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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

Örökös Magyar Műhely-nosztalgia 2

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. 
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Mondom, 1980-at, 1981-et írunk. Ezekben az években alapvetően három progresszívnek nevezhető fórum 
volt a megjelenő fiatal nemzedékek számára, azok számára, akik tudatosulni akartak, és új műveikkel 
valamiféle új kezdeményezést akartak felmutatni. Ez a három fórum a hazai Mozgó Világ, az újvidéki 
Új Symposion, valamint a párizsi Magyar Műhely volt. Meg kell mondjam, a Mozgó Világ csak részben lett 
fórum, az igazi progressziót, a művészeti újítást csak részben fogadta be, 1983-as betiltása pedig végkép-
pen azt jelentette, hogy a Mazgó Világhoz nem fordulhattunk.

Betiltásról beszélek, mert arról is volt szó. Hiszen a pártállam, a puha diktatúra ideológusai pontosan 
értették, hogy a fiatal művészek, a fiatal írók kezdeményezései veszélyesek lehetnek a számukra, így 
ahol lehetett, gátolták a tevékenységünket. A nem Magyarországon megjelenő fórumokat, így elsősorban 
a Magyar Műhelyt persze nem tudták betiltani. A kötődés a Műhelyhez tehát a ’80-as évek elején egyre 
intenzívebbé vált.

Akkor, amikor 1980-ban elhatároztam, hogy a pesti bölcsészkaron újraindítom az akkor már évek óta 
eltűnt Jelenlét című folyóiratot, számomra természetes volt, hogy a lap kötődése a progresszív irodalom-
hoz lesz meghatározó, hogy olyan avantgárd, modern törekvéseknek akarunk teret adni, melyeknek hazai 
hiánya akkor már kifejezetten bántó volt. Nem véletlen tehát, hogy az általam szerkesztett Jelenlét első 
számában rögtön Kassák lapalapítását idéztük fel, az ő híressé lett 12 pontját. Ilyen módon az is természe-
tes volt a számomra, hogy mint induló lap szerkesztőjeként, illetve 21 éves költőként a Magyar Műhellyel 
keresem meg a kapcsolatot, mert ezt a fórumot éreztem egy megváltozott légkörben az egyetlen igazán 
progresszív fórumnak. Valóban, 1980-ban meglátogattam Papp Tibort Párizsban, ismeretlenül és hívatla-
nul állítottam be hozzá, és aztán, 1981-ben pedig beállítottam a Magyar Műhely hadersdorfi találkozójára  
is. Akkor már úgy, hogy tudtam, a Jelenlét hamarosan megjelenik, a hátoldalán a vizuális költészeti alko-
tásommal, amely egyébként a mostani, Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett kiállításon is látható, 
időközben fekete alapra átfordított Könyörgés című munkámmal. Természetes volt tehát az, hogy meg-
keresem a Magyar Műhely szerkesztőit, hiszen – mint mondtam – az egyetlen progresszív, nyitott fórum-
nak a Magyar Műhelyt éreztem akkoriban. Így az is természetes volt, hogy az általam szerkesztett Jelenlét 
második számában már Bujdosó Alpárral készítettem beszélgetést a progresszív, modern irodalomról.

Magamnak is felteszem a kérdést: miért pont Kassák és miért pont a Magyar Műhely? Ismétlem, még 
mindig 1980-ról, 1981-ről beszélek, tehát a 31 évvel ezelőtti időszakról. A választ akkor is tudtam, és ma 
sem gondolom másképpen. Nem arról volt szó, hogy számomra Kassák lett volna az egyedülien fontos 
költő, akit példaképemnek választok. Az irodalomban, a klasszikus és kortárs irodalomban is mindenevő 
voltam akkoriban, ami azt jelenti, hogy József Attila, Pilinszky, Nagy László, Weöres vagy éppen Ady, 
Babits, Kosztolányi, vagy éppen Berzsenyi, Balassi, és persze Petőfi, Vörösmarty éppen olyan meghatározó 
volt a számomra, mint Kassák. Ma sincs ez másképpen. Mint egészen fiatal szerző, ahogy magamra vissza-
emlékszem, nem voltam „eltökélten avantgárd” gondolkodású, és magam is írtam ekkoriban is, később 
is kötött formájú, ha tetszik időmértékes verseket. Éppen ez a sokszínűség érdekelt akkoriban. Nem volt 
véletlen az sem, hogy a ’80-as évek közepén Zalán Tiborral, Géczi Jánossal egy „vendéglátó-ipari egység” 
asztalánál egyszer azt találtuk ki, hogy olyan „költői versenyt” rendezünk, amikor is azonos címmel 
írunk verset, hosszú, szabad verset, de a hosszú szabad versben lennie kell alkaioszi strófának is, illetve 
valamiféle vizuális költészeti elemnek is. Ebből született A tök ász megközelítése című vers, amely az 

akkori Új Írás hasábjain jelent meg mindhármunktól, egyszerre. Azt mondhatom tehát, hogy a mi nem-
zedékünk mindenevő volt a költészetben, és magam is érdeklődéssel fordultam a költészet legkülönbö-
zőbb formái felé, a klasszikus formától a performanszig, és műveltem is mindezeket. Akkor, teszem fel 
ismét magamnak a kérdést, miért Kassák, és miért az avantgárd? A válasz nagyon egyszerű: a nyolcvanas 
évek elején megjelenő irodalmi rendszerváltásban ez volt a progresszív, az egyedül elfogadható minta. 
A ’80-as évek eleje és közepe egyértelműen az avantgárd irodalom virágkora, amikor gyakorlatilag minden-
ki kötődik valamilyen szinten az avantgárd fórumokhoz. Nem véletlen az sem, hogy az 1982-es Ver(s)ziók 
antológiában – amelynek alcíme formák és kísérletek a legújabb magyar lírában – olyan szerzők is 
publikálni akartak, akiknek semmi közük nem volt az avantgárd irodalomhoz, hadd említsem Várady 
Szabolcs, Nagy Gáspár, Markó Béla nevét, csak véletlenszerűen. Vagy például olyan szerző, aki kifejezetten 
a klasszicizáló stílust képviseli. Ferencz Győzőre gondolok, ezekben az években képverset is készített, 
és az a képvers meg is jelent a kötetében.

Az, hogy a progresszió, a modernitás, sőt a változás egyik fóruma a Magyar Műhely, ez, abban az idő-
ben mindannyiunk számára nyilvánvaló volt. Ismétlem, úgy, hogy a meglevő pártállami kereteket már 
elutasítottuk, és megjelentek az ezeket a kereteket átlépő, szétfeszítő alternatív megoldások, a szamiz-
dat művészeti kiadványok, mint például Galántai Artpool-Letter című lapja, vagy a Laza Lapok, vagy az 
Inconnu csoport kiadványai, vagy éppen az én 1983-ban megjelent Médium-Art című szamizdat folyó-
iratom, amelyben Erdély Miklós, Nagy Pál, Bujdosó Alpár, Papp Tibor éppúgy publikált, mint Háy János, 
Garaczi László vagy éppen a korán eltűnt Sziládi Zoltán. De említhetném Petri György 1981-es Örökhétfő 
című kötetét, amely szintén szamizdatként jelent meg az akkor létrejövő szamizdat-kiadónál, az AB-nél. 
A pártállami kereteket szétfeszítő mozgalmak voltak az egyetemeken megjelenő alkalmi, tulajdonképpen 
féllegális kiadványok. Ilyen volt a már említett Jelenlét, melyet 1983-ig szerkesztettem, utána négy évig 
nem jelent meg, majd 1987-ben ismét szerkesztője lettem, és ekkor a folyóirat különszámaként jelenhetett 
meg a Szógettó antológia, amely a ’70-es évek underground irodalmát mutatta be, vagy a szegedi bölcsész-
karon ekkoriban megjelent Harmadkor című lap. És meg kell említenem azt is, hogy valóban mozgalom-
ként szerveződtünk csoportokká: ilyen volt az ekkoriban létezett Tér/Kép/Vers-csoport, amelyikkel együtt 
jártuk az országot, kiállításokat, felolvasásokat szerveztünk. Endrődi Szabó, Zalán, Bíró, Székely és jóma-
gam tartoztunk ebbe a csapatba.

Ilyen körülmények között nem meglepő az a tény, hogy a Magyar Műhely, mint Párizsban megjelenő, 
de erős itthoni bázist képező fórum, a magyar irodalmi progresszió élére állhatott. Itt már igazi mozga-
lomról beszélhetünk, amely mozgalom egyik csúcspontja valóban az 1985-ös Magyar Műhely-találkozó 
volt Kalocsán, vagyis a kalocsai Schöffer-szeminárium. Ezen a rendezvényen jelen volt minden olyan ér-
telmiségi, aki újat, mást, változást akart, elképesztően sokan voltunk együtt, sokan olyanok, akik azóta 
messze eltávolodtak a Magyar Műhelytől, Esterházy Péter, Ungváry Rudolf éppúgy, mint ahogy zenészek, 
képzőművészek is. Mert a Magyar Műhely valóban a modern művészet és a változás lehetőségét jelentette, 
így természetes volt az is, hogy az Új Zenei Stúdió, Sáry, Jeney, Vidovszky éppúgy kötődnek a laphoz, mint 
olyan képzőművészek, mint Jovánovics György vagy Maurer Dóra.

Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy érthető legyen, a ’80-as évek végén, amikor az 
irodalmi rendszerváltás után a politikai rendszerváltás folyamata is megindult, teljesen reálisan jelen 
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Mondom, 1980-at, 1981-et írunk. Ezekben az években alapvetően három progresszívnek nevezhető fórum 
volt a megjelenő fiatal nemzedékek számára, azok számára, akik tudatosulni akartak, és új műveikkel 
valamiféle új kezdeményezést akartak felmutatni. Ez a három fórum a hazai Mozgó Világ, az újvidéki 
Új Symposion, valamint a párizsi Magyar Műhely volt. Meg kell mondjam, a Mozgó Világ csak részben lett 
fórum, az igazi progressziót, a művészeti újítást csak részben fogadta be, 1983-as betiltása pedig végkép-
pen azt jelentette, hogy a Mazgó Világhoz nem fordulhattunk.

Betiltásról beszélek, mert arról is volt szó. Hiszen a pártállam, a puha diktatúra ideológusai pontosan 
értették, hogy a fiatal művészek, a fiatal írók kezdeményezései veszélyesek lehetnek a számukra, így 
ahol lehetett, gátolták a tevékenységünket. A nem Magyarországon megjelenő fórumokat, így elsősorban 
a Magyar Műhelyt persze nem tudták betiltani. A kötődés a Műhelyhez tehát a ’80-as évek elején egyre 
intenzívebbé vált.

Akkor, amikor 1980-ban elhatároztam, hogy a pesti bölcsészkaron újraindítom az akkor már évek óta 
eltűnt Jelenlét című folyóiratot, számomra természetes volt, hogy a lap kötődése a progresszív irodalom-
hoz lesz meghatározó, hogy olyan avantgárd, modern törekvéseknek akarunk teret adni, melyeknek hazai 
hiánya akkor már kifejezetten bántó volt. Nem véletlen tehát, hogy az általam szerkesztett Jelenlét első 
számában rögtön Kassák lapalapítását idéztük fel, az ő híressé lett 12 pontját. Ilyen módon az is természe-
tes volt a számomra, hogy mint induló lap szerkesztőjeként, illetve 21 éves költőként a Magyar Műhellyel 
keresem meg a kapcsolatot, mert ezt a fórumot éreztem egy megváltozott légkörben az egyetlen igazán 
progresszív fórumnak. Valóban, 1980-ban meglátogattam Papp Tibort Párizsban, ismeretlenül és hívatla-
nul állítottam be hozzá, és aztán, 1981-ben pedig beállítottam a Magyar Műhely hadersdorfi találkozójára  
is. Akkor már úgy, hogy tudtam, a Jelenlét hamarosan megjelenik, a hátoldalán a vizuális költészeti alko-
tásommal, amely egyébként a mostani, Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett kiállításon is látható, 
időközben fekete alapra átfordított Könyörgés című munkámmal. Természetes volt tehát az, hogy meg-
keresem a Magyar Műhely szerkesztőit, hiszen – mint mondtam – az egyetlen progresszív, nyitott fórum-
nak a Magyar Műhelyt éreztem akkoriban. Így az is természetes volt, hogy az általam szerkesztett Jelenlét 
második számában már Bujdosó Alpárral készítettem beszélgetést a progresszív, modern irodalomról.

Magamnak is felteszem a kérdést: miért pont Kassák és miért pont a Magyar Műhely? Ismétlem, még 
mindig 1980-ról, 1981-ről beszélek, tehát a 31 évvel ezelőtti időszakról. A választ akkor is tudtam, és ma 
sem gondolom másképpen. Nem arról volt szó, hogy számomra Kassák lett volna az egyedülien fontos 
költő, akit példaképemnek választok. Az irodalomban, a klasszikus és kortárs irodalomban is mindenevő 
voltam akkoriban, ami azt jelenti, hogy József Attila, Pilinszky, Nagy László, Weöres vagy éppen Ady, 
Babits, Kosztolányi, vagy éppen Berzsenyi, Balassi, és persze Petőfi, Vörösmarty éppen olyan meghatározó 
volt a számomra, mint Kassák. Ma sincs ez másképpen. Mint egészen fiatal szerző, ahogy magamra vissza-
emlékszem, nem voltam „eltökélten avantgárd” gondolkodású, és magam is írtam ekkoriban is, később 
is kötött formájú, ha tetszik időmértékes verseket. Éppen ez a sokszínűség érdekelt akkoriban. Nem volt 
véletlen az sem, hogy a ’80-as évek közepén Zalán Tiborral, Géczi Jánossal egy „vendéglátó-ipari egység” 
asztalánál egyszer azt találtuk ki, hogy olyan „költői versenyt” rendezünk, amikor is azonos címmel 
írunk verset, hosszú, szabad verset, de a hosszú szabad versben lennie kell alkaioszi strófának is, illetve 
valamiféle vizuális költészeti elemnek is. Ebből született A tök ász megközelítése című vers, amely az 

akkori Új Írás hasábjain jelent meg mindhármunktól, egyszerre. Azt mondhatom tehát, hogy a mi nem-
zedékünk mindenevő volt a költészetben, és magam is érdeklődéssel fordultam a költészet legkülönbö-
zőbb formái felé, a klasszikus formától a performanszig, és műveltem is mindezeket. Akkor, teszem fel 
ismét magamnak a kérdést, miért Kassák, és miért az avantgárd? A válasz nagyon egyszerű: a nyolcvanas 
évek elején megjelenő irodalmi rendszerváltásban ez volt a progresszív, az egyedül elfogadható minta. 
A ’80-as évek eleje és közepe egyértelműen az avantgárd irodalom virágkora, amikor gyakorlatilag minden-
ki kötődik valamilyen szinten az avantgárd fórumokhoz. Nem véletlen az sem, hogy az 1982-es Ver(s)ziók 
antológiában – amelynek alcíme formák és kísérletek a legújabb magyar lírában – olyan szerzők is 
publikálni akartak, akiknek semmi közük nem volt az avantgárd irodalomhoz, hadd említsem Várady 
Szabolcs, Nagy Gáspár, Markó Béla nevét, csak véletlenszerűen. Vagy például olyan szerző, aki kifejezetten 
a klasszicizáló stílust képviseli. Ferencz Győzőre gondolok, ezekben az években képverset is készített, 
és az a képvers meg is jelent a kötetében.

Az, hogy a progresszió, a modernitás, sőt a változás egyik fóruma a Magyar Műhely, ez, abban az idő-
ben mindannyiunk számára nyilvánvaló volt. Ismétlem, úgy, hogy a meglevő pártállami kereteket már 
elutasítottuk, és megjelentek az ezeket a kereteket átlépő, szétfeszítő alternatív megoldások, a szamiz-
dat művészeti kiadványok, mint például Galántai Artpool-Letter című lapja, vagy a Laza Lapok, vagy az 
Inconnu csoport kiadványai, vagy éppen az én 1983-ban megjelent Médium-Art című szamizdat folyó-
iratom, amelyben Erdély Miklós, Nagy Pál, Bujdosó Alpár, Papp Tibor éppúgy publikált, mint Háy János, 
Garaczi László vagy éppen a korán eltűnt Sziládi Zoltán. De említhetném Petri György 1981-es Örökhétfő 
című kötetét, amely szintén szamizdatként jelent meg az akkor létrejövő szamizdat-kiadónál, az AB-nél. 
A pártállami kereteket szétfeszítő mozgalmak voltak az egyetemeken megjelenő alkalmi, tulajdonképpen 
féllegális kiadványok. Ilyen volt a már említett Jelenlét, melyet 1983-ig szerkesztettem, utána négy évig 
nem jelent meg, majd 1987-ben ismét szerkesztője lettem, és ekkor a folyóirat különszámaként jelenhetett 
meg a Szógettó antológia, amely a ’70-es évek underground irodalmát mutatta be, vagy a szegedi bölcsész-
karon ekkoriban megjelent Harmadkor című lap. És meg kell említenem azt is, hogy valóban mozgalom-
ként szerveződtünk csoportokká: ilyen volt az ekkoriban létezett Tér/Kép/Vers-csoport, amelyikkel együtt 
jártuk az országot, kiállításokat, felolvasásokat szerveztünk. Endrődi Szabó, Zalán, Bíró, Székely és jóma-
gam tartoztunk ebbe a csapatba.

Ilyen körülmények között nem meglepő az a tény, hogy a Magyar Műhely, mint Párizsban megjelenő, 
de erős itthoni bázist képező fórum, a magyar irodalmi progresszió élére állhatott. Itt már igazi mozga-
lomról beszélhetünk, amely mozgalom egyik csúcspontja valóban az 1985-ös Magyar Műhely-találkozó 
volt Kalocsán, vagyis a kalocsai Schöffer-szeminárium. Ezen a rendezvényen jelen volt minden olyan ér-
telmiségi, aki újat, mást, változást akart, elképesztően sokan voltunk együtt, sokan olyanok, akik azóta 
messze eltávolodtak a Magyar Műhelytől, Esterházy Péter, Ungváry Rudolf éppúgy, mint ahogy zenészek, 
képzőművészek is. Mert a Magyar Műhely valóban a modern művészet és a változás lehetőségét jelentette, 
így természetes volt az is, hogy az Új Zenei Stúdió, Sáry, Jeney, Vidovszky éppúgy kötődnek a laphoz, mint 
olyan képzőművészek, mint Jovánovics György vagy Maurer Dóra.

Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy érthető legyen, a ’80-as évek végén, amikor az 
irodalmi rendszerváltás után a politikai rendszerváltás folyamata is megindult, teljesen reálisan jelen 
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volt az a lehetőség, hogy a Magyar Műhely a legfontosabb irodalmi és művészeti fórummá válik Magyar-
országon. A kalocsai találkozó után felgyorsultak az események. 1986-ban megalakult a Magyar Műhely 
Baráti Kör, amelyik önálló körként az akkoriban monopolhelyzetben levő Magyar Írók Szövetségében 
mint az írószövetség baráti köre bejegyzésre is került. Kiadványokat, esteket szerveztünk, és ezek mind-
mind a Magyar Műhely égisze alatt futottak. Ilyen volt például az az 1987-es kiadvány, amelyet szitanyo-

mással, engedélyezés nélkül jelentettünk meg, 
és amelyben a baráti kör tagjait fel is soroljuk. 
Csak néhány név: Györe Balázs, Kukorelly Endre, 
Székely Ákos, Szkárosi Endre, Rácz Péter, Beke 
László, Aczél Géza. Ez az az időszak, amikor a 
Magyar Műhely tudatosan nyit a modern törekvé-
seket vállaló, de nem éppen avantgárd szerzők 
irányában. És ez az az időszak, amikor nagyon 
határozottan megindul az a törekvés az alapító 
szerkesztők részéről, hogy a lapot, annak szelle-
miségét hazaköltöztessék. Az engedély nélkül 
megjelentetett, szitanyomással készült 1987-es al-
bum után hivatalosan bejegyzésre kerül a Magyar 
Műhely Baráti Kör Füzetek is, amelyet az akkori 
kulturális minisztériumban kellett bejegyeztetni, 
és amelynek első darabja még a politikai rend-

szerváltás előtt jelenhetett meg, 1989-ben. Ez könyv volt az első Magyarországon megjelent Magyar 
Műhely-könyv, ilyen módon a legendás Magyar Műhely-könyvek sorozat darabja, de egyben a baráti kör 
füzeteinek első darabja is, ez pedig a Non-figuratív című kötetem. Ezzel a gesztussal a Magyar Műhely 
mint kiadó megvetette a lábát itthon, Magyarországon. Nem véletlen, hogy a köteten az van rajta: Magyar 
Műhely Párizs–Budapest. Mindezt aztán még két adminisztratív változás követte, nagyon fontos változá-
sok. 1990-ben a Magyar Műhely mint folyóirat is bejegyzésre került, a kulturális minisztérium megfelelő 
osztálya kibocsátott egy oklevelet, melyet a mai napig őrzök otthon. Emlékszem, együtt mentünk el 
a Szalay utcába Papp Tiborral. Valamint, a megváltozott egyesületi törvény nek megfelelően a Magyar Mű-
hely Baráti Kör is bejegyzésre került, egyesületként. Ennek az egyesületnek a megszüntetése még mindig 
napirenden van. Éppen most kaptam a fővárosi ügyészségtől egy levelet, amin kissé meglepődtem, hiszen 
húsz éve nem működik már az egyesületünk.

Arról beszéltem a korábbiakban, hogy volt egy történelmi pillanat, amikor úgy tűnt, a Magyar Műhely 
a progresszív modern irodalom és képzőművészet és egyáltalán az újabb művészeti élet egyik meghatározó 
fóruma lehet. Ez nem történt meg. Ennek okairól szeretnék néhány szót szólni.

Azt említettem, hogy a modern, változást akaró művészek mozgalmának központja a Műhely volt, 
legemlékezetesebb eseménye pedig a kalocsai találkozó. Ott, ugyanakkor, egy törés is történt, amely törés 
szétválasztott szerzőket egymástól. Ennek a törésnek a következtében az egyik meghatározó irodalmi 
személyiség, Esterházy Péter megsértődött, és látványosan elhagyta a tanácskozást.

Ez kétségtelenül nem kedvezett a meglevő egységnek. De ennél súlyosabb és szomorúbb dolgok is 
történtek a rendszerváltozás előtt és után. Olyan külső tényezők befolyásolták a Műhely további létét, ame-
lyek döntőek voltak, és amelyekre nem tudtunk hatást gyakorolni.

A kalocsai találkozó és az egész magyar avantgárd egyik meghatározó figurája Erdély Miklós volt, aki-
nek 1986-ban bekövetkezett halála igen komoly vesztesége volt a Műhelynek. Erdély – halála előtt egy fél 
évvel – az Egyesült Államokban járt, ahol egyébként már kezelték is a rákbetegségét, és ahol találkozott 
Soros Györggyel is. Nekem így mesélte Miklós a találkozást: „Az utolsó napom volt, másnap utaztam haza, 
megvolt a repülőjegyem. Egyszerre beállított a szállodai szobámba Soros György és azt mondta: – Már 
nem tudom, hányan felhívtak, hogy adjak magának pénzt, mert maga egy nagy avantgárd művész. Én 
a magam részéről egyáltalán nem szeretem az avantgárdot, sőt utálom, de mivel mindenki azt mondja, 
hogy maga egy nagy művész, tessék, itt van, ezzel támogatom.” Ahogy Miklós mesélte, ezekkel a szavak-
kal Soros kivett a zsebéből egy nagy köteg dollárt, és letette Miklós elé a szállodai szoba asztalára. Amikor 
mindezt elmesélte nekem Erdély, még azt is hozzátette, hogy „ebben a pillanatban a Soros volt az avant-
gárd, nem én. Csinált egy pénzakciót, egy fordított pénzakciót. És én csak néztem rá, és nem tudtam 
reagálni.”

Ez a történet csak részben függ azzal össze, ami a rendszerváltás pillanatában és utána történt. Azzal 
ugyanis, hogy az ekkoriban kialakuló és a rendszerváltást követően meghatározóvá váló Soros Alapítvány-
tól a Magyar Műhely gyakorlatilag nem kapott támogatást, sőt az irodalmi mecenatúrából mindazon 
szerzők kimaradtak, akik igazán kötődtek a Magyar Műhelyhez vagy az avantgárdhoz. Egyszer egy filo-
lógus nézze meg, ki mindenki kapott jelentős Soros-pénzeket, a kurátorok maguk többször is osztottak 
saját maguknak, de olyan szerző, aki az avantgárd körében élt, soha semmit. És a Magyar Műhely sem.

Mindez kedvezett azoknak az irodalmi köröknek, akik szembefordultak vagy szembe akartak fordulni  
a Magyar Műhellyel és a szellemiségébe tartozó alkotókkal. Tehát ez is oka annak, hogy miközben a ’80-as 
években a Műhely a szellemi élet, a művészeti élet központja volt, aközben a ’90-es években marginalizá-
lódott, sőt néhány akkori publicisztikában egészen minősíthetetlen jelzőkkel illették a lapot, az avant-
gárd szerzőket. Gondolok itt arra, hogy az Alföld című lapban például éppen a ’90-es évek első felében 
jelent meg egy cikk, amely a Kassák-díjat próbálta pocskondiázni, kijelentve, hogy Kassák-díjat csupa te-
hetségtelen kapott. Utána lehet nézni ennek a cikknek, megtalálható.

Kizökkent tehát az idő a rendszerváltás utáni pillanatban. Mint amikor az Öreg Hölgy hazatér szülő-
városába, az emlékezetes Dürrenmatt-drámában, és mindent átalakít a pénzével.

Voltak persze viták a rendszerváltás után a szerkesztőségen belül is, erről is lehetne beszélni, hiszen 
érzékelve a hazai változásokat, két álláspont kristályosodott ki. Az egyik azt képviselte, hogy nyissunk 
a nem feltétlenül avantgárd, de modern szellemiségű alkotók felé, ahogy ezt a Magyar Műhely Baráti Kör-
ben is megtettük, a másik álláspont pedig azt mondta, hogy éppen zárjuk le a kapukat és szigorúan csak 
az avantgárd alkotók fóruma legyen a Műhely. A változások, a nagy átalakulások mindig személyi válto-
zásokkal is járnak. A hazaköltözéskor, illetve a rendszerváltás előtt Székely Ákossal együtt mi voltunk 
az első hazai szerkesztők, és vittük is egészen a rendszerváltás utánig a lapot, 1992-ig körülbelül. Utána 
azonban rövid időre megrendült a Műhely helyzete, és még az is felmerült, hogy megszűnik, az alapító 
szerkesztők fejében is megfordult ez a gondolat. Óriási szerencse, hogy jött egy fiatal csapat L. Simon László 
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volt az a lehetőség, hogy a Magyar Műhely a legfontosabb irodalmi és művészeti fórummá válik Magyar-
országon. A kalocsai találkozó után felgyorsultak az események. 1986-ban megalakult a Magyar Műhely 
Baráti Kör, amelyik önálló körként az akkoriban monopolhelyzetben levő Magyar Írók Szövetségében 
mint az írószövetség baráti köre bejegyzésre is került. Kiadványokat, esteket szerveztünk, és ezek mind-
mind a Magyar Műhely égisze alatt futottak. Ilyen volt például az az 1987-es kiadvány, amelyet szitanyo-

mással, engedélyezés nélkül jelentettünk meg, 
és amelyben a baráti kör tagjait fel is soroljuk. 
Csak néhány név: Györe Balázs, Kukorelly Endre, 
Székely Ákos, Szkárosi Endre, Rácz Péter, Beke 
László, Aczél Géza. Ez az az időszak, amikor a 
Magyar Műhely tudatosan nyit a modern törekvé-
seket vállaló, de nem éppen avantgárd szerzők 
irányában. És ez az az időszak, amikor nagyon 
határozottan megindul az a törekvés az alapító 
szerkesztők részéről, hogy a lapot, annak szelle-
miségét hazaköltöztessék. Az engedély nélkül 
megjelentetett, szitanyomással készült 1987-es al-
bum után hivatalosan bejegyzésre kerül a Magyar 
Műhely Baráti Kör Füzetek is, amelyet az akkori 
kulturális minisztériumban kellett bejegyeztetni, 
és amelynek első darabja még a politikai rend-

szerváltás előtt jelenhetett meg, 1989-ben. Ez könyv volt az első Magyarországon megjelent Magyar 
Műhely-könyv, ilyen módon a legendás Magyar Műhely-könyvek sorozat darabja, de egyben a baráti kör 
füzeteinek első darabja is, ez pedig a Non-figuratív című kötetem. Ezzel a gesztussal a Magyar Műhely 
mint kiadó megvetette a lábát itthon, Magyarországon. Nem véletlen, hogy a köteten az van rajta: Magyar 
Műhely Párizs–Budapest. Mindezt aztán még két adminisztratív változás követte, nagyon fontos változá-
sok. 1990-ben a Magyar Műhely mint folyóirat is bejegyzésre került, a kulturális minisztérium megfelelő 
osztálya kibocsátott egy oklevelet, melyet a mai napig őrzök otthon. Emlékszem, együtt mentünk el 
a Szalay utcába Papp Tiborral. Valamint, a megváltozott egyesületi törvény nek megfelelően a Magyar Mű-
hely Baráti Kör is bejegyzésre került, egyesületként. Ennek az egyesületnek a megszüntetése még mindig 
napirenden van. Éppen most kaptam a fővárosi ügyészségtől egy levelet, amin kissé meglepődtem, hiszen 
húsz éve nem működik már az egyesületünk.

Arról beszéltem a korábbiakban, hogy volt egy történelmi pillanat, amikor úgy tűnt, a Magyar Műhely 
a progresszív modern irodalom és képzőművészet és egyáltalán az újabb művészeti élet egyik meghatározó 
fóruma lehet. Ez nem történt meg. Ennek okairól szeretnék néhány szót szólni.

Azt említettem, hogy a modern, változást akaró művészek mozgalmának központja a Műhely volt, 
legemlékezetesebb eseménye pedig a kalocsai találkozó. Ott, ugyanakkor, egy törés is történt, amely törés 
szétválasztott szerzőket egymástól. Ennek a törésnek a következtében az egyik meghatározó irodalmi 
személyiség, Esterházy Péter megsértődött, és látványosan elhagyta a tanácskozást.

Ez kétségtelenül nem kedvezett a meglevő egységnek. De ennél súlyosabb és szomorúbb dolgok is 
történtek a rendszerváltozás előtt és után. Olyan külső tényezők befolyásolták a Műhely további létét, ame-
lyek döntőek voltak, és amelyekre nem tudtunk hatást gyakorolni.

A kalocsai találkozó és az egész magyar avantgárd egyik meghatározó figurája Erdély Miklós volt, aki-
nek 1986-ban bekövetkezett halála igen komoly vesztesége volt a Műhelynek. Erdély – halála előtt egy fél 
évvel – az Egyesült Államokban járt, ahol egyébként már kezelték is a rákbetegségét, és ahol találkozott 
Soros Györggyel is. Nekem így mesélte Miklós a találkozást: „Az utolsó napom volt, másnap utaztam haza, 
megvolt a repülőjegyem. Egyszerre beállított a szállodai szobámba Soros György és azt mondta: – Már 
nem tudom, hányan felhívtak, hogy adjak magának pénzt, mert maga egy nagy avantgárd művész. Én 
a magam részéről egyáltalán nem szeretem az avantgárdot, sőt utálom, de mivel mindenki azt mondja, 
hogy maga egy nagy művész, tessék, itt van, ezzel támogatom.” Ahogy Miklós mesélte, ezekkel a szavak-
kal Soros kivett a zsebéből egy nagy köteg dollárt, és letette Miklós elé a szállodai szoba asztalára. Amikor 
mindezt elmesélte nekem Erdély, még azt is hozzátette, hogy „ebben a pillanatban a Soros volt az avant-
gárd, nem én. Csinált egy pénzakciót, egy fordított pénzakciót. És én csak néztem rá, és nem tudtam 
reagálni.”

Ez a történet csak részben függ azzal össze, ami a rendszerváltás pillanatában és utána történt. Azzal 
ugyanis, hogy az ekkoriban kialakuló és a rendszerváltást követően meghatározóvá váló Soros Alapítvány-
tól a Magyar Műhely gyakorlatilag nem kapott támogatást, sőt az irodalmi mecenatúrából mindazon 
szerzők kimaradtak, akik igazán kötődtek a Magyar Műhelyhez vagy az avantgárdhoz. Egyszer egy filo-
lógus nézze meg, ki mindenki kapott jelentős Soros-pénzeket, a kurátorok maguk többször is osztottak 
saját maguknak, de olyan szerző, aki az avantgárd körében élt, soha semmit. És a Magyar Műhely sem.

Mindez kedvezett azoknak az irodalmi köröknek, akik szembefordultak vagy szembe akartak fordulni  
a Magyar Műhellyel és a szellemiségébe tartozó alkotókkal. Tehát ez is oka annak, hogy miközben a ’80-as 
években a Műhely a szellemi élet, a művészeti élet központja volt, aközben a ’90-es években marginalizá-
lódott, sőt néhány akkori publicisztikában egészen minősíthetetlen jelzőkkel illették a lapot, az avant-
gárd szerzőket. Gondolok itt arra, hogy az Alföld című lapban például éppen a ’90-es évek első felében 
jelent meg egy cikk, amely a Kassák-díjat próbálta pocskondiázni, kijelentve, hogy Kassák-díjat csupa te-
hetségtelen kapott. Utána lehet nézni ennek a cikknek, megtalálható.

Kizökkent tehát az idő a rendszerváltás utáni pillanatban. Mint amikor az Öreg Hölgy hazatér szülő-
városába, az emlékezetes Dürrenmatt-drámában, és mindent átalakít a pénzével.

Voltak persze viták a rendszerváltás után a szerkesztőségen belül is, erről is lehetne beszélni, hiszen 
érzékelve a hazai változásokat, két álláspont kristályosodott ki. Az egyik azt képviselte, hogy nyissunk 
a nem feltétlenül avantgárd, de modern szellemiségű alkotók felé, ahogy ezt a Magyar Műhely Baráti Kör-
ben is megtettük, a másik álláspont pedig azt mondta, hogy éppen zárjuk le a kapukat és szigorúan csak 
az avantgárd alkotók fóruma legyen a Műhely. A változások, a nagy átalakulások mindig személyi válto-
zásokkal is járnak. A hazaköltözéskor, illetve a rendszerváltás előtt Székely Ákossal együtt mi voltunk 
az első hazai szerkesztők, és vittük is egészen a rendszerváltás utánig a lapot, 1992-ig körülbelül. Utána 
azonban rövid időre megrendült a Műhely helyzete, és még az is felmerült, hogy megszűnik, az alapító 
szerkesztők fejében is megfordult ez a gondolat. Óriási szerencse, hogy jött egy fiatal csapat L. Simon László 
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vezetésével, amelyik átvette a lapot, és óriási szerencse az is, hogy Szombathy Bálint Magyarországra 
költözve bekapcsolódott ebbe a munkába.

Én, itt, ma úgy éreztem, hogy a kizökkent idő helyreállt. Ami azt jelenti, hogy volt a magyar irodalom-
nak egy természetes fejlődése a ’80-as években, ezt a természetes fejlődést megtörte egy külső erő, amely 
mesterségesen visszahozta egy új konzervatív kanonizálás lehetőségét. De mostanra ismét visszaáll 
a korábbi természetes folyamat, és perspektívát kap egy olyan irányzat, amely valójában kikerülhetetlen, 
mindig is meghatározó volt. És ezt az irányt, ezt a meghatározó kánonképző erőt úgy hívják: Magyar 
Műhely.

Zárásképpen annyit: 1987-ben azt mondtam a hadersdorfi Műhely-találkozón, hogy készülök a Műhely 
50. évfordulójára. Nos, nem tudom mi lesz 25 év múlva, de azt tudom, hogy a Magyar Műhely valóban ma 
is az egyetlen igazán közösségteremtő fórum, ahogy akkor is az volt, 25 évvel ezelőtt. Hogy ennek a képes-
ségének mi a titka, nem tudom pontosan megfejteni. Talán az, hogy a Műhely soha nem volt kirekesztő, 
soha nem foglalkozott politikai vitákkal, és mindig kíváncsian, nyitottan fordult minden normális em-
beri törekvés felé. Ez a Műhely titka. Hogy személyes viták idején is egyetlen szempont mindig döntő volt, 
a Műhely létezése, a Műhelyhez való tartozás kérdése. A Magyar Műhely közösségteremtő erő, itt meg-
szűnnek a világnézeti különbségek, itt a minőség a döntő, és a művészet feltétlen szeretete. Ezt képvi-
selték mindig a szerkesztők, magam is ezt képviseltem szerkesztőként, és meggyőződésem, hogy a mai 
Műhely meghatározó szerkesztői, Szombaty Bálint, L. Simon László szintén ezeket a nézeteket vallják.

Talán így is mondhatnám, Ady Endrét idézve: „S ha elátkozza százszor Pusztaszer, / mégis győztes, 
mégis új és mégis Magyar Műhely”.

SZ. MOLNÁR SZILVIA 

A Magyar Műhely a magyar irodalom történetében

A hazai recepció kezdetei

„A múlt a jelennek beszél, a múlt ismerete a ma önismeretét szolgálja…”

(Béládi Miklós)

Az ’56-os emigráns írónemzedék, amely ideológiai okok miatt, a politikai rendszer elől menekülve települt 
le külföldön, különösen érzékenyen reagált a hazai visszhangtalanságra. Az első recenziók a Magyar Mű-
hely lapszámairól és könyveiről a hetvenes évektől kezdve jelentek meg magyarországi folyóiratokban, 
heti- és napilapokban. Nagy Pál Pomogáts Bélát tartja számon mint olyan magyarországi irodalomtörté-
nészt, aki először foglalkozott irodalomtörténeti szempontból úgy a Magyar Műhellyel, mint a nyugati 
magyar irodalommal,1 mégis Béládi Miklós tanulmánya2 vált a magyar irodalomtudományban meghatá-
rozóvá, az ő koncepciója alapozta meg Magyarországon a nyugati magyar irodalomról való beszédet.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött kéziratos hagyaték tanúsága szerint Béládi az 1970-es évektől 
kezdve gyűjtötte (visszamenőleg is) az anyagokat a nyugati magyar irodalom feldolgozásához: verseket, 
novellákat, recenziókat, tanulmányokat. Korán felvette a kapcsolatot a műhelyesekkel: 1972-ben kezdő-
dött Béládi és Nagy levelezése a Vándorének című antológiáról, 1974 januárjában Béládi a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetőjeként kutatási tervet adott be a nyugati 
magyar irodalom monografikus feldolgozására, egy három évre szóló tervezetet, munkatársai Rónay 
László, Pomogáts Béla és Kenyeres Zoltán voltak.3

Nagy Pál 1973. december 18-án kelt levelében4 többek között azt újságolja Bujdosónak, hogy Dedinszky 
Erika beszámolt neki a pesti fordítókonferenciáról, ahol Béládi Miklós felolvasta 28 pontban kidolgozott 
programját a külföldi írók hazai helyzetének rendezésére.

„Béládi állítólag egy 28 pontból álló konkrét programot dolgozott ki a külföldi írók hazai helyzeté-
nek rendezésére. Többek között kötetek kiadását is javasolja, az elsők között Bakuczot, Siklóst, s talán 
Erikát. Béládit meghívjuk júniusra.”

1  Pomogáts Béla a kecskeméti Forrás 1970/4. számában szemlézi az Új Égtájak című antológiát a nyugati magyar 

irodalomról. Vö. NAGY Pál, Journal in-time 2, Kortárs, Budapest, 155.

2  BÉLÁDI Miklós, Szempontok a nyugati emigráció irodalmához, Kritika 1973/12., 20–21.

3  PIM, Béládi Miklós-hagyaték.

4  A levél Bujdosó Alpár tulajdonában van.


