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Elég volt az avantgárdból,
Három tökös királyból,
Elég, elég, elég.

És ha már az én itteni szereplésemből is lassan elég volt, engedjétek meg, hogy egy-két, azt hiszem, fontos 
dologról még beszámoljak. Legelsősorban a találkozókkal összekötött kiállításokról.

Általában íróknak, képzőművészeknek mindig volt lehetőségük vizuális költői vagy képzőművészeti 
művet bemutatni (ha a kettő között egyáltalán lehet vagy érdemes különbséget tenni). Így kerültek pél-
dául kiállításra azok a „közös művek” is, melyek egy egész találkozó témájául szolgáltak. De három na-
gyobb, a programtól független rendezvényről külön kell szólni.

1989-ben és 1991-ben Szombathelyen, a Képtárban illetve a Művelődési Házban nemcsak kiállítás, ha-
nem hozzá kapcsolódó, szerigráfiákból összeállított, számozott példányszámú edíció is született: 1989-ben 
szabad terület, 1991-ben G/KÉPELTÉRÍTÉS címen. A ma forgalomban lévő mappák kis példányszáma 
miatt áruk tetemesen megemelkedett. Ma már gyűjtemények része, gyűjtők zsákmánya.

1995-ben Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban Vizuális költészet 1985–1995 címen rendeztek a szer-
vezők nagyszabású tárlatot, melynek anyagából később más városokban is létrejött kiállítás.

De a találkozók legfontosabb programja kezdettől fogva a jelenlévő írók, költők, képző- és zeneművé-
szek legfrissebb műveinek bemutatása és elemzése volt. Néhány előadásról a rendezők magnetofon-fel-
vételt készítettek, de sajnos a sokszor késő éjszakai órákba nyúló felolvasásokról és az azt követő vitákról  
nem, pedig ezek sokszor a művészi felfogásnak vagy irodalomelméleti gondolkodásnak az alapjaihoz is 
hozzájárultak. Fontos tanulságokat hozott az 1981-es találkozón gyakorolt rendszer, ahol egy-egy szerző-
páros egymás művét elemezte és értékelte. Sajnos erről csak emlékek vannak, adatszerűen feldolgozható 
nyomok nincsenek.

Minden találkozó műsorán szerepelt jó néhány performansz is; legtöbb esetben bonyolult elektroni-
kus felszereléssel (videó, dia- vagy írásvetítő, számítógép, magnetofon stb.), de voltak „hagyományos”, 
„hétköznapi” anyagokat felhasználó művek is. Két olyan akció volt, melyekben a találkozón jelenlévők 
mindegyike részt vett, részt vehetett. 1991-ben Szombathelyen a Képtár kertjében az Ökumenikus betű-
tiszteleten, melyet Tóth Gábor koncipiált és rendezett, és kimustrált ólombetűkre épült; 1994-ben pedig 
a Kimerjük a Balatont! keszthelyi akcióban. Ez utóbbi a Balaton vizébe hosszan benyúló, apró vödröket 
adogató ember-lánc volt, ahol kifelé e vödröcskék hozták a Balaton vizét a partra, befelé pedig vodkát 
vittek a dolgozó láncszemeknek. (Persze a legmesszebb állókhoz már nem ért el.)

Tradicionálisan a találkozók első estéjén adták át az évi Kassák-díjat is. Ám erről Nagy Pál már be-
számolt.

Hosszan lehetne még a találkozók élményeit, emlékeit feleleveníteni. Ám ezt nemcsak az idő korlá-
tozza, hanem az emlékezők emlékezőképességének határai is.

Köszönöm.

MÁRTON LÁSZLÓ

Értékváltozás a különszámok tükrében

A Magyar Műhely első tíz évében megjelent különszámaival, az ez időszakban megjelent, értelmezésem 
szerint értékváltozást jelző írásokkal és szerzőkkel foglalkozom. Elsősorban azért, mert ebben az első tíz 
évben osztottam a szerkesztés felelősségét Nagy Pállal és Papp Tiborral. Nem titok, hogy lényeges kér-
désekben mi hárman döntöttünk, a szerkesztőbizottság tagjaként feltüntetett más barátaink – különböző 
okokból – egyre kevésbé. A második ok, hogy éppen a szerkesztőségi munkamegosztás során a külön-
számok gondozása, a Kassák-, Füst Milán-, Weöres-különszám, illetve kötet, kisebb részben a Joyce-
különszámé nekem jutott.

Ha már a szerkesztésről beszélünk, kihasználom a mostani, az én életemben valószínűleg utolsó al-
kalmat egy lappangó feltevés megcáfolására. Akik a Műhely történetét kívülről ismerték, többször magya-
rázatot kértek arra, miért váltam ki a szerkesztőségből az első tíz év után. Az ok egyszerűbb, mint kívülről 
látszik. Az alapítás évében és utána még jó ideig egyetemisták, majd szabadúszók voltunk, a szerény és 
periférikus helyzet minden előnyét és hátrányát élvezve. Ezt az életmódot az idő múlásával kénytelen 
voltunk feladni. Pali és Tibor profi nyomdászokká képezték magukat, én az első gyerek megérkezése 
után ennél jövedelmezőbb kenyérkeresetre kényszerültem, egyre kevesebb szabadidővel, egyre kevésbé 
kétlaki életformával. Más lapra tartozik, hogy a szépprózát diktáló hang elhallgatott, a kritika, esszéírás 
valamint az angol-francia nyelvű társadalomtudományok felé fordultam.

Útjaink ugyan szétváltak, de párhuzamosak maradtak. A Műhely sorsát érintő döntésekről továbbra 
is kikérték a véleményemet, a Magyar Műhely Munkaközösség tagja maradtam, az éves találkozókon, 
amikor kenyérkereső tevékenységem és családi helyzetem lehetővé tette, részt vettem. Visszatekintve 
egyetlen alkalomra sem emlékszem, amikor a Nagy Pál, Papp Tibor és Bujdosó Alpár iránti barátság és 
szolidaritás kérdésessé vált volna. Igaz, a Műhely indulásakor elfogadott szabályt, nevezetesen hogy a ma-
gyar irodalmat és általában a magyar társadalmat érintő lényeg a Magyarországon élőket illeti, ehhez 
tőlünk legfeljebb tanács, segítség várható, de bármit tegyünk is, csak kívülállásunk tudatában tehetjük 
– 1995-ös visszatérésemig betartottam.

Milyen értékek változására utal előadásom választott címe? Három paramétert emelek ki.
Az első: mindannyian húsz-egynéhány évesen, egy forradalommal felérő felkelés leverése után, a meg-

torlás elől menekültünk. Életkorunkból eredően korlátolt műveltséggel, annyival, amennyit a Rákosi-
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rendszer körülményei között szerezni lehetett, és még szerényebb irodalmi múlttal rendelkeztünk. Em-
lékezetem szerint én számítottam a még Magyarországon legpublikáltabb szerzőnek: ez négy novellát, 
talán két tucat újságcikket és egy – szerencsére! – távozásom miatt félbehagyott kötetet jelentett. Tanuló-
éveink az egyetemen kívül az „írólázadás”, a Petőfi Kör tevékenysége, ezeket azonban, ha fél-közelből is, 
de szemlélőként éltük meg. Annyit azonban megtanultunk, hogy az író, ha azonosul a hatalommal, 
vagy szolgájául szegődik, megszűnik írónak lenni.

A második paraméter: a civilizációs sokk, amely távozásunk után ért. Nem irodalomról beszélek, ci-
vilizációról, nem találkozásról, ütközésről. Néhány hónapunk volt, hogy mielőtt a nyugat-európai élet-
forma sűrűjébe vetnénk magunkat, a befogadó ország nyelvével annak szokás- és értékrendjét is elsajá-
títsuk. Ezt szorgalmasan és lelkesen, a kivételes alkalmat felismerve tettük. 1957 őszén már egyetemi 
„polgárok” lettünk. 1962-ben, amikor Párizsban egymásra találtunk, nyelvi különállásunkat megtartva 
már sokkal jobban hasonlítottunk francia-angol-belga stb. kortársainkra, mint öt évvel korábbi önma-
gunkra.

Túlélésünk feltétele volt a civilizációs sokknak nem ellenállni, hanem ellenkezőleg, az ütközésből ke-
letkezett energiát későbbi fejlődésünk érdekében felhasználni. Valószínűleg ez választott el az emigráció  
más rétegeitől, ez volt a későbbi keserves ellentétek gyökere. A nyugat-európai és tengerentúli emigránsok  
azon rétegei, akik nem szerezhettek egyetemi végzettséget, azonnal dolgozni kényszerültek, gyakran 
megrekedtek otthon hagyott szokásaik és igényeik fokán, ráadásul a befogadó közeg életformájától, érték-
rendjétől is idegenek maradtak, bennünket jó esetben idegennek, rosszabb esetben hazaárulónak tekin-
tettek és ezt minden alkalommal tudomásunkra hozták.

A harmadik paraméter az előzőből következett. Képtelen voltunk és nem is kívántunk az emigráció 
java része elvárásainak megfelelni, azaz a két világháború közötti korszellem ízlésének megfelelő „haza-
fias” rigmusokat gyártani, a kommunizmus (egyébként valóságos) bűneinek leleplezésére koncentrálni, 
jól viselkedni és szépen beszélni. Általában semmilyen elvárásnak sem kívántunk megfelelni, (újra)felfe-
deztük az irodalom és művészet öntörvényűségét. Franciaországban az autonóm személyiséggel együtt 
megismertük az elkötelezett értelmiségi fogalmát, amely mondhatnánk a pártkatona, a hatalom szolgá-
jának ellenkezője. Igaz, a két háború között az elkötelezett értelmiségi elsősorban a kommunista párt 
katonáit, a szovjethatalom kiszolgálóit jelentette, de a háborúban a helyzet megváltozott, az ötvenes évek-
ben pedig a sztálinizmus ellen elkötelezettek száma vetekedett a (még) kommunistákéval.

Furcsának tűnt, hogy meghirdetett elveinkért nem csak az emigráció műveletlen része neheztelt. Még 
a „legnyugatosabb” műveltségű és a baloldalhoz sorolható Szabó Zoltán is megrótt – noha a nemzedéki 
folyóirat ügyét támogatta –, mert úgy vélte, hogy kísérletező-felfedező kedvünkre a kor nem alkalmas „ma-
gyar író nem engedhet meg magának ilyen fényűzést”. Az előttünk járó nemzedék másik nagy alakja, 
Cs. Szabó Zoltán ugyan kritikus maradt, de nem zárkózott el a közléstől. A Nyugat első nemzedékéből 
Fenyő Miksa az elsők között fizetett elő a Műhelyre, Németh Antal pedig az elsők között küldött kéziratot.

Néhány szót szerkesztői elveinkről.
A Műhely indulásának időszakában a magyar irodalmi protokoll-lista első helyén Garai Gábor mint 

„munkásköltő” és Váci Mihály mint parasztköltő állt, mögéjük soroltak a Tűzkutasok. Pontosan tudtuk, 
hogy ennek semmi köze a valóságos értékrendhez, de ami a neveket és műveket illeti, már bizonytala-

nok voltunk. Elsősorban a hosszabb ideig Párizsban tartózkodó Kormos István és a vele tervezett, bár 
nyomda festéket sohasem látott költészeti antológia szerkesztése közben állt helyre – fejünkben – a tény-
leges ér tékrend. A hajdani népikollégista Kormos elég művelt és bölcs volt ahhoz, hogy a kor szekértá-
boraitól (ne vezetesen a népies–urbánus konfliktustól) távol maradjon, és bennünket ennek meghaladá-
sára biztasson.

Első feladatunknak az irodalom tényleges értékrendjének visszaállítását tekintettük. Ezzel néhány 
barátot és igen sok ellenfelet, rosszakarót szereztünk, mind otthon, mind emigráns körökben. Ugyan-
ak kor az említett tekintélyek: Szabó Zoltán, Cs. Szabó, Fejtő Ferenc ebben a kérdésben mellénk álltak. 
„Nem az érvényben lévő irodalompolitikával vagy szerkesztői és kiadói hivatalokkal vállalunk közös-
séget, hanem  Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Tamási Áronnal, Kassák Lajossal, Weöres Sándorral, 
Nagy László val…”, írtuk a második szám szándéknyilatkozatában. A névsor a következő években alapo-
san megválto zott. Egyrészt azért, mert az említettek nagyobb részének nem volt szüksége a mi szoli-
daritásunkra, más részt a mi értékrendünk módosult. Weöres Sándor és Kassák Lajos azonban szívesen 
fogadta, mit több, igényelte közeledésünket.

Ebből következett a hatalmat 
különösen irritáló tételünk az 
irodalom autonómiájáról. Ezt 
Claude Simon ké sőbbi Nobel-
díjas szerző fogalmazta meg: 
„az író egyetlen kötelessége fe-
hér papírra fekete betűket ró-
ni”. Sohasem hirdettük a „l’art 
pour l’art” vagy az elefánt-
csonttorony tételét, egyszerűen 
az alkotó korlátlan szabadsá-
gát, amelybe a rabszolgatartás-
tól a rabszolgaság elleni harcig 
és az ezektől távolmaradásig 
minden belefért. A szabadság-
elv hirdetésén és gyakorlatán 
kívül természetesen az a kétségbevonhatatlan tény is, hogy a belső folyamatok megértéséhez nem lehet 
kívülről diktált paraméterekkel eljutni.

Mindez ma már unott evidenciának tűnhet. Ötven éve Magyarországon nem volt az!
Második feladatként a magyar irodalom egységének hangsúlyozását és – amennyire eszközeink en-

gedték – helyreállítását tűztük ki. A „nyugati magyar irodalom”, az „ötödik síp” tetszetős jelzője mögött 
észrevettük a csapdát. Szerkesztői gyakorlatunk elejétől kezdve az egység demonstrálása volt: kéziratot 
kértünk és kaptunk mind a nyugat-európai és tengerentúli szerzőktől, az otthon és az utódállamokban 
élőktől. Elsőként a vajdasági Híd és Új Symposion gárdájával alakítottunk ki baráti kapcsolatot, én rend-
szeresen közöltem a Hídban, meg is látogattuk őket akkor, amikor Magyarországra még nem utazhattunk.
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rendszer körülményei között szerezni lehetett, és még szerényebb irodalmi múlttal rendelkeztünk. Em-
lékezetem szerint én számítottam a még Magyarországon legpublikáltabb szerzőnek: ez négy novellát, 
talán két tucat újságcikket és egy – szerencsére! – távozásom miatt félbehagyott kötetet jelentett. Tanuló-
éveink az egyetemen kívül az „írólázadás”, a Petőfi Kör tevékenysége, ezeket azonban, ha fél-közelből is, 
de szemlélőként éltük meg. Annyit azonban megtanultunk, hogy az író, ha azonosul a hatalommal, 
vagy szolgájául szegődik, megszűnik írónak lenni.

A második paraméter: a civilizációs sokk, amely távozásunk után ért. Nem irodalomról beszélek, ci-
vilizációról, nem találkozásról, ütközésről. Néhány hónapunk volt, hogy mielőtt a nyugat-európai élet-
forma sűrűjébe vetnénk magunkat, a befogadó ország nyelvével annak szokás- és értékrendjét is elsajá-
títsuk. Ezt szorgalmasan és lelkesen, a kivételes alkalmat felismerve tettük. 1957 őszén már egyetemi 
„polgárok” lettünk. 1962-ben, amikor Párizsban egymásra találtunk, nyelvi különállásunkat megtartva 
már sokkal jobban hasonlítottunk francia-angol-belga stb. kortársainkra, mint öt évvel korábbi önma-
gunkra.

Túlélésünk feltétele volt a civilizációs sokknak nem ellenállni, hanem ellenkezőleg, az ütközésből ke-
letkezett energiát későbbi fejlődésünk érdekében felhasználni. Valószínűleg ez választott el az emigráció  
más rétegeitől, ez volt a későbbi keserves ellentétek gyökere. A nyugat-európai és tengerentúli emigránsok  
azon rétegei, akik nem szerezhettek egyetemi végzettséget, azonnal dolgozni kényszerültek, gyakran 
megrekedtek otthon hagyott szokásaik és igényeik fokán, ráadásul a befogadó közeg életformájától, érték-
rendjétől is idegenek maradtak, bennünket jó esetben idegennek, rosszabb esetben hazaárulónak tekin-
tettek és ezt minden alkalommal tudomásunkra hozták.

A harmadik paraméter az előzőből következett. Képtelen voltunk és nem is kívántunk az emigráció 
java része elvárásainak megfelelni, azaz a két világháború közötti korszellem ízlésének megfelelő „haza-
fias” rigmusokat gyártani, a kommunizmus (egyébként valóságos) bűneinek leleplezésére koncentrálni, 
jól viselkedni és szépen beszélni. Általában semmilyen elvárásnak sem kívántunk megfelelni, (újra)felfe-
deztük az irodalom és művészet öntörvényűségét. Franciaországban az autonóm személyiséggel együtt 
megismertük az elkötelezett értelmiségi fogalmát, amely mondhatnánk a pártkatona, a hatalom szolgá-
jának ellenkezője. Igaz, a két háború között az elkötelezett értelmiségi elsősorban a kommunista párt 
katonáit, a szovjethatalom kiszolgálóit jelentette, de a háborúban a helyzet megváltozott, az ötvenes évek-
ben pedig a sztálinizmus ellen elkötelezettek száma vetekedett a (még) kommunistákéval.

Furcsának tűnt, hogy meghirdetett elveinkért nem csak az emigráció műveletlen része neheztelt. Még 
a „legnyugatosabb” műveltségű és a baloldalhoz sorolható Szabó Zoltán is megrótt – noha a nemzedéki 
folyóirat ügyét támogatta –, mert úgy vélte, hogy kísérletező-felfedező kedvünkre a kor nem alkalmas „ma-
gyar író nem engedhet meg magának ilyen fényűzést”. Az előttünk járó nemzedék másik nagy alakja, 
Cs. Szabó Zoltán ugyan kritikus maradt, de nem zárkózott el a közléstől. A Nyugat első nemzedékéből 
Fenyő Miksa az elsők között fizetett elő a Műhelyre, Németh Antal pedig az elsők között küldött kéziratot.

Néhány szót szerkesztői elveinkről.
A Műhely indulásának időszakában a magyar irodalmi protokoll-lista első helyén Garai Gábor mint 

„munkásköltő” és Váci Mihály mint parasztköltő állt, mögéjük soroltak a Tűzkutasok. Pontosan tudtuk, 
hogy ennek semmi köze a valóságos értékrendhez, de ami a neveket és műveket illeti, már bizonytala-

nok voltunk. Elsősorban a hosszabb ideig Párizsban tartózkodó Kormos István és a vele tervezett, bár 
nyomda festéket sohasem látott költészeti antológia szerkesztése közben állt helyre – fejünkben – a tény-
leges ér tékrend. A hajdani népikollégista Kormos elég művelt és bölcs volt ahhoz, hogy a kor szekértá-
boraitól (ne vezetesen a népies–urbánus konfliktustól) távol maradjon, és bennünket ennek meghaladá-
sára biztasson.

Első feladatunknak az irodalom tényleges értékrendjének visszaállítását tekintettük. Ezzel néhány 
barátot és igen sok ellenfelet, rosszakarót szereztünk, mind otthon, mind emigráns körökben. Ugyan-
ak kor az említett tekintélyek: Szabó Zoltán, Cs. Szabó, Fejtő Ferenc ebben a kérdésben mellénk álltak. 
„Nem az érvényben lévő irodalompolitikával vagy szerkesztői és kiadói hivatalokkal vállalunk közös-
séget, hanem  Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Tamási Áronnal, Kassák Lajossal, Weöres Sándorral, 
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Harmadik célkitűzésünk – jobb híján használom a kifejezést – az irodalom szinkronba hozása volt. 
Természetellenesnek tartottuk, hogy a világtól és a világnyelvektől elzárt, saját verejtékükben fürdő 
magyar irodalmat akár provokatív módon nyitásra ösztökéljük és ebben magunk is részt vegyünk.

Ebből következett negyedik önként vállalt feladatunk: a Magyarországon jószerével ismeretlen alkotók 
és/vagy művek terjesztése, valamint a francia kiadók, véleményformálók figyelmének felkeltése az álta-
lunk fontosnak tartott magyar szerzőkre (ismét: a magunk igen szerény eszközeivel). Ha keményebben 
fogalmaznék, azt is mondhatnám, hogy amíg a mindenféle hivatalos szervek és intézmények inkább a 
nyugati műveltség távoltartásán buzgólkodtak, addig mi ennek ellenkezőjével próbálkoztunk.

Az 1984-ben megjelent 69. számban a három szerkesztő: Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor ösz-
szegezi, amit az előző két évtizedben a magyar irodalom helyzetéről gondoltunk, megrajzolja az otthoni 
„hivatalos” irodalomtörténettől és folyóirat-szerkesztői, kiadói gyakorlattól a Műhelyt elválasztó határo-
kat, néven nevezi a „hivatalos” és „hívatlan” szerzőket, az általunk fontosnak tekintett alkotókat.

Az első három különszám pontosan jelzi az induló Műhely orientációját. Az üldözöttnek már nem 
mondható, de az irodalmi élet szélére szorított, lenézett, számunkra „nagy elődöket” képviselő nemze-
déknek próbáltunk elégtételt adni.

Az 1964-ben megjelent 7–8. szám Weöres Sándorról szólt. „Nem akad a magyar költészet horizontján 
bárki, kire tekinteni tized annyi örömet ad!” – állapította meg a bevezető. Még egy fontos következtetés 
Weöres helyének meghatározásához: „Lobogónál fontosabb, hasznosabb a híd”. Ebben a számban három 
hazai szerző, Várkonyi Nándor, Tellér Gyula és Martyn Ferenc csatlakozott Cs. Szabó Lászlóhoz, Határ 
Győzőhöz és az olasz Paolo Santarcangelihez. Weöres Sándor Tűzkút című kötetét egy évvel később ad-
tuk ki, a hollandiai Mikes Kelemen Körrel közösen. A kiadás körülményeiről több közlemény jelent meg. 
Erről csak ennyit: míg általában nem tartottuk feladatunknak, hogy a magyarországi hatalmat fricskáz-
zuk, saját értékeink védelmében mindig kockázatot vállaltunk.

Az 1965-ben kiadott Kassák-különszám egyszerre tisztelgett az avantgárd költő, a konstruktivista 
festő és az irodalomszervező előtt. Kassákkal párizsi látogatása és kiállítása alkalmával személyesen is 
megismerkedtünk. Az ötödik számban megjelent Kassák Párizsban című cikk már utalt a kapcsolatra, 
amely élete végéig szoros és felhőtlen volt. Sőt utána is, mert özvegyével, Klárával az általa alapított díj 
kapcsán rendszeresen konzultáltunk.

Füst Milánnal kétszer is foglalkoztunk. A nagybeteg író előtt tisztelgő 23–24. különszám még életében 
és tudtával készült, de csak 1967 novemberében, halála után jelent meg. Ebben a Nyugat (Fenyő Miksa), az 
Újhold (Lengyel Balázs), az otthon élő fiatalabb nemzedék (Abody Béla és Gera György) mellett a vajda-
sági Bori Imre és Tolnai Ottó, a francia Bernard Noël, az emigrációból Hanák Tibor és jómagam rótta le 
tiszteletét, egyúttal demonstrálva szerkesztési elveinket. 1970-ben, a 37. számban kiadtuk szexuállélektani 
elmélkedéseit. Ebben a Magyarországon még mindig tabutémának számító témában a Freud-kortárs 
Georg Groddeck elméletét ismertette és kommentálta.

1973-ban, a 41–42. számot James Joycenak szenteltük. A Ulysses ugyan két fordításban is hozzáfér-
hető volt, de a Finnegan’s Wake-ből először a Műhely közölt két részletet Bíró Endre és jómagam fordításá-
ban. Figyelemreméltó az Olaszországban élő Fáj Attila összehasonlító tanulmánya az Ulysses és a Finnegan’s 

Wake ókori és reneszánsz forrásairól. Ez a különszám jelezte a leghatározottabban a már bekövetkezett 
értékváltást; a magyar közelmúlt után a nyugat-európai elődök keresését.

A Joyce-különszám logikáját követte az 1974-ben megjelent 45–46., Szentkuthy Miklós-különszám. 
Szentkuthyt ugyan mellőzött írónak nem nevezném, de sem a hivatalosság, sem a közvélemény-formálók 
nem vették komolyan. Hatalmas regénye, a Prae visszhang és folytatás nélkül maradt. A budapesti ellen-
séges légkör Londonig terjedt, Cs. Szabó László azzal vádolta a Műhelyt, hogy „egy zsúrfiút választott pél-
daképnek”. Példaképről persze nem volt szó, de számunkra evidensnek tűnt, hogy a próza szinkronba 
hozásában Szenkuthy jutott a legmesszebbre.

A hetvenes években már kinyilvánítottuk az avantgárd, majd a kísérletező irodalom iránti érdeklődé-
sünket. Bujdosó Alpár csatlakozását jelezte az 1975-ben a folyóirat félig osztrák avantgárd-különszáma, 
majd 1983-ban a gyér, de létező hazai avantgárdban Kassák helyét betöltő, iskolateremtő Erdély Miklósnak 
szentelt 1983-as különszám. Erdélyt – mint Szentkuthyt – a hazai hivatalosság a pálya szélére, fél-legali-
tásba szorította, a kritika megvetően agyonhallgatta. Egyedül mi vállaltuk méltó helyét kijelölni.

A hetvenes–nyolcvanas évek két évtizedében a Műhelyben elszaporodtak a szöveg és a vizualitás hatá-
rait tágító művek. Érdemes megjegyezni, hogy (elsősorban Papp Tibor kísérleteiben) még az informatika, 
a szövegszerkesztő programok elterjedése előtt megjelenik a montázstechnika. A személyi számítógé-
pek megérkezésével a Műhely törzsgárdája újabb határokat lépett át, azonnal anyanyelvi szinten kezdett 
szoftverül beszélni. A szerkesztők közül Nagy Pál ásta bele magát legmélyebben a strukturalista eszme-
áramlat irodalmi vonatkozásaiba. Ennek eredménye volt a ’74-es, 1989-ben megjelent Rosenzweig–Derrida-, 
majd az ezt négy év után követő ’88-as Jacques Derrida Budapesten című különszám. Nagy Pál ezután 
Poszt-modern háromszögelési pontok című tanulmánykötetében részletezte a strukturalista irodalom-
szemléletről kialakult nézeteit.

Végül az 1996-ban megjelent 98. szám Bujdosó Alpárt ünnepli, hatvanadik születésnapján. Talán nem 
túl nagy szerénytelenség magamat idézni: a hajdani alapító-szerkesztő elismeri, hogy távozása után Alpár, 
Pali és Tibor vezették át a Műhelyt a gutenbergiből az internet-galaxisba.

Ha már ennyit megbocsátottak, hadd tegyem hozzá Örkény Istvánról írt tanulmányomat. Ez ugyan 
nem töltötte meg a 34. számot, de – Pomogáts Béla szerint – először használtam a közép-európai abszurd 
fogalmát. Ami akkor botránykőnek számított, ma pedig közhely.
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