
70

MAGYAR MŰHELY művészeti folyóirat | Ötvenhetedik évfolyam | 190. szám – 2019/4

Felelős szerkesztő: Szombati Bálint

Főmunkatárs: L. Simon László

Szerkesztők: Juhász R. József, Szkárosi Endre

Alapító szerkesztõk: Bujdosó Alpár, Nagy Pál,  Papp Tibor

A borító 1. oldalán ismeretlen szerző fotóportréja Hegedűs Máriáról.

A borító 4. oldalán Csurgai Ferenc munkája (MMG)

Tördelés: Layout Factory Grafikai Stúdió

Nyomdai munkák: mondAt Kft., www.mondat.hu

Cím/Address: H–1463 Budapest, Pf.: 823, Hungary | Tel./fax: +36-1-321-4757

Kiadja a Magyar Műhely Alapítvány | 1072 Budapest, Akácfa utca 20.

Felelős kiadó: Szombati Bálint   

Adószám: 18073946-1-42 | Számlaszám: 10102086–09742602–00000000 | ISSN 0025-0201

Elõ fi ze té si díj: 3000 fo rint/év

Egy szám bol ti ára: 800 Ft

BÁLIND VERA
1984-ben született a szerbiai Rumán. Tanulmányait az ELTE BTK 
művészettörténet szakán végezte 2010-ben. 2016 óta 3D-grafikus-
ként dolgozik.

FAZAKAS RÉKA
Budapesten él. A Debreceni Egyetem magyar és művelődési me-
nedzser szakán vé gzett. 2006 és 2011 között a debreceni MODEM 
egyik alapító munkatársaként szervezett kiállításokat. 2011 óta 
a Műcsarnok munkatársa, kurátorasszisztense, majd kurátora. 
Egyik legizgalmasabb feladata 2012-ben és 2013-ban a Velencei 
Biennále magyar pavilonjában megvalósult tárlatok koordinálása 
volt. Évek óta kurátorként dolgozik a Derkovits-ösztöndíj kiállí-
tásain. A Műcsarnok Frissen című kiállítássorozatában kurátora 
volt Faa Balázs és Milorad Krstić  kiállításainak.

HEGEDŰS MÁRIA
Magyar költő, vizuális művész, pedagógus. 1951. március 18-án 
született Hajdúnánáson. Törpebirtokos, majd kényszertagosított 
nagyszüleivel és szüleivel egy hajdúdorogi tanyán töltötte kora 
gyermekkorát. Édesapja, Hegedűs Miklós később a hajdúnánási 
mezőgazdasági gépjavító állomáson dolgozott. Édesanyja, Papp 
Erzsébet gondoskodott a nagyszülőkről, és nevelte a három leány-
gyermeket, akik közül Mária a középső. Mindhárman a hajdúná-
nási Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban érettségiztek. 1969-ben 
egy évig segédmunkásként dolgozott Csepelen, majd 1970-től a Haj-
dúnánási Városi Művelődési Házban volt népművelő. 1974-ben 
népművelés-könyvtár szakon diplomázott a Debreceni Tanító-
képző Főiskolán. Még ugyanebben az évben Kazincbarcikán, az 
Egressy Béni Művelődési Központban folytatta népművelői pályá-
ját. 1978-tól 1984-ig ugyanitt, a városi tanács művelődési osztályán 
volt népművelési felügyelő. 1984-től nyugdíjazásáig a kazincbar-
cikai Irinyi János Szakközépiskola könyvtárosa és magyar szakos 
tanára volt. Közben folytatta tanulmányait: 1982-ben magyar-nép-
művelés szakon diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán. 2000-től PhD-hallgató az ELTE Modern Irodalom Tanszékén.  
1988-ban Eötvös József ösztöndíjat kapott. 2005-től tagja a Magyar 
Írószövetségnek. Hegedűs Mária vizuális alkotásai 1985-től van-
nak jelen a hazai és a nemzetközi avantgárd művészeti életben. 
Ekkor lett tagja a párizsi Magyar Műhely baráti körének. Előadásai-
val, performanszaival rendszeresen részt vett a Magyar Műhely 
hazai és külföldi találkozóin. Alkotói és mentori kapcsolatot 
ápolt a Magyar Műhely alapítóival: Bujdosó Alpárral, Nagy Pállal 
és Papp Tiborral. Első műveit és tanulmányait a párizsi Magyar 
Műhely folyóirat mutatta be. Később a hazai és külföldi avantgárd 
folyóiratok folyamatosan közölték vizuális költeményeit, tanul-
mányait; képeit tárlatokon mutatták be. Doktori dolgozatát az 
Arkánum szerkesztőjéről, a Magyar Műhely baráti köréhez is sok 
szállal kötődő kortárs költőről, Bakucz Józsefről írta. Hegedűs 
Mária könyvei egy-egy alkotói korszakot is jelentenek. Az én kar-
neválomban az Apollinaire nevével fémjelzett ikonikus, vizuális 
költemények műfaji sokszínűségét alkotja meg, az Összeszőtt 

mezőkben a tárgyköltészet műfaján belül, talált tárgyakon jeleníti 
meg térbeli költői szövegeit. Az elsőként Francis Edeline által meg-
alkotott logo-mandala műfaját magyarul Papp Tibor határozta 
meg, művelte, könyvként is kiadta sokféle változatát. Ezt követően 
magyar nyelven a kazincbarcikai Magolcsay Nagy Gábor, Hegedűs 
Mária tanítványa készített logo-mandalákat, tovább kísérletezve 
a műfaj lehetőségeivel. A mandalák műfaji kérdéskörét is feszegeti 
– a szövegkörnyezet átalakítására tett kísérletezéssel – a Kézszob-
rok és logo-mandalák című, Olivier Bonnin szobraival alkotott 
közös könyv. Bonnin képzőművész meghívására, 2008 novem-
berében egy hónapig élt Palaiseu-ban, ahol a helyi művészeti kö-
zösség munkáit tanulmányozhatta. Élményeiről a Párizsi napló
című könyvben számolt be.  2012-ben rendezvényszervezője volt 
a Művészet városi környezetben című nemzetközi szimpózium-
nak, amely Olivier Bonnin és Gerard Chamayou kezdeményezésé-
re, Kazincbarcika város és intézményei részvételével, nagy társa-
dalmi összefogással valósult meg. Tanítványa, Petrezselyem Judit, 
magyar szakos tanár a művek élik a maguk életét című szakdol-
gozatában elemezte vizuális költeményeit. A kiállításainak meg-
nyitóin, könyvbemutatóin elhangzott szakmai értékelések az alábbi 
nevekhez kapcsolhatók: Szkárosi Endre, Papp Tibor, Vass Tibor, 
Bohár András, L. Simon László, Szuhaj Katalin, Deres Péter. 
Művei: Kazincbarcika 30 (társszerző: Hazag Mihály, Mezey István 
(rajzok), Szathmáry-Király Ádámné (fotó), Miskolci Miniatűr Könyv-
gyűjtők Klubja, 1984) • Vendég voltam apám kertjében (színes 
szitaalbum, Kazincbarcika, 1987) • Karnevál (színes szitaalbum, 
Kazincbarcika, 1992) • Az én karneválom (Magyar Műhely Kiadó, 
Párizs–Bécs–Budapest, 1996) • Összeszőtt mezők (Magyar Műhely 
Kiadó, Budapest, 1999) • Párizsi napló (Palaiseau–Kazincbarcika, 
2009) • Kézszobrok és logo-mandalák (szerzőtárs: Olivier Bonnin, 
Palaiseau, 2012) • Kalandozás Bakucz József költészetében (Magyar 
Műhely Kiadó, Budapest, 2017)

LITVÁN ÁDÁM
1992-ben született Budapesten; író, színházi- és filmrendező. 
Kilencedik, 311 perces nagyjátékfilmje: Проклятие и искушение 
/ Átok és kísértés (2017).

MAGOLCSAY NAGY GÁBOR
1981-ben született Miskolcon. Logo-mandalákat, interaktív köl-
teményeket és versprózákat ír. A LitOs alkalmazott művészeti 
vállalkozás, a Metanoia Park multimediális költészeti projekt és 
a MAPoetry alapítója, alkotója és művészeti vezetője. Ashes of 
Cows név alatt az ambient és a pszichedelikus rock határterüle-
tein kísérletezik.

NAGY PÁL
1934-ben született Salgótarjánban. Író, műfordító, tipográfus. 
A Magyar Műhely egyik alapító szerkesztője. 1972–1977 között 
a francia d’atelier szerkesztője. 1987-ben megalapította a p’ART 
című videofolyóiratot. Számos vizuális költészeti kiállítása volt, 
performanszaival több fesztiválon szerepelt.

MuNkatársaiNk
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HEGEDŰS MÁRIA
Magyar költő, vizuális művész, pedagógus. 1951. március 18-án 
született Hajdúnánáson. Törpebirtokos, majd kényszertagosított 
nagyszüleivel és szüleivel egy hajdúdorogi tanyán töltötte kora 
gyermekkorát. Édesapja, Hegedűs Miklós később a hajdúnánási 
mezőgazdasági gépjavító állomáson dolgozott. Édesanyja, Papp 
Erzsébet gondoskodott a nagyszülőkről, és nevelte a három leány-
gyermeket, akik közül Mária a középső. Mindhárman a hajdúná-
nási Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban érettségiztek. 1969-ben 
egy évig segédmunkásként dolgozott Csepelen, majd 1970-től a Haj-
dúnánási Városi Művelődési Házban volt népművelő. 1974-ben 
népművelés-könyvtár szakon diplomázott a Debreceni Tanító-
képző Főiskolán. Még ugyanebben az évben Kazincbarcikán, az 
Egressy Béni Művelődési Központban folytatta népművelői pályá-
ját. 1978-tól 1984-ig ugyanitt, a városi tanács művelődési osztályán 
volt népművelési felügyelő. 1984-től nyugdíjazásáig a kazincbar-
cikai Irinyi János Szakközépiskola könyvtárosa és magyar szakos 
tanára volt. Közben folytatta tanulmányait: 1982-ben magyar-nép-
művelés szakon diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán. 2000-től PhD-hallgató az ELTE Modern Irodalom Tanszékén.  
1988-ban Eötvös József ösztöndíjat kapott. 2005-től tagja a Magyar 
Írószövetségnek. Hegedűs Mária vizuális alkotásai 1985-től van-
nak jelen a hazai és a nemzetközi avantgárd művészeti életben. 
Ekkor lett tagja a párizsi Magyar Műhely baráti körének. Előadásai-
val, performanszaival rendszeresen részt vett a Magyar Műhely 
hazai és külföldi találkozóin. Alkotói és mentori kapcsolatot 
ápolt a Magyar Műhely alapítóival: Bujdosó Alpárral, Nagy Pállal 
és Papp Tiborral. Első műveit és tanulmányait a párizsi Magyar 
Műhely folyóirat mutatta be. Később a hazai és külföldi avantgárd 
folyóiratok folyamatosan közölték vizuális költeményeit, tanul-
mányait; képeit tárlatokon mutatták be. Doktori dolgozatát az 
Arkánum szerkesztőjéről, a Magyar Műhely baráti köréhez is sok 
szállal kötődő kortárs költőről, Bakucz Józsefről írta. Hegedűs 
Mária könyvei egy-egy alkotói korszakot is jelentenek. Az én kar-
neválomban az Apollinaire nevével fémjelzett ikonikus, vizuális 
költemények műfaji sokszínűségét alkotja meg, az Összeszőtt 

mezőkben a tárgyköltészet műfaján belül, talált tárgyakon jeleníti 
meg térbeli költői szövegeit. Az elsőként Francis Edeline által meg-
alkotott logo-mandala műfaját magyarul Papp Tibor határozta 
meg, művelte, könyvként is kiadta sokféle változatát. Ezt követően 
magyar nyelven a kazincbarcikai Magolcsay Nagy Gábor, Hegedűs 
Mária tanítványa készített logo-mandalákat, tovább kísérletezve 
a műfaj lehetőségeivel. A mandalák műfaji kérdéskörét is feszegeti 
– a szövegkörnyezet átalakítására tett kísérletezéssel – a Kézszob-
rok és logo-mandalák című, Olivier Bonnin szobraival alkotott 
közös könyv. Bonnin képzőművész meghívására, 2008 novem-
berében egy hónapig élt Palaiseu-ban, ahol a helyi művészeti kö-
zösség munkáit tanulmányozhatta. Élményeiről a Párizsi napló
című könyvben számolt be.  2012-ben rendezvényszervezője volt 
a Művészet városi környezetben című nemzetközi szimpózium-
nak, amely Olivier Bonnin és Gerard Chamayou kezdeményezésé-
re, Kazincbarcika város és intézményei részvételével, nagy társa-
dalmi összefogással valósult meg. Tanítványa, Petrezselyem Judit, 
magyar szakos tanár a művek élik a maguk életét című szakdol-
gozatában elemezte vizuális költeményeit. A kiállításainak meg-
nyitóin, könyvbemutatóin elhangzott szakmai értékelések az alábbi 
nevekhez kapcsolhatók: Szkárosi Endre, Papp Tibor, Vass Tibor, 
Bohár András, L. Simon László, Szuhaj Katalin, Deres Péter. 
Művei: Kazincbarcika 30 (társszerző: Hazag Mihály, Mezey István 
(rajzok), Szathmáry-Király Ádámné (fotó), Miskolci Miniatűr Könyv-
gyűjtők Klubja, 1984) • Vendég voltam apám kertjében (színes 
szitaalbum, Kazincbarcika, 1987) • Karnevál (színes szitaalbum, 
Kazincbarcika, 1992) • Az én karneválom (Magyar Műhely Kiadó, 
Párizs–Bécs–Budapest, 1996) • Összeszőtt mezők (Magyar Műhely 
Kiadó, Budapest, 1999) • Párizsi napló (Palaiseau–Kazincbarcika, 
2009) • Kézszobrok és logo-mandalák (szerzőtárs: Olivier Bonnin, 
Palaiseau, 2012) • Kalandozás Bakucz József költészetében (Magyar 
Műhely Kiadó, Budapest, 2017)

LITVÁN ÁDÁM
1992-ben született Budapesten; író, színházi- és filmrendező. 
Kilencedik, 311 perces nagyjátékfilmje: Проклятие и искушение 
/ Átok és kísértés (2017).

MAGOLCSAY NAGY GÁBOR
1981-ben született Miskolcon. Logo-mandalákat, interaktív köl-
teményeket és versprózákat ír. A LitOs alkalmazott művészeti 
vállalkozás, a Metanoia Park multimediális költészeti projekt és 
a MAPoetry alapítója, alkotója és művészeti vezetője. Ashes of 
Cows név alatt az ambient és a pszichedelikus rock határterüle-
tein kísérletezik.

NAGY PÁL
1934-ben született Salgótarjánban. Író, műfordító, tipográfus. 
A Magyar Műhely egyik alapító szerkesztője. 1972–1977 között 
a francia d’atelier szerkesztője. 1987-ben megalapította a p’ART 
című videofolyóiratot. Számos vizuális költészeti kiállítása volt, 
performanszaival több fesztiválon szerepelt.

MuNkatársaiNk



IRODALOM mindenkinek!

Ha érdekelnek Szabadka irodalmi reprezentációi, ha olvasni akarsz a legújabb köte tek -
ről, ha kíváncsi vagy, melyek az aktuális kulturális vagy éppen irodalmi tendenciák 
Litvániában és Németországban, vagy szeretnél képben lenni a jelentősebb kép re gény-
 rajzolók mun káival, egysze rűen olvasnál egy jó Aleksandar Zograf-képre gényt, 
vagy egy jó novellát vagy verset, esetleg megnéznéd, mit és hol publikáltak ked venc 
íróid, költőid, akkor nincs egyéb dolgod, mint fellapozni a Szépirodalmi Figyelő legújabb 
számát.

A magyar folyóiratpiac egyetlen szemléző lapja mindezt egyszerre kínálja, 18. éve van jelen 
tematikus összeállításaival, a hazai és külhoni magyar lapokat fi gyelő szemlerovatával, 
bíráló hangvételű kritikáival, és egyedülálló szépirodalmi repertóriumával, melyben min-
den, a megjelenésünket megelőző két hónapban megjelent közlést összegyűjtünk. 
Ha rajta akarod tartani az ujjad, a kezed, a szemed a magyar kulturális élet pulzusán, 
hát nincs más dolgod, lapozd fel a legújabb Szépirodalmi Figyelőt!
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