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G. KOMORÓCZY EMŐKE

A párizsi Magyar Műhely szerepe a kassáki örökség 
ébren tartásában s a hazai ifjabb nemzedékek 

experimentális művészetének kibontakoztatásában

I. A KASSÁKI ÖRÖKSÉG FELVÁLLALÁSA

Bár sokan szerették volna (szeretnék ma is) Kassák életművét és az egész avantgárdot mint „idejétmúlt” 
jelenséget zárójelbe tenni, ma már, a 21. század hajnalán világosan látszik, hogy az – immár egy teljes 
évszázada – virulens hatóerő szerte a világon. A korai avantgárd az újítás, a változtatni akarás jegyében 
indult, mind társadalmi vonatkozásban, mind a művészi formateremtést illetően. Bizonyos értelemben 
interdiszciplináris és intermediális törekvések jellemezték kezdettől fogva: az alkotók nemcsak az egyes 
művészeti ágak és műfajok közti határokat akarták lebontani, hanem az élet és a művészet közötti hatá-
rokat is: az élet minden síkjára megpróbálták kiterjeszteni a művészet hatósugarát. A „szelet-embertől” 
(Moholy-Nagy kifejezése) az „egész ember”-hez, a teljes emberhez próbáltak eljutni, az ember sokirányú 
képességeinek kibontakoztatásával a művészet által. Ez a kassáki gondolat áthatotta és meghatározta az 
ő köreiből induló minden művész alkotói szemléletét. Mindazok, akik az általa indított mozgalomból nőt-
tek ki, ezt a szemléletet vitték tovább, bárhova vetette is őket sorsuk. A műalkotás Kassák felfogásában a 
látványvilágtól elszakadó dinamikus konstrukció (a képzőművészetben: geometrikus absztrakció), amely 
az optikai, akusztikai vagy akár a kinetikus elemek totális összjátékával bombázza a befogadói tudatot, 
így késztetvén pszichés energiáinak mozgósítására s a benső változásra.

Az avantgárd szellemiséget a 20. században felgyorsult civilizációs fejlődés szülte és táplálta. A mű-
vész ráérzett saját teremtő erejére, arra, hogy „az élet teljességét” megélve képes alakítani maga körül a 
világot (s nem egyszerű „alkatrész” a valóság szövevényében). A lázadás szelleme késztette a művészeket 
arra, hogy szembeszálljanak az őket „megregulázni” akaró társadalmi-politikai kényszerekkel, a kon-
zervatív „akadémizmus” diktatúrájával éppúgy, mint a „közízlés” sztereotipizált formai elvárásrendjével. 
Az alkotói „kísérletezés” jogáért perlő szellemiség biztosította (biztosítja ma is) az avantgárd művészet 
kontinuitását: minden nemzedék elölről kezdi a harcot érte, folytatva és megújítva mindazt, amit elődei 
már elértek. Ha voltak is a 20. század folyamán csendes, elfojtott évtizedek, a korábbi eredmények búvó-
patakszerűen elrejtőztek a felszín alatt, majd újra és újra feltörtek, amint erre mód és lehetőség kínálko-
zott. Papp Tibor jogosan látja tehát az avantgárd folytonosság legfőbb jellemzőjét a permanens lázadás-
ban, valamint az örök-újító lelkületben. A lázadás mindig valami ellen és valamiért történik, ahogyan 

azt Kassák már aktivista korszakában megfogalmazta: „Romboljatok, hogy építhessetek!” Ezért tekinthetjük 
az avantgárdot magatartásformának, amely a „megcsontosodott” művészeti formákkal éppúgy szembe-
száll, mint a „megcsontosodott” társadalmi elvárásokkal. Ezt a szellemiséget ismerte fel és tisztelte Kassák 
Lajosban a Magyar Műhely alkotógárdája, s ezért vallja Papp Tibor ma is: „Az én számomra a XX. századi  
magyar költészet csúcsán Kassák Lajos áll, s a legjobb folyóirat a MA”.1

Igazuk van mindazoknak, akik a történeti avantgárd „mozgalmi” jellegének megszakadásáról beszél-
nek, de ez a megszakadás csak látszólagos. Kassák körül négy ízben szerveződött „mozgalom” (indulása-
kor, bécsi emigrációjában, újra itthon – a MUNKA-kör, majd 1945 után, rövid időre, az Alkotás című művé-
szeti folyóirat körül). A folytonosságot e korszakok között Kassák személye biztosította, sőt még a ’60-as 
években kibontakozó avantgárd jelenségek generátora is ő volt. Mellette, körötte, tágabb hatósugarában 
a ’20-as évek Budapestjén az ifjú avantgárd csoportosulások (a Raith Tivadar szerkesztette Magyar Írás 
köre, a Palasovszky Ödön – Hevesy Iván-féle Zöld Szamár kabaré, Bortnyik Sándor festőiskolája), Tamkó 
Sirató Károly hazai, majd a ’30-as években párizsi művészetújító kezdeményei (Dimenzionista Kiáltvány, 
1935), később, 1945–47-ben az Európai Iskola festőinek absztrakt művészeti törekvései – mind-mind az 
avantgárd kontinuitásáról, mozgalmi jellegének újra- és újraéledéséről tanúskodnak. Az, hogy a ma-
gyar avantgárd központja több ízben a határon kívülre kényszerült, csupán a hazai konzervativizmus 
védekező erejéről tanúskodik, nem pedig az avantgárd „szólam” itthoni elhalásáról. Kassák Bécsben 
(1920–26), Tamkó Sirató Párizsban (1930–36), a Magyar Műhely ugyancsak Párizsban (1962–1990) s vele pár-
huzamosan az újvidéki Symposion, Új Symposion (1961–1989) volt a magyar modernség motorja, szervező 
centruma. A látszat sokszor azt mutatta, hogy egymástól időben-térben elszigetelt jelenségekről van szó, 
pedig valójában egy nagyon is összefüggő, egymást hullámokban erősítő folyamatról. Annak ellenére, 
hogy az ún. „fordulat éve” (1948) utáni kultúrpolitikai irányítás egészen a rendszerváltásig (tehát még 
a „puha diktatúra” idején is!) mindent megtett az avantgárd elfojtására, az egymás nyomában fellépő 
nemzedékek támaszt és erősítést kaptak elődeiktől. Így végül is a Magyar Műhely 1990-ben, hazatérése-
kor, szilárd bázisra talált az ifjabbak körében (akkor már „unoka-nemzedékben”).

Az ’50-es évek totalitárius kultúrpolitikája – amint azt Kappanyos András megfogalmazta – „felfüggesz-
tette a magyar kultúra természetes önszervező-önszabályozó rendszerét, szinte lehetetlenné tette, hogy 
az avantgárd teljesítmények a kultúra történeti szövetébe integrálódjanak. A növekvő fenyegetettség lég-
körében a kultúra (amely mindenkor az aktuális művelőin keresztül nyilvánul meg) természetszerűleg 
jobban ragaszkodik az identitása mélyrétegeit meghatározó klasszikusokhoz, mint az identitását meg-
változtatni próbáló, folyamatos és változékony kihívást jelentő avantgárdhoz.”2 De ez nem jelenti azt, 
hogy a lefojtottság évtizedeiben az avantgárd alkotók ne lettek volna tisztában azzal, hogy a kultúra 
szerves része az is, amit ők létrehoztak. Így hát jelenlétükkel (ha „undergroundba” szorulva is) megkí-
sérelték az avantgárd tudatot ébren tartani.

1  Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván interjúja Papp Tiborral; lásd PAPP Tibor, Avantgárd szemmel az irodalmi világról, 

Magyar Műhely, Budapest, 2008, 176–186.

2  KAPPANYOS Aandrás, Másodszorra elvész az első? = Kassák-tanulmányok, szerk. ANDRÁSI Gábor, PIM – Kassák 

Alapítvány, Budapest, 2010, 171–172.



50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY

40 41

G. KOMORÓCZY EMŐKE

A párizsi Magyar Műhely szerepe a kassáki örökség 
ébren tartásában s a hazai ifjabb nemzedékek 

experimentális művészetének kibontakoztatásában

I. A KASSÁKI ÖRÖKSÉG FELVÁLLALÁSA

Bár sokan szerették volna (szeretnék ma is) Kassák életművét és az egész avantgárdot mint „idejétmúlt” 
jelenséget zárójelbe tenni, ma már, a 21. század hajnalán világosan látszik, hogy az – immár egy teljes 
évszázada – virulens hatóerő szerte a világon. A korai avantgárd az újítás, a változtatni akarás jegyében 
indult, mind társadalmi vonatkozásban, mind a művészi formateremtést illetően. Bizonyos értelemben 
interdiszciplináris és intermediális törekvések jellemezték kezdettől fogva: az alkotók nemcsak az egyes 
művészeti ágak és műfajok közti határokat akarták lebontani, hanem az élet és a művészet közötti hatá-
rokat is: az élet minden síkjára megpróbálták kiterjeszteni a művészet hatósugarát. A „szelet-embertől” 
(Moholy-Nagy kifejezése) az „egész ember”-hez, a teljes emberhez próbáltak eljutni, az ember sokirányú 
képességeinek kibontakoztatásával a művészet által. Ez a kassáki gondolat áthatotta és meghatározta az 
ő köreiből induló minden művész alkotói szemléletét. Mindazok, akik az általa indított mozgalomból nőt-
tek ki, ezt a szemléletet vitték tovább, bárhova vetette is őket sorsuk. A műalkotás Kassák felfogásában a 
látványvilágtól elszakadó dinamikus konstrukció (a képzőművészetben: geometrikus absztrakció), amely 
az optikai, akusztikai vagy akár a kinetikus elemek totális összjátékával bombázza a befogadói tudatot, 
így késztetvén pszichés energiáinak mozgósítására s a benső változásra.

Az avantgárd szellemiséget a 20. században felgyorsult civilizációs fejlődés szülte és táplálta. A mű-
vész ráérzett saját teremtő erejére, arra, hogy „az élet teljességét” megélve képes alakítani maga körül a 
világot (s nem egyszerű „alkatrész” a valóság szövevényében). A lázadás szelleme késztette a művészeket 
arra, hogy szembeszálljanak az őket „megregulázni” akaró társadalmi-politikai kényszerekkel, a kon-
zervatív „akadémizmus” diktatúrájával éppúgy, mint a „közízlés” sztereotipizált formai elvárásrendjével. 
Az alkotói „kísérletezés” jogáért perlő szellemiség biztosította (biztosítja ma is) az avantgárd művészet 
kontinuitását: minden nemzedék elölről kezdi a harcot érte, folytatva és megújítva mindazt, amit elődei 
már elértek. Ha voltak is a 20. század folyamán csendes, elfojtott évtizedek, a korábbi eredmények búvó-
patakszerűen elrejtőztek a felszín alatt, majd újra és újra feltörtek, amint erre mód és lehetőség kínálko-
zott. Papp Tibor jogosan látja tehát az avantgárd folytonosság legfőbb jellemzőjét a permanens lázadás-
ban, valamint az örök-újító lelkületben. A lázadás mindig valami ellen és valamiért történik, ahogyan 

azt Kassák már aktivista korszakában megfogalmazta: „Romboljatok, hogy építhessetek!” Ezért tekinthetjük 
az avantgárdot magatartásformának, amely a „megcsontosodott” művészeti formákkal éppúgy szembe-
száll, mint a „megcsontosodott” társadalmi elvárásokkal. Ezt a szellemiséget ismerte fel és tisztelte Kassák 
Lajosban a Magyar Műhely alkotógárdája, s ezért vallja Papp Tibor ma is: „Az én számomra a XX. századi  
magyar költészet csúcsán Kassák Lajos áll, s a legjobb folyóirat a MA”.1

Igazuk van mindazoknak, akik a történeti avantgárd „mozgalmi” jellegének megszakadásáról beszél-
nek, de ez a megszakadás csak látszólagos. Kassák körül négy ízben szerveződött „mozgalom” (indulása-
kor, bécsi emigrációjában, újra itthon – a MUNKA-kör, majd 1945 után, rövid időre, az Alkotás című művé-
szeti folyóirat körül). A folytonosságot e korszakok között Kassák személye biztosította, sőt még a ’60-as 
években kibontakozó avantgárd jelenségek generátora is ő volt. Mellette, körötte, tágabb hatósugarában 
a ’20-as évek Budapestjén az ifjú avantgárd csoportosulások (a Raith Tivadar szerkesztette Magyar Írás 
köre, a Palasovszky Ödön – Hevesy Iván-féle Zöld Szamár kabaré, Bortnyik Sándor festőiskolája), Tamkó 
Sirató Károly hazai, majd a ’30-as években párizsi művészetújító kezdeményei (Dimenzionista Kiáltvány, 
1935), később, 1945–47-ben az Európai Iskola festőinek absztrakt művészeti törekvései – mind-mind az 
avantgárd kontinuitásáról, mozgalmi jellegének újra- és újraéledéséről tanúskodnak. Az, hogy a ma-
gyar avantgárd központja több ízben a határon kívülre kényszerült, csupán a hazai konzervativizmus 
védekező erejéről tanúskodik, nem pedig az avantgárd „szólam” itthoni elhalásáról. Kassák Bécsben 
(1920–26), Tamkó Sirató Párizsban (1930–36), a Magyar Műhely ugyancsak Párizsban (1962–1990) s vele pár-
huzamosan az újvidéki Symposion, Új Symposion (1961–1989) volt a magyar modernség motorja, szervező 
centruma. A látszat sokszor azt mutatta, hogy egymástól időben-térben elszigetelt jelenségekről van szó, 
pedig valójában egy nagyon is összefüggő, egymást hullámokban erősítő folyamatról. Annak ellenére, 
hogy az ún. „fordulat éve” (1948) utáni kultúrpolitikai irányítás egészen a rendszerváltásig (tehát még 
a „puha diktatúra” idején is!) mindent megtett az avantgárd elfojtására, az egymás nyomában fellépő 
nemzedékek támaszt és erősítést kaptak elődeiktől. Így végül is a Magyar Műhely 1990-ben, hazatérése-
kor, szilárd bázisra talált az ifjabbak körében (akkor már „unoka-nemzedékben”).

Az ’50-es évek totalitárius kultúrpolitikája – amint azt Kappanyos András megfogalmazta – „felfüggesz-
tette a magyar kultúra természetes önszervező-önszabályozó rendszerét, szinte lehetetlenné tette, hogy 
az avantgárd teljesítmények a kultúra történeti szövetébe integrálódjanak. A növekvő fenyegetettség lég-
körében a kultúra (amely mindenkor az aktuális művelőin keresztül nyilvánul meg) természetszerűleg 
jobban ragaszkodik az identitása mélyrétegeit meghatározó klasszikusokhoz, mint az identitását meg-
változtatni próbáló, folyamatos és változékony kihívást jelentő avantgárdhoz.”2 De ez nem jelenti azt, 
hogy a lefojtottság évtizedeiben az avantgárd alkotók ne lettek volna tisztában azzal, hogy a kultúra 
szerves része az is, amit ők létrehoztak. Így hát jelenlétükkel (ha „undergroundba” szorulva is) megkí-
sérelték az avantgárd tudatot ébren tartani.

1  Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván interjúja Papp Tiborral; lásd PAPP Tibor, Avantgárd szemmel az irodalmi világról, 

Magyar Műhely, Budapest, 2008, 176–186.

2  KAPPANYOS Aandrás, Másodszorra elvész az első? = Kassák-tanulmányok, szerk. ANDRÁSI Gábor, PIM – Kassák 

Alapítvány, Budapest, 2010, 171–172.
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Ha ebben a kontextusban szemléljük az ’56-ban Magyarországról elmenekült s Párizsban 1962-ben 
a Magyar Műhelyt megalapító – akkor még ifjú – alkotók törekvéseit, világosan kirajzolódik az az ív, 
amely a történeti avantgárdot és a jelenkori experimentális művészetet összekapcsolja. A Magyar Műhely 
1. száma (1962. májusa) még korántsem a „kísérletező” irodalom jegyében indult. Viszont a szerkesztő-
ség az „érthetőség” kérdésében (ami a hazai irodalmárok „vesszőparipája” volt ezekben az években) Kassák 
álláspontját teszi magáévá (már ekkor!): „A közönségnek írok én is, de nem fogadhatom el irányítónak, 
mértékadónak a közönség művészeti kultúráját, sokban csiszolatlan ízlését. Az írónak ugyanúgy feladata 
műve tartalmának, formájának megfelelő kidolgozása, ahogyan a tudós is a saját legjobb belátása szerint 
oldja meg problémáit, a szakmába be nem avatottak véleményére való tekintet nélkül” – idézik a szer-
kesztők a fiatal „Kasi” töprengését az Egy ember életéből.3

A szerkesztők (Czudar D. [Harczy] József, Márton László, Nagy Pál, Papp Tibor, Parancs János, Szakál 
Imre) a lapot útjára indító Beköszöntőjükben leszögezik: „az igazmondás nehéz mesterségét választva” 
emigránstársaik mellett elsősorban azoknak a hazai alkotóknak kívánnak publikálási lehetőséget biz-
tosítani, akik az ún. „kádári konszolidációval szemben” megőrizték függetlenségüket, s ezért hallgatásra 
lettek kárhoztatva. Így Csanádi Imre, Csorba Győző, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Károlyi Amy, Kormos 
István, Mándy Iván, Mándy Stefánia, Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Lator László, Pilinszky János, 
Rába György, Tamkó Sirató Károly, Vidor Miklós, Weöres Sándor stb. neve gyakorta szerepel a lapban; 
közülük többen Párizsban is megfordulnak, s a Magyar Műhely költői estet szervez számukra. Ugyanakkor 
figyelemmel kísérik az ’56-os meghurcoltak, Páskándi Géza, Buda Ferenc útját is. Az irodalomtörténészek 
közül Lengyel Balázs és a pályakezdő Pomogáts Béla írásait közlik. A képzőművészeti anyagot a Párizs-
ban akkor már neves szobrász, Pátkai Ervin s az építész Ditrói Ákos szerkeszti, így az kezdettől fogva 
„szinkronban” van a kortárs európai törekvésekkel (Anna Margit, Bálint Endre, Borsos Miklós, Czóbel 
Béla, Gross Arnold, Korniss Dezső, Kondor Béla, Országh Lili, Schéner Mihály, Szántó Piroska, Vajda Lajos 
stb. képeit, grafikáit mutatják be).

A Műhely ifjú szerkesztői 1963 februárjában személyesen is megismerik Kassák Lajost, aki felesé-
gével együtt Párizsba látogat a Denis René Galériában rendezett kiállítása, valamint a Gara László szer-
kesztette, francia nyelvű verseskötete megjelenése alkalmából. A műhelyesek meglátogatják, s megmu-
tatják neki lapjuk addigi számait, amelyek tetszenek a Mesternek, aki arra bátorítja őket: „Legyetek 
merészebbek!” Még Pátkai Ervint is buzdítja: „Legyen forradalmibb a művészete!” (Az esetet Nagy Pál is, 
Papp Tibor is említi életrajzi emlékezéseiben, bár Papp Tibor 1964-re teszi a találkozást.4) A szerkesz-
tők a Magyar Műhely 5. számában (1963. július–augusztus) egészoldalas beszámolót közölnek Kassák 
Párizsban címmel a kiál lításról és a Gara László-féle antológiáról. Ettől kezdve a szerkesztők jobban oda-
figyelnek a kortárs francia költészet újabb jelenségeire is, s irodalomszemléletük fokozatosan kinyílik 
az avantgárd irányában.

3  Magyar Műhely 1. (1962), 29.

4  Vö. NAGY Pál, Journal in-time – él(e)tem 2, Kortárs, Budapest, 2002, 161; PAPP Tibor – PRÁGAI Tamás, A pálya mentén, 

Napkút, Budapest, 2007, 170.

1964-ben kiadják Weöres Sándor Tűzkút című kötetét, s a lap 7–8. (összevont) számát egészében Weöres 
költészetének szentelik. Ebben a számban jelenik meg Papp Tibor első, azóta híres antológiadarabbá vált 
hangköltészeti remekműve, a Pogány ritmusok.

A Kassák-életmű is egyre intenzívebben foglalkoztatja őket, s csakhamar tudatosul bennük, hogy a 
Mestert – aki bár meggyőződéses szocialista volt, de (Papp Tibor kifejezésével élve) „nem volt befiókolható” 
a kommunista mozgalomba – tulajdonképpen ideológiai okokból szorították a hazai irodalmi élet perifé-
riájára. A hatalmi kényszereknek soha be nem hódoló Kassák magatartása imponált a Műhely szerkesztői-
nek, akik egyre inkább úgy vélték: a művészet autonómiájához ragaszkodó, az ideológiai befolyásolást 
elutasító „kívülállás” az egyetlen olyan szellemi magatartás, amelyet követni, amelyhez ragaszkodni 
érdemes.5 A Magyar Műhely 13. (1965. decemberi) számában tehát kísérletet tesznek a Kassák-életmű újraérté-
kelésére. A szám élére írt szerkesztőségi bevezetőben hangsúlyozzák: „Életművének időszerűsége im már 
félévszázados, s nincs okunk kétségbe vonni, hogy a következő félévszázadban is az marad”. Szembefor-
dulva a hazai „hivatalosság” véleményével, a Kassák-oeuvre-t régóta s mélyen ismerő elméleti szakem-
bereknek biztosítanak lehetőséget az életmű bemutatására. Nagy Pál emlékezete szerint „Kassák kedves 
levélben köszönte meg a különszámot, s élete végéig figyelemmel kísérte és kommentálta a Magyar Műhely 
munkáját”. Ettől kezdve „szellemi atyjukként” tisztelték az idős Mestert, s hallgattak a véleményére.6

Lengyel Balázs kitűnő tanulmányában (Kassák Lajos és a magyar versízlés) hangsúlyozza: „Kassák 
elismertetése a magyar verskultúra, versízlés alakulása szempontjából kulcskérdés”. Az ő formabontása 
nyomán alakult ki az az új poétikai rendszer, „amely a rím- és a ritmus-kényszertől, valamint a harmo-
nikusabb szépségeszmény előírásaitól szabadulva, szerkesztetlen szerkesztettségében, rafinált spontanei-
tásában érzelem és intellektualitás, belső kép és külső látvány, emlék és jelen egymásmellettiségét és 
összeszövődését: tudatunk újrarendezett tartalmait tudta a vers víziójában feltárni”. Lengyel Balázs, az 
Újhold egykori legendás szerkesztője voltaképpen az újabb magyar líra sokszínűségéért, a bonyolult, réteg-
zett költői nyelv létjogosultságáért küzd (az akkori kötelező hazai doktrína ellenében, amely a „lírai rea-
lizmus”-t próbálta kötelezővé tenni), amikor Kassák nyelvi-poétikai újításainak elismertetéséért perel.

A Kassák költészetét elemző/újraértékelő többi tanulmány (Márton László: Hogyan hal meg a ló? 
– a híres Kassák-poéma poétikai analízise; Papp Tibor: A tölgyfáról és a leveleiről – Kassák öregkori lírá-
jának jellegzetességei; valamint Sík Csaba: Kassák képe irodalomtörténetünkben) egyaránt kiemeli, hogy 
a Kassák-poéma a magyar verstörténetben fordulópontot jelez. „Sokáig bizarrnak tartott poétikai vívmá-
nyai ma már szervesen beépültek költészetünk formakincsébe”, s az ő nyelvi forradalma nyomán kibonta-
kozó újabb magyar líra immár a poétikai tradíció részeként kezeli az újításait (Márton László). „Kassák 
háttérbe szorítása, bukásai, újraizzása és fényének növekedése európai társaiéhoz hasonló volt, s ő is, mint 
azok, keményen állta az idők próbáját” – hangsúlyozza Papp Tibor, aki költészetünk nagy „reformátorát” 
tiszteli Kassákban, s a vele szemben álló konzervatívokat a nyelvi és kifejezésbeli változások kerékkö-
tőinek tartja. Ironikusan szemléli az irodalmi „csatateret”, ahol az újítók vérét mindig kiontják: „Fülvágó 
és orrnyisszantó Szent István királyunk hatalma csúcsán sem volt olyan véreskezű, mint Kassák kortársai 

5  Erről bővebben lásd PAPP–PRÁGAI, I. m., 166–171.

6  NAGY, Journal in-time – él(e)tem 2, 191.
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Ha ebben a kontextusban szemléljük az ’56-ban Magyarországról elmenekült s Párizsban 1962-ben 
a Magyar Műhelyt megalapító – akkor még ifjú – alkotók törekvéseit, világosan kirajzolódik az az ív, 
amely a történeti avantgárdot és a jelenkori experimentális művészetet összekapcsolja. A Magyar Műhely 
1. száma (1962. májusa) még korántsem a „kísérletező” irodalom jegyében indult. Viszont a szerkesztő-
ség az „érthetőség” kérdésében (ami a hazai irodalmárok „vesszőparipája” volt ezekben az években) Kassák 
álláspontját teszi magáévá (már ekkor!): „A közönségnek írok én is, de nem fogadhatom el irányítónak, 
mértékadónak a közönség művészeti kultúráját, sokban csiszolatlan ízlését. Az írónak ugyanúgy feladata 
műve tartalmának, formájának megfelelő kidolgozása, ahogyan a tudós is a saját legjobb belátása szerint 
oldja meg problémáit, a szakmába be nem avatottak véleményére való tekintet nélkül” – idézik a szer-
kesztők a fiatal „Kasi” töprengését az Egy ember életéből.3

A szerkesztők (Czudar D. [Harczy] József, Márton László, Nagy Pál, Papp Tibor, Parancs János, Szakál 
Imre) a lapot útjára indító Beköszöntőjükben leszögezik: „az igazmondás nehéz mesterségét választva” 
emigránstársaik mellett elsősorban azoknak a hazai alkotóknak kívánnak publikálási lehetőséget biz-
tosítani, akik az ún. „kádári konszolidációval szemben” megőrizték függetlenségüket, s ezért hallgatásra 
lettek kárhoztatva. Így Csanádi Imre, Csorba Győző, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Károlyi Amy, Kormos 
István, Mándy Iván, Mándy Stefánia, Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Lator László, Pilinszky János, 
Rába György, Tamkó Sirató Károly, Vidor Miklós, Weöres Sándor stb. neve gyakorta szerepel a lapban; 
közülük többen Párizsban is megfordulnak, s a Magyar Műhely költői estet szervez számukra. Ugyanakkor 
figyelemmel kísérik az ’56-os meghurcoltak, Páskándi Géza, Buda Ferenc útját is. Az irodalomtörténészek 
közül Lengyel Balázs és a pályakezdő Pomogáts Béla írásait közlik. A képzőművészeti anyagot a Párizs-
ban akkor már neves szobrász, Pátkai Ervin s az építész Ditrói Ákos szerkeszti, így az kezdettől fogva 
„szinkronban” van a kortárs európai törekvésekkel (Anna Margit, Bálint Endre, Borsos Miklós, Czóbel 
Béla, Gross Arnold, Korniss Dezső, Kondor Béla, Országh Lili, Schéner Mihály, Szántó Piroska, Vajda Lajos 
stb. képeit, grafikáit mutatják be).

A Műhely ifjú szerkesztői 1963 februárjában személyesen is megismerik Kassák Lajost, aki felesé-
gével együtt Párizsba látogat a Denis René Galériában rendezett kiállítása, valamint a Gara László szer-
kesztette, francia nyelvű verseskötete megjelenése alkalmából. A műhelyesek meglátogatják, s megmu-
tatják neki lapjuk addigi számait, amelyek tetszenek a Mesternek, aki arra bátorítja őket: „Legyetek 
merészebbek!” Még Pátkai Ervint is buzdítja: „Legyen forradalmibb a művészete!” (Az esetet Nagy Pál is, 
Papp Tibor is említi életrajzi emlékezéseiben, bár Papp Tibor 1964-re teszi a találkozást.4) A szerkesz-
tők a Magyar Műhely 5. számában (1963. július–augusztus) egészoldalas beszámolót közölnek Kassák 
Párizsban címmel a kiál lításról és a Gara László-féle antológiáról. Ettől kezdve a szerkesztők jobban oda-
figyelnek a kortárs francia költészet újabb jelenségeire is, s irodalomszemléletük fokozatosan kinyílik 
az avantgárd irányában.

3  Magyar Műhely 1. (1962), 29.

4  Vö. NAGY Pál, Journal in-time – él(e)tem 2, Kortárs, Budapest, 2002, 161; PAPP Tibor – PRÁGAI Tamás, A pálya mentén, 
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1964-ben kiadják Weöres Sándor Tűzkút című kötetét, s a lap 7–8. (összevont) számát egészében Weöres 
költészetének szentelik. Ebben a számban jelenik meg Papp Tibor első, azóta híres antológiadarabbá vált 
hangköltészeti remekműve, a Pogány ritmusok.

A Kassák-életmű is egyre intenzívebben foglalkoztatja őket, s csakhamar tudatosul bennük, hogy a 
Mestert – aki bár meggyőződéses szocialista volt, de (Papp Tibor kifejezésével élve) „nem volt befiókolható” 
a kommunista mozgalomba – tulajdonképpen ideológiai okokból szorították a hazai irodalmi élet perifé-
riájára. A hatalmi kényszereknek soha be nem hódoló Kassák magatartása imponált a Műhely szerkesztői-
nek, akik egyre inkább úgy vélték: a művészet autonómiájához ragaszkodó, az ideológiai befolyásolást 
elutasító „kívülállás” az egyetlen olyan szellemi magatartás, amelyet követni, amelyhez ragaszkodni 
érdemes.5 A Magyar Műhely 13. (1965. decemberi) számában tehát kísérletet tesznek a Kassák-életmű újraérté-
kelésére. A szám élére írt szerkesztőségi bevezetőben hangsúlyozzák: „Életművének időszerűsége im már 
félévszázados, s nincs okunk kétségbe vonni, hogy a következő félévszázadban is az marad”. Szembefor-
dulva a hazai „hivatalosság” véleményével, a Kassák-oeuvre-t régóta s mélyen ismerő elméleti szakem-
bereknek biztosítanak lehetőséget az életmű bemutatására. Nagy Pál emlékezete szerint „Kassák kedves 
levélben köszönte meg a különszámot, s élete végéig figyelemmel kísérte és kommentálta a Magyar Műhely 
munkáját”. Ettől kezdve „szellemi atyjukként” tisztelték az idős Mestert, s hallgattak a véleményére.6

Lengyel Balázs kitűnő tanulmányában (Kassák Lajos és a magyar versízlés) hangsúlyozza: „Kassák 
elismertetése a magyar verskultúra, versízlés alakulása szempontjából kulcskérdés”. Az ő formabontása 
nyomán alakult ki az az új poétikai rendszer, „amely a rím- és a ritmus-kényszertől, valamint a harmo-
nikusabb szépségeszmény előírásaitól szabadulva, szerkesztetlen szerkesztettségében, rafinált spontanei-
tásában érzelem és intellektualitás, belső kép és külső látvány, emlék és jelen egymásmellettiségét és 
összeszövődését: tudatunk újrarendezett tartalmait tudta a vers víziójában feltárni”. Lengyel Balázs, az 
Újhold egykori legendás szerkesztője voltaképpen az újabb magyar líra sokszínűségéért, a bonyolult, réteg-
zett költői nyelv létjogosultságáért küzd (az akkori kötelező hazai doktrína ellenében, amely a „lírai rea-
lizmus”-t próbálta kötelezővé tenni), amikor Kassák nyelvi-poétikai újításainak elismertetéséért perel.

A Kassák költészetét elemző/újraértékelő többi tanulmány (Márton László: Hogyan hal meg a ló? 
– a híres Kassák-poéma poétikai analízise; Papp Tibor: A tölgyfáról és a leveleiről – Kassák öregkori lírá-
jának jellegzetességei; valamint Sík Csaba: Kassák képe irodalomtörténetünkben) egyaránt kiemeli, hogy 
a Kassák-poéma a magyar verstörténetben fordulópontot jelez. „Sokáig bizarrnak tartott poétikai vívmá-
nyai ma már szervesen beépültek költészetünk formakincsébe”, s az ő nyelvi forradalma nyomán kibonta-
kozó újabb magyar líra immár a poétikai tradíció részeként kezeli az újításait (Márton László). „Kassák 
háttérbe szorítása, bukásai, újraizzása és fényének növekedése európai társaiéhoz hasonló volt, s ő is, mint 
azok, keményen állta az idők próbáját” – hangsúlyozza Papp Tibor, aki költészetünk nagy „reformátorát” 
tiszteli Kassákban, s a vele szemben álló konzervatívokat a nyelvi és kifejezésbeli változások kerékkö-
tőinek tartja. Ironikusan szemléli az irodalmi „csatateret”, ahol az újítók vérét mindig kiontják: „Fülvágó 
és orrnyisszantó Szent István királyunk hatalma csúcsán sem volt olyan véreskezű, mint Kassák kortársai 

5  Erről bővebben lásd PAPP–PRÁGAI, I. m., 166–171.

6  NAGY, Journal in-time – él(e)tem 2, 191.
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közül jónéhányan”, akik „nemzetmentettek ellene; legszívesebben fejét vették volna”. Kassák azonban 
nem adta meg magát: „a hazai rossz levegőnél magasabbra, a kontinenst járó nagy szelek régiójába emel-
kedett”. Ma már kétségtelen: neki volt igaza. „Kassák Lajos – az elmúlás nehezedő terhét hordva vállán 
– ma is az adott világgal méri össze erejét, saját világát, életének igazi otthonát. Újabb kötetében folytatja 
a nagy munkát: építi, láthatóvá teszi az otthont – aki szemmel tartja, talán rátalál a sajátjára is” – zárja 
esz mefuttatását Papp Tibor.

Sík Csaba Kassák pályaszakaszainak belső dialektikáját vázolja fel (1920-ig aktivista, majd ennek 
mintegy antitéziseként a ’20-as években konstruktivista, végül a kettő szintéziseként kialakul a 30-as 
évektől haláláig tartó, a dolgok–tárgyak–emberek közti viszonyrendszert kutató-feltáró alkotásmódja); 
majd a Kassák körüli esztétikai polémiák természetére világít rá, utalva versépítési módjának jellegzetes-
ségeire: „Kassák tárgyiasítja az érzést, az állapotot, a törvényt, s verse mint egy kubista festmény, a tár-
gyak objektív képét és személyes jelenlétét egyszerre ábrázolja, állítja a térbe; ezáltal megvilágítva a többi 
tárggyal való kapcsolatát is”. „Kassák törvényalkotó személyiség – hangsúlyozza Sík Csaba. – Nemcsak 
őt formálta a század, de ő is a századot; legalábbis azt, ami nekünk jutott belőle”.

Az egykori Munka-körös Justus Pál Kassák a munkásmozgalomban című írásában Kassák összmű-
vé szeti törekvéseiről, a művészet által történő nevelési koncepciójáról szól (a szavalókórus-mozgalomról, 
a zenei, képzőművészeti és szociofotó-csoport munkájáról, a költők-tipográfusok-diákok-munkásfiatalok 
csoportjának különböző programjairól, a beszélgetések és viták fontos szellemformáló szerepéről stb.). 
„Kevés nagyobb és hatékonyabb emberformáló működött a magyar munkásmozgalomban, mint ő” – hang-
súlyozza a hajdani tanítvány, s azt sem rejti véka alá, hogy Kassáknak épp a „kollektív individuum”, azaz 
a tehetségét a közösség javára kamatoztató sokoldalú és teljes, autonóm személyiség kibontakoztatására 
irányuló elképzelései váltották ki a legtöbb vitát a kommunista mozgalmon belül, ahol a pártnak aláren-
delt, engedelmes tömegember volt az ideál.

A képzőművész Kassákot Berényi Zsigmond álnéven Dévényi Iván, a kiváló esztergomi műgyűjtő mu-
tatja be, aki hosszmetszetben tekinti át a teljes életművet, hangsúlyozva, hogy Kassák képarchitektúrái 
– mint a geometrikus absztrakció európai léptékű alkotásai – mindmáig rangos helyet foglalnak el a mo-
dern művészet nemzetközi mezőnyében. Berényi/Dévényi bemutatja a Munka-kör festőcsoportját is, amely-
ből a század második felének legjelentősebb, nemzetközi mezőnyben is elismert magyar művészei nőttek 
ki (Hegedűs Béla, Kepes György, Korniss Dezső, Sugár Andor, Schubert Ernő, Trauner Sándor, Vajda Lajos 
stb.), akikhez – Kassákot mentoruknak tekintve – a Munka-kör megszűnése után is baráti szálon kapcso-
lódtak Anna Margit, Ámos Imre, Bálint Endre, Czóbel Béla, Gadányi Jenő, Martyn Ferenc, Lossonczy Tamás, 
Országh Lili, Szántó Piroska, Vilt Tibor stb. Ugyancsak világhírű fotósok nőttek ki a Munka szociofotó-mű-
helyéből (Brassai, Haár Ferenc, André Kertész, Munkácsi Martin, Friedmann Endre, aki Robert Capa néven 
hódította meg a világot). Ők mindvégig vallották, hogy Kassáktól elsősorban látásmódot tanultak (és csak 
másodsorban technikát). Az a méltánytalanság, amellyel a hazai művészeti élet korifeusai kezelték a Kassák 
nyomán felvirágzó absztrakt, nonfiguratív, konceptuális művészetet, „egész szellemi életünkre árnyékot 
vet”, írja Dévényi 1964-ben. Hiszen az elmúlt 5 évtized (ma már mondhatjuk: a teljes 20. század!) művé-
szeti tendenciáiban „Kassák életművének, etikai helytállásának, Európa intellektuális mozgásai iránt nem 
lankadó figyelmének nyomait mindenütt ott találjuk”. Ő állította „új vágányra” a magyar művészetet.

A Kassák-szám megjelenése természetesen nagy vitát váltott ki mind itthon, mind az emigráció konzer-
vatív köreiben. Papp Tibor emlékei szerint „már amikor kitudódott, hogy készül a Kassák-különszám, 
többfelől kaptunk szóbeli intést, hogy a magyar irodalomban Kassák jelentősége elhanyagolható, nem 
érdemes időt, energiát, pénzt pazarolni rá. Itt éreztük meg a magyar irodalmi közeg ellenállását az avant-
gárddal szemben.” Most már tudatosan döntöttek Kassák mellett: „Ráébredtünk igazi nagyságára. […] 
Magatartásformája különbözött a többiekétől. Modernebbül írt, és ezért megpróbálták kiszorítani.” Ami-
kor már mélyebben foglalkoztak vele, s jobban megismerték a kortárs francia irodalmat is, világossá vált 
előttük: a világköltészet viszonylatában, „francia közegben” Kassák költészete egyáltalán nem tűnik „ide-
gennek”. S mivel ők maguk sem illettek bele a „hagyományos magyar irodalom” kereteibe, lassanként 
felismerték: „az avantgárd az, ami másoknak nem tetszik bennünk. A magatartásforma.”7

1965 folyamán némileg átalakult a Magyar Műhely szerkesztőségének összetétele (s egyúttal a lap ar-
culata is megváltozott). Parancs János az 1963-as amnesztiarendelet után hazatért; Czudar D. József és 
Szakál Imre polgári foglalkozást választott. 1966 nyarától (a 14. számtól) kezdődően Márton László, Nagy 
Pál, Papp Tibor és Pátkai Ervin döntenek a további irányról.

Lassanként új, akkor még kevéssé ismert hazai nevek is fel-feltűnnek a folyóiratban (Cselényi László, 
Fajó János, Hankiss Elemér, Jovánovics György, Marsall László, Oravecz Imre, Orbán Ottó, Szentjóby Tamás, 
Tandori Dezső, Tábor Ádám, Tolnai Ottó, s az ’56-os „rovott múltú” Erdély Miklós, Páskándi Géza stb.), és 
az otthon „tiltott” listán levő Hamvas Béla, Kemény Katalin írásai is meg-megjelennek. Megszaporodnak 
a hazai előfizetők (bár a szigorú cenzúra miatt nem mindig és nem mindenkihez jutnak el a számok 
rendszeresen). A ’60-as évek végén itthon is újra ébredezik az avantgárd szellemiség – elsősorban a képző-
művészetben, hiszen a hatalom a nonverbális közlésformákkal szemben némileg „engedékenyebb”, mint 
a „szókimondó” irodalommal szemben.

A Műhely szerkesztői ekkor már erőteljesen nyitnak a kortárs modern francia és világirodalom felé is 
(Joyce, T. S. Eliot, Ezra Pound, Thomas Dylan, Hans Magnus Enzensberger, Eugène Guillevic, René Char, 
Henri Michaux, Philippe Soupault stb.). 1967-ben francia nyelvű írótalálkozót szerveznek (Atelier I., feb-
ruár 25. – március 1.), amelyre a szovjet blokkból is hívnak vendégeket (többek között a cseh Václav 
Havelt is). Magyarországról a nyolc meghívott közül csak négyen érkeznek meg (Lengyel Balázs, Nemes 
Nagy Ágnes, Somlyó György, Parancs János). Lengyel Balázs a Nagyvilág 1967/8. számában igen pozitív 
hangvételű cikkben számol be a találkozóról, a párbeszéd kialakításának fontosságát hangsúlyozva.

„Lépésről lépésre haladtunk a később kialakult magatartásforma felé” – idézi meg ezeket az éveket 
Papp Tibor. – Anélkül, hogy ezt kimondtuk vagy aláhúztuk volna, 1967/68-ban kreációink java már avant-
gárd szellemben született. […] Ez az a korszak, amikor előtérbe került a magatartásforma fogalma, 
amikor megnyilatkozásainkban […] a szellemi ébresztgetés, a zavarkeltés, a mozgékonyság […] és a min-
denre kiható közösségi szellem kialakítása lett a legfontosabb.”8 Így hát a mozgalom-jelleg is kialakult 
lassanként.

7  PAPP Tibor, A Magyar Műhely és az avantgárd [előadása a Csak azért is avantgárd! konferencián], Magyar 

Műhely 2009/2.

8  Uo.



50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY

44 45

közül jónéhányan”, akik „nemzetmentettek ellene; legszívesebben fejét vették volna”. Kassák azonban 
nem adta meg magát: „a hazai rossz levegőnél magasabbra, a kontinenst járó nagy szelek régiójába emel-
kedett”. Ma már kétségtelen: neki volt igaza. „Kassák Lajos – az elmúlás nehezedő terhét hordva vállán 
– ma is az adott világgal méri össze erejét, saját világát, életének igazi otthonát. Újabb kötetében folytatja 
a nagy munkát: építi, láthatóvá teszi az otthont – aki szemmel tartja, talán rátalál a sajátjára is” – zárja 
esz mefuttatását Papp Tibor.

Sík Csaba Kassák pályaszakaszainak belső dialektikáját vázolja fel (1920-ig aktivista, majd ennek 
mintegy antitéziseként a ’20-as években konstruktivista, végül a kettő szintéziseként kialakul a 30-as 
évektől haláláig tartó, a dolgok–tárgyak–emberek közti viszonyrendszert kutató-feltáró alkotásmódja); 
majd a Kassák körüli esztétikai polémiák természetére világít rá, utalva versépítési módjának jellegzetes-
ségeire: „Kassák tárgyiasítja az érzést, az állapotot, a törvényt, s verse mint egy kubista festmény, a tár-
gyak objektív képét és személyes jelenlétét egyszerre ábrázolja, állítja a térbe; ezáltal megvilágítva a többi 
tárggyal való kapcsolatát is”. „Kassák törvényalkotó személyiség – hangsúlyozza Sík Csaba. – Nemcsak 
őt formálta a század, de ő is a századot; legalábbis azt, ami nekünk jutott belőle”.

Az egykori Munka-körös Justus Pál Kassák a munkásmozgalomban című írásában Kassák összmű-
vé szeti törekvéseiről, a művészet által történő nevelési koncepciójáról szól (a szavalókórus-mozgalomról, 
a zenei, képzőművészeti és szociofotó-csoport munkájáról, a költők-tipográfusok-diákok-munkásfiatalok 
csoportjának különböző programjairól, a beszélgetések és viták fontos szellemformáló szerepéről stb.). 
„Kevés nagyobb és hatékonyabb emberformáló működött a magyar munkásmozgalomban, mint ő” – hang-
súlyozza a hajdani tanítvány, s azt sem rejti véka alá, hogy Kassáknak épp a „kollektív individuum”, azaz 
a tehetségét a közösség javára kamatoztató sokoldalú és teljes, autonóm személyiség kibontakoztatására 
irányuló elképzelései váltották ki a legtöbb vitát a kommunista mozgalmon belül, ahol a pártnak aláren-
delt, engedelmes tömegember volt az ideál.

A képzőművész Kassákot Berényi Zsigmond álnéven Dévényi Iván, a kiváló esztergomi műgyűjtő mu-
tatja be, aki hosszmetszetben tekinti át a teljes életművet, hangsúlyozva, hogy Kassák képarchitektúrái 
– mint a geometrikus absztrakció európai léptékű alkotásai – mindmáig rangos helyet foglalnak el a mo-
dern művészet nemzetközi mezőnyében. Berényi/Dévényi bemutatja a Munka-kör festőcsoportját is, amely-
ből a század második felének legjelentősebb, nemzetközi mezőnyben is elismert magyar művészei nőttek 
ki (Hegedűs Béla, Kepes György, Korniss Dezső, Sugár Andor, Schubert Ernő, Trauner Sándor, Vajda Lajos 
stb.), akikhez – Kassákot mentoruknak tekintve – a Munka-kör megszűnése után is baráti szálon kapcso-
lódtak Anna Margit, Ámos Imre, Bálint Endre, Czóbel Béla, Gadányi Jenő, Martyn Ferenc, Lossonczy Tamás, 
Országh Lili, Szántó Piroska, Vilt Tibor stb. Ugyancsak világhírű fotósok nőttek ki a Munka szociofotó-mű-
helyéből (Brassai, Haár Ferenc, André Kertész, Munkácsi Martin, Friedmann Endre, aki Robert Capa néven 
hódította meg a világot). Ők mindvégig vallották, hogy Kassáktól elsősorban látásmódot tanultak (és csak 
másodsorban technikát). Az a méltánytalanság, amellyel a hazai művészeti élet korifeusai kezelték a Kassák 
nyomán felvirágzó absztrakt, nonfiguratív, konceptuális művészetet, „egész szellemi életünkre árnyékot 
vet”, írja Dévényi 1964-ben. Hiszen az elmúlt 5 évtized (ma már mondhatjuk: a teljes 20. század!) művé-
szeti tendenciáiban „Kassák életművének, etikai helytállásának, Európa intellektuális mozgásai iránt nem 
lankadó figyelmének nyomait mindenütt ott találjuk”. Ő állította „új vágányra” a magyar művészetet.

A Kassák-szám megjelenése természetesen nagy vitát váltott ki mind itthon, mind az emigráció konzer-
vatív köreiben. Papp Tibor emlékei szerint „már amikor kitudódott, hogy készül a Kassák-különszám, 
többfelől kaptunk szóbeli intést, hogy a magyar irodalomban Kassák jelentősége elhanyagolható, nem 
érdemes időt, energiát, pénzt pazarolni rá. Itt éreztük meg a magyar irodalmi közeg ellenállását az avant-
gárddal szemben.” Most már tudatosan döntöttek Kassák mellett: „Ráébredtünk igazi nagyságára. […] 
Magatartásformája különbözött a többiekétől. Modernebbül írt, és ezért megpróbálták kiszorítani.” Ami-
kor már mélyebben foglalkoztak vele, s jobban megismerték a kortárs francia irodalmat is, világossá vált 
előttük: a világköltészet viszonylatában, „francia közegben” Kassák költészete egyáltalán nem tűnik „ide-
gennek”. S mivel ők maguk sem illettek bele a „hagyományos magyar irodalom” kereteibe, lassanként 
felismerték: „az avantgárd az, ami másoknak nem tetszik bennünk. A magatartásforma.”7

1965 folyamán némileg átalakult a Magyar Műhely szerkesztőségének összetétele (s egyúttal a lap ar-
culata is megváltozott). Parancs János az 1963-as amnesztiarendelet után hazatért; Czudar D. József és 
Szakál Imre polgári foglalkozást választott. 1966 nyarától (a 14. számtól) kezdődően Márton László, Nagy 
Pál, Papp Tibor és Pátkai Ervin döntenek a további irányról.

Lassanként új, akkor még kevéssé ismert hazai nevek is fel-feltűnnek a folyóiratban (Cselényi László, 
Fajó János, Hankiss Elemér, Jovánovics György, Marsall László, Oravecz Imre, Orbán Ottó, Szentjóby Tamás, 
Tandori Dezső, Tábor Ádám, Tolnai Ottó, s az ’56-os „rovott múltú” Erdély Miklós, Páskándi Géza stb.), és 
az otthon „tiltott” listán levő Hamvas Béla, Kemény Katalin írásai is meg-megjelennek. Megszaporodnak 
a hazai előfizetők (bár a szigorú cenzúra miatt nem mindig és nem mindenkihez jutnak el a számok 
rendszeresen). A ’60-as évek végén itthon is újra ébredezik az avantgárd szellemiség – elsősorban a képző-
művészetben, hiszen a hatalom a nonverbális közlésformákkal szemben némileg „engedékenyebb”, mint 
a „szókimondó” irodalommal szemben.

A Műhely szerkesztői ekkor már erőteljesen nyitnak a kortárs modern francia és világirodalom felé is 
(Joyce, T. S. Eliot, Ezra Pound, Thomas Dylan, Hans Magnus Enzensberger, Eugène Guillevic, René Char, 
Henri Michaux, Philippe Soupault stb.). 1967-ben francia nyelvű írótalálkozót szerveznek (Atelier I., feb-
ruár 25. – március 1.), amelyre a szovjet blokkból is hívnak vendégeket (többek között a cseh Václav 
Havelt is). Magyarországról a nyolc meghívott közül csak négyen érkeznek meg (Lengyel Balázs, Nemes 
Nagy Ágnes, Somlyó György, Parancs János). Lengyel Balázs a Nagyvilág 1967/8. számában igen pozitív 
hangvételű cikkben számol be a találkozóról, a párbeszéd kialakításának fontosságát hangsúlyozva.

„Lépésről lépésre haladtunk a később kialakult magatartásforma felé” – idézi meg ezeket az éveket 
Papp Tibor. – Anélkül, hogy ezt kimondtuk vagy aláhúztuk volna, 1967/68-ban kreációink java már avant-
gárd szellemben született. […] Ez az a korszak, amikor előtérbe került a magatartásforma fogalma, 
amikor megnyilatkozásainkban […] a szellemi ébresztgetés, a zavarkeltés, a mozgékonyság […] és a min-
denre kiható közösségi szellem kialakítása lett a legfontosabb.”8 Így hát a mozgalom-jelleg is kialakult 
lassanként.
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1967 áprilisában Nagy Pál és Papp Tibor kéthetes körútra indul Ausztriába és Jugoszláviába, hogy fel-
keressék az ottani magyar folyóiratok szerkesztőit, munkatársait. Bécsben az ’56-ban ott letelepült Bujdosó- 
és Megyik házaspár, valamint Szépfalusi István látja vendégül és kalauzolja őket, a továbbiakban ők lesz-
nek az „összekötők” a párizsi és a hazai avantgardisták között. Jugoszláviában meglepődve tapasztalják 
a Műhely szerkesztői, hogy viszonylag szabadon működnek a délszláv avantgárd körök, sőt a Vajdaságban 
létrejött egy magyar nyelvű avantgárd centrum (Symposion, 1961, Új Symposion, 1965) az újvidéki magyar 
egyetem irodalomtanszéke oktatóinak, az egykor Kassák-körös Sinkó Ervinnek és a fiatal Bori Imrének 
a támogatásával. A „symposionisták” bevallottan a korai (aktivista) Kassák nyomdokain indultak: a „moz-
galmi” hagyományokat próbálták újjáéleszteni a kortárs művészi akcionizmus eszközeivel. A továbbiak-
ban a Műhely és az Új Symposion szerkesztői szorosabb kapcsolatot alakítottak ki egymással: kölcsönösen 
megküldték egymásnak kiadványaikat, propagálták egymás rendezvényeit, s publikációs lehetőséget biz-
tosítottak egymás számára. Így az újvidéki fiatal alkotók (Ladik Katalin, Szombathy Bálint, Slavko 
Matković stb.) előtt is megnyíltak a kapuk a nyugati avantgárd műhelyek felé, s csakhamar ők is ismertté 
váltak a nemzetközi mezőnyben.

Nagy Pál és Papp Tibor 1968 novemberében jöhetett haza első ízben Magyarországra, a Budapesten 
rendezett Nemzetközi Műfordítói Konferenciára, a francia íródelegáció tagjaként. Ekkor személyesen is 
megismerkedtek a hazai – épp csak szárnyukat bontogató – avantgárd körök jelentősebb tagjaival, elsősor-
ban Erdély Miklóssal. A Magyar Műhely 1969. novemberi 36. számában már meg is jelenik Fábián László 
írása az Erdély Miklós körül felnövő Iparterv-generációról (A magyar konstruktivizmus új hajtása – Bak 
Imre, Fajó János, Keserü Ilona, Molnár Sándor, Nádler István művei), gazdag illusztrációs anyaggal kísérve.

I I . A MAGYAR MŰHELY SZEREPE A HAZAI AVANTGÁRD JELENSÉGEK 
KIBONTAKOZTATÁSÁBAN A ’60/70-ES ÉVEK FORDULÓJÁN

Az 1960-as évek végén felerősödő hazai képzőművészeti avantgárd hullámban Kassák szerepe vitathatat-
lan. Absztrakt kompozícióinak 1967-es kiállítása nemcsak az 1947/48-ban háttérbe szorított Európai Iskola 
alkotóit hozta újra mozgásba, hanem a ’60-as évek derekán induló – a Mestert még személyesen ismerő – 
fiatalabb generációt is (Erdély Miklós, Fajó János, Galántai György, Gáyor Tibor, Hajas Tibor, Jovánovics 
György, Konok Tamás, Lakner László, Legéndy Péter, Maurer Dóra, Nádler István, Szentjóby Tamás stb.). 
Az akkor fiatal költők közül Balaskó Jenő, Oravecz Imre, Tandori Dezső indult az ő nyomán (utóbbi „az 
erősebb lét közelében” találta meg az erőforrást, amelyből mind a mai napig merít!). Ez a nemzedék vol-
taképpen hidat képezett a ’20-as évek avantgárdja és a kortárs nyugati modern művészeti törekvések között. 
Csáji Attila fényművészeti kísérletei a ’60-es évek derekán, majd az Erdély Miklóssal közösen szervezett 
Szürenon csoport, amely a szürrealista és a nonfiguratív művészet érdekes ötvözetét teremtette meg 
a szí nek és fények sajátos játékával, ugyancsak a klasszikus avantgárd örökségéből merített: Moholy-Nagy 
Fénytér-modulátora (1922–30), László Sándor zongoraművész Színfényorgonája (1922) voltaképpen már 
„megelőlegezték” a Párizsban világhírnévre szert tett Schöffer Miklós ’60-as évekbeli kinetikus fény-mo-
biljait, amelyek mintát és ötletet adtak a fényművészet hazai elterjedéséhez is. Erdély Miklós és körének 

(Iparterv, majd Indigo csoport) intenzív érdeklődése a filmtechnikai eszközök (a montázs) felhasználása 
iránt pedig Duchamp alkotói módszeréből eredeztethető, mint ahogy az összes II. világháború utáni 
újavantgárd irányzat is (a ready-made hatott a pop artra, a konceptuális irányzatokra, az Optikai illúziók 
sorozat a kinetikus művészetre stb.). Duchamp szerint „a formákat a mozgás és a fény hozza létre”. Ebből 
a szellemi környezetből táplálkozott a Bauhaus és a Kassák-kör experimentális művészete, amit tovább-
vittek a Kassák-tanítványok szerte a világon. Vasarely ugyancsak büszkén vállalta ezt az örökséget: „Ami 
engem illet, én az absztrakciónak konstruktív útját választottam, amely irányzatnak magyar előharcosai 
Kassák, Moholy-Nagy László és Bortnyik Sándor voltak”.

A ’60/70-es évek fordulóján már egy szerves belső fejlődésű avantgárd kibontakozásról beszélhetünk. 
Erdély Miklós az aktivista hagyományra alapozta a maga akcionista művészetszemléletét, ugyanakkor 
– az itthoni szűkös lehetőségek között – a kortárs nyugati folyamatokat is szemmel tartotta. A ’60-as évek 
derekától a budapesti XI. kerületi Bercsényi Galéria adott otthont Attalai Gábor, Erdély Miklós, Gáyor Tibor, 
Hajas Tibor stb. kiállításainak, akcióperformanszainak. Az Iparterv Stúdióban, különböző magánlaká-
sokban, kerti helyiségekben, a Duna-parton stb. gyakorta tartottak happeningeket, különféle akciómű-
vészeti bemutatókat. A ’70-es évek legelején pedig Galántai György balatonboglári kápolna-műtermében 
(Beke László közreműködésével) néhány éven át (1970–73) az összes alternatív irányzat teret kapott, a ha-
talmi apparátus folyamatos zaklatása, a kiállítások betiltása stb. közepette. Az itt bemutatott egyéni és 
csoportos akcióknak bizonyos értelemben már „mozgalmi” színezete volt, hiszen mint azt Kappanyos 
András már idézett cikkében írja, „a kápolna-műterem mégiscsak »interperszonális tér« – nem egy-két 
művész magán-akciója”.9 Ekkor már elég sokan nyíltan vállalták az avantgárd magatartással járó „szank-
ciókat” is. Ajtony Árpád, Algol László, Altorjay Sándor, Csáji Attila és a „szürenonisták”, Erdély Miklós, 
Hajas Tibor, Jovánovics György, Gáyor Tibor, Maurer Dóra, Najmányi László, Legéndy Péter, Pauer Gyula, 
Szkárosi Endre, Tábor Ádám, f. Tóth Árpád, Tóth Gábor, Vidovszky László stb. a rendszeresen „akció-
zók” közé tartozott. Ez a generáció már egyértelműen a Magyar Műhely felé orientálódott, miután a politi-
kai rendőrség drasztikusan felszámolta a „műtermet”.10

A ’60/70-es évek fordulójának experimentális művészetéről, annak közösségi jellegéről, lázadó gesz-
tusairól, ötletgazdagságáról, számtalan új műfajáról valamelyest képet kaphatunk a Szógettó című anto-
lógiából, amelynek anyagát a fiatal Papp Tamás gyűjtötte össze, aki azonban már nem érhette meg annak 
megjelenését. Sokévi hányódás után az antológia végül a Petőcz András szerkesztette Jelenlét című böl-
csészkari folyóirat 1989/14–15. számaként látott napvilágot, Beke László bevezető tanulmányával. A ’70-es 
évek legelején virágzott fel az amatőrszínházi mozgalom is. A közművelődési intézmények széles háló-
zata (FMH, Ganz MÁVAG Művelődési Központ, Almássy téri Szabadidőközpont, az ekkoriban megnyíló 
Kassák Klub, a Fiatal Művészek Klubja [FMK], az Egyetemi Színpad, az Eötvös Klub, valamint több vidéki 
város ifjúsági háza stb.) átmenetileg kitárták kapujukat az alternatív kezdeményezések előtt. Természe-
tesen viták kereszttüzében, előre „cenzúrázva” zajlott minden rendezvény. A Kassák Stúdió színpadán és 
Bálint István, Halász Péter, Koós Anna lakásszínházában az európai abszurd legjobb darabjait játszották 

9  KAPPANYOS, I. m., 172.

10  Vö. KLANICZAY Júlia – SASVÁRI Edit, Törvénytelen avantgárd, Artpool–Balassi, Budapest, 2003.
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1967 áprilisában Nagy Pál és Papp Tibor kéthetes körútra indul Ausztriába és Jugoszláviába, hogy fel-
keressék az ottani magyar folyóiratok szerkesztőit, munkatársait. Bécsben az ’56-ban ott letelepült Bujdosó- 
és Megyik házaspár, valamint Szépfalusi István látja vendégül és kalauzolja őket, a továbbiakban ők lesz-
nek az „összekötők” a párizsi és a hazai avantgardisták között. Jugoszláviában meglepődve tapasztalják 
a Műhely szerkesztői, hogy viszonylag szabadon működnek a délszláv avantgárd körök, sőt a Vajdaságban 
létrejött egy magyar nyelvű avantgárd centrum (Symposion, 1961, Új Symposion, 1965) az újvidéki magyar 
egyetem irodalomtanszéke oktatóinak, az egykor Kassák-körös Sinkó Ervinnek és a fiatal Bori Imrének 
a támogatásával. A „symposionisták” bevallottan a korai (aktivista) Kassák nyomdokain indultak: a „moz-
galmi” hagyományokat próbálták újjáéleszteni a kortárs művészi akcionizmus eszközeivel. A továbbiak-
ban a Műhely és az Új Symposion szerkesztői szorosabb kapcsolatot alakítottak ki egymással: kölcsönösen 
megküldték egymásnak kiadványaikat, propagálták egymás rendezvényeit, s publikációs lehetőséget biz-
tosítottak egymás számára. Így az újvidéki fiatal alkotók (Ladik Katalin, Szombathy Bálint, Slavko 
Matković stb.) előtt is megnyíltak a kapuk a nyugati avantgárd műhelyek felé, s csakhamar ők is ismertté 
váltak a nemzetközi mezőnyben.

Nagy Pál és Papp Tibor 1968 novemberében jöhetett haza első ízben Magyarországra, a Budapesten 
rendezett Nemzetközi Műfordítói Konferenciára, a francia íródelegáció tagjaként. Ekkor személyesen is 
megismerkedtek a hazai – épp csak szárnyukat bontogató – avantgárd körök jelentősebb tagjaival, elsősor-
ban Erdély Miklóssal. A Magyar Műhely 1969. novemberi 36. számában már meg is jelenik Fábián László 
írása az Erdély Miklós körül felnövő Iparterv-generációról (A magyar konstruktivizmus új hajtása – Bak 
Imre, Fajó János, Keserü Ilona, Molnár Sándor, Nádler István művei), gazdag illusztrációs anyaggal kísérve.

I I . A MAGYAR MŰHELY SZEREPE A HAZAI AVANTGÁRD JELENSÉGEK 
KIBONTAKOZTATÁSÁBAN A ’60/70-ES ÉVEK FORDULÓJÁN

Az 1960-as évek végén felerősödő hazai képzőművészeti avantgárd hullámban Kassák szerepe vitathatat-
lan. Absztrakt kompozícióinak 1967-es kiállítása nemcsak az 1947/48-ban háttérbe szorított Európai Iskola 
alkotóit hozta újra mozgásba, hanem a ’60-as évek derekán induló – a Mestert még személyesen ismerő – 
fiatalabb generációt is (Erdély Miklós, Fajó János, Galántai György, Gáyor Tibor, Hajas Tibor, Jovánovics 
György, Konok Tamás, Lakner László, Legéndy Péter, Maurer Dóra, Nádler István, Szentjóby Tamás stb.). 
Az akkor fiatal költők közül Balaskó Jenő, Oravecz Imre, Tandori Dezső indult az ő nyomán (utóbbi „az 
erősebb lét közelében” találta meg az erőforrást, amelyből mind a mai napig merít!). Ez a nemzedék vol-
taképpen hidat képezett a ’20-as évek avantgárdja és a kortárs nyugati modern művészeti törekvések között. 
Csáji Attila fényművészeti kísérletei a ’60-es évek derekán, majd az Erdély Miklóssal közösen szervezett 
Szürenon csoport, amely a szürrealista és a nonfiguratív művészet érdekes ötvözetét teremtette meg 
a szí nek és fények sajátos játékával, ugyancsak a klasszikus avantgárd örökségéből merített: Moholy-Nagy 
Fénytér-modulátora (1922–30), László Sándor zongoraművész Színfényorgonája (1922) voltaképpen már 
„megelőlegezték” a Párizsban világhírnévre szert tett Schöffer Miklós ’60-as évekbeli kinetikus fény-mo-
biljait, amelyek mintát és ötletet adtak a fényművészet hazai elterjedéséhez is. Erdély Miklós és körének 

(Iparterv, majd Indigo csoport) intenzív érdeklődése a filmtechnikai eszközök (a montázs) felhasználása 
iránt pedig Duchamp alkotói módszeréből eredeztethető, mint ahogy az összes II. világháború utáni 
újavantgárd irányzat is (a ready-made hatott a pop artra, a konceptuális irányzatokra, az Optikai illúziók 
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megjelenését. Sokévi hányódás után az antológia végül a Petőcz András szerkesztette Jelenlét című böl-
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Kassák Klub, a Fiatal Művészek Klubja [FMK], az Egyetemi Színpad, az Eötvös Klub, valamint több vidéki 
város ifjúsági háza stb.) átmenetileg kitárták kapujukat az alternatív kezdeményezések előtt. Természe-
tesen viták kereszttüzében, előre „cenzúrázva” zajlott minden rendezvény. A Kassák Stúdió színpadán és 
Bálint István, Halász Péter, Koós Anna lakásszínházában az európai abszurd legjobb darabjait játszották 

9  KAPPANYOS, I. m., 172.

10  Vö. KLANICZAY Júlia – SASVÁRI Edit, Törvénytelen avantgárd, Artpool–Balassi, Budapest, 2003.
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egészen az 1974-es „szigorításig”, amikor is a jól ismert drasztikus pártállami eszközökkel ismét felszá-
molták a már-már kibontakozásnak induló alternatív kultúrát. Többen külföldre menekültek (Halász 
Péter társulata, Lakner László, Molnár Gergely, Najmányi László, Szentjóby Tamás stb.), mások öngyilko-
sok lettek, vagy elhallgattak (egyesek végleg). Úgy tűnt ekkor: az avantgárd kontinuitás ismét megtörik.

Hogy nem így történt, az a párizsi Magyar Műhelynek köszönhető.
Kassákné Kárpáti Klára 1971-ben kivitte férje néhány konstruktivista képét Párizsba, s az abból be-

folyó összeget a Magyar Műhellyel közösen létrehozandó Kassák Alapítványra fordította. Kikötötte, hogy 
az alaptőke kamataiból létesített Kassák-díjat évente egy „a Kassák Lajos emberi magatartása és művészi 
hitvallása szellemében alkotó írónak és/vagy képzőművésznek” ítélje oda a Kuratórium (amelynek tagjai: 
ő, Schöffer Miklós szobrász és a Műhely három szerkesztője: Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor). A díjat 
első ízben 1972 májusában, a folyóirat 10 éves fennállásának ünnepén osztották ki, méghozzá visszame-
nőlegesen is: Bakucz József, Szentjóby Tamás az 1971-es év, Oravecz Imre, Jovánovics György az 1972-es 
év nyertesei. Ugyanezen a nyáron, június 23–25-ére szervezik meg az első Műhely-találkozót a Párizs mel-
letti Marly-de-Roiban, amelyen 9 országból mintegy 20 író vesz részt, köztük két hazai meghívott vendég 
is (Parancs János, Mezei András), Erdélyből Farkas Árpád, Szilágyi István, Vári Attila, Jugoszláviából Ács 
Károly, Tolnai Ottó. A találkozó témája a 10. évforduló ünneplésén túlmenően a Korszerűség / Kortárs 
irodalom elméleti problémáinak megvitatása, s az experimentális művészet új műfajainak bemutatója. 
Jelen van több kortárs francia alkotó is. Még ugyanez évben megjelenik Nagy Pál, Papp Tibor és Philippe 
Dôme szerkesztésében a Műhely francia nyelvű testvérlapja, a d’atelier (1972–77). A következő év Kassák-
díjasa Dôme.

1973-ban megalakul a Magyar Műhely Munkaközössége, amelynek az előfizetők összefogásában, az 
anyaggyűjtésben s az évenkénti találkozók megszervezésében lesz fontos szerepe. A munkában oroszlán-
részt vállal Bujdosó Alpár, aki Bécsből könnyebben tud kapcsolatot tartani a magyarországi alkotókkal 
is. 1974-től ő lesz a Magyar Műhely bécsi szerkesztője, s ettől kezdve egészen a lap hazatértéig (1990) 
a Bujdosó–Nagy–Papp triász szerkeszti a Műhelyt.

Az 1974 nyarán Marlyban szervezett találkozón Magyarországról már többen vesznek részt. Béládi 
Miklós és Pomogáts Béla irodalomtörténészek, az Irodalomtudományi Intézet munkatársai „hivatalo-
san” vannak jelen. Ők a további tanácskozásoknak is állandó vendégei lesznek. Esterházy Péter első novel-
lája (Keringő szívütemben), Hamvas Béla Kései művek melankóliája című írása, Labancz Gyula versei, 
Fajó János grafikái, Beke László eszmefuttatása a kísérleti műfajokról stb. a lap 1974. áprilisi (43–44.) 
számában jelenik meg. Az év Kassák-díjasai: Erdély Miklós és Tandori Dezső. Erdélyt nem engedik ki a díj 
átvételére, holott Kollapszus orv című kötetét is ez alkalommal adta ki a Magyar Műhely Kiadó. A lap 
következő száma (45–46. – 1974. december) Szentkuthy-különszám, amelyben Hanák Tibor, Kassai György, 
November Éva Prae-elemzései, Pomogáts Béla tanulmánya (Egy eszmélet katalógusa) vetik meg a jövő-
beni Szentkuthy-értékelés alapjait.

Az 1975-ös találkozót a Bécs melletti Hadersdorfban rendezik (június 23–26). A tanácskozás témája: 
műfordítás/korszerűség. Béládi Miklós és Pomogáts Béla az avantgárd magyarországi helyzetéről tart 
előadást, Gáyor Tibor és Sík Csaba a képzőművészeti avantgárd előretöréséről számolnak be. A Kassák-
díjat ez évben Harasztÿ István szobrász kapja. Az 1976 júliusában Marlyban szervezett összejövetelen 

a művészet szemiotikai funkciójáról, a „küldetéses”, közösségi elkötelezettségű és a jelszerű, szemiotikai 
avantgárd közötti különbségről, az új típusú szövegszervezési eljárásokról folyik az eszmecsere. A részt-
vevők együttesen meglátogatják Schöffer Miklós műtermét, aki örömmel elmagyarázza nekik kiberne-
tikus művészete lényegét. 1976-ban a Kassák-díjat Nagy Károly kapja meg.

A Műhely 50. (ünnepi) száma (1976. november) puritán konstruktivista címlapjával kiemelkedik a szá-
mok sorából. Az impresszumban feltüntetett Munkaközösség új nevekkel bővül: Albert Pál, Baránszky 
Jób László, Gáyor Tibor, Lászlóffy Aladár, Maurer Dóra, Perneczky Géza – tehát a „vasfüggönyön túli” 
alkotók közül is néhányan részt vállalnak a kapcsolatépítés, azaz a párbeszéd megteremtésében. A tanul-
mányok a szemiotikai poétika sajátosságait veszik szemügyre. Az 1977 nyarán ismét Hadersdorfban ren-
dezett összejövetelen folytatódik a vita a történeti és az újavantgárd viszonyáról, a korai (aktivista–futu-
rista–expresszionista) mozgalmak közösségi indíttatásáról, az újabb konkrét, konceptuális művészeti 
jelenségeknek a konstruktivizmussal való rokonságáról s a wittgensteini művészetfilozófia nyelvelméleti 
aspektusáról. A Kassák-díjat ezúttal Beke László művészettörténész nyeri el. Voltaképpen ezen a találko-
zón manifesztálódik az avantgárdon belüli fordulat a szemiotikai alkotásmód felé, amely a továbbiakban 
a vizuális költészet expanziójához vezet.

E három utóbbi találkozón már népes magyarországi csapat vett részt, s egyre többen jöttek Jugoszlá-
viából, Romániából is a magyar alkotók, sőt az egyszerű érdeklődők is (akiknek részben turistaként, rész-
ben baráti látogatókként, néhányuknak „hivatalos” keretek között sikerült kijutniuk). Ekkor már rend-
szeresen 50-60 ember volt jelen a konferenciákon. A Műhely ekkori számaiban került előtérbe a vizuális 
irodalom, elsősorban a Műhely-triász tipográfiai kísérletei (Bujdosó Alpár), labirintus-alakzatai (Nagy 
Pál), Papp Tibor „vendégszövegei”, de a hazai fiatalok is egyre gyakrabban szerepelnek a lapban vizuális 
alkotásaikkal, az irodalmi esteken pedig performanszaikkal, konkrét költészeti bemutatóikkal. Ekkor 
már néhány hazai folyóirat-szerkesztő is „megengedhette magának”, hogy eljöjjön a találkozókra, s lapjá-
ban lehozzon egy-egy érdekesebb írást (Aczél Géza – Alföld, Pete György – Életünk, Veress Miklós – Mozgó  
Világ stb.). A Műhely-összejövetelek rendszeresen visszatérő vendége néhány irodalom- és művészettörté-
nész, valamint az emigrációbeli „törzsgárda” mellett több magyarországi és „határon túli” alkotó: Beke 
László, Béládi Miklós, Bortnyik Éva, Cselényi Béla, Danyi Magdolna, Deréky Pál, Erdély Miklós, Galántai 
György, Hegyi Lóránd, Jovánovics György, Kukorelly Endre, Ladik Katalin, Lászlóffy Aladár, Lipcsey 
Emőke,  Maurer Dóra, Molnár Miklós, Petőfi S. János, Perneczky Géza, Pomogáts Béla, Sáry László, Sebők 
Zoltán, Szajbély Mihály, Szentjóby Tamás, Székely Ákos, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső, Thomka Beáta, 
Tóth Gábor, Tubák Csaba, Wilhelm András, Zalán Tibor stb. Esterházy Péter, Nádas Péter, Cselényi László, 
Tolnai Ottó is többször megfordul itt, sőt Kassákné is el-ellátogat olykor, különösen a hadersdorfi össze-
jövetelekre.

Az 1978-as marlyi konferencia (A kocka és a játék) jelzi a fordulatot a vizuális szövegirodalom felé. 
Perneczky Géza előadása (A fekete négyzettől a pszeudo-kockáig) a század eleji konstruktivizmus és a kon-
cept art közötti rokonságot hangsúlyozza, ugyanakkor arra is rámutat, hogy a ’70-es években kialakult 
„médium”-szereptudat s maga a szemiotikai művészet is a nyílt szembenállás helyett választott iro nikus 
védekezés az újabb keletű hatalmi diktatúrákkal szemben. A szövegirodalom – hangsúlyozza – a játék 
emblematikus rendszerére épül: „kijátszani” a börtön-szituáció rendszabályait, távolságtartó iróniával 
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nőlegesen is: Bakucz József, Szentjóby Tamás az 1971-es év, Oravecz Imre, Jovánovics György az 1972-es 
év nyertesei. Ugyanezen a nyáron, június 23–25-ére szervezik meg az első Műhely-találkozót a Párizs mel-
letti Marly-de-Roiban, amelyen 9 országból mintegy 20 író vesz részt, köztük két hazai meghívott vendég 
is (Parancs János, Mezei András), Erdélyből Farkas Árpád, Szilágyi István, Vári Attila, Jugoszláviából Ács 
Károly, Tolnai Ottó. A találkozó témája a 10. évforduló ünneplésén túlmenően a Korszerűség / Kortárs 
irodalom elméleti problémáinak megvitatása, s az experimentális művészet új műfajainak bemutatója. 
Jelen van több kortárs francia alkotó is. Még ugyanez évben megjelenik Nagy Pál, Papp Tibor és Philippe 
Dôme szerkesztésében a Műhely francia nyelvű testvérlapja, a d’atelier (1972–77). A következő év Kassák-
díjasa Dôme.

1973-ban megalakul a Magyar Műhely Munkaközössége, amelynek az előfizetők összefogásában, az 
anyaggyűjtésben s az évenkénti találkozók megszervezésében lesz fontos szerepe. A munkában oroszlán-
részt vállal Bujdosó Alpár, aki Bécsből könnyebben tud kapcsolatot tartani a magyarországi alkotókkal 
is. 1974-től ő lesz a Magyar Műhely bécsi szerkesztője, s ettől kezdve egészen a lap hazatértéig (1990) 
a Bujdosó–Nagy–Papp triász szerkeszti a Műhelyt.

Az 1974 nyarán Marlyban szervezett találkozón Magyarországról már többen vesznek részt. Béládi 
Miklós és Pomogáts Béla irodalomtörténészek, az Irodalomtudományi Intézet munkatársai „hivatalo-
san” vannak jelen. Ők a további tanácskozásoknak is állandó vendégei lesznek. Esterházy Péter első novel-
lája (Keringő szívütemben), Hamvas Béla Kései művek melankóliája című írása, Labancz Gyula versei, 
Fajó János grafikái, Beke László eszmefuttatása a kísérleti műfajokról stb. a lap 1974. áprilisi (43–44.) 
számában jelenik meg. Az év Kassák-díjasai: Erdély Miklós és Tandori Dezső. Erdélyt nem engedik ki a díj 
átvételére, holott Kollapszus orv című kötetét is ez alkalommal adta ki a Magyar Műhely Kiadó. A lap 
következő száma (45–46. – 1974. december) Szentkuthy-különszám, amelyben Hanák Tibor, Kassai György, 
November Éva Prae-elemzései, Pomogáts Béla tanulmánya (Egy eszmélet katalógusa) vetik meg a jövő-
beni Szentkuthy-értékelés alapjait.

Az 1975-ös találkozót a Bécs melletti Hadersdorfban rendezik (június 23–26). A tanácskozás témája: 
műfordítás/korszerűség. Béládi Miklós és Pomogáts Béla az avantgárd magyarországi helyzetéről tart 
előadást, Gáyor Tibor és Sík Csaba a képzőművészeti avantgárd előretöréséről számolnak be. A Kassák-
díjat ez évben Harasztÿ István szobrász kapja. Az 1976 júliusában Marlyban szervezett összejövetelen 

a művészet szemiotikai funkciójáról, a „küldetéses”, közösségi elkötelezettségű és a jelszerű, szemiotikai 
avantgárd közötti különbségről, az új típusú szövegszervezési eljárásokról folyik az eszmecsere. A részt-
vevők együttesen meglátogatják Schöffer Miklós műtermét, aki örömmel elmagyarázza nekik kiberne-
tikus művészete lényegét. 1976-ban a Kassák-díjat Nagy Károly kapja meg.

A Műhely 50. (ünnepi) száma (1976. november) puritán konstruktivista címlapjával kiemelkedik a szá-
mok sorából. Az impresszumban feltüntetett Munkaközösség új nevekkel bővül: Albert Pál, Baránszky 
Jób László, Gáyor Tibor, Lászlóffy Aladár, Maurer Dóra, Perneczky Géza – tehát a „vasfüggönyön túli” 
alkotók közül is néhányan részt vállalnak a kapcsolatépítés, azaz a párbeszéd megteremtésében. A tanul-
mányok a szemiotikai poétika sajátosságait veszik szemügyre. Az 1977 nyarán ismét Hadersdorfban ren-
dezett összejövetelen folytatódik a vita a történeti és az újavantgárd viszonyáról, a korai (aktivista–futu-
rista–expresszionista) mozgalmak közösségi indíttatásáról, az újabb konkrét, konceptuális művészeti 
jelenségeknek a konstruktivizmussal való rokonságáról s a wittgensteini művészetfilozófia nyelvelméleti 
aspektusáról. A Kassák-díjat ezúttal Beke László művészettörténész nyeri el. Voltaképpen ezen a találko-
zón manifesztálódik az avantgárdon belüli fordulat a szemiotikai alkotásmód felé, amely a továbbiakban 
a vizuális költészet expanziójához vezet.

E három utóbbi találkozón már népes magyarországi csapat vett részt, s egyre többen jöttek Jugoszlá-
viából, Romániából is a magyar alkotók, sőt az egyszerű érdeklődők is (akiknek részben turistaként, rész-
ben baráti látogatókként, néhányuknak „hivatalos” keretek között sikerült kijutniuk). Ekkor már rend-
szeresen 50-60 ember volt jelen a konferenciákon. A Műhely ekkori számaiban került előtérbe a vizuális 
irodalom, elsősorban a Műhely-triász tipográfiai kísérletei (Bujdosó Alpár), labirintus-alakzatai (Nagy 
Pál), Papp Tibor „vendégszövegei”, de a hazai fiatalok is egyre gyakrabban szerepelnek a lapban vizuális 
alkotásaikkal, az irodalmi esteken pedig performanszaikkal, konkrét költészeti bemutatóikkal. Ekkor 
már néhány hazai folyóirat-szerkesztő is „megengedhette magának”, hogy eljöjjön a találkozókra, s lapjá-
ban lehozzon egy-egy érdekesebb írást (Aczél Géza – Alföld, Pete György – Életünk, Veress Miklós – Mozgó  
Világ stb.). A Műhely-összejövetelek rendszeresen visszatérő vendége néhány irodalom- és művészettörté-
nész, valamint az emigrációbeli „törzsgárda” mellett több magyarországi és „határon túli” alkotó: Beke 
László, Béládi Miklós, Bortnyik Éva, Cselényi Béla, Danyi Magdolna, Deréky Pál, Erdély Miklós, Galántai 
György, Hegyi Lóránd, Jovánovics György, Kukorelly Endre, Ladik Katalin, Lászlóffy Aladár, Lipcsey 
Emőke,  Maurer Dóra, Molnár Miklós, Petőfi S. János, Perneczky Géza, Pomogáts Béla, Sáry László, Sebők 
Zoltán, Szajbély Mihály, Szentjóby Tamás, Székely Ákos, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső, Thomka Beáta, 
Tóth Gábor, Tubák Csaba, Wilhelm András, Zalán Tibor stb. Esterházy Péter, Nádas Péter, Cselényi László, 
Tolnai Ottó is többször megfordul itt, sőt Kassákné is el-ellátogat olykor, különösen a hadersdorfi össze-
jövetelekre.

Az 1978-as marlyi konferencia (A kocka és a játék) jelzi a fordulatot a vizuális szövegirodalom felé. 
Perneczky Géza előadása (A fekete négyzettől a pszeudo-kockáig) a század eleji konstruktivizmus és a kon-
cept art közötti rokonságot hangsúlyozza, ugyanakkor arra is rámutat, hogy a ’70-es években kialakult 
„médium”-szereptudat s maga a szemiotikai művészet is a nyílt szembenállás helyett választott iro nikus 
védekezés az újabb keletű hatalmi diktatúrákkal szemben. A szövegirodalom – hangsúlyozza – a játék 
emblematikus rendszerére épül: „kijátszani” a börtön-szituáció rendszabályait, távolságtartó iróniával 
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szemlélni a körénk/fölénk magasodó falakat, s így szabadulni meg a nyomasztó tehetetlenségtudattól. 
Vagyis: „a fekete négyzettől nem is áll olyan messze a pszeudo-kocka!” Sőt Perneczky úgy látja: „A kelet-
európai avantgárd motívumkincse elsődleges energiává válhat még” egy adott pillanatban, s „a pszeudo-
avantgárd bármikor újra felöltheti a klasszikus avantgárd szereptudatát”. A happeningekben játékos 
formában ugyan, de változatlan erővel munkál a tiltakozás, a lázadás az emberméltóságot lefokozó, az 
eltömegesedő társadalmi viszonyok ellen. Bujdosó Alpár, ez év Kassák-díjasa a játék pszichikai feloldó 
szerepéről, játék és személyi szabadság összefüggéseiről beszél, kiemelve a poliszemikus szövegformálás 
szerepét az „egyenirányított” gondolkodásmódból való kilépésben.

A ’70-es évek végére felnőtt „kísérletező” nemzedék (többségük már az ’50-es évek szülötte) itthon 
egyáltalán nem jutott legális fórumhoz. A Mozgó Világ – az egyetlen ellenzéki lap (szerkesztette Veress 
Miklós 1975–80; Kulin Ferenc 1981–83) – kevéssé volt nyitott az experimentális művészet irányában. Veress 
Miklós ugyan, aki járt a Műhely-konferenciákra is, közölt egy-két írást Erdély Miklósról, Hajas Tiborról, 
de a vizuális költészettől már ő is elzárkózott. Zalán Tibor, ennek a generációnak az egyik reprezentánsa 
az évtized végén keserű iróniával fogalmazta meg kényszer szülte közös ars poétikájukat (Arctalan 
nem zedék, Életünk 1979/1.). Belső támpontok és külső támogatás híján, nem látva orientációs pontokat 
maguk előtt, a „sehova-nem-tartozás” reménytelen érzésével keresték útjukat. Csak a „nem”-et ismer-
ték, a tilalmi hálózat szövevényébe belegabalyodva az irodalmi élet kapujában toporogtak, bebocsátás-
ra várván, mint Franz Kafka hőse A Törvény kapujában. Az Írószövetségen belül a ’70-es évek derekán 
szerveződött FIJAK ekkorra már „szekértáborokra” kezdett bomlani, a ’79-ben megalakuló Fölöspéldány 
csoport néhány tagja (Bernáth[y] Sándor, Györe Balázs, El Kazovszkij, Kemenczky Judit, Szilágyi Ákos, 
Szkárosi Endre stb.), a Csütörtök Esti Társaságból Zalán Tibor s még néhányan kifejezetten az avant-
gárd irányában keresték a „kiutat” a patthelyzetből. A ’70-es évek végén írásaikat eljuttatták a Műhelyhez, 
s részt vettek a találkozókon is. Szilágy Ákos és Szkárosi Endre – ekkor már ismert hangköltők – a szá-
zad eleji futurista-dadaista  fonikus hagyományt feltámasztva, hangköltészeti kísérleteikkel mintegy 
„kiegészítették” a vizuális költészet vonulatát, így nagyon is „beleillettek” a Műhely szemiotikai fordu-
latának koncepciójába.11

Ugyancsak a Magyar Műhely irányában tájékozódott a kolozsvári Echinox köre, amely a szövegiroda-
lom felől akarta megújítani a romániai magyar irodalmat. Az 1968-ban alapított egyetemi folyóirat köré-
ből többen már a ’70-es évek legelején felvették a kapcsolatot a Műhellyel, s a későbbiekben is kitartottak  
mellette. Ágoston Vilmos, Tamás Gáspár Miklós, majd a ’70-es évek derekán/végén Egyed Péter, Szőcs 
Géza nyomán a fiatalok szélesebb köre kapcsolódott a párizsi folyóirathoz (Bréda Ferenc, Bíró Ferenc, 
Beke Mihály András, Cselényi Béla, Kőrössi P. József, Sütő István stb.), miután az ő érdeklődésük is egyre  
inkább a szöveg, a nyelv belső szövetének analízise irányába fordult. Szőcs Géza Mi a nyelv? című esz-
széjében az ősnyelv, a kommunikáció ősi formájának a feltámasztását javasolja megoldásképp a különböző 
ajkú népek közötti nyelvi „idegenség” feloldására. Úgy véli: a nonverbális művészi anyanyelv talán össze-
köthetné egymással a más-más nemzethez/nemzetiséghez tartozó, közös hazában élő, egymástól kü-

11  Erről bővebben lásd SZKÁROSI Endre, Egy másik ember, Orpheusz, Budapest, 2011 (különösen a Fölöspéldány és 

a Műhelyek című fejezeteket).

lönböző alkotói világokat.12 A Marosvásárhelyi Műhely (1978–84) szintén a „kísérletező” művészet mellett 
tette le voksát. Experimentális művészetével „beírta magát – az Echinox-körrel együtt – az újabb kori 
magyar irodalom történetébe” – idézi fel Nagy Pál. Rendkívül magas színvonalú akciószínházával, hap-
peningjeivel, mail-art műveivel és performanszaival közép-európai léptékű avantgárd közösséget terem-
tett, „amelynek – szellemi integritását megőrizve – sikerült kiküzdenie belső függetlenségét a totalitárius 
hatalommal szemben”.13 1980-ban jelent meg a romániai fiatal magyar költők antológiája Ötödik évszak 
címmel. Borcsa János, az Echinox köréhez tartozó kritikus Szövegtenger című írásában mutatja be az 
antológia szerzőit (Balla Zsófia, Markó Béla, Kovács András Ferenc, Tompa Gábor, Visky András), akik 
ugyancsak a Műhelyben találtak otthonra (Magyar Műhely 83. [1992. március]).

A ’70-es évek végi hazai újavantgárd történetéhez hozzátartoznak az alternatív pop- és művész-zene-
karok is, amelyek zene- és szöveg-együttesükkel a lázadás, a nonkonformizmus szellemiségét sugározták 
(Art Deco, Bp. Service, Európa Kiadó, Matuska Silver Sound, Beatrice, Vágtázó Halottkémek stb.). A Wilhelm 
András zeneesztéta köré szerveződött Új Zenei Stúdió (amely az egykori Kassák-körös Kurtág Györgyöt 
tekintette egyik mesterének) már a ’70-es évek derekán felvette a kapcsolatot a Magyar Műhely körével, 
s ők lettek az 1979-es év Kassák-díjasai (Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László és Wilhelm András). 
Az 1980 tavaszán megalakuló A. E. Bizottság (amelynek magját eredetileg a szentendrei Vajda Lajos Stúdió 
képzőművészei: Bernáth[y] Sándor, feLugossy László, efZámbó István, Wahorn András alkották), Waszlavik 
Gazember László vezetésével olyan átütő erejű együttessé nőtte ki magát, hogy jelentősebb koncertjein 
olykor 20-25 ezer főnyi közönsége volt. Fellépései az akcióművészeti-képzőművészeti elemek beépítésével, 
installációkkal, performanszokkal, fény-árnyjátékokkal fűszerezve, a kép, a mozgás, a zene és a szöveg 
szintetizálásával szerves egységet alkottak, az „összművészeti” játékba bevonva a közönséget is. Ezek az 
együttesek a koncert- és az alternatív kultúra jellegzetességeit próbálták ötvözni egymással. Miután a ze-
nekarok váratlan improvizációit nem lehetett előre „cenzúrázni”, azok több szabadságot engedhettek 
meg maguknak, könnyebben kijátszották a tilalmakat, mint a költők-írók, akiknek a szövegeit akár le 
is lehetett tiltani. A zenei „újhullámnak” viszonylag szabad útja volt a ’70/80-as évek fordulóján; benne 
elmosódtak az irodalom, a zene és a képzőművészet határai. A rítusszerű, közösségteremtő előadásmód 
segítségével előtérbe került a gesztusköltészet, a testbeszéd, a performanszkultúra, azaz a szemiológiai 
dimenzió. Vagyis létrejött egy olyasfajta összművészeti teljesítmény, amilyenről Kassák kezdettől fogva 
álmodott.

Ennek legfontosabb gyűjtőmedencéje ekkoriban a párizsi Magyar Műhely volt. Nem véletlen tehát, hogy 
a ’70-es években debütált nemzedék zöme a Műhely védőernyője alá húzódott, s többségük hosszú éveken 
át (vagy akár mindmáig) a „törzsgárda” tagja lett. Elsősorban a publikálási lehetőség, a kreatív alkotói 
formák, az átjárható műfajok, a szövegirodalom áttételesebb nyelvi struktúrái vonzották oda őket, és ter-
mészetesen a nyugati kortárs irodalommal való lépéstartás igénye. Így a ’70-es évek végi Magyar Műhely-
számok már jórészt a „vasfüggöny” mögötti magyar fiatalok népes táborának szövegeivel vannak tele: 
mind a romániai, vajdasági, szlovákiai, mind a magyarországi alkotók itt találtak otthonra.

12  Az Echinox körét bemutatja POMOGÁTS Béla, Nyelv és anyanyelv, Magyar Műhely 65–66. (1982. március).

13  NAGY Pál, Tegnap és Ma, Magyar Műhely 80. (1991. július).
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11  Erről bővebben lásd SZKÁROSI Endre, Egy másik ember, Orpheusz, Budapest, 2011 (különösen a Fölöspéldány és 

a Műhelyek című fejezeteket).

lönböző alkotói világokat.12 A Marosvásárhelyi Műhely (1978–84) szintén a „kísérletező” művészet mellett 
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nekarok váratlan improvizációit nem lehetett előre „cenzúrázni”, azok több szabadságot engedhettek 
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12  Az Echinox körét bemutatja POMOGÁTS Béla, Nyelv és anyanyelv, Magyar Műhely 65–66. (1982. március).

13  NAGY Pál, Tegnap és Ma, Magyar Műhely 80. (1991. július).
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III. A ’80-AS ÉVEK ÚJAVANTGÁRD VIRÁGKORA, 
A VIZUÁLIS KÖLTÉSZET TÉRHÓDÍTÁSA

A Magyar Műhely szerkesztői 1980. január 4-én mutatkoz(hat)tak be első ízben nyilvánosan a hazai kö-
zönség előtt a Fiatal Művészek Klubjában. A terem természetesen zsúfolásig megtelt nemcsak érdek-
lődőkkel, hanem besúgókkal, civil rendőrökkel is. Könczöl Csaba (aki a KISZ KB részéről megnyitotta az 
estet) már nem támasztott nyíltan akadályokat a hazai közönséggel való eszmecsere elé. Ezen a találkozón 
jelenti be új programját a Műhely szerkesztősége: „Nyitás a vizuális költészet felé!”

Petőcz András, aki első ízben – érettségi után, mint magános turista – 1979 nyarán kereste fel Párizsban 
a Magyar Műhely szerkesztőit, így idézi fel emlékeit erről a korszakról: „A művészi lázadás (miután a nyílt 
beszéd és a nyílt akció végképp lehetetlenné vált) rejtettebb síkra transzponálódott: a »képes beszéd«, 
azaz a vizuális és a konkrét költészet köntösét öltötte magára. Az adminisztratív úton lefojtott, felszín 
alatti lázadásból elementáris erővel tört elő az avantgárd irodalom Magyarországon. […] A 80-as évek 
avantgárdja szerves belső fejlődés eredménye – ugyanakkor a Magyar Műhely támogatása nélkül nem 
bontakozhatott volna ki. A Magyar Műhelyben megjelenni minden magát progresszívnek tekintő szerző 
számára megtiszteltetés volt.” Petőcz utólag úgy látja: itt és ekkor voltaképpen „egy irodalmi rendszer-
változtató folyamat” kezdődött el, már akkor, amikor politikai rendszerváltoztatásról még álmodni sem 
lehetett, nemhogy beszélni róla.14

1980–81-ben – már elsőéves egyetemistaként – rábukkant az egykori bölcsészkari folyóirat, a Jelenlét 
(1972–76, szerkesztette Sárándi József és Csaplár Vilmos) számaira, s 1981 őszén Csűrös Miklós tanár köz-
reműködésével újraindította azt, nemzedéki fórumnak szánva. Mindjárt az 1. számban (a folytonosságot 
figyelembe véve ez a 8. szám) közzéteszi Kassák hajdani 12 pontos akcióprogramját (eredeti megjelenése: 
A Tett 1916/10.). A következő, 9. számban pedig nyílt levélben fejti ki véleményét az irodalmi életről (Bocsá-
nat), szarkasztikus szavait elsősorban az irodalmi intézményeket, a szellemi posztokat uraló (párt)kori-
feusokhoz intézve: „Nem haragszom rátok. Ti se haragudjatok rám. […] Ti tudjátok a legjobban: legszebb 
víz az állóvíz. […] Nem baj, ha nincs polgárpukkasztó költészet, nincs neo-dada, nincs vizuális költészet, 
nincs neo, nincs poszt, nincs ultra. […] Csak ti vagytok. Nem baj. […] A levegő már elég dohos; mondjuk 
ki végre: büdös. Nem baj. Legfeljebb megfulladunk.”

Petőcz részt vesz az 1981 nyarán Hadersdorfban rendezett Műhely-találkozón, ahol bemutatja vizuális 
alkotásait, kollázsait, geometrikus kompozícióit, felolvas verseiből. Ars poeticájában Kassák konstruk-
tivista korszakára utal: „Nálam építkeznek a szavak / a betűből lesz minden habarcs / meg én magam va-
gyok a fehér lap is”. 1982 nyarán a marlyi konferencián már meghívott vendégként szerepel, Beke László-
val, Erdély Miklóssal, Pomogáts Bélával együtt. A Jelenlét 1982. decemberi, 11–12. számában közzéteszi Az 
idő papagájosan… című Kassák-parafrázisát, amelynek ironikus hangvétele, vizuálisan is tagolt szer-
kezete, vendégszöveg-foszlányai egyértelműen Kassák 1920-as poémájára, A ló meghal…-ra utalnak. Ezt 
a kompozíciót akár az újavantgárd zászlóbontásának is tekinthetjük, amely kihívóan hozza a „megcson-
tosodott vének” tudomására: nemzedékének elege van a lefojtottságból, a meghunyászkodásból: „Tarisz-

14  PETŐCZ András, Kiáltás és jel. Pályakép a ’80-as évekből, Magyar Műhely 151. (2009/2.).

nyánk vállunkra feszül / az Idő fölöttünk röpül / mi vagyunk az Idő. […] Zsákutcába jutott a gyilkos. […] 
Ez már előreszaladás / Előreszaladás az új Igék felé”. Petőcz tehát felismeri: itt az idő, hogy „történelmi 
jelenlétét” hangsúlyosabbá tegye az ő nemzedéke (az ’50/60-as évek fordulóján születettek) is. A továbbiak-
ban a Magyar Műhely hazai estjeinek megszervezésében is szerepet vállal, fontosnak tartva, hogy az eur ó-
pai horizontot megismerjék nemzedéktársai (s így bizonyos értelemben támaszt, hivatkozási alapot ta-
láltak a Műhely körében saját kísérleti költészetük kibontakoztatásához is).

A 11–12. számban a Jelenlét szerkesztősége felhívást tesz közzé: „Várjuk személyes JELEN LÉTeteket 
az Alkotókör összejövetelein, és várjuk levélben való JELENtkezéseteket!” Igazi alkotóközösséget szeret-
nének szervezni: „Közösség: mágikus erejű varázsszó a XX. század végén! […] Hazudnánk, ha azt mon-
danánk: a Jelenlét-alkotókör közösség! Még nem az. Kiadványunk munkatársainak túl kevés emberhez 
van köze – sokkal több fiatal figyelmére és segítségére várunk tehát!” A „toborzó” eredményeképp a lap-
szám terjedelme bővül; s a kéthetente tartott vitaesteken mind többen vesznek részt. Élő folyóirat-bemu-
tatókat is rendeznek az Egyetemi Színpadon (Jelenlét-revü), amelyeket szintén nagy érdeklődés kísér. 
1982-ben megalakul a TÉR/KÉP/VERS csoport (Bíró József, Endrődi Szabó Ernő, Géczi János, Hegyeshalmi 
László, Molnár Miklós, Péntek Imre, Petőcz András, Székely Ákos és Zalán Tibor), amely különböző vidéki 
városokban (Hatvan, Szombathely, Békéscsaba, Veszprém, Székesfehérvár stb.) s Budapesten a Kassák 
Klubban, a Fiatal Művészek Klubjában stb. szervezett rendszeres fellépéseivel, képvers-kiállításaival egé-
szen betiltásáig (1985) fontos szerepet tölt be a vizuális költészet hazai elfogadtatásában.

Közben azonban a Jelenlét körüli viták felerősödése következtében Petőcz 1983-ban kiválik a szerkesz-
tőségből, s a lap szépen-csendben meg is szűnik. Viszont a Jelenlét-revü előadásai egy ideig még tovább 
élnek, majd Petőcz Médium-Art címen szamizdat lapot alapít 1984-ben, amelyben igyekszik összefogni 
az experimentális költészet ismert képviselőit (Erdély Miklóst, Garaczi Lászlót, Háy Jánost, Nagy Pált, 
Papp Tibort, Szilágyi Ákost, Szkárosi Endrét, Tatár Sándort, Tóth Gábort). Ekkor már a Magyar Műhely 
szerkesztői is sűrűbben megfordulnak itthon, így nem olyan nagy gond a publikációk kijuttatása…

(folytatás a következő lapszámban – MM162)
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14  PETŐCZ András, Kiáltás és jel. Pályakép a ’80-as évekből, Magyar Műhely 151. (2009/2.).
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tatókat is rendeznek az Egyetemi Színpadon (Jelenlét-revü), amelyeket szintén nagy érdeklődés kísér. 
1982-ben megalakul a TÉR/KÉP/VERS csoport (Bíró József, Endrődi Szabó Ernő, Géczi János, Hegyeshalmi 
László, Molnár Miklós, Péntek Imre, Petőcz András, Székely Ákos és Zalán Tibor), amely különböző vidéki 
városokban (Hatvan, Szombathely, Békéscsaba, Veszprém, Székesfehérvár stb.) s Budapesten a Kassák 
Klubban, a Fiatal Művészek Klubjában stb. szervezett rendszeres fellépéseivel, képvers-kiállításaival egé-
szen betiltásáig (1985) fontos szerepet tölt be a vizuális költészet hazai elfogadtatásában.

Közben azonban a Jelenlét körüli viták felerősödése következtében Petőcz 1983-ban kiválik a szerkesz-
tőségből, s a lap szépen-csendben meg is szűnik. Viszont a Jelenlét-revü előadásai egy ideig még tovább 
élnek, majd Petőcz Médium-Art címen szamizdat lapot alapít 1984-ben, amelyben igyekszik összefogni 
az experimentális költészet ismert képviselőit (Erdély Miklóst, Garaczi Lászlót, Háy Jánost, Nagy Pált, 
Papp Tibort, Szilágyi Ákost, Szkárosi Endrét, Tatár Sándort, Tóth Gábort). Ekkor már a Magyar Műhely 
szerkesztői is sűrűbben megfordulnak itthon, így nem olyan nagy gond a publikációk kijuttatása…

(folytatás a következő lapszámban – MM162)


