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Néhány pesti (salgótarjáni, tokaji, újvidéki, kalocsai, szombathelyi, keszthelyi, párizsi és bécsi) legények 
vagyunk, akik nem hiszünk a csodákban és nem hiszünk a háború kozmikusságában sem, tudjuk 
az eszünket s most nyitott szemmel elkiáltjuk magunkat Keletre, Nyugatra, Északra, Délre…

Elkiáltjuk magunkat haza, Európából egy másik Európába, az új hazából a régibe, a kényszeresen válasz-
tott, lassan-lassan szépen belakott otthonból a szülőházba, a szabadság levegőjének sűrűjéből az el-
fojtott igazságok, levert álmok börtönébe, hogy figyeljetek:

új művészetet csinálunk, új irodalmat egy új folyóiratban.

Frigyre lépünk a nyomdafesték szerelmes szagával, ólombetűket viszünk a tiszta nászágyba, francia szü-
zek könnyével olajozzuk a nyomógépeket: ó gumihenger, emberi tudás közvetítője, ó ofszetnyomás, 
pinaszagú rabszolgaság, ó ragasztókötés, édes kíváncsiság!

Pajzán szavakat kiáltunk a Szajna parti nyárba, és beszélünk, beszélünk, beszélünk Hadersdorfban és 
Marly-le-Roiban, hogy értsétek: a művészet átformál bennünket, és mi képessé válunk környezetünk 
átformálására.

A mi munkánk nem az iskolában tanult tudás dicsérete, a mi munkánk az ösztön és az ősi tudás formá-
ba öntése, jelekké transzformálása; mi meghámozzuk a betűket, elkészítjük a képek DNS-térképét, 
deformálunk és reformálunk, konstruálunk és dekonstruálunk, tagadunk és állítunk, és rendszerbe 
szervezzük a rendszert lebontó energiáinkat.

Megismertük az életet és bennünk van a törvény.

L. SIMON LÁSZLÓ

Magyar Műhely-kiáltvány*

Hommage à Kassák

* Elhangzott a Betűk kockajátéka. A párizsi Magyar Műhely öt évtizede című kiállítás megnyitóján (Petőfi Irodalmi 
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Nekünk vannak gyökereink a múltban, de nincsenek gyeplőink a jövőben.

A mi művészetünk a munka dicsérete. A szorgalomé és a kitartásé. A mi utunkat nem kövezték ki előre 
finnyás és finomkodó polgárok, sem csokornyakkendős teoretikusok, parfümillatú dámák. Mi kol-
bászhúsból formáljuk a jövő szobrait, végtelenségünk elfér egy félig üres rilette-es dobozban, a mi 
éle tünk nem példázat, csak egy izgalmas kísérlet, ami után örökké vágyakozni fognak.

A mi szerelmeseink hűséges társak. A mi szavaink hűtlen szerelmesek. A mi verseink a tieitek is. A mi 
lángoló vágyaink hűvös szabályokká szelídülnek a képeinken.

A mi műhelyünk magyar műhely.

A mi műhelyünk magatartásforma.

A mi műhelyünk falai a négy égtáj határain állnak.

A mi műhelyünk a megértés jászola.

A mi műhelyünk a tietek is.

A mi műhelyünk is vallja, hogy Az új irodalom nem lehet faji vagy nemzeti öncél!

Az új irodalom nem lehet a kivirágzott homlokú snobbok rímcsörgetése hisztérikus asszonyok altatá-
sához!

A mi műhelyünk kortalan.

A mi műhelyünk a mi meleg otthonunk.

De jaj, nehezül már a fej és szakadnak az inak. Hisszük, hogy kívülünk, ma már nálunk is vannak, 
akiknek szájukra kívánkozik elkevert sorsuk s lapunkban ezek elé öleljük most össze sorsunkkal 
meg vert sorsosainkat, akik szintén emberek, ártatlanok és kulturáltak. 

A Magyar Műhelyt (is) ezzel a hitünkkel adjuk át barátainknak.

Nemcsak abszolút értékű művészetet hozunk, hanem fájó elevenségünket is jelezni akarjuk az ájuló 
magyar ugarról.

(2012)

NAGY PÁL

A Magyar Műhely 50 éve

(Tanulságok)

A Magyar Műhely megalapítása, a folyóirat működése. A Kassák-díj. Előadásom első része erről szól. De 
csak röviden, mert a témát már feldolgoztuk mi, öreg szerkesztők, és fiatal irodalomtörténészek is. Videó 
készült róla. 2002-ben egy szép kiállítású album jelent meg a negyvenéves Magyar Műhelyről. Tehát bár-
ki részletesen is elolvashatja, megnézheti a folyóirat 
és a Kassák-díj történetét, megismerheti működését.

S a dokumentumanyag immár a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban kutatható: a Magyar Műhely iratanyagának 
és levelezésének jó része ott található, s ezeket fiatal 
muzeológus barátaink fel is dolgozták.

A folyóirat történetét elmondandó én magam is 2002-
ben megjelent önéletrajzom A Magyar Műhely tör té-
ne te című fejezetéből puskázok. Bár az 50 éves fo lyó  irat 
története egységet alkot, azt hiszem, magától értető-
dő, hogy én most elsősorban a régi Műhelyről beszélek.

Jó két-három évnyi álmodozás-felkészülés után a 
folyóirat első számát 1962. április végén jelentettük meg 
Párizsban, 1962. május–júniusi dátummal. Azért alapítottunk folyóiratot, amiért minden fiatal írónem-
zedék, írócsoport folyóiratot alapít: saját fórumot, saját képünkre formálható folyóiratot akartunk.

Kezdetben tehát a Magyar Műhely az 1956 végén, 1957 elején a megtorlás elől Nyugat-Európába me-
nekült fiatal – akkor főként egyetemista – írók és képzőművészek lapja volt. (A képzőművészek anyagi 
hozzájárulása nagyban elősegítette a lap létrehozását.) Ez a Magyar Műhely első periódusa.

A Magyarországon, illetve Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján akkor hallgatásra ítélt idősebb, illetve 
megjelenésre nemigen számítható fiatalabb írók és képzőművészek azonban hamar felfedezték a folyó-
iratot; olvasták, tetszett nekik, tehát – a tilalom ellenére – kéziratot küldtek a szerkesztőségnek, egyre több 
kéziratot. Természetes kötelességünknek tartottuk, hogy ezeknek a kéziratoknak a javát megjelentessük. 
Így lett a Magyar Műhely a Nyugatra kényszerült, illetve a Magyarországon és a környező államokban 
kilátástalan helyzetbe került magyar írók közös folyóirata. S az is maradt egészen 1971-ig.

Nagy Pál, Szentmártoni János, Papp Tibor, Papp Tiborné


