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SULYOK BERNADETT 

Az avantgárd terebélyesedő fája 
Bujdosó Alpár és Papp Tibor gyűjteménye a Petőfi Irodalmi Múzeumban 

A Magyar Műhely folyóirat 1962-es megalakulásakor a Nyugat-Európába szakadt 
fiatal magyar értelmiségi generáció megnyilatkozási fóruma kívánt lenni, markáns 
avantgárd arculata az első évtized után kristályosodott ki. Az első években gyakran 
változott a szerkesztők köre, egyikük, Parancs János 1964-ben visszaköltözött Ma-
gyarországra, s itthon vált ismert költővé. A 70-es évek elejéig Márton László, Nagy 
Pál és Papp Tibor biztosították az állandóságot. 1973 őszén létrehozták 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 találkozót tartottak: egyrészt a modern irodalom problémáiról 
cserélték ki véleményüket, másrészt a lapot érintő kérdéseket beszélték meg, hol a 
Párizs melletti Marly-le-Roi-ban, hol a Bécs melletti Hadersdorfban. Ekkor csatla-
kozott az alapító szerkesztők mellé a Bécsben élő Bujdosó Alpár, hármasuk egészen 
1996-ig formálta és határozta meg a folyóirat arculatát. A lapot 1989–1990-ben 
hazatelepítették Magyarországra, megtartva a kötődést Párizshoz és Bécshez, a 
szerkesztést pedig fokozatosan átadták a fiatalabb generációnak.  

A Magyar Műhely különszámai és az általuk kiadott könyvek a korabeli magyar 
irodalom értékskáláját szerették volna korrigálni: olyan szerzőket állítottak fókusz-
ba, akik irodalompolitikai okokból marginalizálódtak Magyarországon, illetve a 
diaszpórában élő magyar írók, költők számára biztosítottak – sokszor első – meg-
nyilatkozási lehetőséget. Különszámot állítottak össze Weöres Sándor, majd Füst 
Milán tiszteletére, Weöres Tűzkút című kötetét ők adták ki először 1964-ben.  

A Magyar Műhely elsősorban Kassák Lajos életművét tekintette követendőnek. 
Kassák a magyar avantgárd legjelentősebb alakjaként az irodalomban és a képző-
művészet több területén is maradandót alkotott. Az 1965-ös 13. szám az avantgárd 
magyar atyját helyezte új fénytörésbe, a tanulmányok inkább költészetére és regé-
nyeire koncentráltak, kevésbé képzőművészeti munkásságára. Kassák a 60-as évek-
ben Párizsban többször találkozott a Magyar Műhely szerkesztőivel. 1971 
novemberében, Párizsban megalapították 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 alkotó kapott meg, aki az 
irodalomban vagy a képzőművészetben kimagasló kezdeti eredményt mutatott fel.  

A Műhely fokozatosan vált az irodalmi kísérletek terepévé, s lett különleges mű-
faja a képvers. Ars poeticájuk a 2012-ben múzeumunkban rendezett kiállításon is 
olvasható volt: az avantgárd nem stílusirányzat, hanem gondolkodásmód és maga-
tartásforma. A folyóirat avantgárd korszaka hozzávetőleg 1972-ben kezdődött, ez 
az első vizuális költészeti művek létrejöttének ideje. Ekkor jelent meg James Joyce- 
(1973) és Szentkuthy Miklós-különszámuk (1974). 1972-től kezdve az évente-két- 



111 

évente szervezett Magyar Műhely-találkozókon megvitatták egymás munkáit, közös 
műveket hoztak létre, bemutatókat tartottak. Az 1970-es évek végétől rendszeresen 
felléptek nemzetközi költészeti fesztiválokon, így a francia székhelyű Polyphonix 
egyesület Európa-szerte és más földrészeken rendezett eseményein, valamint kü-
lönböző kiállítások során számos országban bemutatták alkotásaikat.  

A műhelyesek mindig törekedtek szöveg és kép egyenrangúságának megvalósítá-
sára, a befogadó bevonására az alkotás aktusába, és nyitottak a posztmodern iroda-
lomtudomány felé. Kiindulópontjuk az irodalom, a nyelvben rejlő lehetőségeket 
igyekeznek kiszélesíteni a vizualitás, az auditivitás, később a számítástechnika fel-
használásával. 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 hangsú-
lyozzák. A vizuális és a konkrét költészet, majd a lettrizmus a hagyományos irodal-
mi szöveget alkotóelemeire bontja, a felhasznált jelek lehetnek betűk, szavak, 
szótöredékek, ábrák, képletek, útjelek, térképjelek. A költő feladatát a nyelvi rend-
szer átrendezésében, sőt, egy új jelrendszer kialakításában jelölik meg.  

Az összekötő kapocs a Magyar Műhely és a Petőfi Irodalmi Múzeum között a 
korábban már említett alapító szerkesztő, Parancs János személye, aki 1966-tól 
1974-ig intézményünk muzeológusaként dolgozott. A Magyar Műhely szerkesztősé-
ge az első gyűjteményegységet (147 tétel analektát – vagyis irodalmi művet, feljegy- 
zést, személyi dokumentumot –) 1970-ben ajándékozta a Petőfi Irodalmi Múzeum-
nak Parancs János párizsi útja alkalmával. A következő találkozási pont a vizuális 
költészet első jelentősebb magyarországi kiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
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 nagyjából hatvan kézirattári dobozt (38 x 26 x 12 cm) kitevő 
szerkesztőségi anyagát Nagy Páltól 2005-ben vásárolta meg a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával. A hatalmas 
és impozáns levelezés mellett számos folyóiratszám kéziratai, az általuk kiadott 
kötetek anyaga, a nyomdai kivitelezés dokumentumai, a találkozók kéziratos és 
nyomtatott manifesztumai, illetve a munkatársak művei külön blokkokat képeznek 
a korpuszban. 

A Kézirattár emigrációs gyűjteményén belül párbeszédbe hozható a szintén pári-
zsi 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 Álla-
mok-beli Baránszky László-hagyatékokkal. 

A Bujdosó Alpártól és Papp Tibortól kapott kéziratokkal a Magyar Műhely szer-
kesztőségi levelezése mondhatni teljessé vált, az egymásnak írott levelek szerves 
egységet alkotnak, belőlük nemcsak a folyóirat története, szerkesztési gyakorlata 
ismerhető meg, hanem az őket foglalkoztató témák, a fontosabb események és 
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szakmai, baráti kapcsolataik is felfejthetők. Mindkét levelezésben visszatérő „part-
nerek” a kortárs magyarországi és emigráns irodalom és művészet kiemelkedő kép-
viselői, többek között Bakucz József és Baránszky László költők, Czigány Lóránt 
író, a hollandiai Dedinszky Erika költő és Kibédi Varga Áron irodalomtörténész, a 
Hollandiai Mikes Kelemen Kör egyik vezetője, Németh Sándor szociológus, az 
avantgárd iránt érzékeny Béládi Miklós irodalomtörténész, az azóta Franciaország-
ban élő Hegyi Loránd művészettörténész, a párizsi Karátson Endre író, a szintén 
ott élő Sipos Gyula (írói nevén Albert Pál), az egykor a németországi Bielefeld egye-
temén tanító Petőfi S. János nyelvész, szemiotikus, a képzőművész és teoretikus 
házaspár, Maurer Dóra és Gáyor Tibor, az Artpool Művészetkutató Központ létre-
hozói, Galántai György és Klaniczay Júlia, Péntek Imre költő és lapszerkesztő, Za-
lán Tibor költő, Petőcz András költő és Szkárosi Endre költő, irodalomtörténész. A 
Bujdosó házaspár és Kassákné Kárpáti Klára különleges baráti kapcsolatának me-
mentója az özvegy által írott 21 levél. Nagy Pál, Papp Tibor és Bujdosó Alpár igen 
tekintélyes levélmennyiséggel képviselteti magát egymás anyagaiban. Egy-két levél 
található olyan irodalmi nagyságoktól, mint Határ Győző, Kormos István, Nádas 
Péter, Rába György, Szentkuthy Miklós, Tamkó Sirató Károly és Tandori Dezső. 
Bujdosó Alpártól a folyóiratban megjelent versek, novellák és tanulmányok kerültek 
be gyűjteményünkbe, illetve az 1956. november–decemberben az amerikai egyete-
meken tartott beszéde a magyar forradalomról, a szintén e témában tartott 1957. 
tavaszi–nyári ázsiai előadássorozat útinaplója, könyvekről írott jegyzetei, a Magyar 
Műhely könyvkiadással kapcsolatos analektái. Ezen túl más munkatársak alkotásai, 
számos aprónyomtatvány és lapkivágat segíti a téma alapkutatását. 

Papp Tibor impozáns kollekciója mintegy 1000 darab levelet, 400 analektát, 150 
vizuális művészeti alkotást, nagyjából 200 vizuális művekből készült képeslapot, 30 
hangkazettát, 50 hangszalagot, 10 bakelitlemezt, hozzávetőleg 50 periodikát és 500 
aprónyomtatványt, lapkivágatot tartalmaz. Ebben a levelezésben számos külföldi 
vizuális és konkrét költő, lettrista alkotó francia (Henri Chopin, Philippe Dôme, 
Robert Estivals, Jean-Jacques Lebel, Mitsou Ronat) és spanyol (Fernando Aguiar) 
nyelvű levelei találhatók. Az egyetemes részvét lírikusa, Pilinszky János, az 1985-ös 
Műhely-találkozó névadója (Schöffer-szeminárium Kalocsán), Schöffer Miklós és a 
távolságtartó hangvételű, parabolisztikus regényíró, Mészöly Miklós néhány levele 
igen értékes darabok. Külön említést érdemelnek a neoizmus megalapítója, Kántor 
István (Monty Cantsin), az érsekújvári vizuális művész és performer, Juhász R. 
József és a Magyar Műhely egykori képzőművészeti szerkesztője, Pátkai Ervin szob-
rászművész levelei. Papp Tibor magyar és francia nyelvű, hagyományos és vizuális 
versei mellett gyűjteményünkbe került Kassák-műfordítása, A ló meghal, a madarak 
kirepülnek című, 1922-es szabad vers átültetése francia nyelvre. Papp Tibor hangjá-
tékai, önéletrajzi írásai, tanulmányai és előadásai után külön csoportot képeznek az 
úgynevezett társszerzős analekták, amelyek több művész kollaborációjával készül-
tek: a Mitsou Ronat emlékének szentelt album, a József Attila- és Bartók Béla-
album. Az 1980-ban megjelent Mallarmé-album, az Un coup de Dés jamais n’abolira le 
Hasard (Egyetlen kockadobás nem szünteti meg a véletlent) végső nyomdai formáját még 
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maga Mallarmé készítette elő, de halála miatt a tervezett album nem jelent meg. 
Mitsou Ronat, a francia Nemzeti Kutatóközpont munkatársa ezt a változatot figye-
lembe véve rendezte sajtó alá, s Papp Tibor volt a kivitelező. A művészkönyv írók 
és tipográfusok összefogásával valósult meg, s több párizsi könyvesboltban bemu-
tatták. A Magyar Műhely számainak anyagaival és a Polyphonix Festival dokumen-
tumai révén a folyóirat tágabb kontextusa is felvázolható. 

A Magyar Műhely unikalitását az adja, hogy a nyugaton kiadott magyar folyó-
iratok közül a rendszerváltozás után szinte mindegyik megszűnt, az Új Látóhatártól 
kezdve az Irodalmi Újságon keresztül a Magyar Füzetekig, a Magyar Műhely azon-
ban ma is létező orgánum. 


