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SZÉKELY ÁKOS

Szabad levegő

A Magyar Műhely szombathelyi találkozóiról

Különös, zavarba ejtő, mondhatnánk pikáns lehetett az a pillanat, amikor ez a szabad levegő (amivel a sze-
rencsésebbeknek már évtizedek óta tele volt a tüdeje) először keveredett a szombathelyi Megyei Művelő-
dési és Ifjúsági Központ (korábban Dr. Münnich Ferenc Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ), az éppen 
felbomlóban lévő késő Kádár-kor áporodott, naftalin szagú levegőjével.

Már működik az ellenzéki kerekasztal, már alakulóban vannak a pártok, egyes műhelyekben ké-
szülődnek a nagy leszámolásra. Ekkor (vagy talán később) hangzanak el Antall József azóta legendássá 
vált szavai (némi módosítással): tetszettek volna gatyát váltani. Itt azonban meg kell állnunk egy szóra… 
A Magyar Műhely soha nem tévesztette össze a politikai leszámolást a poétikai leszámolással (Nagy Pál: 
„még ma leszámolunk az irodalommal…”), amit Szombathelyen a helyi és az országos hatalom később is 
gyakran összekever majd.

A folyamat már megállíthatatlan, a helyzet azért meglehetősen átmeneti és bizonytalan; jellemző a meg-
nyitó ceremóniája: a találkozót – ehhez ragaszkodtak a Magyar Műhely szerkesztői – én nyitottam meg, 
majd Pete György, az Életünk főszerkesztője vette át a szót, aki több kinti találkozón részt vett, gyakran 
közölt a „műhelyesek”, általában a kintiek munkáiból a lapban, s a ’89-es találkozóra egy különszámot 
is megjelentetett. De a régi funkcionáriusok még a helyükön voltak (a művelődési házban is).

A találkozó egyébként legális volt, szó sem volt valamiféle „csempészésről” vagy „konspirációról” (vagy 
csak én nem tudtam róla?), ahogy arról a korabeli sajtó „nem kis szorongással és aggódással” a hangjában 
tudósított. Az tény, hogy Pete György előtt még Zsámboki Árpád, a Megyei Tanács Közművelődési Osztá-
lyá nak vezetője is szükségesnek vélte, hogy köszöntse a Magyar Műhely „alkotógárdáját”.

Ennek azonban ma már nincs sok jelentősége.
Mégis, hogy mennyire volt őszinte a „kísérletezés szabadságának” akkori méltatása (és hogy mennyire 

volt szakszerű), azt, ha mással nem, a „vasi hagyományok” – akkor már várható – felemlegetésével meg-
ítélhetjük, annál is inkább, mert az eseményekre később visszatérő, a tanácskozást kísérő kiállításról 
szóló írásban a helyi sajtóban újra említődik a „kísérlet”, kiemelt helyzetben (címben: Zsenik és kísérletezők), 
kimondottan bántó értelmezésben. („Blöff”, „az emberi gondolkodás logikai bukfencei…” Hát persze!, 
kiáltana Papp Tibor felugorva, ha már eddig, a „kísérletezés” szóra nem tette volna.)

A találkozóknak többnyire része volt ugyan a művek bemutatása, egyfajta kamarajellegű kiállítás 
máskor is, most azonban (mondom én, nyilván elfogultan) átfogó volt és nagyszabású. A „képek” először 

szerepeltek egyenrangúan egymás mellett (vizuális költészet, videószöveg, installáció, textilkép, fotó, 
kottakép, művészi performansz, plasztika, agyagtábla, többféle elektronikus és intermediális műalkotás), 
mint azonos szellemiségű műhelyekből kikerülő, azonos szellemi tartományok produktumai, amelyek 
elkülönültek és egymásra hatottak, egymást magyarázták, értelmezték, vitatták, egymást világították mint 
egymás árnyékai, nyomai, konstrukciói, láncszerű kapcsolódásai, tagadásai, elemei, csendjei; beszédes 
hallgatásai, hallgatag konstrukciói. Mint állandó mozgásban lévő felületek interpretátorai, elkülönülésük-
ben is egymás „nyelvi” teremtményei. Mint Mallarmé egy-egy kockadobása a (kiállító)térben.

(Bujdosó Alpárral1 egyetértve számomra egyébként a kísérlet, az experimentum nem kizárólag negatív 
jelentésű. Feltételez persze valamiféle „előzetest”, az „igazival” való összevetésben kisebb rendű, csökevé-
nyes „próbálkozgatást”, vázlatosságot. De azt is, hogy ez egyfajta nyitott, párbeszédre, végül is kommuni-
kációra kész közeg, állandó dinamikában, állandó átalakulásban lévő, valamiféle nyelvenkívüliségre, sőt 
visszavonhatóságra, törlésre, dekonstrukcióra utal. Flexibilis. Az világos, hogy ebben az összefüggésben 
nem erről van szó.)

Ezt a bonyolult képi világból álló kiállítást én magam nem is mertem volna megrendezni. Ahogy a Sza-
bad terület-katalóguson olvasható (a plakáttal együtt tervezte Eln Ferenc), profikat kértünk fel, akik több 
éjszakán át tartó munkával ezt kiválóan meg is oldották (Török Tamás, a Budapest Galéria Lajos utcai 
kiállítótermének rendezője Rosta József segítségével).

1  BUJDOSÓ Alpár, Újra a kísérletről, Magyar Műhely 90. (1993).
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A „kép” fogalmáról, kiterjesztésének határairól (Bujdosó Alpár)2 majd a következő, 1981-es szombathelyi  
k/gépeltérítés című találkozón lesz szó. Peternák Miklós megfogalmazásában: „Akár a látványként már 
létező, akár valami korábban nem látható szolgál a képhez alapul, az mindig kapcsolatban áll még egy 
ettől különböző szférával is. Ez a képen magán közvetlenül soha nem látható, de ez a lényege. A kép a lát-
ható és a nem látható között úgy teremt kapcsolatot, hogy megmutatja határukat (azután – talán először? 
nem először? – beszél a képek inflálódásának veszélyeiről).”3

Az avantgárdellenes művészet teoretikusainak többsége nálunk vak és süket vagy legalábbis konzer-
vatív és érzéketlen, ahogy ezt már többen megállapították. Papp Tibor még a találkozó után 20 évvel is 
(Életünk 2011/8.) Műhely-forgácsok 08 címmel azzal viaskodik, hogy az avantgárd nem stílusirányzat, 
hanem magatartás és gondolkodásmód. „A rendszernek leghőbb vágya az volt, hogy mindenekfelett ural-
kodjék, igájába fogja az élet minden területét, a művészetét, az irodalomét is. Ezt a feladatot a minden 
szinten megtalálható ideológiai párthadsereg őrmestereivel végeztette el.” Az irodalomban többek között 
Szabolcsi Miklóssal, aki 1971-es Jel és kiáltás című, a Gondolat Kiadónál megjelent könyvében ideológiai 
alapon fogalmazza meg a neoavantgárd mibenlétét, mely kifejezésnek a 60-as évek körüli megjelenésé-
ben szerinte a „politikai-társadalmi okok az alapvetőek”. Ebben a kérdésben kapcsolódik Tóth Gábor hoz-
zászólása4 egy ’89-es előadáshoz, rövid utalással Szabolcsi Miklós tipografizálásához: „Egyáltalán nem 
érdekel, hogy kiáltás-típusú avantgárd vagyok-e vagy jel-típusú. S ha kiáltás-típusú lennék, már végem 
is van, ha jel-típusú, akkor túlélő vagyok […] Mi érdekelhet akkor egyáltalán? Az, hogy tudjam: nem ka-
tegóriákat, hanem egy létformát jelentek […] Az avantgárd művész maga a JEL!”

Részben az értetlen közeg miatt tehát maguk a szerzők kényszerülnek az elméleti kérdések felé való 
forduláshoz.

Nagy Pálnak az első találkozón tartott előadása5 szerint „Az ezredvég gondolkozó embere nem hisz 
többé a haladás harsányan szóló hősi énekében, a világmegváltó Nagy Tervekben, elutasítja a történelmet 
(predestinációt?) »valóra váltó« »marxi-hegeli világszínház«-at. Azt, hogy az ideológiák kora lejárt, a nagy 
álmodozások és illúziók, a nagy hazugságok önhitetések kora befejeződött, az utca embere is érzi. »Para-
digmaváltás részesei vagyunk« (Vilém Flusser), új korszak határán állunk, melyet sokféleképpen próbál-
nak jellemezni: a kibernetika kora, az elektronikus átalakulás, a technikáról a technológiára való áttérés 
kora, az elektronikus tér kialakulásának kora stb.” 

Maurice Blanchot egy szerencsésebb, ideológiai ballasztok nélküli közegben (saját írói gyakorlatának 
megfelelően), másik irányból közelít a témához,6 a mindenkori naplók felé tartó gondolkodásától: attól 
a pillanattól kezdve, mihelyt a „mű a művészet kutatásává válik, s irodalommá lesz, az íróban mind erő-
sebben támad fel annak szükséglete, hogy kapcsolatot tartson önmagával”.

2  BUJDOSÓ Alpár, Avantgárd (és) irodalomelmélet. A Magyar Műhely párizsi, bécsi és magyarországi találkozóinak 

hozadéka = Magyar Műhely 113–114. (2000).

3  PETERNÁK Miklós, A kép a képen túl (vagy hol a határ?), Magyar Műhely 82. szám (1991).

4  TÓTH Gábor, Válasz egy előadásra, Magyar Műhely 75. (1990).

5  NAGY Pál, Posztmodern háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, Derrida, Magyar Műhely, Párizs–Bécs–Budapest, 1993.

6 Maurice BLANCHOT, Az irodalmi tér, Kijárat, Budapest, 2005.

Fontos hozadéka az 1989-es szombathelyi találkozónak, hogy nyilvánosan és ünnepélyesen az alapító  
szerkesztők bejelentették: a Magyar Műhely a 75. számtól „hazaköltözik” Magyarországra immár hármas, 
Párizs–Bécs–Budapest központtal, kooptál két hazai szerkesztőt Petőcz András és Székely Ákos személyé-
ben, megalapítanak egy szerkesztőbizottságot – Ágoston Vilmos elnök, Fráter Zoltán, Hegyi Lóránd, Juhász 
R. József, Szombathy Bálint –, nem költözik, hanem terjeszkedik, helyesbít majd a közösen fogalmazott 
beköszöntő, leszögezve, hogy a Magyar Műhely a továbbiakban is „irodalom- és művészetközpontú”, s hogy 
a magyar és a nemzetközi avantgárd folyóirata.

Mindenképpen kellene még beszélni a következő találkozó, a g/képeltérítés két fontos akciójáról. Az 
egyiket Maurer Dóra és Papp Tibor Pátkai Ervin emlékére készítette a Szombathelyi Képtár kiállítóterében, 
miután nem sikerült megszerezni a művész hagyatékából reprezentatív darabokat. Mintha a műtermé-
ben bekövetkezett robbanás pillanatában látnánk a munkáján dolgozó Pátkai Ervint immár mindörökké 
az elragadtatás(élet) vakító fényében, ragyogásában, az extázis(halál) vakító sötétjében, éjszakájában. Pedig 
csak annyi történt, hogy Maurer Dóra a közönség előtt a dobogón hanyatt fekvő, fejét, lábát mozdulatlanul 
a levegőben tartó, merev, görcsbe rándult testet egy végtelennek tűnő alufólia tekerccsel tetőtől talpig 
betekeri.

A g/képeltérítés elnevezés részben Papp Tibor találmánya, részben az enyém. Arra utal, hogy az el-
járás során a g/kép megszabadul kötöttségeitől, felszabadul előírásaitól, függetlenedik, s minthogy nem 
a rendeltetése szerint használjuk, kísérleti üzemmódra kapcsol, ily módon a reményeink és szándékaink 
szerinti kreativitásra válik alkalmassá. Igazán autentikus helyen, a képtárhoz tartozó Iseum szentélykör-
zetében, egyiptomi, görög, római istenségek otthonában, pogány és keresztény áldozati helyszínen, talán 
éppen az áldozati oltáron zajlott Tóth Gábor celebrálásával az Ökumenikus betűtisztelet. Korok, kultú-
rák, nyelvek, „képek” találkozásának, keveredésének, összeolvadásának keresztútján megtisztulás és 
újjászü letés. A dogmatikai háttérben ősi termékenységi kultuszok. Performansz? Kollektív mű? Az „öku-
menikus” felfogás mindkét változatot megengedi. Egy régi nyomda tenyérnyi nagyságú fabetűkészleté-
nek darabjai ból készült a közönség bevonásával, minden előzetes egyeztetés nélkül. Különös épület volt, 
vízzel feloldott gipsz tartotta össze (ház? vár? templom? Dr. Tóth Gábor Művelődési Központ?). A játék 
a kezdeti tétovázások után (a szégyenlős-szégyentelen betűlopkodások után), váratlan szójátékokkal, 
változó olvasatokkal egyre lelkesebb lett (gyerekek is részesei voltak), és addig tartott, amíg az egész 
készlet el nem fogyott.

Jó játék volt. Jó volt kézben tartani és építőkockaként felhasználni ezeket a régi, még testközeli fabetű-
ket. Alkotói és olvasói voltunk saját művünknek (egymás műveinek) egyszerre.

Tóth Gábor azzal búcsúzott a résztvevőktől (kicsit az egész találkozó résztvevőitől is): „Menjetek, és 
vigyétek magatokkal a tudást!” Vagy valami ilyesmi… 
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vatív és érzéketlen, ahogy ezt már többen megállapították. Papp Tibor még a találkozó után 20 évvel is 
(Életünk 2011/8.) Műhely-forgácsok 08 címmel azzal viaskodik, hogy az avantgárd nem stílusirányzat, 
hanem magatartás és gondolkodásmód. „A rendszernek leghőbb vágya az volt, hogy mindenekfelett ural-
kodjék, igájába fogja az élet minden területét, a művészetét, az irodalomét is. Ezt a feladatot a minden 
szinten megtalálható ideológiai párthadsereg őrmestereivel végeztette el.” Az irodalomban többek között 
Szabolcsi Miklóssal, aki 1971-es Jel és kiáltás című, a Gondolat Kiadónál megjelent könyvében ideológiai 
alapon fogalmazza meg a neoavantgárd mibenlétét, mely kifejezésnek a 60-as évek körüli megjelenésé-
ben szerinte a „politikai-társadalmi okok az alapvetőek”. Ebben a kérdésben kapcsolódik Tóth Gábor hoz-
zászólása4 egy ’89-es előadáshoz, rövid utalással Szabolcsi Miklós tipografizálásához: „Egyáltalán nem 
érdekel, hogy kiáltás-típusú avantgárd vagyok-e vagy jel-típusú. S ha kiáltás-típusú lennék, már végem 
is van, ha jel-típusú, akkor túlélő vagyok […] Mi érdekelhet akkor egyáltalán? Az, hogy tudjam: nem ka-
tegóriákat, hanem egy létformát jelentek […] Az avantgárd művész maga a JEL!”

Részben az értetlen közeg miatt tehát maguk a szerzők kényszerülnek az elméleti kérdések felé való 
forduláshoz.

Nagy Pálnak az első találkozón tartott előadása5 szerint „Az ezredvég gondolkozó embere nem hisz 
többé a haladás harsányan szóló hősi énekében, a világmegváltó Nagy Tervekben, elutasítja a történelmet 
(predestinációt?) »valóra váltó« »marxi-hegeli világszínház«-at. Azt, hogy az ideológiák kora lejárt, a nagy 
álmodozások és illúziók, a nagy hazugságok önhitetések kora befejeződött, az utca embere is érzi. »Para-
digmaváltás részesei vagyunk« (Vilém Flusser), új korszak határán állunk, melyet sokféleképpen próbál-
nak jellemezni: a kibernetika kora, az elektronikus átalakulás, a technikáról a technológiára való áttérés 
kora, az elektronikus tér kialakulásának kora stb.” 

Maurice Blanchot egy szerencsésebb, ideológiai ballasztok nélküli közegben (saját írói gyakorlatának 
megfelelően), másik irányból közelít a témához,6 a mindenkori naplók felé tartó gondolkodásától: attól 
a pillanattól kezdve, mihelyt a „mű a művészet kutatásává válik, s irodalommá lesz, az íróban mind erő-
sebben támad fel annak szükséglete, hogy kapcsolatot tartson önmagával”.

2  BUJDOSÓ Alpár, Avantgárd (és) irodalomelmélet. A Magyar Műhely párizsi, bécsi és magyarországi találkozóinak 

hozadéka = Magyar Műhely 113–114. (2000).

3  PETERNÁK Miklós, A kép a képen túl (vagy hol a határ?), Magyar Műhely 82. szám (1991).

4  TÓTH Gábor, Válasz egy előadásra, Magyar Műhely 75. (1990).

5  NAGY Pál, Posztmodern háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, Derrida, Magyar Műhely, Párizs–Bécs–Budapest, 1993.

6 Maurice BLANCHOT, Az irodalmi tér, Kijárat, Budapest, 2005.

Fontos hozadéka az 1989-es szombathelyi találkozónak, hogy nyilvánosan és ünnepélyesen az alapító  
szerkesztők bejelentették: a Magyar Műhely a 75. számtól „hazaköltözik” Magyarországra immár hármas, 
Párizs–Bécs–Budapest központtal, kooptál két hazai szerkesztőt Petőcz András és Székely Ákos személyé-
ben, megalapítanak egy szerkesztőbizottságot – Ágoston Vilmos elnök, Fráter Zoltán, Hegyi Lóránd, Juhász 
R. József, Szombathy Bálint –, nem költözik, hanem terjeszkedik, helyesbít majd a közösen fogalmazott 
beköszöntő, leszögezve, hogy a Magyar Műhely a továbbiakban is „irodalom- és művészetközpontú”, s hogy 
a magyar és a nemzetközi avantgárd folyóirata.

Mindenképpen kellene még beszélni a következő találkozó, a g/képeltérítés két fontos akciójáról. Az 
egyiket Maurer Dóra és Papp Tibor Pátkai Ervin emlékére készítette a Szombathelyi Képtár kiállítóterében, 
miután nem sikerült megszerezni a művész hagyatékából reprezentatív darabokat. Mintha a műtermé-
ben bekövetkezett robbanás pillanatában látnánk a munkáján dolgozó Pátkai Ervint immár mindörökké 
az elragadtatás(élet) vakító fényében, ragyogásában, az extázis(halál) vakító sötétjében, éjszakájában. Pedig 
csak annyi történt, hogy Maurer Dóra a közönség előtt a dobogón hanyatt fekvő, fejét, lábát mozdulatlanul 
a levegőben tartó, merev, görcsbe rándult testet egy végtelennek tűnő alufólia tekerccsel tetőtől talpig 
betekeri.

A g/képeltérítés elnevezés részben Papp Tibor találmánya, részben az enyém. Arra utal, hogy az el-
járás során a g/kép megszabadul kötöttségeitől, felszabadul előírásaitól, függetlenedik, s minthogy nem 
a rendeltetése szerint használjuk, kísérleti üzemmódra kapcsol, ily módon a reményeink és szándékaink 
szerinti kreativitásra válik alkalmassá. Igazán autentikus helyen, a képtárhoz tartozó Iseum szentélykör-
zetében, egyiptomi, görög, római istenségek otthonában, pogány és keresztény áldozati helyszínen, talán 
éppen az áldozati oltáron zajlott Tóth Gábor celebrálásával az Ökumenikus betűtisztelet. Korok, kultú-
rák, nyelvek, „képek” találkozásának, keveredésének, összeolvadásának keresztútján megtisztulás és 
újjászü letés. A dogmatikai háttérben ősi termékenységi kultuszok. Performansz? Kollektív mű? Az „öku-
menikus” felfogás mindkét változatot megengedi. Egy régi nyomda tenyérnyi nagyságú fabetűkészleté-
nek darabjai ból készült a közönség bevonásával, minden előzetes egyeztetés nélkül. Különös épület volt, 
vízzel feloldott gipsz tartotta össze (ház? vár? templom? Dr. Tóth Gábor Művelődési Központ?). A játék 
a kezdeti tétovázások után (a szégyenlős-szégyentelen betűlopkodások után), váratlan szójátékokkal, 
változó olvasatokkal egyre lelkesebb lett (gyerekek is részesei voltak), és addig tartott, amíg az egész 
készlet el nem fogyott.

Jó játék volt. Jó volt kézben tartani és építőkockaként felhasználni ezeket a régi, még testközeli fabetű-
ket. Alkotói és olvasói voltunk saját művünknek (egymás műveinek) egyszerre.

Tóth Gábor azzal búcsúzott a résztvevőktől (kicsit az egész találkozó résztvevőitől is): „Menjetek, és 
vigyétek magatokkal a tudást!” Vagy valami ilyesmi… 


