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SULYOK BERNADETT

A párizsi Magyar Műhely mint a Kádár-kori Magyarországon 
tiltott/tűrt alkotók megnyilatkozási terepe

A folyóirat dokumentumainak közgyűjteménybe kerülése

A Magyar Műhely folyóirat 1962-es megalakulásakor a Nyugat-Európába szakadt fiatal magyar értelmisé-
giek megnyilatkozási fóruma kívánt lenni, markáns avantgárd arculata az első évtized után kristályo-
sodott ki. Az első években gyakran változott a szerkesztők köre: Nyéki Lajos és Sulyok Vince a tervezgetés 
időszaka után a szerkesztőségből kimaradtak, Sipos Gyula is csak egy évig volt tag. A 3. szám után kivált 
Harczy József, aki Czudar D. József néven szerepelt, valamint Karátson Endre, aki a Székely Boldizsár 
nevet használta. Parancs János 1964-ben visszaköltözött Magyarországra, s itthon vált ismert költővé. 
A ’70-es évek elejéig Márton László, Nagy Pál és Papp Tibor biztosították az állandóságot. 1973 őszén létre-
hozták a Magyar Műhely Munkaközösséget, a folyóirat ekkortól a Munkaközösség lapjaként jelent meg, 
Nagy Pál és Papp Tibor felelős szerkesztőkké váltak. A Munkaközösség tagjai minden évben baráti találko-
zót tartottak, hol a Párizs melletti Marly-le-Roiban, hol a Bécs melletti Hadersdorfban. Ekkor csatlakozott 
az alapító szerkesztők mellé a Bécsben élő Bujdosó Alpár; hármasuk egészen 1996-ig formálta és határozta 
meg a folyóirat arculatát.

A lapot 1989–90-ben hazatelepítették Magyarországra, a szerkesztőtriász kiegészült Petőcz Andrással 
és Székely Ákossal. 1995 tavaszán meghívták a szerkesztőségbe Kovács Zsoltot, L. Simon Lászlót és Sőrés 
Zsoltot; az 1995-ös keszthelyi Magyar Műhely-találkozót már az új szerkesztőhármas szervezte. Meg-
változott a lap tematikája és részben az olvasói köre is, az irodalom mellett a más művészeti ágakkal és 
művészetelmélettel foglalkozókat is megszólítja. Az 1995-ben létrehozott Magyar Műhely Alapítvány bizto-
sítja a folyóirat és a Magyar Műhely Kiadó köteteinek jogi hátterét. A 2004-ben, Budapesten nyílt Magyar 
Műhely Galéria pedig havonta más-más kortárs művésznek, alkotócsoportnak nyújt bemutatkozási lehe-
tőséget. Jelenleg a folyóirat felelős szerkesztője Szombathy Bálint, szerkesztőtársai Juhász R. József és 
Szkárosi Endre, a főmunkatárs L. Simon László.

A Magyar Műhely cím ötletét Németh Lászlónak az 1957-es Kortársban megjelent azonos című tanul-
mánya adta. Németh itt Bartók Béla egyetemes művészetére hivatkozva elevenítette fel régi gondolatát 
az archaikusan népi és a modern európai kultúrák szintéziséről. A műhelyese knek ez volt az egyik utolsó 
tisztelgésük Németh László és a népi irodalom előtt. A másik ötletadó Bibó István volt, aki A magyar 
demokrácia válsága című, 1945-ös tanulmányának zárómondatában Magyarországot a demokratikus kon-
szolidáció, a szocializmusra való átmenet és egy harmonikus társadalmi értékelési rendszer műhelyeként 
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képzőművész volt egy személyben. Művészetfelfogását a médiumokkal való kísérletezés, a tudományok 
és a művészetek kapcsolatának hangsúlyozása, a régi és újabb keletű hagyományokra való nyitottság 
jellemezte. 

Az 1980-as években új technológiák jelentek meg, melyek új műfajokat indukáltak: az elektronikus 
költészet, elektronikus szövegirodalom jelentős része írásvetítőre, videóra és számítógépre „íródott”, 
valamint teret nyertek a konkrét költészet, a lettrizmus, a fonikus költészet képviselői, összművészeti, 
intermediális alkotásokat hoztak létre. Az 1970-es évek végétől a műhelyesek rendszeresen felléptek 
nemzetközi költészeti fesztiválokon, így a francia székhelyű Polyphonix egyesület Európa-szerte és más 
földrészeken rendezett eseményein. Ars poeticájuk a 2012-ben múzeumunkban rendezett kiállításon is 
olvasható volt: Az avantgárd nem stílusirányzat, hanem gondolkodásmód és magatartásforma.

Az összekötő kapocs a Magyar Műhely és a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) között a koráb-
ban már említett alapító szerkesztő, Parancs János személye, aki 1966-tól 1974-ig az intézmény muzeo-
lógusaként dolgozott. A Magyar Műhely szerkesztősége az első gyűjteményegységet (147 tétel analektát) 
1970-ben ajándékozta a PIM-nek, Parancs János párizsi útja alkalmával. A következő érintkezési pont 
a vizuális költészet első jelentősebb magyarországi kiállítása a PIM-ben Kép-vers/vers-kép címmel, 
amely 1987. március 26-án nyílt meg. A több mint húsz hazai és nyolc külföldön élő magyar kiállító között 
Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor is szerepelt.

A Magyar Műhely kb. hatvan kézirattári dobozt kitevő szerkesztőségi anyagát Nagy Páltól 2005-ben 
vásárolta meg a PIM, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával. A hatalmas és impo-
záns levelezés mellett külön blokkokat képeznek a korpuszban a folyóiratszámok kéziratai, az általuk 
kiadott kötetek anyagai, a nyomdai kivitelezés dokumentumai, a találkozók kéziratos és nyomtatott 
manifesztumai, illetve a munkatársak művei.

A kézirattár emigrációs gyűjteményén belül párbeszédbe hozható a szintén párizsi Irodalmi Újság 
szerkesztősége, a londoni Szepsi Csombor Kör, a müncheni Nemzetőr folyóirat, a Svájci Magyar Irodalmi 
és Képzőművészeti Kör és vezetője, Saáry Éva anyagaival, a frankofil Gara László-, a londoni Határ 
Győző- és Czigány Lóránt-, a stockholmi Thinsz Géza-, a kanadai Vitéz György- és az Egyesült Államok-
beli Baránszky László-hagyatékokkal.

Bujdosó Alpár és Papp Tibor a múzeumnak ajándékozta a nála lévő kézirategyüttest, amelynek ünne-
pélyes átadása 2014. május 8-án történt meg. Ezáltal a Magyar Műhely szerkesztőségi levelezése mondhatni 
teljessé vált. A triász tagjai igen tekintélyes levélmennyiséggel képviseltetik magukat egymás anyagaiban, 
amiből nemcsak a folyóirat története, szerkesztési gyakorlata ismerhető meg, hanem az őket foglalkoztató 
témák, a fontosabb események és szakmai, baráti kapcsolataik is felfejthetők. 

Mindhárom levelezésben visszatérő „partnerek” a kortárs magyarországi és emigráns irodalom és 
művészet kiemelkedő képviselői, többek között Bakucz József és Baránszky László, az USA-ban élt költők; 
Angliából Czigány Lóránt író, a hollandiai Dedinszky Erika költő és Kibédi Varga Áron irodalomtörté-
nész, a Hollandiai Mikes Kelemen Kör egyik vezetője; Németh Sándor szociológus, az avantgárd iránt 
érzékeny Béládi Miklós irodalomtörténész, az azóta Franciaországban élő Hegyi Loránd művészettörténész, 
a párizsi Karátson Endre író, a szintén ott élő Sipos Gyula (írói nevén Albert Pál), az egykor a németországi 
Bielefeld egyetemén tanító Petőfi S. János nyelvész, szemiotikus; a képzőművész és teoretikus házaspár, 

aposztrofálta. A „műhely” szóval arra is utaltak, hogy az írás nem valami titokzatos, misztikus meg-
nyilatkozás, hanem tehetségre és szorgalomra épülő munka.

A szerkesztők elsősorban Kassák Lajos életművét tekintették követendőnek. Kassák a magyar avantgárd 
legjelentősebb alakjaként az irodalomban és a képzőművészet több területén is maradandót alkotott. 
Kassák a ’60-as években Párizsban többször találkozott a Magyar Műhely szerkesztőivel. Különszámaik 
egyike (13. [1965]) az avantgárd magyar atyját helyezte új fénytörésbe, a tanulmányok inkább költészetére 
és regényeire koncentráltak, képzőművészeti munkásságára kevésbé. 1971 novemberében, Párizsban meg-
alapították a Kassák Lajos Kört (Association des Amis de Kassák), és Kassák-díj Alapítványt létesítettek 
azzal a céllal, hogy évente kiadják a Kassák-díjat, melyet egy-egy tehetséges fiatal alkotónak ítélnek, aki 
az irodalomban vagy a képzőművészetben kimagasló kezdeti eredményt mutat fel. A Magyar Műhely 
Kassák Lajos Köre termékeny munka- és baráti kapcsolatokat alakított ki a többi nyugat-európai emig-
ráns kulturális szervezettel, többek között a hollandiai Mikes Kelemen Körrel, a londoni Szepsi Csombor 
Körrel és a bécsi Bornemisza Péter Társasággal.

A Magyar Műhely első periódusa a lap első tíz évét jelenti, amikor olyan magyarországi alkotóknak 
adtak publikálási lehetőséget, akik irodalompolitikai okokból marginalizálódtak, az uralkodó szocialista 
kánon a hellyel-közzel tűrt kategóriába utasította őket. Választásaikkal a korabeli magyar irodalom ér-
tékskáláját szerették volna korrigálni. Kassákon kívül különszámot szenteltek Weöres Sándornak (7–8. 
[1964]), Füst Milánnak (23–24. [1967]), külön számban közölték Füst Milán Szexuál-lélektani elmélkedések 
című esszéjét (37. [1970]). A szerkesztők kezdettől fogva arra törekedtek, hogy itthon élő és emigráns 
szerzők együtt publikáljanak, s hogy párbeszéd jöjjön létre a vasfüggöny két oldalán élő alkotók között. 
A strukturalizmus irányzatával foglalkozó 1968. júniusi (27.) különszám a kortárs nyugat-európai iro-
dalomtudomány áramlataira való fogékonyságuk demonstrálása. 1966-ban Nagy Pál és Papp Tibor kita-
nulta a nyomdászmesterséget, s létrejött a Magyar Műhely saját nyomdája. Ez a szerkesztők tipográfiai 
érdeklődését, a vers formai jegyeinek jelentőségét jelzi. 1968 májusában, Párizsban kitört a diáklázadás, 
az általános munkássztrájk miatt nyomdájuk csődbe ment. 1970. február 1-jén Ioan Cusa, a Párizsban 
élő román származású költő, szerkesztő, könyvkiadó felvette Nagyot és Pappot négyórás nyomdai állásba. 
1981-ben bekövetkezett haláláig Cuşa volt a Magyar Műhely legnagyobb támogatója, mecénása.

1971-ben két antológiaszámot adtak ki (38., 39.), egy már-már nemzedékként számon tartott írócsoport 
egyévtizedes munkájának eredményét összegezték; verset, prózát és tanulmányt együtt. A szerkesztőségi 
bevezető koncepcionális fordulatot jelzett: „a jövőben kizárólag újat kereső és hozó alkotókkal, alkotások-
kal szándékozunk foglalkozni”.1 Egy akkoriban szinte teljesen elhallgatott írót, Szentkuthy Miklóst is 
irodalmi példaképükké választottak, az őt bemutató különszám a Prae megjelenésének 40. évfordulóján 
készült (45–46. [1974]). James Joyce az egyetlen világirodalmi szerző, akinek Finnegans Wake című művé-
ről különszámot állítottak össze (41–42. [1973]), mivel szerintük az irodalom önmagára utaló jelrendszerét 
állította középpontba. Az avantgárd művészek közül Erdély Miklóssal két különszám is foglalkozott (67. 
[1983]; 110–111. [1999]; e dupla számban a Műcsarnokban rendezett Erdély Miklós életmű-kiállításhoz 
kapcsolódó konferencia anyagát adták ki). Erdély afféle modern polihisztor, építész, filmrendező, író és 

1 Magyar Műhely 38. (1971), 3.
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egyévtizedes munkájának eredményét összegezték; verset, prózát és tanulmányt együtt. A szerkesztőségi 
bevezető koncepcionális fordulatot jelzett: „a jövőben kizárólag újat kereső és hozó alkotókkal, alkotások-
kal szándékozunk foglalkozni”.1 Egy akkoriban szinte teljesen elhallgatott írót, Szentkuthy Miklóst is 
irodalmi példaképükké választottak, az őt bemutató különszám a Prae megjelenésének 40. évfordulóján 
készült (45–46. [1974]). James Joyce az egyetlen világirodalmi szerző, akinek Finnegans Wake című művé-
ről különszámot állítottak össze (41–42. [1973]), mivel szerintük az irodalom önmagára utaló jelrendszerét 
állította középpontba. Az avantgárd művészek közül Erdély Miklóssal két különszám is foglalkozott (67. 
[1983]; 110–111. [1999]; e dupla számban a Műcsarnokban rendezett Erdély Miklós életmű-kiállításhoz 
kapcsolódó konferencia anyagát adták ki). Erdély afféle modern polihisztor, építész, filmrendező, író és 

1 Magyar Műhely 38. (1971), 3.
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Maurer Dóra és Gáyor Tibor; az Artpool Művészetkutató Központ létrehozói, Galántai György és Klaniczay 
Júlia; továbbá Péntek Imre költő és lapszerkesztő, Zalán Tibor, Petőcz András és Szkárosi Endre költők. 
A Bujdosó házaspár és Kassákné Kárpáti Klára különleges baráti kapcsolatának állít emléket az özvegy 
által írott 21 levél. Egy-két levél található olyan irodalmi nagyságoktól, mint Esterházy Péter, Határ Győző, 
Kassák Lajos, Kormos István, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Pilinszky János, Rába György, Szentkuthy 
Miklós, Tamkó Sirató Károly, Tandori Dezső és Weöres Sándor. 

Papp Tibor impozáns kollekciójában számos külföldi vizuális és konkrét költő francia (Henri Chopin, 
Philippe Dôme, Robert Estivals, Jean-Jacques Lebel, Mitsou Ronat) és spanyol (Fernando Aguiar) nyelvű 
levelei találhatók. Az 1985-ös Műhely-találkozó névadója (Schöffer-szeminárium Kalocsán), Schöffer Miklós 
kinetikus szobrászművész néhány levele igen értékes darabok. Külön említést érdemelnek a neoizmus 
megalapítója, Kántor István (Monty Cantsin), az érsekújvári vizuális művész és performanszművész Juhász 
R. József, és a Magyar Műhely egykori képzőművészeti szerkesztője, Pátkai Ervin szobrászművész levelei. 
Külön csoportot képeznek az úgynevezett társszerzős analekták, amelyek több művész kollaborációjával 
készültek: a Mitsou Ronat emlékének szentelt album, a József Attila- és Bartók Béla-album, valamint az 
1980-ban megjelent Mallarmé-album, az Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard (Egyetlen kockadobás 
nem szünteti meg a véletlent), melynek végső nyomdai formáját még maga Mallarmé készítette elő, de 
halála miatt már nem jelent meg. A művészkönyv írók és tipográfusok összefogásával jött létre, s több 
párizsi könyvesboltban bemutatták. 

A MAGYAR MŰHELY AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT LÁTÓTERÉBEN

Szőnyei Tamás Titkos írás I–II. – Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–1990 című áttekintő 
művében külön fejezetet szentelt a Magyar Műhely titkosrendőrök általi megfigyelésének, az őket körülvevő 
ügynökök jelentéseinek. Feltárta, hogyan próbálták meg beszervezni a szerkesztők szinte mindegyikét. 
Az Angliából Franciaországba érkezett Márton Lászlóval „provokációgyanús magatartása miatt” szakí-
tották meg a kapcsolatot,2 a „Fazekas Béla” fedőnevű titkos munkatárs (vagyis Molnár Géza, aki éppen 
a Párizsi Magyar Intézetben dolgozott) 1965-ben jelentette róla, hogy „jobboldali emigrációs könyvekkel 
látta el a kiutazó magyarokat”.3 Nagy Pál beszervezési célú dossziéját 1963 májusában nyitották, többen 
is foglalkoztak vele. Például „Sümegi”, vagyis Bene Ede irodalomtörténész, ekkor tájt ő is a PMI munka-
társa, akire Nagy Pál háromkötetes önéletírásában jóindulattal emlékezett: „Mindig az volt az érzésem, 
hogy szeretne szabadulni belügyes kötelékeitől”.4 Szőnyei Tamás kutatásai mindezt megerősítették: Bene 
Ede 1979 őszén a Rennes-i Egyetem professzora lett, s vendégtanári szerződése lejártakor, 1984-ben hiába 
szólították fel hazatérésre; levélben le is mondott itthoni kutatóintézeti állásáról, és a pártból is kilépett. 

2 SZŐNYEI Tamás, Titkos írás I–II. – Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–1990, I., Noran Könyvesház, 
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„Rudas Béla”, vagyis Szabó Gyula konzul hétszer találkozott Nagy Pállal konspirált körülmények között, 
ám a jelölt kijelentette: „kémkedni nem akar”.5 Végül dossziéját 1964 decemberében zárták le: „Operatív 
kapcsolat kialakítására irányuló kísérleteink elől mereven elzárkózott”.6

A lapalapítók közül Szakál Imre a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetsége 
(MEFESZ) egyik vezetője volt, akit „Sury Jacques” fedőnéven sikerült beszervezni a honi III/III-as ügyosz-
tálynak. Folyamatosan ellenőrizték a Magyar Műhely munkatársainak magyarországi postáját, nyomon 
követték a Weöres-különszám alakulását is. A Tűzkút című kötet 1964-es megjelentetése jelentős vihart 
kavart, gyakorlatilag kiprovokálta itthoni, évek óta halogatott kiadását. A kéziratot Weöres a megje-
lentetés céljából adta át a szerkesztőknek Párizsban, az Élet és Irodalomban később olyan nyilatkozatot 
tett közzé, mintha nem adott volna rá engedélyt. A szerkesztők Weöres védelme érdekében még a kalóz-
kodás vádját is vállalták.7 

A Magyar Műhely bécsi szerkesztőjét, Bujdosó Alpárt is megkörnyékezték. 1965-ben az állambiztonsági 
szolgálat látóterébe került az ő és szobrászművész barátja, Megyik János bécsi alapítású egyesülete, az 
Atelier Kunstverein, amely hivatalos hátteret biztosított hazai írók és képzőművészek meghívásához és 
költségeik fedezéséhez, melyről úgy vélték, hogy „ellenséges szándékkal” építenek ki kapcsolatokat, a „fel-
lazítási akció”8 részeként. 1967-ben lezárták dossziéját, mivel jelöltjük „elzárkózik a kapcsolat konspirá-
lásától”,9 igyekezett azt a lehető legnyíltabban kezelni.

Parancs János 1964 szeptemberében hazatért, az ő titkosszolgálati felhasználhatóságának átvizsgálása 
sem maradhatott el. Ám 1965-ben csalódottan állapította meg a ráállított ügynök, hogy „beszámoltatása 
konspirációs szempontból nem valósítható meg”, mivel „Fecsegő, link alak”.10 Nagy Pál visszaemlékezése 
szerint barátját a politikai rendőrség többször behívta, zaklatta, tőle akarták megszerezni a Magyar Mű-
hely előfizetői névsorát.11 Megmondták neki, csak ennek árán utazhat, de ő akkor inkább otthon maradt. 

Nagy Pál így foglalta össze 1965. február 22-i levelében mindazt, ami barátja hazamenetele óta történt 
velük: „Ami a lapot illeti, hazameneteled, egyáltalán: kiválásod katasztrofális volt. Hárman csináltuk 
a lapot. Hárman határoztunk a legfontosabb ügyekben. Hárman vallottuk életcélunknak az irodalom 
valamikénti művelését. […] Most ketten vagyunk Tiborral. Szakál üldözési mániában szenved […]. A lapon 
mindez így nem látszik meg, annyira már egyenesben vannak a dolgok, hogy magától még gurul az egész, 
de idegileg teljesen kivagyunk […]. Ráadásul a 10. számból egy csomó visszajött, non admis, conv. art. 60. 
d’Ottava felirattal. Ebben a bizonyos article 60-ban pedig a következő áll: tilos Magyarországra beküldeni 
fasiszta, antidemokratikus, és szovjetellenes nyomdaterméket, valamint magzatelhajtó szereket. Tedd 
a Műhelyt, ahová akarod. Szóval az a kínos és tragikus eset áll fenn, hogy amikor idekint a legdurvább, 

5 SZŐNYEI, I. m., I., 985.
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Maurer Dóra és Gáyor Tibor; az Artpool Művészetkutató Központ létrehozói, Galántai György és Klaniczay 
Júlia; továbbá Péntek Imre költő és lapszerkesztő, Zalán Tibor, Petőcz András és Szkárosi Endre költők. 
A Bujdosó házaspár és Kassákné Kárpáti Klára különleges baráti kapcsolatának állít emléket az özvegy 
által írott 21 levél. Egy-két levél található olyan irodalmi nagyságoktól, mint Esterházy Péter, Határ Győző, 
Kassák Lajos, Kormos István, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Pilinszky János, Rába György, Szentkuthy 
Miklós, Tamkó Sirató Károly, Tandori Dezső és Weöres Sándor. 

Papp Tibor impozáns kollekciójában számos külföldi vizuális és konkrét költő francia (Henri Chopin, 
Philippe Dôme, Robert Estivals, Jean-Jacques Lebel, Mitsou Ronat) és spanyol (Fernando Aguiar) nyelvű 
levelei találhatók. Az 1985-ös Műhely-találkozó névadója (Schöffer-szeminárium Kalocsán), Schöffer Miklós 
kinetikus szobrászművész néhány levele igen értékes darabok. Külön említést érdemelnek a neoizmus 
megalapítója, Kántor István (Monty Cantsin), az érsekújvári vizuális művész és performanszművész Juhász 
R. József, és a Magyar Műhely egykori képzőművészeti szerkesztője, Pátkai Ervin szobrászművész levelei. 
Külön csoportot képeznek az úgynevezett társszerzős analekták, amelyek több művész kollaborációjával 
készültek: a Mitsou Ronat emlékének szentelt album, a József Attila- és Bartók Béla-album, valamint az 
1980-ban megjelent Mallarmé-album, az Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard (Egyetlen kockadobás 
nem szünteti meg a véletlent), melynek végső nyomdai formáját még maga Mallarmé készítette elő, de 
halála miatt már nem jelent meg. A művészkönyv írók és tipográfusok összefogásával jött létre, s több 
párizsi könyvesboltban bemutatták. 

A MAGYAR MŰHELY AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT LÁTÓTERÉBEN

Szőnyei Tamás Titkos írás I–II. – Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–1990 című áttekintő 
művében külön fejezetet szentelt a Magyar Műhely titkosrendőrök általi megfigyelésének, az őket körülvevő 
ügynökök jelentéseinek. Feltárta, hogyan próbálták meg beszervezni a szerkesztők szinte mindegyikét. 
Az Angliából Franciaországba érkezett Márton Lászlóval „provokációgyanús magatartása miatt” szakí-
tották meg a kapcsolatot,2 a „Fazekas Béla” fedőnevű titkos munkatárs (vagyis Molnár Géza, aki éppen 
a Párizsi Magyar Intézetben dolgozott) 1965-ben jelentette róla, hogy „jobboldali emigrációs könyvekkel 
látta el a kiutazó magyarokat”.3 Nagy Pál beszervezési célú dossziéját 1963 májusában nyitották, többen 
is foglalkoztak vele. Például „Sümegi”, vagyis Bene Ede irodalomtörténész, ekkor tájt ő is a PMI munka-
társa, akire Nagy Pál háromkötetes önéletírásában jóindulattal emlékezett: „Mindig az volt az érzésem, 
hogy szeretne szabadulni belügyes kötelékeitől”.4 Szőnyei Tamás kutatásai mindezt megerősítették: Bene 
Ede 1979 őszén a Rennes-i Egyetem professzora lett, s vendégtanári szerződése lejártakor, 1984-ben hiába 
szólították fel hazatérésre; levélben le is mondott itthoni kutatóintézeti állásáról, és a pártból is kilépett. 
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„Rudas Béla”, vagyis Szabó Gyula konzul hétszer találkozott Nagy Pállal konspirált körülmények között, 
ám a jelölt kijelentette: „kémkedni nem akar”.5 Végül dossziéját 1964 decemberében zárták le: „Operatív 
kapcsolat kialakítására irányuló kísérleteink elől mereven elzárkózott”.6

A lapalapítók közül Szakál Imre a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetsége 
(MEFESZ) egyik vezetője volt, akit „Sury Jacques” fedőnéven sikerült beszervezni a honi III/III-as ügyosz-
tálynak. Folyamatosan ellenőrizték a Magyar Műhely munkatársainak magyarországi postáját, nyomon 
követték a Weöres-különszám alakulását is. A Tűzkút című kötet 1964-es megjelentetése jelentős vihart 
kavart, gyakorlatilag kiprovokálta itthoni, évek óta halogatott kiadását. A kéziratot Weöres a megje-
lentetés céljából adta át a szerkesztőknek Párizsban, az Élet és Irodalomban később olyan nyilatkozatot 
tett közzé, mintha nem adott volna rá engedélyt. A szerkesztők Weöres védelme érdekében még a kalóz-
kodás vádját is vállalták.7 

A Magyar Műhely bécsi szerkesztőjét, Bujdosó Alpárt is megkörnyékezték. 1965-ben az állambiztonsági 
szolgálat látóterébe került az ő és szobrászművész barátja, Megyik János bécsi alapítású egyesülete, az 
Atelier Kunstverein, amely hivatalos hátteret biztosított hazai írók és képzőművészek meghívásához és 
költségeik fedezéséhez, melyről úgy vélték, hogy „ellenséges szándékkal” építenek ki kapcsolatokat, a „fel-
lazítási akció”8 részeként. 1967-ben lezárták dossziéját, mivel jelöltjük „elzárkózik a kapcsolat konspirá-
lásától”,9 igyekezett azt a lehető legnyíltabban kezelni.

Parancs János 1964 szeptemberében hazatért, az ő titkosszolgálati felhasználhatóságának átvizsgálása 
sem maradhatott el. Ám 1965-ben csalódottan állapította meg a ráállított ügynök, hogy „beszámoltatása 
konspirációs szempontból nem valósítható meg”, mivel „Fecsegő, link alak”.10 Nagy Pál visszaemlékezése 
szerint barátját a politikai rendőrség többször behívta, zaklatta, tőle akarták megszerezni a Magyar Mű-
hely előfizetői névsorát.11 Megmondták neki, csak ennek árán utazhat, de ő akkor inkább otthon maradt. 

Nagy Pál így foglalta össze 1965. február 22-i levelében mindazt, ami barátja hazamenetele óta történt 
velük: „Ami a lapot illeti, hazameneteled, egyáltalán: kiválásod katasztrofális volt. Hárman csináltuk 
a lapot. Hárman határoztunk a legfontosabb ügyekben. Hárman vallottuk életcélunknak az irodalom 
valamikénti művelését. […] Most ketten vagyunk Tiborral. Szakál üldözési mániában szenved […]. A lapon 
mindez így nem látszik meg, annyira már egyenesben vannak a dolgok, hogy magától még gurul az egész, 
de idegileg teljesen kivagyunk […]. Ráadásul a 10. számból egy csomó visszajött, non admis, conv. art. 60. 
d’Ottava felirattal. Ebben a bizonyos article 60-ban pedig a következő áll: tilos Magyarországra beküldeni 
fasiszta, antidemokratikus, és szovjetellenes nyomdaterméket, valamint magzatelhajtó szereket. Tedd 
a Műhelyt, ahová akarod. Szóval az a kínos és tragikus eset áll fenn, hogy amikor idekint a legdurvább, 
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legelszántabb támadások érnek, s aktív ellenségeink száma egyenes arányban nő a lap tekintélyével s mi-
nőségével, s már csak az van hátra, hogy merényletet kövessenek el ellenünk, odahaza bizonyos körök 
szintén vesztünkre törnek, s legszívesebben megfojtanának egy kanál vízben. Ha nem lenne az a két tucat 
ember, aki egyre szorosabb baráti gyűrűt von a Műhely köré, nem is lenne erőnk, kedvünk folytatni.”12 

Nos, az inkriminált lapszám tömeges visszaküldésének belügyes okai is voltak. „Fazekas Béla” ügy-
nök, a Párizsban is tevékenykedő Molnár Géza, az Új Írás hasábjain a politikamentesség elvének meg-
sértését vetette szemükre, határozottan visszautasítva Hanák Tibor filozófus tanulmányát (Ideológia és 
ideológiakritika): „Az ilyesfajta ellenséges ideológiai és politikai nézetek hazai terjesztésébe magától 
értetődően nem mehetünk bele.”13 „Sümegi”, vagyis Bene Ede 1966 szeptemberében jelentette, hogy az MM 
szerkesztőit lehangolta a hír, amit több kiutazótól hallottak: a belügyminisztérium Kémek és diverzánsok 
című tárlatán a Magyar Műhely egyik száma is szerepelt.

A „Sziklai Barna” fedőnevű ügynök 1966 márciusában jelezte, hogy Parancs Jánost pár hete segédmu-
zeológusként a Petőfi Irodalmi Múzeumba helyezték. Az 1957-ben beszervezett Szekeres László irodalom-
történészt arra utasították, hogy építsen ki közvetlen kapcsolatot Paranccsal, és továbbítsa a tőle szerzett 
értesüléseket. „Sziklai Barna” 1966 júniusában tíz napot töltött Párizsban, ahol Parancs javaslatára 
felkereste Nagy Pált és Papp Tibort, hazatérve részletes jelentést adott tapasztalatairól.

Az MSZMP KB Kulturális Osztályát vezető Köpeczi Béla a hazai írók cikkeinek szabad országokba 
áramlását a Szerzői Jogvédő Hivatalon keresztül akarta zsilipelni. A „Sárdi” fedőnevű ügynök, a hivatal 
munkatársa, Sándor András is rá volt állítva a Magyar Műhelyre. „Sárdi” egyik jelentése összefoglalta 
mindazt, ami miatt a folyóiratot a hazai hivatalos kultúrpolitika veszélyesnek tartotta. „A meglehetősen 
szigetként álló és önálló irányzatot képviselő Kassák Lajoson és a kommunista Garai Gáboron kívül 
a folyóirat kizárólag polgári irányzatú műveket és szerzőket közölt, természetesen együtt az eo ipso pol-
gári irányzatú emigráns írókkal, tehát ez a folyóirat megteremtette a hazai és külföldi magyar polgári 
irányzatok közös orgánumát. […] Franciaországban megjelenik egy magyar polgári irodalmi folyóirat, 
mely egységesen a hazai és külföldi polgári irodalom gyűjtőhelye.”14 

A Magyar Műhelyt az emigráns értelmiségi közeg egy része is támadta, túlzott együttműködési 
készsége miatt, amit a hivatalos magyar kultúrpolitika felé mutatott. Világnézeti hovatartozásukat 
megfejtendő a legautentikusabb, ha Nagy Pál egyik Várkonyi Nándornak szóló leveléből idézek: „A Mű-
hely kizárólag irodalmi, művészeti folyóirat (bocsánat, és kritikai), politikával nem foglalkozunk. Senki 
előtt nem titok azonban, hogy szerkesztői baloldali érzelműek, szocialisták. Ezzel a hazai hivatalosak is 
tisztában vannak, éppen ezért nem támadják feleslegesen a lapot. Azt azonban már nem tudják elvisel-
ni, hogy önálló véleményünk van, nem fejbólintó Jánosok, hanem író-köztársaság vagyunk. (Ahogyan 
Kisfaludy mondaná.) Ezért van az, hogy az egy rúgás, egy nyalás politikáját folytatják velünk szemben 
(elnézést a költői képért), amit már nagyon ununk. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a Szerzői Jogvédő 
Hivatal nem gördít akadályt hazai kéziratok kiküldése elé (a Műhelynek címzett kéziratokról van szó), 

12 Nagy Pál Parancs Jánosnak írt levele, 1965. február 22., PIM Kézirattár, V. 6000/53.

13 MOLNÁR Géza, Válaszúton, Új Írás 1965/12., 104–107.

14 SZŐNYEI, I. m., I., 1024.

ha az rajtuk keresztül megy. Nincs más választásunk, meg kell próbálkoznunk ezzel a lehetőséggel. Remél-
jük, hogy beválik. A szerzőket persze arra kérjük, hogy jelezzék nekünk is: a kézirat útnak indult. Abban 
is bízunk, hogy a kitiltás nem vonatkozik minden számunkra, hanem csak a 10. számot érintette, egy 
filozófiai jellegű cikk miatt.”15 

SZOCIALISTA ESZTÉTIKA VERSUS MŰVÉSZI AUTONÓMIA

A 20. század első évtizedeiben, az avantgárd irányzatok megjelenésével meggyengült az arisztotelészi 
esztétika egyik fő tétele, a mimézis elvének követése a művészetben. Az alkotók többé nem érezték 
szükségét, hogy műveik legfőbb mozgatója a valóság tükrözése legyen. Ezzel párhuzamosan a képzőművé-
szet és az irodalom közötti határ átjárhatóvá vált. Szombathy Bálint Irodalmon innen és túl (1987) című 
tanulmányában megfogalmazza az experimentális irodalom befogadásának nehézségeit: „Az avantgárd 
művészettel találkozó irodalomkritikus egyetlen bólintással tudomásul veszi a látványt, az új vizuális 
élményt, de a szavakat csak irodalomként tudja felfogni, a látványt képzőművészetként. Ez a feldara-
boltság még az előző századokból örökölt teóriából ered.”16 A képvers egyszerre nyelvi és képi kódolású 
esztétikai üzenet, a befogadás szempontjából kettős kódolás csökkenti az időre és térre épülő művésze-
tek közötti különbséget. Agyunk mindkét féltekéje ingerlődik, a bal félteke a szem segítségével a szöveget 
pásztázza, a jobb félteke, ugyancsak a szem közreműködésével, a képet.

A műhelyesek mindig törekedtek szöveg és kép egyenrangúságának megvalósítására, a befogadó be-
vonására az alkotás aktusába, és nyitottak a posztmodern irodalomtudomány felé. Kiindulópontjuk az 
irodalom, a nyelvben rejlő lehetőségeket igyekeznek kiszélesíteni a vizualitás, az auditivitás, később 
a számítástechnika felhasználásával. Összművészeti, intermediális alkotásokat hoznak létre: a mail art, 
a konceptuális művészet, a kísérleti zene, a performansz, a happening körébe tartozó műveket. A nyelv 
vonatkozásában nem a jelentést, hanem a jelszerűséget hangsúlyozzák. A betűk, szavak, szótöredékek 
mellett nem nyelvi jeleket (ábrák, képletek, út-, térképjelek) is felhasználnak. A költő feladatát a nyelvi 
rendszer átrendezésében, sőt egy új jelrendszer kialakításában határozzák meg. A hagyományos irodalmi 
szöveg alkotóelemekre bontása (dekonstrukció) összekapcsolódik egy új struktúra építésével, az elemek 
újjászervezésével (konstrukció).

Nagy Pál Avantgárdról avantgárdra című előadásában, amit 1998-ban a Neoavantgárd a magyar 
irodalomban, a hatvanas évektől napjainkig címmel Pozsonyban rendezett konferencián adott elő, kifejti 
„különvéleményét” a neoavantgárd fogalom használatáról: „abszurd és használhatatlan a neoavantgárd 
terminus, amelyet egyébként Szabolcsi Miklós ültetett át a magyar irodalomkritikába és irodalomtörté-
net-írásba az olasz marxista irodalomkritikából”.17 A Magyar Műhely avantgárd-értelmezése a következő: 
„minden kornak megvannak a maga modernjei (és konzervatívjai); megvannak modernizmusának 

15 Nagy Pál levele Várkonyi Nándornak, 1965. április 5., PIM Kézirattár, V. 6000/69.

16 SZOMBATHY Bálint, Irodalmon innen és túl, Új Symposion 1987/11–12., 20–22.

17 NAGY, Journal in-time – él(e)tem 3, 2004, 121.



24 25

legelszántabb támadások érnek, s aktív ellenségeink száma egyenes arányban nő a lap tekintélyével s mi-
nőségével, s már csak az van hátra, hogy merényletet kövessenek el ellenünk, odahaza bizonyos körök 
szintén vesztünkre törnek, s legszívesebben megfojtanának egy kanál vízben. Ha nem lenne az a két tucat 
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ideológiakritika): „Az ilyesfajta ellenséges ideológiai és politikai nézetek hazai terjesztésébe magától 
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című tárlatán a Magyar Műhely egyik száma is szerepelt.
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Nagy Pál Avantgárdról avantgárdra című előadásában, amit 1998-ban a Neoavantgárd a magyar 
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terminus, amelyet egyébként Szabolcsi Miklós ültetett át a magyar irodalomkritikába és irodalomtörté-
net-írásba az olasz marxista irodalomkritikából”.17 A Magyar Műhely avantgárd-értelmezése a következő: 
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15 Nagy Pál levele Várkonyi Nándornak, 1965. április 5., PIM Kézirattár, V. 6000/69.

16 SZOMBATHY Bálint, Irodalmon innen és túl, Új Symposion 1987/11–12., 20–22.
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avantgárd és radikális avantgárd irányzatai, alkotói. […] Az avantgárd […] elsősorban alkotói-művészi 
magatartás, hozzáállás. A »neoavantgárd« szóösszetételben eleve ott lappang a pejoratív konnotáció: az 
ismétlés, az utánérzés, a redundancia neo által jelzett esete.”18 Itt jól érzékelhető a műhelyeseknek az 
irodalomkutatóktól és művészettörténészektől eltérő előfeltevése, interpretációjukban az avantgárd nem 
stílusirányzat, még kevésbé irodalom- vagy művészettörténeti korszak, sokkal inkább attitűdöt és lét-
módot jelent. 

Erdély Miklós elméleti beállítottságú avantgárd alkotóként egyenesen a művészet definiálásának lehe-
tetlenségét hangoztatta: „Hogy mi a művészet, azt megállapítani nem, csak eldönteni lehet.”19 Bohár András 
a művészet és a nem művészet szférájának kapcsolódási pontját éppen ebben látta: „Tehát nem húzható 
határ művészet és nem művészet között. […] akkor a művészetben kimondottak érvényessége sem korlá-
tozódhat pusztán a művészet szférájára […] valóban üzenetértékű lesz […] a tradíciók szuverén újraértel-
mezése. […] Az underground avantgárd egyik fő jellemzője az intézményesülés lehetőségeinek hiánya. 
[…] az intézményi feltételek – mind a folyóirat-struktúra, mind a könyvkiadás, mind az egyéb publikációs 
lehetőségek – […] a második nyilvánosságba szorultak. Így egyrészt ezek az alkotások megmaradtak egy 
szűk vagy csak nagyon kis hatósugarú egzisztenciális-esztétikai aurában, másrészt akik ebben a közeg-
ben kitartottak művészi elveik mellett, azok következetes életmű létrehozására is képesek voltak. […] ez 
sokszor hallgatásban, relatív ismeretlenségben, könyvek hiányában mutatkozott meg, mégis egy felbecsül-
hetetlen előnnyel járt. Hiteles etikai alapállást mutatott föl az esztétikum autonómiájának irányába.”20

Szombathy Bálint ugyancsak a művészet teóriájának meghatározhatatlanságáról, az állandó mozgásban 
és változásban megvalósuló, megújuló létmódjáról tanúskodik (Marék homokot szorongatva – Vallomás 
ars poeticám párologtatásáról): „a művészet önmegsemmisítése és önnemzése ciklikusan váltja egymást 
[…] a művészet fogalmi modellálása általában csak egyfajta művészetre vonatkoztatható a művészeten 
belül, ezért mindig újra kell kezdeni a kísérletet, tudván, talán soha sem jár megnyugtató eredménnyel. 
Sőt biztosan nem vezet végső megoldáshoz, mégpedig a művészet fogalmának mindenkori képlékeny-
ségéből és öngeneráló tulajdonságából következően.” Szombathy az 1970-es években Újvidéken, az Új 
Symposion folyóiratnál kezdte pályafutását, melynek holdudvarát így jellemzi: „A művészet szilánkjait 
nem a műtermekben és a múzeumokban kerestük, hanem kinn a természetben és a városi forgatagban, 
valamint a napi tevékenység helyszínein. Ilyképp a Fluxus nevű nemzetközi akcionista mozgalom prog-
ramjának váltunk bizonyos mértékben helyi letéteményeseivé.” A művészet szubsztanciájának a több-
szólamúságot, a világra való nyitottságot, az újabb és újabb kérdések felvetését tartja: „számomra nincs 
elviselhetetlenebb dolog a szellemi mozdulatlanságnál, a mindig ugyanazt a csontot rágó művész világá-
nak egysíkúságánál”.21

18 Nagy Pál megfogalmazása: Uo., 122.

19 ERDÉLY Miklós, Második kötet = UŐ., Idő-mőbiusz, Magyar Műhely, Budapest, 1991, 122.

20 BOHÁR András, Nyitott kultúra felé, Magyar Műhely – Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai 

Kar, Budapest–Kaposvár, 2003, 176–177.

21 SZOMBATHY Bálint, Marék homokot szorongatva – Vallomás ars poeticám párologtatásáról = UŐ., Marék homokot 

szorongatva – Kalandozások a művészet határmezsgyéin, Magyar Műhely, Budapest, 2009, 91–13.

Ugyanezt a művészetfelfogást vallotta az észak-amerikai közegben alkotó Bakucz József: „Ami talán 
új a mi generációnkban, szerintem, az éppen az a felismerés, hogy nem lehet szó többé egyetlen világ-
olvasatról, hanem a fontos az, hogy a szöveg »nyitott rendszer« legyen, amiben többféle interpretáció 
lehetősége található. […] nekünk a nyelv […] nem »szentség« többé, hanem eszköz; vagy, ha így jobban 
tetszik: humanitásunkkal egy, taxonómiánk jelölője. […] mint azt a poszt-strukturalizmus legújabb 
kritikusai állítják: Derridáék megbuktak, mert exkluzíven kritikai álláspontjuk miatt képtelenek új, 
szubsztanciális értéktáblát állítani elénk s így világképükből az akció lehetősége teljesen hiányzik. Nem 
is beszélve arról, hogy követőik közül nem egy valami pesszimista színezetű agnoszticizmusba torkollott 
gondolkodásában.”22 

Zárásként Bohár András, a korán elhalálozott vizuális művész és esztéta egyik tanulmányának fel-
vetéséhez csatlakozom, amit az avantgárd művészet recepciójának kapcsán fogalmazott meg. Az egyedi 
értékelések szintjén megjelenik az avantgárd hatása, jelentősége, főként a poétikai formák tekintetében, 
ám nem úgy, mint egy jellegzetes és a maga jelentőségéhez mért művészi világértelmezés. Úgy vélte, hogy 
mind az avantgárd, mind a népi tradícióhoz kötődő, mind a későmodern szituációkra hangolt poétikai 
univerzumok jellegzetességeit az irányzat saját mércéjéhez igazodóan és más beállítódásokkal párbe-
szédben érdemes megfogalmazni. Ezzel egy olyan nyitott kulturális univerzum megteremtését szorgal-
mazta, amelyben a művek és lehetséges befogadásuk minél több szempontú megközelítése és egybevetése 
más beállítódások jegyében fogant alkotásokkal, recepciókkal együttesen létezik.23 

22 Bakucz József levele Nagy Pálnak, 1985. február 20., PIM Kézirattár, V. 6000/87.

23 BOHÁR András, Avantgárd ’89–99 = Kánon és olvasás. Kultúra és közvetítés, II., szerk. BENGI László – SZ. MOLNÁR 
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avantgárd és radikális avantgárd irányzatai, alkotói. […] Az avantgárd […] elsősorban alkotói-művészi 
magatartás, hozzáállás. A »neoavantgárd« szóösszetételben eleve ott lappang a pejoratív konnotáció: az 
ismétlés, az utánérzés, a redundancia neo által jelzett esete.”18 Itt jól érzékelhető a műhelyeseknek az 
irodalomkutatóktól és művészettörténészektől eltérő előfeltevése, interpretációjukban az avantgárd nem 
stílusirányzat, még kevésbé irodalom- vagy művészettörténeti korszak, sokkal inkább attitűdöt és lét-
módot jelent. 

Erdély Miklós elméleti beállítottságú avantgárd alkotóként egyenesen a művészet definiálásának lehe-
tetlenségét hangoztatta: „Hogy mi a művészet, azt megállapítani nem, csak eldönteni lehet.”19 Bohár András 
a művészet és a nem művészet szférájának kapcsolódási pontját éppen ebben látta: „Tehát nem húzható 
határ művészet és nem művészet között. […] akkor a művészetben kimondottak érvényessége sem korlá-
tozódhat pusztán a művészet szférájára […] valóban üzenetértékű lesz […] a tradíciók szuverén újraértel-
mezése. […] Az underground avantgárd egyik fő jellemzője az intézményesülés lehetőségeinek hiánya. 
[…] az intézményi feltételek – mind a folyóirat-struktúra, mind a könyvkiadás, mind az egyéb publikációs 
lehetőségek – […] a második nyilvánosságba szorultak. Így egyrészt ezek az alkotások megmaradtak egy 
szűk vagy csak nagyon kis hatósugarú egzisztenciális-esztétikai aurában, másrészt akik ebben a közeg-
ben kitartottak művészi elveik mellett, azok következetes életmű létrehozására is képesek voltak. […] ez 
sokszor hallgatásban, relatív ismeretlenségben, könyvek hiányában mutatkozott meg, mégis egy felbecsül-
hetetlen előnnyel járt. Hiteles etikai alapállást mutatott föl az esztétikum autonómiájának irányába.”20

Szombathy Bálint ugyancsak a művészet teóriájának meghatározhatatlanságáról, az állandó mozgásban 
és változásban megvalósuló, megújuló létmódjáról tanúskodik (Marék homokot szorongatva – Vallomás 
ars poeticám párologtatásáról): „a művészet önmegsemmisítése és önnemzése ciklikusan váltja egymást 
[…] a művészet fogalmi modellálása általában csak egyfajta művészetre vonatkoztatható a művészeten 
belül, ezért mindig újra kell kezdeni a kísérletet, tudván, talán soha sem jár megnyugtató eredménnyel. 
Sőt biztosan nem vezet végső megoldáshoz, mégpedig a művészet fogalmának mindenkori képlékeny-
ségéből és öngeneráló tulajdonságából következően.” Szombathy az 1970-es években Újvidéken, az Új 
Symposion folyóiratnál kezdte pályafutását, melynek holdudvarát így jellemzi: „A művészet szilánkjait 
nem a műtermekben és a múzeumokban kerestük, hanem kinn a természetben és a városi forgatagban, 
valamint a napi tevékenység helyszínein. Ilyképp a Fluxus nevű nemzetközi akcionista mozgalom prog-
ramjának váltunk bizonyos mértékben helyi letéteményeseivé.” A művészet szubsztanciájának a több-
szólamúságot, a világra való nyitottságot, az újabb és újabb kérdések felvetését tartja: „számomra nincs 
elviselhetetlenebb dolog a szellemi mozdulatlanságnál, a mindig ugyanazt a csontot rágó művész világá-
nak egysíkúságánál”.21

18 Nagy Pál megfogalmazása: Uo., 122.

19 ERDÉLY Miklós, Második kötet = UŐ., Idő-mőbiusz, Magyar Műhely, Budapest, 1991, 122.

20 BOHÁR András, Nyitott kultúra felé, Magyar Műhely – Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai 
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21 SZOMBATHY Bálint, Marék homokot szorongatva – Vallomás ars poeticám párologtatásáról = UŐ., Marék homokot 
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Ugyanezt a művészetfelfogást vallotta az észak-amerikai közegben alkotó Bakucz József: „Ami talán 
új a mi generációnkban, szerintem, az éppen az a felismerés, hogy nem lehet szó többé egyetlen világ-
olvasatról, hanem a fontos az, hogy a szöveg »nyitott rendszer« legyen, amiben többféle interpretáció 
lehetősége található. […] nekünk a nyelv […] nem »szentség« többé, hanem eszköz; vagy, ha így jobban 
tetszik: humanitásunkkal egy, taxonómiánk jelölője. […] mint azt a poszt-strukturalizmus legújabb 
kritikusai állítják: Derridáék megbuktak, mert exkluzíven kritikai álláspontjuk miatt képtelenek új, 
szubsztanciális értéktáblát állítani elénk s így világképükből az akció lehetősége teljesen hiányzik. Nem 
is beszélve arról, hogy követőik közül nem egy valami pesszimista színezetű agnoszticizmusba torkollott 
gondolkodásában.”22 

Zárásként Bohár András, a korán elhalálozott vizuális művész és esztéta egyik tanulmányának fel-
vetéséhez csatlakozom, amit az avantgárd művészet recepciójának kapcsán fogalmazott meg. Az egyedi 
értékelések szintjén megjelenik az avantgárd hatása, jelentősége, főként a poétikai formák tekintetében, 
ám nem úgy, mint egy jellegzetes és a maga jelentőségéhez mért művészi világértelmezés. Úgy vélte, hogy 
mind az avantgárd, mind a népi tradícióhoz kötődő, mind a későmodern szituációkra hangolt poétikai 
univerzumok jellegzetességeit az irányzat saját mércéjéhez igazodóan és más beállítódásokkal párbe-
szédben érdemes megfogalmazni. Ezzel egy olyan nyitott kulturális univerzum megteremtését szorgal-
mazta, amelyben a művek és lehetséges befogadásuk minél több szempontú megközelítése és egybevetése 
más beállítódások jegyében fogant alkotásokkal, recepciókkal együttesen létezik.23 

22 Bakucz József levele Nagy Pálnak, 1985. február 20., PIM Kézirattár, V. 6000/87.
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