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BÁLIND VERA

Szerb és magyar avantgárd művészek  
kapcsolatai a hetvenes években*

V. RÉSZ

4. Csáji Attila vallomása

A vajdasági szerb és magyar művészekkel a Magvető Kiadó művészeti igazgatóján keresztül kerültem 
kapcsolatba. Sík Csaba, aki nem mindennapi vizuális érzékenységgel rendelkezett, a kiadó művészeti 
vezetőjeként erőteljes és termékeny kapcsolatrendszert épített ki a Kárpát-medencében lévő magyar 
kiadókkal, így az újvidékiekkel is. Általa kerültem kapcsolatba 
a vajdasági alkotókkal, mely az évek folyamán egyre erőtelje-
sebbé vált. A leglényegesebb szál Kapitány László vajdasági gra-
fikuson keresztül teremtődött, aki az újvidéki Forum Kiadó 
műszaki és képszerkesztője volt, valamint a Vajdasági Iparmű-
vészek és Formatervezők Egyesületének elnöke. Laci elsősorban 
illusztrátor volt, könyvcímlap-tervező, így került Sík Csabával is 
kapcsolatba. Csaba elhozta hozzánk, és összebarátkoztunk.

Kapitány Laci volt az első, lényeges kapocs. Rajta keresztül 
ismertem meg Szombathy Bálintot, Predrag Šid

_
anint, Baráth 

Ferencet, Csernik Attilát, majd később Gagula Bórót vagy Kere-
kes Lászlót és másokat. Közhely ugyan, hogy a határon túli ma-
gyarság hidat jelent, de ebben az esetben is természetes igazságot 
takar, mert elsősorban a vajdasági magyar művészeken keresztül 
kerültem kapcsolatba a szerb, illetve jugoszláv művészekkel is. 

Ez nagyon sokrétű kapcsolat volt. Hosszú, hosszú éveken ke-
resztül tartott a hatvanas évek végétől szinte a nyolcvanas évek 
közepéig, egészen a jugoszláv háborúkig, akkor ugyanis fellazult. 
A legintenzívebb a hetvenes években volt. A hetvenes évek végén, 

de különösen a nyolcvanas évek elejétől meglehetősen sűrű volt az életem, sok nyugati meghívásom volt 
Koppenhágától Cambridge-ig, természetesen ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy az összekötő szálak fel-
lazuljanak. A fő tényező azonban a rettenetes háború volt, aminek lidérce – ha képesek voltunk a felszín 
mögé látni –, bizony régóta ott kísértett.

Az elindító szál azonban kétségtelen a képzőművészetek, az avantgárd eltérő helyzete volt; Magyar-
ország és Jugoszlávia közötti különbségek. Kapitány Lacival és barátaival visszatérően beszélgettünk 
arról, ami nálunk döntően underground, föld alá szorított volt, Jugoszláviában abban az időszakban 
nyílt színen valósulhatott meg. Képzőművészeti viszonylatban nagyobb volt a szabadság, más volt a tűrő-
képesség déli szomszédunknál. Másképpen kezelték az avantgárd különböző aspektusait, és azt a szel-
lemiséget, ami nálunk a hatvanas vagy a hetvenes évek kezdetén szinte teljesen tiltott volt vagy leg-
alábbis tűrt. Nem tartoztam azok közé, akik illúziókat teremtettek maguknak a vajdasági valósággal 
kapcsolatban; ettől óvott sorsom és intellektuális környezetem. 

Családom, Felvidékről kitelepített magyar értelmiségi család volt; apám több nyelven beszélő, német 
egyetemeket is végzett egyháztörténész. Közvetlen baráti köréhez olyan emberek tartoztak mint a szin-
tén történész Benda Kálmán, vagy Ujszászi Kálmán. Az, hogy nagyon hamar meghitt barátságba kerültem 
vajdasági alkotókkal, akik közül egyre többen megnyíltak előttem, szintén sokat segített. A nyílt agyú 
ember elég hamar rájött a beszélgetések során arra, hogy az ottani szabadság látszólagos, és hogy bizony 
rengeteg tabu van, s a felszín mögött riasztó lidércek élnek. Döbbenetes élmény volt számomra az, ahogy 
a művészeten túl megnyíltak sorsok és kiszolgáltatottságok, és az együttérzésen túl: töprengésre késztető 
tragédiák. A fő téma a művészet volt, de ez nem takarhatta el a megélt emlékeket. A visszatérő látogatá-
sokkor, először foltokban s rettegve jöttek elő ezek az évtizedes emlékek, a szinte képtelenségek sorába 
tartozó történetek a háború utáni megtorlásokról, a második világháborút követő szörnyűségekről, a ma-
gyar sors tragédiáiról. A művészetek mindig létünkbe ágyazottak, így természetes, hogy bennem élt az 
igény, hogy többet tudjak meg minderről. Eleinte szinte nem is mertek beszélni a tragédiákról, de segített, 
hogy meghitt baráti kapcsolat alakult ki Kapitány Laciékkal, Nellivel, a feleségével és gyerekeivel, majd 
általuk másokkal is. 

Családunkat Kassáról telepítették ki a Beneš-dekrétumok következtében; átéltem a magyarságom 
miatti meghurcoltatást, így ezek a kérdések mélyen foglalkoztattak. Az elhallgatott és kimondatlan közös 
sors összekötött minket. Olyan titkokhoz juthattam hozzá bővülő baráti köreim által, amiket a tömeg-
kommunikáció befagyasztott, sőt teljes mértékben elhallgatott. Jugoszláviában is elhallgatott, de a kádá-
rista Magyarországon, ahol az aczéli politika tudatosan rombolta a magyar identitást, tabu volt. Termé-
szetesen a gyakorlati és alapvető kapcsot a különböző képzőművészeti események jelentették: festői és 
grafikai kiállítások, előadások, vetítések, megnyitók.

Szerveztünk kiállításokat Szerbiában, elsősorban Újvidéken az Új Symposion támogatásával,1 illetve 
közreműködésével. Az egyik első lényeges kiállításunk 1972-ben volt, döntően a Szürenon csoportra 

1 Csáji Attila utalását pontosítanám, arra vonatkozóan, hogy az „új magyar avantgárd” újvidéki kiállítása mögött az Új 

Symposion szerkesztősége állt. A kiállítás azoknak a baráti kapcsolatoknak volt az egyik eredménye, melyeket 

Kerekes Lászlóval, a Bosch+Bosch Csoport tagjával építettünk a magyar művészeti világban, a hetvenes évek elején. 

* A szakdolgozat folytatásos közlése abból az alkalomból történik, hogy a budapesti Ludwig Múzeumban 2019. 

szep  tem ber 12-én megnyílt A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági neoavantgárd című történeti kiállítás.
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épült. Ezt a jugoszláv kiállítást is én szerveztem mint hajdan a Szürenont. Kiegészítettem egy kicsit, így  
a szürenonosokon (Csutoros, Pauer, Haraszty2 stb.) kívül, olyanok is részt vettek benne, mint Fajó János 
vagy Orvos András, akik nem tartoztak a Szürenonhoz. Az első kiállítás gazdag spektrumú volt. Éppúgy 
épült képekre, plasztikákra mint mobilokra, plexi munkákra vagy assemblage-okra. Sokan mentünk át 
Újvidékre: Paizs Laci, Haraszty Pista, Haris Laci, Molnár V. József. A kiállítási anyagot kocsikkal csempész-
tük át a határon, bár néhány munkának volt a Nemzeti Galériából szerzett kiviteli engedélye is. 

Az újvidéki Radivoj Ćirpanov Munkásegyetem vezetője, egy szerb művészettörténész volt, a nevére 
pontosan nem emlékszem3 (vele is Kapitány Laci hozott össze); ő volt az egyike azoknak, akik forszíroz-
ták ezeket a kapcsolatokat a vajdasági magyarokon túl. Kezdeményezésére és válogatásomban szervez-
tünk egy viszonylag nagyszabású grafikai áttekintést 1978-ban, amit Bányai János irodalomtörténésszel, 
az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének a tanárával ketten nyitot-
tunk meg.4 Ez lényegileg áttekintését adott a Szürenon és az Iparterv társaságnak. A két társaságot én 
már az „R” kiállítást megelőzően összefogtam, és együtt állítottunk ki többször is. Különösen az „R” ki-
állítás után elég sok akciót csináltunk közösen. Ez a kiállítás döntően erre a két társaságra épült, egy-két 
kiegészítéssel, például Fajó egyikhez sem tartozott, de ő is szerepelt ezeken a kiállításokon, és termé-
szetesen Csutorosék, Nádler Pistáék, Bak Imre és így sorolhatnám végig. Haris, mint fotóst – elsősorban 
konceptuális jellegű fotókat állított ki – a képzőművészek maguk közé tartozónak tekintették. Szerepel-
tek olyanok is, akik egyik társasághoz sem tartoztak, mint Pásztor Gábor. 

Budapesti látogatásaink alkalmával merült fel annak az ötlete, hogy viszonozva művészeti csoportunk 1972-es 

balatonboglári bemutatkozását, egy, a Csáji által verbuvált reprezentatív anyagot vigyünk Újvidékre, amely hű 

képet ad a korabeli magyar neoavantgárd munkásságáról. (A szerkesztő megjegyzése.)

2 Ebben az időben még Haraszty István, de később Harasztÿ István néven alkotott.

3 Lazar Simonović. (A szerkesztő megjegyzése)

4 A nyitó beszéd a Hídban jelent meg. Híd, 1978/4., 543–545.

Több kiállításunk volt, döntően csoportos kiállítások. A kiállított anyagot szinte mindig ki kellett 
„csempésznünk” az országból, mivel a helyi hivatalok folyamatosan akadékoskodtak. Paizs László plexi 
plasztikáit, Haraszty István mobiljait, az én 100x100 cm-es assemblage-aimat bizony nem volt egyszerű 
áthozni. Haris fotóit, Prutkay Péter grafikáit már kicsit könnyebb volt. A közös tárlatokon kívül meg-
valósult egy-két egyéni kiállítás is, például egyéni kiállításom Újvidéken, a Kis Szalonban. 1978 ápri-
lisában a Jelrácsokat, üzeneteket című kiállításon húsz képet állítottam ki. Ezt a kiállítást Tolnai Ottó 
nyitotta meg; katalógusa is megjelent. 

A kapcsolatok egyik szálát tehát a kiállítások jelentették, ugyanakkor előadásokat is tartottunk, dia-
filmeket vetítettünk, valamint meglehetősen sok cikk jelent meg rólunk. A Híd című folyóiratban egy-
részt a magyar neoavantgárdról, de egy-egy emberről is visszatérően jelentettek meg elég komoly cikkeket. 
Például Sík Csaba írt rólam egy rövidebb cikket (Híd, 1969/2.), Mezei Ottó egy hosszabb tanulmányt (Híd, 
1971/6.). Mindegyikhez tettek 4-6 reprodukciót, viszonylag jó minőségben. Napi- és hetilapokban is meg-
lehetősen sok cikk jelent meg a magyar neoavantgárdról. Ács József és Juhász Erzsébet az ifjúsági lapban 
írt, illetve az ottani magyar napilapban, a Magyar Szóban. Azzal együtt, hogy a Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus Magyarországon folyamatosan akadályozta, a délvidéki kapcsolatok erőteljesek voltak.

Az ottani látogatásunk nem csupán azt jelentette, hogy az ember oda megy kiállítani, hanem előadá-
sokat, vetítéseket, beszélgetéseket, a művésztelepeken való részvételt is jelentett. Sokaknak ez komoly 
lehetőséget adott a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig. Akkoriban egy lézer environmentet 
is létrehoztam az újvidéki Duna-parton. Teljesen más karakterű lézer environmentet, mint amit Koppen-
hágában csináltam a Bella Centerben. Egy készülő, riasztó ipari beruházás elleni tiltakozás jegyében 
kértek meg „tiltakozó” fénykonstrukció létrehozására. Ennek jegyében mentem Újvidékre. Sajnos a kis 
költségvetés befolyásolta az eszközrendszert. A nyolcvanas éveket követően sajnos már nem nagyon 
volt kapcsolatom az újvidékiekkel. Ez a kapcsolat főként a hatvanas évek végén, illetve a hetvenes évek-
ben virágzott. 

Fontosak voltak a délvidéki akciók, de a lengyel kapcsolatok még erőteljesebbeknek bizonyultak ebben 
az időszakban; érdemes összevetni őket. Lengyelországban szerveztünk néhány kiállítást Brendel János-
sal, aki Poznańban végzett művészettörténész volt, aki ott is maradt és munkát is talált. Vele szerveztük 
az első nagyszabású áttekintését a magyar neoavantgárdnak, még az „R” kiállítás előtt. Ő a lengyel-
országi kapcsolatokat szervezte, én a magyarországit. Az „R” kiállításon a két csoportot – a Szürenont és 
az Ipartervet – összevontam, ezt előzte meg és készítette elő Lengyelországban; a lengyel múzeumokban 
megvalósult kiállítássorozat: a poznańi Arsenalban, a szczecini, majd a koszalini Nemzeti Múzeumban, 
és így tovább. Nagyon jó helyeken, nagyszabású kiállításokon mutattuk be a magyar neoavantgárdot, 
katalógusok és plakátok kíséretében. Az anyagnak a hetven százalékát a múzeumok megvásárolták, és 
azok ott is maradtak. Lengyelországban a megvalósítást a BWA (Biuro Wystaw Artystycznych) és a Len-
gyel Képzőművészeti Szövetség is támogatta.

A kiindulópontot itt Gyarmathy Tihamér lengyel kapcsolatai, kiállításai és művésztelepeken való rész-
vételei jelentették a hatvanas évek végén. Tihamér nagyvonalúan bevont ezekbe. Sokat segített mind-
ebben a lengyeleket a magyarokhoz kötő kapcsolat. Még nem volt olyan messze a II. világháború, amikor 
Magyarország a német seregeknek nem engedte a Lengyelország elleni átvonulást, sőt lengyel katonák 
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épült. Ezt a jugoszláv kiállítást is én szerveztem mint hajdan a Szürenont. Kiegészítettem egy kicsit, így  
a szürenonosokon (Csutoros, Pauer, Haraszty2 stb.) kívül, olyanok is részt vettek benne, mint Fajó János 
vagy Orvos András, akik nem tartoztak a Szürenonhoz. Az első kiállítás gazdag spektrumú volt. Éppúgy 
épült képekre, plasztikákra mint mobilokra, plexi munkákra vagy assemblage-okra. Sokan mentünk át 
Újvidékre: Paizs Laci, Haraszty Pista, Haris Laci, Molnár V. József. A kiállítási anyagot kocsikkal csempész-
tük át a határon, bár néhány munkának volt a Nemzeti Galériából szerzett kiviteli engedélye is. 

Az újvidéki Radivoj Ćirpanov Munkásegyetem vezetője, egy szerb művészettörténész volt, a nevére 
pontosan nem emlékszem3 (vele is Kapitány Laci hozott össze); ő volt az egyike azoknak, akik forszíroz-
ták ezeket a kapcsolatokat a vajdasági magyarokon túl. Kezdeményezésére és válogatásomban szervez-
tünk egy viszonylag nagyszabású grafikai áttekintést 1978-ban, amit Bányai János irodalomtörténésszel, 
az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének a tanárával ketten nyitot-
tunk meg.4 Ez lényegileg áttekintését adott a Szürenon és az Iparterv társaságnak. A két társaságot én 
már az „R” kiállítást megelőzően összefogtam, és együtt állítottunk ki többször is. Különösen az „R” ki-
állítás után elég sok akciót csináltunk közösen. Ez a kiállítás döntően erre a két társaságra épült, egy-két 
kiegészítéssel, például Fajó egyikhez sem tartozott, de ő is szerepelt ezeken a kiállításokon, és termé-
szetesen Csutorosék, Nádler Pistáék, Bak Imre és így sorolhatnám végig. Haris, mint fotóst – elsősorban 
konceptuális jellegű fotókat állított ki – a képzőművészek maguk közé tartozónak tekintették. Szerepel-
tek olyanok is, akik egyik társasághoz sem tartoztak, mint Pásztor Gábor. 

Budapesti látogatásaink alkalmával merült fel annak az ötlete, hogy viszonozva művészeti csoportunk 1972-es 

balatonboglári bemutatkozását, egy, a Csáji által verbuvált reprezentatív anyagot vigyünk Újvidékre, amely hű 

képet ad a korabeli magyar neoavantgárd munkásságáról. (A szerkesztő megjegyzése.)

2 Ebben az időben még Haraszty István, de később Harasztÿ István néven alkotott.

3 Lazar Simonović. (A szerkesztő megjegyzése)

4 A nyitó beszéd a Hídban jelent meg. Híd, 1978/4., 543–545.

Több kiállításunk volt, döntően csoportos kiállítások. A kiállított anyagot szinte mindig ki kellett 
„csempésznünk” az országból, mivel a helyi hivatalok folyamatosan akadékoskodtak. Paizs László plexi 
plasztikáit, Haraszty István mobiljait, az én 100x100 cm-es assemblage-aimat bizony nem volt egyszerű 
áthozni. Haris fotóit, Prutkay Péter grafikáit már kicsit könnyebb volt. A közös tárlatokon kívül meg-
valósult egy-két egyéni kiállítás is, például egyéni kiállításom Újvidéken, a Kis Szalonban. 1978 ápri-
lisában a Jelrácsokat, üzeneteket című kiállításon húsz képet állítottam ki. Ezt a kiállítást Tolnai Ottó 
nyitotta meg; katalógusa is megjelent. 

A kapcsolatok egyik szálát tehát a kiállítások jelentették, ugyanakkor előadásokat is tartottunk, dia-
filmeket vetítettünk, valamint meglehetősen sok cikk jelent meg rólunk. A Híd című folyóiratban egy-
részt a magyar neoavantgárdról, de egy-egy emberről is visszatérően jelentettek meg elég komoly cikkeket. 
Például Sík Csaba írt rólam egy rövidebb cikket (Híd, 1969/2.), Mezei Ottó egy hosszabb tanulmányt (Híd, 
1971/6.). Mindegyikhez tettek 4-6 reprodukciót, viszonylag jó minőségben. Napi- és hetilapokban is meg-
lehetősen sok cikk jelent meg a magyar neoavantgárdról. Ács József és Juhász Erzsébet az ifjúsági lapban 
írt, illetve az ottani magyar napilapban, a Magyar Szóban. Azzal együtt, hogy a Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus Magyarországon folyamatosan akadályozta, a délvidéki kapcsolatok erőteljesek voltak.

Az ottani látogatásunk nem csupán azt jelentette, hogy az ember oda megy kiállítani, hanem előadá-
sokat, vetítéseket, beszélgetéseket, a művésztelepeken való részvételt is jelentett. Sokaknak ez komoly 
lehetőséget adott a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig. Akkoriban egy lézer environmentet 
is létrehoztam az újvidéki Duna-parton. Teljesen más karakterű lézer environmentet, mint amit Koppen-
hágában csináltam a Bella Centerben. Egy készülő, riasztó ipari beruházás elleni tiltakozás jegyében 
kértek meg „tiltakozó” fénykonstrukció létrehozására. Ennek jegyében mentem Újvidékre. Sajnos a kis 
költségvetés befolyásolta az eszközrendszert. A nyolcvanas éveket követően sajnos már nem nagyon 
volt kapcsolatom az újvidékiekkel. Ez a kapcsolat főként a hatvanas évek végén, illetve a hetvenes évek-
ben virágzott. 

Fontosak voltak a délvidéki akciók, de a lengyel kapcsolatok még erőteljesebbeknek bizonyultak ebben 
az időszakban; érdemes összevetni őket. Lengyelországban szerveztünk néhány kiállítást Brendel János-
sal, aki Poznańban végzett művészettörténész volt, aki ott is maradt és munkát is talált. Vele szerveztük 
az első nagyszabású áttekintését a magyar neoavantgárdnak, még az „R” kiállítás előtt. Ő a lengyel-
országi kapcsolatokat szervezte, én a magyarországit. Az „R” kiállításon a két csoportot – a Szürenont és 
az Ipartervet – összevontam, ezt előzte meg és készítette elő Lengyelországban; a lengyel múzeumokban 
megvalósult kiállítássorozat: a poznańi Arsenalban, a szczecini, majd a koszalini Nemzeti Múzeumban, 
és így tovább. Nagyon jó helyeken, nagyszabású kiállításokon mutattuk be a magyar neoavantgárdot, 
katalógusok és plakátok kíséretében. Az anyagnak a hetven százalékát a múzeumok megvásárolták, és 
azok ott is maradtak. Lengyelországban a megvalósítást a BWA (Biuro Wystaw Artystycznych) és a Len-
gyel Képzőművészeti Szövetség is támogatta.

A kiindulópontot itt Gyarmathy Tihamér lengyel kapcsolatai, kiállításai és művésztelepeken való rész-
vételei jelentették a hatvanas évek végén. Tihamér nagyvonalúan bevont ezekbe. Sokat segített mind-
ebben a lengyeleket a magyarokhoz kötő kapcsolat. Még nem volt olyan messze a II. világháború, amikor 
Magyarország a német seregeknek nem engedte a Lengyelország elleni átvonulást, sőt lengyel katonák 

Az
 „

R”
 k

iá
llí

tá
s 

ré
sz

le
te



46 47

ezreit fogadta be és támogatta a lengyel menekülteket. Erőteljesen élt a két nép közötti sok évszázados 
szimpátia. Stoppos bolyongásaink idején számtalanszor tapasztaltuk ezt, de voltak merészebb megnyil-
vánulásai is. Nem sokkal később, Nagy Imre kivégzése után volt egy focimeccs egy lengyel kisvárosban, 
ahol a magyar Honvéd szerepelt. Ott a közönség követelte, hogy kétperces néma felállásban emlékezzenek 
vissza a mártír, Nagy Imrére. A két nép kapcsolata érzelmileg nagyon erőteljes volt, számtalan hasonló 
megnyilvánulás volt akkoriban. Szinte mámoros diadallal vittek minket is végig. Minden fajta ellenszol-
gáltatás nélkül rendezték meg ezeket a kiállításokat, és ahogy ők fogalmaztak, „sokszor összekacsintott 
a nép a szovjethatalom ellenében”. Szerbiában viszont – erről is érdemes beszélni – élt egy torzító feszült-
ség. Jó néhány esetben egy-egy témánál olyan képtelen konklúzióval zárult a vita – amikor már nem 
tudtak érveket elővenni –, hogy de „mi nyertük meg a második világháborút”. Amikor az egyik alkalom-
mal, már a hetvenes évek végén szerb barátaimnak felvetettem a partizánok vérengzését – dermedt szemek 
néztek rám –, válaszukban tagadták, hogy ilyen létezett volna, kérték, hogy ne dőljek be az aljas imperia-
lista propagandának. Pedig a hibáinkkal szembe kell nézni – és nem csak nekünk – a halottakat pedig 
el kell temetni. Cseres Tibor megírta a Hideg napokat, és szerb részről jött viszonzás? Beismerése és 
elítélése a megtörtént iszonyatnak? Ezek szomorú és elgondolkoztató tények, melyeket nem lehet egy 
globális maszlaggal elintézni.

Ezek a látogatások is hozzájárultak ahhoz, hogy tudatosuljon bennem, az élet és a művészet elvá-
laszthatatlan, folyamatosan áramlik egymáson. És számomra ennek megjelenítésére különösen intenzív 
lehetőséget jelentett a konceptuális művészet. Ilyen szellemű munkáimban, az Utcakövektől a Számok 
komplementer színekkel-ig, valóban benne áramlott az élet. A visszafogott, semleges címekkel a zsűrik 
jegyzőkönyveiben altattuk az „éberséget”. Ezért is örültem, hogy Szabadkán megalakult a Bosch+Bosch 
csoport, amely lényegileg a konceptuális művészetet jelentette. Velük is erőteljes kapcsolatunk alakult 
ki, többek között Csernik Attila, Kerekes László, Slavko Matković tartozott ebbe a csoportba. Különösen 
fontossá vált Szombathy Bálinttal való kapcsolatom; nagy szimpátiával tekintettem konceptuális törek-
véseire és irodalmi tevékenységére. Összehoztam a bogláriakkal, vagy elvittem Haraszty „Édeske” István 
műtermébe; Szombathy azután ezeket a kapcsolatokat gazdagon alakította tovább. Számomra ő jelení-
tette meg legintenzívebben a magyarországi és vajdasági művészeti kapcsolatok élő mivoltát.

Ugyanakkor valahol magától értetődő és történelmileg megalapozott, hogy a lengyelekkel egy intenzív, 
erőteljes kapcsolatunk volt. Antoni Zydrońtól kezdve, Andrzej Matuszewskin keresztül Jan Berdiszakig 
terjedt kapcsolatunk. Nekik ebben az időszakban már elég komoly nyugati elismertségük volt. Ber di-
szaktól számos nyugati múzeum vásárolt mint nemzetközileg ismert minimal art festőtől. Elsősorban 
a szimpátia és a személyes barátság miatt vállalt Magyarországon, Balatonbogláron kiállítást. Örömmel 
vettük a programba, és bevontuk annak lebonyolításba is a Lengyel Kultúrintézetet. Több mint szomorú, 
hogy Galántai Gyuri – meglehetősen felelőtlenül – aztán az aktuális időpontban elfeledkezett a kiállításról. 
Én, a program kialakításánál voltam jelen, később a tervezett kiállítás idején nem voltam itthon, külföldi 
meghívásom volt. Az alapprogramba kinyomtattuk a tárlatot, a Lengyel Kultúra megjelentett egy ismerte-
tőt, a kiállítási anyag is megérkezett paszpartuzva, hatalmas méretű dossziéban. A Lengyel Kultúrintézet 
sokat segített, de a kiállítás végül is elmaradt, ami botrányos volt. Boglár kitűnő helyszíne volt annak, 
hogy bemutassuk, hogy a neoavantgard és az underground művészet ismert Magyarországon, és sokáig 

nem rejthető el, de a Berdiszakhoz hasonló 
esetek – az első éveket követően – kapkodást 
mutattak, ami sajnos bomlasztó volt. Noha  
a boglári kápolna alapjában jó lehetőséget 
biztosított arra is, hogy a magyar avantgárd 
lazítson belföldi és nemzetközi elszigeteltsé-
gén, egy ilyen típusú felelőtlenség, mint ami 
a lengyel viszonylatban megvalósult, ezen 
is rontott. 

A vajdasági művészekkel is sikerült meg-
ismertetnem a boglári alkotógárdát, Haris 
Lacit, Csutoros Sándort, Molnár V. Józsefet, 
Galántai Györgyöt, akik aztán részt vettek 
ott is különböző akciókban. Készítettünk 
olyan meghívót is, amelyen egymással kezet 
szorító, barátságot, összefogást sugárzó ke-
zek sokasága jelent meg: magyar kéz–szerb 
kéz, magyar kéz–szlovák kéz vagy monte-
negrói kéz és így tovább. A megkerülhetetlen 
igényt, a nemzeti ellentéteken túl, az össze-
fogás igényét jelképezték. Ezek a vajdasági 
és magyarországi kiállítások jó alkalmat te-
remtettek újabb és újabb barátságok meg-
születésére. Predrag Šid

_
anin és Gagula Bóró 

gyakran váratlanul is beállított hozzám Budapesten. Az évek alatt barátok lettünk, és szívesen láttuk őket. 
Elvittem őket műtermekbe, galériákba, s néhány jó borpincébe is. Ott voltak néhány napot, időnként 
beültünk a kocsijukba és együtt barangoltunk Magyarországon, sőt a Felvidéken is. Nagyon meglepőd-
tek azon, hogy a Felvidék déli részén főként magyar szót hallottak. Erről is sokat beszélgettünk. Általuk 
ismertem meg a kitűnő délszláv szobrászt, Džamonját, ők meg rácsodálkoztak Csontváryra.

Visszatérve a lengyel–magyar kapcsolatokra, a legjelentősebb kiállítássorozatot, amely a poznańi 
Arsenalban kezdődött, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus betiltotta. Együtt mentünk fel a hivatalos 
meghívó levéllel az engedélyért Pauer Gyuszival és Csutoros Sanyival Ormos Tiborhoz, a Lektorátus veze-
tőjéhez. Hiába volt azonban a hivatalos meghívás, le akarták állítani az egészet. Ennek ellenére megcsinál-
tuk. Ha nem vállaltuk volna ezeket az akciókat, eltemettek volna minket. Persze ez volt a cél: letagadni, 
elhallgatni, mintha nem is léteznénk. Vállalás és apró ötletek kellettek: megnéztük a vonatokon a háló-
kocsi csomagterének méretét, és ezután határoztuk meg, mekkora lehet a műtárgyak maximális mérete. 
Ennek jegyében szedtük össze az anyagokat olyan alkotóktól mint Vajda Lajos, Bálint Endre, Veszelszky 
Béla, Csutoros, Paizs, Bak, Nádler, Temesi Nóra, Pauer, Haraszty stb. Az anyag itt is az „öregeken” kívül 
a két meghatározó gárdának, a Szürenonnak és az Ipartervnek a művészeire épült. Az előző generáció 
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ezreit fogadta be és támogatta a lengyel menekülteket. Erőteljesen élt a két nép közötti sok évszázados 
szimpátia. Stoppos bolyongásaink idején számtalanszor tapasztaltuk ezt, de voltak merészebb megnyil-
vánulásai is. Nem sokkal később, Nagy Imre kivégzése után volt egy focimeccs egy lengyel kisvárosban, 
ahol a magyar Honvéd szerepelt. Ott a közönség követelte, hogy kétperces néma felállásban emlékezzenek 
vissza a mártír, Nagy Imrére. A két nép kapcsolata érzelmileg nagyon erőteljes volt, számtalan hasonló 
megnyilvánulás volt akkoriban. Szinte mámoros diadallal vittek minket is végig. Minden fajta ellenszol-
gáltatás nélkül rendezték meg ezeket a kiállításokat, és ahogy ők fogalmaztak, „sokszor összekacsintott 
a nép a szovjethatalom ellenében”. Szerbiában viszont – erről is érdemes beszélni – élt egy torzító feszült-
ség. Jó néhány esetben egy-egy témánál olyan képtelen konklúzióval zárult a vita – amikor már nem 
tudtak érveket elővenni –, hogy de „mi nyertük meg a második világháborút”. Amikor az egyik alkalom-
mal, már a hetvenes évek végén szerb barátaimnak felvetettem a partizánok vérengzését – dermedt szemek 
néztek rám –, válaszukban tagadták, hogy ilyen létezett volna, kérték, hogy ne dőljek be az aljas imperia-
lista propagandának. Pedig a hibáinkkal szembe kell nézni – és nem csak nekünk – a halottakat pedig 
el kell temetni. Cseres Tibor megírta a Hideg napokat, és szerb részről jött viszonzás? Beismerése és 
elítélése a megtörtént iszonyatnak? Ezek szomorú és elgondolkoztató tények, melyeket nem lehet egy 
globális maszlaggal elintézni.

Ezek a látogatások is hozzájárultak ahhoz, hogy tudatosuljon bennem, az élet és a művészet elvá-
laszthatatlan, folyamatosan áramlik egymáson. És számomra ennek megjelenítésére különösen intenzív 
lehetőséget jelentett a konceptuális művészet. Ilyen szellemű munkáimban, az Utcakövektől a Számok 
komplementer színekkel-ig, valóban benne áramlott az élet. A visszafogott, semleges címekkel a zsűrik 
jegyzőkönyveiben altattuk az „éberséget”. Ezért is örültem, hogy Szabadkán megalakult a Bosch+Bosch 
csoport, amely lényegileg a konceptuális művészetet jelentette. Velük is erőteljes kapcsolatunk alakult 
ki, többek között Csernik Attila, Kerekes László, Slavko Matković tartozott ebbe a csoportba. Különösen 
fontossá vált Szombathy Bálinttal való kapcsolatom; nagy szimpátiával tekintettem konceptuális törek-
véseire és irodalmi tevékenységére. Összehoztam a bogláriakkal, vagy elvittem Haraszty „Édeske” István 
műtermébe; Szombathy azután ezeket a kapcsolatokat gazdagon alakította tovább. Számomra ő jelení-
tette meg legintenzívebben a magyarországi és vajdasági művészeti kapcsolatok élő mivoltát.

Ugyanakkor valahol magától értetődő és történelmileg megalapozott, hogy a lengyelekkel egy intenzív, 
erőteljes kapcsolatunk volt. Antoni Zydrońtól kezdve, Andrzej Matuszewskin keresztül Jan Berdiszakig 
terjedt kapcsolatunk. Nekik ebben az időszakban már elég komoly nyugati elismertségük volt. Ber di-
szaktól számos nyugati múzeum vásárolt mint nemzetközileg ismert minimal art festőtől. Elsősorban 
a szimpátia és a személyes barátság miatt vállalt Magyarországon, Balatonbogláron kiállítást. Örömmel 
vettük a programba, és bevontuk annak lebonyolításba is a Lengyel Kultúrintézetet. Több mint szomorú, 
hogy Galántai Gyuri – meglehetősen felelőtlenül – aztán az aktuális időpontban elfeledkezett a kiállításról. 
Én, a program kialakításánál voltam jelen, később a tervezett kiállítás idején nem voltam itthon, külföldi 
meghívásom volt. Az alapprogramba kinyomtattuk a tárlatot, a Lengyel Kultúra megjelentett egy ismerte-
tőt, a kiállítási anyag is megérkezett paszpartuzva, hatalmas méretű dossziéban. A Lengyel Kultúrintézet 
sokat segített, de a kiállítás végül is elmaradt, ami botrányos volt. Boglár kitűnő helyszíne volt annak, 
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nem rejthető el, de a Berdiszakhoz hasonló 
esetek – az első éveket követően – kapkodást 
mutattak, ami sajnos bomlasztó volt. Noha  
a boglári kápolna alapjában jó lehetőséget 
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lazítson belföldi és nemzetközi elszigeteltsé-
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A vajdasági művészekkel is sikerült meg-
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és magyarországi kiállítások jó alkalmat te-
remtettek újabb és újabb barátságok meg-
születésére. Predrag Šid

_
anin és Gagula Bóró 

gyakran váratlanul is beállított hozzám Budapesten. Az évek alatt barátok lettünk, és szívesen láttuk őket. 
Elvittem őket műtermekbe, galériákba, s néhány jó borpincébe is. Ott voltak néhány napot, időnként 
beültünk a kocsijukba és együtt barangoltunk Magyarországon, sőt a Felvidéken is. Nagyon meglepőd-
tek azon, hogy a Felvidék déli részén főként magyar szót hallottak. Erről is sokat beszélgettünk. Általuk 
ismertem meg a kitűnő délszláv szobrászt, Džamonját, ők meg rácsodálkoztak Csontváryra.

Visszatérve a lengyel–magyar kapcsolatokra, a legjelentősebb kiállítássorozatot, amely a poznańi 
Arsenalban kezdődött, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus betiltotta. Együtt mentünk fel a hivatalos 
meghívó levéllel az engedélyért Pauer Gyuszival és Csutoros Sanyival Ormos Tiborhoz, a Lektorátus veze-
tőjéhez. Hiába volt azonban a hivatalos meghívás, le akarták állítani az egészet. Ennek ellenére megcsinál-
tuk. Ha nem vállaltuk volna ezeket az akciókat, eltemettek volna minket. Persze ez volt a cél: letagadni, 
elhallgatni, mintha nem is léteznénk. Vállalás és apró ötletek kellettek: megnéztük a vonatokon a háló-
kocsi csomagterének méretét, és ezután határoztuk meg, mekkora lehet a műtárgyak maximális mérete. 
Ennek jegyében szedtük össze az anyagokat olyan alkotóktól mint Vajda Lajos, Bálint Endre, Veszelszky 
Béla, Csutoros, Paizs, Bak, Nádler, Temesi Nóra, Pauer, Haraszty stb. Az anyag itt is az „öregeken” kívül 
a két meghatározó gárdának, a Szürenonnak és az Ipartervnek a művészeire épült. Az előző generáció 
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tagjai közül például Gyarmathynak voltak kint munkái, azt nem kellett kicsempészni, de az anyag döntő 
többségét igen. A hatvanas években Gyarmathy Tihamér visszatérően járt Lengyelországba pleneržeken, 
művésztelepeken, és a fia, Rádoci Gyarmathy Gábor kint is tanult; Brendel Jánossal együtt Poznańban. 
Ők rengeteget segítettek a megvalósulásban.

Érdemes tudatosítani, hogy a magyar avantgárd először a lengyel kiállítótermekben állított ki úgy, 
hogy együtt volt látható a minket megelőző generáció: Gyarmathy, Vajda, Kornis, Veszelszky; az akkori 
középgeneráció: Lantos Ferenc, Veres Pál, Papp Oszkár, és a fiatalok, a már említetteken túl: Hencze, 
Lakner, Keserü, Frey stb. Összesen 27 művész. Magyarországon ezt akkor így nem lehetett bemutatni, 
a tiltott kategóriába tartozott. Ez a lengyelországi kiállítássorozat készítette elő a nem sokkal későbbi 
budapesti „R” kiállítást is 1970-ben, amelyen – ahogy a kritikák írták – „Nemzedékek, legkülönbözőbb 
avantgárd irányzatok adtak egymásnak kezet. Az eredmény nem is maradt el: ismét valóságában áll 
előttünk az elő magyar avantgárd.” A történelem leggyakrabban használt torzító eszköze az elhallga-
tás. A lengyelországi, jugoszláv, holland stb. kiállítások ezt írták felül. Komoly mértékben hozzájárultak 
a torzító tükrök széttöréséhez.

Elég sok egyéni kiállítást is rendeztek Lengyelországban magyar művészeknek. Ebben nagyon ko-
moly szerepe volt ismét csak Brendel Jánosnak, és néhány fiatal lengyel művészettörténésznek, művész-
nek mint Antoni Zydroń, aki egy nagyon jó szervezőkészséggel bíró lengyel művész volt. Matuszewski, 
a poz nańi Nowa Galéria vezetője is sokat segített. Ez egy többszintes galéria volt, ahol visszatérően 
rendeztünk kiállításokat. Főként egyénieket, mivel erre volt alkalmas. A csoportos kiállítások nagyobb 
helyeken valósultak meg, például az Arsenalban. Ez olyan volt Poznańban, mint Budapesten a Műcsar-
nok. Meglehetősen nehéz volt kicsempészni annyi anyagot, hogy ezt a teret betölthessük. Sokat segített, 
hogy tervek alapján ott építettük meg az installációkat, például Konkoly Gyula munkáit. Voltak alap-
egységekből álló, tovább építhető grafikák, melyeket ott kellett egységes struktúrává összeragasztani, 
és természetesen képek. A festményeknél különösen kötött volt a méret: a hálókocsik csomagterének 
a mérete szabta meg, milyen méretű munkákat lehetett kivinni. A szobrok inkább kisplasztikák voltak: 
Haraszty Pista szétszerelhető és összeállítható mobiljai, Csutoros Sanyi, Pauer Gyuszi munkái. Csutoros 
is kijött a megnyitóra, illetve a rendezésre. Tót Endre munkáit is kivittük. Természetesen a legtöbb 
munka grafika volt, mert azokat lehetett a legkönnyebben szállítani. 

Ezek a kiállítások jelentették az alapját annak, hogy lengyel, vajdasági magyar és szerb művészek is 
bemutatkozhassanak Bogláron. Magyarországon, ahol az aczéli kultúrpolitika létrehozta a három T, „tá-
mogatott-tűrt-tiltott” kategóriákat, mások voltak a lehetőségek, mint Jugoszláviában vagy Lengyelország-
ban. Ha az ember visszagondol arra, hogy a hatvanas-hetvenes években a szellemükben legfontosabb 
kiállítások periferikus helyeken valósultak meg Magyarországon – egyetemi klubokban, egy-egy külvá-
rosi művelődési házban, tudományos intézetek zártkörű klubjaiban, magánlakásokon, műtermekben –, 
akkor tudja igazán értékelni azokat a tárlatokat, amelyeket például Lengyelországban vagy Jugoszláviá-
ban, jól felszerelt kiállítótermekben rendeztünk.

Mivel a tűrt művészek döntően az egyetemi klubokban állítottak ki, néhány egyetemmel nagyon erős 
volt a kapcsolatunk, különösen a Műszaki Egyetemmel. Közéjük tartozott a Hotel Műszaki vagy máskép-
pen Hotel 1000-es; a Bercsényi utcában az Építészek klubja, és a Bartók Béla úton is volt a kollégiumnak 

kiállító helyisége. Az ipartervesek a nevüket is onnan kapták, hogy az Iparterv nevű tervező iroda helyi-
ségeiben állítottak ki. Ezek voltak a kiskapuk, amiken keresztül – bizonyos merészséggel és vállalkozó 
kedvvel – lehetett közlekedni. Ezeken a helyeken visszatérően voltak friss szellemű kiállítások; nem 
véletlen, hogy az avantgárd első nagyszabású bemutatóját a Műszaki Egyetem „R” épületében rendeztük 
meg, amit én szerveztem. Betiltották, de ennek ellenére megvalósítottuk, mert ki lehetett használni 
az „elvtársak” közötti ellentmondásokat, az egyetemi autonómiát, a jogszabályi hézagokat. Valamint 
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mindig voltak olyanok, akik az apparátuson 
belül is segítettek, mint Major Máté építész, 
akadémikus, aki az avantgárdot illetően 
megértő és segítőkész volt, velem szemben 
pedig barátságos. Ezek a helyek viszont nem 
tehették lehetővé, hogy a külföldi kiállítások 
viszonzásaként itt jugoszláv vagy lengyel-
országi művészek munkáit mutassuk be. 

A budapesti kiállítóhelyiek mellett nagyon 
fontos lehetőséget teremtett Galántai Gyuri 
balatonboglári kápolnaműterme. A hatvanas 
évek végén keresett meg azzal, hogy kibérelt 
Balatonbogláron egy részben romos kápol-
nát. Akkor végzett a főiskolán és még nem 
nagyon volt avantgárd kapcsolata. Ajánla-
tával sokakhoz fordult, a KISZ-bizottsághoz, 
a Fiatal Művészek Stúdióhoz meg mindenfé-
léhez próbált kapcsolódni a kezdet kezdetén. 
Jeleztem Gyurinak, hogy teljesen felesleges 
a KISZ-bizottságot vagy a Stúdiót bombázni 
ezzel, hiszen nekik sokkal komolyabb lehe-
tőségeik vannak, az Ernst Múzeumtól kezdve 
a Műcsarnokig pályázhatnak kiállításokra, 
és meglehetősen nagy százalékkal meg is 
nyerhetik ezeket. Itt, a boglári esetben a ki-
indulópontnak merőben másnak kell lennie. 

Olyan társaságra kell az egészet építeni, egy olyan kiszorított, underground társaságra, amelyik friss 
szellemű, szellemében rendkívül sokrétű, és amelynek szinte létérdeke ez a lehetőség. Azt javasoltam, 
két lépcsőben közelítsük meg: hozzunk létre először egy olyan szűkebb csoportot, alkotó gárdát, amely 
a kiállításokon túl a romos épület renoválásában, a fizikai munkában is részt vállal, és utána gyorsan 
pergő, rövid kiállításokon mutassuk be a magyarországi underground művészetet, amire nekem már 
volt rálátásom. Gyuri fogékony volt erre, és nekivágtunk. Érdemes felidézni azt is, hogy a legfontosabb 
avantgárd kiállítások már megvalósultak Boglár előtt: ilyen volt a Progresszív művészek kiállítása – me-
lyet Beke László nyitott meg, ez volt élete első megnyitója –, a Szürenon (Sík Csaba nyitotta meg) az Ipar-
terv kiállítások, és így tovább. Tehát Boglár ezek után formálódott. Fontosnak tartottam, hogy tudatosítsuk, 
amit bemutatunk: egy széles, sokrétű mozgalom, nagyon eltérő kvalitással, és amit csak ideig-óráig lehet 
föld alá szorítani. Ez a mozgalom jóval több mint száz művészt érintett. Röviden be kell mutatnunk ennek 
a mozgalomnak a múltját is. Ismertető lapokat állítottam össze, és Molnár Jóska a Vadász utcai nyomdá-
ban ki is nyomtatta. Nem szamizdatnak hívtuk, de lényegileg az volt.

Itt, ebben a Kisgömb utcai szobában, ahol most beszélgetünk, terveztük meg az első boglári két év 
programját. Igyekeztem kitágítani a résztvevők körét, a Szürenon és az Iparterv mellett azokra a ké-
sőbb jelentkező fiatalokra is mint Szemadám Gyuriék és más társaságok, amelyek később jelentkeztek, 
hogy minél meggyőzőbb legyen a „mozgalmi” jelleg és átfogóbb, gazdagabb spektrumú legyen a boglári 
megjelenés. Erre Galántai Gyuri teljes mértékben hajlandó is volt a kezdetek kezdetén. Nekem folyta-
tódtak a lengyelországi, csehszlovák, majd a hetvenes években kezdődtek különböző nyugati meghí-
vásaim. Ez rengeteg időt lekötött. Mivel gyerekkoromban egy évig Hollandiában éltem, eléggé jól meg-
maradtak a holland kapcsolatok is. Hollandiában Beke Laci és Sík Csaba rendezett egy magyar avantgárd 
kiállítássorozatot, kitűnő helyeken, az Arnhemi Múzeumban, az utrechti Hooght Centrumban és más-
hol. Mentem a kiállítással, vittem a feleségemet is. Kaptam meghívásokat hollandiai művésztelepekre. 
Ezt azért is említem, mert pont Berdiszak esetében csak a tervezésnél voltam itthon, később elutaztam. 
Eszem ágában se jutott, hogy egy ilyen kitűnő művészről meg lehet feledkezni. Helyette csináltak egy 
happeninget. Nem vagyok bigottan vallásos ember, viszont az, hogy egy kápolnába, egy szakrális helyre 
olyan happeninget vigyenek, hogy a szentélyben egy nagy falloszt simogatnak és azt rajongják körül, 
otromba, durva keresztényellenes provokáció volt, s a plébánia hívőinek szemenköpése, akiktől Gyuri 
a kápolnát bérelte. Akkor, amikor rengeteg ellenségünk volt, ilyen buta hibákat elkövetni, nem szabad. 
Annak a rétegnek használt, amelyik szerette volna a hagyományokat szétzilálni, valamint azt a szabad 
szellemet, amely Boglárra alapvetően jellemző volt, visszagyömöszölni a palackba. Az ilyen ügyletek 
remekül jöttek a hivatalosságoknak is. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy Boglár a dolgok lényegét tekintve nagyon pozitív és előremutató volt, 
komoly jelentőséggel. A valóságban azonban jóval színesebb mindez, nem szabad ezt sem idealizálni. 
Az a széthasadás, a disszonancia már akkor jelentkezett Bogláron, ami ma riasztóan megvan az ország-
ban. Az, hogy gyermekkoromban megszenvedtem a magyarságomért, mint más a zsidóságáért, arra is 
érzékenyített, hogy ezt észrevegyem. Külön kifejtendő téma, hogyan jelent meg már akkor az országban, 
és ezen belül Bogláron is mint sajátos mini laboratóriumban – hol rejtetten, áttételesebben, hol kevésbé 
– a keresztény identitás, és ezzel összefüggésben a magyar identitás szétzilálása. A boglári probléma 
jóval színesebb, mint ahogy ezt néhány művészettörténész megfogalmazza, és jóval összetettebb, mint 
ahogy a Boglárról megjelent „emlékkönyv” bemutatja. Ezt egy olyan művészettörténész, mint Perneczky 
Géza is észrevette, hogy bizony egy-egy szereplő jelentőségét feltupírozták. Ezért is állított össze egy 
dokumentumkötetet a legfontosabb résztvevők visszaemlékezéseivel, amely ezt korrigálja. Csupán az 
a szépséghibája, hogy néhány példányban készült, s rendkívül nehéz hozzájutni.
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mindig voltak olyanok, akik az apparátuson 
belül is segítettek, mint Major Máté építész, 
akadémikus, aki az avantgárdot illetően 
megértő és segítőkész volt, velem szemben 
pedig barátságos. Ezek a helyek viszont nem 
tehették lehetővé, hogy a külföldi kiállítások 
viszonzásaként itt jugoszláv vagy lengyel-
országi művészek munkáit mutassuk be. 

A budapesti kiállítóhelyiek mellett nagyon 
fontos lehetőséget teremtett Galántai Gyuri 
balatonboglári kápolnaműterme. A hatvanas 
évek végén keresett meg azzal, hogy kibérelt 
Balatonbogláron egy részben romos kápol-
nát. Akkor végzett a főiskolán és még nem 
nagyon volt avantgárd kapcsolata. Ajánla-
tával sokakhoz fordult, a KISZ-bizottsághoz, 
a Fiatal Művészek Stúdióhoz meg mindenfé-
léhez próbált kapcsolódni a kezdet kezdetén. 
Jeleztem Gyurinak, hogy teljesen felesleges 
a KISZ-bizottságot vagy a Stúdiót bombázni 
ezzel, hiszen nekik sokkal komolyabb lehe-
tőségeik vannak, az Ernst Múzeumtól kezdve 
a Műcsarnokig pályázhatnak kiállításokra, 
és meglehetősen nagy százalékkal meg is 
nyerhetik ezeket. Itt, a boglári esetben a ki-
indulópontnak merőben másnak kell lennie. 

Olyan társaságra kell az egészet építeni, egy olyan kiszorított, underground társaságra, amelyik friss 
szellemű, szellemében rendkívül sokrétű, és amelynek szinte létérdeke ez a lehetőség. Azt javasoltam, 
két lépcsőben közelítsük meg: hozzunk létre először egy olyan szűkebb csoportot, alkotó gárdát, amely 
a kiállításokon túl a romos épület renoválásában, a fizikai munkában is részt vállal, és utána gyorsan 
pergő, rövid kiállításokon mutassuk be a magyarországi underground művészetet, amire nekem már 
volt rálátásom. Gyuri fogékony volt erre, és nekivágtunk. Érdemes felidézni azt is, hogy a legfontosabb 
avantgárd kiállítások már megvalósultak Boglár előtt: ilyen volt a Progresszív művészek kiállítása – me-
lyet Beke László nyitott meg, ez volt élete első megnyitója –, a Szürenon (Sík Csaba nyitotta meg) az Ipar-
terv kiállítások, és így tovább. Tehát Boglár ezek után formálódott. Fontosnak tartottam, hogy tudatosítsuk, 
amit bemutatunk: egy széles, sokrétű mozgalom, nagyon eltérő kvalitással, és amit csak ideig-óráig lehet 
föld alá szorítani. Ez a mozgalom jóval több mint száz művészt érintett. Röviden be kell mutatnunk ennek 
a mozgalomnak a múltját is. Ismertető lapokat állítottam össze, és Molnár Jóska a Vadász utcai nyomdá-
ban ki is nyomtatta. Nem szamizdatnak hívtuk, de lényegileg az volt.

Itt, ebben a Kisgömb utcai szobában, ahol most beszélgetünk, terveztük meg az első boglári két év 
programját. Igyekeztem kitágítani a résztvevők körét, a Szürenon és az Iparterv mellett azokra a ké-
sőbb jelentkező fiatalokra is mint Szemadám Gyuriék és más társaságok, amelyek később jelentkeztek, 
hogy minél meggyőzőbb legyen a „mozgalmi” jelleg és átfogóbb, gazdagabb spektrumú legyen a boglári 
megjelenés. Erre Galántai Gyuri teljes mértékben hajlandó is volt a kezdetek kezdetén. Nekem folyta-
tódtak a lengyelországi, csehszlovák, majd a hetvenes években kezdődtek különböző nyugati meghí-
vásaim. Ez rengeteg időt lekötött. Mivel gyerekkoromban egy évig Hollandiában éltem, eléggé jól meg-
maradtak a holland kapcsolatok is. Hollandiában Beke Laci és Sík Csaba rendezett egy magyar avantgárd 
kiállítássorozatot, kitűnő helyeken, az Arnhemi Múzeumban, az utrechti Hooght Centrumban és más-
hol. Mentem a kiállítással, vittem a feleségemet is. Kaptam meghívásokat hollandiai művésztelepekre. 
Ezt azért is említem, mert pont Berdiszak esetében csak a tervezésnél voltam itthon, később elutaztam. 
Eszem ágában se jutott, hogy egy ilyen kitűnő művészről meg lehet feledkezni. Helyette csináltak egy 
happeninget. Nem vagyok bigottan vallásos ember, viszont az, hogy egy kápolnába, egy szakrális helyre 
olyan happeninget vigyenek, hogy a szentélyben egy nagy falloszt simogatnak és azt rajongják körül, 
otromba, durva keresztényellenes provokáció volt, s a plébánia hívőinek szemenköpése, akiktől Gyuri 
a kápolnát bérelte. Akkor, amikor rengeteg ellenségünk volt, ilyen buta hibákat elkövetni, nem szabad. 
Annak a rétegnek használt, amelyik szerette volna a hagyományokat szétzilálni, valamint azt a szabad 
szellemet, amely Boglárra alapvetően jellemző volt, visszagyömöszölni a palackba. Az ilyen ügyletek 
remekül jöttek a hivatalosságoknak is. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy Boglár a dolgok lényegét tekintve nagyon pozitív és előremutató volt, 
komoly jelentőséggel. A valóságban azonban jóval színesebb mindez, nem szabad ezt sem idealizálni. 
Az a széthasadás, a disszonancia már akkor jelentkezett Bogláron, ami ma riasztóan megvan az ország-
ban. Az, hogy gyermekkoromban megszenvedtem a magyarságomért, mint más a zsidóságáért, arra is 
érzékenyített, hogy ezt észrevegyem. Külön kifejtendő téma, hogyan jelent meg már akkor az országban, 
és ezen belül Bogláron is mint sajátos mini laboratóriumban – hol rejtetten, áttételesebben, hol kevésbé 
– a keresztény identitás, és ezzel összefüggésben a magyar identitás szétzilálása. A boglári probléma 
jóval színesebb, mint ahogy ezt néhány művészettörténész megfogalmazza, és jóval összetettebb, mint 
ahogy a Boglárról megjelent „emlékkönyv” bemutatja. Ezt egy olyan művészettörténész, mint Perneczky 
Géza is észrevette, hogy bizony egy-egy szereplő jelentőségét feltupírozták. Ezért is állított össze egy 
dokumentumkötetet a legfontosabb résztvevők visszaemlékezéseivel, amely ezt korrigálja. Csupán az 
a szépséghibája, hogy néhány példányban készült, s rendkívül nehéz hozzájutni.
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