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elsődlegesen a befogadóra. A látványelemek a mozgás dinamizmusával és a hanghatásokkal kiegészülve 
többirányú odafigyelést kívánnak – és természetesen intenzív gondolati munkára inspirálják a nézőt.

A performansz mint műfaj a bécsi akcionizmus és az amerikai happening hatására (és a kettő szin-
tetizálásával) az ’50–60-as években kezdett elterjedni Nyugat-Európában. Nem véletlen tehát, hogy a Bécs-
ben élő Bujdosó Alpár már a ’70-es évek derekán kísérletezett a műfajjal, mint a nyitott mű egyik leg-
érdekesebb megjelenési formájával. Felismerte, hogy az alkotó és a befogadó egyaránt a performatív 
aktus része, hiszen a befogadónak a különféle (szövegi és hang-)információkat saját élmény- és tapasz-
talati világával összevetve kell összeraknia, ezek alapján a művet újjáteremtenie. Ami meglehetősen 
komplex feladat, hiszen az írásvetítőn mozgatott képkonstrukciót és a magnóról hallható szöveget egy-
szerre kell felfognia, s köztük az összefüggéseket megtalálnia, összehangolva egymással az olvasott/
látott/hallott szöveget.

Papp Tibor a legnagyobb elismeréssel szól Bujdosó írásvetítőre komponált, „vetített” performanszairól, 
amelyeken a képi anyagot magnetofonon előre rögzített hanganyaggal kísérte, itt-ott élőszöveggel kiegé-
szítve azt. Bemutatóit elsötétített szobában tartotta; „ugyanis a sötétség burka teremtette meg azt a »zárt 
világot«, amelyikben a központi fénycsomót körüllengő rítusokból összefüggésekre, rendszerekre, a világ 
belső rendjére, a világot összetartó mítoszokra lehet következtetni. A rítusok híd-elemek a nagy mitikus 
egység és a sötétség burkában lebegő halandók között.” A szerző maga is médium: „felsőbb parancsra” 
szinte átlényegül, s „a mű erővonalai mentén keletkező érzelmi többletet” mintegy szétsugározza nézői 
felé: „Az írásvetítő fényes asztala az oltár, a vászonra vetített látvány az oltárkép, az oltáron megjelenő kul-
tikus relikviák, tégelyek, üvegtálak stb. az irodalmi aranycsinálás eszközei, netán egy boszorkánykonyha 
kellékei, melyben a vászonkötényes szakács a szerző bőrébe bújva elszínesedő folyadékot kutyul”.2

A performanszai alapanyagát alkotó monumentális vizuális költeményeket, néhány videós perfor-
manszdokumentációt, valamint szövegtárgyait s a közös műveket Bujdosó a ’80-as évek derekán nagy-
szabású vizuális mappában egybegyűjtve, mezopotámiai szövegköltészeti munkáival együtt teszi közzé 
(Irreverzibilia Zeneon, 1985). A gyönyörű, képzőművészeti albumra emlékeztető művészkönyv összefog-
laló jellegű; öt fejezete szinte teljes képet ad a magyar vizuális irodalom (akkori) műfaji változatairól 
(Babiloniaca, Plakátbirodalom, Szöveg-tárgy, Közös mű, Performance). Mind a kötetterv, mind a tipográ-
fiai kidolgozás az alkotó saját munkája, s természetesen ő maga készítette az agyagtáblákat, a maszkokat 
is, amelyek a Babiloniaca ciklus alapját alkotják. A költő így ad számot monográfusának a műteremtés 
folyamatáról: „minden egyes oldalt fólián elkészítettem a nyomdának, lettrasettel. A művek eleve megvol-
tak, de a könyvészeti dolgokat is én készítettem benne. Az egész kötet elkészült ívekben. A nyomda aztán 
lefotózta.” A könyv végül olyan lett, mintha „kézművestechnikával” készült volna, néhány példányban.3

A címadásról is magától a szerzőtől értesülünk: „Parmenidész tanítványa, az eleai Zénon hagyomá-
nyozta Európára (Arisztotelész közvetítésével) a logocentrikus gondolkodásmódot, amely mindmáig be-
határolja filozófiai, sőt művészi látásmódunkat. A másik út – a hérakleitoszi bölcselet – feledésbe merült; 
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Az 1984-es hadersdorfi találkozón a Műhely-triász vitát kezdeményez a hazai irodalmi értékrendről, az 
ún. „fővonalról” és a marginalizáltak, a „hívatlanok” (Papp Tibor kifejezése) viszonyáról. A tanulmányok 
a Magyar Műhely 69. (1984) számában jelennek meg.1 Bujdosó az értékrend vonatkozásában Örkény Ist-
vánra hivatkozik, aki nyíltan kimondta e kérdésben az igazságot: „Hiába rajongok Arany Jánosért, sajnos 
Adynak lett igaza, Dosztojevszkijnek, Kafkának, Lautreamont-nak – azoknak, akik a valóságból a kép-
zeletbe emigráltak.” „A modern művészet a valóság hagyományos képének megtagadása árán […] töri az 
utat, csinálja a jövőt”; így „fővonulata” nem a „realizmus”, hanem a Kassák – Szentkuthy – József Attila – 
Pilinszky – Weöres stb. nyomát követő költészet, amely „a szó legszorosabb, legeurópaibb értelmében 
belesimul az európai irodalom fővonulatába”.

Petőcz András az általa újraindított Jelenlét című egyetemi folyóirat 1982/2. számában kérdezi Buj-
dosó Alpárt, aki elmondja, hogy a magyar irodalom mindig is pluralisztikus volt; formakísérletekkel, 
vizualitással mindig éltek a magyar költők (is). Az irodalom ízlés- és formarendje az utóbbi évtizedekben 
itthon megbicsaklott, ugyanis az íróktól a politikum közvetlen kiszolgálását kívánták meg; azokat, akik 
erre nem voltak hajlandók, félreállították, elhallgattatták. „A vizualitás nem a papíron, hanem a tudatban 
jelenik meg” – tehát ezt a sajátos alkotásmódot nem lehet adminisztratív módon „törölni”. Kassáknak, 
Tamkó Siratónak, Weöresnek, Nagy Lászlónak, de még Pilinszkynek, sőt a festő Kondor Bélának s a próza-
író Mészölynek is van egy sereg vizuális munkája – amelyek természetesen éppúgy megfejthetők, értel-
mezhetők, mint a hagyományos költemények. Bujdosó azt is hangoztatja (nemcsak itt, hanem szinte 
minden interjújában): „Nem képzőművészek, hanem költők, írók vagyunk; de tevékenységünk során 
felhasználjuk azt a lehetőséget, hogy a szöveg képileg is megjeleníthető. Mondanivalónk hordozója első-
sorban a szöveg; a képi elem ennek csupán alárendeltje, kiegészítője”; de a befogadó az első pillanatban 
mégis mint képhez közelít hozzá, így vizuális appercepciója már a szöveg olvasásának kezdetén kiala-
kul. A hatás tehát szuggesztívebb, erőteljesebb lesz. Voltaképpen a performansz is a vizualitás útján hat 
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s e folyamat immár megfordíthatatlan.” A 20. századi művészet azonban szeretné megtörni a „zénoni” 
vonulatot: visszakanyarodva a képi-mitológiai gondolkodásmódhoz, a dolgok egymásmellettiségét, hierar-
chia nélküli mellérendelő viszonyát próbálja tudatosítani. Zénon nevét azért változtatta az író Ze neon ra, 
mert a címbe a „zene” szót is bele akarta komponálni – a modern zene polifon struktúráinak alogikus 
jellegére utalva. A logocentrikus gondolkodásmód irreverzibilitását a modern művészeti eljárásokkal 
szerette volna korrigálni.4

A párizsi Magyar Műhely életében „sorsfordulatnak” mondható az 1985. július 31. – augusztus 4. között 
Kalocsán, a Schöffer Miklós szülőházában kialakított múzeumban rendezett nagysikerű találkozó. A mint-
egy 100 résztvevő között természetesen bőven akadtak ügynökök is, de ezzel akkoriban már senki nem 
törődött. Pomogáts Béla vitaindító előadásában (Avantgárd örökségünk) elsősorban azt hangsúlyozta, hogy 
a magyar történeti avantgárd bázisán építkező Magyar Műhely, majd az ezredvégi újavantgárd jelenségek 
is nagyban hozzájárultak/-járulnak ahhoz, hogy „a magyar kultúra felzárkózhassék az európai irodalom 
és művészet korszerű irányzataihoz, törekvéseihez”. Ezáltal az avantgárd „fontos »nemzeti küldetést« 
vállal és teljesít”. Bujdosó Alpár A vizuális költészet poétikai eszközeiről tartott előadásában arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a látványköltészet a mű gondolatiságát (koncepcióját) állítja előtérbe: „a vizualitás 
révén olyan kapcsolódások válnak lehetővé a szövegben, amelyek a köznapi nyelvben csupán imaginá-
rius módon vannak jelen”. Papp Tibor Gondolatok a látható nyelvről és a vizuális irodalomról című 
előadásában pedig az új médiumoknak (írásvetítő, magnó, számítógép, videó) a szövegformálásban ját-
szott fontos szerepéről szól. Itt mutatja be első számítógépen kreált Vendégszövegét is.5

A valódi áttörést azonban mégis az 1987-es év hozza meg a Magyar Műhely számára a Kassák szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozattal. Március 17-18-án az ELTE XX. századi 
Irodalomtörténeti Tanszéke az az Akadémia Irodalomtudományi Intézetével közösen Kassák-ülésszakot 
szervez, amelynek záróakkordja a Kassák Klubban megtartott vizuális költészeti bemutató (ezen Bujdosó 
Alpár, Nagy Pál, Petőcz András, Szombathy Bálint, Szkárosi Endre és Zalán Tibor lép fel). Ezt követően, 
március 26-án a PIM-ben rendezett VERS/KÉP // KÉP/VERS kiállításon – Kassák tipográfiai költeményei, 
kollázsai mellett – a korszak (ekkor már neves) experimentális művészei szerepelnek „látható nyelvi” 
munkáikkal (összesen 43 alkotó!).

Az 1987-es év fontos eseménye a hadersdorfi találkozó is (június 25–27.), amelyen a Műhely alapításá-
nak 25. évfordulóját ünnepelve az eljövendő 25 év irodalmának várható alakulásáról folyik az eszmecsere 
(Hogyan képzelem el a következő 25 év irodalmát?). A Műhely-triász a jövő útját természetesen az ex-
perimentális költészet térhódításában, az elektronikus médiumok elterjedésében, a korszerű technikai 
eszközök előretörésében látja, s bízik az avantgárddal szembeni tolerancia erősödésében. Igazuk lett? 
Az előbbiekben talán igen – az utóbbiban, sajnos, egyáltalán nem.

Az 1989-es összejövetel (július 11–14.) ismét ünnepi: Szombathelyen rendezik (Szabad terület, aktuális 
művek); az Életünk főszerkesztője, Pete György és Székely Ákos költő szervezésében. A Szombathelyi 

4 Az öröm az én múzsám! Nagy Pál beszélgetése a 60 éves Bujdosó Alpárral, Magyar Műhely 98. (1996).

5 Az előadások szövegét lásd Magyar Műhely 71. (1986).

Képtárban 50 vizuális alkotó mutathatta be műveit Szabad Terület címen. A Műhely-triász itt jelenti be 
a lap hazatérését. 1990-ben aztán a Magyar Műhely mint folyóirat bejegyzésre kerül itthon (tehát a továb-
biakban a hazai intézményrendszer része lesz). A márciusi (75.) száma már Párizs–Bécs–Budapest hármas 
fókuszában jelenik meg, kibővített szerkesztőgárdával (az „ősszerkesztők” mellett a felelős szerkesztők: 
Petőcz András és Székely Ákos). 1990–91 folyamán számos irodalmi estet tart itthon az 1987-ben meg-
alakult Magyar Műhely Baráti Kör: Budapesten a Kossuth Klubban, az Írószövetség klubjában, az FMK-ban, 
a Kassák Klubban, különböző művelődési házakban, vidéken is. Az 1991-es Műhely-találkozót ismét 
Szombathelyen rendezik (június 27–30.), témája az új médiumok szerepe a vizuális költészet új műfajai-
nak teremtésében, a képzőművészeti, irodalmi alkotások létrehozásában (k/g/épeltérítés). 1992. január 
30-tól március 8-ig az óbudai Vasarely Múzeumban kiállítást rendeznek a Műhely-triász vizuális mun-
káiból – a művek többsége már számítógépen készült. A kiállítás sikere bizonyítja: ekkor már tekintélyes 
közönsége van itthon az experimentális művészetnek.

1993 augusztus 26–29-én Friss, meleg az avantgárd címmel Keszthelyen tartanak Műhely-találkozót; 
az alapító atyák előadásai az experimentális irodalom fontosságáról, további lehetőségeiről szólnak (mind-
hármuk előadása a Műhely 90. [1993] számában jelenik meg). Papp Tibor: Helyzetünk című vitaindítójában 
reális képet fest az avantgárd irodalom (újbóli) visszaszorításáról, a lap anyagi ellehetetlenítéséről (a tá-
mogatások megvonásával). Nagy Pál A csurunga népe címmel arról beszél, hogy ne ama ősi nép módján 
oldjuk meg problémáinkat, amely kudarcaiért az „ártó szellemeket”, démonokat okolta (sajnos a hazai 
irodalomszemlélet „ártó szellemnek” tekinti a Magyar Műhelyt is!). Bujdosó Alpár Újra a kísérletről című 
előadásában azt hangsúlyozza, hogy a művészet csak akkor juthat túl évtizedek óta tartó válságán, „ha 
vállalja a szokványos gondolkodástól való elrugaszkodás rizikóját”, s olyan nyelvi konstrukciókat hoz 
létre, amelyek „a gondolhatóság határain túl” valamilyen formában „a megfogalmazhatatlanra” irányulnak. 
Vagyis „ha az egyetemes, az állandóan megújuló művészeti/irodalmi univerzum részének tekinti magát. 

Az 1994-es – szintén keszthelyi – találkozót (Kimerjük a Balatont!, július 14–17.) a hangköltészet prob-
lematikájának szentelik. A következő év keszthelyi összejövetelének témája pedig a vizuális költészet 
(Napjaink képverse, 1995. július 14–16.). Bujdosó Alpár előadása orientáló jelentőségű a szövegköltészeti 
munkák értelmezését illetően.6 A Balatoni Múzeumban nemzetközi képverskiállítás nyílik (Vizuális köl-
tészet, 1985–95), amelyen 125 művész – köztük 30 magyar – képanyaga szerepel. Ezzel sajnos véget is ér 
a rendszeres Műhely-találkozók korszaka; anyagi támogatás híján a „helykeresést” sem lehet megoldani.

Bujdosó Alpár Vetített irodalom című negyedik kötete már a Párizs–Bécs–Budapest illetőségű Magyar Mű-
hely Kiadó gondozásában, szövegelméleti eszmefuttatások kíséretében jelenik meg (1993). A szerző út-
mutatást kíván adni olvasóinak vetített performanszai, szövegtárgyai, számítógépen készített vizuális 
munkái értelmezéséhez (Szövegek, melyekben a szerző elmondja mindazt, amit a vetített irodalomról 
tud). Az élre A vizuális költészet poétikai eszközeiről Kalocsán tartott előadásszövege kerül, melyben 
a linearitás megbontásának szemantikai jelentőségét emeli ki. Hangsúlyozza, hogy a szerkezetteremtő/-
rendező elemek (térkép-, labirintus-alakzatok, a szintaktikus sorok kifordítása a horizontális rendből, 

6 BUJDOSÓ Alpár, A szöveg szerepe a vizuális irodalomban, Magyar Műhely 99. (1996).



s e folyamat immár megfordíthatatlan.” A 20. századi művészet azonban szeretné megtörni a „zénoni” 
vonulatot: visszakanyarodva a képi-mitológiai gondolkodásmódhoz, a dolgok egymásmellettiségét, hierar-
chia nélküli mellérendelő viszonyát próbálja tudatosítani. Zénon nevét azért változtatta az író Ze neon ra, 
mert a címbe a „zene” szót is bele akarta komponálni – a modern zene polifon struktúráinak alogikus 
jellegére utalva. A logocentrikus gondolkodásmód irreverzibilitását a modern művészeti eljárásokkal 
szerette volna korrigálni.4

A párizsi Magyar Műhely életében „sorsfordulatnak” mondható az 1985. július 31. – augusztus 4. között 
Kalocsán, a Schöffer Miklós szülőházában kialakított múzeumban rendezett nagysikerű találkozó. A mint-
egy 100 résztvevő között természetesen bőven akadtak ügynökök is, de ezzel akkoriban már senki nem 
törődött. Pomogáts Béla vitaindító előadásában (Avantgárd örökségünk) elsősorban azt hangsúlyozta, hogy 
a magyar történeti avantgárd bázisán építkező Magyar Műhely, majd az ezredvégi újavantgárd jelenségek 
is nagyban hozzájárultak/-járulnak ahhoz, hogy „a magyar kultúra felzárkózhassék az európai irodalom 
és művészet korszerű irányzataihoz, törekvéseihez”. Ezáltal az avantgárd „fontos »nemzeti küldetést« 
vállal és teljesít”. Bujdosó Alpár A vizuális költészet poétikai eszközeiről tartott előadásában arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a látványköltészet a mű gondolatiságát (koncepcióját) állítja előtérbe: „a vizualitás 
révén olyan kapcsolódások válnak lehetővé a szövegben, amelyek a köznapi nyelvben csupán imaginá-
rius módon vannak jelen”. Papp Tibor Gondolatok a látható nyelvről és a vizuális irodalomról című 
előadásában pedig az új médiumoknak (írásvetítő, magnó, számítógép, videó) a szövegformálásban ját-
szott fontos szerepéről szól. Itt mutatja be első számítógépen kreált Vendégszövegét is.5

A valódi áttörést azonban mégis az 1987-es év hozza meg a Magyar Műhely számára a Kassák szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozattal. Március 17-18-án az ELTE XX. századi 
Irodalomtörténeti Tanszéke az az Akadémia Irodalomtudományi Intézetével közösen Kassák-ülésszakot 
szervez, amelynek záróakkordja a Kassák Klubban megtartott vizuális költészeti bemutató (ezen Bujdosó 
Alpár, Nagy Pál, Petőcz András, Szombathy Bálint, Szkárosi Endre és Zalán Tibor lép fel). Ezt követően, 
március 26-án a PIM-ben rendezett VERS/KÉP // KÉP/VERS kiállításon – Kassák tipográfiai költeményei, 
kollázsai mellett – a korszak (ekkor már neves) experimentális művészei szerepelnek „látható nyelvi” 
munkáikkal (összesen 43 alkotó!).

Az 1987-es év fontos eseménye a hadersdorfi találkozó is (június 25–27.), amelyen a Műhely alapításá-
nak 25. évfordulóját ünnepelve az eljövendő 25 év irodalmának várható alakulásáról folyik az eszmecsere 
(Hogyan képzelem el a következő 25 év irodalmát?). A Műhely-triász a jövő útját természetesen az ex-
perimentális költészet térhódításában, az elektronikus médiumok elterjedésében, a korszerű technikai 
eszközök előretörésében látja, s bízik az avantgárddal szembeni tolerancia erősödésében. Igazuk lett? 
Az előbbiekben talán igen – az utóbbiban, sajnos, egyáltalán nem.

Az 1989-es összejövetel (július 11–14.) ismét ünnepi: Szombathelyen rendezik (Szabad terület, aktuális 
művek); az Életünk főszerkesztője, Pete György és Székely Ákos költő szervezésében. A Szombathelyi 

4 Az öröm az én múzsám! Nagy Pál beszélgetése a 60 éves Bujdosó Alpárral, Magyar Műhely 98. (1996).

5 Az előadások szövegét lásd Magyar Műhely 71. (1986).

Képtárban 50 vizuális alkotó mutathatta be műveit Szabad Terület címen. A Műhely-triász itt jelenti be 
a lap hazatérését. 1990-ben aztán a Magyar Műhely mint folyóirat bejegyzésre kerül itthon (tehát a továb-
biakban a hazai intézményrendszer része lesz). A márciusi (75.) száma már Párizs–Bécs–Budapest hármas 
fókuszában jelenik meg, kibővített szerkesztőgárdával (az „ősszerkesztők” mellett a felelős szerkesztők: 
Petőcz András és Székely Ákos). 1990–91 folyamán számos irodalmi estet tart itthon az 1987-ben meg-
alakult Magyar Műhely Baráti Kör: Budapesten a Kossuth Klubban, az Írószövetség klubjában, az FMK-ban, 
a Kassák Klubban, különböző művelődési házakban, vidéken is. Az 1991-es Műhely-találkozót ismét 
Szombathelyen rendezik (június 27–30.), témája az új médiumok szerepe a vizuális költészet új műfajai-
nak teremtésében, a képzőművészeti, irodalmi alkotások létrehozásában (k/g/épeltérítés). 1992. január 
30-tól március 8-ig az óbudai Vasarely Múzeumban kiállítást rendeznek a Műhely-triász vizuális mun-
káiból – a művek többsége már számítógépen készült. A kiállítás sikere bizonyítja: ekkor már tekintélyes 
közönsége van itthon az experimentális művészetnek.

1993 augusztus 26–29-én Friss, meleg az avantgárd címmel Keszthelyen tartanak Műhely-találkozót; 
az alapító atyák előadásai az experimentális irodalom fontosságáról, további lehetőségeiről szólnak (mind-
hármuk előadása a Műhely 90. [1993] számában jelenik meg). Papp Tibor: Helyzetünk című vitaindítójában 
reális képet fest az avantgárd irodalom (újbóli) visszaszorításáról, a lap anyagi ellehetetlenítéséről (a tá-
mogatások megvonásával). Nagy Pál A csurunga népe címmel arról beszél, hogy ne ama ősi nép módján 
oldjuk meg problémáinkat, amely kudarcaiért az „ártó szellemeket”, démonokat okolta (sajnos a hazai 
irodalomszemlélet „ártó szellemnek” tekinti a Magyar Műhelyt is!). Bujdosó Alpár Újra a kísérletről című 
előadásában azt hangsúlyozza, hogy a művészet csak akkor juthat túl évtizedek óta tartó válságán, „ha 
vállalja a szokványos gondolkodástól való elrugaszkodás rizikóját”, s olyan nyelvi konstrukciókat hoz 
létre, amelyek „a gondolhatóság határain túl” valamilyen formában „a megfogalmazhatatlanra” irányulnak. 
Vagyis „ha az egyetemes, az állandóan megújuló művészeti/irodalmi univerzum részének tekinti magát. 

Az 1994-es – szintén keszthelyi – találkozót (Kimerjük a Balatont!, július 14–17.) a hangköltészet prob-
lematikájának szentelik. A következő év keszthelyi összejövetelének témája pedig a vizuális költészet 
(Napjaink képverse, 1995. július 14–16.). Bujdosó Alpár előadása orientáló jelentőségű a szövegköltészeti 
munkák értelmezését illetően.6 A Balatoni Múzeumban nemzetközi képverskiállítás nyílik (Vizuális köl-
tészet, 1985–95), amelyen 125 művész – köztük 30 magyar – képanyaga szerepel. Ezzel sajnos véget is ér 
a rendszeres Műhely-találkozók korszaka; anyagi támogatás híján a „helykeresést” sem lehet megoldani.

Bujdosó Alpár Vetített irodalom című negyedik kötete már a Párizs–Bécs–Budapest illetőségű Magyar Mű-
hely Kiadó gondozásában, szövegelméleti eszmefuttatások kíséretében jelenik meg (1993). A szerző út-
mutatást kíván adni olvasóinak vetített performanszai, szövegtárgyai, számítógépen készített vizuális 
munkái értelmezéséhez (Szövegek, melyekben a szerző elmondja mindazt, amit a vetített irodalomról 
tud). Az élre A vizuális költészet poétikai eszközeiről Kalocsán tartott előadásszövege kerül, melyben 
a linearitás megbontásának szemantikai jelentőségét emeli ki. Hangsúlyozza, hogy a szerkezetteremtő/-
rendező elemek (térkép-, labirintus-alakzatok, a szintaktikus sorok kifordítása a horizontális rendből, 

6 BUJDOSÓ Alpár, A szöveg szerepe a vizuális irodalomban, Magyar Műhely 99. (1996).
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a különféle grafikai jelek stb.) önmagukban véve is a szöveggel egyenrangú jelentéshordozók. A szintak-
tikájában megtört szövegdarabkák kígyóként egymásba kapaszkodva a jelentésességet fokozzák. A szöveg-
tárgyak még több irányban teremtenek kapcsolódási lehetőséget a tárgyi világgal (hiszen az „olvasás” 
a műtárgy bármely pontján elkezdhető s bármely irányban folytatható). A vizuális szöveg-performance 
(írás- vagy diavetítőre és hangszalagra komponálva) pedig dinamizmusával mentális mozgást indukál 
a befogadóban, amiben nemcsak a vetített anyagnak van fontos szerepe, hanem a jelentéshordozó zöre-
jeknek/zenének, sőt magának a performernek is. A performanszok papíron igazában nem rögzíthetők, 
ezért a szerző hol filmnovellával, hol a performanszról készült szöveghelyettesítő felvételekkel, hol a for-
gatókönyv közlésével próbálkozik – a nyitott mű szellemében sokféle olvasati lehetőséget kínál.

A továbbiakban a szerző a mítoszok és a modern művészet viszonyáról elmélkedik az 1987-es haders-
dorfi konferencián tartott Interpollúció (1) – extrapollúció (2) című előadása alapján (Magyar Műhely 73. 
[1988]). Lévi-Strauss nyomán vizsgálja a mítoszok metanyelvét, kiemelve, hogy „az egy kultúrkörbe tartozó 
mítoszok (mitémák) olyan bonyolult, ám jól rendezett struktúrát alkotnak, melynek ismeretében lehetővé 
válik a világban való tájékozódás”. Majd Hegyi Lorándra hivatkozik, aki Avantgarde és transzavantgarde 
című könyvében (1986) a klasszikus avantgárd mítoszteremtő törekvéseinek utópisztikus jellegét emelte 
ki; felmutatva, hogy ez a jövőkép a valóságban véres háborúkba, iszonyatos pusztításba torkollt. Az ezred-
vég művészete ezért menekült a (posztmodern) magánmitológiákba. A szemiotikai művészet azonban nem 
követi a posztmodern útját: egy modern mítoszrendszert akar az új médiumok segítségével teremteni.

Bujdosó úgy véli: az interdiszciplináris művészi tevékenység lehetőséget nyújt az ezredvégi gondolko-
dásmódnak megfelelő összművészet (Gesamtkunstwerk) kialakítására, amely leginkább képes az Egészet, 
a Teljességet megközelíteni – ahogy Kassák egykoron a „szintetikus irodalmat” elképzelte. A komplex 
művészi jelek (ikonikus és indexszerű jelek, szimbólumok bonyolult viszonyrendszere) interferenciák 
sokaságát hozzák létre (szakrális-történelmi-társadalmi jelentésrétegeik révén). Például a labirintusba 
vagy várostérképbe kódolt szövegeknek önálló kulturális szimbolikájuk van; de vizuális jelszervezetként 
is funkcionálnak, kapcsolódások sokaságát teremtve meg a nyelvi elemek között. Bujdosó a mezopotámiai 
munkáit azért mintázza meg agyagban is, mert így a jelentésrendszerek külön-külön és egymással való 
összefüggésükben is olvashatók.7

A továbbiakban Bujdosó közzéteszi szerkesztőtársai elméleti írásait is a vizuális irodalom eszközle-
hetőségeit megsokszorozó elektronikus segédeszközökről (amelyek dematerializálják, virtuálissá teszik 
az alkotás folyamatát), a képnyelvről, a multimediális művészi formákról, az írásvetítőről, a vetített iro-
dalomról, az irodalmi performanszról, diaporámáról stb. – valamint az elektronikus kultúra terjedésének 
gyakorlati „hasznáról” (Nagy Pál: Képszövegek; Papp Tibor: Irodalmi performance és diapozitív). Székely 
Ákos pedig Vendégoldalt készít „Bujdosó Alpár lakóterében”, kiemelve az írásvetítő különleges szerepét 
a vizuális performanszokban.

Az 1995. márciusi (95.) számtól kezdve a Magyar Műhely szerkesztőbizottsága folyamatosan bővül. Bujdosó 
Alpár – Hegyi Loránd – Juhász R. József – Nagy Pál – Papp Tibor – Székely Ákos – Szombathy Bálint mellett 

7 A Gesamtkunstról bővebben lásd BUJDOSÓ Alpár, Intermedialitás a művészetben, Magyar Műhely 87. (1993).

felsorakozik egy ifjú csapat, amely kész folytatni az alapító atyák munkáját. Az 1995. júniusi (96.) szám-
ban több új szerző neve is felbukkan, akik a későbbiekben majd a „törzsgárdát” alkotják. E számban 
köszöntik a 60 éves Nagy Pált; a Palócföld című folyóirat is neki szenteli az 1994/4. számát. A Műhely 98. 
száma (1996. január) az ugyancsak 60 éves Bujdosó Alpárt ünnepli; 1996 júliusában pedig a 60. évét akkor 
betöltő Papp Tibor tiszteletére ad ki különszámot. Az 1996. szeptemberi (99.) szám egyúttal búcsúszám. 
Az alapító atyák természetesen nem válnak meg teljesen a laptól, de a szerkesztést a fiatalokra bízzák. 
A Műhely 100. száma (1996. szeptember) reprezentatív különszám, amelyben a Magyar Műhely Baráti 
Köréhez tartozó alkotók (irodalmárok és képzőművészek, zenészek – összesen 98-an) egy-egy művükkel 
vagy visszaemlékezésükkel köszöntik a jubiláló lap szerkesztőit, kifejezve, mit jelentett számukra a Mű-
hely a szellemi sötétség időszakában. A következő szám (101., 1996. december) már új impresszummal 
és kissé megváltozott formátummal jelenik meg. A szerkesztést (az „ősszerkesztők” nevének feltüntetése 
mellett) Kovács Zsolt, L. Simon László, Somogyi Gyula és Sőrés Zsolt veszi át.

Az Alapító Atyák pedig a MaMű átadása óta eltelt majd’ másfél évtized folyamán kiteljesítették élet-
művüket.
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a különféle grafikai jelek stb.) önmagukban véve is a szöveggel egyenrangú jelentéshordozók. A szintak-
tikájában megtört szövegdarabkák kígyóként egymásba kapaszkodva a jelentésességet fokozzák. A szöveg-
tárgyak még több irányban teremtenek kapcsolódási lehetőséget a tárgyi világgal (hiszen az „olvasás” 
a műtárgy bármely pontján elkezdhető s bármely irányban folytatható). A vizuális szöveg-performance 
(írás- vagy diavetítőre és hangszalagra komponálva) pedig dinamizmusával mentális mozgást indukál 
a befogadóban, amiben nemcsak a vetített anyagnak van fontos szerepe, hanem a jelentéshordozó zöre-
jeknek/zenének, sőt magának a performernek is. A performanszok papíron igazában nem rögzíthetők, 
ezért a szerző hol filmnovellával, hol a performanszról készült szöveghelyettesítő felvételekkel, hol a for-
gatókönyv közlésével próbálkozik – a nyitott mű szellemében sokféle olvasati lehetőséget kínál.

A továbbiakban a szerző a mítoszok és a modern művészet viszonyáról elmélkedik az 1987-es haders-
dorfi konferencián tartott Interpollúció (1) – extrapollúció (2) című előadása alapján (Magyar Műhely 73. 
[1988]). Lévi-Strauss nyomán vizsgálja a mítoszok metanyelvét, kiemelve, hogy „az egy kultúrkörbe tartozó 
mítoszok (mitémák) olyan bonyolult, ám jól rendezett struktúrát alkotnak, melynek ismeretében lehetővé 
válik a világban való tájékozódás”. Majd Hegyi Lorándra hivatkozik, aki Avantgarde és transzavantgarde 
című könyvében (1986) a klasszikus avantgárd mítoszteremtő törekvéseinek utópisztikus jellegét emelte 
ki; felmutatva, hogy ez a jövőkép a valóságban véres háborúkba, iszonyatos pusztításba torkollt. Az ezred-
vég művészete ezért menekült a (posztmodern) magánmitológiákba. A szemiotikai művészet azonban nem 
követi a posztmodern útját: egy modern mítoszrendszert akar az új médiumok segítségével teremteni.

Bujdosó úgy véli: az interdiszciplináris művészi tevékenység lehetőséget nyújt az ezredvégi gondolko-
dásmódnak megfelelő összművészet (Gesamtkunstwerk) kialakítására, amely leginkább képes az Egészet, 
a Teljességet megközelíteni – ahogy Kassák egykoron a „szintetikus irodalmat” elképzelte. A komplex 
művészi jelek (ikonikus és indexszerű jelek, szimbólumok bonyolult viszonyrendszere) interferenciák 
sokaságát hozzák létre (szakrális-történelmi-társadalmi jelentésrétegeik révén). Például a labirintusba 
vagy várostérképbe kódolt szövegeknek önálló kulturális szimbolikájuk van; de vizuális jelszervezetként 
is funkcionálnak, kapcsolódások sokaságát teremtve meg a nyelvi elemek között. Bujdosó a mezopotámiai 
munkáit azért mintázza meg agyagban is, mert így a jelentésrendszerek külön-külön és egymással való 
összefüggésükben is olvashatók.7

A továbbiakban Bujdosó közzéteszi szerkesztőtársai elméleti írásait is a vizuális irodalom eszközle-
hetőségeit megsokszorozó elektronikus segédeszközökről (amelyek dematerializálják, virtuálissá teszik 
az alkotás folyamatát), a képnyelvről, a multimediális művészi formákról, az írásvetítőről, a vetített iro-
dalomról, az irodalmi performanszról, diaporámáról stb. – valamint az elektronikus kultúra terjedésének 
gyakorlati „hasznáról” (Nagy Pál: Képszövegek; Papp Tibor: Irodalmi performance és diapozitív). Székely 
Ákos pedig Vendégoldalt készít „Bujdosó Alpár lakóterében”, kiemelve az írásvetítő különleges szerepét 
a vizuális performanszokban.

Az 1995. márciusi (95.) számtól kezdve a Magyar Műhely szerkesztőbizottsága folyamatosan bővül. Bujdosó 
Alpár – Hegyi Loránd – Juhász R. József – Nagy Pál – Papp Tibor – Székely Ákos – Szombathy Bálint mellett 

7 A Gesamtkunstról bővebben lásd BUJDOSÓ Alpár, Intermedialitás a művészetben, Magyar Műhely 87. (1993).

felsorakozik egy ifjú csapat, amely kész folytatni az alapító atyák munkáját. Az 1995. júniusi (96.) szám-
ban több új szerző neve is felbukkan, akik a későbbiekben majd a „törzsgárdát” alkotják. E számban 
köszöntik a 60 éves Nagy Pált; a Palócföld című folyóirat is neki szenteli az 1994/4. számát. A Műhely 98. 
száma (1996. január) az ugyancsak 60 éves Bujdosó Alpárt ünnepli; 1996 júliusában pedig a 60. évét akkor 
betöltő Papp Tibor tiszteletére ad ki különszámot. Az 1996. szeptemberi (99.) szám egyúttal búcsúszám. 
Az alapító atyák természetesen nem válnak meg teljesen a laptól, de a szerkesztést a fiatalokra bízzák. 
A Műhely 100. száma (1996. szeptember) reprezentatív különszám, amelyben a Magyar Műhely Baráti 
Köréhez tartozó alkotók (irodalmárok és képzőművészek, zenészek – összesen 98-an) egy-egy művükkel 
vagy visszaemlékezésükkel köszöntik a jubiláló lap szerkesztőit, kifejezve, mit jelentett számukra a Mű-
hely a szellemi sötétség időszakában. A következő szám (101., 1996. december) már új impresszummal 
és kissé megváltozott formátummal jelenik meg. A szerkesztést (az „ősszerkesztők” nevének feltüntetése 
mellett) Kovács Zsolt, L. Simon László, Somogyi Gyula és Sőrés Zsolt veszi át.

Az Alapító Atyák pedig a MaMű átadása óta eltelt majd’ másfél évtized folyamán kiteljesítették élet-
művüket.


