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SZ. MOLNÁR SZ ILVIA

A Magyar Műhely a Kádár-rendszerben*

A Kádár-rendszer alatt az Országos Széchényi Könyvtár Zárolt Kiadványok Tárában őrizték az emigrá-
cióból érkező könyveket és folyóiratokat, ahhoz nem férhettek hozzá az olvasók, a nyolcvanas években 
is csak kutatói engedéllyel. A Zárolt Kiadványok Tárát 1946 áprilisában hozták létre, és 1989 szeptembe-
rében a minisztertanács rendeletével szűnt meg, illetve alakult át szabadon kutatható Kortörténeti Gyűjte-
ménnyé.1 A zárt gyűjtemény megalakulásával vált lehetővé egyáltalán az emigráció irodalmának gyűjtése 
– ahogyan a szamizdatok gyűjtése is, noha ezeket nem vették állományba –, mivel így ellenőrizhető volt 
a könyvek és folyóiratok útja, és amint átlépték az országhatárt, azonnal zárt állományba vették őket. 
Külföldi lapokra előfizetni csak a belügyminisztériumnak, a külügyminisztériumnak, a Széchényi 
Könyvtárnak, a Párttörténeti Intézetnek és a Magyarok Világszövetségének volt engedélye.2

Az emigrációban sokan foglalkoztak a forradalom politikai, társadalmi vonatkozásaival, dokumentum-
kötetek, visszaemlékezések, interjúkötetek jelentek meg, amelyek mind a forradalomról beszéltek. Az 
1956-os októberi forradalommal foglalkozó sajtótermék biztosan számíthatott arra, hogy a nyolcva-
nas években Magyarországon zárt állományba kerül. […] Az irodalomtörténészek az irodalmi lapokat 
és a versesköteteket, az emigránsok életét, tevékenységét elemző munkákat keresték. Itt találták meg 
többek között Faludy György vagy Gömöri György verseit. Itt ismerhették meg Borbándi Gyula írásait, 
így A magyar emigráció életrajza című könyvét. Igen gazdag volt a folyóirattermés. Néhány hét késés-
sel jelentek meg a periodikumok a könyvtár polcain, de frissebbek voltak, mint a könyvek. A kutatók 

* A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1–11–1–2012–0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illet-

ve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt 

projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-

val valósul meg.

1 SOMOGY I Mária, Tiltott könyvek, könyvtári zártság. Adalékok az Országos Széchényi Könyvtár Zárolt Kiadvá-

nyok Tárának történetéhez = A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok, szerk. Monok István, 

Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, Budapest, 2003, 89–162.

2 Uo., 148–149.
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számára (és a könyvtárosnak is) esemény volt a müncheni Új Látóhatár, a párizsi Irodalmi Újság, 
a Katolikus Szemle vagy a Bécsi Napló, a kanadai kiadású Szivárvány megérkezése.3

Ha magánszemély akarta előfizetés nélkül birtokolni, emigráns folyóirat Magyarországra csak illegális 
úton juthatott be, erről számos történet kering: többnyire vonaton és autóban csempészték őket kolbászok 
és szalonnák közt, postán feladva ugyanis kockázatos volt, rendszeresen felbontották a megfigyelt sze-
mélyek leveleit (ezt hívták K-ellenőrzésnek), ha folyóiratot sejtettek benne, de ha valaki ügyesen álcázta, 
átcsúszhatott egy-egy kiadvány. Az 1979-es hadersdorfi Magyar Műhely-találkozóról hazafelé tartó Bélád 
Miklóstól és Pomogáts Bélától például minden kiadványt elszedtek a vonaton. „Mintha a balkéz vette 
volna el a jobbkéztől” – jegyezte meg szokásos szarkazmusával Karátson Endre egy Bujdosónak címzett 
képeslapon, 1979. augusztus 9-én.4

A Magyar Műhely 1969. július 1-jétől előfizethető volt Magyarországon is,5 a Kultúra Külkereskedelmi 
Vállalat terjesztette, de az állambiztonsági szolgálat jelentései alapján ez a terjesztés szándékoltan akadá-
lyozott volt.6 Az előfizetések körül már a hatvanas években, a lap indulása után pár évvel mutatkoztak 
problémák: az „1964 decemberében megjelent 10. szám több példányát visszaküldték Magyarországról, 
s nem értik a magyar hatóságok magatartását, pedig ők nem akarnak irántuk ellenséges folyóiratot 
szerkeszteni” – idézi Szőnyei Tamás az egyik ügynök jelentését a műhelyesekről. A külföldről beérkező 
emigráns lapokat egyenként, azaz számonként bírálták el a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalában, 
az ellenséges sajtótermékeket egyszerűen nem engedték a címzetthez jutni, hanem visszaküldték, de 
párat – a látszat kedvéért – mindig hagytak kézbesíteni ezekből is.7

A Magyar Műhely megfigyeléséről számos legenda kering (ahogy a megfigyelésekről általában a mai 
társadalmi közbeszédben), melyekkel kapcsolatban ha mindent nem is lehet, de pár dolgot mindenképpen 
tisztázni kell. A hírszerzés az emigrációval is foglalkozott, mivel az országban totális elhárítás zajlott, ami 
azt jelentette, hogy mindenkit megfigyeltek, aki nem volt már valamilyen formában része az információs 
hálónak (ügynökként, hivatalos kapcsolatként, alkalmi kapcsolatként stb.). A Magyar Műhely szerkesztőiről 
is készültek jelentések8 (saját anyagukat az óta kikérték és átnézték, Nagy Pál ír is róla könyvében9).

Akik 1956-ban elhagyták az országot, nem katonák, nem természettudósok és műszaki értelmiségiek 
voltak, hanem humán értelmiségiek. Az ’56-os értelmiségi emigrációnak nem volt olyan súlyú nemzetbiz-
tonsági kockázata a Magyar Népköztársaság szempontjából, mint mondjuk az 1919-es vagy az 1947-es 

3 Uo., 108–109.

4 Bujdosó Alpár tulajdonában.

5 NAGY Pál, Journal in-time. Él(e)tem 1, Kortárs, Budapest, 2001, 155.

6 SZŐN Y E I Tamás, Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–1990, I., Noran, Budapest, 2012, 1027.

7 Uo., 993.

8 Szőnyei Tamás könyvében idézett ügynökjelentések a párizsi szerkesztőség tagjaival (Nagy Pál, Bujdosó Alpár, 

Papp Tibor, Márton László, Parancs János, Szakál Imre) és munkatársaival (Karátson Endre, Siklós István, Czigány 

Lóránt, Dedinszky Erika) foglalkoznak.

9 NAGY Pál, Journal in-time. Él(e)tem 3, Kortárs, Budapest, 2004, 169–174.
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politikai emigrációnak. Az ’56-os emigráció értelmiségi köreinek megfigyelése könnyebb feladatnak is 
bizonyult, mint a korábbi politikai emigrációké, abból a szempontból legalábbis, hogy „nem nagyon kel-
lettek közéjük kémek, mert annyira ki voltak éhezve a fontosságra, hogy saját maguk cirkuláltattak in-
formációkat és dezinformációkat (médium: követségek, sajtó, magánbeszélgetés)”,10 ráadásul olvasható, 
hallható médiával dolgoztak, ahonnan rengeteg információt meg lehetett tudni. Karátson Endre és Sipos 
Gyula például annak ellenére, hogy a Magyar Műhely-találkozókkal kapcsolatban kifejezetten paranoid 
jeleket mutattak,11 a jelentések szerint a hatvanas években a legkönnyebb információforrásnak bizonyul-
tak12 (valószínűleg nem tudták, kivel állnak szemben, és talán éppen ezért lettek a hetvenes évekre sok-
kal óvatosabbak). Jóllehet az emigránsok utánuk küldött elhárítók és kémek feladata a bomlasztás volt, 
a sikerek nem csupán az állambiztonság embereinek köszönhetők, maga az emigráció is sokat tett saját 
felbomlásáért a belső viszályokkal.13

A Magyar Műhelyről szintén sokat meg lehetett tudni anélkül, hogy nagyon figyelni kellett volna. Egy-
részt mert nem csináltak titkot abból, hogy dialógust folytatnak Magyarországgal, sem az emigrációban, 
sem otthon. Sokan jártak hozzájuk Párizsba, majd a hadersdorfi találkozóktól kezdve Bécsbe is, jónak 
mondható (de nyilván nem zökkenőmentes) kapcsolatot ápoltak a Magyar Írószövetséggel, a művelődési 
(kulturális) minisztériummal és a Magyarok Világszövetségével. Béládi Miklós például vezető beosztása 
révén az állambiztonság szempontjából hivatalos kapcsolatnak számított, ahogy a munkájához tartozott 
beszámoló készítése is, ezért egyenesen megmondta a műhelyeseknek, hogy neki írnia kell a találkozók-
ról, amit ők természetesnek vettek.14 Azt is tudták, hogy a Művelődésügyi Minisztérium Irodalmi Osz-
tályának vezetője, valamint a Magyarok Világszövetségének főtitkára is ugyanezt teszi. Aki meghívásra 
kapott útlevéllel kiutazott egy találkozóra, annak valamilyen formában, írásban vagy szóban szintén be 

10 B. KÁDÁR Zsuzsanna – GYA R M ATI György, Messziről jött ügynök azt mond, amit akar… Magyar–magyar kapcsolat 

a szocializmus évtizedeiben, Rubicon 2007/1., 46.

11 Karátson Endre – Bujdosó Alpárhoz írott, 1977. február 6-án Párizsban kelt levelében – például azért mondja le az 

1977-es találkozón való részvételét, mert véleménye szerint a hivatalos küldöttek ellehetetlenítik az őszinte be-

szélgetést, sőt, továbbmenve azt is következtetni véli, hogy a küldöttek célja nem más, mint maga ez az ellehetet-

lenítés (a levél Bujdosó Alpár birtokában van). Sipos a hadersdorfi találkozókon rendszeresen a Bujdosó házaspár 

lakásának egyetlen vasajtóval záródó szobájában barikádozta el magát, és ott fogadta barátait, akikkel beszélge-

tett, és akiknek könyveket ajándékozott (Bujdosó Zsuzsa szóbeli közlése).

12 SZŐN Y E I , I. m., I., 911–912, 988.

13 A visszaemlékezésekből elég például elolvasni Czigány Lóránt naplóját ahhoz, hogy hozzávetőleges képet kapjunk 

arról, mennyire intrikus társadalom volt a magyar emigrációé: CZ IGÁN Y Lóránt, Írok, tehát vagyok. Emigráns napja-

im múlása, 1971–1981, Kortárs, Budapest, 2005. Másrészről a Magyar Műhellyel megjelenésétől kezdve az MSZMP 

KB Kulturális Osztálya is foglalkozott. 1965. augusztus 13-án kelt az a javaslat, amelyet Köpeczi Béla írt az „emig-

ráns Magyar Műhely című irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat itthoni kapcsolatainak fejlesztésére”. A javaslat 

végén az áll, hogy amennyiben a lap „befolyásolása” nem jár sikerrel, akkor a „bomlasztásra” és a „megszüntetés-

re” kell „az erőiket összpontosítani”. Vö. Magyar Nemzeti Levéltár – Magyar Országos Levéltár 288f/35/1965/2 ő.e.

14 A Bujdosó házaspár szóbeli közlése.
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kellett számolnia az útjáról, ezt már akkor tudta, amikor az útlevelet kézhez kapta. Így elég sok informá-
cióra szert lehetett tenni ügynökök bevetése nélkül is. A találkozókat nem árnyékolta be rossz hangulat 
emiatt, ugyanakkor mindenki tudta, hogy mikor és mit beszélhet adott pillanatban, adott ember előtt 
– ezt levelek útján sokszor még a találkozók előtt tisztázták egymással a szerkesztők, és figyelmeztettek 
azokra a jelentkezőkre, akik nekik gyanúsak voltak.

Szőnyei Tamás az állambiztonsági iratok alapján jutott hasonló véleményre, mint jómagam a magán-
levelezések és visszaemlékezések alapján. „Bármennyire a tiszta művészet szolgálata lebegett is a Magyar 
Műhely szerkesztőinek szeme előtt, ők is ebben a világban éltek, tudták, honnan és miért menekültek el, 
tudták, hová érkeztek, tudták, mi zajlik körülöttük. Senkinek a füttyszavára nem akartak táncolni, de se-
gítségre szükségük volt a túléléshez. Ezzel tisztában volt a magyar titkosszolgálat is, épp elég hosszú ideig 
és épp elég széles körben informálódtak róluk.”15 Jól példázza a megállapítást a Magyar Műhely 16–17. (1966) 
számának esete is: levelezésekben és visszaemlékezésekben nem találtam nyomát annak, hogy ez a lapszám 
„közös szám” lett volna, magyarországi és nyugati magyar szerzők együttes szerepeltetésével, márpedig 
az állambiztonsági szolgálatnak írt jelentésekből ez derült ki. Béládi Miklós a művelődésügyi minisztérium-
nak írt jelentésében16 szintén nem említi a szám „közös” szerkesztettségét, egyedül a lapban olvasható 
állásfoglalást emeli ki ideológiai-politikai szempontból. Szokatlan is volt, hogy a műhelyesek programnyilat-
kozatként felfogható állásfoglalása nem az első számban lát napvilágot, hanem a 16–17.-ben – ami nyilván-
valóan a „közös szám” elleni tiltakozást demonstrálta. Mindenesetre ez a közösködés semmiképpen nem 
értékelhető megadásként, az ügynöki jelentés több kifogást is emel a műhelyesek eljárása ellen: „úgy ma-
nővereztek, hogy ne kelljen megmutatniuk a szám anyagát”; „meglepetéssel olvastam az elvi cikkeket, 
amelyeket ígéretük ellenére sem mutattak meg”; „határozottan megígértettem velük, hogy a számot addig 
nem küldik be, amíg erre vonatkozóan hazai illetékes szerveink nem nyilatkoznak […] ennek ellenére, 
amint ezt január 17-i találkozásunkkor megtudtam, a 16–17-es számot december végén és január elején 
a szokásos mennyiségben és címlistára (300 pld. körül) postázták Magyarországra”.17

A műhelyesek nyakassága és magabiztossága sokak szemét szúrta úgy idehaza, mint az emigrációban, 
holott sikerük titka ebben is állt: „Időközben felfedeztük, hogy a környezet már nem idegen: Franciaország 
menedékhelyből otthonunkká vált, belenőttünk az érzelmek s a művelődés közegébe – ugyanakkor a tény-
leges magyar irodalmi, művészeti élettől sem szakadtunk el” – fogalmazzák meg fent említett állásfogla-
lásukban a szerkesztők.18 Amíg például Czigány Lóránt sosem érezte magát otthon Londonban (amiről 
naplója is tanúskodik), addig a műhelyesek beilleszkedtek új kulturális környezetükbe, élvezettel lubickoltak 
benne, és ez olyan biztonságot adott nekik, hogy hazafelé is magabiztosan beszéltek.

15 SZŐN Y E I , I. m., I., 983.

16 Béládi Miklós 1972/1973 táján (nincsen pontos dátum a hagyatékban talált dossziéban, vö. Petőfi Irodalmi Múzeum, 

Kézirattár, Béládi Miklós-hagyaték) jelentést írt a művelődési minisztérium kérésére a nyugati magyar irodalomról. 

Bővebben lásd SZ. MOL NÁR Szilvia, A Magyar Műhely magyarországi recepciójának kezdetei, Opus 2013/6.

17 SZŐN Y E I , I. m., I., 1020–1022.

18 Magyar Műhely 16–17. (1966), 1.
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A hazai kultúrpolitikai vezetés bár igyekezett elfogadható engedményeket tenni az emigránsok felé, 
de mindig úgy tette, hogy egyúttal azt is éreztette velük, ki ül a nyeregben. Ez az antológia kiadása19 
körüli időhúzásban is látható volt, de számos példa akad még a Műhely történetében. A legegyszerűbb 
taktika a várakoztatás és az időhúzás volt, és ebben remek eszköznek bizonyult a bürokrácia intézmé-
nye. Bakucz József írja Bujdosó Alpárnak 1977. május 22-én az Egyesült Államokból,20 hogy Tóth Gyula 
(a Művelődésügyi Minisztérium Irodalmi Osztályának vezetője) Nagy Pálon keresztül üzeni neki: három 
és fél éve fiókban heverő kötetét Tóth elküldi a Műhelynek (Párizsba), a Műhely küldje el Bakucznak 
(New Yorkba), és Bakucz küldje el Sík Csabának a Magvetőhöz, hogy adja ki. Ezzel nyilván hónapokat 
lehetett nyerni, miközben az emigráns azon gondolkodott, vajon miért nem küldte a kötetet Tóth egye-
nesen a Magvetőbe.

A hazai értelmiség viszonya az emigránsokhoz ugyan nem volt homogén, de jellemző volt, hogy aki 
nem tartozott szorosan a lap munkatársai közé, vagy nem avantgárd és experimentális művészeti-irodal-
mi irányban volt elkötelezett, inkább fenntartással viseltetett a Magyar Műhely iránt, semmint szimpátiá-
val. Nemes Nagy Ágnes naplójában így ír például Bakuczról: „Költő – ha egy mód van rá – ne emigráljon. 
Az átkozott nyelvi röghözkötöttség, az tapaszt legjobban. Ha valakit halálra üldöznek, menjen. Ha nem-
zetközi a művészete vagy mestersége, akkor is mehet. És mehet az, aki pénzt akar, dolcsit, jómódot. 
Váljék egészségére, ha nem tud jobbat kitalálni magának. De a nyelv embere… jaj, istenem, de nehéz ez.”21 
Horváth Elemérnek azt mondta Juhász Ferenc 1970-ben, hogy „amikor elhagytátok Magyarországot, ki-
léptetek a történelemből”, mire Horváth azzal cáfolt, hogy „hiányunkkal voltunk és vagyunk jelen”.22. 
Hazai szemszögből nézve azonban nem az történet, amit Horváth vélelmezett, csak kevesen gondolták 
úgy Magyarországon, hogy valaminek a hiánya is tud jelenlét lenni, sokkal jellemzőbb volt az az értelme-
zése az emigrációnak, hogy „elhagyták”, tehát cserbenhagyták az itthon maradottakat.

A rendszerváltás után készült Hét évszázad című antológiából (1996) kimaradtak a műhelyesek, ami 
ellen Czigány Lóránt emelt szót kritikájában,23 és kifogásolta az egyik szerkesztő, Lakatos István szemé-
lyes ellenérzését az avantgárd művészet ellen, amelyet Lakatos a következőképpen fogalmazott meg: 
„Akikkel nemigen tudtunk mit kezdeni: az avantgárd különcei. Lehetetlen bemutatnunk a párizsi Nagy 
Pált, alighanem ragaszkodnék hozzá, hogy a legkülönbözőbb betűtípusokból összeszerkesztett szövegét 
egy céllövő puska fényképe tegye még félelmetesebbé. Vagy Papp Tibor, aki vastag gyászkeretben óhajta-
ná viszontlátni lírai kedélyállapotát. Az efféle termékeket a művészeti grafika tárgykörébe utaljuk.”

19 Az 1981-ben megjelent Vándorének című nyugati magyar költészeti antológiáról van szó, amelyet 1977-ben kezdtek 

el szerkeszteni. A készülő antológia és a megjelenés dátumának állandó csúszása nagy felháborodást keltett az 

emigrációban, és kiélezte emigráció és Magyarország viszonyát. Bővebben lásd SZ. MOLNÁR Szilvia, A Magyar Műhely 

és az emigráció, Partitúra 2013/2.

20 A levél Bujdosó Alpár tulajdonában van.

21 NE M ES NAGY Ágnes, Irodalmi szénaboglya, Holmi 1993. január, 29. Vö. NAGY, Journal in-time 3, 257–258.

22 „Emlékszem jól, otthon is hazavágytam”. Beszélgetés Horváth Elemérrel = ERDÉLY I Erzsébet – NOBEL Iván, Várnak 

a kapuk, Tárogató, Budapest, 1997, 228.

23 CZ IGÁN Y Lóránt, Nyolc évszázad magyar versei, Kortárs 1997/5., 101.
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Havasréti József diskurzuselemzése a Kádár-korszakról24 rávilágít néhány pontra, ahonnan megért-
hető, miért nem szerették itthon a műhelyeseket azok, akik nem az avantgárd köréhez tartoztak.

A demokratikus ellenzék eleve ellenszenvvel viseltetett az avantgárd iránt, mert amíg előbbi konkrét 
társadalmi problémákkal foglalkozott és politikai kategóriákkal dolgozott („civil társadalom, emberi jo-
gok, második nyilvánosság”25), addig az avantgárdok ezeknek „csupán” metaforáira, szimbólumaira épí-
tették művészetüket, tehát a szabadság alakzataira (sokértelműség, nyitottság, merészség, szokatlanság).

A diktatúrákra jellemző, hogy a kultúrában uralkodó kétpólusú rendszernek köszönhetően „minden 
kulturális-művészeti törekvés és teljesítmény végső soron politikai jellegű” lesz,26 mivel vagy a hatalom 
mellett áll ki, vagy ellenszegül annak, semleges terep nincsen. Az emigrációban a Magyar Műhely meg-
próbált semleges maradni, de sikere nem lehetett teljes, hiszen a Magyarországgal folytatott párbeszéde, 
amely mellett a többi emigráns szellemi kör minden tiltakozása ellenére is kiállt, sokszor sodorta olyan 
helyzetbe, ahol döntenie kellett, adott helyzetben mit csinál: melyik pólus felé húzódik, és milyen áron 
teszi ezt. Az emigráció ellenkulturális teljesítményei – Czigány szavaival élve – „légüres térben” szület-
tek,27 de ugyanígy áll ez a kijelentés az apolitikus eseményekre is, mert az anyanyelvi kultúrától és an-
nak intézményeitől való áthidalhatatlan térbeli távolság, a kortárs anyanyelvi irodalmi és művészeti élet-
ből való kiszakítottság következményeként pont azok a visszajelzések hiányoznak az emigrációban, 
amelyek értelmet adnának bármiféle ellenszegülésnek. Ahogyan Rév István írja a paraszti túlélési tech-
nikák kapcsán: „Az állam interpretálása szükséges volt ahhoz, hogy a paraszt élete ellenállássá váljék.”28

A Magyar Műhely kivonta magát a nyílt társadalmi-politikai véleménynyilvánításból, de kivonta ma-
gát az ellenkultúrából is azáltal, hogy emigrációban, szabad, demokratikus körülmények között folytatta 
művészeti-irodalmi tevékenységét, ahol hatalmi ellenállásba az ország vezetése részéről nem ütközött. 
Akkor ütközött csak ellenállásba, amikor keresztezte a magyar kultúrpolitika útját, mert hazafelé akart 
hatni, és ezáltal valamelyest részévé vált a hazai ellenkultúrának: itthon például nem terjesztették 
könyveit és lapszámait29 (hiába volt szerződése a Kultúra Külkereskedelmi Vállalattal, itt is ugyanaz az 

24 H AVASR ÉT I József, Alternatív regiszterek, Typotex, Budapest, 2006.

25 Uo., 42.

26 Uo., 74.

27 „Mennyi felhalmozott energia fecsérlődik el légüres térben” – írja Czigány az emigráns alkotói létről arra utálván, 

hogy az anyanyelvi olvasóközönség otthon van, és el van zárva az emigráció irodalmától. CZ IGÁN Y: Írok, tehát 

vagyok, 83.

28 Idézi H AVASR ÉT I , I. m., 75.

29 Papp Tibor a Kultúra Külkereskedelmi Vállalattal ápolt kapcsolatot a következőképpen jellemezte: terjesztették 

Magyarországon a lapszámokat két évtizeden keresztül, de a bevétel 60%-át levonták, a maradékot pedig „turiszti-

kai célra felhasználható forintban” lehetett csak kivenni. „Hogy mégis miért tartottuk fenn a Kultúrával az áldatlan 

üzleti viszonyt, a fikciónak tűnő előfizetési lehetőséget? Azon felül, hogy szerzőink, olvasóink a helyi hatalmas-

ságok zaklatásaival szemben esernyőként használhatták (lyukas volt, de néha hasznos: »postán kaptam«), többek 

között azért, mert úgy véltük, az egyébként beküldött példánynak így nagyobb esélye van, hogy átcsússzék a szű-

rőn.” PA PP Tibor, Múzsával vagy múzsa nélkül?, Balassi, Budapest, 1992, 85.
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elv működött, mint a kultúra más területein: megjelenhetett, de a közönséghez már nem juthatott el, 
ahogyan például Bacsó Péter Tanú című filmje vagy Koncz Zsuzsa Jelbeszéd című albuma sem).

A hazai ellenkultúra résztvevőihez képest még így is sokkal nagyobb szabadságban volt részük a mű-
helyeseknek még itthon is, ami annak köszönhető, hogy az emigrációból egyedül ők álltak szóba a hata-
lommal, és készek voltak kompromisszumokat kötni annak érdekében, hogy találkozóikon magyarországi 
írók, művészek és teoretikusok is részt vehessenek. Azzal, hogy semlegesek próbáltak maradni, pozíciójuk 
mindkét oldalon meggyengült: az emigrációban és Magyarországon egyaránt.

Az 1977-es hadersdorfi találkozón történt eset jól mutatja a Műhely dialógusbeli pozícióját – mindkét 
oldalon. Kemenes Géfin László közölte Nagy Pállal, hogy dia- és magnóműsorában ’56-ról is szó lesz, és 
„egy Corvin közi kivágott címerű zászlót fognak lengetni”. 1956 a Kádár-rendszerben tabutémának szá-
mított. Nagy Pál attól tartva, hogy az egész hazai íródelegációt hazarendelik (ami „az amúgy is akadozó 
dialógus végét jelentheti”), megkérte Kemenes Géfint, hogy előbb vetítse le nekik a diát (Nagy Pál, Maurer 
Dóra, Esterházy Péter, Sipos Gyula, Vitéz György és Kormos István vett még részt ezen a bizalmas vetí-
tésen), hogy lássák, miről is van szó. A vetítés végén megkérte Kemenes Géfint, hogy inkább egy másik 
művét tűzze műsorra a másnapi felolvasáson, mire Kemenes Géfin a Fehérlófiából olvasta fel azt a rész-
letet, ahol egy ávós őrnagy hallgat ki egy magyar írót.30 Ennek ellenére nem lett botrány a felolvasásból. 
Valószínűleg azért nem, mert a hazai delegáció sem volt vak, Béládi Miklós, Pomogáts Béla, Pete György 
(Életünk), Menyhért Jenő (oktatásügyi minisztérium) és Molnár István (Magyarok Világszövetsége) pon-
tosan tudták, hol járnak és mit fognak hallani.

A hetvenes években egyfajta legendaköre kezdett épülni a Magyar Műhelynek azokból a történetek-
ből, amelyek egy időre az emigráns lapot is a hazai ellenkultúra részévé tették. Erdély Miklós alakjához 
már régóta kultuszalkotó elbeszélések tartoztak, ezek aztán összefonódtak a Magyar Műhely saját le-
gendájával, mely szerint mindenkinek igyekeztek segítséget nyújtani, hogy kimehessen a találkozóra. 
Erdély kultuszát csak növelte, hogy a kollapszus.orv című kötetét Magyarországon egyetlen kiadó sem 
vállalta, ezért a Magyar Műhely jelentette meg 1974-ben, majd ugyanebben az évben Kassák-díjat kapott 
érte, de a kulturális minisztérium nem engedélyezte az átvételét. Működött az exkluzivitásra való törek-
vés elve is a Magyar Műhelyben, hiszen eleve belterjes volt a lap (a „kemény magot” a Munkaközösség31 
képezte), és kevesen érdeklődtek az experimentális irodalom iránt. A körbe való bekerülés „szakrális 
beavatását” a találkozón való részvétel jelentette, és alapvetően meghívás alapján történt, jóllehet kívülről 
is lehetett jelentkezni, sőt jelentkezés nélkül beállítani, mert soha senkit nem küldtek el.32. Saját díjuk 
is volt, melyet ráadásul néha a hazai kultúrpolitika ellenében adományoztak. Működésében a személyes 
kapcsolattartás dominált, Magyarországra csempészve jutottak be könyvei és lapszámai.

30 Lásd NAGY Pál, Journal in-time 2, Kortárs, Budapest, 2002, 267–268.

31 1973 őszén a Magyar Műhely szerkesztősége létrehozta a Magyar Műhely Munkaközösséget, amelynek tagjai 

a következő feladatokat vállalták: 1. évente legalább egyszer publikálnak, 2. részt vállalnak a különszámok szer-

kesztésében, 3. részt vesznek az évente megrendezett találkozókon, ahol a modern irodalom kérdései mellett 

a Munkaközösséget érintő feladatokkal is rendszeresen foglalkoztak.

32 Vö. SZ. MOL NÁR Szilvia, A Magyar Műhely-találkozókról, Magyar Műhely 2013. december.
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Legendákból azonban nem csak kultikus-hősies létezett. A Magyar Műhely „pink” kötődéseit megörö-
kítő legendák egyike szerint a lapot itthonról támogatta a rendszer (még vadabb elképzelések szerint 
egyenesen a Szovjetunióból). A levelekben és dokumentációkban erre nézve semmiféle utalást nem talál-
tam, visszaemlékezésekben szintén semmit. Nagy Pál többször is írja, hogy a lap nem kapott támogatást 
otthonról, sőt még a rendszerváltás után sem mindig nyertek pályázható forrásokat. A marlyi találkozókat 
a francia ifjúsági és sportminisztérium (INEP) továbbképzés címen támogatta napi 16 frank fejpénzzel.33 
A Szabad Európa Bizottság párizsi irodájának vezetője, Eugene L. Metz is rendszeresen utalt a Műhelynek,34 
Nagy ugyanis diákéveiben a Szabad Európa Bizottságnál (SZEB) dolgozott, jól ismerte Metzet. A SZEB ösz-
töndíja és párizsi irodája 1966-ban szűnt meg35 azzal a könyvakcióval együtt, amely során többek között 
a Magyar Műhelytől is vásárolt lapszámokat, és terjesztette az emigrációban.36 Az egyik ügynökjelentés-
ben az áll, hogy egyedüli forrásuk egy UNESCO-támogatás, amelyből fiatal magyar művészek 3-4 havi 
párizsi tartózkodását tudják ösztöndíj formájában finanszírozni.37 Az utolsó marlyi találkozó 1982-ben 
volt, és az INEP támogatása nélkül Nagy Pálék már nem tudtak találkozókat rendezni Franciaországban.

A találkozók részvételi díja Marlyban 300 frank körül volt, Hadersdorfban eleinte 1000, majd 1984-től 
2000 Schilling. A hadersdorfi találkozókat a Bujdosó házaspár finanszírozta, Bujdosó Zsuzsa elmondása 
szerint egy találkozó cirka 40 000 Schillingből jött ki, és csak kevesen fizettek részvételi díjat, a magyar-
országiak közül szinte senki sem tudott, de még a külföldiek is csak ritkán.38 Sokan már levelükben 

33 NAGY, Journal in-time 2, 273.

34 Uo., 274.

35 Uo., 363. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által finanszírozott Szabad Európa Bizottság (Com mittee 

for a Free Europe) a párizsi irodáját 1966. június 30-ai dátummal szüntette meg, és ugyanekkor szüntette be az 

anyagi támogatások folyósítását is. Ez volt az egyik oka a Petit Bornandban (Franciaországban) 1966. május 27–30. 

között összehívott utolsó, XI. Szövetségi MEFESz (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) rendkívüli köz-

gyűlésének. Mivel a SZEB finanszírozta a MEFESz-t, arra kérte a vezetőket, hogy a SZEB megszűnésével egy időben 

oszlassák fel a szervezetet is. A MEFESz közgyűlése azonban úgy döntött, hogy megpróbálja legalább a forradalom 

10 éves évfordulójáig fenntartani magát, hogy méltón ünnepelhessen, és ha 1966. december 31-ig nem sikerül 

megteremtenie a szükséges anyagi bázist, akkor a szervezet azonnali hatállyal feloszlatja magát.

36 A Szabad Európa könyvvásárlási és -adományozási programjának jóvoltából a Magyarországról érkező írótársak 

szinte minden Nyugaton élő magyar szerző könyvéhez hozzájutottak. A könyvlerakat Párizsban, Sipos Gyula la-

kásán volt. Nyugati szerzők műveit – ha megtalálták – a magyar határon gyakran elkobozták, hiába tiltakozott 

ez ellen akár Béládi Miklós, akár Pomogáts Béla vagy más irodalomtörténész, és hiába bizonygatta, hogy a könyvek 

a munkájához kellenek, a vámosok éberen őrködtek. Vö. NAGY Pál, Béládi Miklós és a nyugati magyar irodalom, 

Forrás 1999/4., 43.

37 SZŐN Y E I I. m., I., 1016.

38 A dokumentációban talált számlák alapján például a hadersdorfi Schweizerhausban 1984-ben 3 napra és 37 sze-

mélyre a szállás, étkezés, terembérlet, telefon 41 044 Schillingbe került, egy bevásárlás a bécsi METRO-ban 953 

Schilling összeget tett ki (estére bor, zsíros kenyér stb.). Részvételi díj (2000 Schilling) ugyanebben az évben 15 

személytől folyt be, magyarok közül egyedül a Magyarok Világszövetségének képviselője fizetett.
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előre jelzik, hogy csak az utazásra van pénzük, vagy még arra sem, ilyenkor, ha tudtak, összeálltak 
kocsifuvarokba.

Budapesten 1984-ben jött létre az MTA Soros Alapítvány Aczél György kezdeményezésére, amelyet 
Vásárhelyi Miklós39 Soros-megbízott felügyelt. A Magyar Műhely többször is pályázott Soros-támogatásra 
(a pályázati anyagok megtalálhatók a kéziratos hagyatékokban), de csak egyszer kapott, akkor is nevetsé-
gesen kevés összeget (30 000 forintot). 1989-től már a Magyarországon bejegyzett Magyar Műhely Baráti 
Kör pályázott és nyert többször is hazai támogatásokat – ahogyan a legtöbb hazai kiadó és irodalmi folyó-
irat a kilencvenes években.

*

Az emigráció sajtója a hatvanas évektől kezdve az itthon hiányzó nyilvánosságot, ellenzéket pótolta, jog-
gal várta tehát a hazai ellenzék a Magyar Műhelytől is ezt a magatartást, és amikor nem kapta meg, joggal 
neheztelt. A Műhely együttműködése a Magyarok Világszövetségével (ahol Nagy Pál és Bujdosó Alpár is 
a védnökség tagjai voltak) és a művelődési (kulturális) minisztériummal azonban kizárta az ellenzéki 
magatartásformák lehetőségét. A nyilvánosság fórumain (a lapszámokban és a találkozókon) műalkotá-
sokkal és művészettel foglalkozó programokkal léptek fel, a politizálás és a társadalmi kérdések meg-
vitatása a privát szférában zajlott.

Mind a demokratikus ellenzék, mind az emigráció neheztelése a dialógus miatt érthető, ugyanakkor 
irodalomtörténeti szempontból tekintve az összefüggéseket úgy vélem, ha nem lett volna a Magyar Műhely, 
hiányozna egy szegmens a magyar irodalom történetéből, hiányozna az a csoport, amely a neoavantgárd 
irányoknak teret és fórumot adva, mindenféle korlátok nélkül engedett folytatódni egy irodalmi-művé-
szeti hagyományt a magyar kultúra történetében. Az érdem természetesen nem egyedül a Magyar Mű-
helyé, a hazai neoavantgárd művészek korlátozott lehetőségek között és korlátozott nyilvánosság előtt 
működtek, az Új Symposion például nyelvi kisebbségi helyzetben próbált az avantgárdnak teret adni. 
Kétségtelen, hogy a Magyar Műhely helyzete volt a legszabadabb ebben az értelemben, de a szerkesztőknek 
is meg kellett kötniük saját kompromisszumaikat a hatalommal. Ez volt párbeszédük lényege.

39 Vásárhelyi Miklós Nagy Imre kormányának tagjaként került börtönbe, 1960-ban szabadult amnesztiával. Aczél 

György helyezte el 1972-ben az MTA Irodalomtörténeti Intézetében. 1984-től az MTA Soros-alapítvány bizottságában 

Soros György személyes képviselője volt. Jó kapcsolatot ápolt a műhelyesekkel, ennek ellenére nem sikerült nekik 

támogatást kiharcolnia.


