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SULYOK BERNADETT

A fragmentumoktól a mandalákig

Papp Tiborról és a vizuális költészetről

A Magyar Műhellyel úgy kerültem kapcsolatba, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában én kaptam 
feladatul a folyóirat szerkesztőségi dokumentumainak és levelezésének feldolgozását. A több mint hatvan 
kézirattári dobozban lévő kollekció Nagy Páltól került a magyar irodalom egészét (határon innen és túl, 
illetve a világ minden szegletéből) gyűjtő és közkinccsé tevő intézményünkbe, még 2005-ben. 

A lap fennállásának 50. évfordulója tiszteletére, 2012-ben kiállítást rendeztünk Sípos László művészet-
történész kollégámmal közösen. A tárlat anyagának összeállítása során ismerkedtem meg a Magyar Műhely 
egykori szerkesztőtriászával: a Párizs melletti Montrouge-ban Nagy Pállal, a Bécsben élő Bujdosó Alpárral, 
s Párizsban Papp Tiborral – akinek emlékére ajánlom ezt az írást. Két évvel később mindhármuktól haza-
szállítottunk további képzőművészeti alkotásokat, könyveket, audiovizuális műveket; Papp Tibortól és 
Bujdosó Alpártól a birtokukban lévő kéziratos dokumentációt, így a Magyar Műhely korpuszának mond-
hatni teljessége elérhető a gyűjteményünkben.1

A Magyar Műhely körét az avantgárd fogalmával hozzák kapcsolatba, melynek a folyóirat az 1970-es 
évektől vált markáns képviselőjévé. Hegyi Lóránd ezen évtized végén ismerkedett meg velük, és a 20. 
századdal foglalkozó művészettörténészként fontosnak tartotta az avantgárd áramlatok folytonosságá-
nak hangsúlyozását. Már az 1980-as évek közepén felhívta a figyelmet az avantgárd irányzatok kettős 
természetére, ami a tradícióhoz, a múlt kulturális örökségéhez való viszonyulásukat illeti. Az avantgárd 
„számára a múlt, a történelem nem létezik többé, s kísérletei teljes mértékben jövőre orientáltak”. Ezzel 
párhuzamosan, már 1917 és 1925 között kimutathatók általa transzavantgárdnak nevezett törekvések, 
amelyek szerint „a jelen és a múlt egyetlen összefüggő folyamat, a jövő meglehetősen bizonytalan és 
kiszámíthatatlan”. Ez esetben „a kultúrtörténeti tradíció bármely mozzanata alkalmas lehet arra, hogy 
a modern személyiség önmaga szellemi helyzetét, létét, szorongásait és kételyeit általuk – is – kifejezhesse. 
[…] a mindenkori transzavantgárd szemlélet elutasítja a reduktivizmus minden formáját”.2

1 A Magyar Műhely egyik alapító szerkesztője, az 1964-ben Magyarországra visszatért Parancs János örökösétől 2018-

ban került a Petőfi Irodalmi Múzeumba (PIM) a költő hagyatéka, melynek révén tovább gazdagodott a folyóiratra 

vonatkozó gyűjteményünk.

2 HEGYI Lóránd, Avantgarde és transzavantgarde – A modern művészet korszakai, Magvető, Budapest, 1986, 128–129.
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