt. A fentebb vázolt intézményi léthelyzetből adó-
dott ugyanis egy további sajátos paradoxon: nevezetesen az, hogy a lap 
képviseletét, irodalmi marketingjét, működésének demonstrálását Ma-
gyarországon a szerkesztőknek úgy kellett megoldaniuk, hogy a folyó-
irat maga alig volt elérhető a hazai közegben. A Kultúra Külkereske-
delmi Vállalaton keresztül történő nehézkes előfizetésen kívül ugyanis 
csak a szerkesztők által postán küldött vagy személyesen átadott lap-
számok kerülhettek az érdeklődők kezébe. Vagyis a magyar kultúra 
akkori jelenének közegében a Magyar Műhely szemléletének, szellemi-
ségének megjelenítését lap nélkül, a folyóirat-kereten kívül kellett meg ol-
daniuk, amire szinte automatikusan kínálkozik az „élő folyóirat”-sze rű 
megjelenések rendszerének, egyúttal az irodalmi-költői-művészeti estek 
performatív eszközrendszerének kiaknázása. Különböző előadások és a velük járó módszertani (vetített, 
erősítőn kijátszott, előadott stb.) demonstrációk, műbemutatók, irodalmi és performanszestek, találkozók 
és konferenciaesemények, kiállítások és azok megnyitói kínálkoztak többek között lehetőségként.

Ezzel kapcsolatban a kutatónak szembe kell néznie néhány érthető, olykor azonban meglepő hiánnyal. 
A Magyar Műhely tevékenységének eme dimenziója ugyanis még meglehetősen feldolgozatlan. Vizsgálati  
szempontunk, vagyis a Műhelynek a magyar performanszkultúra alakulásában betöltött szerepe aspek-
tusából különösen fontos Marly-le-Roi-i és a hadersdorfi Magyar Műhely-találkozók egységes dokumentá-
ciója ugyanis még nem jött létre, így természetesen az egyes dokumentumok is szétszórtak, hozzáférhe-
tetlenek. A későbbi, magyarországi MM-találkozók története is feldolgozatlan még, pedig ezek szerepe 
nemcsak szűkebb vizsgálati területünk, hanem a hetvenes–nyolcvanas évek magyar kultúrtörténetének 
szempontjából is rendkívül jelentős.

Immár nehezen halasztható szükség van a megfelelő adatsorok, hozzájuk kapcsolódóan pedig doku-
mentációk összeállítására, amelyek demonstrálják többek között az MM poétikai, kulturális célkitűzéseit,  
eszményeit és azok fogadtatását. Egy részletes kronológia összeállítása is nélkülözhetetlen volna immár 
a Műhely találkozóinak, szervezett eseményeinek konkrét helyszíneiről, időpontjairól, a résztvevők szemé-
lyéről és adott munkáiról, bemutatóiról, előadásairól. Mindezek kialakítása után kerülhetne sor az ese-
mények utóéletének feldolgozására, amelyhez egyébként forrásul maga a folyóirat is kínálkozik, hiszen 
számonként rendkívül sok eseményt dokumentált, illetve adnotált.

A jelen előadáshoz fűzött adatsor az Artpoolban található dokumentumok alapján veszi sorra az MM-hez 
kapcsolódó, performansz-jellegű események, akciók, alkotások alapadatait. Ezért ennek csak néhány, 
eseménytörténeti szempontból jelentős mozzanatát emelem ki.

A fenti dokumentumok alapján a Magyar Műhely történetében az első par excellence performansznak 
Erdély Miklós 1971-es zászlóakciója tűnik. Ekkor a hollandiai Mikes Kelemen Kör találkozóján, Vaes har-
teltben a magyar zászlóval hajtott végre akciót Erdély, amely a tárgy ikonikus, részben szakrális jellege 
miatt vitához, sőt Papp Tibor és Karátson Endre összeverekedéséhez is vezetett. Elmondható ennek alapján, 
hogy a performansz – valószínűleg tervezetlenül – kettős akcióeseménybe torkollott: Erdély Miklós eredeti 
bemutatója annak ellentmondásos, sőt további akciókat generáló fogadtatásával egészült ki.

Az 1971-es év abból a szempontból is fontos számunkra, hogy a Műhely – személy szerint Bujdosó Alpár, 
Nagy Pál, Papp Tibor, Kassákné Kárpáti Klára és Schöffer Miklós – ekkor alapítja hosszú életű és repre-
zentatív Kassák-díját, első alkalommal a következő évben, az 1972-es marly-le-roi-i Magyar Műhely-találko-
zón Bakucz József és Szentjóby Tamás kap meg (az azévi díjazottakkal, Jovánovics Györggyel és Oravecz 
Imrével együtt). Vagyis a díj alapításától kezdve világos volt a díjazói szándék, amely az irodalmi alkotók 
mellett a művészeti határterületek képviselőit is egyenrangúan kívánta elismerni. Ebből a szempontból 
is érdemleges adat, hogy a soron következő, 1974-ben átadott Kassák-díjat egyrészről Tandori Dezső, más-
részről Erdély Miklós kapja. Utóbbi ezúttal ugyan pro forma egy könyvért, az MM-nél megjelent kollapszus 
orvért, de aligha vitatható, hogy Erdély komplex személyisége és irodalmi-művészeti munkássága is döntő 
lehetett az adott helyzetben.

Az ide tartozó esemény-adatok között szívesen említem meg 1983-ban, Nagy Pál párizsi lakásán tartott 
performatív költői estemet, amelyen a Műhely körének számos tagja (Nagy Pál, Papp Tibor, Molnár Katalin , 
Sipos Gyula, Karátson Endre, Rektenwald Zsóka), illetve magyarországi szimpatizánsok (többek között 
az akkor Párizsban tartózkodó Jancsó Miklós) vettek részt.

1984-ben már Budapest, többek között a Belvárosi Ifjúsági Ház lehetett a helyszíne az MM 3. budapesti 
irodalmi estjének, többek között Erdély, Molnár Katalin, Galántai György, Székely Ákos és az én részvé-
te lemmel. 1985-ben már szaporodtak a hazai Műhely-események: az Írószövetség klubja, Bujdosó Alpár 
nővérének gellért-hegyi háza, 1986-ban már a Fiatal Művészek Klubja és a szombathelyi Íróklub lehetett 
a vendéglátás helyszíne. És nemcsak általános kultúrtörténeti szempontból, hanem vizsgált területünk spe-
ciális szempontjából is kiemelkedő eseményként tartandó számon az 1985-ös, kalocsai Schöffer-szemi-
ná rium, amely a kiemelkedő magyar művész védnöksége alatt gyakorlatilag az első hivatalos, hazai 
MM-találkozót hozta össze. Egy MM-találkozó, akárcsak Hadersdorfban vagy Marly-le-Roiban, a napokon 
át zajló események, performanszok, bemutatók, előadások és viták, majd az azt követő közös bulizás 
sorozatából állt, így a hazai találkozók a magyar performanszkultúra alakulásának szempontjából na-
gyobb és összetettebb közvetlen hatást, kisugárzást jelentettek, és jelentenek máig.

1989-ben már Szombathelyre települ haza, végleges jelleggel a Műhely-találkozók sora: 1991-ben szintén 
a vasi város, 1992-ben Nagy Pál szülővárosa, Salgótarján, 1993-tól több alkalommal Keszthely ad helyet 
a performanszeseményekben is gazdag összejövetelnek.

Az MM-találkozókon illetve -eseményeken megjelenő performanszmunkák elemzése további vizsgála-
tok tárgya kell hogy legyen. Előtte a legfontosabb teendő azonban kétségkívül a vonatkozó dokumentációk 
összeállítása, az adatok feldolgozása.

* * *
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Részleges eseménytáblázat, 1971–1995 (mutatvány a hozzáférhető adatokból, kiegészítendő és foly-
tatandó)

1971
Vaeshartelt (Hollandia), a Mikes Kelemen Kör találkozója:
– Erdély Miklós zászló-akciója
– A Kassák-díj meglapítása: Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor, Kassákné, Schöffer Miklós

1974
– Marly-le-Roi: Magyar Műhely-konferencia és találkozó; az első, 1971-es Kassák-díj átadása: Bakucz József, 
Szentjóby Tamás; a második, 1972-es díj átadása: Jovánovics György, Oravecz Imre

1978
Marly-Le-Roi, Magyar Műhely-konferencia és -találkozó

1983
október 28.: Párizs, Nagy Pál lakása: Szkárosi Endre performatív költői estje

1984
augusztus 17.: Budapest, Belvárosi Ifjúsági Ház: az MM 3. budapesti irodalmi estje (Erdély, Galántai, 
Molnár Katalin, Székely Ákos, Szkárosi Endre…)

1985
május 10.: Budapest, az Írószövetség Klubja: a JAK Magyar Műhely-estje
július 31. – augusztus 4.: Kalocsa, Schöffer-szeminárium
december 7.: Budapest, Minerva u.: a Magyar Műhely és barátai estje (Aranyi László, Bujdosó Alpár, 
Més-záros István, Papp Tibor, Petőcz András, Szkárosi Endre…)

1986
december 19.: Budapest, Fiatal Művészek Klubja: Permanens Műhely – Élő Folyóirat, a Párizsi Magyar 
Műhely Munkaközösség hazai tagjainak estje
december 27.: Szombathely, Íróklub: a Magyar Műhely Baráti Körének estje

1987
március 21.: Budapest, Vasas – Teszársz Károly Művelődési és Ifjúsági Ház: Amikor Kassák valaki más, 
mail-art kiállítás és annak megnyitója
március 26.: Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum: a Kép-vers/Vers-kép vizuális költészeti kiállítás meg-
nyitóján a Magyar Műhely költészeti estje
április 2.: uo., a kiállítás magyar résztvevőinek estje

június 26.: Hadersdorf (Ausztria): Magyar Műhely-találkozó
szeptember 26.: Budapest, Fiatal Művészek Klubja: a Magyar Műhely Baráti Kör estje

1989
július 13.: Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola és Szombathelyi Képtár: Magyar Műhely-
találkozó és -kiállítás (Szabad terület)

1990
április 6.: Budapest, Kassák-klub: Magyar Műhely-est

1991
június ??: Szombathely, ??: Képeltérítés – Új médiumok
július 5–7.: Vác, Madách Imre Művelődési Központ és Tragor Ignác Múzeum: az Expanzió III. fesztiválon 
a Magyar Műhely alkotóinak bemutatkozása
november 28.: Budapest, Bercsényi Klub: Szentjóby Tamás kiállítása és a Magyar Műhely és a Bercsényi 
Klub közös estje
december 19.: uo., Kelényi Béla kiállítása és Kelényi-Szántó Éva performansza

1992
????: Salgótarján, Magyar Műhely Baráti Kör: Nagy Pál 50 éves jubileuma
január 23.: Budapest, Bercsényi Klub: Més-záros István kiállítása, megnyitja Somlyó György és Frank Osvat
január 30. – március 8.: Budapest, Vasarely Múzeum: Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor vizuális költé-
szeti kiállítása, költészeti és akcióművészeti megnyitó
július 3–5.: Vác, Madách Imre Művelődési Központ és Tragor Ignác Múzeum: Expanzió IV.

1993
augusztus 26–29.: Keszthely: Magyar Műhely-találkozó

1994
július 14–17.: Keszthely: Magyar Műhely-találkozó
szeptember 7.: Budapest, Karinthy úti Szabó Ervin könyvtár: Dzsessz- és kortárs zenei klub

1995
április 27.: Budapest, Merlin Színház: Magyar Műhely-est (Kovács Zsolt, Sőrés Zsolt, Tóth Gábor, Szkárosi 
Endre…)
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