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a későbbi műhelyes kezdeményezéseknek. Ezért nekiláttam felkutatni az UFHS dokumentumai és iratai 
között a kulturális kapcsolatokra és tevékenységekre irányuló mozgásokat.

*

Várallyay Gyula Tanulmányúton című könyve alapján a következőképpen foglalható össze az UFHS 
megalakulása: Az 1945-ben Jónás Pál által alapított MEFESZ-t 1950-ben leváltotta a DISZ (Dolgozó Ifjúság 
Szövetsége), majd 1956. október 16-án újraalakult Szegeden. 1956. december 4-én a Bécsbe menekült diákok 
létrehozták a Menekült Magyar Egyetemisták Szövetségét Jankó Béla, Prágay Dezső és Margescu Sándor 
vezetésével, az ehhez tartozó „Coordinating Commitee” információs irodája a bécsi Kolingasse 19. szám 
alatt működött. 1957. január 15-én a szervezet Belgiumba, Louvainbe költözött, itt összeolvadt a Katolikus 
Magyar Diákszövetséggel (amelyet Maróty László vezetett), és megszületett az UFHS,2 vagyis a Szabad 
Magyar Egyetemisták Szövetsége. A szervezet célja az volt, hogy a nyugati magyar egyetemisták egységes 
nemzetközi képviselete legyen. Január végén az irodát Kölnbe költöztették. Az alapító közgyűlést 1957. 
május 30. és június 2. között tartották Liechtensteinben, Vaduzban, és Merényi Aladár lett az elnök. 
1957 őszén az UFHS Nemzetközi Titkársága végleges helyére, Genfbe költözött.3

Bujdosó Alpár Kéthly Annával érkezett Bécsbe 1956. november 4-én, ahonnan még aznap New Yorkba 
repültek. Mivel az amerikai diákszövetség (USNSA, United States National Student Association) egy 
egyesült államokbeli előadókörutat szervezett neki, csak 1957. január 24-én tért vissza Bécsbe. Az USNSA 
egyik vezetője, Clive Gray4 mutatta be Bujdosót az osztrák diákszövetségben, itt találkozott először nyu-
gati magyar egyetemistákkal, és vett részt az UFHS megalapításában. Miután Jankó Béla Kölnbe költözött, 
hogy berendezze az UFHS irodáját, Bujdosó február 24-én követte, és egy ideig társelnökként dolgozott 
Jankó mellett. Kölnben született meg az ázsiai körút5 ötlete, hogy a semleges országok is informálód-
hassanak a forradalomról. Két és fél hónap felkészülés után, melynek során történelmet, politikát és 
angol nyelvet tanultak Derecskey Károllyal,6 1957. május 11-én elindultak el.

2 Union of free Hungarian Students. Pár évvel később már United Federation/s of Hungarian Studentsként oldották 

fel a négybetűs rövidítést, mivel az közelebb állt a MEFESZ elnevezéséhez. Vö. BUJDOSÓ Alpár, 299 nap, Magyar 

Műhely – 1956-os Intézet, Budapest, 2003, 24.

3 VÁRALLYAY Gyula, „Tanulmányúton”. Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után, Századvég – 1956-os Intézet, 

Budapest, 1992, 51–54.

4 Gray direkt azért utazott Bécsbe, hogy a menekült magyar diákokat segítse.

5 Erről szól Bujdosó Alpár már említett könyve, a 299 nap.

6 New Yorkban ismerkedtek össze, ő volt Bujdosó tolmácsa az amerikai egyetemeken tartott előadókörútja során. 

Derecskey Károly az 1945–47 között működő MEFESZ-ben tevékenykedett Jónás Pál mellett. Nem sokkal később 

Erdélybe került a Szabad Szóhoz, ahol tudósítóként dolgozott, majd Aradon bebörtönözték, azonban 1948-ban 

sikerült megszöknie, és Magyarországon keresztül Svájcba menekült. Később New Yorkban a Time Magazinhoz 

került, ahol közel tíz évig dolgozott előbb tudósítóként, majd szerkesztőként. Vö. Várallyay, I. m., 162.

SZ. MOLNÁR SZILVIA

Mi történt a Magyar Műhely alapítása előtt? 

(Az anyanyelvi kultúra közvetítésére irányuló szándék az UFHS-ben)

A Magyar Műhely-találkozók történetének írása közben1 folyamatosan bizonytalan voltam a kezdeteket 
illetően, ezért ennek megírását hagytam a legvégére. A Magyar Műhely története ugyanis nem 1962-ben, 
a lap alapításának évében kezdődött. A Magyar Műhely elnevezés nem csupán egy folyóiratot jelöl, hanem 
egy egész szellemi kört, valamint ennek a körnek a szerteágazó, mégis egy közös pontban megegyező 
művészeti tevékenységét. Ezt a közös pontot az anyanyelvi kultúrával való kapcsolattartás jelentette. 
Mert volt, aki megszakítottnak érezte a kapcsolatot; volt, aki folyamatosnak, ám megváltozottnak; egy 
azonban biztos volt: hamar jelentkezett az igény a nyugatra emigrált ötvenhatos írógenerációban, hogy 
definiálja hazájához és anyanyelvéhez kötődő kapcsolatát.

Az ötvenhatban nyugatra emigrált írók zöme már a forradalom kitörésekor tevékeny részt vállalt 
a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) munkájában, amelynek utódszervezete kül-
földön az UFHS (United Federation/s of Hungarian Students) lett.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és az általam készített interjúk alapján az a kép látszik körvo-
nalazódni, hogy az UFHS-ben tevékenykedő fiatal magyar emigráns értelmiségiek kulturális törekvései, 
próbálkozásai mintegy előtörténetként határozzák meg a Magyar Műhely-találkozók történetét. Beszél-
getéseink során a Bujdosó házaspár többször is utalt arra, hogy az UFHS-ben összekovácsolódott baráti 
körből ered a „magyar műhely” gondolata, pontosabban a Magyar Műhely gondolata. Bujdosóék ugyanis 
1961 és 1963 között Nagy Pállal, Márton Lászlóval és Szakál Imrével közösen dolgoztak a diákszövetség 
genfi központjában, azokban az években, amikor az UFHS munkájában először fedezhetők fel a nyomai 

1 Eddig megjelent írásaim a témában: A Magyar Műhely a magyar irodalom történetében. A hazai recepció kez-

detei, Magyar Műhely 161. (2012), 75–82; A nyugati magyar irodalom fogalmai, Opus 23. (Pozsony, 2013/2.), 79–86 

(http://www.szmit.sk/files/opus-23_final.pdf); A Magyar Műhely magyarországi recepciójának kezdetei, Opus 27. 

(Pozsony, 2013/6.), 76–83. (http://www.szmit.sk/files/opus-27_final.pdf; másodközlés: Magyar Műhely 161.); A Magyar 

Műhely és az emigráció, Partitúra (Érsekújvár–Nyitra) 2013/2., 43–75; A Magyar Műhely-találkozókról, Magyar 

Műhely 166. (2013), 22–50; Viták a Magyar Műhely körül, Partitúra (Érsekújvár–Nyitra) 2014/2., 19–39; A Magyar 

Műhely a Kádár-rendszerben, Magyar Műhely 167. (2014), 32–41.
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Bujdosó szeptember érkezett vissza Ázsiából, és 1957. október 21–24. között jelen volt az UFHS első pá-
rizsi kongresszusán. Ezek után Bécsben telepedett le, ahol 1958 decemberében Lakos Endrénél,7 a magyar 
egyetemisták karácsonyi ünnepségén megismerkedett Vízi Zsuzsannával, akit 1960. január 24-én feleségül 
vett. 1961 őszén Bujdosóék Genfbe költöztek, ahonnan Bujdosó visszajárt vizsgázni a bécsi agáregyetemre 
(Universität für Bodenkultur). Két évig alelnökként vett részt az UFHS munkájában, miközben felesége, 
Bujdosó Zsuzsa 1961-ben a titkárságot vezette. Végül 1963-ban visszatértek Bécsbe, és beköltöztek bergler-
gassei házukba, amelynek ajtaja attól kezdve mindig nyitva állt a Magyarországról érkezők előtt. 

Ekkor már egy éve működött a Magyar Műhely folyóirat Párizsban, és lassan elkezdett formálódni 
a magyar kultúra támogatásának gondolata az UFHS-ben, amelynek munkájában Bujdosó Alpár és Nagy 
Pál 1963-ban ellenőrökként vettek részt. Nagy Pál 1956-ban menekült Párizsba, ahol állami ösztöndíjból 
élt, először nyelvet tanult, és csak 1958 őszén kezdte el tanulmányait a párizsi tanárképző főiskolán. 
A Szabad Európa Bizottság (SZEB) párizsi irodájába járt Népszabadságot olvasni, és Szakál Imrével, Pátkai 
Ervinnel, Parancs Jánossal, Sulyok Vincével, valamint Sipos Gyulával tartott kapcsolatot. Paranccsal és 
Sipossal a Magyar Katolikus Misszióban ismerkedett meg, ez volt az ötvenhatos magyar értelmiség köz-
pontja, ahol Rezek atya8 vezetésével előadásokat szerveztek. 1962 nyarán aztán megszűnt az ösztöndíja, 
mert nem vizsgázott. Barátaival ekkor már tervezték a Magyar Műhely megindítását, ezért munka után 
nézett. A Szabad Európa Bizottság ösztöndíjosztályára Albrecht Dezső vette fel Szakál Imre javaslatára, 
az irodába már korábban is rendszeresen bejártak Szakállal és Sipossal segíteni a bizottság munkáját. 
Egészen a program megszűnéséig, 1966. június 30-ig Nagy Pál félnapokat dolgozott a SZEB-ben.

Mivel 1956-ban Egerben MEFESZ-titkárrá választották, Párizsban is kereste a kapcsolatot diáktársaival, 
és 1958-tól a franciaországi magyar diákszövetség vezetőségi tagja lett. Rendszeresen részt vettek a közgyű-
léseken, vezetőségi tagságot azonban Nagy Pál nem vállalt, mert nem akart Genfbe költözni. Ehelyett 
1962-ben Czudar D. Józseffel, Márton Lászlóval, Papp Tiborral, Parancs Jánossal és Szakál Imrével közösen 
megalapította a Magyar Műhely folyóiratot. „A lap létrejötte után mindenki a Magyar Műhely körét tekin-
tette a »párizsi diákszövetségnek«, és – bár nem örültünk neki – gyakorlatilag így is volt. Igyekeztünk 
magunkat mindenféle politikától, még a diákpolitikától is, távol tartani. Mindazonáltal, mi műhelyesek 
voltunk a legszervezettebb fiatal magyar csoport a francia fővárosban. Különösen aktívak 1961–1964 
között, amikor a nemzetközi titkárságon jó barátaink dolgoztak (Bujdosó Alpár, Bujdosó Zsuzsa, Szakál 
Imre, Messmann István, Vízhányó József), s az ellenőrök is a tágabb baráti körből kerültek ki. […] A dialó-
guspolitikát mi hitelesítettük, akiket nehéz volt kollaborációval vádolni.”9

Mivel az ötvenhatos diákok többsége a hatvanas évek közepére végzett egyetemi tanulmányaival, lassan 
elfogyott a diák a diákszervezetekből, Nagy Pál szerint ez vezetett az UFHS felbomlásához.10 1966 február-

7 Lakos Endre katolikus pap, a magyar egyetemisták nála találtak otthonra, Lakos sokat segített nekik.

8 Rezek Román Sándor a párizsi Magyar Katolikus Misszió káplánja volt, majd 1964-ben vezetője lett. Alapítója és 

szerkesztője volt a párizsi Ahogy Lehet irodalmi folyóiratnak.

9 NAGY Pál: Journal in-time, él(e)tem 2., Kortárs, Budapest, 2002, 94–95.

10 Ennél nyilván többről volt szó, az okokról bővebben írtam A Magyar Műhely a Kádár-rendszerben című, már 

említett tanulmányomban (Magyar Műhely 167.).

jában a Mikes Kelemen Kör vezetője, Németh Sándor bejelentette, hogy a hollandok kilépnek az UFHS-ből. 
Ezek után a franciák is megszüntették a Párizsi Diákszövetséget, és megalakult helyette a Magyar Műhely 
Baráti Társaság (ebből lett később a Magyar Műhely Kassák Lajos Köre), amely azonban nem akart már 
részt venni semmiféle diákszervezeti tevékenységben.11

Márton László a többiekhez hasonlóan szintén 1956-ban menekült Bécsbe, ahol tíz nap múlva a fülébe 
jutott, hogy az oxfordi egyetemről jelen van egy küldöttség, amely ösztöndíjakat ajánl menekült magyar 
egyetemistáknak.12 Márton jelentkezett, december elején megérkezett Londonba, és januárban már az 
oxfordi egyetem hallgatója volt. Korábban Budapesten újságíró szakon tanult, valamint Germanus Gyulá-
nál arab nyelvet, Oxfordban viszont vallástörténet és keleti nyelv szakra iratkozott be. Három és fél évet 
maradt az egyetemen, végül Párizsban a Sorbonne-on doktorált szemantikából. 1961-ben érkezett meg 
a francia fővárosba, és egészen 1995-ig élt ott.

Márton is úgy gondolkodott a hazai helyzetről és saját emigráns létéről, ahogy a Magyar Műhely köré-
nek többi alapítója: „ha nem tudunk az otthoni rendszeren segíteni, akkor az egésznek nincsen semmi 
értelme”.13 Az UFHS-ben tevékenykedő magyaroknak a dokumentumok szerint már 1958–59-ben az volt 
a fontos, hogy valamiképpen kapcsolatot vegyenek fel és tartsanak hazai írókkal és tudósokkal. A mind-
összesen két számot megélt angliai Eszmélet című folyóiratnak is ez volt a célja: párbeszédet folytatni 
az otthon maradottakkal, de nem a politikai vezetőkkel, hanem azokkal, akik abban a rendszerben éltek, 
de másmilyen rendszerről álmodtak. A kulturális kapcsolatok kialakítására hazai írókkal, művészekkel 
és kutatókkal több kísérlet is zajlott az UFHS-en belül és kívül. Azért írok kísérletet, mert a megvalósu-
lásoknak végül nem lett kifutása, annál előbb felbomlott az UFHS.

Az egyik ilyen kísérletet az Alumni csoport megalakulása jelentette, amelyet a Genfi Magyar Diák-
szövetség (GMD) az 1963. november 15-i közgyűlésén hívott életre, mivel az ’56-os diákok többsége már 
végzett, és a területi Alumni csoportok elszigeteltek voltak egymástól. A GDM Alumni csoport a következő 
célokat tűzte ki maga elé: 1) a végzett diákokat megtartani a közösségben; 2) a tagok közötti jó viszonyt, 
a kölcsönös támogatást és bennük a magyar szellemet ébren tartani; 3) támogatni a közös kulturális és 
sporttevékenységet; 4) megismertetni egymással a magyar művészeti alkotásokat, szépirodalmi és tudo-
mányos munkákat; 5) a különböző szakágak területén folytatott tevékenységeket ankétokkal, előadásokkal 
segíteni; és 6) a hazai helyzet állandó szemmel tartani, értékelni.

A másik tömörülés a MOTI (Művelődési és Oktatásügyi Tájékoztató Iroda) volt, amely a diákszövet-
ségtől függetlenül működött, politikamentesen. Kulturális programok szervezésére hozták létre, mert az 
UFHS keretében meghívott előadók politikai okokból nem tudták elfogadni a meghívást (például Németh 
László és Illyés Gyula14). Legfontosabb tevékenységeként a következőket fogalmazták meg a szervezők: 

11 NAGY, I. m., 100.

12 A bécsi menekülttábor elosztóhelyként működött, külföldi egyetemek képviselői ajánlottak fel ösztöndíjakat 

a magyar fiataloknak. Mindenki oda mehetett, ahová akart, ha még volt ott hely.

13 Márton Lászlóval 2014 januárjában készítettem interjút a Magyar Műhely alapításáról és az emigrációban töltött 

kezdeti éveiről.

14 VÁRALLYAY, I. m., 107–108.
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7 Lakos Endre katolikus pap, a magyar egyetemisták nála találtak otthonra, Lakos sokat segített nekik.

8 Rezek Román Sándor a párizsi Magyar Katolikus Misszió káplánja volt, majd 1964-ben vezetője lett. Alapítója és 

szerkesztője volt a párizsi Ahogy Lehet irodalmi folyóiratnak.

9 NAGY Pál: Journal in-time, él(e)tem 2., Kortárs, Budapest, 2002, 94–95.

10 Ennél nyilván többről volt szó, az okokról bővebben írtam A Magyar Műhely a Kádár-rendszerben című, már 

említett tanulmányomban (Magyar Műhely 167.).
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11 NAGY, I. m., 100.

12 A bécsi menekülttábor elosztóhelyként működött, külföldi egyetemek képviselői ajánlottak fel ösztöndíjakat 
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14 VÁRALLYAY, I. m., 107–108.
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„Mindent elkövet [a MOTI], hogy arra érdemes magyar diákok (világnézeti különbségekre való tekintet 
nélkül) ösztöndíjat nyerjenek nyugaton folytatott tanulmányokra.”15 A MOTI az alapítványok felé köz-
vetített, valamint személyes kapcsolatot kezdeményezett az alapítvány és az ösztöndíjasok között: az 
alapítvány igazolást adott a támogatásról, amellyel az ösztöndíjas kiutazhatott az adott országba, és 
be iratkozhatott az egyetemre.

A MOTI tehát egyfajta közvetítő szerepet vállalt Magyarország és a nyugati országok között. A szer-
vezők úgy gondolták, hogy az ösztöndíjprogram a „Nyugat felé igazolja, hogy Magyarországról már 
egyénileg is kijöhetnek diákok tanulni, a magyar emigráció felé pedig igazolja, hogy vannak konkrét 
lehetőségek, melyeken keresztül a politikai hőbörgés helyett ténylegesen segíthetünk”.16

Nagy Pál azt írja visszaemlékezésében, hogy a MOTI egy diákcsereprogram lett volna, de az otthoniak 
elzárkóztak az ötlet elől.17 Ennek ellenére 1963-tól az amnesztia és az enyhülés után egyre több egyete-
mista bukkant fel Párizsban, akiket a SZEB18 támogatott ösztöndíjjal (Albrecht Dezső és Nagy Pál közre-
működésével). Két genfi egyetemmel is tárgyaltak, a SZEB végül egy francia univerzitáson keresztül tá-
mogatta a programot. Nagy nem nevez meg konkrétan ösztöndíjasokat a könyvében, csak egy listát 
említ a diákokról. Akire azonban név szerint emlékeztek Bujdosóék az interjúink során, az Kodolányi 
Gyula, az író Kodolányi János fia volt, aki Angliába ment ki tanulni. Márton László emlékei szerint csupán 
2-3 ösztöndíjas érkezett a MOTI segítségével, akik kisebb összeget és könyveket kaptak.

Már az UFHS keretében szóba került egy diákszeminárium megvalósításának terve is, amely azonban 
politikai okokból nem valósulhatott meg, a MOTI viszont független szervezetként újra napirendjére tűzte: 
„Fiatal magyar értelmiségieket hívnánk meg előadónak, ahol vegyesen lennének kinti és hazai diákok.”19 
Az első ilyen találkozó végül mégsem a MOTI szervezésében valósult meg, de még csak nem is az első 
marly-i Magyar Műhely-találkozóról van szó, hanem a párizsi Magyar Műhely folyóirat köre által rendezett 
magyar–francia estről, az Atelier-ről, amelyre 1967. február 25. és március 1. között került sor, és összesen 
15 ország 66 írója vett részt rajta.20

A MOTI az ösztöndíjszerzés mellett magyar könyvekhez és hanglemezekhez is hozzásegítette az emig-
ráns magyarokat, ezek beszerzéséhez és szétosztásához szintén a SZEB-től kaptak támogatást. A Szabad 
Európa Bizottságnak saját könyvakciója is volt, többek között Kecskeméti Károly, Márton László, Sipos 
Gyula, Sárközy Mátyás és a Triznya házaspárt vállalt tevékeny részt benne. Közel 15 évig működött a könyv-
osztó akció, amelynek keretében Magyarországon hozzáférhetetlen kiadványokkal ajándékoztak meg 
otthonról érkező embereket. Ezekről természetesen nem készültek számlák, dokumentumok, csak egy 
belső lista létezett, amelyet a végén Albrecht Dezső és Nagy Pál együtt égettek el.21

15 MOTI: Program 1963. 11. 15., Soproni Könyvtár, Bujdosó-archívum.

16 Uo.

17 NAGY, I. m., 102–103.

18 Ekkor Eugene L. Metz volt a vezetője, magyar referense pedig Albrecht Dezső. 

19 MOTI: Program 1963. 11. 15.

20 NAGY, I. m., 227–235.

21 Uo., 102–103.

Az UFHS megszűnésével aztán a MOTI is megszűnt.
A Magyar Műhely-találkozók mintha az GDM Alumni csoport és a MOTI célkitűzéseit valósították 

volna meg, csak tíz-húsz év késéssel. Nem találtam konkrét dokumentumot arra nézve, hogy ez tudatos 
döntés lett volna a Magyar Műhely részéről, de a kétévente megrendezett találkozóknak pontosan ugyan-
ezek a célok adták az értelmét. A tagok közötti jó viszony, a kölcsönös támogatás és bennük a magyar 
szellem ébren tartása (lásd a kétévenkénti találkozókat); a közös kulturális és sporttevékenységek (lásd 
a közös alkotásokat és focimeccseket); a magyar művészeti alkotások, szépirodalmi és tudományos 
munkák megismerése (lásd a felolvasóesteket); a különböző kulturális területen folytatott tevékenységek 
bemutatásának lehetősége (lásd a tematikusan megrendezett találkozók programját); a hazai helyzet figye-
lemmel követése és a művek folyamatos szemlézése (lásd azt állandó kezdeményezést magyar előadók 
meghívására).

A Magyar Műhely körében – egészen az UFHS megalapításától kezdődően – jelen volt az igény arra, hogy 
előadókat hívjanak meg Magyarországról, művészeket és írókat, majd folyamatosan tartsák velük a kap-
csolatot, hogy ez által részesei maradjanak valamilyen formában a hazai kulturális életnek. Kereteket 
találni hozzá azonban nehéz feladatot jelentett, mert egyrészről nem akartak politikai alapon szervező-
dött és a politika által meghatározott keretek között működni, másrészről viszont támogatásra szorultak, 
tehát kénytelenek voltak valamilyen módon egy politikai szervezet ernyője alatt – a lehető legsemlegesebb 
formában – működni. A kezdeti időszakban még a SZEB nyújtott nekik segítséget, majd annak megszű-
nésével, valamint a Magyar Műhely pozíciójának úgy külföldi, mint hazai megerősödésével és a magyar-
országi kultúrpolitika kiismerésével végre saját keretet szabtak maguknak – ezen belül valósult meg az 
első Magyar Műhely-találkozó 1972-ben, a franciaországi Marly-le-Roi-ban.
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Gyula, Sárközy Mátyás és a Triznya házaspárt vállalt tevékeny részt benne. Közel 15 évig működött a könyv-
osztó akció, amelynek keretében Magyarországon hozzáférhetetlen kiadványokkal ajándékoztak meg 
otthonról érkező embereket. Ezekről természetesen nem készültek számlák, dokumentumok, csak egy 
belső lista létezett, amelyet a végén Albrecht Dezső és Nagy Pál együtt égettek el.21

15 MOTI: Program 1963. 11. 15., Soproni Könyvtár, Bujdosó-archívum.

16 Uo.

17 NAGY, I. m., 102–103.

18 Ekkor Eugene L. Metz volt a vezetője, magyar referense pedig Albrecht Dezső. 

19 MOTI: Program 1963. 11. 15.

20 NAGY, I. m., 227–235.

21 Uo., 102–103.

Az UFHS megszűnésével aztán a MOTI is megszűnt.
A Magyar Műhely-találkozók mintha az GDM Alumni csoport és a MOTI célkitűzéseit valósították 

volna meg, csak tíz-húsz év késéssel. Nem találtam konkrét dokumentumot arra nézve, hogy ez tudatos 
döntés lett volna a Magyar Műhely részéről, de a kétévente megrendezett találkozóknak pontosan ugyan-
ezek a célok adták az értelmét. A tagok közötti jó viszony, a kölcsönös támogatás és bennük a magyar 
szellem ébren tartása (lásd a kétévenkénti találkozókat); a közös kulturális és sporttevékenységek (lásd 
a közös alkotásokat és focimeccseket); a magyar művészeti alkotások, szépirodalmi és tudományos 
munkák megismerése (lásd a felolvasóesteket); a különböző kulturális területen folytatott tevékenységek 
bemutatásának lehetősége (lásd a tematikusan megrendezett találkozók programját); a hazai helyzet figye-
lemmel követése és a művek folyamatos szemlézése (lásd azt állandó kezdeményezést magyar előadók 
meghívására).

A Magyar Műhely körében – egészen az UFHS megalapításától kezdődően – jelen volt az igény arra, hogy 
előadókat hívjanak meg Magyarországról, művészeket és írókat, majd folyamatosan tartsák velük a kap-
csolatot, hogy ez által részesei maradjanak valamilyen formában a hazai kulturális életnek. Kereteket 
találni hozzá azonban nehéz feladatot jelentett, mert egyrészről nem akartak politikai alapon szervező-
dött és a politika által meghatározott keretek között működni, másrészről viszont támogatásra szorultak, 
tehát kénytelenek voltak valamilyen módon egy politikai szervezet ernyője alatt – a lehető legsemlegesebb 
formában – működni. A kezdeti időszakban még a SZEB nyújtott nekik segítséget, majd annak megszű-
nésével, valamint a Magyar Műhely pozíciójának úgy külföldi, mint hazai megerősödésével és a magyar-
országi kultúrpolitika kiismerésével végre saját keretet szabtak maguknak – ezen belül valósult meg az 
első Magyar Műhely-találkozó 1972-ben, a franciaországi Marly-le-Roi-ban.


