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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
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1971-ben már szakadoztak a viharfelhők a Kárpát-medence fölött, könnyebben jutottak nyomdafes-
tékhez az itt élő magyar írók. A fenti feladat fontossága csökkent, a lap második időszakának végéhez 
érkeztünk.

Ebben az időben lett a Magyar Műhely a modernizmus, illetve a radikális avantgárd fóruma. (Harma-
dik periódus.) Nem varázsszóra. 1962 és 1971–72 között ugyanis felfedeztük egyrészt a modern magyar 
irodalmat (ma már szinte hihetetlennek tűnik, hogy Kassák Lajos vagy Szentkuthy Miklós avantgárd 
szellemű műveit csak Párizsban olvashattuk el!) – másrészt pedig felfedeztük a modern nyugati irodal-
mat, elsősorban persze a franciát. És hála francia nyelvű folyóiratunk, a d’atelier 1967-es, első nemzet-
közi írótalálkozójának, megismerhettük kortársainkat, személyesen is megismerkedhettünk Európa és 
Amerika sok modern felfogású alkotójával, első helyen természetesen itt is a franciákkal.

Azt is megértettük, hogy nekünk, Párizsba sodródott s Párizsban élő fiatal magyar íróknak, akiket 
nem terhel a hagyomány és a történelmi felelősség súlya – vagy másképpen terhel, mint a hazaiakat –, 
az a feladatunk, hogy (mint Rimbaud hirdette) modernnek kell lennünk mindenestül, kísérleteznünk és 
alkotnunk kell anyanyelvünkön, és ha lehet, befogadó országunk nyelvén is, mert ez a magyar irodalom 
szempontjából a leghasznosabb munka, amelynek elvégzésére vállalkozhatunk. Tevékenységünket jól 
átgondolt munkamegosztás keretében képzeltük el.

Folyóiratunknak tehát három fontosabb periódusa volt, s a szakaszonként változó feladatokat három 
információs közvetítő eszköz, illetve intézmény segítségével látta el: a Magyar Műhely több-kevesebb rend-
szerességgel 64 oldalon megjelenő folyóirat volt, könyvsorozatot adott ki (összesen mintegy 60 kötetet), 
és mozgalomként is létezett: munkatársi-baráti találkozókat szervezett, összesen 18-at. (Ezekről külön 
előadás szól.)

A Kassák-díjat (ezt Kassák Lajosné Klára asszony, Schöffer Miklós szobrászművész és a Magyar Mű-
hely akkori szerkesztői alapították, 1971 végén) avantgárd szellemű, tehetséges fiatalok kapták. (A pénzt 
Kassák Klári adta, aki 1971-ben Svájcban eladott néhány Kassák-képet.) 34 Kassák-díjat adtunk ki. A név-
sor a kiállításon megtekinthető volt, most csak néhány nevet sorolok föl: Bakucz József és Szentjóby 
Tamás voltak az első Kassák-díjasok, majd következtek: Hegyi Lóránd, Bujdosó Alpár, Tandori Dezső, 
Harasztÿ István Édeske, Beke László, Új Zenei Stúdió, Galántai György, Megyik János, Szombathy Bálint, 
Vitéz György. A névsor magáért beszél.

Két névhez fűzök csak megjegyzést: Bujdosó Alpár (aki akkor még nem volt a lap szerkesztője) és 
Megyik János nevéhez. Ők elég korán létrehozták – Bujdosó Zsuzsa és Megyik Edit segítségével – a Ma-
gyar Műhely bécsi szerkesztőségét, majd a Magyar Műhely bécsi baráti körét, végül pedig a franciaországi 
Marly-le-Roi-i találkozó mellett kétévenként megrendezték a hadersdorfi Műhely-találkozókat. Sokat tettek  
tehát a folyóiratért.

S ezután magától adódik a kérdés: hogyan tartottuk fenn a Magyar Műhelyt? Hogyan finanszíroztuk 
a találkozókat és a könyvsorozatot? (Mindjárt megjegyzem, hogy saját könyvük megjelentetéséhez a szer-
zők is hozzájárultak.)

Induláskor nagy reményeket fűztünk olyan szervezetek segítségéhez, mint a Szabad Európa. Ez a se-
gítség azonban elmaradt. A Szabad Európa nagyobb összeggel és kiszámítható rendszerességgel soha nem 
támogatta lapunkat. Egy-egy megjelent és általuk elolvasott számból rendeltek könyv- és folyóirat-oszto-

gatóiknak kisebb mennyiséget. (Itt jegyzem meg, hogy a párizsi lerakat kezelője, Sipos Gyula, amíg te-
hette, saját szakállára rendszeresen rendelt Műhely-számokat és könyveket.) Annak oka, hogy a Szabad 
Európa nem támogatta a Magyar Műhelyt, igen egyszerű. Modernizmusa, szerkesztőinek progresszív gon-
dolkodása miatt a lapot nem tartották alkalmasnak az amerikai ideológia hordozására, reprezentálására. 
S az is ellenünk szólt, hogy programszerűen hirdettük: a Magyar Műhely nem foglalkozik napi politiká-
val! Természetesen a lap minden szerkesztőjének volt és van politikai véleménye, de ennek nem a folyóirat 
keretében ad hangot. A Magyar Műhely irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat volt! E mellett az állás-
pont mellett mindvégig kitartottunk.

Nagyjából ugyanez vonatkozik a Soros Alapítványra is. Soros Györggyel személyesen soha nem talál-
koztunk, de helytartói és udvaroncai saját előítéleteik (odakozmált nemzeti kommunizmus, a Németh 
László-i címválasztás alapján feltételezett „népiesség”, később a lap modernizmusa stb.) miatt egyetlen 
fillérrel sem támogatták a Műhelyt. (Pedig mint Nagy Endre írta 1993-ban Bibó István és Bibó mestere, 
Horváth Barna jogfilozófus munkássága ürügyén, Magyarországon akkor már létezett [ma is létezik] egy 
„nemzeti urbánus réteg”, amelybe akár bennünket is be lehetett volna sorolni… Ráadásul nemcsak Németh 
László, hanem Bibó is használta a „magyar műhely” kifejezést.)

Amint azt a kiállított dokumentumok is tanúsítják, nagyobb összeggel támogatta viszont a Magyar 
Mű helyt a francia Centre National des Lettres (illetve jogutódja, a Centre National du Livre): a francia 
könyvalapítvány. Azt méltányolták, hogy folyóiratunk számos francia költő, prózaíró, kritikus és irodalom-
történész szövegét publikálta magyar fordításban.

A gyengébbek kedvéért jegyzem csak meg, hogy a hazai magyar hivatalos szervektől soha semmilyen 
támogatást nem kértünk és nem is kaptunk. (Ezt nem is ajánlották fel.) Pedig a szélsőjobboldali emigrá-
ció (mint azt a sok rendőrségi feljelentés bizonyítja) ezért támadott bennünket a legádázabbul.

Szép számmal voltak viszont előfizetőink. Nyugaton, a lap fénykorában 300 és 400 között mozgott 
a számuk. Egy idő után Magyarországon is elő lehetett fizetni a Magyar Műhelyre. Aczél György 200 előfi-
zetést engedélyezett, amikor Párizsban, Bene Ede, a párizsi Magyar Intézet akkori igazgatója kezdemé-
nyezésére egy Champs-Elysées-i kávéházban találkoztunk vele.

Mecénásunk – ahogy ma mondanánk: szponzorunk – alig volt. A külföldi magyar egyesületek segítet-
tek, ha ellátogattunk hozzájuk. Ezért irodalmi esteket szerveztünk és előfizetőket gyűjtöttünk Európa-
szerte: Svájcban, Németországban, Angliában, Svédországban, Hollandiában, Belgiumban, Ausztriában.

De mindez nem volt elég. Végül 1966-ban Papp Tibor kollégámmal kitanultuk a nyomdászmester-
séget, s egy szerény kis nyomdát, illetve csak nyomda-sarkot alapítottunk, ARTIS Nyomda néven. Ez 
azonban 1968-ban, a diáklázadás, pontosabban az általános sztrájk miatt tönkrement. 1968 nyarától 
kezdve, közel huszonöt éven keresztül félnapos állásban nyomdászként dolgoztunk Ioan Cuşa román 
barátunk nagy kereskedelmi nyomdájában, a Compagnie Française d’Impressionban. A lap nyomdai 
munkálatainak nagy részét – esténként, éjszakánként, hétvégeken – magunk végeztük. A nyomda kul-
csa a zsebünkben volt. Csak a nyomás baráti, kollegiális árát kellett kifizetnünk, ha máshonnan nem, 
a saját zsebünkből. Azt se mindig. Ioan Cuşa román költő, könyv- és folyóirat-kiadó, nyomdatulajdo-
nos volt a Magyar Műhely legnagyobb mecénása. Amíg ő élt, biztonságban dolgozhattunk. Cuşa azon-
ban fiatalon, 1981-ben, 57 éves korában rákbetegségben elhunyt. A következő nyolc-kilenc év a Magyar 
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1971-ben már szakadoztak a viharfelhők a Kárpát-medence fölött, könnyebben jutottak nyomdafes-
tékhez az itt élő magyar írók. A fenti feladat fontossága csökkent, a lap második időszakának végéhez 
érkeztünk.

Ebben az időben lett a Magyar Műhely a modernizmus, illetve a radikális avantgárd fóruma. (Harma-
dik periódus.) Nem varázsszóra. 1962 és 1971–72 között ugyanis felfedeztük egyrészt a modern magyar 
irodalmat (ma már szinte hihetetlennek tűnik, hogy Kassák Lajos vagy Szentkuthy Miklós avantgárd 
szellemű műveit csak Párizsban olvashattuk el!) – másrészt pedig felfedeztük a modern nyugati irodal-
mat, elsősorban persze a franciát. És hála francia nyelvű folyóiratunk, a d’atelier 1967-es, első nemzet-
közi írótalálkozójának, megismerhettük kortársainkat, személyesen is megismerkedhettünk Európa és 
Amerika sok modern felfogású alkotójával, első helyen természetesen itt is a franciákkal.

Azt is megértettük, hogy nekünk, Párizsba sodródott s Párizsban élő fiatal magyar íróknak, akiket 
nem terhel a hagyomány és a történelmi felelősség súlya – vagy másképpen terhel, mint a hazaiakat –, 
az a feladatunk, hogy (mint Rimbaud hirdette) modernnek kell lennünk mindenestül, kísérleteznünk és 
alkotnunk kell anyanyelvünkön, és ha lehet, befogadó országunk nyelvén is, mert ez a magyar irodalom 
szempontjából a leghasznosabb munka, amelynek elvégzésére vállalkozhatunk. Tevékenységünket jól 
átgondolt munkamegosztás keretében képzeltük el.

Folyóiratunknak tehát három fontosabb periódusa volt, s a szakaszonként változó feladatokat három 
információs közvetítő eszköz, illetve intézmény segítségével látta el: a Magyar Műhely több-kevesebb rend-
szerességgel 64 oldalon megjelenő folyóirat volt, könyvsorozatot adott ki (összesen mintegy 60 kötetet), 
és mozgalomként is létezett: munkatársi-baráti találkozókat szervezett, összesen 18-at. (Ezekről külön 
előadás szól.)

A Kassák-díjat (ezt Kassák Lajosné Klára asszony, Schöffer Miklós szobrászművész és a Magyar Mű-
hely akkori szerkesztői alapították, 1971 végén) avantgárd szellemű, tehetséges fiatalok kapták. (A pénzt 
Kassák Klári adta, aki 1971-ben Svájcban eladott néhány Kassák-képet.) 34 Kassák-díjat adtunk ki. A név-
sor a kiállításon megtekinthető volt, most csak néhány nevet sorolok föl: Bakucz József és Szentjóby 
Tamás voltak az első Kassák-díjasok, majd következtek: Hegyi Lóránd, Bujdosó Alpár, Tandori Dezső, 
Harasztÿ István Édeske, Beke László, Új Zenei Stúdió, Galántai György, Megyik János, Szombathy Bálint, 
Vitéz György. A névsor magáért beszél.

Két névhez fűzök csak megjegyzést: Bujdosó Alpár (aki akkor még nem volt a lap szerkesztője) és 
Megyik János nevéhez. Ők elég korán létrehozták – Bujdosó Zsuzsa és Megyik Edit segítségével – a Ma-
gyar Műhely bécsi szerkesztőségét, majd a Magyar Műhely bécsi baráti körét, végül pedig a franciaországi 
Marly-le-Roi-i találkozó mellett kétévenként megrendezték a hadersdorfi Műhely-találkozókat. Sokat tettek  
tehát a folyóiratért.

S ezután magától adódik a kérdés: hogyan tartottuk fenn a Magyar Műhelyt? Hogyan finanszíroztuk 
a találkozókat és a könyvsorozatot? (Mindjárt megjegyzem, hogy saját könyvük megjelentetéséhez a szer-
zők is hozzájárultak.)

Induláskor nagy reményeket fűztünk olyan szervezetek segítségéhez, mint a Szabad Európa. Ez a se-
gítség azonban elmaradt. A Szabad Európa nagyobb összeggel és kiszámítható rendszerességgel soha nem 
támogatta lapunkat. Egy-egy megjelent és általuk elolvasott számból rendeltek könyv- és folyóirat-oszto-

gatóiknak kisebb mennyiséget. (Itt jegyzem meg, hogy a párizsi lerakat kezelője, Sipos Gyula, amíg te-
hette, saját szakállára rendszeresen rendelt Műhely-számokat és könyveket.) Annak oka, hogy a Szabad 
Európa nem támogatta a Magyar Műhelyt, igen egyszerű. Modernizmusa, szerkesztőinek progresszív gon-
dolkodása miatt a lapot nem tartották alkalmasnak az amerikai ideológia hordozására, reprezentálására. 
S az is ellenünk szólt, hogy programszerűen hirdettük: a Magyar Műhely nem foglalkozik napi politiká-
val! Természetesen a lap minden szerkesztőjének volt és van politikai véleménye, de ennek nem a folyóirat 
keretében ad hangot. A Magyar Műhely irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat volt! E mellett az állás-
pont mellett mindvégig kitartottunk.

Nagyjából ugyanez vonatkozik a Soros Alapítványra is. Soros Györggyel személyesen soha nem talál-
koztunk, de helytartói és udvaroncai saját előítéleteik (odakozmált nemzeti kommunizmus, a Németh 
László-i címválasztás alapján feltételezett „népiesség”, később a lap modernizmusa stb.) miatt egyetlen 
fillérrel sem támogatták a Műhelyt. (Pedig mint Nagy Endre írta 1993-ban Bibó István és Bibó mestere, 
Horváth Barna jogfilozófus munkássága ürügyén, Magyarországon akkor már létezett [ma is létezik] egy 
„nemzeti urbánus réteg”, amelybe akár bennünket is be lehetett volna sorolni… Ráadásul nemcsak Németh 
László, hanem Bibó is használta a „magyar műhely” kifejezést.)

Amint azt a kiállított dokumentumok is tanúsítják, nagyobb összeggel támogatta viszont a Magyar 
Mű helyt a francia Centre National des Lettres (illetve jogutódja, a Centre National du Livre): a francia 
könyvalapítvány. Azt méltányolták, hogy folyóiratunk számos francia költő, prózaíró, kritikus és irodalom-
történész szövegét publikálta magyar fordításban.

A gyengébbek kedvéért jegyzem csak meg, hogy a hazai magyar hivatalos szervektől soha semmilyen 
támogatást nem kértünk és nem is kaptunk. (Ezt nem is ajánlották fel.) Pedig a szélsőjobboldali emigrá-
ció (mint azt a sok rendőrségi feljelentés bizonyítja) ezért támadott bennünket a legádázabbul.

Szép számmal voltak viszont előfizetőink. Nyugaton, a lap fénykorában 300 és 400 között mozgott 
a számuk. Egy idő után Magyarországon is elő lehetett fizetni a Magyar Műhelyre. Aczél György 200 előfi-
zetést engedélyezett, amikor Párizsban, Bene Ede, a párizsi Magyar Intézet akkori igazgatója kezdemé-
nyezésére egy Champs-Elysées-i kávéházban találkoztunk vele.
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Műhely legnehezebb időszaka volt. Szerencsére azonban Magyarországon bekövetkezett a rendszer-
váltás.

A lapot 1990 tavaszán hazatelepítettük, a szerkesztőség fiatal szerkesztőkkel bővült. Így érkeztünk 
el a 100. számig. 1996 decemberétől a Magyar Műhelyt kizárólag a fiatalok szerkesztik és adják ki. (Ter-
mészetesen erről az időszakról is hangzik majd el előadás.)

A Magyar Műhely léte és munkája mindig inspirálta azokat a fiatal és kevésbé fiatal írókat, munka-
társainkat, akik egy adott pillanatban, s különböző okok miatt, ugyanúgy, mint mi, saját lapot akartak 
alapítani. Így jött létre 1981-ben az Arkánum Amerikában (összesen 12 száma jelent meg); a Hangár című 
hangos-folyóirat Hollandiában (rövid életű volt); valamint Magyarországon a Laza lapok, a Leopold Bloom, 
az Új Hölgyfutár, a Jelenlét (Balogh Róbert pécsi lapja); a Spanyolnátha című internetes folyóirat Miskolcon, 
Vass Tibor és barátai szerkesztésében, és így tovább. Erre is büszkék vagyunk.

Végezetül foglaljuk össze, mi újat hozott a Magyar Műhely a magyar irodalomba. Elsőként a modern, 
irodalomcentrikus irodalomszemléletet említeném. Ennek egyik legfontosabb terméke a képvers, a vizuá lis 
szöveg, annak is egy modern változata, amelyet a franciák „a Magyar Műhely tipografikus költészete” cím-
szó alatt tartanak számon. Létrejötte valóban szorosan kapcsolódik a nyomdához, a tipográfiához, ahhoz 
a tényhez, hogy egy nagy, korszerűen felszerelt nyomdában dolgozhattunk. Második helyen azt említe-
ném, hogy hosszú írói munkásságunk során mindig igyekeztünk az új és új – a nyomdához kötődő vagy 
attól független – közvetítő eszközöket, médiumokat az irodalom szolgálatába állítani. A hajlítható ólom-
sort, a filmet, az ofszetnyomást, a fényszedést, az írásvetítőt, a videót, a számítógépet, a mobiltelefont. 
Harmadsorban arra mutatnék rá, hogy a Magyar Műhely a modern szellemű fiatal magyar írók seregét 
indította útjára.

Előadásom második részében – az évforduló ürügyén – a magyar modernizmus általános helyzetéről, 
állapotáról szeretnék beszélni, s ezen belül a Magyar Műhely státusáról a 20. századi magyar irodalomban.

A művészeti tevékenységet – köztük a nyelvre épülő művészeti tevékenységet, az irodalmat – sokfé-
leképpen közelíthetjük meg. Mivel nem akarok művészetfilozófiai kérdésekbe bonyolódni, csak példaként 
említem, hogy a művészi, alkotói tevékenységben fel lehet fedezni egy kimondottan a szórakoztatásra 
törekvő irányzatot, s egy másikat, amelyik gondolkodásra próbál bennünket serkenteni.

Ma azonban azt a – talán legfontosabb – szempontot igyekszem röviden elemezni, mely szerint a mű-
vészeti tevékenységet, s ezen belül a nyelvre épülő művészeti tevékenységet, az irodalmat általában ha-
gyományos, illetve modern szellemben lehet folytatni. Amióta az ember ír és olvas, mindig voltak a nyel-
vészetben, az irodalomban, a filozófiában, a különböző elméletek terén ortológusok és neológusok – hogy 
egy kicsit kibővítsük ennek a mindenki által ismert két fogalomnak a körét.

Ez rendszerint „pennaháború”-hoz vezetett, a múltban éppúgy, mint a jelenben. (Pennaháborúk – nyelvi  
és irodalmi viták, 1781–1826 – ez a címe annak az antológiának, amely Szalai Anna gondozásában jelent 
meg a Szépirodalmi Könyvkiadónál, 1980-ban. Ebből csak egy Kölcsey-mondatot idézek: „mindenki tudja, 
csak említenem kell, hogy újítás még a pallérozottabb nyelvekben is szükséges”.)

Érdekes párhuzamokra figyelhetünk fel a filozófia történetében is. Platón azt modja a Phaidónban, 
hogy a „filozófia a legnagyobb szabású múzsai tevékenység”. „A nemzetek világszemlélete philosophiában 
és költészetben nyilvánul” – írja Szontagh Gusztáv 1855-ben. Bartók György 1928-ban azt állítja: „Egyetlen 

ponton sem nyilatkozik meg valamely nemzet lelkisége és szellemének belső alkata olyan élesen s vilá-
gosan, mint bölcseletében.” Kicsit romantikus a megfogalmazás, de sok igazság van benne.

A tudományok, különösen a nyelvészet, a filozófia, valamint az irodalom kölcsönhatásban vannak 
egymással. Korniss Gyula azt írja 1907-ben: „A nyelvújítást többnyire költők kezdik, de tudósok foly-
tatják.” Még egy idézet, Köteles Sámuel nagytiszteletű úr, a marosvásárhelyi filozófiaprofesszor kitűnő 
magyarsággal megírt filozófiai enciklopédiájából, 1829-ből: „A filozófia a fő eszköz az értelmi kiműve-
lődésre és a felvilágosodásra. […] A filozófia bédugja a balvélekedések forrásait, kigyomlálja a hamis 
principiumokat, ostromolja a tévelygéseket, amelyek az emberi tökéletességnek és boldogulásnak ellen-
ségei. A filozófia nélkül a setétség, tudatlanság, babona, fanatizmus és despotizmus elborítaná az em-
beri nemzetet.”

A gyakorlat is ezt a kölcsönhatást mutatja: Berzsenyi Dániel az 1830-as évek legelején részt vesz a Phi-
losophiai műszótár munkálataiban, amelyet majd 1834-ben jelentet meg az Akadémia. Tudjuk, mennyire  
vonzódott Kölcsey a filozófiához. Kazinczy, a nyelvújító fedezi fel a filozófus Sipos Pált. Közismert Babits, 
Kosztolányi, Illyés, Kodály részvétele a magyar nyelvművelésben. (Persze kicsit elfogódottak vagyunk: 
csak a többé-kevésbé pozitív beállítottságú elődöket idézzük, s nem az ultrakonzervatív Bodnár Zsigmond 
filozófust, nagyszombati, majd pesti egyetemi tanárt, aki szerint „[Victor] Hugo és Vörösmarty drámai 
hősei mind szertelen és egészségtelen alakok” (1892).

Egyetértek azzal az véleménnyel, mely szerint „magyar” filozófia iskola, egészen a 20. századig, nem 
volt. De azzal már vitatkoznék, amit a jelenkori filozófusok közül például Perecz László hangoztat, hogy 
a magyar filozófia kreativitás és eredetiség szempontjából nem létezik, de intézményesen nagyon aktív. 
A magyar filozófia recepciótörténet – írja. Ez, véleményem szerint, csak félig igaz. Mindig voltak modern 
gondolkodású íróink, filozófusaink, voltak gondolkodó magyarok: Apáczai Csere Jánostól, Bethlen Mik-
lóson, Sipos Pálon, Martinovics Ignácon, Kalmár Györgyön, Ungvárnémeti Tóth Lászlón, Bibó Istvánon 
keresztül Lakatos Imréig, Mészáros Istvánig, Erdély Miklósig.

Persze a probléma az, hogy a Hatalom soha nem szerette a gondolkodó magyarokat, főleg nem a mo-
dernül gondolkodókat, az újítókat, sem a filozófiában, sem a művészetben. A helytartótanács 1795-ben 
rendeletben tiltja be Kant filozófiájának oktatását a katolikus iskolákban, a Habsburg-birodalom egész 
területén. Tarczy Lajos nagytudású pápai professzort, aki Prágában, Drezdában, Lipcsében, Halléban, 
Wittenbergben és Berlinben tanult, 1835-ben arra kérte egyházi főhatósága, hogy ne tanítsa Hegel filozó-
fiáját, vagyis válasszon állása és Hegel között… Lakatos Imre három évet töltött Recsken, internálótábor-
ban (1950–1953); Bibó Istvánt 1958-ban ítélték életfogytiglani börtönre. (Ugyanígy végigpásztázhatnánk 
a magyar irodalmat is.)

A másik probléma is súlyos.
Magyarországon a Mária-siralom óta nagy divat az önsajnálat, és ami ezzel jár: saját teljesítményünk 

lekicsinylése, tagadása. Ez az – önbizalom hiányából eredő – gátlásunk, komplexusunk évszázadok óta 
szívósan tartja magát. Mi több, modern szellemi teljesítményeink tagadásának egyik formája lett.

Tegyük fel a kérdést: mi az oka, hogy a magyar embernek ennyire nincs önbizalma, ennyire hagyo-
mányos a gondolkodása? Miért barátkozik meg olyan nehezen a változás-változtatás eszméivel, miért 
nem akarja befogadni az újat?
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A rendelkezésünkre álló idő alatt erre az alapkérdésre természetesen nem adhatunk átfogó választ, 
de legalább címszavakban foglaljuk össze az okokat.

Három okot említek.
1. Még a viszonylag kiegyensúlyozott fejlődést mutató országokban is hozzátartozik az emberek 

pszi chológiai alkatához, hogy ragaszkodnak a régihez, a hagyományoshoz, a megszokotthoz, s bizal-
matlanok az újdonsággal szemben. A régi biztonságérzetüket erősíti, a szokatlan pedig félelemérzést 
kelt bennük.

Mi magyarok, történelmi tapasztalataink miatt, különösen félünk minden változástól. Ezer éve va-
gyunk rosszkor, rossz helyen, a Kárpát-medencében, ahol az átmenő forgalom talán a legnagyobb a népek 
országútján. Valószínűleg csak Lengyelország helyzete hasonlítható a magyar helyzethez. Nem csoda, 
hogy (tudomásom szerint) a lengyelekben is él a nemzethalál gondolata. Lengyelország, mint egységes, 
független ország, 1795 és 1918 között, tehát több mint egy évszázadon keresztül el is tűnt Európa térképé-
ről: területét a Lengyelországnál erősebb szomszédok, Ausztria, Oroszország, Poroszország egyszerűen 
felosztották maguk között.

Bár a lehetőség fennállt, Magyarország nem tűnt el a térképről, de már a középkorban idegen kirá-
lyok uralma alá került, majd három részre szakadt, s végül területének kétharmadát elvesztette. Ez az 
utolsó történelmi trauma ma is olyan erős, hogy elég kimondani egy szellős park szélén álló francia 
kastély nevét ahhoz, hogy a magyar ember, mint a csiga, vagy – hogy Franciaországnál maradjunk – 
mint az osztriga, összehúzza magát, begörcsöljön.

Ez az egyik ok. 
2. A másik ok is történelmi jellegű: Közép-Európában, így Magyarországon is a feudális rendszer né-

hány száz évvel túlélte magát. A magyar uralkodó osztály, a kisnemességtől a felsőbb arisztokráciáig, 
de még a jómódú debreceni cívis is irtózott minden változástól, minden újdonságtól, lett légyen az tár-
sadalmi (szociális), vallási, nemzetiségi vagy kulturális változás. Azt gondolta, hogy csak így tudja kon-
zerválni a hatalmát.

3. A harmadik ok valószínűleg az első két (vagy valójában még több) történelmi ok, történelmi trauma 
következménye: a magyar közgondolkodás nem racionális, hanem mitologikus gondolkodás; nem a lét 
valóságára, hanem a történelem legendáira, mítoszaira épül.

A mi szempontunkból a lényeg az, hogy a magyar ember szinte betegesen ragaszkodik a hagyomá-
nyokhoz, a megszokott sémákhoz, abban keres fogódzkodót, és a régitől eltérő filozófiai, társadalmi, 
vallási, esztétikai kínálat nemcsak hogy nem érdekli, hanem önvédelmi reflexet vált ki belőle: létét érzi 
megkérdőjelezve. Emlékszem, milyen heves visszautasítás volt a válasz például az erdélyi magyar fiata-
lok, az Echinox-köre avantgárd irodalmára a hatvanas évek legvégén, a hetvenes években. (Az Echinox 
című egyetemi lapot és annak irodalmi mellékletét román, magyar és német [szász] fiatalok hozták létre, 
az 1968-as májusi események hatására, Kolozsvárott.) A MAMŰ (a Marosvásárhelyi Műhely) fiatal képző-
művészeinek törekvéseire is heves visszautasítással reagált a nemzetféltő magyar közvélemény. Hiába 
érveltek ezek a fiatalok azzal, hogy a „szellemi honvédelem” (ez Szabó Zoltán kifejezése) egyik igen ha-
tásos eszköze a modern művészet és irodalom, hiába döngették a székelykaput, visszhangtalan maradt 
a munkájuk; törvényszerűen szétszóródtak: kivándoroltak vagy elhallgattak.

A hagyományos tehát a megmaradás, az új pedig a bizonytalanság, a veszély szinonimája lett Ma-
gyarországon.

Miben és hogyan nyilatkozik meg ez a rosszul értelmezett, kisebbségi érzésünkből és rossz történel-
mi tapasztalatainkból összeálló önvédelmi reflex? Melyek a leggyakoribb szindrómái? (A szindróma, mint 
tudjuk, tünetcsoport, az egyes betegségekre jellemző tünetek összessége.)

1. Elsőként az elhallgatás szindrómáját vizsgáljuk meg.
A prózaírók közül most egyedül Szentkuthy Miklós zseniális regényére, a Praere utalok, amely a 20. 

század négy prózai remekműve közé tartozik. (A másik három mű: Marcel Proust Az eltűnt idő nyomá-
ban című regényfolyama; James Joyce Ulyssese és Finnegans Wake című szövege.)

A 20. század első felének hagyományos, klasszicizáló (magyar) költőinek és néhány prózaírójának 
jelentős avantgárd periódusa volt, amelyről – ha csak standard irodalomtörténeteket olvasunk, mit sem 
tudunk.

Deréky Pál A vasbetontorony költői című, 1992-ben az Argumentum Kiadónál megjelent tanulmány-
kötetében részletesen elemzi József Attila – Kassák hatása alatt 1925 és 1927 között írt – avantgárd ver-
seit, a Lázadó szenteket, az Igaz embert, az Esti felhőkönt, a Csak a tenger…-t. Olvassuk csak el az Igaz 
ember című József Attila-verset:

 
Szemeim, ti fényfejő parasztnők,
fordítsátok ki a sajtárokat,
nyelvem, szép szál kurjantós legény,
hadd abba hát a kubikolást,
állat, szaladj belőlem Ázsiába
izzadó erdők gyökereihez,
gerincem, szédülj az Eiffel-torony alá,
szigonyod a szagot elkerülje,
orrom, vitorlázó grönlandi halász,
kezeim, Rómába zarándokoljatok,
lábaim, árokba rugdossátok egymást,
szolgáltassátok be a cintányérokat,
füleim, a cintányérokat!
Combom, ugorj Ausztráliába,
te harmatos-rózsaszínű fiahordó,
gyomrom, te könnyű léggömb,
repülj a Szaturnuszig, a Szaturnuszra!
Mert úgyis kilépek számszélire
s íves kiáltással füleikbe ugrom,
mert fölhúzták már a megállt órákat,
mert ívlámpákként ragyognak majd a falvak,
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mert fehérre meszelik a városokat
és csigolyáim szétgurulhatnak a világba,
én már akkor is egyenesen állok
a görbén heverő halottak között.

 
Ezekről az avantgárd József Attila-versekről a magyar irodalomtörténet alig vesz tudomást, alig ír – kivéve 
talán Tverdota Györgyöt. Az Igaz ember benne van ugyan a József Attila összes verseiben, de emelje fel 
a kezét, aki hallotta már idézni ezt a József Attila verset!

Sikerült tehát egy megszelídített József Attila-képet kialakítani a magyar olvasóban. Igaz, ehhez maga 
József Attila is hozzájárult: összekülönbözött mesterével, Kassák Lajossal, ami persze még nem lett volna 
baj, de megtért a Párt kebelére, s annyira Kassák ellen fordult egy 1931-ben írott cikkében, amely az erdélyi 
Korunkban jelent meg, hogy sértegeti, gyalázza Kassákot. A következőket írja: „Kassák versei, noha agy-
munkatermékek, egyáltalán nem elmeművek. Nincs bennük semmi olyasmi, ami az elmeműre bármiféle 
módocska módján jellemző volna. Írásokat ír, amelyekben nincsenek meg az írás jelei. Mondatokat mond, 
amelyek a mondattani kapcsolatokat nélkülözik. […] Nem érthetetlenek, csak értelmetlenek. […] Kassák 
versei illusztrációk a leggondolattalanabb és a legképtelenebb esztétikához.” És így tovább. (A cikket 
közli Pomogáts Béla antológiája, a Jelzés a világba. Ebben olvasható az az „új vers”-ről szóló nagyszerű 
vita is, amelyet A homokóra madarai címszó alatt tart számon a magyar avantgárd irodalomtörténet, 
s amely Déry Tibor nevéhez fűződik.)

A másik költő, akinek képét a magyar konzervatív irodalomtörténet meghamisította: Radnóti Miklós. 
(Sok esetben a „konzervatív” a „marxista” szinonimája. De nem mindig.)

Csak kevesen tudják, hogy Radnóti, aki „nagydoktoriját” Szegeden, Kafka Margit művészi fejlődé-
séről írta, francia szakdolgozatát ugyanebben az évben, tehát 1934-ben a következő témának szentelte: 
Exotizmus a háború utáni francia költészetben. Baróti Dezső irodalomtörténész, Radnóti egyetemi kol-
légája publikált ugyan egy rövid írást erről a Tiszatáj című szegedi folyóirat 1971/1. számában Radnóti 
Miklós ismeretlen világirodalmi tanulmánya címmel, de ebben nincs sok köszönet. Baróti először is azt 
állítja, hogy Radnóti ennek a szakdolgozatnak az írásába nem fektetett sok energiát, mert „sohasem akarta 
megjelentetni”. Honnan veszi ezt Baróti Dezső? Én ennek az ellenkezőjét gondolom. Elolvashattam a szak-
dolgozat három változatát. (A kéziratok a MTA Könyvtárában találhatók.) Radnóti gondosan kidolgozta 
mind a magyar, mind a francia szöveget. Az egyik változatban úgy, hogy mondanivalóját először szűk, 
összehúzott szövegtükörben magyarul leírta, majd lefordította franciára, és szélesebb szövegtükröt szer-
kesztett. (Van olyan változat, ahol a francia szöveget írja keskeny kolumnába.) Baróti azt is megkockáz-
tatja, hogy Radnóti a francia fordításhoz „idegen segíséget vett igénybe”, amit azonban nem fejt ki, s a kéz-
iratból ez nem derül ki.

Baróti Dezső dolgozatában a francia szövegrészeket nem közli (még lábjegyzetben sem!), a franciául 
írt részeket „néhány soros kivonattal hidalta át”. Ezt a szokatlan eljárást azzal indokolja, hogy a Radnóti  
szövegek „közlésük elsősorban az olvasóközönség igényeit szolgálja, más szóval nem filológiai igénnyel 
készült”. Azt hiszem, egészen másról van itt szó. Barótinak tudnia kellett, hogy a „filológiai igényű” feldol-
gozás nem fog elkészülni. 1971 óta több mint negyven év telt el, de az ultrakonzervatív magyar irodalom-

tudomány ezt a feladatot sem végezte el. (Természetesen minden elismerésünk azoké, akik ennyire rossz 
légkörben is úttörő munkát folytattak és folytatnak.)

De miért idegenkedtek és idegenkednek filoszaink az ilyen típusú munkától? Baróti szövegében 
találjuk a megfejtést.

„Az exotizmus, mint ismeretes, kezdettől fogva az avantgarde elválaszthatatlan kísérője, sőt nem-
egyszer szerves része volt, s így Radnóti mihelyt érdeklődni kezdett a modern irodalmi törekvések iránt 
(s ez még jóval az egyetemi évek előtt történt) szükségképp összetalálkozott vele. A »Néger Tyll szemei-
ről« írt vázlata már erről az érdeklődésről vall, lírájába azonban csak az 1931-es párizsi útja alkalmából 
vonult be az exotikus téma. S az is köztudott, hogy az »Ének a négerről, aki a városba ment« inspirációja 
sem független az akkor látott Gyarmati Kiállításon szerzett benyomásoktól. A verseinek és műfordításai-
nak gyűjteményében közölt néger verseket szintén franciából fordította, s Tristan Tzarához, André Breton-
hoz és sok más avantgarde íróhoz hasonlóan ő is szeretettel őrzött egy kis néger szobrot szobájában.”

Itt van a kutya elásva. A II. világháború után kialakult (kialakított!) Radnóti-képbe nem illett bele az 
avantgárdot tanulmányozó, az avantgárdot elismerő és dicsérő Radnóti Miklós képe!

2. Másodszor vegyük szemügyre eredményeink, főként modern szellemű teljesítményeink teljes taga-
dását. (Ez a szindróma véleményem szerint a magyar háryjánoskodást is ellenpontozza.)

Két professor emeritusunk kijelenti, hogy régi magyar zene nincs, a magyar zene lényegében Bartók-
kal és Kodállyal kezdődik. Én ugyan olvastam Jean-Benjamin La Borde 1780-ban Párizsban megjelent 
Essai sur la musique ancienne et moderne című munkáját (a párizsi Bibliothèque Nationale-ban), amely-
ben öt oldalon keresztül dicsérőleg foglalkozik a régi magyar zenével, dehát a derék francia szerző nyil-
vánvalóan tévedett: a semmivel foglalkozott.

Ismerem Esterházy Pál 1674–1701 között komponált remek kantátáit (amelyeknek utolsó lemezkiadása  
1969-re datálódik!).

Egy professor emeritusnak a Rubicon című folyóirat Mi a magyar? című összeállításában közölt írása  
olvastán fogott el legerősebben a harctéri idegesség, 2005-ben. A professzor a következőket írja: „megdöb-
bentő és elszomorodni való história ez: mikor Olaszországban Palestrina írja szubtilis műveit, nálunk 
végvári vitézek tetteit adja hírül a rossz rímű vers és igénytelen dallama. A mi Szenci Molnár Albertünk 
egy Monteverdinek kortársa, Baché meg itthon Maróthi György. Amikor csak 200 kilométerrel nyuga-
tabbra Bécs a nagy zeneszerző triászt ihleti, nálunk – így tudjuk – Biharitól van elragadtatva az ország.”

Egy másik élet című, 2009-ben megjelent könyvem Feszty kórkép és Musica Hungarica című tanul-
mányában részletesen írtam erről, most csak röviden összefoglalom válaszomat.

Ami a Palestrina- – végvári vitézek tetteit hírül adó „rossz rímű vers és igénytelen dallam” – párhuza-
mot illeti, Stoll Bélát idéztem: „a török elleni harcok vitézi ének-költészete, hozzászámítva Balassi klasszi-
kus értékű vitézi verseit, a magyar reneszánsz irodalmi hagyatékának egyik legértékesebb részét képe-
zik”. A továbbiakban ezt a gondolatot fejtettem ki könyvemben.

Ami a Szenci Molnár – Monteverdi párhuzamot illeti, a következőket írtam: „Szenci Molnár Albert 
– a köz hiedelemmel ellentétben – a magyar modernizmus egyik fontos láncszeme. […] A harmincegy évig 
külföldön (főként német földön) élő tudós humanista, akit Prágában Rudolf császár és Kepler látott 
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mert fehérre meszelik a városokat
és csigolyáim szétgurulhatnak a világba,
én már akkor is egyenesen állok
a görbén heverő halottak között.

 
Ezekről az avantgárd József Attila-versekről a magyar irodalomtörténet alig vesz tudomást, alig ír – kivéve 
talán Tverdota Györgyöt. Az Igaz ember benne van ugyan a József Attila összes verseiben, de emelje fel 
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módocska módján jellemző volna. Írásokat ír, amelyekben nincsenek meg az írás jelei. Mondatokat mond, 
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állítja, hogy Radnóti ennek a szakdolgozatnak az írásába nem fektetett sok energiát, mert „sohasem akarta 
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tudomány ezt a feladatot sem végezte el. (Természetesen minden elismerésünk azoké, akik ennyire rossz 
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Itt van a kutya elásva. A II. világháború után kialakult (kialakított!) Radnóti-képbe nem illett bele az 
avantgárdot tanulmányozó, az avantgárdot elismerő és dicsérő Radnóti Miklós képe!
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mányában részletesen írtam erről, most csak röviden összefoglalom válaszomat.

Ami a Palestrina- – végvári vitézek tetteit hírül adó „rossz rímű vers és igénytelen dallam” – párhuza-
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zik”. A továbbiakban ezt a gondolatot fejtettem ki könyvemben.

Ami a Szenci Molnár – Monteverdi párhuzamot illeti, a következőket írtam: „Szenci Molnár Albert 
– a köz hiedelemmel ellentétben – a magyar modernizmus egyik fontos láncszeme. […] A harmincegy évig 
külföldön (főként német földön) élő tudós humanista, akit Prágában Rudolf császár és Kepler látott 
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vendégül, nemcsak latin–magyar szótárt szerkesztett (amelyet a 19. századig használtak), nemcsak új 
magyar grammatikát írt, nemcsak Kálvin Institutióját fordította magyarra, hanem két rendkívül izgal-
mas, Tolnai Gábor irodalomtörténész szerint a 20. század eleji szürrealista törekvésekre emlékeztető 
latin nyelvű versgyűjtemény, az Analecta aenigmatica (1608) és a Lusus poetici (1614) szerzője is. […] 
Ezekből a fontos művekből a konzervatív magyar könyvkiadás eddig mindössze egy Johann Heidfeldhez 
írt levelet és két kubusverset tett hozzáférhetővé. (Lásd Szenci Molnár Albert válogatott művei. Magvető 
Kiadó, Budapest, 1976. Újabb kiadása nincs.) A modern Szenci Molnárra egyedül Kilián István irodalom-
történész hívta fel az olvasó figyelmét A régi magyar képvers című gyűjteményben. (Felsőmagyarország 
Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Miskolc, Budapest, 1998.)”

Tegyük hozzá, hogy Szenci Molnár két latin nyelvű gyűjteménye, az újlatin irodalom e két fontos kötete, 
mely a német barokk irodalomban is fontos funkciót töltött be, soha nem jelent meg Magyarországon, 
és senkinek nem jutott eszébe, hogy lefordítsa őket! Az Analecta egyébként Szenci Molnár barátja, a teo-
lógus professzor Johann Heidfeld Sphinx theologico-philosophica című híres (enigma)gyűjteményének 5. 
kiadásában, annak függelékeként (hozzákötve) jelent meg. (A francia nemzeti könyvtárban kézbe vehettem.)

Azért elemeztem ezt a témát, hogy bemutassam, hogyan születnek negatív legendáink. Ugyanez a me-
chanizmus működik, amikor egyesek próbálják elhitetni velünk „Kassák Lajos egyszemélyes avantgárdja”  
legendáját.

S ezzel már a mi időnkben, annak általunk is átélt problémáinál vagyunk.
Aki elolvasta az ide vonatkozó irodalmat (hogy csak néhányat említsek: Pomogáts Béla antológiáját, 

amelyet Béládi Miklóssal szerkesztett, s amelynek eredeti címe egy Kassák-versidézet volt: A virágnak agyara 
van, hogy azután – évtizedes késéssel – a szerényebb Jelzés a világba címmel jelenjék meg, 1988-ban; Bori 
Imre újvidéki magyar irodalomtörténész A magyar irodalmi avantgarde háromkötetes munkáját; Kilián 
István fentebb már idézett könyvét; vagy Deréky Pál Bécsben élő magyar irodalomtörténész A vasbeton-
torony költői című munkáját. Tehát, aki elolvasott néhány könyvet a szakirodalomból, az tudja, hogy az 
„egyszemélyes avantgárd” rögeszméje hazugság, a konzervatív magyar irodalomtörténet egyik hazug-
sága. Kassáknak olyan társai voltak, mint Déry Tibor, Balázs Béla, Barta Sándor, Ujvári Erzsi, Hevesy 
Iván, Kállai Ernő, Moholy-Nagy László, Mácza János, Reiter Róbert, Szélpál Árpád, Németh Andor, Gáspár 
Endre, Palasovszky Ödön, Tamkó Sirató Károly – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ráadásul – mint 
Deréky megállapítja: „Németh Andor és Déry Tibor avantgárd költészetét nem Kassák és az »aktivizmus« 
ihlette. Műveikkel egy önálló ága sarjadt a magyar avantgárd költészetnek, amelynek értéke teljes bizton-
sággal megüti a másik ág hozamának értékét.”

Modern szellemű irodalmi-művészeti teljesítményeinket az átlag irodalmár, a középszerű művészet-
történész gyakran azért nem veszi figyelembe, mert nem érti. Rásüti tehát az érthetetlenség, az értelmet-
lenség bélyegét.

Hogyan érthetjük meg, hogyan értelmezhetjük az avantgárd irodalmat, az avantgárd verset? Deréky 
Pálnak igen fontos észrevétele, hogy az avantgárd költemény elvont! A legtöbb avantgárd költemény el-
vontabb, absztraktabb, mint a hagyományos, képei merészebbek! Hosszas fejtegetés helyett hallgassák 
meg, mintegy illusztrációul, Raymond Queneau francia avantgárd költő A jelképek magyarázata című 
költeményének részletét, Képes Géza fordításában.

Egy ember eltévedt, túl időn és teren, 
Keskeny mint egy hajszál s tág mint a virradat, 
Tajtékzik a cimpa, kifordul a szem,
S a kéz előrenyúl, a dísz után kutat,

Amely nincsen sehol. Kérded csodálkozón:
E jelkép mit jelent? – nem érti még agyad:
„Keskeny mint egy hajszál s tág mint a virradat”,
S a cimpa mért van túl három dimenzión?
 
Időről szólok én, mert nincsen még idő,
És helyről is szólok, mert eltűnt már a hely; 
Ha emberről szólok, nemsoká meghal ő,
Időről szólok, mert eltűnt, örökre el.
 
Térről szólok, mert ezt egy isten dúlja szét,
Évekről szólok én, hogy elmerüljenek:
A csöndben egy isten hangjára fülelek;
Bőg és sikong a hang, durván szívembe tép.
 
[…]
A kéz előrenyúl s a dísz után kutat,
 
Amely nincsen sehol.

 
(Nem véletlen, hogy a vers nem Magyarországon, hanem a valamikori Jugoszláviában jelent meg. Bori 
Imre közölte Az irodalom könyve [a középiskolák III. osztálya számára] című tankönyvében, 1964-ben, 
Újvidéken.)

Az ilyenfajta elvont, merész képekre épülő avantgárd költemény értése, szeretete ízlés kérdése. (Annak 
idején Lengyel Balázs írt erről egy kitűnő tanulmányt a Magyar Műhelybe, Kassák és a magyar versízlés 
címmel.)

Az ízkényesek (Bárány Péter 18. század végi filozófusunk használja ezt a szót) felfigyelhetnének olyan 
remek avantgárd sorokra, költeményekre, mint

– Kassáktól:

A virának agyara van a felhőnek zöld kecskeszakálla

A nap kék. Vérző fiatal üstökösök zavarognak a horizonton.
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– Kassáktól:

A virának agyara van a felhőnek zöld kecskeszakálla

A nap kék. Vérző fiatal üstökösök zavarognak a horizonton.
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– Németh Andortól:

A szél forog a vihar észbontó lármája ez
A szél forog a síkság felett mint egy gramofonlemez

– Palasovszkytól:

Meztelenül jöttél a Neandervölgyből szőröstestű asszonyaiddal,
de immár szmokingod tökéletes, asszonyaid keble marcipán.
Bölényeidet leigáztad kőbaltád kivirult az üvegházakban
Virágja Taylor-System, parlament.
Bőrzéseid de szépen hegedülnek,
Homo sapiens, homo sapiens!
Meztelenül jöttünk a Neandervölgyből s lám milyen nagy fiúk vagyunk:
Csápjainkat titkárok serege tartja tisztán, esténként lakkcipőben járunk
Homo sapiens a safe előtt a safe előtt!

 
De milyen is a Kassák által annyira várt új költő, aki ilyen verseket ír? Ignotus már 1923-ban felvázolta 
a portréját: „A hagyományos vers költő és olvasó évszázadokon át keletkezett közmegegyezés révén jött 
létre, de az expresszionisták ezt az egyezményt felrobbantották. Ma a költő esetről esetre, versről versre 
köt egyezséget az olvasóval.” Egy ilyen egyezséghez Ignotus szerint három dolog kell: a nagy műveltségű  
költőhöz még nagyobb műveltségű olvasó. Ugyanakkor az új költőnek nyelvmesternek és nyelvművész-
nek kell lennie.

Ezt Dienes László 1925-ben azzal egészíti ki: „Az új művészet megértése érdekében mindenkinek le 
kell küzdenie magában a befogadói automatizmusokat, s ha ez sikerül, akkor már szinte magától megy 
a dolog. Fordítva is igaz ugyanez: az új művészetet nem lehet megmagyarázni annak, aki nem akarja.”

Deréky Pál, nagyon okosan, 1992-ben hozzáteszi: „A magyar irodalom avantgárd szövegeinek értel-
mezése akkor a legeredményesebb, ha semmiféle előre kialakított nézet meghatározóit nem alkalmazza 
az értelmező, hanem összegyűjt egy csomó feltételezhetően avantgárd írásművet, és azt vizsgálja meg, 
hogy milyen elvek szerint működik, ad értelmes olvasatot a vizsgált korpusz.”

3. A harmadik szindróma a szöveg megszelídülésének-megszelídítésének szindrómája.
Vegyünk erre néhány példát!
Kassák Lajos híres számozott versei közül a 70-esnek az első sora – mint mondottuk – így hangzott: 
A virágnak agyara van a felhőnek zöld kecskeszakálla. Ez a sor, a maga két szokatlan, de rendkívül erős 
képével a modern magyar irodalom egyik legszebb verssora. A vers eredetileg így jelent meg, s így sze-
repel például a Csaplár Ferenc-szerkesztette Kassák Lajos: Válogatott versek című kötetben is, amelyet 
1995-ben adott ki Budapesten az Unikornis Kiadó. Ezt a sort, az állandó támadásokba belefáradt, némi 
sikerélményre vágyó Kassák Lajos maga javította ki! Az 1970-es Kassák Lajos összes versei 230. oldalán 
a vers már így szerepel: A virágnak árnyéka van a felhőnek aranyból koronája.

A sor visszabanalizálódott az átlagolvasó szellemi szintjére, betagolódott hagyományos, semmi 
veszélyes újdonságot nem tartalmazó ízlésvilágába.

Másik példa: Szentkuthy Miklós Prae című művének sorsa. Akik ismerik ezt az 1934-ben szerzői 
ki adás ban megjelent „regényt”, tudják, hogy a Praeben nincsenek fejezetek, és új bekezdés is alig van: 
a szöveg 632 oldalon hömpölyög, görgeti nyelvi anyagát és mozgatja szövegből gyúrt szereplőit. A szerző 
ugyanakkor mellékelt a könyvhöz, külön füzetben, egy tartalommutatót, mely mintegy ellenpontozza az 
egybefüggő 632 oldalt. Többek között ez a zseniális szerkezeti felépítés teszi a Praet remekművé.

Nos, a későbbi kiadásokban ezt a tartalommutatót beletördelték a szövegbe, melyet fejezetekre osztottak.
Tompa Mária, a Szentkuthy-hagyaték gondozója szerint a 46 év után (!) 1980-ban végre második kiadás-

ban megjelenő Prae szerzője beleegyezett a változtatásba, amely némileg enyhítette a Prae radikális avant-
gárd jellegét, és a „félős” magyar olvasó számára is elviselhetőbbé tette…

Szomorú magyar szindróma tehát a szöveg megszelídítése. Ez a megszelídítés-megszelídülés egyébként 
a konzervatív, hagyományokra esküvő magyar kritika és irodalomtörténet rögeszméje. Legutóbb Papp 
Sándor Zsigmond 125 éve született Kassák Lajos című, részben dicsérő, részben fanyalgó cikkében talál-
kozhattunk vele a Népszabadság 2012. március 22-i számában. Kassák, szerinte a múlt század „harmin-
cas-negyvenes [éveiben] megszelídül”, s a számozott versek „zsonglőre” (ez most a „trendi” szó a fogcsi-
korgatva elismert minőségről szólva, a szó kissé pejoratív-megvető jelentését hangsúlyozva, a másik szó 
a „megálmodta”: megálmodta épületeit stb.), tehát a zsonglőr élete második felében, élete vége felé már 
nem zsonglőrködik hanem „szakít az avantgárddal”.

Hogy ezt honnan veszi Papp Sándor Zsigmond, azt nem tudom. Kassák 1963-ban, a Rozgonyi Ivánnal 
a Bauhausról folytatott beszélgetésben a következőket nyilatkozta: „Azt mondják egyesek, hogy a Bauhaus-
mozgalom és általában a modern mozgalmak lejártak már, kiélték magukat. Ez nagy tévedés, rosszaka-
ratú megállapítás.” (Kassák Lajos: Éljünk a mi időnkben. Írások a képzőművészetről, Magvető, Budapest, 
1978, 453.)

Kassák ezekben az években (1965-ben) írta a Mesterek köszöntése című ciklust, avantgárd festő-mes-
terei, Matisse, Picasso, Braque, Léger, Franz Marc, Marc Chagall, Paul Klee, Henri Rousseau, Chirico, Max 
Ernst tiszteletére. Ebből öt vers (Max Ernst, Henri Rousseau, Franz Marc, Marc Chagall és Fernand Léger) 
a Magyar Műhely Kassák Lajos-különszámában jelent meg, 1965 decemberében.

4. Egy újabb szindróma nyelvtudásunkkal kapcsolatos. Nem elég, hogy elszigetelt nyelvű, kis nemzet 
vagyunk (erről is külön kellene szólnunk, de most hagyjuk ezt a torzszülött gondolatot), de idegen nyelve-
ket sem beszélünk! Ady nem tudott franciául, a francia szakos tanár, Radnóti mással fordíttatja le szakdol-
gozatát és így tovább. Következő könyvemben bizonyítom, hogy Ady jól tudott franciául, bár nyelvtudá-
sa passzív volt. Radnóti is szépen írt franciául. Dolgozatának oldalait nem más, hanem maga Radnóti 
fordította franciára, és tanára, a neves gallicista Zolnai Béla alig talált bennük hibát!

Befejezésül állapítsuk meg, hogy a konzervatív magyar kritika, irodalomtörténet célt ért: sikeresen okklu-
dálta, eltitkolta, titkosította a magyar irodalmi avantgárd fontos értékeit. Még a művelt magyar olvasóban 
is szinte kizárólag (egyrészről) egy tragikus, (másrészről) egy bukolikus, de mindenképpen nemzeti roman-
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tikus és lírai magyar irodalomkép alakult ki; ezt szereti, ezt érzi magáénak. Ez a nemzeti, romantikus, 
hagyományos magyar irodalom eleget tesz ugyan annak a követelménynek, hogy érzelmeinkhez szól-
jon, de nem tesz eleget annak a kívánalomnak, hogy magas fokon (a korszerűség, a modernizmus jegyé-
ben) gondolkodásra, újszerű magatartásra, korszerű reflexióra serkentsen bennünket.

Fentebb azt állítottam: a magyar irodalomtörténészek nem értik az avantgárdot. Most azt állítom: 
nagy részük nem is ismeri, tehát nem ismerheti el a magyar avantgárd teljesítményét. Ezért elsősorban 
az egyetemi irodalomoktatás és az oktatógárda a hibás. Példának okáért: a Magyar Műhely szerkesztői 
és fontosabb munkatársai (mint például Bakucz József) nincsenek benne a napjainkban megjelenő ma-
gyar irodalomtörténetekben, vagy néhány lekicsinylő szóval intézik el őket. Ugyanúgy, mint a hazai 
avantgárd jelentős alkotóit, például Erdély Miklóst. Csak a „szűrő” lett valamivel korszerűbb: nem iro-
dalmon kívüli szempontok érvényesülnek; ezeknek a kézikönyveknek a szerzői az Iser és Jauss nevéhez 
köthető „befogadáselmélet”-re hivatkoznak, vagy a kanonizációs stratégia szempontjaira.

Ezért a mai fiatal magyar írók többsége fél a modernizmustól; ez – más (politikai, társadalmi, nemzeti 
stb.) anakronizmusunk, félelmünk mellett, mint kulturális, alkotói anakronizmus – egyik alapvető oka 
a mai magyar irodalom elmaradottságának, korszerűtlenségének. A (bizonyos szempontból jogosan) 
„poszt modern”-nek tekintett magyar írók és esztéták – tudatos vagy zsigeri – összefogásának az az ered-
ménye, hogy más, a modernizmust nagyra értékelő és gyakorló irodalmakhoz viszonyítva a mai Magyar-
országon egy konzervatív, versben érzelgősködő, rímelő, szonettben utazó, a prózában pedig ósdi írói 
eszközökkel történetet mesélő irodalom alakult ki és uralkodik. Ebben a tekintetben teljes a konszenzus 
a különböző esztétikai és politikai felfogású írók és irodalomtörténészek között, itt is, ott is lelkesen 
hirdetik Babits mondását: „minden valódi költő konzervatív” (1919).

Csak az anekdota szintjén említem meg, hogy a Magyar Műhely immáron idős, három szerkesztőjét, 
akik inkább a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez vannak közelebb, akiknek nevét jegyzik a nemzetközi 
avantgárd irodalomban, eddig kétszer, két különböző színezetű kormány idején terjesztették fel (megosz-
tott) Kossuth-díjra. A díjat természetesen nem kaptuk meg.

„Vannak célok, melyekért bukni se szégyen” – írta Böhm Károly filozófus 1882-ben.
Persze az sem egyedülálló a gondolkodás és az esztétika történetében, hogy egy vállalkozás azért ma-

rad viszonylag visszhangtalan, mert a fejlődés – ilyen vagy olyan okok miatt (amelyeket most nem tu-
dok elemezni) – nem abba az irányba ment tovább, amelyre a vállalkozás mutatott. Apáczai Csere János 
Magyar encyclopédiáját jó egy évszázadig nem követi újabb magyar nyelvű filozófiai munka, a magyar 
tudományos nyelv nem Apáczai Csere kísérlete nyomán fejlődött tovább.

Ez azonban semmit nem von le az eredeti mű értékéből és fontosságából!
Végkövetkeztetésem a következő.
A Magyar Műhely három „öreg” szerkesztője, hál’ istennek, még él és dolgozik, és munkatársaink 

közül is sokan jó egészségnek örvendenek. A „vékony test borítékotska” – ezt Pálóczi Horváth Ádám 
írta volt 1789-ben, amikor éppen kitört a francia forradalom – még kitart talán egy darabig. Addig, amíg 
a magyar ember is ráébred, hogy a modernizmus, s közelebbről az esztétikai modernizmus nem veszé-
lyes vagy öncélú játék, hanem – éppen úgy, mint a társadalmi, gazdasági, politikai modernizáció – jövő-
jének záloga.

Mi még itt vagyunk, de sajnos többen már nincsenek közöttünk.
Az induló Műhely szerkesztői, szerkesztőjelöltjei, áldozatkész segítői közül Parancs János, Pátkai Ervin, 

Harczy József, Szakál Imre, Nyéki Lajos, Sulyok Vince, Nagyné Emilienne Deschamps, Megyik Edit, Marie 
Radcliff lefizették az obulust, átkeltek a másik partra.

Sokan meghaltak külföldi és magyarországi munkatársaink, barátaink közül is, Kassák Lajostól, Cs. 
Szabó Lászlótól, Weöres Sándortól, Határ Győzőtől, Méliusz Józseftől kezdve Bálint Endrén, Hanák Tibo-
ron, Székely Verán, Dévényi Ivánon, Erdély Miklóson, Kormos Istvánon, Bakucz Józsefen, Vitéz Györgyön, 
Baránszky Jób Lászlón keresztül Hann Ferencig, Balázsovics Mihályig, Bohár Andrásig.

Francia barátaink közül is többen hűtlenek lettek hozzánk: Jacques Derrida, Henri Chopin, Maurice 
Roche, Mitsou Ronat, Jacqueline Cahen, Bruno Montels, Christophe Tarkos eltávoztak közülünk.

Emléküket őrzi a Magyar Műhely.
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