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BÁL IND VER A

Szerb és magyar avantgárd művészek  
kapcsolatai a hetvenes években*

VI. BEFEJEZŐ RÉSZ

Tóth Gábor vallomása

Viszonylag korán kezdtem el művészettel foglalkozni a hivatalos magyar művészeti szcénán belül. Ami-
kor elérkeztem ahhoz a ponthoz, hogy nem tudtam már magam elhelyezni ebben a térben, akkor pró-
báltam mást keresni, de nem nagyon találtam. Az első nagy felfedezésem 1970-ben volt, amikor az Élet 
és Irodalom hátulján megjelent egy Tamkó Sirató-riport,1 akivel fel is vettem a kapcsolatot, és ez rögtön 
egy másik dimenziót nyitott meg számomra. Tamkó más korosztályhoz tartozott, a klasszikus avant-
gárdhoz. De ami nagyon fontos volt számomra, hogy visszavezetett Kassákhoz. Ugyanakkor hiátusom 
is volt, mert a Tamkó-féle történet a harmincas években lezárult. Hazajött Párizsból, és a II. világháború 
után Kassákkal is kapcsolatban volt, de az egy másik fejezethez tartozik. 

Kíváncsi voltam ugyanakkor, mi zajlik idehaza, Magyarországon – itt a „most” a hatvanas évek végét, 
hetvenes évek elejét jelenti. A véletlen ebben a kérdésben is segítségemre sietett, történetesen azzal, hogy 
az akkori barátnőm megkért, menjek el vele a Balatonra. Elmentem, elvitt Balatonboglárra, a Kápolnatár-
latra. Körülnéztem és láttam, hogy ezek nagyon érdekes és izgalmas dolgok. Ott találkoztam és láttam 
először Harasztÿ „Édeskét”, a kinetikus szobrászt.2 Nagyon barátságos volt. Megmutattam neki az akkor 
már meglévő két-három kiadványomat és néhány szórólapomat, vizuális és konkrét költeményeimmel. 
Megtetszett neki, és javasolta, vegyem fel a kapcsolatot az itt, Bogláron is kiállító vajdasági magyarokkal. 
Rögtön adott elérhetőségeket is.

Az első két cím Szombathy Bálinté és Csernik Attiláé volt. Írtam mindkettőjüknek, és ők nagyon 
szívélyesek voltak, roppant örültek levelemnek. Rögtön elküldtem nekik a munkáimat, és megindult egy 
folyamatos kommunikáció, ami nagyon hamar, már 1972 vége felé azt eredményezte, hogy megjelentem 
Újvidéken. Pontosabban először Szabadkára mentem, ahol megismerkedtem a Bosch+Bosch Csoport ottani 

* 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.

1 HE R NÁDI Miklós, Látogató Tamkó Sirató Károlynál, Élet és Irodalom, 1970. szeptember 12., 16.

2 Harasztÿ István mobilszobrászról van szó.

tagjaival, például Kerekes Lászlóval. Ez azért volt érdekes, mert Kerekes akkor egy nagyon különleges, 
markáns vonalat képviselt, és ő volt az, aki tulajdonképpen azokat a kétségeimet, melyek akkori vizuális 
és konkrét költészeti munkásságommal kapcsolatban foglalkoztattak, erős kritikával helyre tette, illetve 
elmondta, hogy szerinte mi működőképes és mi nem. Ez nagyon fontos volt számomra, mert ez egy kor-
osztályi kritika volt. Olyan korosztályi kritikai recenzió, amely majd Bálinttal is megérkezett, és rettentően 
jelentős volt számomra, mert azonnal pozícionált engem és a tevékenységemet, egyszerre megerősített 
vagy megtántorított.

A Bosch+Bosch Csoport valóban egy külön kategória, mert ők mint csoport és mint tevékenység is 
fontosak voltak számomra abból a szempontból, hogy láttam azonos vagy alapvető kérdésekben azonos 
platformon lévő alkotókat a korosztályomból, ahogyan együtt dolgoznak. Bizonyos értelemben munka-
testvéri kapcsolatban voltunk, mert amikor elkezdtünk szorosan együtt dolgozni, náluk laktam, együtt 
lógtunk, és nagyon jó barátok lettünk. Tényleg, majdnem hogy családtagnak számítottam.

A csoport tagjai közül ugyancsak szorosabb személyes kapcsolatom alakult ki Ladik Katalinnal is. 
Vele nagyon jó barátságban voltam, és vagyok mind a mai napig. Nagyon becsülöm őt. Kiváló színésznő, 
szinte párját ritkító, ahogyan a hangját és a testét hasz-
nálja. Szeretem a költészetét is. Viszont azon a tényleg 
egészséges tiszteleti és baráti kapcsolaton túl nem 
volt olyan alkotói kapcsolatom vele, ami úgymond 
gyümölcsöző kölcsönhatás lett volna, kivéve a Phono-
poeticat. Kati ugyanis kiadott egy olyan hangkölté-
szeti kislemezt, melyen többek között az én vizuális 
költészeti munkámat is leénekelte. Ezen kívül együtt 
dolgoztunk még az Experimental Art Publisher (to-
vábbiakban E.A.P) egyik kiadványán. Természetesen 
nagyon sokszor léptünk fel, állítottunk ki együtt kol-
lektív kiállításokon a későbbiekben.

Szombathy mellett a Slavko Matković-tyal való is-
meretségem, barátságom, alkotói kapcsolatom volt 
a legmeghatározóbb. Őt emberileg is nagyon-nagyon 
szerettem, s Szombathyhoz hasonlóan, vele is szinte 
családias viszonyba kerültem. Bizonyos kérdésekben, 
büszkén mondom, sokat tanultam tőle, még akkor is, 
ha nem mindig értettünk egyet. Mondok egy egyszerű, 
jellemző példát. Matković életművében nagyon fontos 
pontot jelentett, amikor felvette egy képregényfigura, 
az Alan Ford nevét. Ezt a nevet használta afféle mű-
vésznévként. Egyszer csak ideadta nekem azt a pecsé-
tet, amely a képregény figurát, Alan Fordot ábrázolta, 
és a következőket mondta: „Mától kezdve te is Alan 

Tóth Gábor, Szombathy Bálint és Slavko Matković a belgrádi 
Egyetemi Művelődési Központ Galériájában, 1973 (Fotó: Ladik Katalin)
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Ford vagy!”. Attól kezdve állandóan használtam a pecsétet, amely most az Artpoolban van, mint Slavko 
Matković–Alan Ford alterego. 

Csernik Attilával is nagyon jó baráti kapcsolatban álltam, náluk is többször megfordultam. A Képes 
Ifjúságnál dolgozott, és tulajdonképpen ő közölte először a munkáimat újságban. Mai napig három fontos 
munkáját őrzöm. Ezek nincsenek az Artpoolban, mert névre szólóak. Az egyik az az érdekes, lapozható 
könyvobjektje, aminek közepén félgömb található, de megvan az a munkája is – 1973 óta őrzöm tökéletes 
állapotban –, amit Balatonbogláron kiállított. Sok dologban konzultáltunk, technikai téren is, hiszen 
ő volt a lap képszerkesztője, és még a klisék is mentek ide-oda, illetve olyan szórólap is készült, aminek 
a fotó kliséjét én csináltam, ő meg kinyomtatta, vagy fordítva. Miután Bálint az Új Symposionhoz került, 
ez a gyakorlat akkor is gyakran előfordult. 

A kölcsönös együttműködések, hogy szocialista terminológiát használjak, legalább olyan fontosak 
és hasznosak voltak számomra, mint az a néhány alkalom, amikor az újvidéki Forum Lap- és Könyvkiadó-
ban kiállítottam, vagy a belgrádi Egyetemi Művelődési Központban (Studentski kulturni centar – SKC). 
Azért nem állítottam ki többször, bár számtalan alkalom és lehetőség lett volna rá, mert nem vagyok jel-
legzetes kiállító művész, inkább akcionista alkat, jobban szeretem az akciókat, vagy az egyéb, a Network-höz 
tartozó dolgokat, a mail art-ot, a Fluxust stb. Szintén fontos volt számomra, hogy Belgrádban, a SKC-ben 
teljesen legális módon árulták az egyébként illegálisan készült kiadványaimat.

Több akcióm volt Újvidéken és Belgrádban. Az I am my first idea (Belgrád, 1977) többféle módon jelent 
meg. Először is ez az egyik első művészet-szlogenem. Csináltam két nyakba akasztható táblát, ami nagyon 
hasonlított a II. világháború alatt és után alkalmazott „áruló” feliratú táblákhoz, melyeket a sztálinisták 
is előszeretettel használtak. A táblán kívül készült még ilyen feliratú trikó (T-shirt) is, melyet postán kül-
dözgettem és személyesen osztogattam. Van is egy olyan fotóm, melyet egy divatüzlet kirakatában készí-
tettük Zágrábban vagy Belgrádban, pontosan nem emlékszem. Számos anonim akcióm volt. Például két 
táblára kiírtam, hogy: Tatarozás. Tóth Gábor kiállítása, és kiakasztottam egy építkezésen. A másik az 
Útjavítás. Tóth Gábor kiállítása volt. Mindkettőt megcsináltam Újvidéken is, majd a világ számos város-
ában megismételtem.

Jugoszláviában tapasztaltam meg először – miközben Magyarországon gyakorlatilag a harmadik T, azaz 
„tiltott” tevékenységet folytattam (később megtudtam, hogy a Belügyminisztérium rendszeresen figyelte 
a postámat meg a tevékenységemet) –, hogy a magyar, a szerb és a horvát barátaim között én egyenrangú 
művésznek számítottam. Mivel idegen tőlem a „művész” szó, mondjuk inkább alkotó, tehát egyenrangú 
alkotó, partner voltam. És rögtön mondok egy másik nagyon fontos kapcsolatot, amely az egyenrangú 
partnerségben igen fontos és meghatározó volt. Ez a találkozásom és barátságom Tomislav Gotovaccal. 
Ez azért is fontos és érdekes, mert értelemszerűen a magyar relációk egy fokkal könnyebben alakultak, 
Gotovac viszont zágrábi volt. Bálintékkal elmentünk Zágrábba, és többször is találkoztunk Tomislavval. 
Komoly hatással volt rám. Úgy vettem észre, hogy kölcsönösen kedveltük egymást. Hosszú időn keresztül 
leveleztünk és küldtünk egymásnak a dolgainkból. Mind a mai napig öt akciójának a dokumentációja 
lóg a szobám falán.

A művészetelmélet és az alkotás-filozófia területén sokat tanultam Gotovactól. Rendkívül érvényes, 
fontos alkotónak tartom; ma kirándulásművészettel foglalkozik. A nyolcvanas évek elején fontos akciókat 

csinált mint amilyen A művész koldul utcai akció. Tito betegeskedése és halála kapcsán napi szinten 
hozta létre A művész alkotja a híreket című akcióját. Az a fajta attitűd, amivel nála találkoztam: a kon-
textus, illetve a valóságra való személyes, önálló reakció és a reakciók sorozata számomra is fontos volt, 
mert végül is ez határozza meg az alkotó társadalmi pozícionáltságát és státuszát. Minden más, a klasszi-
kus művészeti intézményrendszer és egyéb intézményrendszerek ezzel az attitűddel szembe mennek, 
mert be akarják pakolni valahova, be akarják skatulyázni, jobb esetben piaci árut akarnak kreálni belőle. 
Ez rendben is van, ezek így működnek, de szerintem a szabadságára adó egészséges, nyüzsgő valaki ez 
ellen önkéntelenül is harcol. Gotovac ebből a szempontból is nagyon fontos.

Még egy érdekes személyt ismertem meg Miroljub Todorović személyében, aki a belgrádi szignalista 
mozgalom vezéralakja volt. Megtanított arra, mit jelent az autorizmus az akkori kortárs avantgárd mozgal-
makban. Valaki, aki önmagát autoriter módon, akár egy manifesztum, akár egy program vagy elképzelés 
élére állítva, igyekszik maga alá pakolni mindenkit. Nagyon hamar megszakítottam vele a kapcsolatot 
ezért. Ugyanakkor fontos szerepet játszott az akkori jugoszláv művészetben. 

Franci Zagoričnikkel nem volt olyan szoros kapcsolatom, mint ahogy azt az E.A.P. kiadvány nyomán 
gondolná az ember. De miután hasonló volt a gondolkodásmódunk és ismertük egymás munkáit, ez egy 
„szavak nélkül is megértjük egymást” történet volt. Francinak azonban volt még egy kiadványa, a WestEast 
assembling, amelybe kért tőlem munkákat. Érdekes módon a magyaroknak nem volt affinitása ehhez. 
Ha jól tudom, egyedül Erdély Miklós volt az, akinek volt ehhez érzéke. Neki Belgrádban és Zágrábban is 
volt kiállítása. 

Egészében véve, a nyolcvanas évek közepéig, majdnem egészen a rendszerváltásig, a jugoszláv művé-
szekkel való kapcsolatom egy alapvető és fontos fejezetet jelentett az alkotói tevékenységemben. 

A másik erős kapcsolódás a neoavantgárd vagy underground alkotói tevékenységhez nyugat-európai 
volt. Az volt a szerencsém, hogy kaptam Bálinttól egy listát, hogy a Maurer Dóra és Harasztÿ István által 
megadott címeken kívül kikkel kezdjek levelezésbe. A hetvenes évek első felében ennek alapján építettem 
fel saját Network-ömet, ami elég kiterjedt volt, s aminek kapcsán kapcsolatba kerültem egy másik fontos, 
meghatározó alkotóval, Dick Higgins-szel Amerikában. Ez a három vonal határozta meg az életemet.

Ezzel párhuzamosan komoly emberi kapcsolat is kialakult, elsősorban Bálinttal, akivel hamar jó ba-
rátságba kerültünk, ami a mai napig is így van, sok mindent közösen csináltunk, gondoltunk. Azt hiszem, 
egy kicsit kiegészítjük egymást: Bálint nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb személy, jobban végiggondol és 
meggondol mindent, mielőtt bármit tesz. Én sokkal akcionistább típus vagyok, azonnal, rögtön reagálok. 
És ez egy jó párosnak tűnik. Jónak tűnt az is, ami egyébként szintén automatikusan kialakult, hogy 
igyekeztünk harmonizálni a lehetőségeinket. Hiszen Jugoszlávia akkor számomra meg általában a ma-
gyarok számára Nyugat volt, olyan információkhoz jutottam és jutottunk, amelyekhez itt nehezen, átté-
telesen, vagy egyáltalán nem lehetett. Továbbá éltem azzal a lehetőséggel is, hogy kiutazzak, ami azt 
jelentette, hogy a hetvenes években évente háromszor-négyszer is jártam kint.

Természetesen sok mindenkivel találkoztam látogatásaim során. Kicsit már vajdaságinak éreztem ma-
gam. A jugoszláv miliő ekkor hozzánk képest nemcsak hogy Amerika és Nyugat-Európa volt, hanem mind-
emellett hihetetlenül érdekesen mutatkozott meg a kulturális sokrétűség, és annak a módja, ahogyan az 
beépült az aktuális jugoszláviai avantgárdba. Ez a sokszínűség sokkal inkább megfelelt és szimpatikusabb 
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volt számomra, mint a – mondjuk így – germános allűrökkel átszőtt bolsevista erőszakolt kultúra (itt nem 
a kedvelt és nagyra tartott orosz kultúráról és az orosz-szovjet avantgárdról beszélek!), amiben persze 
megvoltak a magyar csírák és kezdemények is, de ami teljesen más mentalitást, attitűdöt jelentett. 

Érezhető, hogy miután nagyon jó időszakban, az útkeresés, a nyitottság, a dolgok kipróbálásának 
időszakában találkoztam a vajdasági magyar művészekkel, komoly befolyással bírtak rám és az egész 
további tevékenységemre. Soha nem fogalmazódott meg, de biztos, hogy ez az, amit a szó legjobb értel-
mében testvéri mozgalmárságnak hívnak. Lehet, hogy azt is meg lehet kockáztatni, hogyha annak idején 
Harasztÿn keresztül nem kerülök kapcsolatba velük, akkor nem egy ugyanilyen Tóth Gábor lennék.

Mint említettem, igyekeztünk harmonizálni a lehetőségeinket, ami azt jelentette, hogy Bálint – aki új-
ságoknál dolgozott –, segített a publikálásban, illetve bevont a működésükbe. De miután én is rendelkez-
tem nyomdai kapcsolatokkal, jó néhányszor illegális módon nyomdai termékeket, kiadványokat állíttat-
tam elő. Így például az E.A.P. kiadványokat illegálisan nyomtattam Magyarországon, egy kis nyomdában. 
Akkoriban szigorú ellenőrzések voltak, a szocialista ünnepeken a nyomdákat lezárták és ellenőrizték. 
Ennek ellenére lehetett találni olyan helyeket, ahol lehetőség nyílt a nyomtatásra, mindezt meg lehetett 
szervezni. Így készült az E.A.P., de nekem jó néhány nyomtatványom is, illetve Bálinté és másoké is. Pél-
dául Harasztÿ Istvánnak is így csináltak meg 1973-ban a Kalitkájáról egy gyönyörű szép A3-as nyomatot.

El kell mondjam, hogy az E.A.P. mint kiadó természetesen egy fikció. Nem valóságos kiadó volt, ha-
nem bizonyos kiadványoknak a fedőneve. Jól hangzott; a nevet én találtam ki. 1989-ig minden nyomtatott 
termék, amelyet nem hivatalos magyar kiadó adott ki, avagy nem volt rá kiadói igazgatósági engedély, 
illegálisnak minősült. Ezért alapvető óvatosság volt, hogy ezekre a kiadványokra általunk kreált kiadókat 
tettünk. Így ha a kiadványok a hivatalos belügyi szervek kezébe kerültek, akkor nehezebben vádolhattak 
meg azzal, hogy illegálisan nyomtattuk; az nagyon komoly büntetési tétel lett volna. Maximum azzal 
vádolhattak, hogy egy-egy kész, általuk nem művészetnek tartott kézirat vagy munka ki lett küldve, és 
valahol kint kinyomtatták. Ezért az E.A.P. kiadványain is Leeds szerepelt kiadói székhelyként. Lehet, de 
nem hiszem, hogy az impresszum alapján utána mentek, hogy tényleg Leedsben van-e ilyen kiadó. Én 
a magam részéről arra az esetre is felkészültem, ha utána mennének. Olyan impresszumokat csináltam, 
hogy létező kiadók nevét valamilyen szójáték változtatással használtam. Ilyen volt az olasz Edizio 
Amoduli, amiből én Edizio Moduli-t csináltam, meghagyva az eredeti kiadó címét. Azt tehát láthatták, 
hogy egy külföldi kiadó adta ki egy magyar szerző munkáit. Számítottam és készültem is rá, hogy egyszer 
azt fogják mondani, magának illegális kiadványa jelent meg ott kint. És igen, maga művészeti terméket 
csempészett ki engedély nélkül. Jogász barátommal meg is beszéltük, hogy abban az esetben, ha ezzel 
vádolnak, kérjük, adjanak egy papírt arról, hogy itt egy műalkotásról van szó. Miközben persze tudtuk, 
vagy legalábbis sejtettük, hogy a hatóságok pontosan tudják, mi folyik. Lehetségesnek tűnt az is, hogy 
pont azért nem került semmilyen hatósági fellépésre sor, mert ha a kezükbe is került egy ilyen kiadvány, 
nem értették volna, miről van szó, és nem tudnak vele mit kezdeni. Bár a hatóságnak akkor megvolt itt 
az a praxisa, hogy minden veszélyes, amit nem értenek. Egyedül az nem veszélyes, amiről tudjuk, értjük, 
hogy nem veszélyes. 

Volt egy konkrét esetem. Amerikából küldtek egy nagy katalógust, ez a hetvenes évek második felé-
ben történt, ami nem érkezett meg; egy gyönyörű kiadványt. Utólag derült ki, hogy a sajtótörvény úgy Tóth Gábor: Marcel Duchamp, fotóakció, 1976
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rendelkezett, a hivatalos szervek miután vizsgálták a beérkezett kiadványokat, azokat, melyekről nem 
tudták megállapítani, mifélék, letették a Széchényi Könyvtárba. Az én amerikai katalógusom is mind a mai 
napig ott van, elkobozták tőlem. 

Ilyen körülmények között senki sem akarta fölöslegesen kockáztatni a tevékenységét, és emiatt ke-
rültek külföldi vagy egyéb kitalált kiadók nevei az impresszumba. Ezen kívül más lehetőségeink is voltak. 
Létezett egy holland barátunk, Aart van Barneveld, aki különböző típusú kiadványokat jelentetett meg 
saját kiadója égisze alatt, és a kelet-európaiak helyzetét figyelembe véve, engedélyezte, hogy bármilyen 
általunk megjelentetett kiadványra ráírhatjuk kiadójának nevét. Csak egy kérése volt, hogy küldjünk 
belőle neki is példányt. Innentől kezdve nekem is jó néhány nyomtatványom az utrechti Exp./Press kiadá-
sában jelent meg.

Szombathyval való hosszú, közös alkotói tevékenységem alapja a rendkívül megfontolt és kiérlelt 
koncepciók, munkák létrehozásában megegyező szellemi alap; a közös munkálkodás, az azonos érdeklő-
dés és az alkati különbözőség volt. Bálint nagyon precíz, munkái sokkal inkább kiérleltek és elméletileg 
is sokkal jobban kidolgozottak, míg én gyorsabb s talán invenciózusabb, ötletelőbb voltam mindig, de 
a központi ideát tekintve én is ugyanolyan súlyponttal, végiggondoltan valósítottam meg őket. Ez az egyik 
alkati és kapcsolati megalapozottság, ami lehetővé tette, hogy elméleti kérdésekben is sok mindenben 
egyetértsünk. Együttműködésünk egy olyan fajta dinamizmust jelentett, amiből törvényszerűen követ-
kezett, hogy hasonló kategóriájú dolgokat csináltunk: küldeményművészetet, performanszt, akciót.

Szinte egyszerre kezdeményeztünk beszélgetést arról, hogy milyen rendkívül érdekel minket az al-
kotói tevékenység egy érdekes társadalmi aspektusa; az a kontextusa, ahogyan megjelenik az alkotás és 
az alkotói folyamat mint társadalmi jel. Ezt már akkor tudományosan úgy hívták, hogy szemiotika, és 
azt kell mondjam, hogy ennek a három kiadványnak (E.A.P.) az igazi jelentősége az, hogy nagyon korán 
kiderült, ami minket szinte öntudatlanul érdekelt, hogy az alkotói folyamat mint szemiózis, az részben 
egyfajta akcionizmus, részben pedig a vizuális és a konkrét költészeti kutakodásainkból következik. Én 
például építkezési táblák hátoldalát, a különböző csatorna elhelyezési vagy egyéb jeleket fotóztam, továbbá 
szeméthalmazokat. Tehát az eredeti koncepciónk kiindulása, azaz a vizuális és a konkrét költészet már 
annyira nem érdekelt bennünket, de ennek továbblépése, továbbépülése egy társadalmi közegbe érdekes 
volt számunkra. Nagyon izgalmas volt, ahogyan ezek a matériák és ideák szocializálódnak. Ideaként meg-
jelennek a társadalmi életből kiragadva, és műalkotásként vagy csak folyamatként, reflexióként visszake-
rülnek ugyanebbe a környezetbe. Idővel elkezdtünk komoly szemiotikai dolgokról beszélni, majd Bálint 
mondta, készítsünk ebből kiadványt. Ő megoldja a szedést és a fotóreprózást, én pedig füzetként kinyom-
tatom. Közösen megterveztük, hogyan nézzen ki, aztán nem egészen olyan lett. Az első kiadvány teljesen 
az én layout-om volt. A fekete elválasztó papír, hogy legyen valamilyen kontraszt, hogy rendesen lehessen 
látni és el lehessen olvasni, azért került a nyomtatott lapok közé, mert csak vékony papírt kaptam. Az első 
füzetet miután megcsináltuk, meg is támadták rendesen a Képes Ifjúságban, de ez nagyon fontos volt. Mi 
úgy gondoltunk, hogy megtettünk egy lépést, és akkor ezzel foglalkozni kell. Néhány szemiotikában jártas 
barátunkkal, illetve művésszel elkezdtünk beszélgetni, és hamar felmerült egy második kiadvány ötlete is.

Ennek már konkrét tematikája volt: az urbánus környezet poétikai objektumai. Utána Bálinttal össze-
hoztunk egy újabb koncepciót. Ez a kiadvány Ladik Katival és Zagoričnikkal készült. Igazából ezt a kiad-

ványt Bálint állította össze. A végén csak megbeszéltük, milyen munkái vannak meg Zagoričniknak és 
Katinak. Franci munkáját érdekesnek találtam, Katié is szép volt, de annak kapcsán volt némi vitánk. 
Tudniillik én akkor úgy gondoltam, hogy ez egy eléggé kijátszott és lefutott dolog, mivel ezt nagyon sokan 
csinálták, és hogy nem sikerült valami plusz dolgot kihozni belőle. Végül aztán Bálint meggyőzött, és 
én elfogadtam, hogy a négy munka együtt is egy mű, és így az is bekerült a kiadványba.

Közben ez a fajta érdeklődésem elmúlt, vagy inkább azt mondhatom átemelődött más típusú dolgokba. 
Bálint még nagyon sokáig készített konkrét és vizuális költészeti munkákat. Én akkor már nagyon távol 
jártam azoktól a gyökerektől, a vizuális és konkrét költészeti ügyektől. Nálam „az alkotói folyamat és  
a műalkotás mint társadalmi jel” problematikája már más típusú dolgokban jelent meg, az akciókban 
vagy egyéb testművészeti és egyéb működéseimben. Tehát nem vált okafogyottá mindaz, amit csinál-
tunk, hisz ezután kezdődött el igazán az ezzel való foglalkozás a művészeti szcénában, de én elvesztettem 
az érdeklődésemet, vagyis igazából soha nem érdekelt, hogy valami befusson. Amint valami elvesztette 
azt az izgalmas, stimuláló hatást, én azonnal otthagytam mindent. Ez számomra a kötelező szabadság-
felfogás megjelenése. Ebben az időben már számos helyen, itt Magyarországon az Élet és Irodalomban 
is felkértek, hogy publikáljak vizuális költészetet és egyéb dolgokat, amitől elzárkóztam. Bán András, 
aki akkor a lap képszerkesztője volt, mondta, hogy felhasználja a nála lévő anyagokat, és így is tett. Nem 
voltam hajlandó azzal foglalkozni, mert más érdekelt.

Bármi, amivel foglalkoztam – még ha nem is olyan intenzíven és pláne nem olyan kitartóan, megalapo-
zottan, mint Bálint, aki cikkeket, kritikákat írt, később könyveket is –, egy elég jól kidolgozott teoretikus 
alappal rendelkezett. Néha írtam erről is, néha nem, néha, ha csak kérdeztek, akkor mondtam véleményt. 

A vajdasági magyarok és szerbek példái mutatták meg nekem azt, hogy önmagammal szemben is 
legyek annyira igényes, hogy csak olyan dolgokkal jelenjek meg, vagy olyan dolgot pakoljak ki, adjak ki 
a kezemből, amely tényleg megfelel annak az alkotásfilozófiai és ideológiai elképzelésnek, amelyet magam-
ról, a valósághoz való viszonyomról, feladataimról kialakítottam. Ebben nekik nagyon fontos szerepük volt.

Bálinttal mély barátság köt össze, aminek betetőzése a rólam írt könyve, ami mindenféleképpen bizo-
nyítja, hogy ő nagyon alapos, nagyon komoly áttekintéssel rendelkező, nagyon erős kritikai, szakértői 
vénával bíró alkotó. Biztos voltam abban, hogy művészeti írásai és teoretikus tevékenysége meghatározóan 
fontos lesz. A korszak megítélésében írásai, elemzései, teoretikus, összefoglaló, életrajzi könyvei alapve-
tőek, megkerülhetetlenek lesznek. Írásai számomra nélkülözhetetlenek. Az ő művészeti, írói tevékenysége 
nemcsak a kritikákon, hanem azokon a könyveken keresztül is hat, amiket egy-egy alkotóról írt, nagyon 
alaposan, kritikailag megvilágítva egy korszak alkotói és művészi tendenciáit. Tevékenysége példaértékű, 
hiszen ezek lesznek bizonnyal majd a jövő művészeti tankönyvei.
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rendelkezett, a hivatalos szervek miután vizsgálták a beérkezett kiadványokat, azokat, melyekről nem 
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egyetértsünk. Együttműködésünk egy olyan fajta dinamizmust jelentett, amiből törvényszerűen követ-
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