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SZOMBATHY BÁLINT

A hazatérő Magyar Műhely

Azt, hogy mikor tért haza a Magyar Műhely, nem tudom bizonyossággal megmondani. Nyolcvankilencben, 
vagy talán előtte? És egyáltalán: mit értsünk ezúttal hazatérésen? Azt a pillanatot, amikor 1990 márciusá-
ban fejléce alá odakerült a „Párizs–Bécs–Budapest” megjelölés, vagy éppen azt, amikor az 1996-os decem-
beri számban ezen a helyen már csak a magyar főváros grafikailag nyomatékosított neve szerepelt az első, 
Magyarországon készített borítón? Nehéz eldönteni, melyik időtöredéket tekinthetjük precízen hitelesnek. 
Úgy vélem, a hazatelepülés jóval előbbre tehető, mint azt a külső jelekből meg lehet állapítani. A hazatérés 
– mint ahogyan a haza elhagyása is – rendre egy hosszabb-rövidebb folyamat, egy eseménysor eredménye, 
és talán már a készülődés, sőt az elhatározás felvetésének a pillanata is azonos magával a tettel (tudjuk 
ezt jól a konceptualizmus tanításából). Jómagam úgy ítélem meg – lehet, ez csak egy megérzés –, a lap ab-
ban az időszakban került haza, amikor a külföldön élő szerkesztők egyre többet fordultak meg szülőföld-
jükön, körünkben. De leginkább akkor történt meg a hazajövetel, amikor bejáródtak a budapesti Baráti 
Kör találkozói Petőcz Andrásék és Béládi Zsófia, valamint a szerkesztőségi összejövetelek Bujdosó Ildikó 
lakásán, a nyolcvanas évek második felében. Azok a találkozók tudniillik, melyekre már eljárt Székely 
Ákos Szombathelyről, Juhász R. József Érsekújvárról, és én is rendre felutaztam Újvidékről munkatársi, 
majd főmunkatársi minőségben. Az alapító szerkesztőkkel együtt megannyi magyar, Európa különböző 
tájairól, akiket azonos szellemiség hozott egymáshoz közelebb, egy asztal mellé.

Papp Tibor 1990-ben még azt az álláspontot képviselte, hogy a Magyar Műhely nem költözött, hanem 
terjeszkedett. A súlypont azonban fokozatosan áttevődött Budapestre, és az események felülírták Papp 
korábbi meglátását. Így a lap századik számának szerkesztőségi beköszöntő írása már nyíltan deklarál-
ta, hogy „1989-ben a Magyar Műhely három szerkesztője […] hazatelepítette a lapot, mely a 75. számtól 
Budapesten is megjelenik. A hazaköltözés együtt járt a szerkesztőség átalakításával és kibővítésével.” 
Különösen az által, teszem hozzá, hogy szerkesztőségében megjelentek az ifjabb nemzedék pályakezdő 
képviselői, Kovács Zsolt, L. Simon László, Somogyi Gyula és Sőrés Zsolt.

A Magyar Műhely hazajövetelének folyamata mögött nem egy elszigetelt, belterjes mozgás láttamozó-
dott, hanem a lehető legszorosabb összefüggésben bontakozott ki a korszak magyar művészetének – kü-
lönösen a lírai irodalomnak – az általános erjedésével, pezsgésével. Annak az átértékelő műveletsornak 
a kifejletével, amely a nyolcvanas évek elején indult az olyan poétikai modellek újraéledésével, mint amilyen 

a grafovizuális líra avagy a vizuális költészet, klasszikus nevén a képvers. Majd a művészi performanszból 
sarjadt irodalmi előadás műfaja, amelynek úgyszintén megjelentek első honi úttörői. A Magyar Műhely 
hazatelepülésének feltételeit a társadalmi-politikai változások önmagában nem tudták volna biztosítani, 
aminek bizonyára a fordítottja is igaz. De az, hogy a művészeti-irodalmi előmunkálatok kellő időben és 
hatékonysággal lezajlottak, mindennél fontosabbnak bizonyult. Az itteni közeg egyszerűen megérett arra, 
hogy magába fogadja a lapot, és átvegye pályájának alakítását, biztosítsa a magyar lapkiadásban is ritka-
ságszámba menő hosszú életét. A szellemi közösség készen állt rá, hogy a lap ügyét közvetlen hozzájá-
rulásával szolgálja. Mindez viszont – vice versa – annak volt köszönhető, hogy a Magyar Műhely magvetői 
termékeny talajba vetették a magot, és önfeláldozó munkájuk két és fél évtized elmúltával sikeresen be-
érett, vagyis létrejöttek a szellemi körülmények a lap hazajövetelére. A Műhely tehát nem légüres térbe ér-
kezett, már nem kellett kiverekednie az olvasótábort és a munkatársakat.

Budapesten a lap működését új alapokra kellett helyezni, olyan anyagi feltételeket teremtve, melyek-
nek köszönve teljes mértékben lekerülhettek a terhek a három alapító szerkesztő válláról és bankszámlá-
járól. A lap megjelenéséhez szükséges anyagi eszközök előteremtése a Magyar Műhely Alapítvány feladata 
lett. Volt egy pillanat 1996-ban, amikor a lap több forrásból is segítséget kapott, így például az Artaria 
Kortárs Művészeti Alapítványtól, a Soros Alapítványtól és a Nemzeti Kulturális Alaptól. Régi szép idők, 
mondhatnánk. 

A régi szép idők hangulatát jellemzi továbbá, hogy nóvumi minőségében az önmagát még mindig 
avantgárdként meghatározó folyóirat népszerűsége és jelentősége tételesen megnőtt Magyarországon, s jó 
híre külföldön is egyre terjedt, immár túl a megfelelő francia körökön. A Közép-Kelet-Európában fejüket 
egymás után felütő nemzetközi multimediális fesztiválokon ugyanis a lap szerkesztői és közeli munka-
társai is tevékeny szerepet vállaltak, friss kapcsolatokat építve ki, új munkatársakat verbuválva. A lapban 
egyszeriben megnőtt a fordított szerzői szövegek száma, amelyek egyben egyre több művészeti ág ese-
ményeiről tudósítottak, egyre sokfélébb esztétikai és ideológiai törekvést mutattak be a nagyvilágból 
a hazai olvasónak. A Magyar Műhely hangsúlyos változásnak nézett elébe, melynek értelmében lassacs-
kán megszűnt eredendő irodalmi jellegének hangsúlyossága.

A magyarországi Magyar Műhely poétikai és műfaji nyitása mögött kettős erőkifejtés munkált. Egyrészt 
változott, a kortárs tendenciákra teljességében nyitottá vált az alapító szerkesztők autochton művészetfelfo-
gása. Másrészt a fiatalabb nemzedékből kikerült szerkesztőtársak a legtermészetesebb módon építették be 
szemléletükbe a nemzetközi szellemi áramlatok legújabb ideáit. Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor kivé-
tel nélkül kimozdult az irodalmi performansz és a videó irányába, ez utóbbi pedig még a számítógépes szö-
vegművészet felé is bátor egyedi mozdulatot tett, addig ismeretlen műfajokkal gazdagítva a kortárs magyar 
lírát. Az azonos boltozat alá gyűlt mesterek és tanítványok törekvései maradéktalanul összehajlottak. A lap 
századik számát követő néhány esztendőben megteremtették a hazai folyóirat-kiadás néhány olyan példaér-
tékű darabját, melyekben a korszerű nyomdászat magas igényű standardjai találkoztak a kézművesség nyel-
vi effektjeit felvonultató romantikus assembling-korszak hangulati elemeivel. Azzal a jóízű, derűs és játékos 
kézművességgel, melyet idehaza legkifejezettebben a Székely Ákos és Abajkovics Péter szerkesztette szom-
bathelyi Leopold Bloom, valamint a Tóth Gábor szerkesztette budapesti Laza Lapok időszaki kiadvány kultivált. 
Továbbá egyre számottevőbb helyet kapott a médiaművészet és az intermédia elmélete, Sőrés Zsolt jóvoltából 
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pedig a kortárs kísérleti és improvizatív zene teóriája is hosszú ideig napirenden volt. Summa summarum: 
az avantgárd irodalom zászlaját lobogtató Magyar Műhely gyökeres átalakuláson ment át, és jelentősen gaz-
dagította tematikai kitekintését, köszönhetően annak, hogy alapítói ismét csak meghallották a korparan-
csot, megbízva ifjabb szerkesztő társaik szenzibilitásában, felkészültségében, tájékozódásában.

A lap egyre inkább el tudta látni azt a magasztos és egyben összetett feladatot, melyet a történelem 
kizárólag rá szabott. Ezúttal talán elegendő, ha csak néhány tematikus számra emlékeztetek: az 1999-ben 
megjelent Erdély-füzetre, amely a Műcsarnokban lezajlott Erdély Miklós-szimpózium anyagát tette közzé; 
a képzeletbeli országok és a művészi útlevelek témáját körüljáró 117. számra; az egyedülálló 122. számra, 
amely a Nieslony–Dirmoser szerzőpárnak a művészi performansz történetét és strukturális beágyazódá-
sát szemléltető nagyméretű térképét közölte; a 128–129. performansz-számra; a futurizmussal foglalkozó 
155. számra, vagy az olyan megjelenésekre, amelyek a közelmúlt fontos irodalom- és művészetelméleti 
konferenciáinak az anyagát tették nyomtatásban is hozzáférhetővé.

A polifon művészeti szemlélet érvényesítésével párhuzamosan nőtt az értekező reflexiók száma, a szer-
kesztőséghez 2004-ben csatlakozó Kékesi Zoltán munkája nyomán pedig jelentősen erősödött az iroda-
lomelméleti és -kritikai publikációk műfaji jelenléte. Ez az esztendő azonban egy mediális fordulatot is 
hozott, ugyanis a lap egyre markánsabb képzőművészeti irányvételének köszönhetően megnyílt a jelenleg 
nyolcadik évében járó Magyar Műhely Galéria, testközelbe hozva azt a művészeti produkciót, amely mind-
addig csak nyomtatott formában volt elérhető a folyóirat oldalain. Eme nyolc év alatt a nyitott irányvételt 
hirdető MMG felküzdötte magát a kortárs fővárosi galériák felső körébe. Az újabb tevékenységi egységgel 
a lap- és könyvkiadás is gazdagabbá vált, kitekintése érezhetően tágult. Mindazon által megőrizte alap-
vetően irodalmi jellegét.

Nem túlzás, amikor azt állítom, hogy a Magyar Műhely produkciójában és artikulálásában manapság 
tapasztalható művészeti sokszínűség fejlesztésének a csírái, valamint a jelenleg párhuzamosan futó lap- 
és könyvkiadói, továbbá galériás tevékenység működési alapfeltételei már a párizsi induláskor megvoltak. 
Ott voltak abban a nyitott szemléletben, progresszív magatartásban, amelyben Nagy Pál és Papp Tibor 
művészete megfogant. Talán csak abban az aprócska mozzanatban voltak tetten érhetőek, hogy az ugyan-
csak a francia fővárosban tevékeny dimenzionista előd, Tamkó Sirató Károly tanításának szellemében meg-
próbálták kiszabadítani az írott nyelvet vonalbeli béklyójából, kimozdítva a grafikai jel, azon túl pedig 
a képiség felé, a tér tartományaiba. Már ott voltak az első ilyen próbálkozásban is azok a nagy és széles 
távlatok, amelyeknek a bejárása végül is mindazt eredményezte, amit az eltelt ötven esztendő összessé-
gében hozott abban a holdudvarban, melyet Magyar Műhelynek nevezünk. A lényeg, hogy akkor jól dön-
töttek, jó irányba indultak, volt kellő hitük és elhatározásuk. A többit pedig már tudjuk. Illetve, dehogyis 
tudjuk. Ezért kell minél előbb megírni a lap történetét. Fél évszázad elteltével megvan hozzá minden 
feltétel, és már indokolni sem kell a szükségességét. Ötven év egy olyan történelmi súly, amely előtt – egy 
egyszerű műtárgy esetében is – minden múzeum kalapot emelhet.

A Magyar Műhely ma már nem olyan, mint volt akár három vagy két évtizede. Folyamatos változásban 
van, és pont ez a jó benne. Maga mögött tudja és tiszteli önnön történelmét, ám mindig alakítja önmagát, 
a saját jelenét. A történelmi folyamatok részeként nem tehet mást, mint hogy változik, megőrizve identi-
tását. Bármekkora ellentmondásnak is tűnik mindez.

PETŐCZ ANDRÁS
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avagy a Magyar Műhely a rendszerváltozás előtt és után,

avagy elmélkedés a kizökkent időről

„Örökös Magyar Műhely-nosztalgia, írtam az előbb, és most megismétlem. Örökös nosztalgia, írom éppen. 
Mikéntha nosztalgia…” Ezekkel a szavakkal kezdtem negyedszázaddal ezelőtt, tehát egy hónap híján 25 
éve, 1987. június 27-én az előadásomat, amikor is a Magyar Műhely alapításának 25. évfordulóját ünnepel-
tük Hadersdorfban. 

Különleges év volt az az esztendő, különleges év a számomra is. Ez az év Kassák Lajos 100. születésnap-
jának az éve, ekkor szerveztük az ELTE bölcsészkarán a Kassák-konferenciát, és ekkor jelentettük meg 
a Kassák Lajos Emlékkönyvet, Fráter Zoltánnal közösen, amelyben vizuális és konkrét költészeti alkotá-
sok nagy számban fellelhetőek, és amely egy olyan rendezvénynek is a dokumentuma volt, amely a Kassák-
klubban zajlott, és ahol egész estét betöltő vizuális és akusztikus költészeti performanszokat láthattunk, 
hallhattunk. Ez az év a Műhely 25. évfordulója is volt, és ebben az évben kaptam meg a Magyar Műhely 
által alapított Kassák-díjat, amely díjat a mai napig az egyik legtekintélyesebb elismerésnek érzek, amit 
magyar szerző, magyar művész megkaphat. De ez az év, az 1987-es év még a lehetőségek éve is volt. Mert 
ebben az évben még lehetséges perspektívaként jelent meg az is, hogy a Magyar Műhely a magyar iroda-
lom és progresszív magyar művészet olyan központjává válik, mai kifejezéssel „kánonteremtő” központjá-
vá, amely megkerülhetetlen lesz a következő években, évtizedekben. Nos, nem teljesen így történt, illetve, 
a mai napról visszatekintve mégis azt mondom, nagyon is így történt.

A ’80-as évek az irodalmi rendszerváltás évtizede, és ebben az irodalmi rendszerváltásban meghatá-
rozó szerepet játszott a Magyar Műhely. Az a progresszív nyitottság, amely a lapot gyakorlatilag a meg-
alapításától kezdve jellemezte, tulajdonképpen a ’70-es évek végére, a ’80-as évek elejére érett be igazán, 
és mindez szerencsésen találkozott azokkal a megváltozott társadalmi, politikai körülményekkel, ame-
lyek ebben az időszakban a magyarországi közéletet jellemezték. Politikai változásokra gondolok, arra, 
hogy a rendszer alapjaiban rendült meg az 1980-as lengyelországi események hatására. Nem véletlen, hogy 
ez az időszak az, amikor megjelenik a politikai és művészeti szamizdat, amikor új és progresszív mű-
vészeti kezdeményezések kerülnek felszínre, képzőművészeti és irodalmi csoportok alakulnak, amely cso-
portosulások már nem fogadják el a meglévő struktúrákat, nem tudnak és nem is akarnak beilleszkedni a 
pártállam nyújtotta keretekbe. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a csoportoknak a tagjai természetes módon ke-
resik a progresszív fórumokkal a kapcsolatot, illetve teremtenek, a lehetőségeikhez képest, saját fórumokat. 


