
Megújult arculattal, új szerkesztőséggel jelentkezik a Műhely folyóirat 
XLIII. évfolyamának első száma! A Villányi László által fémjelzett harminc 
év alatt nagy műgonddal kialakított kertben elültetett fákat tovább gon-
dozzuk, de szeretnénk újabb magvakat vetni, melyek a kert stílusát némi-
leg átformálva tovább színesítik a látványt és a tartalmat. A szépirodalom, 
a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok és a művészetek leg-
újabb alkotásainak és eredményeinek reménybeli közvetítőiként folyóiratunk 
neve számára egy olyan új külsőt választottunk, mely a kalligrafikus hagyo-
mányokat és a 21. századi digitális megoldásokat ötvözve folyamatosan a 
mögöttes tartalom, a burkolt mondanivaló, és ezáltal a kritikai szellem fon-
tosságának szem előtt tartását hirdeti. 

Az egyre tompuló kritikus gondolkodás, az egyre jobban elharapózó 
figyelemszelektivitás következményei, az önállóan kreált virtuális felhőink 
szinte láthatatlanul is ketrecbe kényszerítenek bennünket, melyekből csak 
kitörni érdemes, ha nem akarunk teljesen kiszolgáltatottá válni. Szerzőink 
versek, prózák és tanulmányok által nyitják meg saját világukat olvasóik 
előtt, ezzel is hozzájárulva a dialógus társadalmának kiterjesztéséhez, mely-
ről Leszek Koczanowicz kijelenti, hogy „abszolút mértékben életbevágó a 
demokratikus állam számára”. Koczanowicz Magyarországon jelen szá-
munkban olvasható először magyarul. A lengyel filozófus az amerikai prag-
matizmust és Bahtyin dialógusfelfogását alapul véve a kölcsönös megértés 
és a mindennapi élet dialogikus dimenzióját hangsúlyozva elemzi a politika 
és a mindennapi élet viszonyát.

Michel Foucault szerint a felügyelet alatt tartott lélek igazán a test börtö-
ne, és e logika mentén a test börtönéből való időszakos kiszabadulás a lélek 
felügyelet alóli kiszabadulása is egyben. A Frenák Pál kreációiban szereplő 
táncművészek most Bobál Katalin fotóin keresztül, a belső szabadság jelen-
tőségét hirdető folyóirat lapjain figyelmeztetnek test és lélek örökös harcá-
ra, vágyott harmóniájára. 

Szívből kívánjuk, hogy a megújult Műhely első számában megjelent ver-
sek, prózák, tanulmányok, kritikák és művészeti alkotások olvasóink számá-
ra is olyan érzelmeket és gondolatokat generáljanak, melyek belső és külső 
párbeszédek kiindulópontjai lehetnek!
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